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 إهـــــــــــداء

كبير وافحخزت لطاملا رأًحه مثل جبل إلى أبي الغالي الذي 

جعل مني إنسانة لعشيمتها ألف هى الذي دائما ألني ابنحه، ف

 روح، كلما خذلتها الحياة اسدادت دوافعها للنجاح

 ﴿ حسان ثاسيز ﴾

ها قطعة من الجنة سقطت تعحبر تي لطاملا الإلى أمي الغالية ا

 سهىا على هذه ألارض 

 ﴿ صليحة دهليس ﴾

 هذا النجاح بكما و لكما ًا جنتي وعشي وعشوجي وفخزي 

 نىر ﴾ –ًاسين  –إلى اخىجي وسندي : ﴿ روبيلة 

 إلى روح جدي وجدجي رحمهما هللا ﴿ رجيحة و سلطان ﴾

 قبل أن ًكن صدًقات خىاتإلى من اعحبرتهن دائما أ

 ﴾مينة / أ/ أميرة شهزة  ﴿

  إلى كل من وقف إلى جانبي في هذا العمل ولى بالنصيحة أو الكلمة الطيبة



 شكر وتقدير
 قال رسول ا صمى ا عميو وسمم: ﴿ من ال يشكر الناس ال يشكر ا ﴾.

الحمد  رب العالمين حمدا يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانو، أحمده تعالى أن أنعم عمي من 
 فضمو وأعانني عمى إنجاز ىذا العمل، وأمدني بالصبر والقوة، وشممني برعايتو وتوفيقو.

، لما تفضمت بو { كريمة محروق} أستاذتي الفاضمة الدكتورة  الشكر واالمتنان إلى أتوجو بجزيل
من إشراف ومتابعة عمى ىذا العمل، وكذا الىتماميا الكبير بو، وتحمميا عناء التصحيح والتدقيق واإلرشاد 

خالص  ، فجازاىا ا خير الجزاء.  وتفان واحترافية بكل ضمير وا 

ما للألساتذة أعضاء لجنة المناقشة، وذلك لتفضميم بقراءة ىذا العمل، و  كما أتقدم بالشكر الجزيل
 .بذلوه من جيد في تقييمو ومناقشتو

 :والسيدات الفضميات والمتكونة من السادة األفاضل

 اإلخوة منتوري قسنطينة. من جامعةبن حممة سامي              األستاذ الدكتور 
                     من جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة.الدكتورة  محروق كريمة 
 جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة من             بدر الدين       يونس الدكتور. 
  األمير عبد القادر قسنطينة من جامعة         سطحي سعاد     ةالدكتور األستاذة. 
  من جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة.                   مرمون موسى   الدكتور 
  من جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة.                  ة خوجة سعاد      الدكتور 
 

موظفي أساتذة و كل و ، بجامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة عميد كمية الحقوقالجزيل كما أخص بالشكر 
 وعمال الجامعة.

 .لنا يد العون ولو بالكممة الطبية والمعمومة المفيدة دون نسيان كل من مد   
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 مــــــــــقــــــدمــــــة

عالقة فطرية تكاممية بين رجل وامرأة يجمعيما ميثاق غميظ يوسم بـ ىي في أصميا األسرة إن 
المقومات األساسية لو، يي الكفيمة بحماية ة البناء األساسية في كل مجتمع، فوحد بذلك ىي"، و "الزواج

 يويتو القومية والعرفية والدينية.ل المكرسةو 

تغيرات واسعة في مجال ما يشيده العالم من باليوم ىذا القول ورغم صحتو إال أنو تأثر كثيرا 
ولو بدرجات متفاوتة  –في الكثير من المجتمعات  ىذه األخيرةأدى إلى فقدان  ، مماالعالقات بين أفراد األسرة

لموقعيا في البناء المجتمعي، ووظيفتيا في التنشئة والتربية، كل ذلك لصالح اتجاىات فردانية ُتعمي من  –
وتجعمو بؤرة االىتمام، وتحد في مقابل ذلك من دور األسرة في تشكيل بنيتو عمى حساب الجماعة قيمة الفرد 

 النفسية والعقمية.

يفة في األسرة، كان من ماية حقوق الفئات الضعحعمى  –حسبيا  –ىذه االتجاىات الفردانية عممت 
والقضاء عمى التمييز الممارس  ،أصبح الحديث عن حقوقيا ىذه األخيرة، "المرأة" بين ىذه الفئات

من بين أىم المواضيع التي تشغل الرأي العام سواء عمى المستوى الدولي والمساواة بينيا وبين الرجل،  ،ضدىا
ن مورسا عمييا في حقب تاريخية سابقة حتى جع إلى االضطياد واالستعباد المذاراالوطني، ولعل ىذا حتى أو 

رغم اندثار ذلك بشكل واضح سم باألمن والسكينة وىو األسرة، من داخل أكثر وسط كان من المفروض أن يت  
 ظيور اإلسالم في القرن السابع ميالدي، حيث رفع من شأن المرأة، وكفل ليا حقوقيا جميعا. مع

مناديو بحماية وتكريس حقوق المرأة، والقضاء عمى التمييز الممارس ضدىا،   صواتاألتعالت د وق 
انة، حتى أصبح ىذا وتفعيل ذلك عمى أرض الواقع وعدم ابقائو مجرد شعارات رن  وتحقيق مساواتيا مع الرجل، 

ضربا من ضروب العدالة، بل وأصبح من أىم المعايير لتصنيف الدول بين دول شرعية يشكل األمر اليوم 
وأخرى ديكتاتورية، األمر الذي عممت عمى تعزيزه الكتمة الدولية تحت رعاية األمم المتحدة، وذلك بإبرام العديد 

يادين، بما في ذلك من االتفاقيات والصكوك الدولية العامة والخاصة التي تكرس حقوق المرأة في جميع الم
حقوقيا األسرية، وقد بدأ ذلك بشكل واضح في منتصف القرن العشرين مع إنشاء األمم المتحدة ووضع 

"نحن شعوب األمم المتحدة، عزمنا عمى اإلعالن من جديد ، حيث جاء في ديباجتو: 1945ميثاقيا في سنة 
ضع بعد ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، ليو عن إيماننا...بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء"

"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ( عمى: 02وينص في مادتو الثانية ) 1948في سنة 
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أو الدين أو الرأي  الجنس، كالتمييز بسبب العنصر أو المون أو دون أي تمييزالواردة في ىذا اإلعالن، 
ودون لوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل ا

 ".أي تفرقة بين الرجال والنساء

وىكذا بدأت الصكوك الدولية تؤسس لفكرة المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، وما ينجر عنيا 
ت العائمية، حيث خاصة في إطار الزواج والعالقامن ضرورة القضاء عمى كل أشكال التمييز ضد المرأة، 

"الرجل والمرأة متساويان في ( من ذات اإلعالن بقوليا: 16أشارت إلى ذلك ألول مرة المادة السادسة عشر )
 الحقوق لدى التزوج".

عمال المساواة بين الجنسين في نطاق األسرة، فقد  ونظرا لحساسية مسألة الحقوق األسرية لممرأة وا 
اىتدت المواثيق الدولية إلى استعمال سياسة النفس الطويل لتحقيق األىداف المرغوبة، وذلك بالمجوء إلى 

لحقوق اإلنسان أصدرت  التدرج في إصدار الصكوك الدولية في ىذا الموضوع، حيث بعد اإلعالن العالمي
القتصادية ، والعيد الدولي لمحقوق امحقوق المدنية والسياسيةاألمم المتحدة العيدين الدوليين )العيد الدولي ل

، وقد تناوال العديد من الحقوق األسرية لممرأة، وأكدا بدورىما عمى 1966في سنة  (واالجتماعية والثقافية
المجاالت، ليتم بعد ذلك إصدار إعالن القضاء عمى التمييز ضد  مسألة المساواة بين الجنسين في جميع

، ىذا األخير ُعد  بمثابة حجر الزاوية وخطة الطريق لوضع أىم اتفاقية في تاريخ حقوق 1967المرأة في سنة 
، التي 1979( وذلك في سنة CEDAWالمرأة وىي اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

"اإلعالن العالمي لحقوق ، وأسماىا البعض اآلخر بـ "الشرعة الدولية لحقوق المرأة"عض بـ أسماىا الب
، ألنيا كانت صك دولي جامع لكافة حقوق المرأة في جميع الميادين بما في ذلك حقوقيا األسرية، وقد المرأة"

ة زائدة عن المألوف، وىو خاصة داخل األسرة بصراحُاعتبرت أجرأ اتفاقية دولية تناولت موضوع حقوق المرأة 
ما جعميا من أكثر الصكوك الدولية إثارة لمجدل، فيي لم تكتفي بالتأكيد عمى التساوي في الحقوق والواجبات 
بين الجنسين كما جرت عميو العادة في اإلعالنات والصكوك الدولية التي سبقتيا، بل أخذت تعطي تسميات 

بالطابع اإلعالني الذي تتبناه األمم المتحدة عادة في مواثيقيا، بل دقيقة ومفصمة ليذه الحقوق، كما لم تكتفي 
"لجنة القضاء عمى التمييز تجاوزتو إلى الطابع اإللزامي، حيث نصت عمى إنشاء لجنة أممية تعرف باسم 

، وىي مكمفة خصوصا بمتابعة مدى التزام الدول بتطبيق نصوص االتفاقية، ومراقبة جميع قضايا ضد المرأة"
 أة باىتمام كبير في جميع أقطار العالم.المر 
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وكانت من بين أىم حقوق المرأة التي ركزت عمييا ىذه االتفاقية ىي الحقوق األسرية، وىو ما كرستو 
( التي ألزمت الدول األطراف بضرورة تحقيق المساواة المطمقة بين الزوجين 16ضمن مادتيا السادسة عشر )

 .اءهعند الزواج واثناءه وحتى بعد انتي

وقد كانت لجنة االتفاقية تركز في كل مرة من خالل توصياتيا العامة أو ردودىا عمى تقارير الدول 
المرفوعة إلييا عمى ضرورة التفعيل الكمي لبنود ىذه المادة، وتمزميم بذلك ولو بتيديدات مبطنة في شكل 

البداية إال ألجل تكريس ىذه توصيات وآراء، ىذا ما جعل البعض يعتبر أن ىذه االتفاقية لم توضع من 
لبقية حقوق المرأة في مجال العمل والتعميم والصحة...إلخ إال من باب  الحقوق دون غيرىا، وما كان ذكرىا

    التمويو واإلغفال ليدفيا الرئيسي ال أكثر.

( سنة عمى 20ُوضع بعد أكثر من عشرون )قد ألسرة ع إلى الجزائر نجد أن أول قانون لوبالرجو 
، ىذا األخير ُأستميم كميا من أحكام 1984يناير  09المؤرخ في  84/11تقالل، وذلك بموجب القانون االس

، بالنظر إلى مركز المرأة فيو جدل واسعوقد كان ىذا القانون من أكثر القوانين ذات الالشريعة اإلسالمية، 
يما صورتين مغايرتين لمشروع فانقسم حولو المجتمع إلى فريقين يمثمون مرجعيتين فكريتين مختمفتين، ول

أحكامو مستمدة أن المجتمع، األول فريق ديني إسالمي يرى أنو يجب االحتفاظ بيذا القانون كما ىو باعتبار 
من شريعة إسالمية ال تخطئ وال تحيد، وىي التي أحسنت صياغة وبمورة حقوق المرأة في نطاق األسرة بشكل 
عادل، أما الفريق الثاني فكان عمماني تغريبي مدعوم بتيار عالمي شمولي رأى ضرورة إلغاء واستبدال ىذا 

ماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية التي عرفيا القانون بالكامل ألنو أصبح ال يتماشى والتطورات االجت
باإلضافة إلى المكانة التي وصمت إلييا المرأة الجزائرية في مجال التعميم والعمل يجعل من حقوقيا المجتمع، 

األسرية المزعومة في ىذا القانون تشكل تمييزا واضحا ضدىا خاصة في إطار الزواج والطالق، مما ُيبقي 
غير متكيف مع القيم العالمية لممساواة وحماية حقوق المرأة األسرية التي جاءت بيا الصكوك ىذا القانون 

أكثر قوة منذ مصادقة الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى  ىذا التيار األخير أصبحونشير إلى أن الدولية، 
بشكل كبير ألحكام مناقض بذلك أصبح األسرة  قانون، كون 1996د المرأة في سنة جميع أشكال التمييز ض

بضغط من لجنتيا، ىذا رغم تحفظ الجزائر عمى  لتي أصبحت الجزائر ممزمة بتفعيل بنودىاىذه االتفاقية ا
، والمتعمقة بالحقوق األسرية لممرأةمجدل المثيرة ل( 16بعض موادىا التي كان من بينيا المادة السادسة عشر )

 .2005األسرة الجزائري في سنة  إال أن تفعيميا بدا واضحا في أخر تعديل لقانون



 مــــــقــــدمـــة
 

~ 4 ~                                
 

الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة كان لو عدة  مصادقةوبالفعل فإن 
آثار وانعكاسات عمى المنظومة التشريعية الجزائرية ككل، فقد تأثر بيا قانون الجنسية، والقانون الجزائي، 

الجزائر ليذه وقانون االنتخابات، وقانون الوظيف العمومي، وقانون الصحة...وحتى قانون األسرة، فبانضمام 
االتفاقية تكون قد اختارت أن تفتح عمى نفسيا جبية ثانية تضاف إلى الجبية الداخمية المطالبة بتعديل قانون 

 27األسرة الجزائري، ومن ذلك ما جاء في التوصيات الختامية لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في 
تشعر بقمق شديد إزاء حقيقة أن قانون األسرة في إن المجنة "، حيث ورد في تقرير المجنة: 1999يناير 

الجزائر ال يزال يتضمن العديد من األحكام التمييزية التي تحرم المرأة من حقوق أساسية من قبيل الموافقة 
الحرة عمى الزواج، وحقيا عمى قدم المساواة مع الرجل في الطالق، وتقاسم المسؤوليات العائمية، 

ألطفال، والحق في الكرامة واالحترام الذاتي، وفوق ىذا وذاك إلغاء تعدد والوصاية المشتركة عمى ا
 الزوجات، والولي في الزواج، والتمييز في الميراث والنسب".

وقد عبر بعد ذلك المسؤولون الجزائريون في تقريرىم الذي قدموه إلى األمم المتحدة في ذات السنة 
عل فقد ُشكمت من أجمو بعد ذلك لجنة وطنية استشارية لدراسة وبالفعمى أمميم بإصالح قريب لقانون األسرة، 

، لينتيي عمميا وعمل الدولة بوضع تعديل جديد 2003تم ذلك في سنة قد التعديالت التي سيتم إلحاقيا بو، و 
، ىذا التعديل أسقط 2005 فبراير 27المؤرخ في  05/02وذلك بموجب األمر  84/11لقانون األسرة 

( من اتفاقية القضاء 16الشريعة اإلسالمية في العديد من جزئياتو، وتبنى بدال منيا المادة السادسة عشر )
 ييز ضد المرأة كمرجعية مادية لو.عمى جميع أشكال التم

رأة ىذا وتكمن أىمية موضوع الدراسة في خطورة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد الم
كما تكمن األىمية في الطابع  ،المستمدة مرجعتييا من الفقو االسالمي األسرة في الجزائرقانون  أحكام عمى 

 االتفاقية قانونية عمى الجزائر، خاصة وأن ىذه القانوني اإللزامي ليذه االتفاقية، وما قد يترتب عميو من تبعات
تفرض المساواة من خالل العممية التشريعية، وىو ما يعتبر من نقاط القوة فييا، ىذا فضال عن حداثة 
الموضوع وقيمتو، ومساسو بقضية من أبرز القضايا التي تعد حديث الساعة وىي قضية المساواة بين 

    الجنسين داخل األسرة.

انطالقا من ، ا توليو بالبحث والدراسةا الموضوع ارتأينذى يكتسيياوانطالقا من األىمية التي 
  :اإلشكاليات اآلتية
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ذا  سياسة تانتيج قد المرأة ضد التمييز أشكال جميع عمى القضاء اتفاقية تكان إ
 كل عمى والقضاء المرأة بمركز النيوضو  ،الزوجين بين المطمقة المساواة تقرير إلى تصبوا
ذا سرة،األ داخل خاصة ضدىا يزيالتم أشكال  من ضغط تحتو  الجزائري المشرع كان وا 

تفاقية  من أصال المستمد سرةاأل قانون في وأحكاميا مبادئيا وتكريس باحتراميا ممزم اال
تفاقيةا أن باالعتبارو  ،اإلسالمية الشريعة  المشرع استطاع حد أي لىفإ ،دولي التزام ىي ال
ا ذلك انعكس ىلو  بينيما؟ التوفيق ًب  حدة من زاد أم ،تياحماي كفلو  األسرة كيان عمى إيجا
 األسرة؟ تفكك في ساىم تاليالبو  الزوجية المشاكل

 الرئيسية تتفرع عنيا مجموعة من التساؤالت الفرعية، وىي: ىذه االشكاليات

 ؟وقانون األسرة الجزائري ما المقصود باتفاقية سيداو

الخطبة وركن الزواج مسائل في ، السيما ثارهآأحكام الزواج و اتفاقية سيداو عمى  انعكاس مدى ما
 ؟والحقوق المالية وغير المالية لمزوجينالصحة االنجابية وشروطو واالشتراط في عقد الزواج و 

في طرق فك الرابطة الزوجية السيما  ،ثارهسيداو عمى أحكام الطالق وآاتفاقية  انعكاس مدى ما
 ؟الطالقوالوالية والتعويض عن الحضانة و 

استعمال المنيج تطمب يإن دراسة ىذا الموضوع وفقا لما يتماشى مع طبيعة المشكالت المطروحة 
 الفقو االسالميالمقارن القائم عمى دراسة تحميمية بين اتفاقية سيداو وقانون األسرة الجزائري، مع إدخال موقف 

باألساس، وذلك بغية  مبادئون قانون األسرة مستنبط من في بعض المواضع التي تستدعي ذلك باعتبار أ
، ولتبيان كذلك مضمون وعمق ما ذىبوا إليو، ىذا نعكاس بينيم الذي يعد أساسا ليذه الدراسةتوضيح اال

فضال عن االستعانة ببعض أدوات المنيج الوصفي عند عرض الجانب التأصيمي الفقيي بما يحتويو من 
راسة، وأيضا لإلحاطة باإلطار المفاىيمي العام لبعض خالفات فقيية في بعض المسائل التي تتناوليا ىذه الد

 المصطمحات الميمة في دراسة الموضوع.

