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خمق اهلل اإلنسان وسخر لو ما في األرض جميعا ليدف وحكمة يعمميا وحده سبحانو،  
ا ُت ْب َأ ُت وَأا" حيث قال في محكم تنزيمو  ا ِس َأ ْب َأ ا َأ اُت ْب ا َأ َأ ًث ا َأ َأ َّن ا َأ َّن َأ ا َأ َأ ْب َأ اُت ْب  َأ َأ َأ ِس ْب ُت ْب

فكان أن  ،" 1
حيث يقول جل  خص اإلنسان من ذكر وأنثى بخصائص تميزه وتؤىمو إلعمار األرض،

ِإنَّ  ۚ اَيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا : " جبللو
َأْكَرَمُكْم ِ نَن المَِّ  َأْتَقاُكْم  ِإنَّ المََّ  َ ِميمٌم َخِبيرٌم 

2 
من ىنا يتضح أن الشريعة اإلسبلمية كانت والزالت من أىم الشرائع السماوية والقوانين  

الوضعية التي إىتمت بتنظيم حياة الفرد في المجتمع، حيث أوصى عز وجل في القرآن 
َوَقَضٰى َربَُّك َأَّلَّ " : الكريم بوجوب إحترام األبناء لموالدين ورعاية اآلباء ألبنائيم كقولو تعالى

 َتُقل لَُّهَما ْ ُبُنوا ِإَّلَّ ِإيَّاُا َوِباْلَواِلَنْيِن ِإْ َ اًنا  ِإمَّا َيْبُمَ نَّ ِ نَنَك اْلِكَبَر َأَ ُنُ َما َأْو ِكَ ُ َما َفَ   َ 
كما أولت الشريعة اإلسبلمية أىمية بالغة لؤلسرة حيث  3ُأفٍّ َوََّل َتْنَهْرُ َما َوُقل لَُّهَما َقْوًَّل َكِريًما

عمى تنظيم الحياة الزوجية، ودرء كل ما من شأنو المساس بقدسيتيا حتى قبل بدايتيا، ركزت 
ُ رَِّمْ  َ َمْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَ مَّاُتُكْم " : حيث قال عز وجل في محكم تنزيمو

ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَ ِة َوَخاََّلُتُكْم َوَبَناُ  اْاَِ  َوَبَناُ  اْاُْخِ  َوُأمََّها ُ  ُكُم ال َّ
ِتي َنَخْمُتم ِبِهنَّ َفِ ن لَّْم  َ  ِتي ِفي ُ ُجوِرُكم مِّن نَِّ اِئُكُم ال َّ ُكوُنوا َوُأمََّهاُ  ِنَ اِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم ال َّ

ْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَ ِبُكْم َوَأن َتْجَمُعوا َبْيَن اْاُْخَتْيِن ِإَّلَّ َنَخْمُتم ِبِهنَّ َفَ  ُجَناَا َ َمْيُكْم َوَ َ ِئُل أَ 
  4َما َقْن َ َمَف  ِإنَّ المََّ  َكاَن َ ُ وًرا رَِّ يمً 

فاألسرة باعتبارىا الوعاء الحضاري الذي يجسد شخصية وكيان مختمف األمم بما  
تمعبو من دور رئيسي في بناء صرح  تمثمو من عوامل إستقرار نفسي واجتماعي، وما

المجتمعات وتدعيم وحدتيا، وتأىيميا التمعب أدوارىا عمى المستوى الدولي، ولكي تقوم األسرة 
عمى أسس متينة تضمن إستقرار واستمرارية تمك المجتمعات ورقييا، فإنيا تحتاج إلى الرعاية 

ت الوضعية التي خصصت ليا الكافية، حيث حظيت األسرة باىتمام كبير من جميع التشريعا
طريق صدور العديد من  مكانة مرموقة سعت إلى تحقيقيا، والتنويو بقدسيتيا، وذلك عن

                                                           
 115سورة المؤمنون، اآلية  - 1
 13سورة الحجرات، اآلية  - - 2

 24، 23سورة اإلسراء، اآلية  - 3

 .23سورة النساء، اآلية  - 4
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النصوص القانونية والمواثيق الدولية التي تنادي بضرورة توفير الحماية القانونية األفرادىا، 
سان قد نص في واتخاذ كافة اإلجراءات الكفيمة بذلك، فنجد اإلعبلن العالمي لحقوق اإلن

األسرة في الخمية الطبيعية األساسية في المجتمع، وليا حق  ": عمى ما يمي 3فقرة  16مادتو
 1"التمتع بحماية الدولة والمجتمع

األسرة في الخمية األساسية لممجتمع : " كما ورد في ديباجة إتفاقية حقوق الطفل 
ينبغي أن تولي الحماية والمساعدة  والبيئة الطبيعية النمو جميع أفرادىا وبخاصة األطفال،

 2 ...البلزمتين لنتمكن من اإلطبلع الكامل بمسؤوليتيا داخل المجتمع

أما بالنسبة لممواثيق اإلقميمية فنجد الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو الذي نوه  
الطبيعية  تعد األسرة الخمية: " عمى أنو 8منو الفقرة  8بأىمية األسرة، حيث نص في المادة 

األساسية لممجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التي يتعين عمييا اإلىتمام بتأسيسيا 
 3...ونموىا

كما أن المشرع الجزائري لم يتخمف عن ىذا الركب، حيث أولى األسرة عناية خاصة  
تجسدت في صدور العديد من القوانين المنظمة ليا واليادفة لحمايتيا، إنطبلقا من التعديل 

األسرة تحظى بحماية الدولة : " 4منو عمى 58، حيث نص في المادة 1996الدستوري لسنة 
                                                           

/ كانون األول 10بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة المؤرخ في  اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان، إعتمد - 1
 .1948ديسمبر 

نوفمبر / تشرين الثاني  20، المؤرخ في 1386إعبلن حقوق الطفل، صدر رسميا بموجب قرار الجمعية العامة  - 2
1959. 

، الجريدة الرسمية 1990من الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاىية المعتمد بأديس أبابا في شير جويمية  8المادة  - 3
 .08/07/2003المؤرخ في 03/242، والذي صادقت عميو الجزائر مرسوم رقم  09/07/2003، بتاريخ 41العدد 

يتضمن المصادقة عمى تعديل  1996ديسمبر  7 المؤرخ في 38-96من مرسوم رئاسي رقم  65و  63، 58المادة  - 4
المؤرخ في  03-02المعدل بالقانون رقم  1996ديسمبر  8، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية العدد 1996الدستور 

 15المؤرخ في  19-08، المعدل بالقانون رقم 2002أفريل  14، المؤرخة في 25، الجريدة الرسمية 2002أفريل  10
جمادی  26المؤرخ في  01-16والمعدل بالقانون  2008نوفمبر  16، المؤرخ في 63، الجريدة الرسمية رقم 2008نوفمبر 
 .2016لسنة  14يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم  2016مارس  06الموافق ل  1437األول 
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التي تنص عمى وجوب حماية األسرة و الشبيبة و الطفولة، وكذا  63والمجتمع ، والمادة 
التي تنص فييا عمى مجاراة القانون لآلباء الذي يقومون بواجب تربية أبنائيم  65المادة 

فة إلى المادة الثانية من قانون األسرة التي تنص عمى أن األسرة تقوم ورعايتيم ، باإلضا
عمى التعاطف األسري و الترابط والتكافل، وحسن المعاشرة ، والتربية الحسنة وحسن الخمق ، 

 ونبذ اآلفات االجتماعية، ويقابميا في ذلك مسؤولية فيما بين أفرادىا ، وىو ما جاء في قول
كمكم راع وكمكم مسؤول عن رعيتو فالرجل راع في أىمو وىو : " سمم النبي صمى اهلل عميو و

 1 ...مسؤول عن رعيتو والمرأة راعية في بيت زوجيا وىي مسؤولة عن رعيتيا 

غير أن كل النصوص السابقة غير كافية لحماية كل تمك الروابط األسرية، التي قد  
نحراف األسرة عن ميمتيا في حالة لم تراعي تمك  تتعرض لممشاحنات ، فيختل توازنيا وا 

المسؤولية، وأىمل كل زوج دوره في أسرتو، ولم يقم بإلتزاماتو الزوجية، وتعدي عمى حقوق 
. الغير، کيضمو لحقوق زوجتو أو العكس، أو إعتداء األب عمى أبنائو

خبلل كل طرف بيذه اإللتزامات تجاه اآلخر يعرف باإلىمال العائمي الذي يعتب  ر وا 
نوع من االستخفاف باإللتزامات األسرية، كون نظام الزواج رابطة مقدسة أحيطت بضوابط 
خمقية و إجتماعية، ومن ثم فقد منحت ضمانات قانونية، وأي إخبلل ليذه الضمانات يشكل 

. تيديدا لنظام األسرة ككل

دراستنا في  باستقراء النصوص القانونية المنظمة لظاىرة اإلىمال العائمي، والتي ىي مجال
ىذه المذكرة، نجد أن المشرع الجزائري قد تناوليا من منظور قانوني زجري جسده في مختمف 

.  النصوص القانونية باعتبار أن اإلىمال العائمي جريمة يعاقب عمييا القانون
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:  من أسباب اختيارنا ليذا الموضوع

.  أىمية األسرة ومكانتيا الحساسة في النظام االجتماعي  -

کون اإلىمال العائمي من بين الجرائم ذات الصمة باألسرة، فيو يشكل تيديدا لمنظام  -
.  األسري، فاألسرة تعتبر مصدر إستقرار و تطور المجتمعات 

تعتبر جرائم اإلىمال العائمي من موضوعات الساعة نظرا لتفشييا في المجتمعات وتزايدىا  -
رة كبيرة عمى األسرة، ذلك لما تسببو من أثار المستمر في الواقع العممي، والتي ليا خطو

سمبية، والتي تمحق بالطرف الضعيف في األسرة أال وىم األطفال و حاجتيم لممساعدة و 
. الحماية القانونية و االجتماعية

تسميط الضوء عمى أىم الجرائم التي تشكل  : -تتمثل أىمية الموضوع في مايمي 
. ألبناءإىماال و إعتداءا عمى الزوجين و ا

إضافة إلى ذلك تتجمى أىمية ىذه الدراسة في تحديدنا لمجرائم الماسة بحقوق أفراد األسرة،  -
وبتوقيع العقاب عمى كل شخص قام باإلعتداء عمييا، فنكون قد حاولنا نوعا ما تحديد 

وعبلقتو  الحماية التي وضعيا المشرع الجزائري لؤلسرة، والسيما مشكل اإلىمال العائمي،
باالنحبلل والتفكك األسري، ومعرفة أىم الركائز واآلليات القانونية التي إستخدميا المشرع 
لمحد من ىذه الظاىرة، والعمل عمى توعية األفراد بما قد تتعرض لو األسرة من إنتياكات 

.  سالبة لحقوق أفرادىا و اآلثار التي قد تنجم عنيا 

اإلعتداءات، ولم شمل األسر والعناية بيا ألنيا أساس المجتمع، وضع حد ليذه األفعال و  -
.  ورصد العيوب والمثالب التي قد تحول دون تحقيق الحماية الكافية لؤلسرة

إعطاء معمومات كافية تثري و تدعم الباحث من جية و تساعد رجال القانون عمى الفيم  -
حساس لدى الميتمين السميم لمقوانين في مثل ىذه الجرائم من جية أخرى، و خمق شعور وا 
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بشؤون األسرة باألىمية الكبيرة الموضوع اإلىمال العائمي والحاجة البالغة في التوسع و 
.  البحث فيو

:  لقد سبق تناول موضوع اإلىمال العائمي في دراسات سابقة أىميا  

خصص اإلىمال العائمي في التشريع الجزائري، سعودي نور اإليمان، رسالة ماستر ت -
.  قانون أسرة

اإلىمال العائمي في التشريع الجزائري، تودرت كريمة ، رسالة ماستر، تخصص قانون  -
.  جنائي 

. جرائم اإلىمال العائمي، رواحنة فؤاد، رسالة ماستر تخصص قانون جنائي -

إال أن ىذه الدراسات اقتصرت فقط عمى تناول جرائم اإلىمال العائمي الواردة في نص  
من قانون العقوبات الجزائري، والتي تأخذ أربعة صور، تتمثل في  331، و 330ن المادتي

ترك مقر األسرة، والتخمي عن الزوجة ، وجريمة اإلىمال المعنوي لؤلوالد طبقا لنص المادة 
من قانون  331من قانون العقوبات، وجريمة عدم تسديد النفقة التي تناولتيا المادة  330

. العقوبات الجزائري

لذا فقد إرتأينا أن نقوم بالبحث في ىذا الموضوع بشكل جديد و من زاوية أوسع ،  
.  محاولة منا إبراز أىم الجرائم التي تشكل إىماال لؤلسرة

مما سبق ذكره يمكننا أن نحدد إشكالية ىذا البحث حيث يمكن   اإلشكالية المطروحة
:  صياغتيا كمايمي

ضمان حقوق الزوجين و األبناء و حماية األسرة  إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري -
من اإلىمال العائمي؟ 

:  وىذا يقتضي التساؤل حول جممة من النقاط  
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ماىي أىم صور اإلىمال العائمي في التشريع الجزائري؟    -

وما مدى نجاعة السياسة التشريعية التي إنتيجيا المشرع الجزائري صيانة الحقوق أفراد   -
 ئم اإلىمال العائمي؟األسرة من جرا

وىل يمكن لو االكتفاء بيذه النصوص، أم البد من إصدار قوانين أخرى لتوسيع مجال   -
 .الحماية لؤلسرة ؟

:  لئلحاطة بجميع جوانب الموضوع إعتمدنا في بحثنا ىذا عمى منيج مركب من 

العائمي، المنيج الوصفي عند التطرق لمختمف التعريفات الخاصة باألسرة واإلىمال  -
.  وتوضيح أىم صوره

المنيج التحميمي ذلك من خبلل تحميمنا لمنصوص القانونية بما فييا قانون األسرة، وقانون  -
العقوبات، واعتمادنا في بعض األحيان المنيج المقارن لمعرفة موقف التشريعات األخرى 

. الوطنيالمقارنة وتبيان بعض الثغرات القانونية التي قد يعاني منيا التشريع 

وعميو فقد اعتمدنا في تقسيمنا ليذا الموضوع طريقة ثنائية الفصول والمباحث، حيث  
لجرائم اإلىمال العائمي، فكانت دراسة ىذا الفصل من خبلل  ' : الفصل األولكان عنوان 

. ، وجرائم إىمال اآلباء نحو األبناءمبحثين، حيث تناولنا فييما جرائم اإلىمال بين الزوجين

أما الفصل الثاني فيتمحور حول األحكام اإلجرائية لجرائم اإلىمال العائمي، لنتناول فيو 
توج البحث بخاتمة تضمنت جممة من   إجراءات المتابعة و العقوبات المقررة ليذه الجرائم

. النتائج المتوصل إلييا واالقتراحات المستنبطة من خبلل دراستنا ليذا البحث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل االول
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تعتبر األسرة الخمية األساسية لممجتمع، حيث تقوم عمى مجموعة من األسس  
والروابط والتكافل وحسن الخمق ونبذ اآلفات االجتماعية، فأي مجتمع ال يمكنو أن يكون 
صالحا إال إذا إرتكز عمى أسرة سميمة، وىذا ما سعت إلى تحقيقو جل التشريعات، من 

ردعية تجرم كل األفعال التي تؤدي إلى تشتتيا  خالل التنويو باألسرة وسن قوانين
وتفككيا، ومن ىنا البد من توضيح مفيوم الجريمة أوال، حيث لم يرد تعريفا محددا من 
قبل المشرع الجزائري، وكذا الكثير من التشريعات الحديثة، وىذا يعد مسمكا سميما، ذلك 

 .1أن أي تعريف وارد في التشريع لن يكون جامعا مانعا
ذلك الفعل ' : ناء عمى ذلك يمكن تعريف الجريمة وفقا لبعض الدراسات بأنيا وب 

الذي يجرمو القانون ويقرر لو جزاءا جنائيا، أو ىي فعل أو إمتناع يخالف قاعدة جنائية 
تخص السموك المكون ليا، ويترتب لمن يقع منو جزاءا جنائيا ، كما ساىم اإلجتياد 

كل فعل يعاقب عميو القانون جزائيا سواء كان ىذا : القضائي في وضع تعريف آخر بأنيا
، والجريمة ال تقوم إال بتوفر ركنين وىما 2الفعل أو اإلمتناع مخالفة أو جنحة أو جناية 

مجموعة من األنشطة التي يقوم بيا : الركن المادي والركن المعنوي، فالركن المادي ىو
، ويقوم عمى مجموعة من العناصر والتي تساعده في التنفيذ الفعمي لمجريمة 3الجاني

تتمثل في السموك اإلجرامي، والنتيجة، والعالقة السبية، وال يكفي لقيام الجريمة كاممة 
وتامة صدور السموك الجرمي فقط بل البد من توافر الركن المعنوي، وىو العمل الفكري 

يو بالقصد الذي يعبر عن إرادة الجنائي عمى القيام بذلك السموك، وىو ما أصطمح عل
 .الجنائي

                                                           

عبد القادر عدو، مبادی قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظرية الجريمة ونظرية الجزاء لمجنائي، دار ىومة  - 1
. 22، ص 2010لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

،  2003منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام فقو قضايا، دار اليدى لمطباعة والنشر، الجزائر ،  - 2
 62.ص
 .107، ص 2009 الجزائر  بمخير سديد، األسرة وحمايتيا في الفقو اإلسالمي والقانون الجزائري، دار خمدونية،- 3
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و تسري ىذه القواعد عمى جميع الجرائم منيا الجرائم التي نحن بصدد دراستيا والمتعمقة 
بموضوع البحث، والمتمثمة في جرائم اإلىمال، سواء تعمق باإلىمال الحاصل بين الزوجين 

بحثين أو ذلك الواقع من اآلباء نحو األبناء، وعميو إرتأينا أن نقسم ىذا الفصل إلى الم
 :التاليين

. جرائم اإلىمال بين الزوجين: المبحث األول -
جرائم إىمال اآلباء نحو األبناء : المبحث الثاني  -

 جرائم اإلهمال بين الزوجين: المبحث األول

من البديييات أن األسرة تتكون من أشخاص تجمع بينيم صمة قرابة وصمة زوجية،  
وتعتمد عمى أساس التكافل والترابط وحسن المعاشرة والتربية الحسنة فيما بينيم، ويترتب 
عمى ذلك مجموعة من الحقوق والواجبات واإللتزامات المتبادلة، وفي حال إخالل أحد 

دي ذلك إلى اإلضرار بكيان األسرة لذا أعتبرىا المشرع الزوجين بيذه اإللتزامات سيؤ
.  الجزائري جريمة إعتداء عمى نظاميا ووضع ليا عقابا 

:  وعميو سنعالج عدة جرائم لإلىمال المتعمقة بالزوجين في المطالب التالية 

. جريمة ترك مقر األسرة: المطمب األول -

. جريمة التخمي عن الزوجة: المطمب الثاني  -

.  جريمة عدم تسديد نفقة الزوجة: لمطمب الثالثا -

  جريمة ترك مقر األسرة: المطمب األول

تيدف الحياة الزوجية من حيث أساسيا إلى تكوين أسرة أساسيا المودة والرحمة،  
التي البد أن تتوفر بينيما عوامل التكافل والتكافؤ، كما تتطمب في نفس الوقت بذل جيد 

ستمرارىا، ومع ىذا فقد يقوم أحد الزوجين بيجر أسرتو وترك مشترك إلقامتيا وضمان إ
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مقرىا لمدة تتجاوز شيرين، ويتخمى عن كل إلتزاماتو سواء كانت مادية أو أدبية دون ترك 
من يتولى رعايتيم واإلىتمام بشؤونيم، وىذا يشكل جريمة ترك مقر األسرة وىي جريمة 

:  لمطمب أركانيا و المتمثمة في مايميوعميو نتناول في ىذا ا .1يعاقب عمييا القانون

الركن المادي لجريمة ترك مقر األسرة : الفرع األول

اإلبتعاد عن مقر األسرة، : يتكون الركن المادي ليده الجريمة من العناصر التالية 
وجود ولد أو عدة أوالد، عدم الوفاء باإللتزامات العائمية، ترك مقر األسرة لمدة تتجاوز 

: العناصر ما يمي تفصيل ليذهالشيرين، وفي

 .اإلبتعاد عن مقر األسرة: أوال
قبل الحديث عن ىذا العنصر وىو اإلبتعاد عن مقر األسرة، أردنا أن نضع تعريفا  

مبسطا لإلبتعاد، حيث نقصد بو الترك واإلبتعاد جسديا عن مكان إقامة الزوجين واألوالد 
لمزوجين واألوالد مقرا معينا، وىو ما يدفعنا معا، فشرط اإلبتعاد يقتضي بدوره أن يكون 

ذلك الوضع المعد لمسكن والمتوفر :" أيضا إلى وضع تعريف لمقر األسرة والذي نقصد بو 
 .2عمى كل المرافق الضرورية الالزمة لإلستقرار فيو

وبناءا عمى ذلك نجد من شروط قيام ىذه الجريمة اإلبتعاد جسديا عن مقر األسرة،  
إقامة الزوجين، ففي ىذه الحالة البد من وجود مقر لألسرة وتركو من طرف أي عن مكان 

أحد الزوجين، أما إذا ظل الزوجان بعد زواجيما يعيشان في بيت كل واحد منيما منفصال 
عن اآلخر، وكانت الزوجة ترعى ولدىا في بيت أىميا، فإن مقر األسرة ىنا منعدما، فال 

 .تقوم الجريمة في ىذه الحالة
                                                           

، 2013ألسرة، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة عمى نظام ا - 1
 .18ص
دة الماستر في الحقوق تخصص قانون رواحنة فؤاد، جرائم اإلىمال العائمي، مذكرة مكممة لنيل شيا - 2

، بدون دار نشر، 1، طبعة 1منقوال عن، محمد محدد، فقو األسرة، الخطبة والزواج، جزء  2014/2015جنائي
 384ص ،1994
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وتجدر اإلشارة أن اإلبتعاد عن مقر األسرة يشمل كال من األب واألم دون تمييز  
 .1بينيم، و بصرف النظر عن ممارسة السمطة األبوية

 : وجود ولد أو عدة أوالد: ثانيا 
وجود األوالد يعتبر عنصرا أساسيا لقيام الجريمة، وىذا يعني ضرورة قيام أو وجود رابطة 

يتم إستبعاد الجريمة في حق األجداد ومن يتولون تربية األوالد، أبوة أو أمومة، و بذلك 
 وىذا ما يثير لنا التساؤل فيما يتعمق باألطفال المكفولين واألطفال المتينين؟

 :الطفل المكفول -1
من  1فقرة  330األطفال المكفولون أيضا معنيون بالحماية المقررة في المادة  

من قانون األسرة الجزائري، نجدىا  116نص المادة قانون العقوبات، حيث بالرجوع إلى 
تنص عمى مفيوم الكفالة بأنيا إلتزام عمى وجو التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة، وتربية 
ورعاية، قيام األب بإبنو، و تتم بعقد شرعي، وبالتالي يأخذ الطفل المكفول أحكام الولد 

 .الحقيقي
 :الطفل المتبني -2

من قانون األسرة فإن  46كل ما يمكن قولو في ىذه النقطة، أنو طبقا لنص المادة  
من قانون العقوبات  330وعميو فالذي يبدو من صياغة المادة  وقانوناالتبني ممنوع شرعا 

أن المقصود ىنا ىو الولد األصمي أي الشرعي، ويتكمميا عن اإللتزامات الناتجة عن 
القانونية فإنو بذلك قد شممت األوالد القصر، وعميو فال تقوم  السمطة األبوية أو الوصاية

 .2الجريمة في حق أحد الزوجين سواء كان األب أو األم ال ولد ليما

وعميو فقانون العقوبات قد كان عادال في ىذا المجال وساوی مساواة دقيقة وجيدة  
ى أنو أي واحد من من قانون العقوبات عل 330بين المرأة والرجل، حيث نص في المادة 

                                                           

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال، الجزء األول،  - 1
 144، 143، ص 2003دار ىومة الجزائر، 

 144أحسن يوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 2
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الوالدين، سواء كان األب أو األم يترك مقر األسرة لمدة تتجاوز شيرين، ولون قيام ببعض 
اإللتزامات المترتبة عن السمطة األبوية أو الوصاية القانونية ، فإنو تقوم في حقو 

  .1الجريمة

 عدم الوفاء بااللتزامات العائمية: ثالثا

العائمية عنصرا أساسيا لقيام الجريمة، فطبقا لنص  يعتبر عدم الوفاء باإللتزامات 
من قانون العقوبات، فإنو يجب عند ترك أحد الزوجين لمقر أو مسكن  330المادة 

الزوجية أن يتخمى عن بعض أو كل إلتزاماتو الزوجية، سواء كانت أدبية أو مادية وىو ما 
 :سنذكره في ما يمي

 :اإللتزامات األدبية -1

عمى اإللتزامات األدبية التي تقع عمى  2من قانون األسرة الجزائري 62تنص المادة  
عائق أحد الزوجين، والقيام بيا، والتي تتمثل في رعاية الولد وتعميمو، والقيام بتربيتو عمى 

فإذا انحمت الرابطة الزوجية، إنتقمت  دين أبيو، والسير عمى حمايتو و حفظو صحة وخمقاء
سنوات واألنثى سن  10لحاضنة وال تنقضي إال ببموغ الذكر ىذه اإللتزامات إلى األم ا
من قانون األسرة، إال أن ىذه المادة جاءت باستثناء ليذا  65الزواج طيقا لنص المادة 

ولمقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة لمذكر إلى ستة عشر سنة، : األصل عندما أضافت
الحاالت األخرى يبقى األب ممزما بالقيام الحاضنة أما لم تتزوج ثانية، أما في  إذا كانت

. بيذه االلتزامات األدبية إلى غاية سن الرشد

 

                                                           

  24عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 1
المعدل و المتمم بموجب  1984لسنة  24، الجريدة الرسمية 1984جوان  9المؤرخ في  84/11قانون رقم  -- 2

، و الموافق عميو بموجب القانون 2005لسنة  15، الجريدة الرسمية رقم 2005فيفري  27المؤرخ في  05/  02األمر 
 المتضمن قانون األسرة الجزائري، 2005لسنة  43، الجريدة الرسمية رقم 2005ماي  4   05/90المؤرخ في 
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 :اإللتزامات المادية -2

باإلضافة إلى اإللتزامات األدبية ىناك إلتزامات مادية، وتشمل النفقة طبقا لنص  
خمي عن من قانون األسرة، بالتالي فاألب واألم الذي يترك مقر أسرتو دون الت 74المادة 

واجباتو األدبية والمادية، ال يعتبر مرتكبا لجريمة ترك مقر األسرة، وعميو فإذا ما ترك أحد 
الزوجين مقر األسرة، لسبب من األسباب دون أن يتخمى عن إلتزاماتو سواء كميا أو 

بعضيا تجاه الزوج اآلخر، ودون أن ينتج عن غيابو أو تخميو أو تركو لألسرة أي عوز أو 
. 1 العناصر، وعميو فال مجال لقيامو نا تعتبر الجريمة غير متكاممةحرج، فو

 .ترك مقر األسرة لمدة أكثر من شهرين: رابعا 

يشترط لقيام الجريمة أن يترك أحد الزوجين مسكن الزوجين لمدة تقدر بأكثر من  
شيرين، أي بمعنى وجوب توفر عنصر أو مدة زمنية تتجاوز مدة شيرين تحسب إبتداءا 

تاريخ ترك مقر الزوجية، وىنا تستوجب ىذه الجريمة مغادرة مقر األسرة، والتخمي عن من 
. 2اإللتزامات العائمية في نفس الوقت

 .الركن المعنوي لجريمة ترك مقر األسرة: الفرع الثاني

القيام جريمة ترك مقر األسرة يجب أن يتوفر القصد الجنائي، يتمثل في نية ترك  
رادة قطع الصمة باألسرة والتممص من الواجبات الناتجة عن السمطة الوسط العائمي،  وا 

 .األبوية أو الوصاية القانونية

                                                           