وتجدر اإلشارة إلى أن ىذه الدراسة تيدف باألساس إلى تسميط الضوء عمى صك دولي ذو أىمية 
 CEDAWبالغة في مجال حماية حقوق المرأة وىو اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

مع تبيان مدى تأثر التشريع األسري الجزائري بأحكام ىذه االتفاقية خصوصا تمك التي تتعارض مع ، 1979
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بين  تطبيقو لممساواة بين الجنسينأحكام الشريعة اإلسالمية والفطرة اإلنسانية، ومعرفة كيف وازن المشرع في 
 .الدينية لقانون األسرة الجزائري التزاماتو الدولية الناشئة بموجب ىذه االتفاقية، وبين المرجعية

وعن أسباب اختيار موضوع الدراسة، يمكن القول أن منيا أسباب شخصية، ومنيا ما ىي ذات 
طبيعة موضوعية، فبالنسبة لألسباب الشخصية أىميا ىي أن موضوع الدراسة شيق وغير ممل، بدليل أن 

الع عمى أجزاء أخرى، ليذا اخترنا الموضوع لالط داد فضولوز االباحث فيو كمما اطمع عمى جزء منو كمما 
 بحكم ما يستحقو من مفاضمة عن غيره من المواضيع.

كان مثار جدل  2005تعديل قانون األسرة في سنة اب الموضوعية، فال ينكر أحد أن أما عن األسب
، فقد أحدث -سيداوأحكام اتفاقية خاصة بالنظر إلى مرجعيتو الدولية التي تتزعميا -فقيي وقانوني كبير 

وىو ، فكرية بين رجال الدين والقانون من جية، وبين المدافعين عنو والمعارضين لو من جية أخرى اختالفات
سية ما بين مدافع عنو باعتباره يواكب تطور المجتمع، وما بين مياجم يريد إبقاء القد ما جعمو يتأرجح

لمرأة، ليذا فكرنا في دراسة ىذا الموضوع وفق قانون فيما يتعمق بحقوق اىذا الوالعصمة الدينية ألحكام 
ىذا فضال عن رغبتنا بالدرجة ة واالنتماءات المجتمعية الضيقة، منيجية عممية بعيدة عن األفكار السياسي

األولى في تبيان خطورة ما تدعوا إليو اتفاقية سيداو خصوصا عمى األسرة المسممة، فيي اتفاقية يظنيا 
لحماية المرأة وحقوقيا خاصة األسرية منيا، وما ىي في الحقيقة إال قنبمة موقوتة تنذر بانفجار  الجميع سالحا

 .الجزائرية المسممةوشيك داخل األسرة 

ن موضوع "اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة وانعكاساتيا عمى قانون األسرة  ىذا وا 
الجزائري" ىو موضوع تناولتو بعض األبحاث والدراسات السابقة ولكن بصورة أحيانا جزئية، وأحيانا عامة 

دون تبيان بشكل عام االتفاقية الحقوق الواردة في غير مفصمة، فنجد بعض الدراسات التي تناولت 
مؤلف تحت عنوان "حقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء عمى جميع النعكاساتيا عمى القوانين الوطنية، منيا 

اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال أشكال التمييز ضد المرأة" لـ: ىالة سعيد التبسي، ومؤلف آخر بعنوان "
ا نجد من جية أخرى بعض المراجع التي تناولت حقوق " لـ: رشدي شحاتو أبو زيد، كمالتمييز ضد المرأة

الصادرة تحت رعاية األمم المتحدة دون تخصيص التفاقية سيداو  المرأة من منظور جميع الصكوك الدولية
حصرا، منيا مؤلف بعنوان "المرأة في منظومة األمم المتحدة"، لـ: نيى القاطرجي، وأطروحة دكتوراه بعنوان 

 وجة في ضوء المواثيق الدولية وقانون األسرة الجزائري"، لـ: عبد النور عيساوي."حقوق المرأة المتز 
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ىو غياب دراسة مفصمة وجامعة لمحقوق األسرية لممرأة وغيرىا وعميو فما يالحظ عمى ىذه الدراسات 
بين اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقانون األسرة الجزائري، بل ُجميا دراسات جزئية 

ألسرية لممرأة خاصة في التعديل حقوق االعمى  ىذه االتفاقيةومتفرقة، بينما دراستنا ستكون جامعة النعكاسات 
، كما أنيا ستسمط الضوء عمى ىذه االتفاقية وتكشف 05/02قانون األسرة الجزائري الصادر باألمر ل األخير

تفاصيميا بطريقة لم تتناوليا أي أطروحة أكاديمية سابقا، كما أننا في ىذه الدراسة سنعمد إلى تبيان موقف 
واتفاقية سيداو  فقو االسالميالالشريعة اإلسالمية أيضا في بعض الجزئيات الميمة في إطار المقارنة بين 

ذات الجدل في جزئيات أخرى ىذه المقارنة بإدخال موقف القضاء الجزائري  ندعمو وقانون األسرة الجزائري، 
إلى غاية  مقدمةالواسع، كما أن الشيء الجديد في دراستنا ىو الطريقة المختمفة في تناول أجزائو بدًءا من ال

أي شخصي في كل أجزائو التي تتطمب ذلك، ال سيما في النقاط محل الخاتمة، األمر الذي فرض إبداء ر 
ىذه الدراسة من طرح  ارتأيناال يشيد بتوحيدىا في كل بحث من البحوث، ومن ىذا المنطمق الخالف التي 

مى معيار نون األسرة الجزائري، باالعتماد عمنظور دولي تمثل في اتفاقية سيداو، ومنظور داخمي تمثل في قا
 والتأثير. التأثر

، والتي تعتبر حجر الزاوية لالنطالق سابقاورغم وجود بعض الدراسات السابقة لمموضوع كما ذكرنا 
في البحث، إال أن ىذا البحث ككل عمل عممي لم تفارقو الصعوبات، والتي كان من أىميا ندرة المراجع 

المنسجمة التي تأسست عمييا الجامعة والمتخصصة في الموضوع، باإلضافة إلى النصوص المبعثرة وغير 
الدراسة، من قوانين، وأوامر، ومراسيم، واتفاقيات دولية، وتقارير دورية وردود عمييا، وتوصيات عامة...إلخ، 

 األمر الذي جعل من ميمة التنسيق بين مضامينيا وتسمسميا الزمني أمر صعب لمغاية.

 اآلتي:كبابين مع فصل تمييدي،  وانطالقا مما سبق، تتم معالجة الموضوع بتقسيم فحواه إلى

اإلطار المفاىيمي التفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقانون  الفصل التمييدي:
 .األسرة الجزائري

المرأة عمى أحكام الزواج  انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد الباب األول:
 .وآثاره
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المرأة عمى أحكام الطالق  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضدانعكاسات الباب الثاني: 
 .وآثاره

لنختم الموضوع في األخير بخاتمة تتضمن حوصمة ألىم النتائج التي تم التوصل إلييا، مرفقة 
بعرض النقائص والثغرات، مع إبداء مجموعة من االقتراحات التي ارتأيناىا ناجعة لتكريس الحقوق األسرية 

اتفاقية  المنبثقة عنااللتزامات الدولية لمجزائر بين بشكل يمكن معو التوفيق رأة في قانون األسرة الجزائري لمم
    من جية أخرى. لمتشريع األسريالدينية المرجعية من جية، و سيداو 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي  
اإلطار المفاهيمي التفاقية القضاء 

عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 وقانون األسرة الجزائري
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 الفصل التمييدي

 ويانون األسرة تفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشةاإلطار المفاىيمي ل 
 .المزائري

ومف بيف تعتبر المرأة وقضاياىا محؿ اىتماـ وبحث كبير في جميع النظـ واألوساط االجتماعية، 
الوطنية ىي قضية حقوؽ حتى بشكؿ كبير سواء عمى الساحة الدولية أو و  القضايا المتعمقة بيا والتي برزت

–اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة األمر الذي كرستو ، مع الرجؿ المرأة ومساواتيا
CEDAW-  قد الجزائر وىو ما انعكس بشكؿ كبير عمى قانوف األسرة الجزائري باعتبار أف  ،1979سنة

، وقبؿ التفصيؿ في ىذا االنعكاس مف خالؿ أبواب ىذا البحث 1996صادقت عمى ىذه االتفاقية في سنة 
جميع عمى اتفاقية القضاء ما ىي وعميو: ، ارتأينا التفصيؿ أوال في أىـ المفاىيـ التي تُبنى عمييا الدراسة

 .وقانونيا؟ األسرةب كذلؾ ما المقصودو  ؟أشكاؿ التمييز ضد المرأة

األوؿ  مبحث، يخصص التقسيـ مضموف ىذا الفصؿ التمييدي إلى مبحثيفيتـ  ما سبؽعمى ضوء 
، في حيف يخصص المبحث الثاني "ماىية اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة" لتحديد
 ."الجزائري المفاىيمي لقانوف األسرة"اإلطار  لدراسة

 ولاأل  المبحث
 ماىي  اتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشة

األسباب الرئيسة التي أدت إلى ما يعانيو أىـ ترى األمـ المتحدة أف انتياؾ حقوؽ المرأة ىو مف بيف  
عمى وضع إعالف  ىذه الييئة الدوليةومف ىنا عممت ، العالـ اليوـ مف تقيقر شامؿ في جميع نواحي الحياة

–حقوؽ المرأة، وىو ما تجسد فعال في اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لعالمي 
CEDAW- 1979 ، سنة مف وضعيا وذلؾ  (17)عشر  ةبعد سبع ىذه االتفاقيةوقد صادقت الجزائر عمى
 ،أنيا لـ تكف مجرد حقوؽ مدونة في أوراؽ تيااعف سابق، وما يميز ىذه االتفاقية -بتحفظ– 1996في سنة 

 لدى جميع الدوؿ المصادقة عمييا تعزز تنفيذىا عمى أرض الواقعبؿ وضعت لنفسيا آليات تنفيذية صارمة 
 لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة.ا في تجسدت خصوصً 



 ويانىن األسأ  الج ائأي فتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاا  التميي  دد المأش ال اإلطار المفاهيمي   الفصل التمهيدي 

 

~ 10 ~ 
 

القضاء عمى اتفاقية مفيوـ "لدراسة  األوؿ طمبالم، يخصص مطمبيفإلى  ىذا المبحثنقسـ وعميو  
ت التنفيذية التفاقية القضاء اآلليالدراسة "الثاني  في حيف يخصص المطمب، "جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

 ".عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

 األول المطىب

 الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشةمفيوم اتفايي  

شرعة عالمية لحقوؽ المرأة،  1979 لسنة أشكاؿ التمييز ضد المرأةالقضاء عمى جميع اتفاقية تعتبر 
ف كانت خطرا  تحمؿ أيًضا مف العيوب ما يجعميامزايا إال أنيا العديد مف التحمؿ في طياتيا  ىذه االتفاقية وا 
خصوصا وأنيا تسعى إلى تفعيؿ ، ا الدوؿ التي تعتمد عمى اإلسالـ كمرجعية تشريعية لياحقيقيا ييدد خصوصً 

في الدوؿ المنظمة إلييا دوف النظر ألي  –مبدأ المساواة ومبدأ عدـ التمييز  –المبادئ التي تقوـ عمييا 
 اعتبارات أخرى كالديف واألعراؼ والعادات والسموكيات المجتمعية وحتى القوانيف الداخمية لياتو الدوؿ.

، في حيف "تقييمياتعريؼ االتفاقية و ػ "صص الفرع األوؿ لىذا المطمب إلى فرعيف، يخ وعميو نقسـ 
 تبياف "المبادئ األساسية لالتفاقية".لالثاني  الفرعيخصص 

 الفرع األول

 وتضييميا التفايي  تعريف

حماية إقرار و عنى بتُ ىي اتفاقية  -CEDAW–القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقية  
، جميع المياديف كيدؼ أساسي ليا، ىذا ما جعميا تتميز بمجموعة مف الخصائصوتكريس حقوؽ المرأة في 

تقسيمو إلى تـ في سبيؿ توضيح المراد مف دراسة ىذا الفرع، وكذا تنفرد بمجموعة مف الميزات والعيوب، و 
 .تفاقية"قييـ االتػ "، في حيف تخصص الفقرة الثانية ل"تعريؼ ىذه االتفاقيةػ "فقرتيف، تخصص الفقرة األولى ل

 الفضرة األول 

 الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشةتعريف اتفايي  

 اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، أو ما تسمى بػ:  
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CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF 

DISCRIMINATION AGAINST WOMEN( 

 34/180تـ اعتمادىا مف قبؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة بموجب قرارىا رقـ  1ىي اتفاقية دولية 
 03، لتصبح نافذة في 1980، وفتح باب التوقيع عمييا في سنة 19792كانوف األوؿ/ديسمبر 18المؤرخ في 

كانت قد صادقت  2008دولة، ومع حموؿ آب/أغسطس  20بعدما صادقت عمييا  1981أيموؿ/سبتمبر 
، لتعتبر ىذه االتفاقية اليوـ مف أكثر اتفاقيات حقوؽ اإلنساف المتخصصة 3دولة مف بينيا الجزائر 185عمييا 

أة في جميع المياديف: وتعد السيداو إعالف عالمي وشرعة دولية لحقوؽ المر ذات اإلجماع الدولي، 
 رعايةاألسرية...إلخ، تتناوليا بطريقة متخصصة ومفصمة تحت ، السياسية، المدنية، االقتصاديةاالجتماعية، 
 5.مادة (30)وقد تضمنت ىذه االتفاقية ديباجة وثالثوف ، 4األمـ المتحدة

                                                           
"التفاق الدولي المعضود بين الدول في صيغ  ماتوب ، بأنيا:  1969االتفاقية الدولية عرفتيا اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات  1

، تسميتو الخاص "والذي ينظمو الضانون الدولي، سواً  تامنتو وثيض  واحدة شو وثيضتان متصىتان شو شاثر، وميما اانت 
اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات، ُاعتمدت مف قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة بشأف قانوف المعاىدات، الذي ُعقد بموجب قراري  شنظر:

المؤرخ في  2287، والثاني رقـ 1966كانوف األوؿ/ديسمبر  05المؤرخ في  2166الجمعية العامة لألمـ المتحدة، األوؿ رقـ 
، وخالؿ 1969أيار/مايو  24آذار/مارس إلى  26، وقد ُعقد المؤتمر خالؿ الفترة ما بيف 1967ؿ/ديسمبر كانوف األو  06

، 1969أيار/مايو  22، وقد ُاعتمدت ىذه االتفاقية في ختاـ أعمالو في 1969أيار/مايو  22نيساف/أبريؿ إلى  09الفترة مف 
ماعية، تعقدىا دوؿ أو منظمات دولية، وتخضع في ذلؾ ألحكاـ : نصوص قانونية ثنائية أو جومنو فالتفايي  الدولي  ىي

-القانوف الدولي، تتناوؿ موضوع أو عدة مواضيع معينة، سواًء تمت في وثيقة واحدة او أكثر، وميما كانت تسميتيا )معاىدة
ي العاـ، دار الثقافة : غازي حسف )صباريني(، الوجيز في مبادئ القانوف الدولشنظر...إلخ(، -تصريح-ميثاؽ-اتفاؽ-اتفاقية

 .43-42 ، ص01، ط 2004لمنشر والتوزيع، عماف، 
، المتضمف اعتماد اتفاقية 1979كانوف األوؿ/ديسمبر  18المؤرخ في  34/180قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  2

 وعرضيا لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ. -CEDAW-القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 
، المتضمف مصادقة الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ 1996يناير  22المؤرخ في  96/51األمر الرئاسي رقـ  3

 .1996يناير  24المؤرخة في  06، ج ر عدد 1979التمييز ضد المرأة 
)سيداو(، منشورات الحمبي ىالة )سعيد التبسي(، حقوؽ المرأة في ظؿ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  4

 .58، ص 01 ط، 2011الحقوقية، سوريا، 
أجزاء، تنظـ في مجمميا حياة المرأة وتحمي حقوقيا في شتى المجاالت،  (06)مقسمة إلى ستة جاءت االتفاقية وقد ىذا   5

 كاآلتي:  ىيتمت صياغتيا في قالب قانوني ممـز لمدوؿ األطراؼ فييا، و 
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عمى نطاؽ  ثاني صؾ دولي متخصص في مجاؿ حقوؽ اإلنساف معترؼ بوتفاقية ىذه اال عدىذا وت
االتفاقية نقطة تحوؿ في النضاؿ مف أجؿ حقوؽ ، ليذا اعتبرت ىذه 1989 واسع بعد اتفاقية حقوؽ الطفؿ

سيداو ، ألف اتفاقية 1948ساف في سنة المرأة أشبو بذلؾ التحوؿ الذي أحدثو اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلن
: ىي أداة توجيو وورقة عمؿ لألنظمة والحكومات وثانيا: صؾ دولي متكامؿ لحقوؽ المرأة، شولىي 

: فيي وثيقة تستنير بيا المنظمات ثالثا، أما عمؿ ضمف مفيوميا وأىدافياوالمؤسسات المحمية والعالمية لم
النسائية والحقوقية الدولية والوطنية لالسترشاد والعمؿ والتطبيؽ، ىذا ما أراد ليا واضعوىا أف تكوف وىذا ما 

.    1ىي عميو اليـو
قد لحقيا بروتوكوؿ  المرأةالقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد وتجدر المالحظة إلى أف اتفاقية 

تبنى المؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف توصية تؤكد عمى ضرورة  1993، حيث أنو وفي سنة 2اختياري
                                                                                                                                                                                           

  ( تضمف تعريؼ لمتمييز، وحدد أشكالو، باإلضافة إلى تعداد التدابير التي يتوجب 06إلى  01الجزء األوؿ )المواد مف
 عمى الدوؿ اتخاذىا قصد القضاء عميو.

  ( ىو عبارة عف تحديد لمحقوؽ السياسية لممرأة، وحؽ الجنسية بما في ذلؾ 09إلى  07الجزء الثاني )المواد مف
 قدـ المساواة مع األب.تغييرىا ومنحيا مف األـ ألبنائيا عمى 

  ( يتمثؿ في إقرار بحقوؽ المرأة االقتصادية واالجتماعية وكذا الثقافية.14إلى  10الجزء الثالث )المواد مف 
  ( يتحدث عف التدابير القانونية، كاألىمية القانونية لممرأة عمى قدـ المساواة مع 16و  15الجزء الرابع )المادتاف

خؿ األسرة مثؿ الحؽ في ابراـ عقد زواجيا بنفسيا وحرية اختيار شريكيا وعدة حقوؽ أخرى تمنح الرجؿ، وكذا حقوؽ المرأة دا
 .ليا سواء قبؿ أو أثناء أو بعد الزواج بما في ذلؾ الحقوؽ المتعمقة بأطفاليا

  ة لمقضاء ( يتعمؽ ىذا الجزء بأعماؿ المجنة المكمفة بمراقبة العممية التدريجي22إلى  17الجزء الخامس )المواد مف
 عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة في كافة الدوؿ التي قامت بالتوقيع أو المصادقة عمى االتفاقية أو االنضماـ إلييا.

  ( يختص بأحكاـ االتفاقية كأشكاؿ النفاذ والتوقيع والتحفظ والمغات التي تنشر 30إلى  23الجزء السادس )المواد مف
اسية )لعسيري(، حقوؽ المرأة والطفؿ في القانوف الدولي اإلنساني، دار اليدى لمطباعة والنشر عب: شنظر، بيا االتفاقية وغيرىا
سييؿ حسيف )الفتالوي(، حقوؽ اإلنساف، دار : ولتفاصل شاثر شنظر، 27-26-25، د ط، ص 2006والتوزيع، الجزائر، 

 .260-259، ص 01، ط 2007الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 
فاطنة )ديب(، الحقوؽ السياسية لممرأة في الجزائر بيف القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الداخمي، مذكرة مقدمة لنيؿ  1

 .34، ص 2015-2014تممساف، الجزائر، -درجة الماجستير في القانوف الدولي، جامعة أبي بكر بمقايد
أو ميثاؽ، تتضمف إضافات ليا أو تشتمؿ عمى الجانب التنفيذي  وثيقة دولية تمحؽ بمعاىدة البروتواول الختياري ىو: 2

 أنظر: لالتفاقية األصمية،
www.moqatel.com. 21/03/2019. H 15.30  
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وفي السنة التي "، بروتواول اختياري مىحق باتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشةإصدار "
في منظمة األمـ المتحدة فريقا مف الخبراء مف أجؿ صياغة ىذا البروتوكوؿ،  وا  المرشة" "لمن تمييا كمفت 

 1999.1مارس  12وقد تـ االنتياء منو بتاريخ 
اءات تتعمؽ بجانب ىاـ مف وييدؼ ىذا البروتوكوؿ االختياري الذي ألحؽ باالتفاقية إلى وضع اجر 

ة لمتوقيع والمصادقة واالنضماـ مف قبؿ الدوؿ ، وتعد مثؿ ىذه البروتوكوالت اتفاقيات منفردة خاضعتفاقيةاال
مادة، تركز في مجمميا  (21)ويتألؼ ىذا البروتوكوؿ مف واحد وعشروف ، 2األطراؼ في االتفاقية األصمية

 آليتيف، وقد جاء ب3عمى سبؿ العمؿ بيف لجنة سيداو وبيف الدوؿ األطراؼ في االتفاقية والبروتوكوؿ أيضا
دائما في إطار تعزيز دور لجنة االتفاقية  ليات، تصب ىذه اآلقبؿ اتفاقيتو األصميةمف يف لـ تشيدىما تجديد

 4.آلية الشكاوى الفردية، وآلية التحقيؽ في مراقبة مدى تنفيذ الدوؿ ليذه األخيرة، وىما:
  :ىيو بمجموعة مف الخصائص،  سيداو تفاقيةا تمتازىذا و

  مبدأ المساواة ومبدأ عدـ التمييز بيف المرأة والرجؿ في الحقوؽ،  سيداو عمى مبدأيف ىمااتفاقية تقوـ
وتوجو في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ الدوؿ والحكومات نحو إلغاء كؿ ما يشكؿ تمييزا ضد المرأة، ليس فقط مف خالؿ 
اإلجراءات وسياسات الدوؿ والمؤسسات، بؿ أيضا إلغاء التمييز الواقع عمى المرأة مف طرؼ األفراد 

وغيرىا، بما في ذلؾ حتى التمييز الواقع عمييا مف طرؼ ة والمؤسسات الثقافية والدينية المجتمعي والمنظمات
، وتجدر المالحظة إلى أف اتفاقية سيداو ليست ىي أوؿ صؾ دولي ينادي بالقضاء عمى التمييز 5أفراد األسرة

إلالن الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد  ضد المرأة وتحقيؽ المساواة بينيا وبيف الرجؿ، فقد سبقيا
  6.لكنو كاف مجرد حبر عمى ورؽ، 1967نوفمبر  07الصادر في المرشة 

                                                           
أكتوبر  06المؤرخ في  (،43)الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دورتيا الثالثة واألربعوف مف قرار حيث صدر بعد ذلؾ ب 1

 .1979توكوؿ االختياري الممحؽ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ، المتضمف اعتماد البرو 1999
، 01، ط 2006نيى )القاطرجي(، المرأة في منظومة األمـ المتحدة )رؤية إسالمية(، المؤسسة الجامعية لمدراسات، لبناف،  2

 .235ص 
(، الحقوؽ السياسية لممرأة بيف الشريعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في شمامة )بوترعة 3

 .55، ص 2011-2010قسنطينة، الجزائر،  -القانوف العاـ، جامعة اإلخوة منتوري
 .39-38فاطنة )ديب(، المرجع السابؽ، ص  4
 .203نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  5
رشدي شحاتو )أبو زيد(، اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف المنظور اإلسالمي، دار الوفاء لمطباعة  6

 .35-34، ص 01، ط 2009والنشر، مصر، 
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  في االتفاقيات عادة ما يتـ التركيز عمى األفراد، غير أف اتفاقية سيداو تركز عمى األفراد وأيضا عمى
 ر عمى المرأة حقوقيا.نكاألنظمة، واإليديولوجيات )المرجعيات(، وحتى المؤسسات التي تُ 

  التي تنتيؾ الحقوؽ المشمولة بالحماية في إطار تمؾ المعاىدة عادة تركز عمى األفراد أيضا
ؿ الدولة كؿ المسؤولية في حرماف المرأة مف حقوقيا حمّ تفاقية تتخطى ذلؾ لتُ ىذه االالمعاىدة، في حيف أف 

 بغض النظر عف الجية التي مارست التمييز.
  قوانينيـ  بنودىا ضمفتفاقية الدوؿ األعضاء فييا أف يعمموا عمى تكريس ما جاءت بو ىذه االتمـز

الداخمية، ومف ثـ فيذه االتفاقية تفرض حقوؽ المرأة الواردة فييا مف خالؿ العممية التشريعية، مما يعني وجود 
 وسيمة أو سبيؿ لممساءلة بشأف ضماف ىذه الحقوؽ.

 فيي في ىذا الصدد ال تقر فقط بحكـ القانوف والحقوؽ بحكـ الواقع، بيف الحقوؽ  اتفاقية سيداو تميز
نما تال حظ أيضا التمييز الذي كاف قائما في الماضي، وتدخؿ مفيـو بالتمييز الراىف بيف المرأة والرجؿ، وا 

، 1التدابير التصحيحية الرامية إلى مكافحة آثار ىذا التمييز الماضي الذي يترؾ المرأة عاجزة أماـ الرجؿ
شرع مف خالليا في اتخاد اجراءات مف االتفاقية نجدىا تحدد تدابير خاصة يُ  (04)وطبقا لممادة الرابعة 

  2ايجابية وسياسات انمائية تتمحور حوؿ المرأة مف أجؿ ضماف المساواة ليا بحكـ الواقع.
 والحكومات بتطبيؽ ، تمـز الدوؿ آنفامنيا الذكورة  (04)تفاقية واعتمادا عمى المادة الرابعة ىذه اال

ليس فقط المساواة المطمقة بيف المرأة والرجؿ، بؿ تتعداىا إلى إلزاميا بممارسة تمييز عكسي يكوف إيجابي 
 تمكينيا مف التمتع بكافة حقوقيا التي يمنحيا ليا القانوف وتكفميا ليا ىذه االتفاقية.ل، وذلؾ لصالح المرأة

  بالتأثير السمبي الناجـ عف الممارسات االجتماعية والعرفية والثقافية التي ترتكز  االتفاقية أيضاتعترؼ
 عمى دونية أو تفوؽ جنس عمى آخر، أو عمى األدوار النمطية المحددة لكؿ مف المرأة والرجؿ.

 تحمؿ ىذه االتفاقية في طياتيا مبدأ التزاـ الدوؿ بموجب ىذه المعاىدة بتغيير ديناميكية العالقة بيف 
نما تنشأ عالقة رغباتيا الدولة والمرأة، فال يكوف مصير المرأة مرىوًنا بجيوزية الدولة أو استعداداتيا أو ، وا 

                                                           
 .60-59ىالة )سعيد التبسي(، المرجع السابؽ، ص  1
األطراف تدابير مؤيت  خاص  تستيدف التعميل ل يعتبر اتخاذ الدول  -1" مف اتفاقية سيداو عمى : 04تنص المادة  2

، ولانو يمب شن ل يستتب  لى  شي نحو بالمساواة الفعىي  بين الرمل والمرشة تمييزا بالمعن  الذي تأخذ بو ىذه التفايي 
لفرص اإلبضا  لى  معايير غير متاافئ  شو منفصى ، اما يمب ويف العمل بيذه التدابير مت  تحضضت شىداف التاافؤ في ا

 والمعامى .
ل يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاص  تستيدف حماي  األموم ، بما في ذلك التدابير الواردة في ىذه التفايي ،  -2 

 امراً  تمييزًيا".
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جديدة تكوف الدولة فييا مسؤولة اتجاه المرأة وعاجزة عف التيرب مف مسؤولياتيا، خصوصا مع وجود آلية في 
  1.مى التمييز ضد المرأةالقضاء علجنة  وىيىذه االتفاقية مخصصة لمرصد والمراقبة، 

  تعتبر ىذه االتفاقية سمطة عميا، وبذلؾ تطرح نفسيا كبديؿ عف القوانيف المحمية وناسخة ليا، ومف
منيا، حيث تؤكد عمى أف جميع بنود االتفاقية  (02)أخطر موادىا التي تكرس ىذا األمر ىي المادة الثانية 

ىي حزمة واحدة، تستدعي بعضيا بعض، وتسمـ بعضيا إلى بعض، بؿ وتسد بعضيا ثغرات بعض، وىو ما 
، فيي تدعوا إلى تعديؿ أو إلغاء القوانيف المحمية، واستبداليا بقوانيف غير "المنظوم "جعؿ البعض يصفيا بػ: 
 2اقية كافة المرجعيات التشريعية والدينية لتصبح ىي المرجعية العميا.تمييزية، وىكذا تمغي االتف

  الثاني الفضرة

 اتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشة تضييم

، وىو ما خصصنا ىذه االتفاقية وبعد سنوات عديدة مف تفعيميا تبيف أنيا تحمؿ العديد مف المزاياإف 
ا المجتمعات التي تيدد خصوصً لـ تخموا مف العيوب أو المخاطر في المقابؿ و ، غير أنيا العنصر "أوال" لو

 ، كاآلتي:العنصر "ثانيا"في  وىو ما نوضحو ،االسالمية

 شول

 مزايا التفايي 

مجموعة مف المزايا تحمؿ  القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةيبدوا جميا أف اتفاقية  
 ما يأتي:في يمكف إجمالياالتي وااليجابيات 

 :لغا  التمييز لغاء كؿ أشك المساواة وا  اؿ التمييز أكدت ىذه االتفاقية عمى وجوب تحقيؽ المساواة وا 
ليست ىي الصؾ ، رغـ أنيا يايعتبر نقطة ايجابية تحسب لصالح -في ظاىره–ذا األمر بيف المرأة والرجؿ، ى

، والعيديف الدولييف 1948بذلؾ، فقد سبقيا اإلعالف العالمي لحقوؽ االنساف  الدولي األوؿ الذي نادى

                                                           
 .61-60ىالة )سعيد التبسي(، المرجع السابؽ، ص  1
 .29نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  2
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، وغيرىـ مف الصكوؾ، ولو كاف إقرار المساواة وعدـ التمييز فييـ جاء بشكؿ جزئي عكس السيداو 1966
 1.عمت مف ىاذيف المبدأيف ركيزة لياالتي ج

 : بتفعيؿ كافة االجراءات اإليجابية الكفيمة بإلغاء التمييز ضد االتفاقية تطالب  اإلمرا ات اإليمابي
االتفاقية الدوؿ المنظمة إلييا بتعجيؿ اتخاذ ىذه ىذه المرأة وتحقيؽ المساواة بينيا وبيف الرجؿ، وألزمت 
 2.فييا حقوؽ المرأة المكرسةجميع التدابير عمى وجو السرعة، قصد تحقيؽ حماية ناجعة ل

 : بحماية وتكريس حقوؽ المرأة في كافة  سيداواتفاقية باإلضافة إلى اىتماـ  الممارس  الثضافي
عمى قدـ المساواة مع الرجؿ، اىتمت أيضا بشكؿ مباشر بالممارسات الثقافية النمطية التي تمجد و المجاالت 

 (05)واحدة مف أىـ موادىا المثيرة لمجدؿ وىي المادة الخامسة ذلؾ في فوقية الرجؿ وتكرس دونية المرأة، و 
بحيث تحث فييا الحكومات عمى تعديؿ النموذج االجتماعي والثقافي المتعمؽ بسموكيات كؿ مف  )ش(،فقرة 

الرجؿ والمرأة والوصوؿ إلى العدالة في ذلؾ، وىذا يعني تغيير جميع الممارسات المبنية عمى تفوؽ أي مف 
لوجودىا بكثرة في أغمب مى اآلخر، وخصوصا تمؾ التي تكرس فوقية الرجؿ عمى المرأة نظرا الجنسيف ع
 3.المجتمعات

 :ىي األولى مف بيف  القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةتعتبر اتفاقية  تنظيم األسرة
موضوع تنظيـ األسرة، فيي تطمب مف الدوؿ أف تمتـز بتقديـ اإلرشاد حوؿ تنظيـ  عالجتاالتفاقيات التي 

داخؿ عائمتيا، األسر خالؿ عممية التعميـ، وأيضا تطوير قوانيف األسرة بالقدر الذي يضمف لممرأة كؿ حقوقيا 
 4مف االتفاقية. (16)و  (15)التي كرستيا المواد  وىي الحقوؽ

 :مف مزايا ىذه االتفاقية أيضا أنيا تحدثت عف اتكالية حقوؽ اإلنساف عمى بعضيا  حضوق اإلنسان
البعض، فعند الممارسة يعطي القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف األولوية لمحقوؽ المدنية والسياسية عمى غيرىا 

                                                           
نبيؿ عبد الرحماف )ناصر الديف(، ضمانات حقوؽ اإلنساف وحمايتيا وفقا لمقانوف الدولي والتشريع الوطني، المكتب الجامعي  1

 .10، د ط، ص 2008الحديث، مصر، 
 .40رشدي )شحاتو أبو زيد(، المرجع السابؽ، ص  2
 ف ممي  التدابير المناسب  لتحضيق ما يىي:تتخذ الدول األطرامف اتفاقية سيداو عمى : " )ش(فقرة  (05)تنص المادة  3

)ش(: تغيير األنماط المتمالي  والثضافي  لسىوك الرمل والمرشة، بيدف تحضيق الضاا  لى  التحيزات والعادات العرفي  وال 
ل الممارسات األخرى الضائم  لى  اللتضاد باون شي من المنسين شدن  شو شلى  من اآلخر، شو لى  شدوار نمطي  لىرم

 والمرشة".
 .1979القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف اتفاقية  (10)المادة  :شنظر 4
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لثقافية، ليذا مف الحقوؽ، بالرغـ مف أف معظـ النساء تتعمؽ مشاكميـ بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية وا
 1دعت االتفاقية إلى تحقيؽ الموازنة في حماية وتكريس وتفعيؿ حقوؽ المرأة بجميع أنواعيا.

  : تعتبر اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ىي االتفاقية الدولية المرشة الريفي
يف مجموعات ذوات مشاكؿ األولى التي تعالج موضوع حقوؽ النساء في األرياؼ، وتكرس حقوقيف عمى أن

 2.منيا (14)طبقا لممادة الرابعة عشر  ، وىذاخاصة
 ثانيا

 ليوب التفايي 
ة، إال أنيا لـ تخموا مف ورغـ مزاياىا المتعدد القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةاتفاقية  

 خطًرا عمى بعض الدوؿ خاصة االسالمية منيا، وىي تتمثؿ في: تشكؿالعيوب التي 
 تفاقية طالبت بعدـ التمييز ضد المرأة وتطبيؽ المساواة المطمقة بينيا وبيف الرجؿ، غير أف ىذه اال

تكريسو، فالمساواة التي تنادي بيا ىي االتفاقية مفيوـ المساواة الحقيقي ليس ىو ذات المفيوـ الذي أرادت 
س الجنس، غير أف مفيوـ المساواة إعطاء المرأة ذات الحقوؽ التي يتمتع بيا الرجؿ دوف أي تفرقة عمى أسا

الحقيقي ىو معاممة المرأة تماما مثؿ الرجؿ في حاؿ أرادت التساوي بو، سواء كاف ذلؾ في الحقوؽ أو حتى 
في الواجبات، فمف الضروري أف تقوـ بكؿ ما يقوـ بو الرجؿ، وبالتالي تعامؿ المرأة وفؽ المعايير الذكورية 

، ألنو أحيانا يكوف مف المساواة ىو عدـ المساواة بيف 3بيعة اإلنسانيةمما يؤدي إلى تناقض صارخ مع الط
لـ تكرس المساواة  القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةتفاقية األشخاص بما يحقؽ العدالة، ومنو فا

عماؿ ىذا المفيـوالموضوعية   بيف الجنسيف، بؿ كرست المساواة اإليجابية التي تصب في صالح المرأة، وا 
 يجعمنا مستقبال في حاجة إلى صكوؾ دولية تنادي بحقوؽ الرجؿ عمى قدـ المساواة مع المرأة.