تجب نفقة الزوجة عمى زوجيا بالدخول بيا أو دعوتيا إليو ببينة مع مراعاة : جاءت في نفس المادة السابقة إلى أنو - 1
. من ىذا القانون 80و  79و  78أحكام المواد 

سوة ومسكن وبمعنى آخر ىو كل ما النفقة؛ شرعا؛ إسم لما يصرفو اإلنسان عمى زوجتو وأوالده وأقاربو من طعام وك  -
ين شويخ الرشيد، شرح قانون األسرة الجزائري المعدل، : تتطمبو الحياة الزوجية بحسب ما تعارف عميو الناس، ينظر 

 .145، ص 2008دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، دار الخمدونية، 
 22عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 2
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من قانون العقوبات، نجد أنو قد جعل  330وعميو وبالرجوع إلى نص المادة  
. 1المشرع الرغبة في إستئناف الحياة الزوجية سييا لقطع ميمة شيرين

نص المادة السابقة، أنو يشترط عمى أحد وما يمكن مالحظتو أيضا من خالل  
الزوجين سواء كان الوالد أو الوالدة، الوعي بخطورة إخاللو باإللتزاماتو العائمية، والنتائج 

. 2التي قد تترتب عنيا
إهمال الزوجة : المطمب الثاني 
ديسمبر  30المؤرخ في  15/  19من قانون رقم  02فقرة  330نصت المادة   

الزوج الذي يتخمى عمدا ولمدة تتجاوز شيرين عن زوجتو ، وذلك : " ، عمى أنو 2015
 ".لغير سبب جدي 

يتضح من خالل ىذه المادة أن إىمال الزوجة يعتبر من جرائم اإلىمال العائمي،  
ىماليا عمداويتمثل في عممية ترك الزوج ل وعميو لكي تقوم ىذه . زوجتو والتخمي عنيا وا 

. الركن المادي و الركن المعنوي: الجريمة البد من يتوفر فييا مايمي
الركن المادي : الفرع األول 
:  قيام العالقة الزوجية: أوال 
يعتبر عنصر توفر عقد الزواج الرسمي عنصر من أىم العناصر األساسية التي  

توفرىا لقيام جريمة إىمال الزوجة، بمعنى البد ألقياميا وجود عقد صحيح  يشترط القانون
ورسمي بين الزوجين، ومقيد في سجالت الحالة المدنية، ويستبعد من ذلك حالة الزواج 

من قانون  22، وبصرف النظر عن وجود األوالد أم ال، عمال بأحكام المادة 3العرفي

                                                           

 .146أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 1
 .146أحسن بوسقيعة، مرجع سابق ، ص  - 2
، 01-09جريمة ممحق الجرائم المستحدثة بموجب القانون  50نبيل صفر، الوسيط في جرائم األشخاص، شرح  - 3

 .243دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ، ص 
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الحالة المدنية، وفي حالة تسجيمو بحكم  يثبت الزواج بمستخرج من سجل. " األسرة
 ".قضائي

وما يمكن إستخالصو من ىذه المادة ىو أن الزوجة التي تزوجت زواجا عرفيا، ال  
بد أن تقوم أوال بتسجيل زواجيا في سجالت الحالة المدنية، قبل تقديم شكواىا ومن ثم 

 . .1الزواج وتسجيموتثبت ىذا الزواج، فتقوم الجريمة في حق الزوج من تاريخ تثبيت 

 عنصر ترك محل الزوجية: ثانيا
يعتبر ىذا العنصر من العناصر المكونة لجريمة إىمال الزوجة المنصوص عمييا  

من قانون العقوبات، ويتمثل في مغادرة الزوج لمقر الزوجية، ويترك  330في المادة 
جية لمدة أقل من زوجتو وحدىا لمدة تتجاوز شيرين، وذلك ألن ترك الزوجة في مقر الزو
 .شيرين ال يجعل ىذا الفعل من العناصر المكونة الجريمة إىمال الزوجة

وعميو فإنو في حال إدعت الزوجة أن زوجيا قد تركيا في بيت الزوجية، لمدة تزيد  
عن الشيرين المنصوص عمييا قانونا، وأنكر الزوج ذلك فيقع عبء اإلثبات في ىذه 

بت بالدليل القاطع أن الزوج قد تركيا في مسكن الزوجية الحالة عمى الزوجة، بمعنى تث
 .2لمدة شيرين متتاليين ودون إنقطاع 

كذلك ال تقوم الجريمة في حق الزوج في حالة تركو لمحل إقامة الزوجين إذا ما  
. 3غادرت الزوجة محل الزوجية واستقرت في بيت أىميا

 
 

                                                           

قبل تعديل المادة المذكورة  . -149حسن يوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص أ - 1
أعاله، كانت تشترط لقيام جريمة إىمال الزوجة عنصر ميم يتمثل في حمل الزوجة المتخمى عنيا، حيث جاءت في 

... ب بالحبس من شيرين إلى سنة يعاق: " عمى 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06من قانون رقم  330المادة 
 .الزوج الذي يتخمى عمدا، و لمدة تتجاوز شيرين عن زوجتو مع عممو بأنيا حامل، و ذلك لغير سبب جدي 

 29عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 2
 150أحسن يوسفيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 3
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 شهرينعنصر ترك محل الزوجية لمدة أكثر من : رابعا 
يعتبر ىذا العنصر من العناصر األساسية لقيام الجريمة، فيو مقترن بعنصر ترك  

محل الزوجية، تتمثل في مغادرة الزوج لمقر األسرة، واستمرار ىذا الترك عن الزوجة لمدة 
 .أكثر من شيرين

والمسألة التي يمكن إثارتيا في ىذه النقطة أنو في حالة ما إذا ترك الزوج زوجتو  
ة شيرين، وقد تخمميا إنقطاع، بمعنى عودة الزوج إلى مقر الزوجية، في ىذه الحالة لمد

يمكن القول أن الزوج يوحي لنا بالرغبة في إستئناف الحياة الزوجية مما يؤدي إلى إنتقاء 
 .1ىذه الجريمة

ومن ثم إذا تخمل ىذه المدة إنقطاع بالعودة إلى مقر الزوجية، فذلك يجعل الجريمة  
 .لم تكن، أي بمعنى إنقطعت بعودة الزوج إلى بيت الزوجيةكأنيا 

غير أننا نجد من األصح أن تترك مسألة قيام الجريمة من عدميا إلى السمطة  
التقديرية لمقاضي ألن المالحظ أن الزوج قد يعود إلى بيت الزوجية ويقطع مدة الشيرين 

 .قصد التيرب من المتابعة الجزائية في حال عدم عودتو
 الركن المعنوي: الفرع الثاني

إضافة إلى العناصر األساسية لمركن المادي المكونة لجريمة إىمال الزوجة، البد  
من توفر الركن المعنوي، وعميو فجئحة ترك الزوجة ىي جريمة عمدية تتطمب القياميا 

. 2توافر القصد والمتمثل في نية التخمي عنيا عمدا قصد اإلضرار بيا
 جريمة عدم تسديد نفقة الزوجة: المطمب الثالث  
لقد حرصت كل الدول عمى سن القوانين والتشريعات التي تضمن الحفاظ عمى  

النظام العام في المجتمع، وذلك بتجريم كل األفعال التي من شأنيا اإلخالل بو، ومن بين 
اإلنفاق المطموب  ىذه األفعال اإلمتناع عن تسديد النفقة المقررة قضاءا، فالتخمي عن

                                                           

 29عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 1
 243نبيل صقر، مرجع سابق، ص   -- 2
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 74و  37: يعتبر تخميا عن اإللتزامات الزوجية والعائمية التي ورد النص عمييا في المواد
من قانون األسرة الجزائري، كما حثت الشريعة اإلسالمية من خالل العديد من  77إلى 

ة من لينفق ذو سع:" األحاديث الشريفة واآليات الكريمة عمييا لقولو تعالى في محكم تنزيمو
سعتو ومن قدر عميو رزقو فمينفق مما آتاه اهلل ال يكمف اهلل نفسا إال ما آتاىا سيجعل اهلل 

 .1بعد عسر يسرا 
فالنفقة إذن ىي كل ما يحتاج إليو اإلنسان إلقامة حياتو من لباس وسكن وعالج  

ى وطعام وكل ما يمزم بحسب العرف، ورغم أن الفقياء قد أجمعوا عمى وجوبيا القريب عل
 .2قريبو إال أنيم إختمفوا في تحديد مدى ىاتو لمقرابة

وباعتبار أن اإلنفاق عمى األقارب في حد ذاتو إلتزام طبيعي وشرعي فقد أحاطو  
يجازي   -1996من دستور  65الدستور بالحماية من خالل النص عميو في المادة 

جازي األبناء عمى القيام القانون اآلباء عمى القيام بواجب تربية أبنائيم ورعايتيم كما ي
. .3بواجب اإلحسان إلى آبائيم ومساعدتيم 

المتعمق بإنشاء صندوق النفقة فنجده ينص في  15/01: أما بالنسبة لمقانون رقم 
 :.يقصد في مفيوم ىذا القانون بالمصطمحات اآلتية: " عمى ما يمي 1الفقرة  2المادة 

انون األسرة لصالح الطفل أو األطفال النفقة المحكوم بيا وفقا ألحكام ق :النفقة -
طالق الوالدين   المحضونين بعد

                                                           

 .07سورة الطالق، اآلية  - 1
أحمد فراج حسين، أحكام األسرة في اإلسالم، الطالق وحقوق األوالد وتقة األقارب، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  - 2

 253، ص 1998اإلسكندرية، مصر، 
الغوثي بن ممحة، قانون األسرة عمى ضوء الفقو والقضاء، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعية، المساحة  - 3

 .184، ص 2005المركزية بن عكنون، الجزائر، 
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وكذلك النفقة المحكوم بيا مؤقتا لصالح الطفل أو األطفال في حالة رفع دعوى  
 .1الطالق والنفقة المحكوم بيا لممرأة المطمقة

إذن مني قررت ىاتو النفقة أصبحت وأجية وشكل اإلمتناع عنيا جريمة عدم  
 .منو 331النفقة في منظور قانون العقوبات الجزائري والتي تطرقت إلييا المادة تسديد 

من ىنا وقبل التطرق إلى أركان ىذه الجريمة وجب عمينا التعريج أوال عمى الشروط  
:  األولية الواجب توافرىا لقياميا، لذا قمنا بتقسيم ىذا المطمب إلى فرعين

 دم تسديد النفقةالشروط األولية لجنحة ع: الفرع األول
تتمثل ىذه الشروط في وجوب قيام دين غذائي باإلضافة إلى وجود حكم قضائي  

 قيام دين غذائي: أوال. نافذ
يقوم الدين الغذائي عمى خاصتين تتمثل األولى في كون الدين الغذائي دينا ماليا،  

 .2أما الثانية فتتمثل في تحديد المستفيد من ذلك الدين
من قانون األسرة الجزائري نجدىا قد حددت  78ص المادة وبالرجوع إلى ن 

مشموالت التفتة بالغذاء، الكسوة، العالج، السكن باإلضافة إلى أجرتو، وكل ما يعتبر من 
 .ضرورات العيش حسب العرف والعادة

التي عرفت النفقة  2و  1الفقرة  01-15من القانون رقم  2وكذا نص المادة  
المبمغ الذي يقوم صندوق النفقة بدفعو لمدائن بيا والذي يساوي  بالمستحقات المالية وىي

 .مبمغ النفقة تبعا لمتعريف الذي أوردناه سايقا وفقا ليذا القانون
لم  01-15من قانون األسرة وضحت مشتمالت التققة أما القانون  78فالمادة  

يوضحيا بل إعتبرىا مبمغا من المال يرفع من صندوق النفقة إذا ما إمتنع المدين بيا عن 
ذلك قصدا أو نتيجة عمر يعاني منو، ويعتبر ىذا أحسن إجراء شرع لحماية األطفال 

                                                           

يتضمن إلنشاء صندوق النفقة، الصادر بالجريدة الرسمية  2015يناير سنة  04المؤرخ في  01-15قانون رقم  - 1
 7، ص 1، عدد 2015يناير  7ائرية المؤرخة في لمجميورية الجز

 .154أحمسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 2
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التي تعتبر جد ضرورية التمتعيم بحياة يسودىا  ووالدتيم وتسييل حصوليم عمى النفقة
 األمان واإلكتفاء

من قانون العقوبات التي تجرم فعل  331غير أننا بالرجوع إلى نص المادة  
اإلمتناع عن دفع النفقة نجدىا تحصرىا في النفقة الغذائية فقط وىذا يعتبر تناقضا من 

 .المشرع الجزائري

فنجد أن ذلك الدين إما أن يكون ناتجا عن أما بخصوص المستفيد من النفقة  
 .العالقة الزوجية القائمة أو ناتجا عن فأن تمك العالقة

ففي حال كون العالقة الزوجية الزالت قائمة، فيكون بذلك المستفيد من النفقة  
 80إلى  74متمثال في الزوجة، وكذا األصول والفروع إستنادا إلى نصوص المواد من 

تجب نفقة الزوجة عمى زوجيا : " منيا عمى 74حيث نصت المادة  1من قانون األسرة،
 .من ىذا القانون 80و  97و  78بالدخول بيا أو دعوتيا إليو ببينة مع مراعاة المواد 

تجب نفقة الولد عمى األب ما لم : " من نفس القانون عمى  75كما تنص المادة  
لى الدخول، وتستمر في حال ما إذا كان يكن لو مال، فبالنسبة لمذكر إلى الرشد، واإلناث إ

. 2الولد عاجزا آلفة عقمية أو بدنية أو مزاوال لمدراسة وتسقط باإلستعانة عنيا بالكسب

يستخمص من المواد السابقة الذكر أن النفقة حق ثابت لمزوجة عمى الزوج يمزم بيا  
حيث يتعين عمى  الزوج من يوم الدخول وتستمر إلى حين التصريح بفك الرابطة الزوجية،

من قانون األسرة أن  61القاضي الحكم ليا بيا عند النطق بالحكم، كما نصت المادة 
 60و  58لممطمقة الحق في النفقة الغذائية في عدة الطالق المنصوص عمييا في المواد 

: ، وىذا ما جسدتو المحكمة العميا في أحد قراراتيا حيث قضت بأنو3قانون األسرة الجزائري
                                                           

 .154أحسن يوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 1
 .من القانون األسرة الجزائري 75، 74المادة  - 2
غير الحامل بثالث قروء، واليائس من المحيض بثالث أشير من تاريخ التصريح تعتد المطمقة المدخول بيا  - 3

 ق أجعدة الحامل وضع حمميا، وأقصى مدة الحمل عشرة أشير من تاريخ الطالق أو الوفاة 60بالطالق المادة 
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ط لممتابعة الجزائية من أجل جنحة إىمال األسرة إمتناع الزوج عن دفع النفقة لزوجتو يشتر
 .1المطمقة طالما أنو بمغ وفقا لمقانون بالحكم القاضي لو 

من ذات القانون  77أما بخصوص نفقة الفروع عمى األصول فقد تطرقت إليو المادة 
ألصول حسب القدرة واإلحتياج تجب نفقة األصول عمى الفروع والفروع عمى ا:" بقوليا

 "ودرجة القرابة في اإلرث

يتضح من خالل المادة أن نفقة األصول تجب عمى الفروع بحسب القدرة  
واإلحتياج ودرجة القرابة في الميراث، فالولد سواء كان ذكرا أو أنثى يكون ممزما باإلنفاق 

ن كانوا إخوة متعمدون عمى والديو، فإن كان ولدا واحد إال إخوة لو تكفل باإلنفاق  لوحده، وا 
فتجب النفقة عمييم جميعا، إن كانوا في نفس درجة القراية وقوتيا لكن حسب يمر كل 

 .واحد منيم

والمالحظ أنو في حال قام أحد األبناء باإلنفاق عن طيب نفس ورضى فأنو ال  
بموجب حكم يمكنو الرجوع عمى إخوتو، غير أن األمر يختمف في حال قرر تمك اإلنفاق 

. 2قضائي ناقد ففي ىاتو الحال يمكنو الرجوع عمييم

 وجود حكم قضائي نهائي بالنفقة: ثانيا 

من الشروط الجوىرية التي تقوم عمييا جنحة عدم تسديد النفقة ضرورة وجود حكم  
قضائي يأمر المدين بأدائيا لفائدة المستفيد منيا قانونا، وقد يكون ىذا الحكم صادرا عن 

أول درجة أي محكمة إبتدائية، كما يكون صادرا عن مستوى ثاني درجة أي عن مستوى 
، كما يمكن أن يكون 3المجمس القضائي، باإلضافة إلى األمر الصادر عن المحكمة العميا

حكما صادرا عن جية قضائية أجنبية مميورا بالصيغة التنفيذية، بمعنى أن األحكام 
                                                           

لممجمة  23-194من القسم األول لمغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم  1982نوفمبر  23القرار الصادر يوم  - 1
 .325، صفحة 01القضائية لممحكمة العميا، رقم 

 187الغوثي بن ممحة، مرجع سابق، ص  - 2
  -38عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص   - 3
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القضائية الجزائرية بتنفيذىا ال يؤخذ بيا مع مراعاة الجنائية التي لم تقضي إحدى الجيات 
 .األحكام المنصوص عمييا في اإلتفاقيات المصادق عمييا من طرف الجزائر

واألصل في األحكام الصادرة بخصوص ىذه الجنحة أن تكون نيائية أي غير  
قاضي قابمة ألي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، غير أن القانون يمزم ال

باألمر وجوبا بالتنفيذ المعجل لمحكم رغم المعارضة واإلستئناف في مادة النفقة الغذائية 
مراعاة لمصمحة المستفيد منيا، لكن القول بأن النفقة تأخذ الحكم الحائز لقوة الشيء 1

المقضي فيو ال يمنع من إعادة النظر فييا بعد مضي سنة من تاريخ صدور الحكم وىذا 
من المقرر قانونا أنو : " في قرارىا 1996أفريل  23المحكمة العميا في  ما ذىبت إليو

وال يجوز الطعن بحجية الشيء . يجوز لمقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم
ومن ثم . المقضي فيو تبعا لممستجدات التي تطرأ عمى المعيشة والنفقات بصفة عامة

 .ون ليس في محموالنعي عمى القرار المطعون فيو بخرق القان

تطالب  1993ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة  
ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت ال  1988سبتمبر  27فييا تعديل الحكم الصادر في 

تكفي حاجات أوالدىا بما فييا مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السكن، فإن بقضائيم 
 .2ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن. طبقوا صحيح القانونبتعديل النفقة 

فضال عما ورد  3من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  40وبالرجوع لنص المادة  
من ىذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجيات المبينة أدناه دون  46و  38و  37في المواد 

:  سواىا

                                                           

 .156أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 1
 .89، ص 2، عند 1997، المجمة الفضائية 136604، ممف رقم  23/04/1996قرار المحكمة العميا،  - 2
، يتضمن 2008، سنة 21، ج ر 2008فبراير  25: الموافق ل 1439صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  3

  جراءات المدنية واإلدارية الجزائريقانون اإل
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تعمقة بالعقار، أو دعاوى اإليجارات بما فييا في المواد العقارية، أو األشغال الم -1
التجارية المتعمقة بالعقارات، والدعاوى المتعمقة باألشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع 

في دائرة إختصاصيا العقار، أو المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصيا مكان تنفيذ 
.  األشغال

وع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن عمى في مواد الميراث، دعاوى الطالق أو الرج -2
... التوالي

إن أداء النفقة من منظور قانوني ىي إلتزام مدني، حيث يمكن أن يتفق األطراف أي 
المدين بيا والمستفيد منيا عمى مقدارىا وكيفية أدائيا، غير أنو في حال إمتنع األول عن 

ء اإلستصدار حكم يقضي بيا، دفعيا فميس أمام الدائن بيا سوى المجوء إلى القضا
والمالحظ أن تحديدىا يخضع لتقدير القاضي مراعيا في ذلك مدى يسر أو عسر المدين 
بيا، كما يجب أن يبين في حكمو كيفية توزيعيا في حال تعدد المدينون بيا، ويكون ذلك 

 .1في حال الحكم بالنفقة الواجبة عمى األبناء لفائدة والدييم

إليو أن ىاتو النفقة تبقى واجبة األداء في ذمة المدين بيا إال إن وما تجدر اإلشارة  
سقطت ألحد األسباب القانونية كبموغ الولد لسن الرشد أو زواج البنت، كما أنو في حال 

، وىذا 2إلغائيا تبقى سارية بالنسبة لممدة السابقة ألن حكم اإللغاء ال يكون لو أثر رجعي
: تحت رقم 1982 /01/06الغرفة الجنائية بتاريخ ما أشار إليو القرار الصادر عن

جنحة مستمرة، فالمتيم الذي  إن جريمة عدم تسديد النفقة:" قرار غير منشور  23000
تماطل عن دفع النفقة المحكوم بيا عميو لصالح زوجتو وأوالده يبقى مرتكبا الجريمة 

 .3يواإلىمال العائمي إلى حين التخمص التام عن دفع المبالغ التي عل

                                                           

 132الغوثي بن ممحة، مرجع سابق، ص  - 1
 .156أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائر الخاص، مرجع سابق، ص  - 2
 151بمحاج العربي، مرجع سابق، ص  - 3
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كما أن حصول الصمح بعد إرتكاب جريمة عدم تسديد النفقة يبقييا قائمة، حيث  
 .1يمزم المدين بيا

ن كان نيائيا إال أنو ال يمكن اإلحتجاج  غير أن الحكم الصادر بخصوص ىذه الجنحة وا 
بو إال إذا تم تبميغو لممعني تبميغا صحيحا في المواعيد وحسب األشكال والشروط المقررة 

. قانونا

 أركان جنحة عدم تسديد نفقة الزوجة: الفرع الثاني 

: لكي تقوم جنحة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءا البد من توفر ركنين أساسيين 
الركن المادي والركن المعنوي 

 الركن المادي: أوال 

في حال حصول شخص عمى حكم يقضي بالنفقة لصالحو ضد أحد أقاربو وامتنع  
ن أدائيا فميس أمام ىذا الشخص المحكوم بيا لصالحو إال المجوء إلى ىذا األخير ع

الضبطية القضائية أو إلى وكيل الجميورية وتقديم شكوى بذلك وىذا ضمن دائرة 
ذا  ،2إختصاص المحكمة التي يوجد بيا المسكن المعتاد لمشاكي أو محل إقامتو المؤقتة وا 

مكونة لمركن المادي لمجنحة أال وىو عدم ما قدم شكوى يجب عميو إثبات توفر العناصر ال
دفع مبمغ النفقة المحكوم بيا قضاءا رغم تبميغو لمحكم تبميغا صحيحا وفق لألجال 

القانونية، مع مالحظة أن دفع جزء من النفقة ال يحول دون قيام الجريمة، وعميو كذلك 
تالية دون إنقطاع إثبات أن ىذا اإلمتناع قد تجاوز ميمة الشيرين والتي يجب أن تكون مت

.  ودون أي مبرر شرعي

 

                                                           

جياللي بغدادي، االجتياد القضائي في المواد الجزائية، الجزء األول، الطبعة األولى، الديوان الوطني لألشغال  - 1
 .98، ص 2002التربوية الجزائر، 

 .42عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 2
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 الركن المعنوي لجنحة عدم تسديد النفقة: ثانيا

يتمثل الركن المعنوي في مدى توفر القصد الجنائي من عدمو، وجريمة عدم تسديد  
النفقة تقتضي توفر ىذا القصد الذي يتمثل في اإلمتناع عن تسديد النفقة عمدا، والمحكوم 

لصالح الزوجة، فسوء النية في ىذه الجريمة مفترض وليس عمى بيا من طرف المحكمة 
نما يجب عمى المحكوم عميو بيا إثبات العكس ،  النيابة العامة إثبات قيام عنصر العمد وا 

 مع إشتراط أن يكون الحكم قد بمغ تبميغا صحيحا، عندىا ال

دتو، ويعتبر يكون أمامو إال إثبات أن عدم أداءه النفقة كان ألسباب خارجة عن إرا 
اإلعسار ىو أكثر األسباب التي يمكن التمسك بيا في ىذه الحالة، غير أنو ال يعتبر 

، وىذا 1إعسارا اإلفتقار الناتج عن سوء السموك أو الكسل أو السكر بأي حال من األحوال
 10340: رقم 1975مارس  18: ما أقرتو المحكمة العميا من خالل قرارىا الصادر يوم

عقوبات عمى أنو يفترض عدم  331تنص الفقرة الثانية من المادة : لجنائيةعن الغرفة ا
دفع النفقة عمدا ما لم يثبت العكس، لذلك ال يكفي لممتيم لكي يفمت من العقاب أن يدعي 
العجز عن دفع النفقة لممحكوم بيا عميو، بل البد لو من أن يثبت عجزه أو إعصاره وأن 

 .2وك سيء ومعاديكون ىذا العجز غير ناتج عن سل

 

 

 

 

 
                                                           

 .161أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 1
 .98جياللي بغدادي ، مرجع السابق، ص  - 2
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 جرائم إهمال األباء نحو األبناء: المبحث الثاني

سبق أن تم التعرض لجرائم اإلىمال العائمي بين الزوجين في المبحث األول،  
وسوف نتطرق ضمن ىذا المبحث إلى جرائم اإلخالل باإللتزامات المتعمقة باألوالد، لتبيان 

والمعاقب عمييا ضمن مواد قانون العقوبات، لذا جميع جوانب اإلىمال التي تطال األبناء 
 :ستقوم بتقسيم ىذا المبحث إلى ثالث مطالب نتناول في

. الجرائم المتعمقة بحضانة الطفل: المطمب األول -

.  الجرائم المتعمقة بالحالة المدنية: المطمب الثاني  -

. جرائم تعريض األبناء لمخطر: المطمب الثالث -

الجرائم المتعمقة بحضانة الطفل : المطمب األول 

 مخالفة إجبارية التعميم: الفرع األول 

مما الشك فيو أن لكل طفل الحق في أن يتأدب ويتعمم، فيي من الحقوق األساسية  
التي ألزم اآلباء بالسير عمى تطبيقيا، فقد كفمت جل التشريعات والمواثيق والمعاىدات 

حق في التعميم، وأقرت الحفاظ عميو، ووضعت لو جزاءا يوقع في حق الدولية واإلقميمية ال
قبل التكمم عن الحماية الجنائية لحق التعميم لمطفل، . كل من إعتدي عمى ىذا الحق

 سنتطرق أوال إلى

. موقف الشريعة اإلسالمية من حق الطفل في التعميم -

. موقف التشريعات الدولية من حق الطفل في التعميم  -

. قف التشريع الداخمي من حق الطفل في التعميممو  -
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 موقف الشريعة اإلسالمية -1 

يقر اإلسالم مجموعة من الحقوق الطفل من بينيا الحق في التعميم، فيو يعتبر من 
األساسيات المقدسة، التي حث عمييا القرآن الكريم، وشدد عمييا رسولنا الكريم، حيث أمر 

 َر :" سبحانو وتعالى رسولو بالقراءة في أول آية أنزلت عميو بقولو تعالى
َر
 ِب ي 
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1. 