 مف الشكوؾ، غير أف الواضح أف اليدؼ األساسي لوضعيا ىو فرض  عديددوافع ىذه االتفاقية تثير ال
السياسي  النموذج االجتماعي الغربي العمماني عمى كافة دوؿ العالـ، تكممًة لمنجاح في فرض النموذج

واالقتصادي، وىذه النماذج ال تراعي اختالؼ العقيدة أو تبايف الثقافة بيف المجتمعات، بؿ ىي تسعى لفرض 
، ىذا ما ييدد قبؿ كؿ شيء المجتمعات اإلسالمية، ألف 4نمط حضاري موحد عمى العالـ تمتـز بو كؿ الدوؿ

، خاصة ما تعمؽ منيا بالحقوؽ يةريعة اإلسالمىذه االتفاقية جاءت بالعديد مف القواعد التي تتعارض مع الش

                                                           
 .41-40رشدي )شحاتو أبو زيد(، المرجع السابؽ، ص  1
 .204نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  2
 .69ىالة )سعيد التبسي(، المرجع السابؽ، ص  3
 .237-236، ص نفسو نيى )القاطرجي(، المرجع 4
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األسرية لممرأة، ىذا ما يجعؿ الدوؿ اإلسالمية المصادقة عمى االتفاقية مف بينيا الجزائر بيف مطرقة 
 يا.لقوانينرئيسي االلتزامات الدولية وسنداف الشريعة اإلسالمية التي تعتبر مرجع 

  دوف أف تمزميا بأية واجبات، وىذا يعد مدخؿ لكسب عف حقوؽ المرأة أيضا ىذه االتفاقية تحدثت فقط
يقابمو واجب ليقود إلى التوازف أف غير عادؿ، ألنو مف البدييي أف الحؽ البد ىو أمر تأييد النساء ليا، و 

 المطموب في المجتمعات.
  األسرة، التي في ىذه االتفاقية دعوة صريحة إلى إنكار دور المرأة في أىـ مؤسسة اجتماعية وىي

أوالىا التشريع اإلسالمي عناية كبيرة باعتبارىا الوحدة األساسية لممجتمع مف خالؿ أحكاـ عديدة تكفؿ ليا 
االستقرار وتحقؽ غايتيا ومقاصدىا، وىذا اإلنكار المبطف في مواد االتفاقية تجمى خصوًصا في تدعيـ عمؿ 

ه األخيرة يمكف أف يقوـ بيا أي شخص آخر أو مؤسسة ألنيا ترى بأف ىذ ،المرأة وتفضيمو حتى عمى األمومة
وغيرىا مف األمور ي عقد زواجيا بنفسيا دوف ولييا، متخصصة بداًل مف األـ، أيضا إعطاء المرأة الحؽ ف

 التي مف شأنيا أف تؤدي إلى تيديـ األسرة ال إلى بناءىا.
  ُكما ىو واضح مف تسميتيا ىو  القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةخاطب باتفاقية إف الم

المرأة وليس النساء، أي أف الضمير المستبطف ىنا ىو ضمير الفرد، ونالحظ بأف ىذه ىي سمة كؿ صكوؾ 
وغيرىا، وذلؾ في ظؿ سيطرة المراكز الغربية عمييا بما تحممو مف قرارات ومواثيؽ ومعاىدات األمـ المتحدة 

 1.مف فمسفة ذات نزعة فردية
 الستراتيجية النفس الطويؿ في تحقيؽ  القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة استخداـ اتفاقية

األىداؼ والرضا بالمكاسب المحددة في كؿ مرحمة حتى تتنامى النتائج، وىذا يفسر المؤتمرات الدولية 
مرحمة لى ترويج األفكار والرؤى إالمتتابعة التي عقبت صدور ىذه االتفاقية، وتبًعا لذلؾ تـ تجاوز مرحمة 

وتغطية ذلؾ بمرجعية دولية قانونية ممزمة قد تصؿ مع الوقت إلى المقاطعة بطريقة ما  ية،آليات تنفيذوضع 
 ليا.االتفاقيات المشابية السيداو و لكؿ دولة تتحفظ عمى 

  إضافة إلى كؿ ما سبؽ يبقى أىـ عيب ليذه االتفاقية ىو أنيا تشكؿ خطًرا عمى المجتمعات
ا في جانب األحواؿ الشخصية تعمؿ في ثناياىا عمى تكسير مبادئ الديف اإلسالمي خصوصً  االسالمية، ألنيا

لممسمميف، وذلؾ عف طريؽ: حث المرأة عمى االستغناء عف ولييا في عقد زواجيا، اقرار المساواة في الميراث 
ومنو فالسيداو .إلخ، بيف الجنسيف، حؽ المرأة في الطالؽ باإلرادة المنفردة ليا ولو دوف سبب ودوف مقابؿ..

تمس بخصوصيات األمة اإلسالمية التي تتخذ اإلسالـ ديًنا ومنيج حياة، فمطالما كاف شرع اهلل ىو الذي 

                                                           
 .41رشدي )شحاتو أبو زيد(، المرجع السابؽ، ص  1
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لمشاعر  تفاقية ىي تحد  ىذه االنعتبر  وبالتالي يمكف أف، 1مة اإلسالمية ولف ترضى عنو بديالتحتكـ إليو األ
المسمميف، ألنيا تعمؿ عمى طمس ىويتيـ والقضاء عمى مقاصد شريعتيـ في حفظ الديف والعقؿ والنفس 

طر الناس دونًيا ييدؼ إلى تغيير خمؽ اهلل وفطرتو التي فُ والعرض والماؿ، كما تعد ىذه االتفاقية مشروًعا 
المتمثمة في  مفائيـ لتحقيؽ مخططاتيـريكية وحبدعـ مف الحركات الصييونية األم وقد كاف ذلؾ كموعمييا، 

القضاء عمى القيـ اإلنسانية، وىدـ األدوار النمطية، ومحاربة التعاليـ الدينية، وذلؾ ال يتأتى طبًعا إال عف 
طريؽ المرأة ألنيا ىي مربية األجياؿ، وتحميميا أفكار غربية معادية لإلسالـ يجعميا خير مصدر لغرس تمؾ 

وس النشء، وبذلؾ ينحسر سمطاف اإلسالـ في المجتمع اإلسالمي بجيود مف المسمميف التربية الغربية في نف
ة مف ، وقد تـ تكثيؼ الجيود لتحقيؽ ذلؾ خاص2أنفسيـ، كؿ ذلؾ تحت غطاء الشرعية وحماية حقوؽ اإلنساف

 3أكثر فأكثر. وتكريس مضمونيا بغرض تفعيميا التي عقبت السيداوالمؤتمرات الدولية خالؿ العديد مف 

 الثاني فرعال

 تفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشة ل األساسي   المبادئ

                                                           
 .237نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  1
، قسنطينة، مجمة المعيارحكيمة حفيظي، "حقوؽ المرأة في ظؿ الفيـ السميـ لنصوص السنة النبوية مقارنة باتفاقية سيداو"،  2

 .636، ص 2011، ديسمبر 28، العدد 02الجزائر، الجزء 
ىذه المؤتمرات متعددة، بعضيا ناقشت مسائؿ بعيدة كؿ البعد عف موضوع المرأة، غير أنو تـ في ثناياىا الحديث عف شواغؿ  3

المرأة وحقوقيا، بما يجسد ويدعـ ما جاءت بو اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، وبعضيا جاء متخصًصا 
بالدنمارؾ،  1982رجؿ بالتحديد، نذكر أىميا كاآلتي: مؤتمر كوبنياجف لحقوؽ المرأة في موضوع حقوؽ المرأة ومساواتيا مع ال

 1990بكينيا، مؤتمر توفير التعميـ لمجميع  1985بالمكسيؾ، مؤتمر نيروبي لحقوؽ المرأة  1984المؤتمر الدولي لمسكاف 
بمصر،  1994بالنمسا، مؤتمر السكاف والتنمية  1993بالبرازيؿ، مؤتمر حقوؽ اإلنساف  1992بتايالند، مؤتمر البيئة والتنمية 

بالدنمارؾ، مؤتمر بكيف األوؿ لحقوؽ المرأة والقضاء عمى التمييز ضدىا  1995مؤتمر القمة العالمي لمتنمية االجتماعية 
: نيى )القاطرجي(، المرجع شنظر لتفاصيل شاثربالصيف،  2000لحقوؽ المرأة  05بالصيف، مؤتمر بكيف الثاني+ 1995

لينا )الطباؿ(، االتفاقيات الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف،  و، 295إلى  180لسابؽ، ص ا
، -مدينة وىراف نموذجا-صحبيو )حمداد(، المشاركة السياسية لممرأة الجزائرية في المجتمع المحمي  و، 78، د ط، ص 2010

حكيمة  و، 62، ص 2016-2015، الجزائر، 02في العمـو السياسية، جامعة وىراف أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه 
 . 636، ص حفيظي، المرجع نفسو
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ىذه األخيرة مف أىـ القضايا في  حقوؽ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة اعتبرت
أقرت مبدأيف اعتبرتيما أساس لمنيوض باألمـ، ليذا المرصودة اإلصالحية لمياـ العالـ، وأدرجتيا في إطار ا

، وىو ما نفصمو في حماية وتكريس حقوؽ المرأة في كؿ دوؿ العالـ، وىما: مبدأ المساواة ومبدأ عدـ التمييز
المساواة"، في حيف  مبدأ"لدراسة  ىاألول تخصص الفقرة ،قرتيفمف خالؿ تقسيـ مضمونو إلى ف ىذا الفرع

 ."دـ التمييزمبدأ ع"لمتفصيؿ في  ةالثاني تخصص الفقرة

  األول الفضرة

 مبدش المساواة 

والمبس الذي يثيره نتيجة الخمط بينو ، خاصًة ما تعمؽ بمفيومو، مبدأ المساواة يثير عدة نقاط  
عنصر خصص اليـ مضموف ىذه الفقرة إلى عنصريف، ي، األمر الذي يتطمب منا تقسوبيف مصطمح الجندر

  .عف الجندر مبدأ المساواة لتمييز العنصر "ثانيا"خصص حيف يفي مبدأ، ىذا اللتوضيح مفيـو  "أوال"

 شول

 مفيوم مبدش المساواة

إلى تحديد مفيومو في المغة، ثـ االصطالح، مروًرا بالقانوف، وانتياًء بمفيومو في  نتطرؽ أوالس 
 الشرع، وذلؾ كاآلتي:

، سواسو  سواسي و شسوا وىي مفرد لجمع:  سوا المساواة لغًة مأخوذة مف كممة : في الىغ 
، والمساواة لغة قد 1في المقدار إذ ال يزيد وال ينقص يء مثمو، والتساوي ىو التكافؤواألخيرة نادرة، وسواء الش

 النظير، ،المثؿ، المشابيةيعبر عمى مضمونيا بعدة ألفاظ تحمؿ ذات معناىا، ومنيا: التكافؤ، المماثمة، 
  2...إلخ.األسوة، الموافقة العدؿ،

                                                           
  .408، ص 14، ج 1988جماؿ الديف )بف منظور(، لساف العرب المحيط، دار الجيؿ، بيروت، لبناف،  1
 .11، ص 01، ط 01، ج 2007منشر، مصر، رشاد )حسف خميؿ(، نظرية المساواة في الشريعة اإلسالمية، دار الفاروؽ ل 2
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يقصد بالمساواة: "تساوي جميع الناس في الحقوؽ والواجبات، مف غير تفضيؿ أحد   في الصطالح:
عمى غيره بسبب األصؿ أو الجنس أو العرؽ أو الطائفة أو القبيمة أو الديف أو المذىب أو الموف أو الدـ أو 

 1ميما كاف أساسو". الطبقة االجتماعية، ألف الناس مف أـ  واحدة وأب  واحد ومنو ال تمييز بينيـ

تاحة الفرص ليـ   أو ىو: "عدـ التفاضؿ بيف األفراد عند معاممتيـ، والعمؿ عمى التسوية بينيـ، وا 
 2.جميعا دوف أي استثناء"

ىذا  لـ يضع المشرع الجزائري أي مفيوـ لممساواة في أي قانوف، واكتفى فقط بذكر: في الضانون
بأنيا: "تماثؿ جميع األفراد  المساواة البعض منيـ فقد عرؼفقياء القانوف،  أما ،في عدة مواضع المصطمح

في المراكز القانونية، وفي اكتساب الحقوؽ والحريات العامة، مع التزاميـ بتحمؿ الواجبات عمى قدـ التماثؿ، 
 3.وبدوف أي تفرقة ميما كاف نوعيا"

السابؽ في  الجزائرية ميو رئيس الجميوريةومبدأ المساواة وخصوًصا المساواة بيف الجنسيف أكد ع 
رسالة أرسميا بمناسبة تصويت البرلماف الجزائري عمى آخر دستور لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

، وىو دستور سنة  "...إن التعديل الدستوري ، بقولو: 2016فبراير  07، وذلؾ بتاريخ 2016إلى غاية اليـو
في سوق العمل،  المناصف  بين الرمل والمرشةتحق اإلكادة، وىو تاريس مبدش الحالي يد سمل تطورًا يس

 بغي  تمسيد المبدش...، و ، وشيًاا تكمي  المرشة لى  تولي ال المسؤولياتالحضوقوفي غيرىا من 
ل  ؤدي إالمبدش المنصف برمزيتو الضوي  سي فمن البدييي شن ىذا والرمل المساواة بين المرشةالدستوري في 

                                                           
بيف مفيـو المنظومة القانونية الدولية وخصوصيات المجتمعات  -عبد القادر حوبة، مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة  1

 .98، ص 2015جواف ، 06العدد ، الجزائر، مجمة الباحث لمدراسات األكاديميةاإلسالمية"، 

عمار )مساعدي(، مبدأ المساواة وحماية حقوؽ اإلنساف في أحكاـ القرآف ومواد اإلعالف، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع،  2
 .11، ص 01، ط 2006الجزائر، 

ف، محمد عمي السالـ عياد )الحمبي(، مبدأ المساواة في الشريعة االسالمية والقانوف الوضعي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األرد 3
جياللي )وحياني(، مظاىر المساواة بيف الزوجيف في قانوف األسرة الجزائري عمى ضوء : شنظر شياا، 23، ص 2002

-2010تممساف، الجزائر، -االتفاقيات الدولية، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في قانوف األسرة، جامعة أبي بكر بمقايد
مجمة االجتياد لمدراسات القانونية  ة في الفقو اإلسالمي والمواثيؽ الدولية،سميماف ولد خساؿ، حؽ المساوا و، 08، ص 2011

 .14-13، ص 2013، جواف 04، الجزائر، العدد واالقتصادية
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كال تطورًا ايمابًيا لىذىنيات نحو تفتح والتزام ديمضراطي شابر، ولندما حراي  حضيضي  داخل الممتم ، وي
توفر المرشة لنفسيا العوامل الثضافي  والميني  والنزاى  األخاليي  التي تمتىايا، حينئٍذ...ستنتزع بمدارة 

  1.انتصارات مديدة..."

"إن الكعب المزائري عمى مبدأ المساواة بقوليا:  2016كما أكدت ديباجة آخر دستور لمجزائر لسنة  
ناال ويناال دومًا في سبيل الحري  والديمضراطي ، وىو متمسك بسيادتو واستضاللو الوطنيين ويعتزم شن 

العمومي ، والضدرة  في تسيير الكؤون مكارا  ال مزائري ومزائري يبني بيذا الدستور مؤسسات شساسيا 
إطار دول  ديمضراطي  ، وامان الحري  لال فرد في والمساواة لى  تحضيق العدال  المتمالي 

مف الدستور  (32)الثانية والثالثوف  المادة ىذا المبدأ الذي ورد في الديباجة تـ صقمو فيمميوري ..."، 
ن شن ُيتذرع بأي تمييز يعود سببو إل  المولد ل المواطنين سواسي  شمام الضانون، ول يما"انفسو، بقوليا: 
 2.شو الرشي شو شي كرط شو ظرف آخر، كخصي شو امتمالي" المنسشو العرق شو 

والمساواة أماـ  –والمساواة مف الناحية القانونية تتضمف أربعة جوانب وىي: المساواة أماـ القانوف   
 3األعباء والتكاليؼ العامة.اة في والمساو  –والمساواة في الحقوؽ  –القضاء 

لقد جاء اإلسالـ وأكد عمى وجوب تحقيؽ المساواة بيف جميع الناس، بما في ذلؾ بيف في الكرع: 
ؿ ذلؾ طبًعا مع مراعاة االختالفات الطبيعية معاممة أو في الحقوؽ والواجبات، كالرجاؿ والنساء، سواء في ال

"الناس سواسي  اأسنان  – صى  اهلل لىيو وسىم –، وقولو 4إخوة"إنما المؤمنون : "لضولو تعال بيف الناس، 
                                                           

، دار جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، 2019عمار )بوضياؼ(، دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  1
 .47، ص 01، ط 2016

 14، ج ر عدد 2016دستور الجزائر لسنة تعديؿ ، المتضمف المصادقة عمى 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانوف  2
  .2016مارس  07المؤرخة في 

حقوؽ المرأة بيف االتفاقيات الدولية والشريعة االسالمية والتشريع الوضعي، دار : خالد مصطفى )فيمي(، شنظرلتفاصيل شاثر  3
عبد الغني )بسيوني عبد اهلل(، مبدأ المساواة أماـ القضاء وكفالة حؽ  و، 15 – 13ص ، 2007الجامعة الجديدة، مصر، 

ب(، المسؤولية عف اإلخالؿ مسعود )شييو  و، 20-19، ص 02، ط 2001التقاضي، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 
 .03، ص 2000بمبدأ المساواة وتطبيقاتيا في القانوف اإلداري، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .(10)سورة الحجرات، اآلية  4
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ومعىناام كعوبا ويبائل لتعارفوا إن "يا شييا الناس إنا خىضناام من ذار وشنث  أيًضا:  ويولو تعال ، المكط"
 1.شارمام لند اهلل شتضاام إن اهلل لىيم خبير"

نذكر منيا اآليات واألحاديث التي تنص خصيًصا عمى المساواة بيف المرأة والرجؿ، وىناؾ أيًضا مف 
وشنو خىق الزومين الذار واألنث  من نطف  إذا تمن  وشن : "بضولوبينيما منذ بدأ الخميقة ساوى  تعال أف 

ضؿ أو آخر ف الرجاؿ والنساء مف نفس واحدة، وليس لجنس عمى تعال ، وقد خمؽ 2لىيو النكأة األخرى"
"يا شييا الناس اتضوا ربام الذي خىضام من نفس واحدة وخىق منيا زوميا وبث منيا رماًل : لضولو تكريـ،

 ،4"ولضد ارمنا بني آدم": بضولوأيًضا بني آدـ دوف أي تفريؽ في الجنس  تعال ، وقد كـر 3اثيرا ونسا "
نما يكوف التكريـ فقط بالتقوى والعمؿ الصالح،   لضولوفالتكريـ ال يشمؿ الرجاؿ دوف النساء وال العكس، وا 

 5.": "إن شارمام لند اهلل شتضاامتعال 
: "السارق والساري  فايطعوا لضولو تعال كما ساوى تعالى بيف الرجاؿ والنساء حتى في العقوبة 

 7.: "والزاني  والزاني فامىدوا ال واحد منيما مئ  مىدة"شيًااويولو ، 6شيدييما مزاً  بما اسبا"

إلى جانب  –فيعتبر مبدأ المساواة  تفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةال أما بالنسبة
وقد أكدت عمى ذلؾ في ديباجتيا حينما أشارت إلى أف ىدفيا ىو الركيزة األساسية ليا،  –مبدأ عدـ التمييز 

أف ىذه المالحظ ، و أنواع الحقوؽ وفي كافة المياديف تحقيؽ المساواة المطمقة بيف المرأة والرجؿ، في جميعىو 
االتفاقية تدعو في موادىا لممساواة في الحقوؽ دوف الواجبات، ومنو فيي مساواة مبتورة، ألف المساواة الحقيقية 

والحقوؽ فقط فحينيا تكوف مساواة غير عادلة تصب تكوف في المزايا وحتى األعباء، أما إذا كانت في المزايا 
 في مصمحة طرؼ دوف اآلخر، وىو ما يصبح تمييًزا ضّد ىذا اآلخر.

                                                           
 (.13)سورة الحجرات، اآلية  1
 (.47) – (46)سورة النجـ، اآليتيف  2
 (.01)سورة النساء، اآلية  3
 .(70)سورة اإلسراء، اآلية  4
 (.13)سورة الحجرات، اآلية  5
 .(38)سورة المائدة، اآلية  6
 (.02)سورة النور، اآلية  7
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 ثانيا

 تمييز المساواة لن المندر

مف المصطمحات الصعبة والمبيمة والتي ال يعمميا الجميع، غير أنو ىو في  يعتبر مصطمح الجندر
وردت عّدة تعريفات ليذا المصطمح،  و، حيثالحقيقة يتقارب إلى حد  بعيد مع مفيوـ المساواة لكنو ال يطابق

"المنس البيولومي شو بعض ولكنيا جاءت غير مفيومة ومتباينة المعنى، فالبعض يطمقو لإلشارة إلى 
غير أف كال  في المسائؿ التي تخصيا ىي بالذات، مرشة""ا، ويستعممو البعض اآلخر ليحؿ محؿ كممة وانبو"م

 التأويميف غير صحيحيف، إذ أنيما ييمالف عنصريف أساسيف في ذلؾ وىما: الرجؿ والمجتمع.

اأنث ، وىذه "كعور اإلنسان بنفسو اذار شو اليوية الجندرية بأنيا:  الموسول  البريطاني وتعرؼ 
اليوي  حسبيا ل تثبت بالولدة، بل تتأثر بالعوامل النفسي  والمتمالي  بعد الولدة )وىو ما يعبر لنو 

"ىو ، إذ عرفتو بقوليا: لمنظم  الصح  العالمي أما التعريؼ األدىى فكاف ، بمعن  آخر بالكذوذ المنسي("
  1.ل لالي  ليا بالختالفات العاوي "وصف لىخصائص التي يحمىيا الرمل والمرشة اصفات مراب  

ما عدا ىاذيف المفيوميف ال يوجد تعريؼ فقيي واضح لمصطمح الجندر، شأنو في ذلؾ شأف العديد  
، ومنو يمكف فيمو مف خالؿ تطبيقاتو فقط، مثؿ مف المفاىيـ التي فرضيا عمينا النظاـ العالمي الجديد بالقوة

ماىيتو أحد إاّل مف خالؿ ما ينتج عنو مف مصباح يضيئ، أو أجيزة  التيار الكيربائي ال يراه وال يعرؼ
 كيربائية تشتغؿ، إلى ما شابو ذلؾ.

وعمى الرغـ مف أف المعنى الطبيعي ليذه الكممة ىو الفروؽ بيف الجنسيف ) ذكر وأنثى(، حيث يتفرد 
ىو العكس تماًما، حيث  كؿ منيما بخصائصو، إاّل أف المعنى الذي فرضو السياؽ الجديد لفمسفة الجندر

"إلغا  ال الفروق بين المرشة والرمل ولدم اللتراف بيا سوا  اانت فروق بيولومي  شو من أصبح يعني: 
وعميو فتغيير معنى  نتاج الطبيع ، وال ما ينتج لن ىذه الخصائص العاوي  من توزي  ألدوار الحياة"،

ي القائمة عمى التماثؿ المطمؽ بيف الجنسيف، وفي إطار الجندر إلى ىذا المفيوـ فرضتو فمسفة المجتمع الغرب

                                                           
 .283-282نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  1
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الزواج المثمي...إلخ، وأرادوا فرضيا  –األـ العزباء  –بيحت لدييـ عدة مسائؿ منيا: االبف البيولوجي ذلؾ أُ 
 1عمى المجتمعات المحافظة خصوًصا االسالمية منيا التي تقدس وبشدة رابطة الزواج ومعنى األسرة.

، حيث تـ ذكره الضاىرة، وذلؾ في وثيقة مؤتمر 1985وؿ مرة في سنة صطمح ألموقد ظير ىذا ال
منيا  (04)مف المادة الرابعة  (19)منيا ما جاء في الفقرة التاسعة عشر مرة،  (51)واحد وخمسوف فييا 

غير أف ىذا المصطمح آنذاؾ لـ ينتبو  : "...الذي يدلوا إل  تحطيم ال التفري  المندري "،التي نصت عمى
أف ىذا المصطمح أثير مرة أخرى في  إال، 2لو أحد ألف الجميع كاف يقصد بو نوع الجنس )ذكر / أنثى( فقط

وقد ثار في ىذا األخير مرة في وثيقة ىذا المؤتمر،  223حيث ورد باين األول،  في مؤتمر 1995سنة 
ؿ مفيوـ ىذا المصطمح نظًرا لصعوبة ترجمتو إلى لغات أخرى، مما صراع كبير بيف المشاركيف داـ ألياـ حو 

بالذكر  و، وىنا بيت القصيد فالدوؿ الغربية رفضت تعريفلجنة خاصة لتقوـ بتحديد مفيوموأدى إلى إنشاء 
واألنثى، ليذا خرجت المجنة متفقة عمى عدـ تعريفو، وذلؾ ألف ىذا المؤتمر أراد تمرير ما يسمي بالمثمية 

بقي استعماؿ ىذه الكممة في العديد مف المؤتمرات الالحقة دوف تحديد ما و ، 3ية تحت مفيوـ الجندرالجنس
 ترمي إليو وال المعنى الحقيقي ليا.

ومنو نالحظ أف األمـ المتحدة تدعـ كثيًرا مفيوـ النوع االجتماعي أو الجندر، بؿ وتجعؿ منو حًقا مف 
الذي ىو موروث لإلنسانية، والذي يشير إلى أصؿ الخمقة في حد حقوؽ اإلنساف، عمى حساب مفيوـ الجنس 
لى التركيبة  الخاصة بالذكور واإلناث. والمورفولوجيا الجسمية والفيزيولوجيا ذاتو عمى مستوى الصبغيات، وا 

ويطرح الجندر تقسيًما جديًدا بيف الذكر واألنثى وىو األساس االجتماعي، فميست الفروؽ بيف الرجاؿ 
فطرية وال بيولوجية وال نفسية، بؿ ىي اجتماعية، فالمجتمع وثقافتو وأفكاره ىي التي تصنع حسب ىذا والنساء 

المفيوـ ىذه الفروؽ، وتحدد األدوار المنوطة بيف المرأة والرجؿ، فينعكس ذلؾ عمى تصور كؿ واحد منيما 
، بحيث تتولى المرأة أدوار لنفسو ولمف يغايره، وطالما أف المجتمع ىو صانع ىذه الفروؽ فالتغيير ممكف

                                                           
لية، أطروحة محمد الصالح بف عومر، المساواة بيف الجنسيف في ابراـ عقد الزواج في قانوف األسرة الجزائري والمواثيؽ الدو  1

 .16، ص 2016-2015تممساف، الجزائر،  –مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص، جامعة أبي بكر بمقايد 
 .282-281نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  2
ؽ، مذكرة مقدمة لنيؿ عادؿ بولقناطر، ترقية وحماية حقوؽ المرأة اإلفريقية في القانوف الدولي االفريقي بيف النظرية والتطبي 3

 .25، ص 2011-2010، الجزائر، 01درجة الماجستير في القانوف، جامعة الجزائر 
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الرجؿ، ويتولى الرجؿ أدوار المرأة، وينتج عف ذلؾ تغيير الرجؿ لفكرتو عف نفسو، وتغيير المرأة لفكرتيا عف 
نفسيا، والحاصؿ أف الجندر يحمؿ مضموًنا تنويرًيا في نظر دعاتو وىو تحرير المرأة مف كؿ القيود التي 

لمساواة بينيا وبيف الرجؿ وصواًل إلى حد التماثؿ الحقيقي والكامؿ فرضيا المجتمع عمييا، متجاوزة بذلؾ ا
مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز  (05)بينيما في كؿ شيء، وىو ما نصت عميو المادة الخامسة 

ضد المرأة، حيف جعمت مف األمومة وظيفة اجتماعية، مع االعتراؼ بالمسؤولية المشتركة بيف الرجاؿ والنساء 
في تنشئة أطفاليـ وتربيتيـ، وىذا ما يقضي عدـ اختصاص المرأة وحدىا بوظيفة األمومة، إذ باإلمكاف أف 

  1ما أدى إلى ظيور أسر جديدة لـ نعيدىا مف قبؿ.يتولى الرجؿ ىذا األمر، وىو 
نقوؿ بأف ىذا األخير يعني نزع كؿ الفوارؽ بيف الذكر واألنثى  بيف المساواة والجندر ومنو في التمييز

وبالتالي ال فرؽ مطمًقا بيف أي  الفيزيولوجية والنفسية،البيولوجية و دوف منح أي اعتبار ألي شيء حتى لمفوارؽ 
يا أما المساواة ونقصد ىنا المساواة الحقيقية التي يفرض جنس وآخر، أي فرؽ ميما كاف نوعو يعتبر تمييز،

العدؿ والمنطؽ وليس المساواة التي تعج بيا الخطابات االيديولوجية واالتفاقيات والمؤتمرات الميتمة بحقوؽ 
إذا اقتضت الطبيعة  إلا  المرأة، ىي تحقيؽ التكافؤ والتماثؿ بيف الجنسيف في الحقوؽ والواجبات مًعا بال فرؽ

تتطمب ذلؾ وضع أو يـ في بعض المسائؿ تحقيًقا لمعدؿ التمييز بينالفيزيولوجية أو النفسية لمذكر أو لألنثى 
اجتماعي دقيؽ جًدا، وال تأثير لذلؾ عمى مبدأ المساواة، ألف المساواة المطمقة بيف أشخاص يختمفوف في 

 عدؿ. الال نيا عيف التمييز االمكانيات والمؤىالت يجعؿ م
  الثاني الفضرة

 مبدش لدم التمييز
ا وحقوؽ لحماية حقوؽ اإلنساف عمومً أ عدـ التمييز أيًضا يشكؿ أساًسا فمبدعمى غرار مبدأ المساواة، 

اتفاقية القضاء عمى جميع المرأة عمى وجو الخصوص، وىذا ما يتجسد في أىـ اتفاقية في ىذا المجاؿ وىي 
خصص ، نىذه الفقرة إلى عنصريف، ومنو سنفصؿ في ىذا المبدأ عف طريؽ تقسيـ أشكاؿ التمييز ضد المرأة

                                                           
ابراىيـ )رحماني( وىاني )بوجعدار(، اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز : لىتفصيل في ىذه األنواع من األسرة شنظر 1

الثاني "المستجدات الفقيية في أحكاـ األسرة"، جامعة الشييد حمو ضد المرأة وآثارىا عمى مقومات األسرة، الممتقى الدولي 
 .22-21، ص 2018أكتوبر  24/25الوادي، الجزائر،  –لخضر 
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مبدأ عدـ إللقاء نظرة عمى العنصر "ثانيا" خصص ، في حيف نمفيـو مبدأ عدـ التمييزلتحديد  العنصر "أوال"
 اتفاقية سيداو، وذلؾ كاآلتي:التمييز في 

 شول
 مفيوم مبدش لدم التمييز

ما جاء ىذا المبدأ عدـ التمييز ىو الضد، أما األصؿ فيو التمييز الذي يشكؿ قاعدة المصطمح، و إف  
 إاّل لمجابيتو، وعميو البد مف وضع تعريؼ لمتمييز أوال، ليسيؿ بعد ذلؾ تحديد مفيـو مبدأ عدـ التمييز.

وتعني الفصؿ والعزؿ والتفريؽ، فيقاؿ مياز تمييز ىو مصطمح مأخوذ مف مصدر ال :ىغ التمييز في ال
وتفضيمو عف غيره، فيقاؿ مّيز وتمييز الشيء أي فرزه مّيز بيف الحؽ والباطؿ أي فرؽ بينيما كؿ عمى حدى، 

فالف أي فضمو عف غيره، والتمييز بيف الناس ىو التفريؽ بينيـ في المدارس وأماكف العمؿ، واألماكف 
  1العمومية العتبارات معينة.

"أفكار ومعتقدات وأفعاؿ تقمؿ مف شأف شخص ما كونو ينتمي إلى عرؽ  ىو التمييز في الصطالح:
أو فكر أو جماعة أو بمد أو مذىب ما، وبذلؾ يكوف التمييز خطر جدي ييدد أو جنس أو ديف أو طائفة 

اإلنسانية، ويقؼ حائاًل دوف قياـ عالقات سميمة بيف البشر، كما ينتيؾ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية 
  2.المكرسة في الشرائع الدولية لحقوؽ اإلنساف"

بأنو: "التفاوت في المعاممة بيف المرأة والرجؿ سواء  التمييز اد المرشةيمكف تعريؼ مف ذلؾ وعميو 
حباط االعتراؼ لممرأة  عف قصد أو بدوف قصد، وسواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يؤدي إلى توىيف وا 

 3بحقوقيا أو حرمانيا مف التمتع بيذه الحقوؽ أو عرقمة ممارستيا ليا".
التفرقة في المعاممة بيف أشخاص تتماثؿ مراكزىـ التمييز في نظر فقياء القانوف ىو: "الضانون: في 

  4القانونية أو متواجديف في نفس الوضعية".

                                                           
 .102جماؿ الديف )بف منظور(، المرجع السابؽ، ص  1
 .181لينا )الطباؿ(، المرجع السابؽ، ص  2
 .82-81ىالة )سعيد التبسي(، المرجع السابؽ، ص  3
، مجمة الحقوؽ والعمـو السياسيةقابي(، "مبدأ التمييز اإليجابي لصالح المرأة كإجراء استثنائي لتفعيؿ حقوقيا"، سميحة )لع 4

 .182، ص 09، العدد 2018الجزائر، يناير 
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، يمكننا القوؿ أف التمييز 2016مف دستور الجزائر لسنة ( 32وباستقرائنا لممادة الثانية والثالثوف )
الرشي شو شي كرط شو "ال تضييد شو تفري  بين الناس يعود سببيا إل  المولد شو العرق شو المنس شو ىو: 

، وتضييًقا مف ذلؾ يكوف التمييز بيف الجنسيف ىو: "كؿ تفرقة بيف مجموعة ظرف آخر كخصي شو امتمالي"
مف الناس عمى أساس الجنس )عامؿ الذكورة واألنوثة( بدوف مسوغ، تؤدي إلى حرماف الطائفة التي يمارس 

 1التفريؽ ضّدىا مف حقوقيا أو يعرقؿ استعماليا إياىا".
ما ىو إال مفيوـ المخالفة،  ى اشكاؿ في مفيوـ عدـ التمييز ألنوبعد توضيع مفيوـ التمييز ال يبقو

ومنو يمكف القوؿ أف مبدأ عدـ التمييز ىو: "معاممة كؿ البشر بصورة متكافئة ومتماثمة دوف األخذ بعيف 
أو المولد أو الوطف أو التوجيات الرأي المغة أو االعتبار أي اعتبارات أخرى كالديف أو العرؽ أو الجنس أو 

السياسية...إلخ، فطالما أنيـ جميًعا بشر فيـ يحظوف بنفس الحقوؽ ونفس المعاممة"، ومنو يكوف عدـ التمييز 
قة بينيا ضد المرأة ىو: "عدـ تقييد المرأة أو حرمانيا مف حقوقيا أو عرقمة ممارستيا ليذه الحقوؽ أو التفر 

 2.ة"مرأوبيف الرجؿ، فقط ألنيا ا

 ثانيا
 اتفايي  سيداو بمومبمبدش لدم التمييز 

كرستيا جميعيا دوف أي  حيث ،تفاقية تشكؿ عالمة فارقة في تاريخ الحقوؽ اإلنسانية لممرأةىذه اال
وقد جعمت ىذا  تمييز قد يمارس ضد المرأة ويحرميا مف ىذه الحقوؽ أو يعرقؿ ممارستيا ليا بسبب جنسيا،

مف الحرماف واإلقصاء والتقييد  أوجيو:وقد حظرت التمييز بجميع األمر ىدفيا كما ىو واضح مف تسميتيا، 
  3والتفضيؿ والعرقمة.

                                                           
 ، السالؼ الذكر.2016مجزائر لسنة ل يدستور التعديؿ المف  (32) المادة شنظر 1
دراسة في القانوف  –د يوسؼ )عمواف(، مبدأ المساواة ومبدأ عدـ التمييز محم: شنظر ولىتعرف لى  صور وشكاال التمييز 2

السيد )أبو الخير(، : وشياا، 31-29-27، ص ، دار الحديث لمنشر والتوزيع، األردف، د س، د ط،-الدولي واألردني 
، ص 01، ط 2005لمنشر والطباعة والتوزيع، مصر،  نصوص المواثيؽ واالعالنات واالتفاقيات لحقوؽ االنساف، دار ايتراؾ

290. 
 .172لينا )الطباؿ(، المرجع السابؽ، ص  3
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وقد عبرت ىذه االتفاقية في ديباجتيا عمى قمقيا مف التمييز الواسع النطاؽ الذي الزاؿ يمارس ضد 
عمى أف التمييز ضد المرأة يشكؿ مف كؿ الصكوؾ الدولية التي حظرتو، كما أكدت السيداو عمى الرغـ المرأة 

انتياؾ لمبدأ عدـ التمييز والمساواة في الحقوؽ واحتراـ كرامة اإلنساف، وىو يعد عقبة أماـ مشاركة المرأة عمى 
ية لبمدىا، وىو يعيؽ نمو رخاء قدـ المساواة مع الرجؿ في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقاف

المجتمع واألسرة، ويزيد مف صعوبة التنمية الكاممة إلمكانيات المرأة في خدمة بمدىا والبشرية، كما نوىت 
االتفاقية إلى ضرورة استئصاؿ كافة أوجو الفصؿ العنصري وجميع أشكاؿ العنصرية والتمييز العنصري ضد 

  1منقوصة.المرأة قصد تمتعيا بحقوقيا كاممة غير 
عمى سائر الصكوؾ الدولية األخرى  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةوتتقدـ  

التي حظرت التمييز ضد المرأة خصوًصا أو ما يسمى بالتمييز عمى أساس الجنس، فيي لـ تكتفي بوضع 
كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة أحكاـ وبنود تتعمؽ بذلؾ، بؿ اتخذت أيًضا مف التدابير ما يكفؿ القضاء عمى 

وبالتالي تحقيؽ المساواة بينيا وبيف الرجؿ عمى كافة األصعدة السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية 
لتحقيؽ  تتعدى ذلؾوالثقافية وغيرىا، كما تدعوا إلى اعتماد كافة الوسائؿ ليس فقط مف أجؿ حظر التمييز بؿ 

خصوًصا أنيا ألزمت الدوؿ األطراؼ فييا عمى العمؿ لمقضاء عمى كؿ التمييز االيجابي لصالح المرأة، 
 2أشكاؿ التمييز ضد المرأة بما في ذلؾ تعديؿ األنماط االجتماعية والثقافية التي تنظر إلى المرأة نظرة تمييز.