فمن خالل اآلية نجد أن العمم ىو الطريق إلى معرفة اهلل والتفكير والتدبر  
بمخموقاتو، فبالتعمم يزداد المؤمن إيمانا وتتعمق قناعاتو بقدرة اهلل، والعمم في نظر اإلسالم 

. 2فريضة إليية وضرورية إنسانية 
بين الذكر واألنثى في الحق في التعميم، وذلك  -صل اهلل عميو وسمم -وقد سوى الرسول  

، ويحظى طالب 3طمب العمم فريضة عمى كل مسمم ومسممة : " منذ أربعة عشر قرنا بقولو
العمم والمعرفة بتقدير عظيم في اإلسالم، حيث كانت أولى آيات القرآن الكريم تدعوا 

ي: " شارة إلى العمم والقمم، قال تعالىلمقراءة والمعرفة واإل  ُم اَر
ُم
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ي َر ُم ْق :  ِب ُم
صدق اهلل 4 

 -العظيم، وتعتبر ىذه اآلية أكبر وأقوى دليل، لتبين لنا أىمية التعميم ومكانتو وأن الرسول 
ولغرض نشر العمم بين الناس، أمر بعض أسرى األعداء في غزوة  -صل اهلل عميو وسمم

                                                           

 ۔05إلى  01سورة العمق، اآليات من  - 1
، 1ريبوار صابر محمد، حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية واإلتفاقيات الدولية، لمنشر مكتبة الوفاء القانونية، ط - 2

 .158، ص 2015اإلسكندرية، 
 رواه الطبراني عن أنس بن مالك في الصغير - 3
 . -05إلى  01رة القمم، آيات من سو- 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura68-aya5.html


 الجرائم االهمال  العائلي:                                                            الفص االول 
 

27 
 

عشرة أطفال  م بتعميم األطفال المسممين، حيث أوجب بذلك تعميم 624/ه 2بدر سنة 
. 1القراءة والكتابة كفدية إلطالق سراحو

 موقف التشريعات الدولية في حق الطفل في التعميم -2
: عمى 28في نص المادة ( إتفاقية نيويورك)  1989ورد في إتفاقية حقوق الطفل  
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعميم، وتحقيقا لإلعمال الكامل ليذا الحق " 

 :وعمى أساس تكافؤ الفرص يقوم بوجو خاص بما يميتدريجيا 
. جعل التعميم اإلبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا لمجميع -أ
تشجيع وتطوير شتى أشكال التعميم الثانوي، سواء العام، أو الميني، وتوفيرىا  -ب 

تاحتيا لجميع  وا 
تخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعميم وتقديم  المساعدة المالية عند األطفال، وا 

 الحاجة
. جعل التعميم العالي بشتى الوسائل المناسبة، متاحا لمجميع عمى أساس القدرات -ج
جعل المعمومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمينية متوفرة لجميع األطفال وفي  -د 

. متناوليم
. دالت ترك الدراسةإتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقميل من مع -
تتخذ الدول األطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس عمى  -و

. مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع ىذه اإلتفاقية نحو يتماشيا

تقوم الدول األطراف في ىذه اإلتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور  -ي  
وخاصة بيدف اإلسيام في القضاء عمى الجيل واألمية في جميع أنحاء  المتعمقة بالتعميم،

                                                           

مصطفى إبراىيم الزلمي وضاري خميل محمود، وباسيل : ، متقوال عن160ريبوار صابر محمد، مرجع سابق، ص  - 1
 .24، ص 1998يوسف حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية وقانون الدولي، العراق، بغداد، 
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لى وسائل التعميم الحديثة، وتراعي  العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العممية والتقنية وا 
  .1 النامية في ىذا الصدد حتياجات البمدانبصفة خاصة إ

توافق الدول األطراف عمى أن يكون : من ىذه اإلتفاقية عمى 29كذلك نص المادة  
 :تعميم الطفل موجيا نحو

. تنمية شخصية الطفل ومواىبو وقدراتو العقمية والبدنية إلى أقصى إمكاناتيا -أ

ية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم تنمية إحترام حقوق اإلنسان والحريات األساس -ب 
.  المتحدة

تنمية إحترام ذوي الطفل وىويتو الثقافية ولغتو وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية لمبمد  -ج 
. فيو الطفل والبمد الذي نشأ في األصل والحضارات المختمفة عن حضارتو الذي يعيش

پروح من التفاىم والسمم  إعداد الطفل لمحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، -د 
والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية  والتسامح
. واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصميين والدينية

 .2تنمية إحترام البيئة الطبيعية  -ه 

: " تنص عمى 19593من إعالن حقوق الطفل لسنة  07كما نجد أن المادة  
لمطفل الحق في تمقي التعميم، الذي يجب أن يكون مجانيا والزاميا، وفي مراحمو اإلبتدائية 

                                                           

، عرضت لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار (قية نيويوركإتفا)  1989من اتفاقية حقوق الطفل  28المادة  - 1
أيمول  2: ، تاريخ بدأ النفاذ1989نوفمبر / تشرين الثاني  20المؤرخ في  44/25الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  1990سبتمبر
 

، 91رسمية الجريدة ال 1992/  19/12بتاريخ 461-92صادقت عمييا الجزائر بموجب مرسوم الرئاسي رقم  - 2
 29المادة   -2(. مصادق عمييا من طرف كل الدول العالم ما عدا الواليات المتحدة األمريكية  23/12/1992بتاريخ 

 . 1989من اتفاقية حقوق الطفل 
تشرين الثاني  20المؤرخ في  1386اإلعالن العالمي لحقوق الطفل، إعتمد رسميا بموجب قرار الجمعية العامة  - 3

 1959نوفمبر 
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عمى األقل، وأن يستيدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينو، عمى أساس تكافؤ الفرص، من 
تنمية ممكاتو وحصانتو، وشعوره بالمسؤولية األدبية واإلجتماعية، ومن أن يصبح عضوا 

نفس المعنى التي أكدت عميو إتفاقية الدولية لحقوق اإلقتصادية ". دا في المجتمعمفي
كما ورد في . عمى إلزامية التعميم اإلبتدائي 13في المادة  1966واإلجتماعية لعام 

عمى أن لكل شخص الحق في  26/01اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة 
 .1ه األولى واألساسية إلزامي ومجاني التعميم، والذي يجب أن يكون في مراحل

في ديباجتو إلى أن  1990كما أشار اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايتو ونمائو لسنة 
التحديات التي تواجو الطفولة في الوقت الراىن والتي تتطمب توفير التعميم األساسي ومحو 

. 2األمية 

 موقف التشريع الجزائري -3 

إضافة إلى الشريعة اإلسالمية واإلتفاقيات الدولية جاءت النصوص التشريعية  
الجزائرية حماية الحق الطفل في التعميم واإلقرار بمجانيتو، حيث جاء في األمر رقم 

والمتعمق بتنظيم التربية والتكوين، وفي المادة الخامسة منو عمى أن التعميم  76/35
. 3 السادسة إلى من السادسة عشرإجباري لجميع األطفال من سن 

كذلك بالرجوع إلى الدستور الجزائري، فقد حرص عمى ىذا الحق وجعمو من  
عمى أن  1996من الدستور لسنة  53الحقوق التي تكفميا الدولة، حيث تنص المادة 

                                                           

خالد مصطفى فيمي، النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤوليتو الجنائية والمدنية في إطار اإلتفاقيات الدولية  -1
 134، ص 2012والتشريعات الوطنية والشريعة اإلسالمية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 .360بوسنة رابح، مرجع سابق، ص  - 2
. . يتعمق بتنظيم التربية والتكوين 1976أفريل  16م الموافق ل 1396ربيع الثاني  16رخ في مؤ 76/35أمر رقم  - 3

بأن  20عمى كفالة التعميم، كما ألزميا في إعادة  18تجدر اإلشارة إلى أن قد ألزم الدستور المصري الدولة في المادة 
من قانون الطفل عمى أن  54كما نصت المادة  يكون التعمم بالمجان في مراحمو المختمفة داخل مؤسساتيا التعميمية،

التعميم حق لجميع األطفال في مدارس الدولة بالمجان، خالد مصطفى فيمي، النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤوليتو 
 .130الجنائية، المرجع السابق، ص 
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مجاني، حسب الشروط التي يحددىا القانون،  الحق في التعميم مضمون، وأن التعميم
جباري ، كما تسير الدولة عمى التساوي في اإللتحاق بالتعميم والتكوين  التعميم أساسي وا 

والمتعمق بالطابع اإلجباري لمتعميم األساسي  96/66وبرجوعنا إلى المرسوم رقم . الميني
يكون التعميم األساسي إجباريا لجميع األوالد الذين : " نجده ينص في مادتو األولى عمى

من األمر  05الل السنة المدنية الجارية، وذلك طبقا لممادة يبمغون السادسة من العمر خ
 .1 76/35رقم 

وعمى ىذا األساس يمكن القول بأن لمطفل الحق في أن يتعمم، فيو يعتبر من  
الحقوق األساسية التي البد من أن تتوفر لو، وىو ما أقرتو جل التشريعات التي سبق 

 .الحديث عنيا، بإلزام التعميم ومجانيتو

وعميو فقد إعتبر المشرع الجزائري مخالفة إجبارية التعميم تعد مخالفة رتب عمييا  
 .جزاءا، قبل التكمم عن جزاء ىذه المخالفة البد من التطرق إلى أركان تقوم عمييا الجريمة

يقوم الركن المادي ليذه الجريمة عمى عناصر أساسية نوجزىا : الركن المادي لمجريمة -أ
 :في مايمي

 :وك المجرمالسل• 

يتمثل السموك المجرم في فعل حرمان الطفل من اإللتحاق بالمدرسة، سواء كان  
ذلك بفعل إيجابي كمنعو من التمدرس، أو سموك سمبي عندما ال يتخذ األب أي سموك 

 :صفة المجنى عميو. . إتجاه أبنائو، ويبقى في موقف سمبي يحول دون ذىابيم لممدرسة

لذي بمغ مرحمة التعميم وىي ست سنوات، وتنتيي ببموغ الطفل فالمجني عميو ىو الطفل ا
 :صفة الجائي. . سنة وفق التشريع الجزائري وأغمب التشريعات األخرى 16

                                                           

 .المتعمق بالطابع اإلجباري لمتعميم األساسي 96/66المادة األولى من مرسوم رقم  - 1
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وىو األب أو من قام مقامو في حالة فقده أو غيابو، إذ ىو المسؤول جنائيا عن غياب 
. 1اإلبن أو تخمفو عن المدرسة 

 :الركن المعنوي  -ب
تعتبر ىذه الجريمة من المخالفات، فال أىمية الركن المعنوي في المخالفات، إذ أنو  

.  دائما يكون مفترضا في الجريمة
 جريمة عدم تسديد نفقة األوالد: الفرع الثاني

سبق التطرق ضمن المطمب الثالث من المبحث األول والمتضمن جرائم اإلىمال  
الزوجة، وبينا أن الزوج ممزم باإلنفاق عمى  بين الزوجين إلى جريمة عدم تسديد نفقة

ذا ما تيرب من أداء واجبو في النفقة تعرض لممتابعة الجزائية،  زوجتو بنص القانون، وا 
وما سنحاول التطرق لو ضمن ىذا الفرع ىو حق األبناء كذلك في النفقة حيث تثبت نفقة 

تجب : " جزائري التي تنصمن قانون األسرة ال 75الوالدين عمى األبناء حسب نص المادة 
نفقة الولد عمى األب ما لم يكن لو مال، فبالنسبة لمذكر إلى الرشد، واإلناث إلى الدخول، 

وتستمر في حال ما إذا كان الولد عاجزا آلفة عقمية أو بدنية أو مزاوال لمدراسة وتسقط 
 .2باإلستعانة عنيا بالكسب

ي الميراث، فاألبوان ممزمان باإلنفاق وتكون حسب القدرة واإلحتياج ودرجة القرابة ف 
من القانون المدني  40عمى أبنائيم إلى بموغ سن الرشد بالنسبة لمولد، إستنادا لنص المادة 

سنة، باإلضافة إلى البنت التي يكون ممزما باإلنفاق عمييا إلى حين  19وذلك ببموغو 
من قانون األسرة  116الدخول بيا، دون أن ننسى الولد المكفول إستنادا لنص المادة 

 .الجزائري
والنفقة المقررة لألوالد ال تسقط إن كان الولد أو البنت مصابا باي آفة عقمية أو  

جسدية أو كان ال يزال مزاوال لدراستو حسب نفس المادة السالفة الذكر، وىذا ما دأب 
                                                           

 .362بوسنة رابح، مرجع سابق، ص  - 1
 من قانون األسرة الجزائري 75المادة  - 2
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المحكمة العميا اإلجتياد القضائي عميو من خالل العديد من أحكامو، حيث جاء في قرار 
المجمة القضائية العدد الخاص، االجتياد  1998 /17/02:الصادر في 179-126رقم 

من المقرر قانون أنو يمزم األب باإلنفاق عمى الولد الذي ليس : " غرفة األحوال الشخصية
 .لو کسب

ومتى ثبت في قضية الحال أن الولد المتفق عميو معوق ويتقاضى منحة شيرية،  
ة بقضائيم بحقو في النفقة ألن المنحة التي يتقاضاىا مجرد إعانة ال تكفي فإن القضا

 .1حاجياتو طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك إستوجب نقص لمطعن

فاألصل أن اإلنفاق عمى الولد واجب لألب إستنادا إلى السمطة األبوية التي تكون  
قانون األسرة سالفة الذكر، وفي من  75عمى عائق األب إبتداءا، وذلك بموجب المادة 

حال عجزه ينتقل ذلك العبء إلى األم إن كانت قادرة عمى ذلك، كما ورد في نص المادة 
في حال عجز األب، تجب نفقة األوالد عمى األم إذا : " قانون األسرة الجزائري أنو 76

 .2كانت قادرة عمى ذلك 

أركان جريمة عدم تسديد نفقة  تجدر اإلشارة إلى أن أركان ىذه الجريمة ىي نفسيا 
الزوجة التي تناولناىا ضمن المطمب الثالث من المبحث األول 

 جريمة عدم تسميم طفل إلى من له الحق في الحضانة: الفرع الثالث

عمى الرغم من اإلختالفات بين آراء الفقياء المسممين المعاصرين كون الحضانة  
ل لألم بالمقام األول، حيث يكون ليا الحق في ىي حق لمطفل أو أمو، فقد إتفقوا أنيا تؤو

حضانة مولودىا، كما تعتبر واجبا عمييا وحق لطفميا، مع ضرورة توفر الشروط الشرعية 

                                                           

 .185الغوثي بن ممحة، مرجع سابق، ص  - 1
 .37عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 2
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من قانون األسرة  64والقانونية التي نص عمييا المشرع الجزائري في مضمون المادة 
 .1الجزائري

وحماية الحق نفسو  وعميو فتكريسا ليذا الحق وىو حماية الطفل المحضون 
والمتمثل في حق الحضانة فقد وضع المشرع الجزائري نصوصا قانونية أوردىا في قانون 

العقوبات، من أجل معاقبة كل من أخل بإلتزامو، وعدم التقيد بما تضمنتو األحكام 
القضائية النيائية فيما يخص الطفل المحضون، وكذا اإلخالل بالحق الطبيعي المتمثل في 

 .الطفل والتكفل بو حتى ولو لم يصدر حكم قضائي بشأن ذلكحضانة 

قانون العقوبات الجزائري عمى معاقبة كل من رفض تسميم  328وقد نصت المادة  
طفل إلى من لو الحق في المطالبة بو بعد أن وضع تحت رعايتو المؤقتة، ويعاقب كل 

اذ المعجل، أو من يرفض تسميم طفل قضي في شأن حضانتو بموجب حکم مشمول بالنف
وعميو سنتطرق إلى صورتين لجريمة عدم . حكم نيائي إلى من صدر الحكم لصالحو

 :تسميم طفل تتمثل في

 .جريمة عدم تسميم طفل موضوع تحت رعاية لمغير -

.  عدم تسميم طفل مخالفة لحكم قضائي -

 :جريمة عدم تسميم طفل موضوع تحت رعاية الغير: أوال

                                                           

األم أولى : " تنص عمى 2005فبراير  27المؤرخ في  05/  02من قانون األسرة المعدلة باألمر رقم  64المادة  - 1
بحضانة ولدىا، ثم األب، ثم الجدة ألم، ثم الجدة األب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم األقربون درجة مع مراعاة مصمحة 

: تعريف الحضانة: لحضانة أن يحكم بحق الزيارة المحضون في كل ذلك، وعمى القاضي عندما يحكم بإعداد ا
بانيا القيام عمى أمور من ال " الحضانة شرعا ىي حفظ الطفل والقيام بمصالحو، وقد وسع لمفقياء معناىا فعرفوىا 

وقد عرفيا المشرع  .... -يستفل بأمور نفسو، فيدخل في ذلك المريض المقعد والمجنون المعتوه والمعوق ولو كان كبير 
عمى حمايتو وحفظ  رعاية الولد وتعميمو والقيام بتربيتو عمى دين أبو والسير" في أياتيا  62لجزائري في نص المادة ا

لممزيد من التفصيل العودة إلى نسرين شريقي وكمال بوفرورة، قانون األسرة الجزائري، دار بمقيس  -صحتو وخمقو 
 .103، ص 2013لمنشر، أكتوبر
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: " قانون العقوبات الجزائري كاآلتي 327الجريمة في المادة ورد النص عمى ىذه  
كل من لم يسمم طفال موضوعا تحت رعايتو إلى األشخاص الذين ليم الحق في المطالبة 

. 1بو يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

:  من خالل ىاتو المادة نستنتج أنو لقيام الجريمة البد من توفر األركان التالية  

: كان الجريمةأر -1

 :الركن المفترض -أ 

الركن المفترض تنتفي الجريمة بإنتقائو ويتمثل في ىاتو الجريمة بضرورة وجود  
طفل غير مميز موكوال إلى الغير، كما لو تم توكيمو مثال إلى مربية أو حاضنة أو 

 .مرضعة، وكذا إلى مدرسة داخمية

إعتبار أنيما أصال من يقوما برعاية وعميو فال تقوم الجريمة في حق الوالدين عمى  
ن كانت الرابطة الزوجية  أبنائيم وال يعيد ليما برعايتيم، ومن ثم ال تقوم الجريمة حتى وا 

 .منحمة

 7والقول بضرورة كون الطفل غير مميز، المقصود بو أال يكون قد تجاوز سن  
نص عمى ما قانون العقوبات التي ت 442سنوات، قياسا عمى ما جاء في نص المادة 

كل من حضر والدة طفل ولم يقدم عنيا اإلقرار المنصوص عميو في القانون في : " يمي
المواعيد المحددة، وكل من وجد طفال حديث العيد بالوالدة ولم يسممو إلى ضابط الحالة 
المدنية كما يوجب ذلك لمقانون ما لم يوافق عمى أن يتكفل بو ويقربو أمام جية البمدية 

 (07)عمى الطفل في دائرتيا، وكل من قدم طفال يقل سنو عن سبع سنوات التي عثر 

                                                           

يتضمن قانون العقوبات المعدل  1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156-66األمر رقم  - 1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06والمتمم بالقانون رقم 
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كاممة إلى ممجأ أو إلى مدرسة خيرية من كان قد عمم لرعايتو أو ألي سبب آخر، ما لم 
 ".يكن غير مكمف أو غير ممزم بتوفير الطعام لو مجانا وبرعايتو ولم يوفر لو أحد ذلك

سنة،  16لجزائري عمى أن سن التمييز ىو القانون المدني ا 42كما تنص المادة  
القانون  42من قانون العقوبات، والمادة  442وفي كمتا الحالتين الواردين في المادة 

 .1المدني الجزائري فإنو يوجد طفل تحت الرعاية الخاصة لشخص معين 

الركن المادية  -ب 

: تقوم ىذه الجريمة عمى األفعال المادية التالية 

. أن تكون قد أسندت رعاية الطفل إلى الخير  -

. أن يطالب من أسندت لو الحضانة بموجب حكم قضائي نافذ بحقو  -

أن يمتنع من أوكل لو رعاية الطفل عن تسميمو أو لم يدل عمى المكان الذي يوجد فيو   -
. الطفل

الركن المعنوي  -ج 

تتمثل في تعمد الشخص  ىذه الجريمة ىي جريمة عمدية، تقتضي توفر نية جرمية 
الذي وضع الطفل تحت رعايتو عدم تسميمو إلى من لو الحق في حضانتو إستنادا إلى 
حكم قضائي نافذ لصالحو، كما تقوم في حال إمتناعو عن التدليل عن مكانو المتواجد 

. فيو

غير أنو قد يخرج األمر عن سيطرة ىذا الشخص أي الذي يتولى رعايتو لمطفل  
لطفل وذىابو لوجية يجيميا، ففي ىذه الحال قضى القضاء الفرنسي بإنتقاء كفرار ىذا ا

 .2الجريمة وعدم قياميا في حق ذلك الشخص 
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جريمة عدم تسميم طفل مخالفة لحكم قضائي : ثانيا 

تعتبر جريمة عدم تسميم طفل مخالفة لحكم قضائي من الجرائم التي تعرض  
تعديا عمى حق الطفل بالحياة في كنف وليو مرتكبيا إلى عقوبات جنائية، باعتبارىا 

قانون العقوبات  328الشرعي المحكوم لو برعايتو قضاءا، وقد ورد النص عمييا بالمادة 
إلى  20000يعاقب بالحبس من شير إلى سنة وبغرامة من : " الجزائري كاآلتي

دج األب أو األم أو أي شخص آخر ال يقوم بتسميم قاصر قضي في شأن  100000
انتو بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نيائي إلى من لو الحق في المطالبة بو حض

وكذلك 

كل من خطفو ممن وكمت إليو حضانتو أو من األماكن التي وضعو فييا أو أبعده  
عنو أو عن تمك األماكن أو حمل الغير عمى خطفو أو إبعاده حتى لوقوع ذلك بغير 

إلى ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السمطة  وتزاد عقوبة الحبس. تحايل أو عنف
 .1األبوية عن الجاني

وعميو يتضح من مضمون ىاتو المادة أن ىذه الجريمة ال تقوم إال بتوفر ثالث  
: أركان أساسية وتشمل

الركن المفترض  -

الركن المادي   -

 

:  الركن المعنوي والتي سنقوم بتفصيمها عمى النحو التالي -

عدم تسميم طفل مخالفة لحكم قضائي أركان جريمة  -1

 :الركن المفترض -أ 
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الجريمة في ىاتو الحالة ال تقوم إال بتوفر ىذا الركن والمسمى بالركن المفترض،  
بإعتبار أنو ركن  بدييي طالما أن الحكم القضائي يتعمق بإسناد الحضانة إلى من لو 

. الطفل الحق بيا، والحضانة ال تقرر إال 

ذا المقام ال يقصد المشرع الطفل المشار إليو في الجريمة السابقة بل غير أنو في ه 
ورد النص أن الجريمة تقوم ضد كل من لم يسمم قاصرا وليس طفال، من ىنا وجب 

التعرض لتوضيح ما المقصود بالقاصر في مفيوم القانون الجزائري، وبالتطرق إلى القانون 
لقاصر ىو من لم يبمغ سن الرشد بعد كل أن ا 2فقرة  40المدني نجده ينص في المادة 

شخص بمغ سن الرشد متمتعا بقواه العقمية، ولم يحجر عمية يكون كامل األىمية لمباشرة 
 .1 .سنة كاممة 19وسن الرشد . حقوقو المدنية

قانون العقوبات، المتعمقة بجريمة عدم تسميم  328لكن بالتمعن في نص المادة  
بحكم قضائي، نجد أن المرجع ليس قانون العقوبات الطفل المقضي في شأن حضانتو 

نما قانون األسرة بإعتبار أن الجريمة تتعمق بمخالفة حكم قضائي متعمق بالحضانة ،  وا 
 وعميو وجب الرجوع إلى ىذا األخير لمعرفة

منو، التي  65المقصود بالقاصر في مفيومو، وتحديدا الرجوع إلى نص المادة  
سنوات ولألنثى ببموغيا  10مدة حضانة الطفل ببموغو سن  تنقضي: " تنص عمى ما يمي

سنة إذا كانت الحاضنة  16سن الزواج ولمقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة لمذكر إلى 
 . 2أما لم تتزوج ثانية عمى أن يراعي في الحكم بإنتيائيا مصمحة المحضون 

 328ن المادة وبناءا عمى ما سبق يمكن القول أن المقصود بالقاصر المذكور ضم 
من قانون العقوبات ىو كل من بمغ سن عشر سنوات بالنسبة لمذكور وببموغ البنت سن 

                                                           

 .243نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 1
 من القانون األسرة الجزائري 65المادة  - 2



 الجرائم االهمال  العائلي:                                                            الفص االول 
 

38 
 

سنة بشرط عدم  16الزواج، كما يمكن تمديد الحضانة بالنسبة لمذكر إلى غاية بموغو سن 
 .1زواج األم ثانية، وكل ذلك دون اإلخالل بمصمحة المحضون

وجود طفل في سن الحضانة، وكذا  وعميو فالركن المفترض يتمثل في وجوب 
صدور حكم قضائي يتضمن إسناد الحضانة إلى من يطالب بتسميم الطفل إليو، سواءا 

كان ىذا الحكم نيائيا أو مؤقتا، ولكن يجب أن يكون نافذا أي قابال لمتنفيذ األحكام 
ة القانون، أو والقرارات أو األوامر القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل أو قابمة لمتنفيذ بقو

: ، رقم 16/06/1996بقوة مضمون الحكم، وقد قضت المحكمة العميا في قرار ليا بتاريخ
بعدم قيام الجريمة لكون الحكم القاضي بإسناد حضانة الولدين ألميما غير  132607

 .مشمول بالنفاذ المعجل، وغير نيائي ألنو محل دعوى إستئناف
ن محكمة النقض المصرية قد قضت في وبالتعريج عمى القضاء المصري نجد أ 

من قانون العقوبات التي تنص عمى أن كل من كان متكفال بطفل وطمبو منو  246المادة 
من لو الحق في طمبو ولم يسممو إليو عمى حالة لموالد الذي لم يسمم إبنو لجدتو الصادر 

دة طبقا ليا حكم من المحكمة الشرعية نحو ليا حق الحضانة، ويجب تفسير ىذه الما
لقواعد الشريعة اإلسالمية الخاصة بالحضانة، ومقتضي تمك القواعد أن تقدم مصمحة 

الطفل عمى حقوق الوالد وليس من محل لمرجوع ألحكام القضاء الفرنسي الذي فسر المادة 
 ..2 .من القانون الفرنسي المطابقة لمادة القانون المصري 345

من قانون العقوبات الجزائري التي  328نجد ىاتو المادة جاءت مطابقة المادة  
تجعل من مخالفة الحكم القضائي بتسميم قاصر لمن صدر لصالحو حكم الحضانة مخالفة 

 لقواعد قانون العقوبات مما
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يستمزم قيام الجريمة سالفة الذكر، مع مراعاة مصمحة المحضون دائما عند تقرير  
التقديرية وعند مراجعتو ودراستو  إسناد الحضانة من قبل القاضي والتي تخضع لسمطتو

 .لكل الحقائق المتعمقة بالقضية

غير أن الجريمة ال تقوم فقط عند اإلمتناع عن تسميم المحضون إلى من قررت  
نما يمكن أيضا مساءلة الشخص الذي يمتنع أو ال يحترم حكم يتعمق بحق  الحضانة لو، وا 

ود بيا الزيارة من منظور القانون فحق الحضانة يختمف عن حق الرؤية المقص 1الزيارة،
الجزائري، سواءا كانت رؤية األب لولده إن كان في حضانة النساء، أو رؤية األم لولدىا 

، فنجد القضاء المصري في ىاتو النقطة 2إن حكم بالحضانة ألبيو أو غيره من العصبات
لحق الزيارة،  قد إعتبر أن الجريمة ال تقوم في حق من إمتنع عن تسميم المحضون تنفيذا

إذا كان الحكم : " كاآلتي 151في الطعن رقم  1972 /27/03حيث جاء النقض
المطعون فيو قد دان المطعون ضده بتيمة أنو لم يسمم إبنتو لوالدتيا لرؤيتيا تطبيقا منو 

من قانون العقوبات مع صراحة نصيا ووضوح عباراتيا في  292لمفقرة األولى من المادة 
ى حالة قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظو بما ال يصح كونيا مقصورة عل

فإن الحكم يكون قد  -معو اإلنحراف عنا بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية
أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويمو بما يوجب نقضو والحكم ببراءة المطعون ضده مما 

أشد إليو 

 :الركن المادي لمجريمة-ب 

ورد النص عمى أن جريمة عدم تسميم طفل محكوم بحضانتو بموجب حكم قضائي  
ن كان من غير عنف  إلى صاحب الحق في ذلك تقوم في حق الممتنع عن التنفيذ حتى وا 

من قانون العقوبات سالفة الذكر، وعميو إذا ما توفرت  328أو تحايل، إستنادا لممادة 
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سنة أو  16متناع عن تسميم قاصر ذكر لم يبمغ الشروط األولية السابقة المتمثمة في اإل
أنثى لم تبمغ سن الزواج إلى الشخص المحكوم لو بحضانتو أو حضانتيا بموجب حكم 
ن تم ذلك من دون تحايل أو عنف يكون مرتكبا لمجريمة بعد إثبات  قضائي نافذ حتى وا 