منيا  (01)يوًما لو بموجب المادة األولى فقد وضعت مفوطالما أف التمييز ىو ركيزة ىذه االتفاقية 
"شي تفري  شو استعباد شو تضييد يتم لى  شساس المنس وياون من : كما ذكرنا أعاله بقوليا أف التمييز ىو

آثاره شو شغرااو النيل من اللتراف لىمرشة لى  شساس تساوي الرمل والمرشة بحضوق اإلنسان والحريات 
  واليتصادي  والمتمالي  والثضافي  والمدني ، شو في شي ميدان آخر، شو األساسي  في الميادين السياسي

ومنو  ابطال اللتراف لىمرشة بيذه الحضوق شو تمتعيا بيا وممارستيا ليا بغض النظر لن حالتيا الزومي "،
  .ذه المادةفمبدأ عدـ التمييز الذي تيدؼ ىذه االتفاقية إلى تحقيقو ىو القضاء عمى كؿ األفعاؿ الواردة في ى

                                                           
 .26-25عباسية )لعسيري(، المرجع السابؽ، ص  1
مناؿ )محمود المشني(، حقوؽ المرأة بيف المواثيؽ الدولية وأصالة التشريع اإلسالمي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  2

 260-259، ص 01، ط 2011
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لـ تنادي بعدـ التمييز ضد المرأة فقط، يا تفاقية يتضح لنا بشكؿ جمي أنىذه االولو دققنا النظر في 
 طالما كانت تفضيميةالمرأة معاممة معاممة يا، وىذا معناه بؿ عممت عمى تحقيؽ التمييز اإليجابي لصالح

تعاني مف التمييز السمبي، ويتـ المجوء إليو كتعويض لمنساء حتى ال يجدوف أنفسيـ في وضعية اقصائية، 
القتصادية وبالتالي يتـ إيثار المرأة بوسائؿ تفضيمية مف شأنيا ضماف مشاركتيا الفعمية في الحياة السياسية وا

 صالح المرأة سيؤدي إلى إنشاء تمييز سمبيواالجتماعية والثقافية، غير أف إعماؿ ىذا التمييز اإليجابي ل
حقوؽ المعترؼ بيا لممرأة، ومف ثـ يحتج بمبدأ ، فيو سيجد نفسو محروما مف العديد مف لصالح الرجؿ

 1التمييز. الي يثير عدـ مشروعية ىذاالمساواة الذي يمنع التمييز القائـ عمى أساس الجنس وبالت

 اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةويتضح التمييز االيجابي لصالح المرأة في 
"ل يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاص  مؤيت  منيا التي تنص عمى:  (04)خصوًصا في المادة الرابعة 

التفايي ، ولان يمب شن ل  تمييزًا اما تحدده ىذهتستيدف التعميل بالمساواة الفعىي  بين الرمل والمرشة 
يستتب  بأي حال من األحوال انتيم  لو، اإلبضا  لى  معايير غير متاافئ  شو منفصى ، اما يمب ويف 

  2العمل بيذه التدابير لندما تاون شىداف التاافؤ في الفرص يد تحضضت".

يحقؽ التمييز  ريحص واستطراًدا لذلؾ، لو ألقينا نظرة عمى التشريعات الجزائرية فال نجد أي نص
عمى تشريع في الدولة وىو الدستور، الذي نجده االيجابي لصالح المرأة في أي قانوف جزائري، بما في ذلؾ أ

نص عمى مبدأ المساواة ومبدأ عدـ التمييز العادؿ والعادي بيف الجنسيف بموجب المادة الثانية والثالثوف 
منو المذكورة سالًفا، غير أنو ورغـ عدـ دسترة التمييز االيجابي لصالح المرأة صراحًة إال أنو يمكف أف  (32)

نجد لو سنًدا دستورًيا ضمنًيا أو غير مباشر يتمثؿ في مبدأ المساواة في حد ذاتو، حيث مف المعموـ أف 
اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ فييا المفيوـ الحديث لممساواة الذي تنادي بو مختمؼ الصكوؾ الدولية بما 

والذي تعمؿ عمى تكريسو القوانيف الوطنية الوضعية بما فييا القانوف الجزائري، يقوـ عمى  التمييز ضد المرأة
تحقيؽ المساواة الفعمية وليس مجرد المساواة القانونية، ومنو فمبدأ التمييز االيجابي لصالح المرأة ما ىو إال 

الفعمية، فمثال نجد أحد السندات الدستورية الضمنية لمبدأ التمييز االيجابي لصالح المساواة  تقنية لتحقيؽ ىذه

                                                           
 .184-183سميحة لعقابي، المرجع السابؽ، ص  1
 .28عباسية )لعسيري(، المرجع السابؽ، ص  2
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"تعمل الدول  التي تنص عمى:  2016مف دستور الجزائر لسنة  (35)المرأة في المادة الخامسة والثالثوف 
وال شؾ أف ىذا التوسع  ،لى  تريي  الحضوق السياسي  لىمرشة بتوسي  حظوظ تمثيىيا في الممالس المنتخب "

، وىو ما تحقؽ في القانوف 1" القائـ عمى مبدأ التمييز االيجابي لصالح المرأةالاوتاال يتأتى إال بإقرار نظاـ "
    2المحدد لكيفيات تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة. 2012يناير  12المؤرخ في  12/03العضوي رقـ 

 الثاني المطىب

 تفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشةاآلليات التنفيذي  ل 

في كونيا لـ تكف مجرد مواد عقيمة، بؿ وضعت لنفسيا مف اآلليات ما  سيداو اتفاقيةأىمية  تكمف
يكفؿ ليا فرض بنودىا جبًرا عمى كؿ الدوؿ المنظمة إلييا، ومف أىـ ىذه اآلليات إنشاءىا لمجنة القضاء عمى 

التفصيؿ في ىذه المجنة ارتأينا التطرؽ أوال إلى مسألة التوقيع عمى ىذه االتفاقية  ، وقبؿالتمييز ضد المرأة
األوؿ لدراسة مسألة  فرعيف، يخصص الفرعإلى طمب ممضموف ىذا ال ، وذلؾ بتقسيـوالتحفظات الواردة عمييا

نة القضاء لج" لمتعرؼ عمى الثاني فرعال ، في حيف يخصص"والتحفظات الواردة عمييااالتفاقية التوقيع عمى "
 ."ومياميا عمى التمييز ضد المرأة

 األول الفرع

 والتحفظات الواردة لىييا اتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشةالتويي  لى  

عمى كؿ أشكاؿ ىيئة األمـ المتحدة عمى عاتقيا إقرار اتفاقية دولية شاممة مف شأنيا القضاء أخذت 
اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز بإصدار  1979ؽ ذلؾ فعاًل في سنة ، وقد تحقالمرأةالتمييز ضد 

دولة، ليستمر  (20)بعد أف وقعت عمييا عشروف  1981حيز التنفيذ في سنة  ىذه األخيرة دخمت، ضد المرأة
ا المسممة كاف مرىونً الدوؿ ليذه االتفاقية خاصًة منيا  ، رغـ أف انضماـ الدوؿعد ذلؾ انضماـ دوؿ العالـ لياب

                                                           
 .187-186سميحة لعقابي، المرجع السابؽ، ص  1
، المحدد لكيفيات تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة، الصادر 2012يناير  12المؤرخ في  12/03القانوف العضوي رقـ  2

 .2012يناير  14، المؤرخة في 01الرسمية عدد بالجريدة 
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فرع إلى فقرتيف، تخصص الفقرة البنودىا، ولتبياف ذلؾ سنقسـ مضموف ىذا عدد مف ببعض التحفظات عمى 
عمى التحفظات الواردة " لدراسة ةالثاني في حيف تخصص الفقرة، "تفاقيةاالالتوقيع عمى " لمعالجة مسألة ىاألول
 طبًعا مف كؿ ذلؾ.مع استعراض موقؼ الجزائر  ،فاقية"االت

  األول الفضرة

 الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشة التويي  لى  اتفايي 

تُبـر االتفاقيات الدولية عموًما بالمرور بمراحؿ وشكميات ورسميات خاصة، تبدأ بالمفاوضات التي 
، التفاؽ النيائي حوؿ بنودىااثـ يتـ تكوف عمى شكؿ اتصاالت أولية بيف األطراؼ الراغبة في إبراـ المعاىدة، 

، ثـ ُتعرض بعد ذلؾ المعاىدة لمتوقيع عمييا مف طرؼ دوؿ وتصاغ في وثيقة ذات صبغة دولية ثـ ُتكتب
 1.فيياالراغبة في أف تكوف طرًفا  العالـ

بعد اعتماد اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ ف
، لتقرر األمـ المتحدة دخوؿ ىذه 1980، ُفتح بعد ذلؾ باب التوقيع عمييا في سنة 1979في سنة المتحدة 

منيا، وتـ  (27)دولة عمييا، طبًقا لممادة السابعة والعشروف  (20)االتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة عشروف 
دولة  (185) عمييا صادقتوقعت و كانت قد  2008، ومع حموؿ سنة 1981سبتمبر  03ذلؾ بالتحديد في 

، منيا الجزائر التي صادقت عمى ىذه االتفاقية بعد تردد في العالـ، بما في ذلؾ جؿ الدوؿ العربية واإلسالمية
الجزائر مباشرة عمى ىذه االتفاقية دوف توقيع مسبؽ، وتـ ذلؾ  مصادقة كانت وقدسنة،  17داـ سبعة عشر 

 يدستور ، حيث أنو وطبقا آلخر تعديؿ 19962يناير  22المؤرخ في  96/51بموجب األمر الرئاسي رقـ 
، يتضح لنا جمًيا بأف الجزائر تعتد بالتصديؽ 2016لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في سنة 

اللتزاميا بنصوص المعاىدات الدولية، ومنو ال يكفي توقيع الجزائر أو بالتصديؽ لوحده إلى جانب التوقيع 
                                                           

1
، السالفة 1969 اتفاقية فيينا لقانوف المعاىداتلىتفصيل في مفيوم التويي  لى  المعاىدات الدولي  وايفي  امرا ه شنظر:  

 وشنظر شياا المواي  اإللاتروني  اآلتي :الذكر، 
www.roayahnews.com. 

www.startimes.com.  

 www.unicef.org. 
 .1996يناير  24المؤرخة في  06جريدة رسمية عدد  2
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عمى االتفاقية الدولية لتكوف نافذة بالنسبة ليا، بؿ البد أف ُتصادؽ عمييا أيًضا بعد ذلؾ، وىذه الميمة عيد 
منو التي تنص عمى:  (09فقرة ) (91)بيا الدستور إلى رئيس الجميورية، وىذا طبًقا لممادة الواحد والتسعوف 

إياه شحاام شخرى في الدستور، بالسىطات  "ياطى  رئيس المميوري ، باإلااف  إل  السىطات التي تخوليا
ومنو أكد ىذا النص عمى أف إجراء "، ويصادق لىييا/  يبرم المعاىدات الدولي  9والصالحيات اآلتي : 

مف ذات الدستور  (150)وكؿ إلى رئيس الجميورية الجزائرية، كما نجد المادة مائة وخمسوف المصادقة يُ 
دؽ عمييا رئيس الجميورية في التشريع الجزائري، وأكدت عمى تتحدث عف مكانة المعاىدات التي يصا

رئيس المميوري  حسب الكروط  يصادق لىييا"المعاىدات التي مصطمح المصادقة أيًضا بقوليا: 
، وعميو فالصكوؾ الدولية التي تصادؽ عمييا الجزائر المنصوص لىييا في الدستور، تسمو لى  الضانون"

 1عمى مف القانوف، وأقؿ مرتبًة مف الدستور.تكوف طبقا لتدرج القوانيف أ

في فترة الثمانينات الحكومة الجزائرية  وبالنسبة لحيثيات مصادقة الجزائر عمى ىذه االتفاقية، فإف
الذي ينادي بضرورة احتراـ  تيار التغريبين تياريف وىما: في صراع كبير بيف والتسعينات خصوصا كانت

حقوؽ المرأة باعتبارىا جزء ال يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف، وَيعتبر أف المساواة مع الرجؿ ىي أىـ حؽ لممرأة 
الذي البد أف تتمتع بو بمعزؿ عف أي اعتبارات أخرى قد ُتعيؽ حصوليا عميو، وبالتالي رأى ىذا التيار أف 

يز ضد المرأة ىي المخرج األمثؿ لتحقيؽ التساوي بيف الجنسيف في اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمي
و في الحقوؽ أو حتى جميع المياديف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرىا، سواًء في األدوار أ

ية ، الذي نادي بعدـ مصادقة الجزائر عمى اتفاقتيار اإلسالميين المحافظين تيار آخر وىوو  في التشريعات.
القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة نظًرا لخطورتيا البالغة خصوًصا عمى المجتمعات اإلسالمية، 
ف كاف ظاىرىا جميؿ فإف باطنيا رىيب، باعتبارىا اتفاقية تحاوؿ أف تفرض عمى الدوؿ اإلسالمية  ألنو وا 

قاليد المجتمعات المحافظة، خاصة الثقافة الغربية، وتضرب بذلؾ عرض الحائط الديف اإلسالمي، ومبادئ وت
في مجاؿ األسرة، لتحاكي بذلؾ األسر العربية المسممة نظيرتيا الغربية بما تحممو مف تشتت وتفتح ُمخزي 
ُيضر بالفرد واألسرة وحتى المجتمع، وبذلؾ يرى ىذا التيار أف الجزائر ليست بحاجة اتفاقية تبيف ليا حقوؽ 

                                                           
 ، السالؼ الذكر.2016مجزائر لسنة ل يدستور التعديؿ ال شنظر 1
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ف اإلسالـ منذ قروف غابرة اعترؼ لممرأة بحقوقيا كاممًة غير منقوصة، وجعميا المرأة أو تعززىا أو تحمييا، أل
 1.والرجؿ سواء بسواء

وبيف ىذا وذاؾ رأت الجزائر أف الحؿ األمثؿ ىو مسؾ العصا مف الوسط، وذلؾ بأف أقرت مصادقتيا 
ئ الديف تتعارض حسبيا مع مبادالتي ، لكف بتحفظ عمى بعض المواد 1996تفاقية في سنة االعمى 

 . الحقااإلسالمي، وأعراؼ المجتمع، وقوانيف الدولة، وىذه التحفظات نفصؿ فييا 

لـ تصادؽ الواليات المتحدة األمريكية  أف وىو ولعمنا نشير في ذات السياؽ إلى أمر بالغ االىمية
ى بحقوؽ دائما ما تتغن عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، عمى الرغـ مف أنيا

تحتضف مقر األمـ المتحدة، وىي عضو فاعؿ في ىذه المنظمة، كما أف إصدار  اإلنساف والمرأة، وىي كذلؾ
جؿ االتفاقيات الدولية يكوف بإشراكيا، ليذا كاف مف األجدر أف تصادؽ عمى االتفاقية لتكوف قدوة وأسوة 

 عمى بقيد دوؿ العالـ. –بؿ فرضو  –ُيحتذى بيا لما ُتريد األمـ المتحدة نشره 

كتفصيؿ ليذا الطرح نقوؿ أف: الواليات المتحدة األمريكية وقعت عمى اتفاقية القضاء عمى جميع و 
آنذاؾ ، وكانت ممثمة 1980أشكاؿ التمييز ضد المرأة، بؿ وكانت مف أوائؿ الدوؿ الموقعة، وذلؾ في سنة 

يكف لينفذ دوف مصادقة مجمس الشيوخ  ، غير أف توقيع ىذا األخير لـ"ميمي اارتر"الرئيس  بشخص
 كاف مرىوًنا بالمصادقة. "اارتر"األمريكي عمى االتفاقية، أي أف توقيع 

لجنة العالقات الخارجية بمجمس الشيوخ األمريكي المكمفة بالتصديؽ عمى  قامتتوقيع ىذا الفبعد 
، غير أنيا لـ 1980نذ سنة مرات م (05)ىذه االتفاقية خمس بمناقشة المعاىدات واالتفاقيات الدولية 

عقدت ىذه المجنة جمسات  1994أنو في سنة  في ىذا الصدد تصادؽ عمييا إلى غاية اليوـ. وما ُيذكر
استماع بشأف االتفاقية ثـ أوصت بالتصديؽ عمييا، غير أف عضو مجمس الشيوخ عف والية كارولينا الشمالية 

ضيف لالتفاقية، استخدـ أقدميتو في المجمس لمنع ىذه وىو مف المحافظيف البارزيف والمعار  "ميسي ىولمز"
 2002االتفاقية مف الذىاب لمجمس الشيوخ لممصادقة عمييا، وقد ُأثيرت ىذه المناقشات مرة أخرى في سنتي 

 لكنيما باءا بالفشؿ أيضا في التصديؽ عمى االتفاقية. 2010و 
                                                           

وموقؼ الشريعة اإلسالمية منيا، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف،  بيداء عمي ولي، نظرات في اتفاقية سيداو 1
 . 02، ص 2011-2010كمية الحقوؽ، القادسية، الكويت، 
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حق في اإلمياض اوسيى  لتنظيم "ل ينبغي استخدام ال: 2002في سنة  "ميسي ىولمز"وقد قاؿ 
، "بالتفايي  السيئ  والمعادي  لألسرة"في إشارة منو لما تنص عميو بنود االتفاقية، واصًفا إياىا األسرة"، 

"التفايي  تريد لدم تمريم الدلارة، وتريد إلغا  يوم األم العالمي بالتباره ليد نمطي"، مضيًفا القوؿ بأف: 
وذلؾ عمى الرغـ مف أف البنود الصريحة  اتفاقية زً ا من ىذه المعاىدة"، "بسبب ذلك لن ناون موقاؿ 

 1.!القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ال تنص عمى أي مما ذكره ىولمز

وعميو لـ تُفعؿ ىذه االتفاقية في الواليات المتحدة األمريكية إلى غاية اليوـ، فعمى مدار السنوات بقيت 
انقسامات كبيرة خصوًصا بيف تيار الميبيرالييف وتيار المحافظيف، حيث يرى الميبيراليوف  المصادقة عمييا محؿ

ضرورة المصادقة عمى االتفاقية نظًرا لما تحققو مف مكاسب عظيمة في حماية حقوؽ المرأة وتكريسيا في 
نيا تؤدي إلى مفاسد جميع المياديف، بينما يرى المحافظوف أف ىذه االتفاقية مف شأنيا تيديـ األسرة، كما أ

عظيمة يصعب تداركيا في المستقبؿ، كما أشاروا إلى أف االتفاقية تتعارض مع الدستور األمريكي، وبالتالي 
مف شأف المصادقة عمييا أف ُيمـز أمريكا عمى تمرير تعديالت دستورية لممواد التي تتعارض مع االتفاقية، 

 لؾ حسبيـ بحاجة إلى نقاشات واجتماعات كبيرة وطويمة.وىو ما مف شأنو أف ُيخمط دستور البالد، وكؿ ذ

"اتفايي  الضاا  أف:  "مورج بوش البن"الرئيس األمريكي آنذاؾ  صرح 2002وُيذكر أنو في سنة 
، غير أف ضغط اليميف لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشة مرغوب  بكال لام وتمب المصادي  لىييا"

ليصؼ  باولو" "اولنف موقفو ىذا، حيث خرج وزير الخارجية آنذاؾ جعمو يتراجع ع "بوش"المحافظ عمى 
عف إرساؿ المعاىدة لمجمس الشيوخ لمتصديؽ  "بوش"، قبؿ أف يتراجع : "المعضدة والغاما "االتفاقية بػ

   2عمييا.

اتفاقية القضاء بالواليات المتحدة األمريكية عدـ مصادقة كميا عوامؿ ساىمت بدرجات متفاوتة في 
ـز بأحكاميا إلى غاية اليوـ، وىي التي تتغنى دوًما بحقوؽ تميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، وال تمعمى ج

التي لـ  –فرض ىذه االتفاقية  فياإلنساف لممرأة، وىي أيًضا التي عممت جاىدًة في إطار األمـ المتحدة 

                                                           
1
 www.wikipedia.com. 28/11/2019. 15 :  22 

2
 www.wikipedia.com. 28/11/2019. 16 :  33 
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الديف اإلسالمي شكاًل مع عارض دوؿ اإلسالمية خصوًصا رغـ أنيا تتعمى ال –تفرضيا عمى نفسيا أواًل 
 ومضموًنا.

  الثاني فضرةال

 اتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشةالتحفظ لى  
لدوؿ ا وحقوقيا، وقد شجع القائموف عمييا احتراـ وحماية المرأةضماف تفاقية عمى ىذه االلقد عممت 

المرأة في جميع أقطار العالـ، ولكنيا في مقابؿ عمى االلتزاـ بمبادئيا لما تعود بو مف نفع عمى منظمة ليا ال
قائمة لتستبعد مف خالليا الدوؿ بعض مواد  التحفظ بجميع بنود المعاىدة، بؿ أبقت آلية ذلؾ لـ تمزميـ

أو تشريعاتيا الوطنية، وىذا التحفظ شمؿ في أغمبو مواد معينة يصمح فاقية التي قد تتعارض مع عقيدتيا االت
 1لمثيرة لىمدل"."اتسميتيا بالمواد 

بإبداء ما لمدوؿ األطراؼ فييا  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة غير أف سماح
بشرط أف ال تكوف ىذه التحفظات كاف مرىوف تريده مف تحفظات عمى أحكاميا وبنودىا عند االنضماـ إلييا، 

نتيجة لذلؾ تحفظت الجزائر عمى عدة بنود مف االتفاقية  ،2منافية لموضوع االتفاقية أو لغرضيا األساسي
ىي مخالفتيا  والثاني ىي معارضتيا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية،  األول واستندت في ذلؾ إلى ذريعتيف: 

                                                           
 –أحمد )اسكندري(، محاضرات في القانوف الدولي العاـ : شنظرولىتفصيل في مفيوم التحفظ وكروطو وايفي  امرا ه  1

عال شكيب باشي، التحفظ عمى المعاىدات الدولية  وشياا:، 65، د ط، ص 1999، د ـ ج، الجزائر، -المبادئ والمصادر 
، 2008ألردف، متعددة األطراؼ، مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القانوف العاـ، عماف، ا

سعاد رابح، الجزائر والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو القانونية، و  ،27ص 
عمى محمد )اسماعيؿ(، الوجيز في  :وشنظر شياا. 53، ص 2016/2017تممساف،  –قانوف عاـ، جامعة أبي بكر بمقايد 

مصطفى كرغمي، التحفظ في ظؿ القانوف الدولي  و، 89، د ط، ص 1982المنظمات الدولية، دار الكتاب الجامعي، مصر، 
، 2005/2006بومرداس، الجزائر،  –لحقوؽ اإلنساف، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ، جامعة أحمد بوقرة 

  ظر اذلك:وشن، 76-71-70ص 
C F Dominique Carreau, droit international, 06 ème édition, paris, France, 1999, p 133. 

 .1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  (28)المادة  شنظر 2
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، (02)فقرة  (09)، المادة (02)المادة عمى خمس مواد فييا وىي:  انصب ىذا التحفظ، و 1لقوانينيا الوطنية
 .(29)، المادة (16)، المادة (04)فقرة  (15)المادة 

يتمثؿ السبب الرئيسي لمتحفظات التي أبدتيا الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز و  
، المزائري" "لىمبادئ األساسي  لىنظام الضانونيضد المرأة في أف مضموف بعض مواد ىذه االتفاقية مخالؼ 

منظمة لممجتمع الجزائري المنصوص عمييا في الفصؿ األوؿ مف الدستور ويقصد بذلؾ المبادئ العامة ال
، وعمى 2"اإلسالم دين الدول "منو التي تنص عمى:  (02) الثانية الجزائري، والمتمثمة أساسا في أحكاـ المادة

المفعوؿ في اعتبار أف اإلسالـ ديف الدولة الجزائرية فمف المفروض أف تكوف كافة القواعد القانونية السارية 
الجزائر موافقة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية بما في ذلؾ المعاىدات الدولية التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية 

 باعتبارىا تسمو عمى القانوف طبقا لمدستور الجزائري.

لذلؾ فإف الجزائر أوردت في تقرير مصادقتيا عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد 
 "تطبق شحاام ىذه المادة في حدود النظام الضانوني المزائري".بارة: المرأة ع

مواد رأتيا الحكومة الجزائرية آنذاؾ ماسة بالمبادئ األساسية ( 05)خمس الجزائر تحفظ وقد شمؿ 
، (04)فقرة  (15)، المادة (02)فقرة  (09)، المادة (02)المادة لمنظاـ القانوني الجزائري، وىاتو المواد ىي: 

 في كؿ منيا عمى حدى، كاآلتي: وسنفصؿ ،3(29)، المادة (16)المادة 

 (  من التفايي 02التحفظ لى  المادة الثاني ) 
، ومنو األخذ 1ىذه المادة تتعمؽ عموًما بحظر التمييز بيف الجنسيف في دساتير الدوؿ وتشريعاتيـ

: عمى مستوى الدستور وىو األول ،لمستوييف الدوؿ العمؿ وفًقابمضموف ىذه المادة عمى إطالقو يفرض عمى 

                                                           
 .66سعاد رابح، المرجع السابؽ، ص  1
 السالؼ الذكر.، 2016لسنة  لمجزائر يدستور التعديؿ ال شنظر 2
نص التحفظات واإلعالنات المقدمة مف الجزائر فيما يخص اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة بتاريخ  شنظر 3

 .www.unhchr.ch، موقع المفوضية السامية لألمـ المتحدة CEDAW/SP/2002/، 1996فيفري  22
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، 2: عمى مستوى القوانيف التفصيمية والتشريعاتوالثانيالقانوف األعمى في الدولة ومصدر لبقية القوانيف، 
وعميو القبوؿ بيذه المادة دوف تحفظ يعني أف االتفاقية تتدخؿ في إطار سيادة الدولة، وما يحدده دستورىا مف 

ى أساسيا قوانينيا، فإذا كانت المساواة بمعنى التماثؿ المطمؽ جزء مف دستورىا انعكس معالـ شتى تُبنى عم
ىذا بال شؾ عمى قوانينيا، باإلضافة إلى ما تفرضو ىذه المادة مف العمؿ عمى مستوى تمؾ القوانيف ذاتيا 

 أيًضا.

 (  من التفايي  02( فضرة )09التحفظ لى  المادة التاسع ) 

الجزائرية عند مصادقتيا عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد لقد أعربت الحكومة 
، 3التي تمنح لممرأة الحؽ في منح جنسيتيا ألطفاليا (02)فقرة  (09)المرأة عف تحفظيا بشأف المادة التاسعة 

                                                                                                                                                                                           
"تكمب الدول األطراف ممي  شكاال ( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى: 02تنص المادة ) 1

التمييز اد المرشة، وتتفق لى  شن تنتيج بال الوسائل المناسب  ودون إبطا ، سياس  تستيدف الضاا  لى  التمييز اد 
 المرشة، وتحضيضا لذلك تتعيد بالضيام بما يىي:

ماج مبدش المساواة بين المرشة والرمل في دساتيرىا الوطني  شو تكريعاتيا المناسب  األخرى، إذا لم يان ىذا المبدش إد ( ش)
 يد ُشدمج فييا حت  اآلن، وافال  التحضيق العمىي ليذا المبدش من خالل التكري  وغيره من الوسائل المناسب .

تكريعي ، بما في ذلك ما يناسب من المزا ، لحظر ال تمييز اد اتخاذ المناسب من التدابير، تكريعي  وغير  ( ب)
 المرشة.

)ج(      فرض حماي  يانوني  لحضوق المرشة لى  يدم المساواة م  الرمل، وامان الحماي  الفعال  لىمرشة، لن طريق 
 المحاام ذات الختصاص والمؤسسات العام  األخرى في البىد، من شي لمل تمييزي.

تناع لن مباكرة شي لمل تمييزي شو ممارس  تمييزي  اد المرشة، وافال  تصرف السىطات والمؤسسات العام  )د(      الم
 بما يتفق وىذا اللتزام.

 )ه(     اتخاذ ممي  التدابير المناسب  لىضاا  لى  التمييز اد المرشة من مانب شي كخص شو منظم  شو مؤسس .
، بما في ذلك التكريعي منيا، لتغيير شو إبطال الضائم من الضوانين واألنظم  واأللراف )و(      اتخاذ ممي  التدابير المناسب 

 والممارسات التي تكال تمييًزا اد المرشة.
 )ي(     إلغا  ممي  األحاام المزائي  الوطني  التي تكال تمييًزا اد المرشة".

 .68رابح، المرجع السابؽ، ص  سعاد  2

"تمنح الدول األطراف ، عمى: 1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  (02)فقرة  (09)تنص المادة  3
 المرشة حًضا مساوًيا لحق الرمل فيما يتعىق بمنسي  شطفاليا".
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أـ جزائرية الجزائري، ىذا األخير ال يسمح لمطفؿ مف ضيات أحكاـ قانوف الجنسية تومقآنذاؾ لكونيا تتنافى 
إذا كاف الطفؿ قد ولد إذا كاف مف أب غير معروؼ، أو : كتسب الجنسية الجزائرية إال في حاالت وىيأف ي

لسنة  مف قانوف الجنسية الجزائري( 07)و ( 06)بالجزائر، مف أـ جزائرية وأب أجنبي، وىذا طبًقا لممادتيف 
1970.1 

يجوز إذ أنو ) 2008ى ىذه المادة في سنة سحبت تحفظيا عمقد أف الجزائر وتجدر اإلشارة إلى 
مف  (03) فقرة (28)طبقا لممادة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة سحب التحفظات عمى 

، ومف ىذا التاريخ أصبح مف حؽ 20053، وذلؾ بعد تعديميا لقانوف الجنسية الجزائري في سنة 2االتفاقية(
مف ( 06)المرأة الجزائرية أف تمنح جنسيتيا ألطفاليا مثميا في ذلؾ مثؿ الرجؿ، وىذه طبقا لممادة السادسة 

  يعتبر مزائريا الولد المولود من شب مزائري شو شم مزائري "."قانوف الجنسية المعدؿ التي تنص عمى: 

 ( من التفايي  04( فضرة )15التحفظ لى  المادة ) 
بالمساواة  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةمف  (15)تتعمؽ المادة الخامسة عشر 

بيف المرأة والرجؿ في األىمية القانونية وحؽ السفر واإلقامة، والجزائر لـ تتحفظ عمى ىذه المادة بأكمميا، بؿ 
، ألف بقية 4منيا المتعمقة بالمساواة بيف الجنسيف في السفر والتنقؿ واإلقامة (04)تحفظت فقط عمى الفقرة 

ة والرجؿ في األىمية القانونية، وال توجد مشكمة في ذلؾ، ألف أغمب فقرات ىذه المادة تتعمؽ بالمساواة بيف المرأ
القوانيف العربية بما في ذلؾ القانوف الجزائري تستند إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية في ىذا الموضوع، وىي 

                                                           
 105المتضمف قانوف الجنسية الجزائري، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  1970ديسمبر  15المؤرخ في  70/86األمر رقـ  1

 ، المعدؿ والمتمـ.1970ديسمبر  18رخة في المؤ 
مف  (02)فقرة  (09)، المتضمف رفع التحفظ عمى المادة 2008ديسمبر  28المؤرخ في  08/426المرسـو الرئاسي رقـ  2

يناير  21المؤرخة في  05، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1979اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 
"ُيرف  تحفظ المميوري  المزائري  الديمضراطي  الكعبي  حول مف ىذا المرسـو عمى:  (01)تنص المادة األولى  ، حيث2009
 ".1979من اتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاال التمييز اد المرشة لسن   02فضرة  09المادة 

المتضمف  1970ديسمبر  15خ في المؤر  70/86، المتضمف تعديؿ األمر 2005فبراير  27المؤرخ في  05/01األمر رقـ  3
 .2005فبراير  27المؤرخة في  15قانوف الجنسية الجزائري، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

"...تمنح الدول عمى:  1979 مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة (04)فقرة  (15)تنص المادة  4
يامتيم".األطراف الرمل والمرشة نفس الحضوق فيما يتعى  ق بالتكري  المتصل بحرا  األكخاص وحري  اختيار محل ساناىم وا 
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براـ العقود شأنيا شأف الرجاؿ، ليذا تعمؽ تحفظ الجزائر فقط  التي منحت لممرأة حؽ التممؾ والتصرؼ وا 
مف ىذه المادة بشأف المساواة في اإلقامة والسفر والتنقؿ، ذلؾ ألف حؽ المرأة في السفر  بالفضرة الرابع 

والتنقؿ، وكذا حقيا في اختيار محؿ السكف واإلقامة، خاصة إذا كانت متزوجة، يبقى مرىوف بضوابط شرعية، 
، 1من حيث سانتم من ومدام"نوىن "وشسامنيا ضرورة إقامتيا مع زوجيا في مسكف الزوجية لقولو تعالى: 

جوب أف و أيضا ، و 2وبالتالي ليس مف حؽ المرأة المتزوجة أف تختار سكًنا ليا غير ذلؾ الذي يقيـ بو زوجيا
صوًنا وحمايًة ليا ولكرامتيا )قد أسيبنا في تفصيؿ ذلؾ آنفا(، ىذا ما جعؿ الجزائر تتحمؿ  تسافر مع محـر

 مف تطبيؽ ىذه الفقرة عف طريؽ التحفظ، نظرا لمعارضتيا الصارخة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية.
 ( من التفايي 16التحفظ لى  المادة ) 

في االتفاقية كاف مف بينيا المادة السادسة  لقد أعمنت الحكومة الجزائرية عف تحفظيا عمى عدة مواد
أنيا ستعمؿ عمى تطبيقيا لكف بشرط أف ال تتعارض مع أحكاـ قانوف األسرة  قررت، بحيث 3منيا (16)عشر 

                                                           
 .(06)سورة الطالؽ، اآلية  1
 .11بيداء عمي ولي، المرجع السابؽ، ص  2

تتخذ الدول األطراف ممي   -1"عمى:  1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  (16)تنص المادة   3
المناسب  لىضاا  لى  التمييز ادا المرشة في ااف  األمور المتعىض  بالزواج والعاليات العائىي ، وبومو خاص تامن، التدابير 

 :لى  شساس المساواة بين الرمل والمرشة
 .نفس الحق في لضد الزواج ( )ش
 نفس الحق في حري  اختيار الزوج، وفي لدم لضد الزواج إل برااىا الحر الاامل. ( )ب

 نفس الحضوق والمسؤوليات شثنا  الزواج ولند فسخو.     )ج( 
نفس الحضوق والمسؤوليات بوصفيما شبوين، بغض النظر لن حالتيما الزومي ، في األمور المتعىض  بأطفاليما،  )ح(    

 وفي ممي  األحوال، ياون لمصىح  األطفال اللتبار األول.
لىنتائج، لدد شطفاليا والفاصل بين الطفل والذي يىيو، وفي الحصول  نفس الحضوق في شن تضرر، بحري  وبإدراك )ه(    

 لى  المعىومات والتثضيف والوسائل الافيى  بتماينيا من ممارس  ىذه الحضوق.
)د(         نفس الحضوق والمسؤوليات فيما يتعىق بالولي  والضوام  والوصاي  لى  األطفال وتبنييم، شو ما كابو ذلك من 

 ين تومد ىذه المفاىيم في التكري  الوطني، وفي ممي  األحوال ياون لمصىح  األطفال اللتبار األولاأللراف، ح
 )ز(         نفس الحضوق الكخصي  لىزوج والزوم ، بما في ذلك الحق في اختيار اسم األسرة والمين  ونوع العمل".
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الجزائري، وكذا مع الشريعة اإلسالمية التي تعد المصدر األوؿ لألحواؿ الشخصية في الجزائر، وىذه المادة 
تتعمؽ بالحقوؽ األسرية لممرأة، بحيث تقرر المساواة المطمقة بيف الجنسيف في جميع ا كما أسيبنا تفصيميا سابقً 

، ولقد جاء نص التحفظ 1الحقوؽ المترتبة عمى الزواج، سواًء عند ابرامو أو اثناءه أو حتى عند فسخو كذلؾ
المتعىض  بالمساواة  16"تعىن حاوم  المميوري  المزائري  الديمضراطي  الكعبي  شن شحاام المادة كاآلتي: 

بين المرشة والرمل في ممي  المسائل المترتب  شثنا  الزواج ولند النفصال ل يمب شن تتعارض م  شحاام 
وغامض كذلؾ، بؿ وجاء أيًضا مبالغ  والواضح أف تحفظ الجزائر ىذا جاء مقتضب، 2يانون األسرة المزائري"

تتماشى مع قانونيا الداخمي، وىي التي تعموا عميو طبًقا  فيو، فكيؼ يمكف لدولة أف تطالب اتفاقية دولية أف
 لمدستور.