 :توفر الركن المادي الذي يشمل األشكال التالية

ص الذي يرعى القاصر عن تسميمو إلى من قررت لصالحو إثبات إمتناع الشخ -
 .  1حكم قضائي أو إلى صاحب الحق لممطالبة بو الحضانة بموجب

.  إبعاد القاصر ويتمثل في إحتجازه من قبل من إستفاد من حق حضانة أو زيارتو مؤقتا -
دون  خطف القاصر ويتمثل في أخذه من األماكن التي وضع فييا ونقمو إلى مكان آخر -

 .بيا أو أخذه ممن وكمت إليو حضانتو التصريح
 .حمل الغير عمى خطف القاصر أو إبعاده -
وعميو فالجريمة تقوم في المقام األول في حق الوالدين الذي يحتفظ بالطفل ويمتنع  

عن تسميمو إلى من أسندت لو الحضانة بموجب حكم قضائي، غير أنيا ال تشمل الوالدين 
في حق كل شخص أسندت لو الحضائة كالجد أو الجدة والخال فقط بل تقوم أيضا 

 .من قانون األسرة الجزائري 64والخالة وغيرىم مما ورودوا في نص المادة 
من ىنا يمكن القول أن جريمة عدم تسميم القاصر الذي قضي في شأن حضانتو  

بحكم قضائي تقوم في حق كل شخص إمتنع عن تسميم ذلك القاصر إلى الشخص الحائز 
عمى حكم قضائي، كما تنطبق عمى المستفيد من الحضانة الذي يمتنع عن الوفاء بحق 

ن يكون الحكم القضائي دائما نيائيا أو مع وجوب أ 2الزيارة التي منحيا القضاء لغيره 
 130694مشموال بالنفاذ المعجل، وقد قضت المحكمة العميا في الممف رقم 

متى ثبت أن المتيم لم يعمن صراحة " 1/1997: المجمة القضائية 1996 /19/07بتاريخ
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عن رفضو تسميم لمبنتين ولكن ىما المتان رفضتا الذىاب إلى والدتيما كما يشيد بذلك 
. 1المحضر القضائي، فإن إدانة المتيم بجنحة عدم تسميم البنتين يعد خرقا لمقانون

ويالحظ أن جريمة عدم تسميم قاصر مقضي في حق حضانتو من الجرائم   
المستمرة إستمرارا متابعا بالمعنى أن الجاني لتتم محاكمتو فقط عمى األفعال الجرمية 

عال الجرمية المستقبمية فتجدد بخصوصيا السابقة عمى رفع الدعوى، أما بخصوص األف
إرادة الجاني حيث تتكون جريمة جديدة تصح محاكمتو من أجميا وال يحق لو حينيا 

 .التمسك بقوة الشيء المحكوم فيو سابقا
 :الركن المعنوي  -ج
يتمثل الركن المعنوي في ىاتو الجريمة في عمم أحد الوالدين أو أي شخص أسندت  

قاصر بصدور حكم واجب النفاذ من جية القضاء يقضي بوجوب لو حضانة الولد ال
 .تسميمو إلى من صدر الحكم الصالحو بحضانتو

ويكتمل الركن المعنوي بإتجاه إرادة الوالدين أو غيرىا عن تنفيذ الحكم أي إمتناعيم  
  2عن تسميم الطفل الصادر في حقو قرار واجب لمنفاذ عن تسميمو إلى من يطمب إستالمو

المالحظ فيما يتعمق بيائو الجريمة بالذات أنو غالبا ما يتحجج الشخص لكن  
الممتنع عن التسميم بعناد الطفل ورفضو اإلنتقال أو لمذىاب مع من صدر القرار 

بالحضانة لصالحو، وىذه الحالة تطرق ليا القضاء الفرنسي ولم يتطرق ليا القضاء 
ر رفض الطفل الذىاب مع من قررت الجزائري، حيث إستقر القضاء الفرنسي عمى إعتبا

لو حضانتو ليس بالعذر القانوني الذي يجوز لمشخص الذي أسندت لو الحضانة المؤقتة 
التمسك بو، حيث قضى بقيام الجريمة في حق األم الحاضنة التي لم تجبر أبنائيا عمى 

 .قبول زيارة والدىم تنفيذ الحكم قضائي سابق ونافذ
الوالدة المطمقة المستفيدة من حق الزيارة والتي قبمت وكذا قيام الجريمة في حق  

بمكوث ولدىا عندىا وعدم إرغامو عمى الرجوع لدى والده الحاصل عمى حكم قضائي نافذ 
 . بالحضانة
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وعمى الرغم من إعتبار القضاة لنفور الطفل من الشخص الذي لو حق الحضانة  
متنع عن التسميم إال أنيم إعتبروه في ليس عذرا قانونيا وقيام الجريمة رغم ذلك في حق الم

 1الكثير من الحاالت عذرا مخففا لمعقوبة
ومع ىذا كان من األجدر عمى المشرع الجزائري أن يتطرق إلى ىاتو الحالة من  

: المطمب الثاني. خالل ترك السمطة التقديرية لمقاضي في مراعاة رغبة الطفل المحضون
 لمطفلالجرائم المتعمقة بالحالة المدنية 

تعتبر الحالة المدنية ىي مجموعة من القواعد التي تنظم التواجد الشرعي لمطفل  
داخل أسرتو والمجتمع، تضم أىم األحداث المميزة لحيائو منيا الوفاة، الزواج، الوالدة 

أصول وتواريخ أبائنا وأجدادنا، والتطورات التي مرت بيا كل  إلخ فتبين لنا من خالليا...
: فيتصل بالحالة المدنية لمطفل مجموعة من الجرائم نذكر أىمياأسرة، وعميو 

:  جريمة عدم التصريح بوضعية الطفل: الفرع األول 
:  سوف نتناول في ىذه الجريمة صورتين 

 :جريمة عدم التصريح بوالدة الطفل: أوال
يصرح بالمواليد : " من قانون الحالة المدنية عمى أنو يجب أن 61لقد نصت المادة  
ال فرضت العقوبات خ الل خمسة أيام من الوالدة إلى ضابط الحالة المدنية لممكان، وا 

، قبل تعديميا، 2" من الفقرة الثالثة من قانون العقوبات 442المنصوص عمييا في المادة 
من ىذه المادة وفي الفقرة األولى منيا عمى أن كل من حضر ( 3)وورد النص في البند 

والدة طفل ولم يقدم عندىا اإلقرار المنصوص عميو في القانون خالل الموعد المحدد 
يعاقب بالحبس من عشر أيام عمى األقل إلى شيرين عمى األكثر وبالغرامة من مائة 

فتنص  62دينار جزائري أو بإحدى ىاتين العقوبتين، أما المادة  1000إلى ألف  100
يصرح بوالدة : " من قانون الحالة المدنية فمقد نصت من جيتيا عمى أنو يجب أن: " عمى

                                                           

 .175أحسن بوسقعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص   - 1
 09المؤرخ في  08-14بموجب قانون رقم  المعدل والمتمم 20/70من قانون الحالة المدنية من األمر 61مادة   - 2
 .2014أوت
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الطفل األب، أو األم أو األطباء والقابالت، أو أي شخص آخر حضر الوالدة، وعندما 
 .1ي ولدت األم عنده تكون األم قد ولدت خارج منزليا فالشخص الذ

كل من حضر والدة طفل ولم يقدم عنيا : " عمى 03فقرة  442وتنص المادة  
أيام إلى  10اإلقرار المنصوص عميو في القانون في المواعيد المحدد يعاقب بالحبس من 

 2أو بإحدى ىاتين العقوبتين ويشكل مخالفة  1000إلى  100شيرين وبغرامة من 
فبعد إستقرائنا لممادتين السابقتين نجد أن المادة األولى قد وضعت لنا أجاال معينة لوجوب 
التصريح خاللو بوالدة الطفل، وفرضت مبدأ العقاب عمى كل من يتجاىل التصريح خالل 

من قانون الحالة المدنية عمى األشخاص  62اآلجال المحددة، كما نصت أيضا المادة 
 .3بميمة القيام بالتصريح بوالدة األطفال إلى ضابط الحالة المدنية الذين كمفيم القانون 

المؤرخ في  20-70من األمر  3الفقرة  442حددتيم المادة  :فاألشخاص المستهدفون
منو بالتحديد، نخمص  62المتعمق بالحالة المدنية، وبالرجوع إلى المادة  19-02-1970

 3الفقرة  442نصوص عمييا في المادة إلى أن األشخاص الذين يتعرضون لمعقوبات الم
 :ىم
.  أول ما ذكرتو المادة ىو األب بإعتباره ىو المسؤول األول عن عدم التصريح :األب -
.  4تأتي األم بعد األب بمعنى في المرتبة الثانية في ىذه المادة  :األم -
كذلك إستيدفتيم المادة وىم مطالبون بالتصريح إذا كان الوالد غائبا  :األطباء والقابالت -

.  بالتصريح بالميالد ولم تقم األم
األشخاص اآلخرين الذين حضروا الوالدة مطالبون كذلك بالتصريح كما ىو شأن  -

.  واإلدالء بالتصريح المقرر قانونا إذا لم يقم بو األب أو األم األطباء والقابالت،

                                                           

 .من قانون الحالة المدنية الجزائري  62مادة   - 1
 .من قانون العقوبات الجزائري 442مادة   - 2
 .187، 186عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص   - 3
ثم فيي غير معنية بالمخالفة، بالرجوع إلى قانون الفرنسي نجد أن األم غير ممزمة بالتصريح بالميالد، ومن   - 4

 .165، ص 2003مشار إليو في أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، 
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إلشارة إلى أنو يعفي اآلخرين من واجب التصريح في حالة التصريح الذي تجدر ا 
وفي حالة ولدت األم خارج بيتيا يمزم الشخص الذي ولدت عنده . يدلي بو أحد الممزمين

. 1باإلقرار بالوالدة مثمو مثل باقي األشخاص السابق ذكرىم 
 :أركان الجريمة 
: عة من األركان نذكرىا في ما يميتقوم جريمة عدم تصريح بوالدة طفل عمى مجمو 
لقيام الجريمة البد من توفر عدة عناصر أساسية في الركن المادي  :الركن المادي -1

:  تتمثل في
 :عنصر عدم التصريح بالوالدة -

يعتبر من العناصر األساسية التي يتطمبيا القانون القيام الجريمة عدم تصريح بالوالدة، 
من قانون  62الحاصل من األشخاص المذكورين في المادة وىو ذلك التصرف السمبي 

الحالة المدنية عمى سبيل الحصر، والمتمثمة في سيو أحد ىؤالء األشخاص أو إىماال أو 
إغفالو لمتصريح أمام ضابط الحالة المدنية بالمولود الجديد الذي أضيف إلى عدد أفراد 

 .األسرة، وذلك بدون أي مبرر شرعي أو قانوني
 :ر فوات األجل المحددعنص -
 442يعتبر عنصر من العناصر الخاصة التي البد من توفرىا التطبيق المادة  

من قانون العقوبات والمتمثل في عنصر فوات األجل المحدد في القانون أي  3الفقرة 
خمسة أيام، وذلك متعمق بالتصريح بوالدة المواليد الذين تقع والدتيم ضمن إحدى بمديات 

 .الوطن
عشرة أيام إبتداءا من اليوم التالي ليوم الوالدة بالنسبة لألطفال الذين تقع والدتيم و 

ضمن بمديات إحدى الدول األجنبية، وستون يوما بالنسبة إلى ميمة التصريح بوالدة 
توفر  . -األطفال المولودين ضمن إحدى بمديات واليتي بشار وورقمة بحدودىما السابقة

 :الصفة القانونية

                                                           

 166نفس المرجع، ص   - 1
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ل ىذا العنصر في توفر الصفة القانونية، بمعنى واحدة عمى األقل من يتمث 
من قانون الحالة المدنية، تتمثل في األيوة أو األمومة أو  62الصفات المذكورة في المادة 

صفة الطبيب أو القابمة، أو الذي يتولى أحدىما اإلشراف عمى والدة األم، أو صفة من 
وعميو ففي حالة لم تتوفر في الشخص أحد . ىاولدت األم في منزلو أو حضر والدت

الصفات فال يمكن إعتباره مسؤوال قانونيا عن ىذه الجريمة، سواءا كان ذلك أثناء اآلجال 
الفقرة  442المحددة قانونا أو خارجيا، فال يمكن متابعتو جزائيا طبقا لما جاءت بو المادة 

 .من قانون العقوبات 3
إجتمعت ىذه العناصر في أي أب أو أية أم أو في وعميو نخمص إلى أنو في حال  

شخص آخر لو ولد أو بحضوره مولود وأغفل أو أىمل لتصريح بوالدتو خالل األجل 
القانوني المحدد، وذلك من اجل تسجيمو في سجالت الحالة المدنية بالبمدية، فإنو سيكون 

من قانون العقوبات  442قد إرتكب الجريمة عدم التصريح بالوالدة وعميو تطبق المادة 
.   1بشأنو
 .جريمة عدم التصريح بوفاة الطفل: ثانيا

تعتبر الوفاة من الحاالت التي تدرك اإلنسان دون أن يكون لو عمم مسبق، فقد  
يوافيو أجال وىو خارج موطنو أو داخمو، أو مؤسسة عالجية أو في سجنو أو في أي 

 ...مكان
نية وجوب التصريح بالوفاة عمى كل مديري أو وعمى ىذا األساس قرر قانون الحالة المد

مسيري المؤسسات العامة أو الخاصة إذا كان الطفل قد توفي داخل أحد ىذه المؤسسات 
 .بالتصريح إلى ضابط الحالة المدنية بالوفاة

، عمى تحرير وثيقة الوفاة بناء  2من قانون الحالة المدنية 79ومن خالل المادة  
. المتوفي أو أي شخص يحمل معمومات كافية عمى ذلك عمى تصريح من أحد أقارب

                                                           

 .188، 187عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص   - 1
لمدنية التابع يحرر عقد الوقاة ضابط الحالة ا" عمى  70-20من قانون الحالة المدنية، من األمر  79مادة   - 2

لمبمدية التي وقعت فييا الوفاة بناء عمى تصريح أحد أقارب المتوفى أو تصريح شخص توجد في حالتو المدنية 
 ...المعمومات الموثوقة بيا وعمى وجو األكمل 
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بالنسبة إلى . بعد ساعة الوفاة( 24)يجب التصريح بالوفاة في أجل أربع وعشرين ساعة 
 :1بالنسبة إلى واليتي ورقمة ويشار ( 60)كل بمديات الوطن وخالل ستين يوما 

تقوم عمى فمن خالل ىذه األحكام نخمص إلى أن الجريمة كغيرىا من الجرائم  
 :مجموعة من األركان ىي

. الركن المادي -
 الركن المعنوي  -
أركان الجريمة  -1
يقوم الركن المادي لجريمة عدم التصريح بوفاة الطفل عمى مجموعة من  :الركن المادي•  

:  األساسية نوجزىا في ما يمي  العناصر
| :عدم التصريح بالوفاة -أ 
يتمثل ىذا العنصر في إثبات قيام أو وجود تصرف سمبي من الشخص المطموب  

معاقبتو عمى عدم التصريح بالوفاة كاإلىمال الناتج من قبل شخص ممزم من الناحية 
القانونية بالتصريح بمثل ىذه الوفاة وىم مسيرو المؤسسات العامة أو الخاصة بالنسبة 

.  لحالة الوفاة التي تحصل داخل مؤسساتيم
 :عنصر فوات األجل المحدد -
قد وضع لنا القائون آجاال محددة كميمة لوجوب التصريح بوفاة الطفل خالليا، فيو  

من قانون الحالة  79يعتبر عنصر ميم وأساسي لقيام الجريمة، قد وضعت لنا المادة 
فة المدنية مدة أربعة وعشرين ساعة بعد حصول الوفاء بالنسبة إلى كل بمديات الوطن بص

واليتي ورقمة وبشار بصفة استثنائية،  عامة، وبستين يوما بعد الوفاة بالنسبة إلى سكان
. 19732الصادر في أول أكتوبر 161-73وذلك تطبيقا لنص المرسوم رقم 

 

                                                           

 .190، 189عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص   - 1
المتعمق بتمديد أجل التصريح بالوالدات والوفيات في : 1973الصادر في أول أكتوبر  161-73المرسوم رقم   - 2

 .81واليتي الساورة بشار وورقمة حاليا الجريدة الرسمية رقم 
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 :عنصر اإللزام بالتصريح -
فالعنصر الثالث من العناصر المكونة لجريمة عمم التصريح بالوفاة تتمثل في  

إثبات أن الشخص الذي من سيتحمل مسؤولية عدم التصريح ممزم قانونا يتقديم ىذا 
التصريح، وعميو تجدر اإلشارة إلى أن األشخاص الذين ال يمزميم القانون بالتصريح 

  1يا عند عدم التصريح بيا بالوفاة ال يمكن إعتبارىم مسؤولين جزائ
: الركن المعنوي • 

العمم واإلرادة، : في األصل يقوم الركن المعنوي لمجريمة عمى عنصرين أساسيين يتمثل في
نصراف إرادتو في القيام بيا وعميو نجد أن . ويقصد بذلك عمم الجاني بعناصر الجريمة، وا 

نية ىو غير مطموب ألن األمر القصد الجنائي لجريمة عدم التصريح لضابط الحالة المد
.  2متعمق بمخالفة بسيطة 

 جريمة الحيمولة دون التحقق من شخصية الطفل: الفرع الثاني
كل من ..'  23-06قانون العقوبات معدلة بالقانون  321بالرجوع إلى نص المادة  

نقل عمدا طفال، أو أخفاه، أو إستبدال طفل آخر بو أو قدمو عمى أنو ولد إلمرأة لم 
 ....تضع

وعميو جريمة الحيمولة دون التعرف أو التحقق من شخصية الطفل مولود قد تكون  
.  جناية أو جنحة أو مخالفة

 أركان الجريمة: أوال
:  تتكون ىذه الجريمة من مجموعة من األركان تتمثل في  
. الركن المفترض  -
.  الركن المادي -
. الركن المعنوي -
 

                                                           

 . 19عبد العزيز سعد، ، مرجع سابق، ص   - 1
 166أحسن بوسيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص   - 2
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 :الركن المفترض -1
المفترض ليذه الجريمة ىو الطفل المولود، ويتوقف عمى تحديد العقوبة كون الركن  

 .1أن الطفل ولد حيا أو ميتا
:  الركن المادي  -2
: يتمثل في أربعة أشكال وىي 
بعاد طفل عن المكان المتواجد فيو إلى مكان آخر بعيدا  :نقل الطفل -أ  وىو تحويل وا 

 .2حضانتو  عن مقر
وىو أن يقوم شخص يتخيئة الطفل بحيث يصعب عميو معرفتو وتحديد  :إخفاء الطفل -ب

. المدنية لو الحالة 
ويقصد بيا إستبدال طفل بطفل آخر ويكون بإحاللو محل طفل آخر،  :إستبدال طفل -ج 

. أو إمرأة أخرى كي ال يأخذ نسبة األصمي وضعتو أم
خراج شيادة ميالد  :تقديم طفل -د  ويكون بتسجيل الطفل في سجالت الحالة المدنية وا 

كما يمكن أن تقوم الجريمة نتيجة عمل سمبي، وىو أن تترك إمرأة إبنيا . تمده باسم إمرأة لم
.  3لشخص آخر ليقوم بتربيتو، دون تسجيمو في سجالت الحالة المدنية 

 :وعميو فمن خالل ما سبق يمكن القول بأن 
من ... النقل عمدا لمطفل، إخفائو، إستبدالو: أن يكون ىذا العمل متمثال في يجب  

شأنو أن يعرض نسب الطفل لمخطر، فاألمر متعمق بنسب الطفل ومن ثم فجريمة الحيمولة 
 .دون التحقق من شخصية الطفل، فيي تتعمق بو بشخصية الطفل في حد ذاتيا

الحالة المدنية بنسب طفل معين وبناءا عمى ذلك في حالة التصريح الكاذب في  
إلمرأة أو نسبة طفل غير شرعي إلى زوجين، فال تقوم في ىذه الحالة جريمة الحيمولة 

 .دون تحقق من شخصية الطفل

                                                           

 . 232نبيل صقر، مرجع سابق، ص   - 1
 .167سن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، صأح  - 2
 .233نبيل صفر، مرجع سابق، ص   - 3
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حتفظ الطفل   أضف إلى ذلك في حالة نقل طفل أو إخفائو أو إستبدالو بطفل آخر وا 
قانون  326ىذه الحالة المادة  بنسبو أي شخصيتو الحقيقية فال تقوم الجريمة، وتطبق عمى

قانون العقوبات إذا ما عرضت صحة الطفل لمخطر،  269والمادة  العقوبات عمى الجاني
وعميو فيشترط أن يكون الطفل قد ولد حيا، وقابال لمحياة يكمن أثرىا في تعريض الحالة 

 .المدنية لمطفل لمخطر
 321بالرجوع إلى المادة  وال يشترط أن يكون الطفل حديث العيد بالوالدة، ألنو 

. 1قانون العقوبات نجدىا تتكمم عن الطفل، وال ييم إذا كان طفال شرعيا أو غير شرعيا 
 :الركن المعنوي  -3
تقوم جريمة الحيمولة دون التحقق من ىوية الطفل عمى القصد العام دون الخاص،  

إتجاه إرادتو لمحيمولة  حيث يكفي أن يكون الجائي عالما بالركن المادي ليذه الجريمة، مع
. 2دون التعرف عمى اليوية الحقيقية لمطفل

 :جرائم تعريض األبناء لمخطر: المطمب الثالث 
لقد أولت الشريعة اإلسالمية وكذا مختمف القوانين الوضعية الجزائرية أىمية كبيرة  

ن كل لمطفل فنصت عمى حقو في اإلنتساب لوالديو وكذا الحق في الرعاية والحماية لو م
إعتداء قد يتعرض لو السيما إن كان صادرا من األبوان أنفسيما، فنصت في قانون 

العقوبات عمى معاقبة أحد أو كال الوالدين الذي يتعمد اإلعتداء عمى حقوق أوالده، فورد 
من قانون العقوبات عمى جريمة ترك طفل أو عاجز  315، 314النص في المادتان 

، عمى جريمة 3من نفس القانون 317، 316كما نصت  وتعريضو لمخطر في مكان خال،
ترك طفل أو عاجز وتعريضو لمخطر في مكان غير خال من الناس، كما تناولت المادة 

في فقرتيا الثالثة  330قانون العقوبات جريمة التحريض عمى ترك الطفل، والمادة  320
 .عمى اإلىمال المعنوي لألبناء

                                                           

 .168أحسن يوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص   - 1
 .233نبيل صقر، مرجع سابق، ص   - 2
 من قانون العقوبات الجزائري 317، 316المادة   - 3
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ى والجزاءات المترتبة عمييا إرتأينا تقسيم ولتوضيح معالم كل جريمة عمى حد 
 :المطمب إلى ثالث فروع

. الفرع األول يتعمق بالجريمة ترك الطفال وتعريضيم لمخطر -
. والفرع الثاني يتعمق بجريمة التحريض عمى ترك الطفل  -
  الفرع الثالث يتعمق بجريمة اإلىمال المعنوي األبناء  -

 .وتعريضه لمخطرجريمة ترك الطفل : الفرع األول
من الجرائم الواقعة عمى نظام األسرة جريمة ترك األطفال وتعريضيم لمخطر، وىي  

وثيقة الصمة بغيرىا من الجرائم المتعمقة بالطفل خاصة تمك المنصوص عمييا في المواد 
قانون العقوبات الجزائري والمتعمق بعدم تسميم الطفل وتحويمو، فكما يعاقب  237-238

ى عدم اإلعتناء بالطفل ورعايتو فإنو يعاقب بالمقابل عمى مجرد تعريضو القانون عل
لمخطر، لكن ال يمكن ليذه الجريمة أن تقوم إال إذا توفرت كل أركانيا فال يمكن إدانة 

شخص ومعاقبتو عمييا إال إذا ثبت توفر جميع الشروط واألركان المكونة لمجريمة، و ىو 
الركن المادي يقوم الركن المادي بتوفر جممة من : أوال: ما سنتطرق إليو في مايمي
:  الشروط والمتمثمة فيما يمي

: شرط ترك الولد أو تعريضه لمخطر -1
يتمثل ىذا الفعل في اإلنتقال الطفل من مكان رعايتو إلى مكان آخر خال تماما  

، فبمجرد إنتياء عممية النقل والترك تقوم  1من الناس وتركو ىناك وتعريضو لمخطر
لجريمة بغض النظر عن الوسيمة التي إستعممت أو حالتو الصحية عند نقمو وتركو ألنيا ا

تعتبر تيرب من اإللتزامات المترتبة عن الحضانة التي تعتبر حق من الحقوق األصمية 
، حيث 2لمطفل فيكفي إلثباتيا أن تثبت عممية الترك دون الحاجة إثبات أي تصرف آخر

كل من ترك طفال أو عاجزا غير : " وبات الجزائري عمىقانون العق 314تنص المادة 
قادر عمى حماية نفسو بسبب حالتو البدنية أو العقمية أو عرضة لمخطر في مكان خال 
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من الناس أو حمل الغير عمى ذلك يعاقب لمجرد ىذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثالث 
 1 ....سنوات

ر حتى في مكان غير خالي من ىنا تقوم جريمة ترك األطفال وتعريضيم لمخط 
. وعمى مرأى من الناس كتركيم أمام مسجد أو ممجأ

نما تقوم   وتجدر اإلشارة أن ىذه الجريمة ال تقتصر عمى األطفال دون غيرىم وا 
أيضا إذا كان الترك متعمق بشخص عاجز كشخص لديو خمل في قواه العقمية كالمعتوه أو 

، ألنيم في ىاتو الحال  2كالمعاق المجنون، أو شخص عاجز بسبب حالتو الجسدية
ويحتاجون لمرعاية والعناية من طرف يعتبرون كالصغار عاجزين عن القيام بحاجياتيم 

الغير، كما أنيم عاجزون عن حماية أنفسيم من أي خطر قد يتعرضون لو في حال تم 
من تركيم في مكان ما لوحدىم، مما جعل المشرع الجزائري يشمميم بالحماية ويعاقب كل 

يقوم بتعريضيم لمخطر من خالل عممية الترك، وىذا ممك سميم ألنو بالرغم من كونو بالغا 
لسن الرشد إال أن الوالدين يكونان ممزمان برعايتو ألنو إبنيم وىو عاجز عن ذلك، مما 

  .يعرضيم إلى المتابعة الجزائية إذا ما تقاعسا عن توفير الحماية والرعاية الالزمين
اإلشارة أن الترك قد يقوم بيا الشخص سواءا كان أبا أو أما حسب المادة وتجدر  

قانون العقوبات الجزائري، وقد يقوم بيا شخص آخر من غير أصول الطفل، كما  315
ق قانون العقوبات الجزائري، وىذا الترك قد يتم بإرادة الشخص أو  314تنص عميو المادة 

لك من طرف الغير كما تشير إليو المواد السابقة، رغما عنو من خالل حممو عمى القيام بذ
وذلك إما بالتيديد أو التحريض وغيره من األساليب التي تجعل أو تحفز الشخص وتدفعو 

. إلى ترك الطفل
قانون العقوبات الجزائري تشيران إلى أن عممية الترك  315و  314إن المادتان  -2 

لق بإثبات أنو تم نقل الطفل إلى مكان يجب أن تكون في مكان خال، فالجريمة ىنا تتع
نادرا ما يقصده الناس بحيث ال يمكن نجاتو من الخطر الذي قد تعرض لو يتواجده منفردا 

فيو، فيذا الشرط إذن تحكمو جممة من العوامل يأتي في مقدمتيا العامل الجغرافي يميو 
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السالمتو، بحيث يكون الظروف المحيطة بالترك وأخيرا األخطار المحدقة بالطفل والميددة 
من المستبعد أن يتم إنقاذ الطفل ألنو مكان غير مأىول ونادرا ما يمر بو الناس، مما 
يجعل إمكانية نجاتو من اليالك غير متوقعة، مع تضاعف إحتمال تعرضو لمخطر 

 1".والضرر الجسيم
ن كانت المادتان   من قانون العقوبات الجزائري تشيران إلى أن  315و  314وا 
ممية الترك يجب أن تكون في مكان خال لتطبيق العقوبة المنصوص عمييا ضمن نفس ع

من نفس القانون تشير إلى أن عممية الترك يعاقب عمييا حتى  316المادة، فإن المادة 
ن تم الترك في مكان غير خال من الناس، وكان ذلك بترك طفل أو إبن عاجز عن  وا 

س بيدف التخمص منو بصفة نيائية، وقد ورد حماية نفسو في مكان غير خال من النا
كل من ترك طفال أو عاجزا غير قادر عمى حماية نفسو بسبب : "نص المادة كاآلتي

حالتو البدنية أو العقمية أو عرضة لمخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير 
 .عمى ذلك يعاقب لمجرد ىذا الفعل بالحبس من ثالث أشير إلى سنة 

عن الترك أو التعريض لمخطر مرض أو عجز كمي لمدة تجاوزت عشرين  إذا نشأ 
ذا حدث لمطفل . يوما فيكون الحبس من ستة أشير إلى سنتين  2... وا 

 10021: وقد تعرض اإلجتياد القضائي لياتو المسألة من خالل القرار رقم 
الشرط الجريمة : عن غرفة الجنائية لممحكمة العميا 26/03/1974الصادر في 

ق ع لتطبيقيا ترك الطفل في مكان غير خال من الناس  316المنصوص عمييا بالمادة 
قصد التخمص منو بصفة نيائية، لذلك ال تتحقق الجريمة بالنسبة لمجدة التي سممت 
 3" حفيدىا الصغير إلى أبييا بطمب من أميا التي أصبحت غير قادرة عمى اإلعتناء بيا

 :عمى حماية نفسه شرط أن يكون الطفل غير قادر -2 
من أبرز الشروط التي يقوم عمييا الركن المادي لياتو الجريمة ىو عدم قدرة الطفل  

ضحية الترك عمى حماية نفسو من أي خطر قد يحدق بو ومن اإلعتناء بنفسو إما بسبب 
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خمل في قواه العقمية كأن يكون شخصا مجنونا أو معتوىا، أو بسبب عجز جسدي كأن 
يكون صغيرا في السن بحيث ال يمكنو بأي حال من األحوال الدفاع عن نفسو، أو رد 

جسدية كأن يكون معاقا أو  الخطر الذي قد يتعرض لو خاصة إن كان يعاني من عاىة 
.  1الىما مصابا بشمل بإحدى يديو أو رجميو أو ك

 |:جريمة تحريض الوالدين عمى التخمي عن أبنائهم: الفرع الثاني
تختمف ىذه الجريمة عن سابقاتيا كون أن الجرائم السابقة تستيدف معاقبة األب  

واألم المذين يعتدي أحدىما أو كالىما عمى أحد أوالده حيث يعتبر المعتدي أبا أو أما 
ىاتو الجريمة فإن الشخص المستيدف من خالل شرط من شروط قياميا، غير أنو في 

العقوبة ليسا ىما بل ىو الشخص الذي يقوم بتحريض أحدىما أو كالىما عمى التخمي 
عن أينيم لمصمحة الغير بإتباع طرق وأساليب مختمفة بقصد الحصول عمى فائدة أو 

 الوصول إلى تحقيق مصمحة معينة
ون الفرنسي بعد تعديل قانون العقوبات وقد ظيرت ىائو الجريمة ألول مرة في القان 

بعد اإلصالحات التي مست التيني،  1958 /23/12وذلك بموجب األمر الصادر في
 والمشرع الجزائري بدوره نص عمى ىاتو

، وقد ورد مضمونيا 2من قانون العقوبات الجزائري 320الجريمة في المادة  
 100000إلى  20000وبغرامة من شير يعاقب بالحبس من شيرين إلى ستة أ: " كاآلتي
دج  

كل من حرض أبوين أو احد عمى التخمي عن طفميما المولود أو الذي سيولد وذلك  -
. عمى فائدة بنية الحصول

كل من تحصل من أبوين أو أحدىما عمى عقد يتعيدان مقتضاه بالتخمي عن طفميما   -
ستعممو أو شرع في شرع في ذلك وكل من حاز مثل ىذا العقد أو إ الذي سيولد أو

.  إستعمالو
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 .1كل من قدم وساطتو لمحصول عمى طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك -
يتضح من خالل ما سبق أنو توجد ثالث صور لتكوين جريمة تحريض الوالدين  

عمى التخمي عن أبنائيما، وكل جريمة تمثل جريمة مستقمة عن غيرىا عند توفر مختمف 
يجب أن : الشكل األول. ن ليا، وىذا ما سنحاول توضيحو في ىذا النوعالعناصر المكو

تنطوي ىذه الصورة عمى عدة عناصر ليمكن القول أنيا جريمة تحريض الوالدين عمى 
: التخمي عن أبنائيما والتي نوجزىا كاآلتي

: العنصر المادي -1 
أحدىما بكافة تتمثل ىذه الصورة في دفع أو إغراء أو تحريض كال الوالدين أو  

الطرق واألساليب المتاحة والمختمفة سواءا كانت أساليب مادية أو معنوية أو حتى تيديد 
عمى التخمي عن ولدىما حديث العيد بالوالدة أو حتى الولد الذي سيولد والذي ال يزال 

حمال في بطن أمو، ويتم تسميم ىذا الطفل إلى الغير أو لنفس الشخص المحرض تسميما 
حسيا ليكتمل التخمي وكل ذلك بيدف الحصول عمى منفعة سواءا كانت مادية أو ماديا و

 .2غير مادية، كما قد يكون التحريض بدون مقابل
والمالحظ أن ىاتو الصورة تكاد تنطبق عمى جريمة حمل الغير عمى التخمي عن  

قانون العقوبات الجزائري، غير أن نقطة  314ابنيما المنصوص عمييا ضمن المادة 
اإلختالف التي تميزىا عنيا كون األولى يقوم بيا الغير بغرض اإلنتفاع أي الحصول عمى 

فائدة مرجوة غير أن الثانية تنتفي فييا ىاتو 
النية، كما أن األولى تستيدف الطفل المولود أنفا وكذا الطفل الذي سيولد مستقبال،  

. 3لمطفل المولود فقط أما في الجريمة حمل الغير عمى التخمي عن إبنو فيي موجية 
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 عنصر البنوة -2 

يتمثل في وجوب وجود عالقة بنوة شرعية بين الطفل المتخمي عنو، وبين أحد  
الوالدين سواءا كان أبا أو أما والذي كان محال لإلغراء من طرف الغير أو محال لمتحايل 

التحريض أو عميو من أجل تخميو عن طفمو الصغير، سواءا كان ىذا الطفل موجودا وقت 
كان لم يولد بعد وتم اإلتفاق عمى التخمي عنو عند والدتو، سواء كان ذلك التخمي لصالح 
الشخص المحرض ذاتو أو لصالح شخصا آخر غيره، كما يمكن أن يكون بمقابل سواء 

. كان ذلك المقابل ماديا أو معنويا كما سبق ذكره

 نية الحصول عمى منفعة-3 

ة التحريض عمى التخمي عن اإلبن، ويتمثل في النية ىو الركن المعنوي لجريم 
الجريمة المبينة أو اليدف الرئيسي الذي يريد الشخص المحرض تحقيقو من وراء تحريضو 

وىذه النية يمكن لمقاضي وحده إستخالصيا من خالل كل المالبسات التي تحيط . لموالدين
 .1بالواقعة الجرمية

عناصر الثالث السابقة مجتمعة يمكن إدانة مما سبق يمكن القول أنو وبتوفر ال 
.  الفقرة األولى من قانون العقوبات الجزائري 320الشخص حسب نص المادة 

يتعمق األمر ىنا في حصول الخير المحرض عمى وثيقة من أحد الوالدين : الشكل الثاني
ك أو كالىما يتعيدان فييا بالتخمي عن إبنيما كما يعاقب كل من حاز أو استعمل تل

الوثيقة أو شرع في إستعماليا،  من ىنا يمكن القول بأن جريمة تحريض الوالدين عمى 
:  التخمي عن إبنيما تتحقق بمجرد توفر العناصر التالية
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 :العنصر المادي -1

يتحقق العنصر المادي بعقد المحرض النية عمى الحصول عمى وثيقة من أحد  
فراغ ذلك اإلنفاق في وثيقة مكتوبة الوالدين أو كالىما والمجوء إلييما  إلقناعيما بذلك وا 

سواءا كانت رسمية أو عرفية، يتعيدان فييا بالتخمي عن إبنيما الموجود أو الذي سيولد 
 مستقبال بصورة نيائية لذلك الشخص أو لغيره، وبمجرد

اإلنتياء من كتابة الوثيقة أو العقد يكون العنصر المادي قد تحقق ، كما أنو ال  
عاقب عمى التحريض عمى تحرير الوثيقة أو تحريرىا فقط بل يعاقب أيضا عمى ي

ستعماليا وحتى في مجرد الشروع في إستعمالياء .1حيازتيا  وا 

ما يميز ىذا النوع من الجرائم عن سابقاتيا والتي تم التطرق إلييا في الفرع األول  
نة من وراء عممية من ىذا المطمب أنيا تتضمن الحصول عمى فائدة أو مصمحة معي

التخمي عن األبناء، كما أنيا تقوم في ىذه الصورة عمى عقد يتم تحريره بين شخص الذي 
 .يسمى المحرض وبين إمرأة حامل وزوجيا يتعيدان فيو بالتخمي عن إبنيما الذي سيولد

ويالحظ أن أكثر ىاتو األفعال تكون بالنسبة لألشخاص الذين ال ينجبون ويمجؤون  
ل عن األبناء عن طريق اإلتفاق مع إمرأة أخرى بأن تحمل إبنيم عن طريق إلى الحصو

  .2التمقيح اإلصطناعي نظير الحصول عمى فائدة معينة وتحرير عقد يتضمن ذلك اإلنفاق

 :عنصر األبوة واألمومة -2

يعتبر ىذا العنصر عنصرا جوىريا لقيام جريمة التخمي أو التحريض عمى التخمي  
ذا ما إنتفي ىذا العنصر لم تقم الجريمة أساسا من ىنا . عن األبناء في صورتيا ىذه، وا 

يمكن القول بأنو لقياميا البد من أن يكون ىناك عالقة أمومة أو أبوة بين الطفل الذي 
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خص الذي قام بتحرير الوثيقة أو العقد الذي سيتم التنازل عن سيتم التنازل عنو وبين الش
. الطفل الذي سيولد بموجبو

 :عنصر الكتابة -3 

تشكل الكتابة دليال قويا إلثبات جريمة التحريض عمى التخمي عن األبناء، حيث  
تذل داللة قاطعة عمى نية المحرض في الحصول عمى الطفل المتخمى عنو من خالل 

قة بنية إستعماليا في الوقت المناسب، ألن مجرد اإلنفاق الشفوي ال يعتد بو حيازتو الوثي
 .قانونا كدليل لإلثبات

فإذا ما حاز شخص وثيقة كيذه مع عممو بمحتواىا واليدف من تحريرىا وقام  
 320باستعماليا أو حتى شرع في ذلك، يعتبر قد ارتكب ىائو الجريمة ويدان بنص المادة 

يعاقب بالحبس من : " 1ت الجزائري الفقرة الثانية حيث تنص عمى ما يميمن قانون العقوبا
: دج100000إلى  20000شيرين إلى ستة أشير وبغرامة من 

كل من حرض أبوين أو أحدىما عمى التخمي عمى طفمييما المولود أو الذي سيولد   -
 .الحصول عمى فائدة وذلك بنية

كل من تحصل عن أبوين أو من أحدىما عمى عقد يتعيدان بمقتضاه بالتخمي عن   -
سيولد أو شرع في ذلك وكل من حاز مثل ىذا العقد أو إستعممو أو شرع في  طفميما الذي

. 2إستعمالو
 :الشكل الثالث 
من قانون العقوبات التي تم  320تنطوي ىاتو الصورة والتي تعتبر حسب المادة  

و تصنيفيا كصورة من صور جريمة التحريض عن التنازل عن األبناء عمى إدانة إدراجيا أ
كل شخص يقوم بالتوسط بين والدي الطفل الضحية وبين شخص آخر الذي يعتبر 
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الطرف الثالث في عممية التخمي، حيث يقوم ذلك الوسيط بكل الخطوات الالزمة لجعل 
 تنتيي ميمتوالطرفين يمتقيان ويتفقان عمى مختمف النقاط، قد 

عند إلتقاء األطراف، وقد تمتد إلى غاية عممية التنفيذ، وكل ذلك مقابل فائدة يتمقاىا بغض 
النظر عن نوعيا، فقد تكون فائدة مادية وقد تكون غير ذلك، ويمكن إجمال مختمف 

قانون العقوبات  320من نص المادة  3عناصر ىاتو الصورة فيما يمي حسب الفقرة 
 لعنصر الماديا -1: الجزائري

نجد في ىذه الصورة أن القانون يعاقب الفاعل عمى مجرد الوساطة بغض النظر عن 
النتيجة سواء كانت قد تحقت أم لم تتحقق، ويعتبر وسيط كل شخص قام بتييئة الجو 
المناسب إللتقاء الشخص الذي يرغب في الحصول عمى الطفل مع والدي ذلك الطفل 

 .إنجاح العممية والقيام بكل المساعي من أجل
 العنصر المعنوي -

يتمثل ىذا العنصر في نية الحصول عمى فائدة معينة ال ييم نوعيا من وراء عممية 
 .الوساطة، أي أن تمك النية يجب أن تكون مصاحبة ألفعال الوسيط أو مزامنة ليا

 :عنصر الغاية -3
يرتكز ىذا العنصر عمى ضرورة أن يكون اليدف من التحريض ىو الحصول  

تنازل الوالدين عن إبنيما المولود أو الذي سيولد نظيرا الحصول عمى فائدة بغض النظر 
، كما أن القانون يعاقب 1عن نوعيا وسواء كانت تمك النتيجة قد تحققت أم لم تتحقق 

ناع أحد الوالدين أو كالىما عمى عمى مجرد عرض الوساطة عمى شخص معين إلق
. التخمي عن ولدىما
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 : جريمة اإلهمال المعنوي لألوالد: الفرع الثالث 
عمال بما جاءت بو الشريعة اإلسالمية فقد أعطت أىمية كبيرة لألطفال، حيث  

وضعت مجموعة  من المبادئ ألجل حماية حقوق اإلنسان بشكل عام، والطفل يشكل 
 .خاص

إلى المشرع الجزائري نجده قد جرم عدة أفعال من شأنيا أن تضره و وبالرجوع  
أحد الوالدين ... من قانون العقوبات عمى 330تشكل خطرا عمى حياتو، فقد نصت المادة 

الذي يعرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر أو يعرض أمنيم، أو خمقيم، لخطر جسيم بأن 
ى السكر أو سوء السموك، أو بأن ييمل يسئ معاممتيم أو يكون سيئا ليم لالعتياد عل

رعايتيم، أو ال يقوم باإلشراف الضروري عمييم، ودلك سواء كان قد قضي بإسقاط السمطة 
 ...األبوية عمييم أو لم يقض بإسقاطيا

وعميو نجد أن المشرع الجزائري قد تدخل من خالل ىذه المادة ألجل أن يحدد و  
بر إساءة لألوالد و تشكل جريمة تستوجب العقاب، صريحا الحاالت التي تعت يميز تمييزا

:  الجريمة ال بد من التطرق ألركانيا كما يمي| ولتوضيح معالم ىائو 
الركن المعنوي لجريمة اإلىمال : ثانيا. الركن المادي لجريمة اإلىمال المعنوي لألوالد: أوال

.  لألوالد
الركن المادي  : أوال

اإلىمال المعنوي لألوالد من مجموعة من العناصر ، تتمثل يتكون الركن المادي لجريمة 
 :في
 :صفة األبوة -1

ويقصد بذلك ىو األب أو األم الشرعية بالدرجة األولى في ضوء التشريع الجزائري الذي 
، أي يجب أن يكون المتيم أبا شرعيا أو أما حقيقية، و يكون الضحية إبنا 1يمنع التبني

كال ىذا بالنسبة لمكفيل، فيل يسري عميو حكم المادة أم ال ؟ ويشار االش 2شرعيا لممتيم 
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 :بالنسبة لمكفيل
من قانون األسرة التي وضعت لنا تعريفا لمكفالة ،  116طبقا لنص المادة  

واعتبرتيا إلتزام بالقيام بولد قاصر من نفقة، وتربية، ورعاية قيام األب باينو ، فإنو بالرجوع 
نجدىا إستعممت مصطمح أحد الوالدين مما يفيم منو أنيا  03فقرة  330إلى المادة 

. 1مقصورة عمى األب و األم الشرعيين دون سواىما
 : أعمال اإلهمال -2 

: فعل اإلىمال يشمل صورتين تتمثل في
ىمال الرعاية : أعمال ذات طابع مادي -أ  تتمثل ىذه األعمال في سوء المعاممة، وا 

كي ال يغادر البيت ، أو تركو بمفرده، واإلنصراف  قيده إن كان صغيرا كضرب الولد أو
. إلى العمل

و في صدد التكمم عن ضرب الولد، فيو يعتبر من بين أىم األعمال التي تعرض   
من قانون العقوبات، بأنو كل من  269صحة الطفل لمضرر، حيث جاء في نص المادة 

ع الطعام أو العناية ضرب، أو جرح عمدا قاصرا ال يتجاوز سن السادسة عشر ، أو من
إلى الحد الذي يعرض صحتو لمخطر، أو إلى الضرر معتبر، أو إرتكب ضده أي عمل 

من أعمال العنف، أو التعدي فيما عدا اإليذاء الخفيف، يعاقب من سنة إلى خمس 
 .دج100000دج، إلى 20000سنوات، وبغرامة من 

عدم عرض الولد طابع مادي ، حالة . إضافة إلى ذلك، يشكل عمل إىمال نو 
 .المريض عمى الطبيب أو عدم تقديم لو الدواء الذي أعطى لو الطبيب أو عدم إقتنائو الخ

فالمشرع الجزائري قد أعطى أىمية كبيرة لصحة الطفل من خالل حرصو عمى  
النص عمى ضرورة االىتمام بالطفل في كافة مراحل حياتو، ورعايتو، وحمايتو من كل 

من الدستور سنة  54جممة من النصوص، حيث جاء في المادة أنواع األذى من خالل 
أن رعاية الصحة حق المواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية، : " 1996

 و المعدية، و بمكافحتيا 
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: كما عزز تمك الحماية بإصدار قانون حماية الصحة و ترقيتيا لينص في المواد 
، عمى التوالي عمى الرعاية الصحية، و مجانية 22، 21، 20، 11،|  08،  09، 02

من  01فقرة  25العالج، و ىذا ما أشار إلييا أيضا المشرع المصري من خالل المادة 
ة إلصدار قانون حماية الطفولة و المراىقة رقم باإلضاف. قانون الطفل، كحقو في التطعيم

، و نص في المادة األولى منو عمى ضرورة إخضاع كل من تكون صحتو 72/031
 2سنة 21عرضة لمخطر التدابير الحماية و المساعدة الطبية، إن لم يكونوا قد أكمموا سن 

أعكى لو ، كذلك عدم عرض الولد المريض عمى الطبيب، أو عدم تقديم الدواء الذي 
 .الخ...الطبيب، أو عدم اقتناء الدواء 

.  تتمثل في القدوة السيئة، واإلشراف : أعمال ذات طابع معنوي -ب
كاإلدمان عمى السكر ، و تناول المخدرات، القيام بأعمال منافية : المثل السيء -

.  الخ...لألخالق
الشارع دون مراقبة،  تكون كطرد األوالد خارج البيت، وصرفيم لمعب في: عدم اإلشراف -

 .الخ... أو توجيو
وتجدر اإلشارة إلى أنو يشترط في ىذه األعمال أن تكون متكررة، وأن تكون قد  

عرضت صحة األوالد، أو أمنيم أو خمقيم لمخطر، ومن أجل الوصول إلى الخطر 
. 3الجسيم، يقتضي بالضرورة وجود تكرار ليذه السموكات السمبية

                                                           

-1مؤرخة في  39، يتعمق بحماية الطفل ، جريدة الرسمية، رقم 2015يوليو  15المؤرخ في  15/12قانون رقم   - 1
، 1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  03-72منو أحكام األمر رقم  149، الذي ألغي بموجب المادة 07/2015/

 المتعمق بحماية الطفولة والمراىقة المعرضين لمخطر المعنوي، 1972فبراير  10الموافق ل 
حرصت التشريعات الدولية عمى من الكثير من النصوص ، و . : 161رابح بوسنة ، مرجع سابق ، ص   - 2

 24/01االتفاقيات التي تيدف لحماية الطفل من جميع أصناف األذى سواء داخل أسرتو ، أو خارجيا ، فتجد المادة 
تعترف دول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعمى مستوى صحي يمكن بموغو ، : " قية حقوق الطفل تتصمن التقا

وحقو في مزاقق عالج األمراض ، و إعادة التأىل الصحي تبذل الدول قصارى جيدىا لتضمن أال يحرم أي طفل من 
عيد الدولي لمحقوق االقتصادية ، و من ال 12كما تطرقت المادة . 'حقو في الحصول عمى الخدمات الرعاية الصحية 

االجتماعية ، و الثقافية ليذا الحق، فيذا إن دل عمى شيء فانو يدل عمى اىتمام ، و حرص المجتمع الدولي يصحة 
 الطفل باعتباره قردا في المجتمعات الدولية
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ري قد تدخل لموقاية من سوء معاممة األطفال، وذلك بموجب حيث أن المشرع الجزائ 
، والمتعمق بحماية الطفل، حيث وضع 2015يوليو  15المؤرخ في  15/  12قانون رقم 

حماية لألطفال من الخطر، بموجب الباب الثاني منو تتمثل في الحماية اإلجتماعية، من 
، و  20إلى  11سم األول المواد الطفولة في الق خالل الييئة الوطنية لحماية، و ترقية

الحماية اإلجتماعية عمى المستوى المحمي، والتي تتوالىا مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق 
مع مختمف الييئات والمؤسسات العمومية، واألشخاص المكمفين برعاية الطفولة المواد من 

خل قاضي ، ىذا باإلضافة إلى الحماية القضائية ، و ذلك من خالل تد 31إلى  21
 .1 .45إلى  32األحداث في المواد 

من قانون حماية الطفل الذي تكون  02ويعتبر الطفل في خطر حسب المادة  
صحتو أو أخالقو، أو تربيتو، أو أمنو في خطر أو عرضة لو، أو تكون ظروفو المعيشية، 

في أو سموكو من شأنيما أن يعرضاه لمخطر المحتمل، أو المضر بمستقبمو، أو يكون 
بيئة تعرض سالمتو البدنية، و النفسية، أو التربوية لمخطر، واعتبرت ىذه المادة من بين 

السيما بتعريضو لمتعذيب،  سوء معاممة الطفل: الحاالت التي تعرض الطفل لمخطر ىي
واإلعتداء عمى سالمتو البدنية، أو إحتجازه، أو منع الطعام عنو، أو إتيان أي عمل 

 إلخ...ن شأنو التأثير عمى توازن الطفل العاطفي أو النفسي ينطوي عمى القساوة م
 : النتائج الجسيمة المترتبة عن اإلهمال -3 
إشترط المشرع الجزائري توفر عنصر الجسامة كمعيار يثبت قيام أعمال اإلىمال،  

ألنو ال يمكن القول أن أي فعل يرتكب من أحد الوالدين ىو محل لقيام الجريمة، إال في 
ما إذا بمغ درجة من الجسامة، من شأن ىذا الفعل أن يعرض كل من صحة حالة 

 .أوالدىم، و أمنيم، أو خمقيم لخطر جسيم 
وىنا نالحظ وجود نوع من التقارب بين ىذه الجريمة المنصوص عمييا في مادة  

من قانون العقوبات الجزائري وبين جريمة منع الطعام أو العناية  03في فقرتيا  330
عمدا عمى القاصر ال يتجاوز سن السادسة عشر إلى الحد الذي يعرض صحتو لمضرر، 
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من قانون العقوبات ضمن أعمال العنف  269و ىو الفعل المنصوص عميو في المادة 
. 1المرتكبة عمى القصر 

 :الركن المعنوي لجريمة اإلهمال المعنوي لألطفال: ثانيا 
من قانون العقوبات العنصر العمد في  330لم يشر المشرع الجزائري في نص المادة 

ريمة، إال جريمة اإلىمال المعنوي لألطفال، فيو لم يشترط وجود القصد الجنائي لقيام الج
، و بإمعان النظر فييا نجد أنو  03عبارات المادة سابقة الذكر في فقرتيا  أنو بالرجوع إلى

في حالة ما إذا قام أحد الوالدين بفعل من أفعال اإلىمال، يجب أن يكون واعيا بخطورة 
 .2الفعل الذي صدر منو، وأنو يعد إخالال بواجباتو األسرية
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يعتبر قانون اإلجراءات الجزائية مجموعة من القواعد التي تحكم الدعوى الجزائية من  
حيث مباشرتيا من لحظة وقوع الجريمة إلى غاية الحكم فييا، فيو يبين لنا كيفية سير 
مرورا  الدعوى الجنائية ابتداء بمرحمة التحقيقات التمييدية التي تقوم بيا الضبطية القضائية،

بمرحمة التحقيق القضائي فمرحمة المحاكمة إلى مرحمة الطعن ضد األحكام والقرارات الصادرة 
في ذلك والفصل فييا، تنفيذ ىذه األحكام بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة وعميو فالدعوى 

  .1العمومية ىي الوسيمة القانونية التي تتبعيا الدولة لتوقيع العقاب

النيابة العامة والطرف المتضرر، فيو يعتبر أول إجراءات يختص في تحريكيا  
وىو ما تكممت عنو المادة األولى التي تنص عمى . استعماليا أمام جيات التحقيق أو الحكم

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركيا ويباشرىا رجال القضاء والموظفون المعيود إلييم 
ف المضرور أن يحرك ىذه الدعوى طبقا لمشروط بيا بمقتضى القانون كما يجوز أيضا الطر

 .2المحددة في ىذا القانون

أما مباشرة الدعوى العمومية فيو ثاني إجراء يتخذ من فترة التحقيق إلى مرحمة  
محاكمة المتيم، فيي عمى خالف تحريك الدعوى التي تختص بو النيابة العامة وحدىا من 

قانون اإلجراءات الجزائية التي تنص عمى من  29حيث األصل وىو ما جاءت بو المادة 
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وىي : " أنو

تمثل أمام كل جية قضائية ويحضر ممثميا المرافعات أمام الجيات القضائية المختصة 
التطبيق أحكام القضاء،  بالحكم ويتعين أن ينطق باألحكام في حضوره كما تتولى العمل عمى
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 .24، ص 2003
 08: المؤرخ في  115-66: المعتل ألمر رقم 2011فبراير  23: المؤرخ في  02-11: من األمر رقم 01المادة  - 2

 02-15: المعدل والمتمم بموجب أمر رقم( 2011-02-12ج ر )يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  ،1966يونيو 
. 2015يونيو سنة  23المؤرخ في 
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وليا في سبيل مباشرة وظيفتيا أن تمجأ إلى القوة العمومية، كما تستعين بضباط وأعوان 
: أما إجراءات الدعوى فتمر فمرحمتين أساسيتين ىما. الشرطة القضائية

مرحمة التحقيق االبتدائي   -

. مرحمة المحاكمة -

جرائي التي تباشره السمطة القضائية تقصد بمرحمة التحقيق االبتدائي ذلك النشاط اإل 
. 1المختصة لمتحقيق في مدى صحة اإلليام الموجو بشأن واقعة جنائية معروضة عمييا 

مرحمة المحاكمة فيي المرحمة األخيرة من مراحل الدعوى العمومية والتي من  أما 
خالليا يحدد لنا موقف جية الحكم من التيمة أو بإدانتو ويغرض عقوبات جراء األفعال 

 .المنسوبة إليو

وما يميز ىذه المرحمة أنيا تمر بشفوية المرافعات وعمتيتيا، وحضور الخصوم  
والبراىين بما يكفل لنا االطمئنان عمى نزاىة قضائنا واستقالليتو في  ومواجية المتيم باألدلة

. 2اتخاذه اإلجراءات صارمة من شأنيا القضاء عمى السموكات المجرمة

وعمى ىذا األساس فان المشرع الجزائري تبعا لسياستو قد قصد حماية مصمحة  
لك بفرض نصوص المجتمع بصفة عامة، وحماية كيان األسرة ومبادئيا بصفة خاصة وذ

قانونية من شأنيا معاقبة كل سموك يمس بمصمحة األسرة ومن أجل قمع جميع جرائم 
وعميو سنتناول في . اإلىمال الواقعة عمييا يتتبع إجراءات خاصة لمتابعتيا والقضاء عمييا

: المبحث الثاني . -إجراءات المتابعة لجرائم اإلىمال العائمي: المبحث األول   : -مالي
. بات المقررة لجرائم اإلىمال العائميالعقو

                                                           
 308، ص 2004عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون اإلجراءات الجزائية، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر، سنة  - 1
ات الجزائية الجزائري، الطبعة العاشرة، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراء - 2

. 303، ص2015الجزائر، 
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 إجراءات المتابعة لجرائم اإلىمال العائمي: المبحث األول 

التي تعتبر  االجراءات المتابعة لجرائم االىمال العائميلدراسة  نتطرق سىف هنا ومن 
فاألصل أن النيابة العامة تممك سمطة تحريك  الوسيمة القانونية لممجتمع في توقيع العقاب،

ىذه الدعوى متى وجدت سموكا قد ارتكب و كان مجرما قانونا، إال أن المشرع الجزائري قد 
أورد عمى ذلك بعض القيود عمى حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، فقد أوجب 

: راتفي بعض الحاالت تقديم شكوى المضرور ، ذلك لعدة اعتبا

. إما اعتبار طبيعة الجريمة المرتكبة  -

وعمو سنخصص . إما اعتبارا لصفة الفاعل والذي يستوجب الحصول عمى إذن أو طمب  -
: ىذا المبحث وفي شكل مطميين التكمم عن 

.  إجراءات المتابعة لجرائم اإلىمال بين الزوجين -

. إجراءات المتابعة لجرائم اإلىمال اآلباء نحو األبناء -

إجراءات المتابعة لجرائم اإلىمال بين الزوجين : المطمب األول  

 العائمية االلتزامات عن بالتخمي المتعمقة ئماالجر من الزوجة إىمال جريمة تعتبر 
 .عمدا واىماليا لزوجتو الزوج ترك جريمة ،وىي) العائمي اإلىمال جرائم(
 الزوجة إىمال جريمة عمييا تقوم التي العناصر أىم إلى المطمب ىذا في وسنتطرق 

تتميز الجرائم الواقعة و  العقوبات قانون إطار في الجريمة ىذه ئريازالج المشرع عالج وكيف
عمى األسرة بمجموعة من الخصائص التي تختمف عن غيرىا من الجرائم األخرى، فأحيانا 

 نظرا العتبارات متعمقة بحماية األسرة والمحافظة تكون جرائم أخالقية وأحيانا أخرى مالية،
عمى كيانيا، وكذا عمى سمعة أفرادىا، فقد وضح المشرع الجزائري سمطة النيابة العامة في 

.  المتابعة بشأنيا بضرورة تقديم الشكوى لخصوصيتيا
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اشتراط الشكوى في جريمة ترك مقر األسرة والتخمي عن الزوجة : الفرع األول 

 من 2 و 1 الحالتين وفي [:أنو عمى العقوبات قانون من( 4 / 330 )  المادة تنص 
 صفح ويضع المتروك الزوج شكوى عمى بناءا إال المتابعة إجراءات تتخذ ال المادة ىذه

 بالتالي بشكوى،و المقيدة الجرائم  من الزوجة إىمال فجريمة الجزائية  لممتابعة حدا الضحية
 .المتروك الطرف شكوى عمى بناء إال العمومية الدعوى تحريك العامة لمنيابة يمكن ال
 المتيم اآلخر الزوج ضد العمومية الدعوى العامة النيابة ممثل باشر أن حصل واذا 

 الجزائية  الدعوى مباشرة اءاترإج الشكوى،فان تقديم ضرورة االعتبار بعين يأخذ أن دون
 بعدم تحكم أن إال لممحكمة يجوز وال البطالن عنيا يترتب و لمقانون مخالفةاجراءات  تكون
 ءةاربالب الحكم و العمومية الدعوى تحريك و المتابعة شرط توفر عدم الدعوى،يعني قبول
 1 األدلة فقدان أو الجريمة أركان توفر عدم يعني

 رقم القانون بموجب تعديال(330) المادة عرفت فقد الجريمة ىذه عقوبة يخص وفيما 
 في المؤرخ 156-66 رقم لألمر المتمم و المعدل 2015 ديسمبر 30 في المؤرخ 15-19

 و الحمل وجود شرط التعديل ىذا ألغى العقوبات،حيث قانون المتضمن 1966 يونيو 8
 .2فقط زوجتو عن الزوج بتخمي اكتفى
 : عمى العقوبات قانون من معدلة ( (330 المادة تنص حيث

 الى دج 50.000 من رمة ا وبغ (2 (سنتين إلى أشير  (6) ستة من بالحبس يعاقب [
 : دج 200.000

 سبب لغير وذلك زوجتو عن (2)شيرين تتجاوز ولمدة عمدا يتخمي الذي الزوج -2 ...
 .]جدي

                                                           
 .52 سابك،ص رواحنة،مرجع فؤاد - 1
-66 رقم لألمر المتمم و المعدل 2015 ديسمبر 30 في المؤرخ 19-15 رقم القانون بموجب تعديال(330) المادة- 2

 بتخمي اكتفى و الحمل وجود شرط التعديل ىذا ألغى العقوبات،حيث قانون المتضمن 1966 يونيو 8 في المؤرخ 156
 فقط زوجتو عن الزوج
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 الزوجة حمل شرط ألغى زئري ا الج المشرع أن تعديميا بعد المادة ىذه في والمالحظ 
 :عمى تنص كانت حيث تعديميا قبل المادة عميو نصت ما عكس

 حامل بأنيا عممو مع زوجتو عن (2)شيرين تتجاوز ولمدة عمدا يتخمي الذي الزوج -2 ]...
 .] جدي سبب لغير وذلك

 المادة فتنص العقوبة تشديد عمى عمل األخير فالتعديل أخرى جية ومن جية من ىذا 
 50.000من مةاروبغ سنتين إلى أشير (6) ستة من بالحبس يعاقب [ : تعديميا بعد(330)

دج  200.000دج

كما سبق الذكر تعتبر جريمة ترك مقر األسرة من بين أكثر الجرائم التي تيدد وبشكل كبير 
ذلك التكافل بين الزوجين وتيدد أمنو واستقراره وذلك بتخمي أحد الزوجين أو أحد الوالدين عن 

دبية والمادية مقر الزوجية دون وجود سبب شرعي، والتخمي عن كافة أو بعض التزاماتو األ
المترتبة عن الزوجين ولمدة تتجاوز الشيرين، يشكل جريمة، وقد يعاقب عمييا المشرع 

. من قانون العقوبات 330الجزائري بنص المادة 

ال ': من قانون العقوبات التي تتص في فقرتيا األخيرة عمى 330واستنادا إلى المادة  
قيام العالقة الزوجية إال بناء عمى شكوى تتخذ إجراءات المتابعة ضد أحد الزوجين أثناء 

  .1الزوج الذي بقي في مقر األسرة

فمن خالل ىذه المادة نجد أنيا قد وضعت لنا مبدأ أساسي أنو في حالة ما إذا ترك  
أحد الزوجين المقر الزوجية، وتخمى عن واجباتو األساسية دون وجود ميرر شرعي، إنو ال 

الجميورية ممثل النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ضد  يجوز في ىذه الحالة لوكيل

                                                           
.  25عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 1

ىي إخبار أو إبالغ في جريمة معينة يتقدم بو المجني عميو إلى سمطة اإلدعاء النيابة العامة لمتقصيل أكثر، ينظر : الشكوى
ثروت، وسميمان منعم، أصول المحاكمات الجزائية، الدعوى الجنائية، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية جالل : في

. 113-112، ص1996لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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ويكون ذلك أثناء قيام . الزوج إال بناءا عمى شكوى، يقدميا الزوج الذي بقي في محل الزوجية
 العالقة الزوجية بمعنى يستبعد من ذلك حالة الطالق ببين الزوجين

شكوى ضد الزوج اآلخر تجدر اإلشارة إلى أنو يشترط من أحد الزوجين الذي يقدم ال 
أن يكون مازال يقيم في مقر الزوجية، ألنو في حالة ما إذا ترك كال الزوجين لذلك المسكن، 

. من قانون العقوبات 330فال تقبل الشكوى من أحدىما وال مجال لتطبيق المادة 

نفس األمر في حالة ما إذا ترك األسرة ولم تكتمل المدة المحددة بشيرين وانقطعت  
، وىو ما جاء في قرار صادر من المحكمة العميا، 1ودة فال تقوم جريمة اإلىمال العائميبالع

أنو يعتبر منسوبا بالقصور في السبب ومنعدم األساس القانوني، ويستوجب النقض في القرار 
. 2الذي لم يوضح المدة التي استغرقيا ترك األسرة ولم يشر إلى شكوى الزوجة المتروكة

من ىذه  02و  01وفي الحالتين : ".. من قانون العقوبات عمى 330تنص المادة  
المادة، ال تتخذ إجراءات المتابعة إال بناءا عمى شكوى الزوج المتروك ويضع صفح الضحية 

 330حدا لممتابعة الجزائية ، فمثمما رأينا في جريمة ترك مقر األسرة، نجد أن ىذه المادة 
. الجريمة التخمي عن الزوجة  الفقرة األخيرة أشارت إلى نفس القيد

وعميو فإذا كانت النيابة العامة مقيدة في تحريك الدعوى العمومية بشكوى الزوج  
المتروك بحيث ال يجوز ليا مباشرة المتابعة الجزائية بدون شكوى، أما بعد تقديميا تبقى 

ومن ثم يجوز ليا تقرير حفظ الشكوى إن ىي رأت بأن  لمنيابة العامة سمطة مالءمة المتابعة،
. 3شروط المتابعة غير متوفرة

                                                           
 .25عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 1
 ، غير منشور1989-03-31صدر من المحكمة العميا في  48087: قرار رقم - 2
. 148أحسن يوسقعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 3
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فما دامت المتابعة معمقة عمى الشكوى، فإن سحب ىذه الشكوى يضع حدا لممتابعة  
ذا تابعت النيابة العامة المتيم دون  ،1من قانون اإلجراءات الجزائية  06طبقا لنص المادة  وا 

شكوى وأحيمت الدعوي إلى المحكمة وأثار المتيم بطالن المتابعة، يكون الحكم بعدم قبول 
الدعوى إلنعدام الشكوى، وال يحكم بالبراءة ألن الحكم بعدم القبول لمدعوى سببو عدم توفر 

 .كان الجريمة أو فقدان األدلةشرط من شروط المتابعة والحكم بالبراءة يعني عدم توفر أر

وما تجدر اإلشارة أنو إذا كان القانون قد ربط تحريك الدعوى العمومية بقيد يتمثل في  
تقديم الشكوى من الزوج المضرور ، فيما يتعمق بالتخمي عمى الزوجة ، وبترك مقر األسرة 

ابعة الجزائية فإنو قد وضع قاعدة أساسية مفادىا أن صفح الزوج المضرور يضع حدا لممت
، وأن التنازل عن ىذه الشكوى يكون مقبوال  .2ضد الزوج اآلخر ويوقف إجراءات المتابعة

بالنسبة ليذه الجريمة ما لم يكن قد صدر حكم نيائي، فإنو في ىذه الحالة ال يوقف التنازل 
ق جنحة ، في قرار المحكمة العميا بشأن اإلىمال العائمي أنو ال تتحق 3تنفيذ الحكم النيائي

: اإلىمال العائمي إال بتوافر أركانيا وىي

ترك الزوج زوجتو  . -ترك أحد الوالدين لمقر أسرتو لمدة تتجاوز شيرين بدون سبب جدي -
. لمدة تتجاوز شيرين بدون سبب جدي

ومن ثم فإن قضاة المجمس الذين أدانوا المتيم بيذه الجنحة دون إبراز أركانيا بوضوح  
. 4 قد خالفوا القانون

 

                                                           
 .من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 06المادة  - 1
 31عبد العزيز سعد ، مرجع سابق، ص  - 2
جنائي رواحنة فؤاد، جرائم اإلىمال العائمي، مذكرة مكممة لمتطمبات نيل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  - 3
. 4، ص 2014-2015،

ص  1، عند 1992، المجمة الفضائية 21301، قضية رقم 1989-03-31قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ  - 4
197 
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: الجية القضائية المختصة في الفصل بيذه الجرائم

من قانون اإلجراءات الجزائية، فإنو يتحدد اإلختصاص اإلقميمي  37طبقا لممادة  
أو في محل إقامة أحد األشخاص المشتبو في مساىمتيم فييا  لمحكمة مكان وقوع الجريمة،

أو بالمكان الذي تم في دائرتو القبض عمى أحد ىؤالء األشخاص حتى ولو حصل ىذا 
القبض لسبب أخر، ىذا بالنسبة إلى الدعوى الجزائية، أما بالنسبة لمدعوى المدنية نجد المادة 

من قانون اإلجراءات المدنية  02فقرة  39

ترفع الدعاوى المتعمقة بمواد تعويض األضرار الناتجة عن : " دارية تنص عمىواإل 
 .1الجنح أمام الجية القضائية التي وقع في دائرة اختصاصيا الفعل الضار

فمن خالل ىذه المادة نجد أن الجية القضائية المختصة والتي تفصل في الدعوى  
فمثال في جريمة ترك مقر األسرة، أو المدنية تتمثل في محكمة مكان وقوع الفعل الضار، 

محل الزوجية، البد من توفر عدة 

عناصر أساسية لقيام الجريمة، فبمجرد ترك مسكن الزوجية تضطر الزوجة في ىذه الحالة 
بتقديم شكوى اإلىمال لرفع الدعوى العمومية ضد الزوج اآلخر، والذي يكون أمام محكمة 

. 2الجنح المختصة 

تابعة لجريمة عدم تسديد النفقة الزوجة الم: الفرع الثاني 
 أو أركانها تىافر من لقيامها البد الجرائم  من كغيرها النفقة تسديد عدم جريمة 

تعتبر جريمة عدم تسديد نفقة الزوجة من بين الجرائم التي تتعمق بالتخمي عن و العناص
عمى نظام األسرة التي تستوجب العقاب،  اإللتزامات الزوجية والتي تشكل نوعا من اإلعتداء

وقد وضع المشرع الجزائري جزاءا لكل شخص يستيين أو يتجاىل قرار قاضي الصادر ضده 
                                                           

، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، 2008فبراير  25المؤرخ في  08/  09: من قانون رقم 3المادة و - 1
. 2008أفريل  23درة بتاريخ ، الصا21الجريدة الرسمية العدد 

تودرت كريمة، جرائم اإلىمال في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في القانون، تخصص قانون  - 2
 .34، ص 2014، 2013األسرة، 
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والذي يقضي بالنفقة لصالح الزوجة، وال تخضع جريمة عدم تسديد النفقة الزوجة ألي قيد وال 
. 1شرط إذ لم يشترط فييا المشرع وجود شكوى من طرف الزوج المضرور

فقد قضت المحكمة العميا بأن جئحة عدم تسديد النفقة الزوجية بأنيا جنحة مستمرة،  
ومن ثم فإن المتيم الذي يستيين بدفع النفقة المحكومة بيا لصالح عائمتو يبقى مرتكبا ليذه 

من قانون  331الجريمة إلى حين الوفاء بالدين الواجب األداء بو ، وطبقا لنص المادة 
               فإن صفح الضحية يضع حدا لممتابعة الجزائية، وذلك بعد دفع المبالغ العقوبات،
  .2المستحقة 

 :الجية القضائية المختصة بالفصل في دعوى جريمة اإلمتناع عن تسديد النفقة• 

 لو المقرر الشخص مسكن أو موطن محكمة ىي النفقة بمسائل المختصة المحكمة إن 
 العالقة وجود السيما األساسية الجريمة أركان توافر عمى تقوم اإلدانة وأن النفقة قبض

 األجل و بالنفقة القاضي بالحكم لمقانون وفقا بمغ قد عميو المحكوم يكون إن ما الشرعية
 .لقياميا شيرين من بأكثر المحدد

من قانون  329تنص المادة  عمال بالقواعد العامة لالختصاص المحمي واإلقميمي، 
تختص محميا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل : " اإلجراءات الجزائية عمى

إقامة أحد المتيمين أو شركائيم أو محل القبض عمييم ولو كان ىذا القبض وقع لسيب 
. 3آخر

إلخالل دون ا: "... منو تنص عمى 331وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن المادة  
من قانون اإلجراءات الجزائية، تختص أيضا بالحكم  329و  40و 37بتطبيق أحكام المواد 

                                                           
 162أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 1
. الجزائريمن قانون العقوبات  331مادة  - 2
من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  329المادة  - 3
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في الجنح المذكورة في ىذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر لو قبض 
. 1النفقة أو المنتفع بالمعونة 

اءات الجزائية قد قانون اإلجر 329)فبعد تحميمنا ليذه المواد نجد أن المادة األولى  
منحت سمطة االختصاص بالفصل في الدعاوى الجنائية إلى محكمة محل ارتكاب الجريمة 

نجدىا قد  331أو محل إقامة أحد المتيمين أو شركائيم أو محل القبض عمييم، أما المادة 
نصت في فقرتيا األخيرة أن المحكمة المختصة بالفصل في الجنح ىي محكمة موطن أو 

. الشخص المقرر لو قبض النفقة أو الشخص المنتفع بالمعونة محل إقامة

الزوجة )وعميو نخمص إلى أنو إذا أرادت الزوجة مطالبة زوجيا بالنفقة، فإنو من حقيا  
جزائيا ليس أمام المحكمة التي يقيم بيا المدعى ( المدعى عميو)المدعية أن تقاضي الزوج 

. 2ختصاصيا اإلقميمي المسكن المعتاد لممدعيعميو إنما أمام محكمة التي يوجد بدائرة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري 331المادة  - 1
. 2عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 2
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إجراءات متابعة جرائم اإلىمال بين اآلباء و األبناء : المطمب الثاني 

بعد تناولنا في المطمب الثاني من الفصل األول لمختمف الجوانب الموضوعية لجرائم  
سنقوم بتعرض في ىذا المطمب الجوانب اإلجرائية المتمثمة  اإلىمال بين اآلباء و األبناء ،

: في استعراض إجراءات المتابعة، التي تخص الجرائم التالية

. جرائم متعمقة بحضانة الطفل  -

جرائم متعمقة بالحالة المدنية لمطفل   

جرائم تعريض األبناء لمخطر 

الطفل إجراءات المتابعة لمجرائم المتعمقة بحضانة : الفرع األول

 إجراءات متابعة جريمة مخالفة إجبارية تعميم الطفل: أوال  

سبق التطرق في المطمب األول من المبحث الثاني في الفصل األول إلى أركان قيام  
جريمة مخالفة إلزامية تعميم الطفل، والذي سبق القول أنو حق من الحقوق التي جسدتيا 

أو الوطنية والذي نص الدستور عمى إلزاميتو وعمى مجانيتو  جميع التشريعات الدولية،
. لمختمف األطفال في المراحل االبتدائية 

، ومختمف التشريعات 1996من دستور  53وعميو فإن كل من يخالف نص المادة  
التي تنص عمى ىذا الحق، يعرض صاحبيا لممتابعة الجزائية، والتي تخضع لمقواعد العامة، 

من قانون اإلجراءات الجزائية ، وذلك لغياب نص خاص  29، و1ي المادة الواردة في نص
  .لمتابعة ىذه الجريمة
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جريمة عدم تسديد نفقة األوالد : ثانيا  

قانون العقوبات الخاص جزء من القانون العام ويكممو، فرجال القانون يستخدمون  ان  
عن طريق تفسير الصحيح لنص  قانون العقوبات الخاص لتكييف السموك اإلجرامي، وذلك

المجرم لمفعل، واستخالص العناصر الخاصة لمجريمة، وفيما يمي سوف نوضح األركان 
وذلك عن طريق تبيان العناصر المتعمقة بالحكم   الخاصة لجريمة االمتناع عن تسديد النفقة 

لنفس إجراءات متابعة جريمة  تخضع المتابعة في جريمة عدم تسديد نفقة األوالد،و   القضائ
من قانون العقوبات الجزائري،  331عدم تسديد نفقة الزوجة، المنصوص عمييا في المادة 

والتي سبق التطرق ليا في الفرع الثاني من المطمب األول من المبحث األول، المتعمق 
بإجراءات متابعة جرائم اإلىمال العائمي بين الزوجين 

جريمة عدم تسميم طفل قضي في شأن حضانتو  إجراءات متابعة: ثالثا 

قانون العقوبات  328سبق التطرق إلى ىذه الجريمة التي وردت ضمن المادة  
الجزائري، وتعداد مختمف أركان قياميا، والقول بضرورة توافر الركن المادي لمجريمة من 

صفة نيائية خالل توافر عنصر االمتناع عن تسميم الطفل، توافر حكم قضائي سابق صادر ب
وحائز عمى قوة الشيء المقضي فيو، أو مميورا بالنفاذ المعجل، أو قابال لمتنفيذ فورا بقوة 

القانون أو بقوة مضمون الحكم مع اشتراط وجوب تبميغو تبميغا رسميا صحيحا لممعني، ىذا 
. طبعا إن كان ىذا األخير صادرة عن القضاء الوطني

نبي فيشترط أن يكون مميورة بالصيغة التنفيذية أما إن كان صادرا عن القضاء األج 
. من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 605وفقا لما ورد في المادة 

وخالصة القول أنو ال يمكن متابعة أي شخص إال عند توافر كل تمك العناصر المذكورة 
الزيارة و إثباتو من طرف  أنفا، فإذا ما توافر االمتناع الفعمي عن تنفيذ حق الحضانة أو حق

الشاكي يمكن 
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قانون العقوبات الجزائري، مع إبراز عناصر الجريمة في  328المقاضي تطبيق نص المادة 
ال كان مشوبا بالتقصير في التسبيب ويمكن الطعن فيو  .حقو، وا 

والمالحظ أن تسميم الطفل يتم في مسكن الشخص صاحب الحق في المطالبة بو، أو  
لمحدد في الحكم القضائي، وقد قضى في فرنسا بأنو مكان وقوع الجريمة غير في المكان ا

أنو قضي بعدىا بعدم إختصاص القضاء الفرنسي فيما يتعمق بعدم احترام حق الزيارة 
الممارسة في الخارج، غير أنو إذا صدر حكم سابق يقضي باإلدانة فإنو لم يكن مانعا دون 

. 1يذ الحكمالنطق بالعقوبة عن كل امتناع لتنف

ولإلطالع عمى اإلتفاقية الموقعة بين الجزائر و فرنسا بشأن أطفال الزواج المختمط  
بين الجزائريين والفرنسيين فإننا نجد المادة السادسة في فقرتيا الثانية تنص عمى كل حكم 

وبنص عمى حضانة طفل يمنح في الوقت  قضائي تصدره الجيات القضائية لممتعاقدين ،
. 2نفسو لمموالد األخر حق الزيارة 

يتعرض الوالد الحاضن لممتابعة الجزائية الخاصة : " التي تنص عمى 07تمتيا المادة  
بعدم تسميم األطفال التي تنص وتعاقب عمييا التشريعات الجزائية في كمتي الدولتين عندما 

يرفض ممارسة حق الزيارة 

ه عندما يصدر القاضي حكم الطالق ويسند الحضانة لمن يستحقيا فإنو ممزم وعمي 
وينص عمى مكان وزمان وكيفية . بالنص عمى حق الزيارة في نفس الحكم إلى الزوج األخر

. ممارستيا

                                                           
 176عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 1
القاتجين عن الزواج المختمط بين اتفاقية بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية، المتعمقة بوضعية األطفال  - 2

 30و  28رقم . ر.ج.  1988/ 21/06. 1407ذي الحجة  7الجزائريين والفرنسيين، في حالة االنفصال، محررة بتاريخ 
سنة 

.1988 
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لكن إذا قام الطرف المحكوم لصالحو بحق الحضانة باالمتناع عن تمكين الطرف اآلخر 
عميو في الحكم القضائي فإنو يكون بذلك مرتكبا لجريمة عدم بالزيارة حسب ما ىو منصوص 

من  7ووفق المادة . قانون عقوبات 328تسميم الطفل المنصوص عمييا ضمن المادة 
. االتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعمقة بأطفال الزواج المختمط مما يتعين متابعة جزائيا

إقميميا شكوى الطرف المتضرر والمتمثل من ىنا ويمكن أن تسمم لوكيل الجميورية المختص 
في الوالد األخر الممنوح لو حق الزيارة وكذا محضر االمتناع عن التسميم المحرر من طرف 

. 1القائم بالتنفيذ المباشرة المتابعة واإلجراءات القانونية ضد مرتكب الجريمة

والمالحظ أن المشرع الجزائري لم يشترط وجوب مباشرة إجراءات التنفيذ لتمك الحكم  
مكرر من قانون العقوبات  329القاضي بتسميم الطفل، وذلك بعد التمعن في نص المادة 

الجزائري، غير أنو في التطبيقات العممية ال تتم مباشرة الدعوى العمومية في أحيان كثيرة إال 
تثبت السير في إجراءات التنفيذ مما يستغرق وقت طويل يتعارض مع  بعد تقديم وثائق

 .مصمحة الشخص المشمول بالحماية

نجد أن جريمة االمتناع عن تسميم الطفل المقضي في شأن حضانتو من الجرائم  
المستمرة استمرارا متتابعة، بمعنى أن الحكم الصادر فييا ال يمنع من الحكم فييا مرة أخرى 

رار نفس الفعل بعد صدور الحكم األول، وال يجوز لممعني االحتجاج بسبق في حالة تك
الحكم، وىذا ما أخذت بو المحاكم المصرية، حيث صدر حكم عن محكمة النقض المصرية 
أن جريمة االمتناع في تسميم طفل لمن لو الحضانة شرعا ىي من الجرائم المستمرة استمرار 

بالعقاب عمييا يبقى بغير حاجة إلى تدخل جديد من متتابعة و متجددا، بمعنى أن األمر 
جانب الجاني كبناء جدار خارج عن ممكيتو مثال 

                                                           
 177عبد العزيز سعد ، مرجع سابق، ص - 1
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والمتفق عميو أنو في حال الجريمة المستمرة استمرار ثابتا يكون الحكم عمى الجاني من أجل 
ىذه الجريمة مانعة من تجديد محاكمة عمييا ميما طال زمن استمرارىا، فإذا رفعت عميو 

. وى العمومية مرة ثانية من أجل ىذه الجريمة جاز لو التمسك بقوة الشيء المحكوم فيوالدع

أما في حالة الجريمة المستمرة استمرار متتابعة فمحاكمة الجاني ال تحتوي األفعال أو الحالة 
الجنائية السابقة كرفع الدعوى فيما يتعمق بالمستقبل، فإذا إرتكب نفس الجريمة مستقبال 

اكمتو من أجميا مرة أخرى وال يجوز لو التمسك عند محاكمتو الثانية بسبق الحكم فتجوز مح
. 1عميو

وباإلستناد إلى مصمحة الطفل المحضون فقد منح القانون األشخاص صاحب الحق  
لو من تحصيل حقو من خالل تشريع  االستفادة من إجراءات االستدعاء المباشر تمكينأ

لممتابعة القضائية يتمثل االستدعاء المباشر بتكميف لممتيم بالحضور عن طريق محضر 
، تحدد فيو 2قضائي، وذلك لممثول لمجمسة التي يحددىا وكيل الجميورية بعد تقديم الطمب إليو

نة ضبط المحكمة الذي بدقة كل المعمومات المتعمقة مع دفع مبمغ الكفالة المناسب أمام أما
 337يقرره وكيل الجميورية، وىذا حسب نص المادة 

 

 

 

 

 

                                                           
        07/05/1949محكمة النقض المصرية جمسة يوم 1156الطعن رقم  - 1
 128ص . 1987موالي سميمان بغدادي، قانون اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  - 2
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، ينبغي عمى المدعى عميو الذي يعمق ميما 1مکرر من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
تكميف مؤشر بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط مقابل المبمغ الذي 

 .2يقدره وكيل الجميورية

أنو عمى الطرف المدني اختيار موطن لو بدائرة اختصاص المحكمة المرفوع كما  
. قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 337أماميا القضية فيذا حسب نص المادة 

وفي حال تغيير الطرف المدني لمطرفين السابقين فال تقبل الدعوى من حيث أن لم  
أما إن كان صحيح كان لزاما عمى  توافر التكميف بالحضور جمع الشروط وكان بأطال،

إجراءات متابعة جرائم الحالة المدنية : الفرع الثاني. المحكمة الفصل في القضية

مثمما تم اإلشارة إليو سابقا في المبحث الثاني من الفصل األول فإن جرائم الحالة  
وتم تبيان  ، 3من قانون الحالة المدنية 62و  61المدنية قد تم النص عمييا ضمن المواد 

. أركان كل جريمة عمى حدى

من القانون السابق قد حددت أجال يمتزم بو كل من حضر الوالدة  61فنجد المادة  
ال سمط عميو العقاب المنصوص عميو ضمن المادة  من قانون  3الفقرة  442بالتصريح بيا وا 

. العقوبات الجزائري

إلى صفات األشخاص المعنيين من قانون الحالة المدنية أشارت  62كما أن المادة  
بالتصريح بالوالدة وىم األب واألم عند غيابو والطبيب والقابمة في حال الوالدة في المستشفى، 

                                                           
، 1966يونيو  08: المؤرخ في  115-66: المعدل األمر رقم 2011فبراير  23: المؤرخ في  02-11: األمر رقم - 1

 23المؤرخ في  02-05: المعدل والمتمم بموجب أمر رقم( 2011-02-12ج ر )يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 
 .2015يونيو سنة 

جالل ثروت سميمان عبد المنعم، سميمان عبد المنعم ، أصول اإلجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  - 2
 493، ص 2006

جر  ،2014أوت  09، العدل والمتمم بالقانون 2]، ج ر العند 1970فبراير  19: المؤرخ في 20-70األمر رقم  - 3
 .المتعمق بالحالة المدنية الجزائري 49العدد 
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أو الشخص الذي وضعت األم مولودىا في مسكنو، وال ييم إن كان الطفل حيا أو ميتا، كما 
. أن التصريح أحد األشخاص يعفي الطرف األخر من المسؤولية

أن ىاتو الجريمة تقوم في حق ىؤالء األشخاص حتى إن ولد الطفل ميتا إن لم  والمالحظ
. يقوموا بالتصريح بوالدتو، ألن العبرة بوجودىم وقت الوالدة

وعميو إن تجاىل أحد ىؤالء األشخاص النص القانوني فإن ذلك يعرضيم لممسالة  
في التصريح وىي البيانات ، غير أن المسؤولية ال تقوم لتخمف إحدى البيانات  .1القضائية

 .كيوية األم مثال 2من قانون الحالة المدنية  63المذكورة ضمن المادة 

أما بالنسبة لجريمة عدم التحقق من شخصية الطفل وىو الفعل المنصوص عميو  
من قانون العقوبات الجزائري والذي تم التطرق إلى أركان الجريمة في  321ضمن المادة 

ي تتقسم إلى جريمتي إخفاء نسب طفل وجريمة عدم تسميم جثة طفل، الفصل السابق، والت
فبالنسبة لمجريمة األولى فإنيا ال تقوم في حق من صرح تصريحا كاذبا لمحالة المدنية بنسب 

. طفل خيالي المرأة أو نسبة طفل غير شرعي إلى زوجين

الوفاة تخضع  من ىنا يمكن القول أن المتابعة في جريمتي عدم التصريح بالوالدة أو 
لمقواعد العامة في تحريك الدعوى العمومية، إذ يمكن لمنيابة العامة القيام بالمتابعة بمجرد 

. قيام أركان الجريمة، حيث ال تخضع ألي قيد يغل يدىا عن تحريك الدعوى العمومية

إجراءات المتابعة لجرائم تعريض األبناء لمخطر : الفرع الثالث 

 

 

 

                                                           
 186عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 1
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تخضع جرائم تعريض األبناء لمخطر المتمثمة في جريمة ترك األبناء و تعريضيم  
لمخطر وجريمة تحريض الوالدين بالتخمي عن أبنائيم و جريمة اإلىمال المعنوي لألبناء، 

لنفس إجراءات المتابعة، حيث ال تخضع ألي قيد في تحريك الدعوى العمومية عمى عكس 
. المشرع الجزائري بقيد شكوى الطرف المضرور بعض الجرائم األخرى التي قيدىا

المتعمقة بجريمة ترك األبناء، و كذا المادة  316و  314وبالرجوع إلى نص المواد  
 3فقرة  330ع المتعمقة بتحريض الوالدين بالتخمي عن أبنائيم، و المادة .من ق 320

الجرائم تخضع لمقواعد الخاصة بجنحة اإلىمال المعنوي لألبناء ، نجد أن المتابعة في ىذه 
من قانون اإلجراءات الجزائية  29و 1العامة في تحريك الدعوى العمومية طبقا لممادتين 

حيث تباشرىا النيابة العامة فور عمميا بارتكاب الجريمة، وتبقى ليا سمطة المالمة . الجزائري
. لممتابعة
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 العائميالعقوبات المقررة لجرائم اإلىمال : المبحث الثاني

ما يميز المجتمع ىو قيامو عمى مجموعة من العالقات والروابط فييا بين األفراد،  
والتي تيدف إلى تمبية حاجياتو األساسية، والذي فقد رتب عمى مخالفة تمك القواعد عقوبات 
جاء بيا المشرع الجزائري من أجل القضاء عمى جميع السموكات التي من شأنيا المساس 

امة، فقد عرفت العقوبة بأنيا الجزاء الذي يقرره المشرع ويوقعو القاضي عمى بالمصمحة الع
من تثبت في ارتكاب الجريمة، وتتمثل في إيالم الجاني باإلنقاص من بعض حقوقو 

. 1الشخصية وأىميا الحق في الحياة والحق في الحرية 

ع الجزائري جنحة وكما ىو الحال بالنسبة لجرائم اإلىمال العائمي الذي اعتبرىا المشر 
. وفرض عمى كل صورة من ىذه الجرائم عقوبات سواء كانت عقوبات أصمية أو تكميمية

: وعمى ىذا األساس سنتناول في ىذا المبحث مايمي

. العقوبات المقررة لجرائم اإلىمال بين الزوجين  -

. العقوبات المقررة لجرائم إىمال األباء نحو األبناء -

.  العقوبات المقررة لجرائم اإلىمال بين الزوجين :المطمب األول  

 331و  330جرم قانون العقوبات الجزائري اإلىمال بين الزوجين، في نص المادة  
منو والمتمثمة في جريمة ترك لمقر األسرة، وجريمة التخمي عن الزوجة وجريمة عدم تسديد 

. كميميةالنفقة، واعتبرىا جنحة معاقب عمييا بعقوبات أصمية وأخرى ت

. العقوبات األصمية لجرائم اإلىمال بين الزوجين: الفرع األول

.  العقوبات التكميمية لجرائم اإلىمال بين الزوجين: الفرع الثاني -
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 .العقوبات األصمية لجرائم اإلىمال بين الزوجين: الفرع األول

 األسرة مقر ترك لجنحة بالنسبة المقررة العقوبة نفس لألوالد المعنوي إىمال لجنحة 
 330 المادة في عمييا المنصوص الحامل الزوجة وترك / من الحبس وىي :ج.ع.ق من 3

ج .د 100000 إلى 25000 من مالية امةروغ سنة إلى شيرين
 في وىذا أشد بوصف المرتكب الفعل وصف حالة في أشد عقوبة عميو تطبق لم ما وىنا .

 .لمجنحة المكونة العناصر كل توفر حالة
 ال وبالتالي قائمة تكون ال الجريمة فإن أكثر أو واحد عنصر تخمف حالة في أما 

 تمت إذا بيا المتيم عمى بالبراءة يحكم وبو ج.ع.ق من 330 المادة أحكام تطبيق يمكن
أحدىم  إلى أو األوالد إلى اإلساءة بجريمة القضاء أمام)متابعتو

الجزائري نصوص قانونية من شأنيا أن تفرض عقوبات عمى  المشرعلقد وضع    
جريمة حيث ينص القانون عمى عقوبة واحدة أصمية لكل جريمة وقد ينص عمى عقوبتين، 

. فإذا نص عمى عقوبتين أصميتين فيؤخذ بأشدىا عند تصنيف الجريمة

الحبس لمدة تتجاوز شيرين إلى خمس  :وعميو فالعقوبات األصمية في مادة الجنح ىي 
سنوات ما عدا الحاالت التي يقرر فييا القانون حدودا أخرى باإلضافة إلى الغرامة التي 

. 1دج 2000تتجاوز 

من قانون العقوبات فيكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات،  04فاستنادا إلى المادة  
 :ل العقوبات األصمية في وتكون الوقاية منيا باتخاذ تدابير أمن وعميو فتمث

الحبس  -

. الغرامة المالية -

الحبس : أوال  

                                                           
 .10ص بن وارث م، مرجع سابق،  - 1
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" عمى  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06: من قانون رقم 330تنص المادة  
. 1يعاقب بالحبس من شيرين إلى سنة 

أحد  -فما يمكن قولو من خالل ىذه المادة أنو يعاقب بالحبس من شيرين إلى سنة  
الوالدين الذي يترك مقر أسرتو لمدة تتجاوز شيرين ويتخمى عن كافة اإللتزامات األدبية أو 

المادية المترتبة عمى السمطة األبوية أو الوصاية القانونية وذلك يعتير سيب جدي وال تتقطع 
مدة الشيرين إال بالعودة إلى مقر األسرة عمى وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة 

لعائمية بصفة نيائية كذلك الزوج الذي يتخمى عمدا ولمدة تتجاوز شيرين عن زوجتو وذلك ا
. لغير سبب جدي

 19-15: من قانون العقوبات المعدلة بموجب قانون رقم 330وبالرجوع إلى المادة  
، تعاقب كل من ارتكب لجنحة ترك مقر األسرة وجنحة 2015ديسمبر  30المؤرخ في 

. 2بالحبس من ستة أشير إلى سنتينالتخمي عن الزوجة 

أما جريمة عدم تسديد نفقة الزوجة وكما سبق التكمم أنيا جريمة مستمرة تتحقق كمما  
امتنع المحكوم عميو عن أداء النفقة المحكوم بيا بموجب حكم قضائي، فالمحكوم بيا في 

يعاقب بالحبس من ستة أشير إلى  حالة ما إذا لم يحترم أجل دفع النفقة المحكوم عميو،
يعاقب :  01من قانون العقوبات فقرة  331ثالث سنوات، وذلك طبقا لما جاءت بو المادة 

. 3 سنوات وبغرامة( 3)أشير إلى ثالث ( 6)بالحبس من ستة 

 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري 330المادة  - 1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري 2015ديسمبر  30المؤرخ في  199-15من قانون  330المادة  - 2
 المتضمن قانون العقوبات الجزائري 2006ديسمبر  20: المؤرخ في 23-06: من قانون 331مادة  - 3
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 .1الغرامة المالية: ثانيا 

تعتبر الغرامة المالية أيضا عقوبة أصمية فرضيا المشرع الجزائري الجرائم اإلىمال   
نجدىا  2006من قانون العقوبات قبل التعديل لسنة  330بين الزوجين، فإستنادا إلى المادة 

دج إلى  25000يعاقب بالحبس من شيرين إلى سنة وبغرامة من : " تنص عمى
 .مقر األسرة وجنحة التخمي عن الزوجةدج كل من ارتكب جنحة ترك 100000

أما بعد التعديل فقد رفع المشرع الجزائري من قيمة الغرامة المالية بالنسبة لجنحة ترك  
 200 000دج إلى  50.000غرامة من : مقر األسرة والتخمي عن الزوجة التي تقدر ب

الذي  2015ر ديسمب 30المؤرخ في  19-15: من القانون رقم 330دج، وذلك طبقا لممادة 
يعاقب بيا كل من ارتكب عمدا لجريمتي سابقتي الذكر، أما في ما يخص جريمة عدم تسديد 

من قانون العقوبات كل  331نفقة الزوجة فنجد أن المشرع الجزائري قد عاقب ضمن المادة 
من امتنع عمدا ولمدة شيرين عن تقديم المبالغ المحكوم بيا و المقررة قضاءا إلعالة أسرتو، 

. دج300000دج إلى 50000بغرامة تقدر من 

بالنظر إلى التعديالت التي مست العقوبات السابقة الذكر والواردة في نص المادة  
من قانون العقوبات المعدلة، نجد أن المشرع قد أصاب في رفعو لمدة الحبس وكذا  330

يرة لياتو الجرائم عمى الغرامة المالية لكل من إرتكب إحدى ىاتين الجريمتين نظرا لخطورة الكب
إضافة إلى  العقوبات التكميمية لجرائم اإلىمال العائمي: الفرع الثاني. سالمة وترابط األسرة

العقوبات األصمية ىناك عقوبات تكميمية التي تكون تابعة لمعقوبة األصمية، ومن ثم فال 
ىذا فقد أشارت يمكن الحكم بالعقوبة التكميمية بشكل مستقل عن العقوبة األصمية، وعمى 

:  العقوبات التكميمية ىي: " من قانون العقوبات 09المادة 
                                                           

المبمغ الذي يدفعو الضحية التعويض الضرر الالحق بو، والتي تقره الجيات القضائية المختصة  :يقصد بالغرامة المالية - 1
مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر تخصص قانون : تودرت خزيمة: خصوصا فيما يتعمق بجرائم اإلىمال العائمي، ينظر في

 2013/2014األسرة، جرائم اإلىمال العائمي، 
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.  الحجر القانوني -

.  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائمية -

. تحديد اإلقامة -

.  المصادرة الجزئية لألموال  -

. المنع المؤقت من ممارسة مينة أو نشاط -

.  إغالق المؤسسة -

ء من الصفقات العمومية  اإلقصا -

. الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع -

.  تعميق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤىا مع المنع من استصدار رخصة جديدة  -

. سحب جواز السفر -

 .1نشر أو تعميق حكم أو قرار اإلدانة  -

من قانون العقوبات نجدىا تنص عمى أنو يجوز الحكم  332وبالرجوع إلى المادة  
باإلضافة إلى العقوبات األصمية عمى كل من قضى عميو بإحدى الجنح المنصوص عمييا 

من نفس القانون،  14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331و  330في المادتين 
. وات عمى األكثروذلك من سنة عمى األقل إلى خمس سن

من نفس القانون عمى أنو يجوز لممحكمة عند قضائيا في  14وكما تنص المادة  
جنحة، وفي الحاالت التي يحددىا القانون، أن يحظر عمى المحكوم عميو ممارسة حق أو 

، وذلك لمدة ال تزيد عن خمس سنوات، 01مكرر  09أكثر من الحقوق الوطنية في المادة 
. 2ة من يوم القضاء العقوبة السالبة لمحرية أو اإلفراج عن المحكوم عميو وتسري ىذه العقوب

                                                           
 .انون العقوبات الجزائريمن قانون ق 09المادة  - 1
 (.13، ص 84ج ر ) 2016ديسمبر  20: المؤرخ في 23-06: عدل بالقانون رقم 14المادة  - 2
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يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق ' : فنجدىا تنص عمى 01مكرر  09أما المادة  
العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية  -الوطنية والمدنية والعائمية في 

 -ان من حق االنتخاب أو التشريع ومن حمل أو وسام الحرم . -التي ليا عالقة بالجريمة
عدم األىمية ألن يكون مساعدا محمفا أو خبيرا أو شاىدا عمى أي عقد أو شاىدا أمام القضاء 

الحرمان من الحق في حمل األسمحة وفي التدريس وفي إدارة  . -إال عمى سبيل االستدالل
عدم األىمية ألي  -أو مدرسا أو مراقباه مدرسة أو الخدمة في مؤسسة لمتعميم بوصفة أستاذا 

. يكون وصية أو قيما

 .سقوط حقوق الوالية كميا أو بعضيا -

وفي حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب عمى القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو  
سنوات تسري من يوم ( 10)أكثر من الحقوق المنصوص عمييا أعاله لمدة أقصاىا عشر 

. 1صمية أو اإلفراج عن المحكوم عميوانقضاء العقوبة األ

قد وضع كعقوبة  فمن خالل المواد السالفة الذكر، نجد أن قانون العقوبات الجزائري، 
تكميمية واحدة تتمثل في الحرمان من مباشرة بعض الحقوق الوطنية الواردة ذكرىا في نص 

من قانون العقوبات الجزائري وذلك من  01مكرر  09التي أحالت بنص المادة  14المادة 
العقوبات المقررة لجرائم إىمال اآلباء نحو األبناء : المطمب الثاني. سنة إلى خمس سنوات

بما أن المشرع الجزائري قد وضع عقوبات الجرائم اإلىمال بين الزوجين، فإن من الميم جدا 
وضع عقوبات لجرائم اإلىمال اآلباء نحو األبناء بغرض وضع وسيمة لضمان المحافظة 
. عمى األسرة، وفي نفس الوقت األداة الالزمة لتأمين مصمحة أفرادىا ضمن احترام القانون

العقوبات المقررة لجرائم المتعمقة بحضانة : الفرع األول | -: يو فيما يميوىو ما سنتطرق إل
الفرع  . -العقوبات المقررة لجرائم المتعمقة بالحالة المدنية لمطفل: الفرع الثاني . -لطفل

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري 01مکرر  09المادة  - 1
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العقوبات المقررة لجرائم : الفرع األول. العقوبات المقررة لجرائم تعريض األبناء لمخطر: الثالث
حضانة لطفل المتعمقة ب

إن حماية الطفل المحضون وحماية جميع الحقوق المتعمقة بحضانتو من بين أىم الغايات 
التي ييدف المشرع الجزائري لموصول إلييا، فقد أورد قانون العقوبات نصوصا قانونية تحمي 
ىذه الحقوق ومحاولة اإلخالل بالحق الطبيعي في حضانة الطفل والتكفل بو، وذلك بفرض 

وعميو ستتناول في ىذا الفرع . جزائية عمى كل من اعتدى عمى أحد ىذه الحقوق عقوبات
: الجزاء لكل من

. جريمة مخالفة إلزامية التعميم -

جريمة عدم تسديد نفقة األوالد    -

. جريمة عدم تسميم طفل إلى من لو الحق في الحضانة -

 :الجزاء المقرر لجريمة مخالفة إلزامية التعميم: أوال

بق الحديث أن لمطفل الحق في حمايتو، وحفظ حقوقو، وتوفير كامل الحماية لو، سواء كما س
. من اإلستغالل أو الحرمان، أو اإليذاء الذي قد يحدث لو

وكما سبق التكمم أيضا أن الطفل الحق في أن يتعمم، وىو ما كرستو جميع التشريعات سواء 
لزاميا في مراحمو  التشريعات الدولية أو التشريعات الداخمية، والذي يجب أن يكون مجانيا وا 

. االبتدائية ذلك بغية القضاء عمى الجيل واألمية في جميع أنحاء العالم ورفع ثقافة الطفل

وكما اعتبر المشرع الجزائري ىذه الجريمة مخالفة حيث عاقب عمى كل من خالف إلزامية 
. 1التعميم بعقوبة المخالفة المتمثمة في الغرامة المالية 

                                                           
 363رابح بوستة، مرجع سابق، ص  - 1
ت تضاعف كمما تكرر غياب الطفل عن جنييا 10يعاقب المشرع المصري عمى جريمة مخالفة إلزامية التعميم بغرامة . 
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الجزاء المقرر لجريمة عدم تسديد نفقة األوالد : ثانيا 

فيما يخص الجزاء المقرر ليذه الجريمة، يمكن التنويو أنيا تخضع لنفس الجزاء المقرر 
. 1لجريمة عدم تسديد نفقة الزوجة

الجزاء لجريمة عدم تسميم الطفل إلى من لو الحق في الحضانة : ثالثا 

ليم الطفل، والتي تعتبر من بين الجرائم الماسة بحضانة كما سبق الحديث عن جريمة عدم تس
الطفل، فقد عاقب المشرع الجزائري عمى ىذه الجريمة وذلك بفرضة نصوص قانونية من 
شأنيا معاقبة كل من امتنع عن تسميم طفل إلى حاضنو، سواء كان ىذا الطفل موضوعا 

أو رفض تسميم طفل قضى في تحت رعايتو إلى األشخاص الذين ليم الحق في المطالبة بو، 
. شأن حضانتو بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نيائي إلى من صدر الحكم لصالحو

: وىو ما سنتطرق إليو في شكل

 : العقوبة المقررة لجريمة عدم تسميم طفل موضوع تحت رعاية الغير -أ

ن لم كل م:" من قانون العقوبات نجدىا تنص عمى 327بالرجوع إلى نص المادة  
يسمم طفال موضوعا تحت رعايتو إلى األشخاص الذين ليم الحق في المطالبة بو، يعاقب من 

. الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

من خالل ىذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري عاقب عمى جنحة عدم تسميم طفل موضوع 
.  سنوات 05تحت رعاية الغير بالحبس من سنتين إلى 

: ررة لجنحة عدم تسميم طفل مخالفة لحكم قضائيالعقوبة المق -ب

األصل في ىذه الجريمة ىو أنيا تطبق عمى كل من كان القاصر موضوعا تحت  
متنع عن تسميمو إلى من وكل القضاء إليو حضانتو، كما تطبق عمى المستفيد من  رعايتو وا 

                                                           
 من ىذه المذكرة 15، 14ينظر في الصفحة،  - 1
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ي منحيا القاضي الحضانة الذي امتنع عن الوفاء بحق الزيارة أو حق الحضانة المؤقتة الت
. لغيره

من قانون العقوبات، نجدىا قد وضعت لنا مجموعة من  328وبالرجوع إلى المادة  
ومن جية أخرى  األركان والشروط األساسية التي يشترط توافرىا لقيام الجريمة ىذا من جية،

فرضت عقوبة عمى مقترفي ىذه الجريمة كما فرضت عقوبة عمى مصداقية أحكام القضاء 
وعمى تنفيذىا وعميو تعاقب المادة السالفة الذكر عمى جريمة عدم تسميم طفل أنيا مخالفة 

حضانتو  لحكم قضائي في شأنو

.  بالحبس من شير إلى سنة -

.  دج100 000إلى دج   20.000بالغرامة من  -

حيث تضيف المادة في فقرتيا األخيرة عمى أنيا تزداد عقوبة الحبس إلى ثالث  
سنوات في حالة ما إذا كانت قد أسقطت السمطة األبوية عن الجاني، وىذا حفاظا من 

المشرع عمى مصمحة الطفل المحضون وما قد يمحقو من ضرر إذا ما تكفل بو من ليس 
. أىال بذلك

زاء المقرر لجرائم الحالة المدنية لمطفل الج: الفرع الثاني 

سبق التطرق في المبحث الثاني من الفصل األول إلى جرائم الحالة المدنية وتبيان  
من  62مختمف أركانيا وسنتطرق في ىذا الفرع إلى الجزاء المترتب عن مخالفة أحكام المادة 

ل أو وفاتو في البمدية عدم قيام شخص بالتصريح بوالدة طف قانون الحالة المدنية، فعند
وتسجيمو في سجالت الحالة المدنية بيا، فإنو يكون بذلك متيما بجريمة عدم التصريح 

من قانون العقوبات الجزائري ويخضع لمعقوبات  442: بالوالدة أو الوفاة طبقا لنص المادة
. المنصوص عمييا ضمنيا
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فبالنسبة لجريمة عدم التصريح بالوالدة فقد نصت المادة السابقة من قانون العقوبات  
كل من حضر والدة طفل ولم يقدم عنيا اإلقرار المنصوص عميو : " في فقرتيا الثالثة عمى

إلى  100أيام إلى شيرين وبغرامة من  10في القانون في المواعيد المحددة بالحبس من 
 .1إحدى ىاتين العقوبتين، وىذا الفعل يعتبر مخالفة في نظر القانون دينار جزائري او 1000

من قانون  79أما بخصوص جريمة عدم التصريح بالوفاة فقد ورد في نص المادة  
الحالة المدنية في فقرئييا األولى واألخيرة أنو عمى ضابط الحالة المدنية تحرير وثيقة الوفاة 

أي شخص لديو معمومات صحيحة وموثوق منيا وذلك بناءا عمى تصريح أقارب المتوفي أو 
ساعة، وفي حال مخالفة ىذه المادة يتعرض صاحبيا إلى  24خالل أجال محددة أقصاىا 

من قانون العقوبات الجزائري، وتسمط عمييم  441العقوبات المنصوص عمييا في المادة 
. 2نفس العقوبات عند عدم التصريح بالوالدة المذكورة أنفا

من قانون العقوبات الجزائري نجدىا تجرم وتعاقب كل  321وع لنص المادة وبالرج 
من يحول دون التحقق من شخصية الطفل سواءا تعمق األمر بجريمة إخفاء نسبو في حال 
كونو حيا، او عدم تسميم جثتو في حال وفائو، حيت تسمط عمى كل من يرتكب ىذا الفعل 

. عمييا الجريمة عقوبات تختمف باختالف الصورة التي تكون

 321فقد يشكل فعل إخفاء نسب طفل حي جناية إستنادا إلى الفقرة األولى من نص المادة 
. سنوات 10إلى  5من قانون العقوبات الجزائري، مما يعرض ارتكبيا إلى عقوبة السجن من 

غير أنيا قد تتحول إلى جنحة إذا ما تم تقديم ذلك الطفل المرأة لم تضع حمال عمى أنو 
لدىا، وذلك إذا ما تمت الجريمة بعد تسميم إختياري أو إىمال من طرف والدي الطفل، و

سنوات إستنادا إلى الفقرة الرابعة واألخيرة من  5فتكون العقوبة عندئذ الحبس من شيرين إلى 
. من قانون العقوبات الجزائري 321المادة 

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري 442: المادة - 1
 .190بق، ص عبد العزيز سعد، مرجع سا - 2



 العائلي اإلهمال لجرائن اإلجرائية األحكام:                                            الفصل الثاني  
 

93 
 

أمام جنحة عقوبتيا من شيرين كما أنو في حال لم يتم إثبات كون الطفل قد ولد حيا نكون 
. سنوات 5إلى 

ونكون أمام مخالفة إذا ثبت أن الطفل ولد حيا حيث تتمثل عقوبتيا في الحبس من  
السابقة  321شير إلى شيرين وىي الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الثالثة من المادة 

 .1الذكر

والدة أو الوفاة أو عدم من ىنا يتضح أن جرائم الحالة المدنية من عدم التصريح بال 
التحقق من شخصية الطفل يعاقب عمييا قانون العقوبات الجزائري وتتأرجح ما بين مخالفة 

الجزاء المقرر لجرائم تعريض األبناء لمخطر : الفرع الثالث . وجنحة وجناية

إن تعريض األبناء لمخطر من أكبر الجرائم الواقعة عمى نظام األسرة، فقد تدخل  
جزائري بوضع نصوص قانونية وقواعد عقابية من شأنيا التصدي لكل فعل من المشرع ال

. إلخ... األفعال التي تشكل إعتداءا عمى الولد وعمى خمقو أو جسمو

وعمى ىذا األساس سنتناول في ىذا الفرع الجزاء المقرر لجرائم تعريض األبناء  
جريمة ترك األبناء : أوال: لمخطر

تعتبر جريمة ترك األبناء من بين الجرائم الماسة بحياة الطفل، والتي تعرضيم لمخطر، 
وتتمثل في ترك األبناء في مكان خال من الناس وفي أماكن غير خالية من السكان، فمن 

دانة أي شخص مرتكب ليذا الفعل البد من توفير وتحقيق كامل األركان التي  أجل متابعة وا 
. ريمة، والتي سبق الحديث عنياتقوم عمييا ىذه الج

وعميو تختمف العقوبة لجريمة ترك األبناء وتعريضيم لمخطر حسب الظروف المكانية 
الرتكاب الجريمة وما ترتب عنيا من نتائج وصمة الجاني بالمجني عميو 
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 :ترك الطفل في مكان خال من الناس -1

أو عاجزا غير قادر  كل من ترك طفال: "من قانون العقوبات عمى 314تنص المادة  
عمى حماية نفسو بسبب حالتو البدنية أو العقمية أو عرضو لمخطر في مكان خال من الناس 

". أو حمل الغير عمى ذلك، يعاقب لمجرد ىذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات

ما يمكن فيمو من خالل ىذه المادة أن األصل إذا ترك طفال غير قادر عمى حماية  
ب أحد الحاالت المذكورة في المادة وفي مكان خال من الناس يعاقب من سنة إلى نفسو بسب

: إال أنيا كحالة استثنائية تشدد ىذه العقوبة في الظروف التالية. ثالث سنوات

من قانون العقوبات فإنو العقوبة ليذه الجريمة تتأثر  314طبقا لنص المادة  :نتيجة الفعل -أ
:  بنتيجة الفعل

ما إذا نشأ عن الثرك أو التعرض لمخطر مرض أو عجز كمي لمدة تتجاوز في حالة  -
. عشرين يوم، فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

في حالة ما إذا حدث الطفل مرض أو عجز في أحد األعضاء أو أصيب بعاىة   -
. مستديمة، فتكون العقوبة في السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات

ذا  - تسبب الترك أو التعريض لمخطر في الموت فتكون العقوبة في السجن من عشر  وا 
 .سنوات إلى عشرين سنة

ما يمكن مالحظتو من خالل ىذه المادة ىو أن المشرع الجزائري أخذ في ىذه  
يوما كمعيار لمتمييز بين درجات  20الجريمة ترك طفل في مكان خال أو غير خال بمدة 

. 1يوما 15ما أخذ بو في جرائم العنف حيث أخذ فييا بمدة خطورة الجريمة خالفا ل
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إضافة إلى تأثر العقوبة بنتيجة الفعل، فيي تتأثر أيضا بصفة الجاني،  :صفة الجاني -ب
إذا كان الحادث من أصول  : "من قانون العقوبات، تنص عمى 315فطبقا لنص المادة 

:  الطفل أو العاجز أو ممن ليم سمطة عميو أو ممن يتولون رعايتو فتكون العقوبة كما يمي

الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة األولى من  -
. 314المادة 

ة الثانية من السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عمييا في الفقر  -
. 314المادة 

السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الثالثة   -
من المادة المذكورة 

.  314السجن المؤبد في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الرابعة من نص المادة   -

: ترك الطفل في مكان غير خال من الناس -2

قانون العقوبات عمى كل من ترك طفال أو عاجزا غير قادر  من 316تنص المادة  
عمى حماية نفسو بسبب حالتو البدنية أو العقمية أو عرضو لمخطر في مكان غير خال من 
الناس أو حمل الخير عمى ذلك يعاقب لمجرد ىذا الفعل بالحبس من ثالث أشير إلى سنة 

العقوبات ىو أنو األصل من قانون  316ما يمكن مالحظتو أيضا من نص المادة  
يعاقب بالحبس من ثالثة أشير إلى سنة كل من ترك طفال غير قادر عمى حماية نفسو 

بسبب أحد الحاالت المذكورة في المادة أعاله في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير 
: عمى ذلك، إال أنيا تغمظ العقوبة حال توافر أحد الظروف التالية وىي

:  في فقرتيا الثانية والثالثة والرابعة عمى أنو 316ص المادة تن: النتيجة -أ 

إذا ما نشأ عن الترك أو التعريض لمخطر مرض أو عجز كمي لمدة تتجاوز عشرين يوما  -
.  فيكون الحبس من ستة أشير إلى سنتين
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إذا حدث لمطفل أو لمعاجز مرض أو عجز في أحد األعضاء أو أصيب بعاىة مستديمة  -
.  وبة بالحبس من سنتين إلى خمسة سنواتفتكون العق

ذا ما أدى إلى الوفاة فإن العقوبة تكون بالسجن من خمس إلى عشر سنوات - . وا 

نجد أن العقوبة تشدد في حالة ما إذا  317بالرجوع إلى نص المادة : صفة الجائي -ب 
ترك الطفل غير قادر عمى حماية نفسو في مكان غير خال من الناس من طرف أصول 

:  الطفل أو ممن يتولون رعايتو فتكون العقوبة كما يأتي

من المادة  01الحبس من ستة أشير إلى سنتين في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة  -
. من قانون العقوبات 316

من   02الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة   -

من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عمييا  بالسجن. المادة المذكورة
.  من المادة المذكورة 03في الفقرة 

من  04السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة  -
. المادة  المذكورة أعاله

البدنية  وعميو فإذا ما تعمق األمر يترك الطفل غير قادر عمى حماية نفسو يبين حالتو 
أو العقمية أو عرضو لمخطر في مكان خال أو غير خال من الناس فإن الجاني يعاقب 

بالسجن المؤبد إذا تسبب ترك الطفل أو تعريضو لمخطر في الوفاة مع توافر نية إحداثيا، 
من  318اإلصرار أو الترصد، طبقا لنص المادة  ويعاقب باإلعدام إذا ما اقترن الفعل بسبق

.   .1وباتقانون العق
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 جريمة تحريض الوالدين عمى التخمي عن أبنائيم: ثانيا

إن أساس جريمة تحريض الوالدين عمى التخمي عن أبنائيما ىو قيام شخص ما بدفع  
كل من الوالدين أو أحدىما إلى التخمي عن ولده لمصمحتو وذلك باستعمال أساليب معينة 

تباع طريقة لمحصول عمى تعيد مكتوب في شكل عقد  لمتحريض عمى التخمي عن الولد، وا 
رضائي أو بواسطة القيام بالوساطة بين الوالدين أو أحدىما وبين الغير لوجود مصمحة في 

من قانون العقوبات  320ذلك، فقد جرم المشرع الجزائري ىذه الجريمة في نص المادة 
لى التخمي عن طفميما كل من حرض أبوين أو أحدىما ع : -وفرض بدوره جزاءات عمى

كل من تحصل من أبوين أو  . -المولود أو الذي سيولد وذلك بنية الحصول عمى فائدة
أحدىما عمى عقد يتعيدان بمقتضاه بالتخمي عن طفميما الذي سيولد أو شرع في ذلك وكل 

كذلك كل من قدم وساطتو  . -من حاز مثل ىذا العقد أو أستعممو أو شرع في استعمالو
عمى طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك، تتمثل في الحبس من شيرين لمحصول 

.  دج100.000دج إلى  20.000إلى ستة أشير وبغرامة من 

 جريمة اإلىمال المعنوي لألوالد: ثالثا

تخضع جريمة إىمال المعنوي لألوالد لنفس العقوبات األصمية والتكميمية المقررة  
من  330تخمي عن الزوجة المنصوص عمييا في نص المادة لجنحتي ترك مقر األسرة وال

. 1قانون العقوبات

. وعميو سنتناول العقوبات األصمية والتكميمية باختصار لجريمة اإلىمال المعنوي لألبناء 

 

 

 

                                                           
. ، المتضمن قانون العقوبات2015ديسمبر  30المؤرخ في  19-15 من قانون رقم 330مادة  - 1
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 :العقوبات األصمية لجنة اإلىمال المعنوي لألوالد -

تطبق عمى ىذه الجريمة العقوبات األصمية المقررة لباقي الجنح ، والتي نص عمييا  
من قانون العقوبات بالحبس من ستة أشير إلى  339المشرع الجزائري في نص المادة 

. دج200000دج ، إلى  50000: سنتين، وبغرامة مالية تقدر ب

 :العقوبات التكميمية لجنة اإلىمال المعنوي لألوالد -

 المادة في عمييا منصوص تكميمية عقوبات نجد األصمية العقوبات إلى اإلضافةب 
 الجنح بإحدى عميو قضي من كل ذلك عمى عالوة الحكم يجوز " :ج.ع.ق من 332

 في الواردة الحقوق من بالحرمان ج.ع.ق من 331 و 330 المادتين في عمييا المنصوص
 ."األكثر عمى سنوات 5 إلى األقل عمى سنة من القانون ىذا من 14 المادة

 حددت التي ج.ع.ق من 14 المادة إلى أحالت الذكر السابقة 332 المادة أن فنالحظ
  .د األفرا وحريات الحقوق من الحرمان حاالت

يجوز الحكم عمى المتيم بعقوبة تكميمية إضافة إلى العقوبة األصمية ، والمتمثمة في  
، وذلك من سنة إلى خمس 01مكرر  09المذكورة في المادة  الحرمان من الحقوق الوطنية،

. 1سنوات

  

                                                           
 .، من قانون العقوبات الجزائري01مكرر  9و  14و  332أنظر إلى المواد  - 1
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ال ننكر أن المشرع الجزائري قد أحسن من جية في إتباعو لعدة سياسات جنائية  
محكمة، حيث وضع عدة أحكام قانونية زجرية تجرم كل األفعال التي تؤدي إلى ىدم الحياة 

العائمية، وجميع االعتداءات الماسة بسالمتيا و أمنيا والتي تساعد عمى انحرافيا عمى 
عن طريق توقيع العقاب عمى كل من يخالف تمك األحكام، إال أنو في مقابل  المسمك السميم،

ذلك قد قدم مصمحة األسرة عمى مصمحة المجتمع من خالل نصو في أحكام قانونية أخرى 
عمى الصفح الذي يضع حدا لممتابعة الجنائية في بعض الجرائم حفاظا منو عمى التماسك 

صفة عامة، ولم شمل األسير وخمق روح من األسري بصفة خاصة، وحماية المجتمع ب
 .التفاىم و اإلحترام و الثقة المتبادلة

إال أنو يعاب عميو من جية أخرى في تضييقو لنطاق حماية أفراد األسرة حيث لم  
يوسع مجال تجريم األفعال المتعمقة بأفعال اإلىمال العائمي، فكان عميو أن يولي أىمية أكبر 

ه بصورة سطحية دون تعمق، وذلك بحصره ليا ضمن المادتين ليذا الموضوع، حيث عالج
من قانون العقوبات الجزائري، ففي ىذا الصدد يمكننا القول أن مجال  331، و 330

اإلىمال العائمي واسع حيث تدخل ضمنو مجموعة من األفعال غير تمك المنصوص عمييا 
. في المادتين سالفتي الذكر

ن النتائج التي تم استخالصيا من ىذا البحث نتبعيا ومن ىذا المنطمق نسرد جممة م  
: ببعض االقتراحات

  :النتائج 

اليدف األساسي الذي قصده المشرع الجزائري لتحديد جرائم اإلىمال وتجريميا تتمثل في  -
.  الحفاظ عمى كيان األسرة واستقرارىا باعتبارىا الخمية األساسية لبناء المجتمع
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خصوص بعض جرائم اإلىمال نجدىا مقتصرة عمى صنف من حيث نطاق الحماية ب -
محدد من األشخاص داخل األسرة ىم الوالدان واألبناء الشرعيين فقط، ويستبعد من نطاق 

.  إلخ...الجريمة كل من األبناء المحضونين أو المكفولين، وكذا األجداد وغيرىم

ن غير أن التنازل عن ىذا يشترط المشرع الجزائري لجرائم ترك األسرة مدة تتجاوز الشيري -
الشرط في بعض الجرائم األخرى المشكمة إىماال عائميا كجريمة اإلىمال المعنوي لألوالد 

.  حيث إكتفى بإثبات سوء المعاممة المادية والمعنوية فقط

مساواة المشرع الجزائري بين الزوجين في جريمة ترك مقر األسرة حيث تترتب مسؤولية  -
.  حال ثبت الترك من أحدىما كل منيما جنائيا في

: المؤرخ في 15/19تنازل المشرع الجزائري في جريمة التخمي عن الزوجة في القانون رقم  -
عن عنصر الحمل بعدما كان يشترطو لقيام الجريمة في ظل القانون  2015ديسمبر  30

جة ، وقد أحسن المشرع عمال كون الزو2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23: القديم رقم
تحت كفالتو باعتباره القيم عمى شؤون األسرة شرعا وقانونا لذا فيو ممزم برعايتيا واإلنفاق 

تعتبر جريمة عدم تسديد النفقة من جرائم  . -عمييا بغض النظر عن وجود الحمل من عدمو
اإلىمال العائمي المستمرة حيث يبقى الشخص ممزما بدفع مبالغ النفقة المحكوم بيا عميو 

وجتو وأوالده، كما أن الصفح ال يمحو الجريمة ويظل مبمغ النفقة المحكوم بيا لصالح ز
. مستحقا إلى غاية الوفاء بو

اشترط المشرع الجزائري شكوى الطرف المضرور في جريمة ترك مقر األسرة والتخمي   -
ا عن الزوجة ماعدا ىذه الجرائم فإن كل الجرائم األخرى الواردة ضمن ىذا البحث فقد أخضعو
لمقواعد العامة ولم يخضعيا لقيد الشكوى حيث يحق لمنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية 

 .متى توافرت أركان الجريمة
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عمى الرغم من أن المشرع لم يقيد جريمة عدم تسديد النفقة بشكوى الطرف المضرور إلى  -
لكن بالرغم من محاسن  أنو اشترط القياميا وجوب صدور حكم نيائي يقضي بيا لصالحو،

ىذا اإلجراء من وجية نظر المشرع إال أنو ليس في صالح الزوجة نظرا لطول اإلجراءات 
إن المشرع الجزائري  . -والمدة المستغرقة لحصوليا عمى النفقة التي تعبر بحاجة ماسة إلييا

بيل عاقب عمى كل األفعال التي تشكل إعتداءا عمى الطفل، حيث أنو لم يحددىا عمى س
نما ذكرىا عمى سبيل المثال ليشمل كل األفعال التي تخل بااللتزامات المادية  الحصر وا 

. والمعنوية التي قررت لصالح الطفل وتكون السمطة التقديرية في ذلك لمنيابة العامة
: االقتراحات

البد من إعادة النظر بخصوص المشرع الجزائري في جرائم اإلىمال العائمي، حيث  
. اج نصوص إضافية من شأنيا أن توفر الحماية ألفراد األسرة بشكل أوسعتقترح إدر

جرائم اإلىمال العائمي رغم تفشييا بشكل يثير الخوف في المجتمعات إال أنيا تحتاج إلى   -
إبراز معالميا وتبيان خطورتيا نظرا لجيل شرائح كبيرة من المجتمع ليا، ليذا وجب أن 

الوقاية باعتبارىا ظاىرة اجتماعية باإلضافة إلى كونيا يتعامل المشرع معيا من منطمق 
جريمة في حق األسرة، التي تحتاج إلى تحسيس وتوعية مما يستدعي وضع أحكام احترازية 

تمنع وقوع الجريمة، إبتداءا بالتنسيق مع المؤسسات االجتماعية من أجل توعية األفراد 
بالمعارف الكافية بخصوصيا وتبصيرىم  بخطورة ىذه الجرائم وضرورة تفادييا وكذا تزويدىم

. بمختمف العقوبات التي قد يتعرضون ليا في حالة مخالفتيم لمقواعد القانونية الزجرية

اشترط المشرع القيام جريمة ترك األسرة وجود مقر لمزوجين وىذا يعتبر تقصيرا منو، ففي  -
ما يشكل إجحافا في حق نظره إن لم يكن ىناك مقر لألسرة فإن ذلك يمنع قيام الجريمة م

الزوجة واألبناء مما يقودنا إلى لفت نظره لضرورة تعديل ىذه المادة وجعل الجريمة تقوم حتى 
.  في حال عدم وجود المقر
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فيما يخص جريمة ترك مقر األسرة فإن المشرع استوجب مغادرة الزوج لمقر الزوجية لمدة  -
ج قد يبقى في مقر األسرة دون مغادرتو لو تتجاوز الشيرين، وىذا يعد تقصيرا منو ألن الزو

ويتخمى من جانب آخر عن التزاماتو، ففي ىذه الحالة يعد أيضا مرتكبا إلىمال عائمي وىذا 
.  ما لم يشر إليو المشرع الجزائري مما يستدعي تداركو ليذا النقص

جزائري من قانون العقوبات ال 331تقترح أيضا عمى المشرع الجزائري تعديل نص المادة  -
من خالل تقميصو لمدة الشيرين المتعمقة بالنفقة حتى يكون لمدائن بيا حق في تحريك 
الدعوى العمومية، ألن المدة المشترطة لذلك من طرف المشرع في غير صالح الزوجة 

. إلخ...واألوالد، حيث قد تضر بيم نظرا لطوليا وحاجتيم المستمرة لمغذاء والممبس والمسكن
ك الحظنا أن المشرع الجزائري قد قصر النفقة عمى النفقة الغذائية فقط إضافة إلى ذل -

قانون العقوبات، فيما نجد أن النفقة في قانون األسرة تشمل كال من الغذاء  331بنص المادة 
والكسوة والمسكن، وىذا يعتبر نقصا يحسب عمى المشرع الجزائري عميو تداركو والسعي 

.  يا ألي تحايل قد يمجأ إليو األشخاص بأروقة المحاكملمطابقة نصوص القانونين، تفاد

كما أن المشرع لم يقيد المتابعة في ىذه الجنحة حيث ترك المجال مفتوحا لمنيابة العامة  -
وكان من األجدر أن يكون العكس ليتمكن المحكوم لصالحو بالنفقة من التنازل عنيا ووضع 

.  بعد دفع المبالغ المستحقة حد لممتابعة إذا ما حدث أن تصالح مع المتيم

عند إطالعنا عمى قانون حماية الطفل الجزائري الحظنا أن المشرع قد قصر تطرقو عمى  -
المتابعة القضائية والتحقيق وتبيان مختمف األوضاع التي تشكل خطرا عمى الطفل دون 

تداركو من  التطرق إلى الحماية الجنائية لو عند االعتداء عميو، وىذا يعد نقصا ال بد من
. خالل إصدار نصوصا تستكممو
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كان عمى المشرع اإلقتداء بالمشرع المصري في اشتراط الشكوى في جريمة عدم تسميم   -
، وجعل التنازل عنيا يضع حدا لممتابعة من خالل توظيف نوع المرونة (القاصر الطفل

. بتقديمو لمصمحة األسرة حفاظا عمى كيانيا من التصدع والزوال

ة وضع أحكام تتضمن تيسر حصول األسر التي قد تتعرض لمختمف جرائم ضرور  -
اإلىمال عمى المساعدة االجتماعية النفسية والتربوية وكذال القانونية، بيدف حمايتيم منيا 

 قبل وقوعيا أو حتى بعدىا

عطائيا صفة   من خالل إنشاء مكاتب لمخدمة االجتماعية عمى مستوى المحاكم وا 
. ميمتيا النظر في جرائم األسرة ودراستيا والخروج بنتائجيا الضبطية القضائية

سقاطيا عمى أرض الواقع   - ما يمفت النظر من خالل اإلطالع عمى النصوص القانونية وا 
أنو رغم الترسانة اليائمة من النصوص القانونية الرادعة ورغم كل الجيود المبذولة من أجل 

االعتداء، إال أن الواقع يشيد خالف ذلك إذ أن إضفاء حماية تامة لألطفال من كل أنواع 
 ىناك قصورا فاضحا في مجاالت

عديدة كالمنظومة التعميمية والصحية، نظرا لوجود تساىل في تطبيق القوانين كغض النظر 
عن معاقبة الوالدين الذين يحرمان أوالدىم من الحق األدني في التعميم، أو افتراض عدم توفر 

ل عدم التطعيم إذا ما صرح أحدىما بأنو نسي أو أعتقد أن الطرف القصد الجنائي في حا
. اآلخر قام بو نيابة عنو وبذلك ينجو من العقاب، لذا نقترح تدارك النقص في ىذا المجال
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: االتفاقيات -1

 1386أعتمد رسميا بموجب قرار الجمعية العامة  اإلعالن العالمي لحقوق الطفل، -1 
اتفاقية )  1989اتفاقية حقوق الطفل  -2 1959تشرين الثاني نوفمبر  20المؤرخ في 

، عرضت لمتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة (نيويورك
: بتاريخ بدأ النفاذ ،1989نوفمبر  1تشرين الثاني  20المؤرخ في  44/25

 461-92، صادقت عمييا الجزائر بموجب مرسوم الرئاسي رقم 1990أيمول سبتمبر  2 
مصادق عمييا من طرف كل )، 23/12/1992بتاريخ  91، ج ر   19/12/1992 بتاريخ

(  الدول العالم ما عدا الواليات المتحدة األمريكية 

ن لفرنسية، المتعمقة بوضعية األطفال الناتجياتفاقية بين الحكومة الجزائرية والحكومة ا -3
ذي  7الجزائريين والفرنسيين، في حالة االنفصال، محررة بتاريخ عن الزواج المختمط بين 

 .1988سنة  30و . 28جبر رقم .  21/06/1998ـل. 1407الحجة 

العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، إعتمد وعرض  -4 
         ألف  2200لتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ل
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كانون الثاني  3: ، تاريخ بدء النفاذ1966ديسمبر  -كانون األول  16المؤرخ في ( 21-د) 
. 27وفقا لممادة  1976يناير 

:  الدساتير -2 

 25ر .، ج2002أفريل  10: المؤرخ في 03_02 :الدستور الجزائري المعدل بالقانون رقم -
، ج 2008نوفمبر  15: المؤرخ في 19_08: ، وبالقانون رقم2002أفريل  14: المؤرخة في

 26: المؤرخ في 01-16: ، والمعدل بالقانون رقم2008نوفمبر  16: المؤرخة في 63ر 
ستوري، ج ر المتضمن التعديل الد 2016مارس  06: الموافق ل 1437جمادى األول عام 

 2016: لسنة 14: رقم

القوانين  -3

، يتعمق بحماية الطفل ، جريدة الرسمية، 2015يوليو  15المؤرخ في 15/12قانون رقم  -1 
منو أحكام األمر رقم  149، الذي ألغي بموجب المادة 2015-07-19مؤرخة في   39رقم 
، المتعمق 1972فبراير  10، الموافق ل 1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  72-03

بحماية الطفولة ، والمراىقة المعرضين لمخطر المعنوي  

 1984لسنة  24الجريدة الرسمية , 1984جوان  9المؤرخ في  84/11قانون رقم  -2
الجريدة الرسمية رقم , 2005فيفري  27المؤرخ في  05/02المعدل و المتمم بموجب األمر 

 57الجريدة الرسمية رقم . 2005ماي  4: و الموافق عميو بموجب القانون 2005لسنة  15
و المتضمن قانون األسرة الجزائري , 2005لسنة 

، ج 2008فبراير  25: الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم  -3 
، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري 2008، سنة 21ر رقم 

يتضمن إلنشاء صندوق النفقة،  2015يناير سنة  04المؤرخ في  01-15رقم  قانون -4
 1، عند2015يناير  7الصادر الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية المؤرخة في 



 القائمة  المراجع 
 

110 
 

 :األوامر والمراسيم  -4

 :األوامر-أ

 115-66: المعدل ألمر رقم 2011فبراير  23: المؤرخ في  02-11: األمر رقم -1
-02-12ج ر )، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966يونيو   08: المؤرخ في 

  2015.يونيو سنة  23المؤرخ في  02-15: المعدل والمتمم بموجب أمر رقم( 2011

، الجريدة 1966يونيو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156-66األمر رقم  -2
ت المعدل والمتمم بالقانون رقم ، يتضمن قانون العقوبا 1966جوان  11بتاريخ  49الرسمية 

المتضمن قانون لمعقوبات الجزائري المعدل  2006ديسمبر   20المؤرخ في  06-23
، 2015ديسمبر  30الموافق ل  1437ربيع األول  18: المؤرخ في 15/19: بالقانون رقم
. 71ج ر رقم 

 1976 أفريل 16ه الموافق ل 1396ربيع الثاني  16مؤرخ في  76/35أمر رقم  -3 
 23/04/1976الصادر بتاريخ  33يتعمق بتنظيم التربية والتكوين، الجريدة الرسمية العدد 

، يتضمن قانون الحالة المدنية، الجريدة 1970فبراير  19المؤرخ في  70/20األمر رقم  -4
جريدة  2014أوت  09المؤرخ في  08-14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 21الرسمية العدد 

.  49رقم الرسمية 

  :المراسيم -ب

المتعمق بتمديد أجل التصريح  1973الصادر في أول أكتوبر  161-73المرسوم رقم  -1
. 81والوفيات في واليتي الساورة ويشار وورقمة حاليا، الجريدة الرسمية رقم | بالوالدات 

يتضمن المصادقة عمى الميثاق  2003 /08/07المؤرخ في 03/242المرسوم رقم  -2 
، الجريدة 1990ريقي لحقوق الطفل ورفاىيتو المعتمد بأديس أبابا في شير جويمية اإلف

 2003/07/09.، بتاريخ41الرسمية رقم 
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جويمية  26الموافق ل  1408ذو الحجة عام  12المؤرخ في  88/  144المرسوم رقم  -3
يتضمن المصادقة عمى االتفاقية بين الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  ،1988

الجميورية الفرنسية المتعمقة بأطفال األزواج المختمطين الجزائريين والفرنسيين في حال 
 1988.جوان  21االنفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 

يتضمن المصادقة عمى  1996بر ديسم 7المؤرخ في  96/438مرسوم رئاسي رقم  -4 
 1996ديسمبر  08، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية العدد 1996تعديل دستور 

، 1976أفريل  16، الموافق ل 1396ربيع الثاني  16المؤرخ  66/76مرسوم رقم  -5
، المتضمن الطابع اإلجباري لمتعميم األساسي 31الجريدة الرسمية العدد 

:  القضائية المجالت -هـ 

. 1982المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد األول، الصادرة في  -1

. 1992المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد األول، الصادرة في  -2 

. 1997المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد الثاني، الصادرة في  -3 

: و البحوث والدراسات العممية 

الحماية الجنائية لألطفال القصر، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل  بوسنة رابح، -1 
 2016_2015شيادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، جامعة باجي مختار، عنابة، 

تودرت كريمة، جرائم اإلىمال في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في  -2 
 2013/2014محند أولحاج، البويرة،  القانون، تخصص قانون األسرة، جامعة أكمي

رواحنة فؤاد، جرائم اإلىمال العائمي، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في الحقوق  -3
 2014/2015تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

سعودي نور اإليمان، اإلىمال العائمي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شيادة الماستر  -4
 .2015_2014انون األسرة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، تخصص ق
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المذكرة  مــمخص
األسرة من أكثر الجرائم شيوعا وخطورة وال سيما في  اإلىمال تعتبر جرائم 

المجتمعات الحالية، حيث تعرض األسرة لمتفكك في العالقات ليس لو نظير، ومن 
بين الجرائم التي تقع داخل األسرة تمك التي تمس بالعالقة بين الزوجين وبين 

روع، لذا جاءت ىذه الدراسة محاولة من الحد من مشكل اإلىمال األصول والف
والتصدي لكامل األفعال التي تشكل إنتياكا لحقوق أفراد األسرة، كما حاولنا إبراز 

أىمية األسرة من خالل تحديد الحماية التي فرضيا المشرع الجزائري في النصوص 
يعدون بمثابة المحور األساسي  القانونية، واألخذ بعين اإلعتبار أفراد األسرة الذين

. لجميع أنواع الحماية
أىم الثغرات التي غفل عمييا المشرع في ىذه  الموضوع  من  وخمصت  

تحديد نطاق اإلىمال الذي قد يمس بالعائمة، حتى يتمكن في األخير من إستدراك 
ىذا القصور في انتظار منو وجود تغيير و تعديل في نصوصو القانونية وانتياج 

لمسمك السميم، ووضعو اإلستراتيجية فعالة التوفير الحماية الواسعة األفراد األسر ا
 اإلسرية   2/جرائم /1  :الكممات المفتاحية

  الشريع الجزائري /3                     
 