 ( من التفايي 29التحفظ لى  المادة ) 
مف  (29)باإلضافة إلى المواد السالفة الذكر، تحفظت الجزائر كذلؾ عمى المادة التاسعة والعشروف 

وىي تتعمؽ برفع الخالؼ الذي ينشب بيف الدوؿ األطراؼ حوؿ تفسير االتفاقية أو تطبيقيا إلى ، 3تفاقيةاال
 (03)و  (02)محكمة العدؿ الدولية إذا لـ يأتي التحكيـ بأي نتيجة، وأعطت ىذه المادة بموجب فقرتييا 

 ه التحفظ بعد ذلؾ.سحب ىذلمدوؿ األطراؼ في االتفاقية الحؽ في التحفظ عمى ىذه المادة، وكذا الحؽ في 

                                                                                                                                                                                           

الممتىاات والكراف لىييا وادارتيا والتمت  بيا والتصرف )ح(        نفس الحضوق لاال الزومين فيما يتعىق بمىاي  وحيازة 
 فييا، سواً  بال مضابل شو بمضابل لوض

ل ياون لخطوب  الطفل شو زوامو شي شثر يانوني، وُتتخذ ممي  المرا ات الاروري ، بما في ذلك التكريعي منيا،  -2"
 ".الزامًيا لتحديد سن شدن  لىزواج، ولمعل تسميل الزواج في سمل رسمي شمًرا

 .69سعاد رابح، المرجع السابؽ، ص  1
، رسالة -الظروؼ العادية  –سرور طالبي، حماية حقوؽ المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوؽ االنساف  2

 .100،  ص 2000-1999، الجزائر، 01مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف الدولي والعالقات الدولية، جامعة الجزائر 
ُيعرض لىتحايم شي خالف  -1"عمى:  1979عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  مف اتفاقية القضاء (29)تنص المادة  3

بين دولتين شو شاثر من الدول األطراف حول تفسير شو تطبيق ىذه التفايي ، ول يسوى لن طريق المفاواات، وذلك بناً  
التحايم من الوصول إل  اتفاق لى  طىب واحدة من ىذه الدول، فإذا لم يتمان األطراف خالل ست  شكير من تاريخ طىب 

لى  تنظيم شمر التحايم، ماز ألي من شولئك األطراف إحال  النزاع إل  محام  العدل الدولي ، بطىب يضدم وفضا لىنظام 
 "....األساسي لىمحام 
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 وقد تحفظت الجزائر عمى ىذه المادة وأبعدت نفسيا بذلؾ عف كؿ التزاـ تفرضو بنودىا.
وتجدر المالحظة إلى أف لجنة االتفاقية قد أعربت في العديد مف المناسبات عمى أف التحفظات التي 

ي تحفظات غير شرعية، وذلؾ ى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةتمسكت بيا الجزائر في 
ع المياديف ألنيا تمس بغرض وىدؼ االتفاقية، الذي يدور حوؿ القضاء عمى التمييز ضد المرأة في جمي

 وخصوًصا داخؿ األسرة.
والواضح أف اليدؼ األساسي مف وراء فرض كؿ ىذه الضغوطات عمى الجزائر، والدوؿ العربية 

اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ ة لألمـ المتحدة في استعماؿ والمسممة عموًما، يكمف في الرغبة الجامع
مف أجؿ فرض النموذج الغربي في جميع المياديف عمى كؿ دوؿ العالـ، ىذا النموذج الذي  التمييز ضد المرأة

ال يراعي التبايف بيف المجتمعات، واالختالؼ في الثقافات والمبادئ واألعراؼ واألدياف والتشريعات، بؿ يسعى 
لؾ إال بتنازؿ الدوؿ عف ولف يتـ ذ "العولم  الضانوني "،إلى بسط نمط حضاري موحد وىو ما يسمى اليوـ بػ: 

 1ثروتيا الثقافية واالجتماعية والقانونية، واألىـ مف ذلؾ ثروتيا الدينية.
 الثاني الفرع

 لمن  الضاا  لى  التمييز اد المرشة
يتحقؽ ما لـ تكف ىناؾ وسائؿ وآليات تساىـ في حماية ىذا ال  لمرأةا حقوؽ تكريس أي حؽ مفإف 

مف  (17) المادةبموجب وىو ما تفطف إليو واضعوا اتفاقية سيداو، حيث استحدثوا ، وتراقب تفعيمو الحؽ
ىذه المجنة تمتمؾ "، لتمييز اد المرشة"لمن  الضاا  لى  الجنة تختص بيذه المياـ، وتسمى بػ:  االتفاقية

، قرتيفف إلى فرعارتأينا تقسيـ مضموف ىذا الولمتفصيؿ في ذلؾ وعة مف السمطات، وتقـو بعدة مياـ، مجم
، في "إنشاء لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة كألية لمراقبة تنفيذ االتفاقية" لدراسة ىاألول فقرةال تصصخُ 

 ."مياـ ىذه المجنة" تبيافل ةالثاني فقرةال تحيف خصص

  األول فضرةال
 إنكا  لمن  الضاا  لى  التمييز اد المرشة األي  لمرايب  تنفيذ التفايي 

                                                           
، "لتراجع والتمسؾتحفظات الجزائر عمى بعض بنود االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ المرأة األسرية بيف ا"جياللي تشوار،  1

 .07، ص 2011، لسنة 12، الجزائر، عدد مجمة العمـو القانونية، االقتصادية والسياسية، تممساف
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ف تكوف مجرد حبر بأ ليا واضعوىا رضىلـ ي القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةاتفاقية إف 
، وتمثؿ ذلؾ ىامف اآلليات ما يسمح ليا بإلزاـ كؿ الدوؿ األطراؼ فييا عمى تنفيذ عمى ورؽ، بؿ وضعوا ليا

االتفاقية عمى لرصد مدى تحقيؽ أىداؼ  خمية د، التي تعن  الضاا  لى  التمييز اد المرشةلمفي إنشاء 
 أرض الواقع.

اتفاقية مف  (17)تأسست لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة بموجب المادة السابعة عشر حيث 
 .1979في سنة  القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

ولجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة ىي: "لجنة تتكوف مف مجموعة أعضاء، تختص بالنظر في 
، وىي اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةـ المحرز مف الدوؿ األطراؼ في تطبيؽ مدى التقد

تمـز الدوؿ عمى احتراـ جميع حقوؽ المرأة الواردة ضمف بنود ىذه االتفاقية، وذلؾ مف أجؿ القضاء عمى كؿ 
عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد  أو ىي: "آلية لتتبع تنفيذ اتفاقية القضاء، 1تمييز ُيمارس ضدىا بسبب جنسيا"

المرأة، وذلؾ مف خالؿ تمقي شكاوى األفراد، واستقباؿ تقارير الدوؿ األطراؼ، وصياغة توصيات تطالب فييا 
   2الدوؿ بتعزيز حماية حقوؽ المرأة في جميع المياديف والمجاالت.

خبيرا، مف  (23) فرو تتشكؿ لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة مف ثالثة وعشوطبقا لذات المادة 
ويقصد بذلؾ الميداف ة في المياديف التي تشمميا االتفاقية، يذوي المكانة الخمقية الرفيعة، والكفاءة العال

ينتخب ىؤالء الخبراء عف طريؽ االقتراع السري مف تصادي والمدني والسياسي والثقافي، االجتماعي واالق
االتفاقية، ويحؽ لكؿ دولة أف ترشح شخًصا واحًدا مف قائمة أشخاص مرشحيف تقدميـ الدوؿ األعضاء في 

مواطنييا، وتدعو االتفاقية إلى األخذ بعيف االعتبار التوزيع الجغرافي لألعضاء عند االنتخاب، بمعنى قد يتـ 
لتمثيؿ كؿ الدوؿ العربية، ألف  مثال انتخاب خبير واحد لتمثيؿ مجموعة مف الدوؿ، كاختيار مرشح الجزائر

                                                           
مجمة المنار لمبحوث لحماية حقوؽ المرأة"،  (CEDAW)عزيزة بف جميؿ، "آليات لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  1

 .118، ص 2017، جواف 01، الجزائر، العدد والدراسات القانونية والسياسية
قراءة في مسار الجمعيات النسائية مف أجؿ رفع التحفظات عمى اتفاقية  –عاطفة )تيمجرديف(، مف أجؿ مساواة بدوف تحفظ  2

 .05، د ف، المغرب، د س، ص -سيداو 
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خبير، في حيف أف الدوؿ األعضاء في  (23)اء محدود بحيث ال يتجاوز الثالثة والعشروف عدد الخبر 
 دولة. (185)االتفاقية يفوؽ 

شخصية، وليس بوصفيـ ممثميف لمدوؿ وىؤالء الخبراء مستقموف في مياميـ، ويعمموف بصفتيـ ال
 التابعيف ليا.

اتفاقية القضاء ير مف تاريخ بدأ نفاذ أش (06) وقد تـ إجراء أوؿ انتخاب ألعضاء المجنة بعد ستة
( 04)ضاء المجنة ىي أربع ، ومدة عضوية أع1980، أي في سنة عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة
  1.أشير مف انتياء العضوية (03)سنوات، وتعاد االنتخابات قبؿ ثالثة 

فييا تكوف باألغمبية وما يميز ىذه المجنة عف غيرىا مف الييئات التابعة لألمـ المتحدة أف العضوية 
، وبالتالي فالمرأة ىي األعرؼ بحقوقيا، وىي أمر طبيعي ألنيا لجنة مختصة بحقوؽ المرأةلمنساء، وىو 

 2األقدر عمى حمايتيا وتعزيزىا.

المنشأة بموجب معاىدات دولية، وكذا مع غيرىا مف  وبيدؼ تيسير عمؿ المجنة مع الييئات األخرى
آليات األمـ المتحدة، اعتمدت المجنة تعييف منسقيف لمعمؿ مع تمؾ الييئات، ومف ىذه الييئات نجد: المقررة 
الخاصة بالعنؼ ضد المرأة، منظمة العمؿ الدولية، اليونيسيؼ، اليونيسكو، صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف، 

   3عالمية، الوكاالت المتخصصة، وغيرىا.منظمة الصحة ال
)ىي جزء مف إدارة الشؤوف  "كعب  النيوض بالمرشة"ػ: وتجدر المالحظة إلى أف ىناؾ ىيئة تسمى ب

االقتصادية واالجتماعية المتواجدة في مقر األمـ المتحدة(، تقوـ ىذه الييئة بميمة األمانة العامة الفنية لخدمة 
 4التقنية واالستشارية إلى الدوؿ األطراؼ في االتفاقية بشأف تنفيذىا وتفعيميا.المجنة، وىي تقدـ الخدمات 

                                                           
 .1979اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف  (17)المادة  شنظر 1
 ،01، الجزائر، العدد الدراسات الحقوقية مجمة ،"حماية حقوؽ المرأة وفقا التفاقية القضاء عمى التمييز ضد المرأة"زىرة نعار،  2

 .201، ص 2018ديسمبر 
، ط 2009ىيفاء )أبو غزالة(، مؤشرات كمية ونوعية التفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، د ف، مصر،  3

 .33، ص 01
 .1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  (22) ةالماد شنظر 4
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وعند انتياء المجنة مف األعماؿ المنوطة بيا تعد تقريًرا سنويا عف أعماليا وترسمو إلى الجمعية العامة 
ترحات لألمـ المتحدة، وذلؾ بواسطة المجمس االقتصادي واالجتماعي، وليا في إطار ذلؾ أف تقدـُ مق

وتوصيات عامة مبنية عمى دراسة التقارير والمعمومات الواردة إلييا مف ِقبؿ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية، 
وُتدَرج تمؾ المقترحات والتوصيات العامة في تقرير المجنة، مشفوعة بتعميقات الدوؿ األطراؼ إف وجدت، 

   1المرأة إلى لجنة مركز المرأة بغرض اعالميا.ويحيؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة تقارير لجنة التمييز ضد 

  الثاني الفضرة
 ميام لمن  الضاا  لى  التمييز اد المرشة

مف  (17)تضطمع لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة المستحدثة بموجب المادة السابعة عشر 
بعدة مياـ، بعضيا خولتيا ليا ىذه االتفاقية في حد ذاتيا  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء ليا بموجب البروتوكوؿ االختياري الممحؽ  والبعض اآلخر ُأسند، 1979منذ إصدارىا في سنة 
 .1999في سنة  عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

لدراسة  العنصر "أوال" عنصريف، خصصإلى  ىذه المعطيات تـ تقسيـ مضموف ىذه الفقرة وبناًء عمى
العنصر  خصص، في حيف 1979مياـ لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة المحددة بموجب اتفاقية سيداو 

مياـ لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة المنصوص عمييا بموجب البروتوكوؿ االختياري لدراسة  "ثانيا"
 .1999الممحؽ باالتفاقية 

 شول
 1979ميام لمن  الضاا  لى  التمييز اد المرشة المحددة بمومب اتفايي  سيداو 

قصد مراقبة مدى تفعيؿ  اتفاقيتيا األصميةتضطمع بيا لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة بموجب 
 العامة.: آلية التقارير وآلية التوصيات ىما فبأليتيف أساسيتيحقوؽ المرأة الواردة فييا بصورة أنجع، الدوؿ ل

 :اتفاقية القضاء عمى تسير لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى تطبيؽ أحكاـ  آلي  التضارير
منيا، وذلؾ عف طريؽ االطالع  (18)دة الثامنة عشر وذلؾ بموجب الما جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

عمى التقارير التي تمـز الدوؿ األطراؼ في االتفاقية بتقديميا لمجنة، وتبيف فييا مدى تنفيذىا لبنود المعاىدة، 

                                                           
 .199مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  (21)المادة  شنظر 1
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، وتمتـز الدوؿ الموقعة أو المصادقة 1والتقدـ الذي أحرزتو في تطبيقيا، وكذا الصعوبات التي واجيتيا في ذلؾ
 ية بأف تقدـ إلى المجنة:أو المنظمة إلى االتفاق

  ًسن  واحدةيبيف ىذا التقرير وضعية حقوؽ المرأة في ذلؾ البمد، والبد أف يقدـ خالؿ  :اتضريرًا شولي 
 (60ستون )، والبد أف ال يتجاوز حجـ ىذا التقرير مف بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لمدولة المعنية (01)

 . صفحة
  بعد تقديـ الدولة المنظمة إلى االتفاقية لتقريرىا األولي، تمتـز بعد ذلؾ بتقديـ تقرير تضارير دوري :

دارية وغيرىا مف أجؿ ، تبيف فيو ما اتخذتو مف تدابير تشريعيشرب  سنواتدوري كؿ  إنفاذ أحكاـ ة وقضائية وا 
 .بالتنفيذ قيامياواجيتيا عند  االتفاقية فييا، وكذا تبيف التقدـ المحرز في ىذا الصدد، وحتى العراقيؿ التي

الروسية،  اإلسبانية، اإلنكميزية،ى المغات الرسمية لألمـ المتحدة وىي: ويجب تقديـ التقارير بإحد 
 .العربية، أو الفرنسيةالصينية، 

وفي حالة امتناع دولة ما طرؼ االتفاقية عف تقديـ ىذه التقارير الدورية، أو تأخرىا في تقديميا، يقـو 
العاـ لألمـ المتحدة في كؿ دورة تعقدىا المجنة بإخطار ىذه األخيرة بجميع حاالت عدـ تقديـ التقارير  األميف

أو التأخير في ذلؾ أو عدـ تقديـ المعمومات اإلضافية التي طمبتيا المجنة، ويجوز لمجنة في ىذه الحاالت أف 
تحدة رسالة تذكير تتعمؽ بعدـ تقديـ أو تحيؿ إلى الدولة الطرؼ المعنية عف طريؽ األميف العاـ لألمـ الم

ذا لـ تقدـ الدولة المعنية ما ُطمب منيا بعد  التأخير في تقديـ التقارير أو المعمومات اإلضافية المطموبة، وا 
   2رسالة التذكير ىذه، تشير المجنة إلى ذلؾ في تقريرىا السنوي المقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة.

ليست مسألة إجرائية فقط، بؿ أف االلتزاـ بتقديميا يبيف مدى وفاء الدوؿ بالتزاماتيا وآلية التقارير 
الدولية، وىو ما يسمح لمجنة أيضا بتقييـ مدى تحقؽ ىذه االلتزامات، وتحديد وتقييـ االستراتيجيات التي تـ 

عداد الدوؿ إ تفاقية، كما أفاعتمادىا، األمر الذي يتيح الفرصة لمتقدير الدقيؽ لممشكالت التي تعيؽ تطبيؽ اال

                                                           
 .33ىيفاء )أبو غزالة(، المرجع السابؽ، ص  1
النظاـ الداخمي لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، الموقع الرسمي لممفوضة السامية لألمـ المتحدة مف  (49)المادة  شنظر 2
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ليذه التقارير ىو بمثابة فرصة لمراجعة القوانيف والسياسات والممارسات بيدؼ تحديد مدى االلتزاـ بالمعايير 
 1لذلؾ. اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةالتي وضعتيا 
مبادئ توجييية مـ المتحدة تحت رعاية األوقد أصدرت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة ىذا 

 2.لمساعدة الدوؿ عمى إعداد ىذه التقارير

االجراءات القانونية والدستورية  لنقاط ميمة تتمثؿ في: يجب أف تتعرض كؿ دولة في تقريرىاعميو و  
مبدأي بتطبيؽ المؤسسات والسمطة المكمفة دولة لتنفيذ بنود االتفاقية فييا / واإلدارية وغيرىا، التي اتخذتيا ال

السياسات ممة لحماية النساء في تمؾ الدولة / الطرؽ والوسائؿ المستعيف الجنسيف / المساواة وعدـ التمييز ب
الصعوبات التي تواجييا الدولة وتعرقؿ نساء وتمكينيف مف التمتع بحقوقيف / المتوخاة لمنيوض بأوضاع ال

 3تطبيقيا لالتفاقية.

اعاتيا التي تعقدىا بمقر األمـ المتحدة بنيويورؾ )الواليات تقوـ المجنة بدراسة التقارير في اجتم
ال تتجاوز مدة وىي تعقد عادة اجتماعيف في السنة المتحدة األمريكية( أو في أي مكاف آخر تحدده المجنة، 

)وقد تدعوا أيضا إلى دورات استثنائية(، تنظر خالليا في مجموعة مف المسائؿ أىميا  شسبوليناالجتماع 
التقارير المقدمة إلييا مف الدوؿ األطراؼ في االتفاقية، وتناقشيا مع مندوبي ومندوبات حكومات الدوؿ 

ألعضاء ، ويستطيع مندوبي الدوؿ إضافة أية معمومات أو اضافات غير موجودة في التقرير، و 4األعضاء
المجنة الحرية طرح أية أسئمة أو استفسارات تتعمؽ بما يتضمنو التقرير أو حوؿ االتفاقية بوجو عاـ، ويجيب 

 5.مندوبي الدولة عمى األسئمة المطروحة

                                                           
أحمد وافي، اآلليات الدولية لحماية حقوؽ اإلنساف ومبدأ السيادة، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتوراه في القانوف الدولي  1

 .146، ص 2010/2011، الجزائر، 1والعالقات الدولية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر 
ف الدوؿ األطراؼ في المعاىدات الدولية لحقوؽ المبادئ التوجييية المتعمقة بشكؿ ومحتوى التقارير المطموب تقديميا م 2

 www.unhchr.chالموقع الرسمي لممفوضة السامية لألمـ المتحدة ، HRI/GEN/2/Rev.6.2009، اإلنساف
 .202-201زىرة نعار، المرجع السابؽ، ص  3
 .227نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ،  4
 . 18-17بيداء عمي ولي، المرجع السابؽ، ص  5
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بعد ىذا الحوار، وطرح األسئمة مف طرؼ المجنة، واإلجابة عنيا مف طرؼ مندوبي الدوؿ، والخوض 
حدث في الدورة، تتمكف لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة مف خالليا مف في المناقشات الواسعة التي ت

ذا ما تـ االلتزاـ ببنود االتفاقية وتفعيميا في  تكويف فكرة حوؿ حقوؽ المرأة في ذلؾ البمد صاحب التقرير، وا 
لالتفاقية، ويـ  تمؾ الدولة أـ ال، ونسبة التقدـ المحرز في ذلؾ، والمعوقات التي تواجييا الدولة في تنفيذىا

ذلؾ في جمسة مغمقة يقـو بيا خبراء المجنة، تنتج عنيا مجموعة مف المالحظات الختامية التي تصدرىا 
ألف ىذا األخير ىو مف يعد المشروع األولي لممالحظات المجنة استناًدا إلى مالحظات المقرر القطري، 

ماعيا المغمؽ ىذا، بعد ذلؾ ُتعمـ المجنة الدولة الختامية، ومف ثـ تضعيا المجنة في صيغتيا النيائية في اجت
   1المعنية بيذه التعميقات والمالحظات الختامية.

وبناًء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ بأف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة وعمى عكس 
اشعارات عمى ورؽ، بؿ استطاعت مف  سابقاتيا مف اتفاقيات حقوؽ اإلنساف المتخصصة، فيي لـ تبقى مجرد

خالؿ آلية التقارير أف تفرض بنودىا إف لـ تكف كميا فأغمبيا داخؿ قوانيف الدوؿ الموقعة والمصادقة عمى 
االتفاقية، ولكف بالرغـ مف أىمية آلية التقارير في تنفيذ االتفاقية وتكريس وتفعيؿ حقوؽ المرأة التي تضمنتيا، 

، وربما فإنو مف جانب آخر نرى ب أف ىذه اآللية لـ تحقؽ بعد األىداؼ التي كانت منتظرة منيا إلى غاية اليـو
تفاقية ال تدرؾ في العديد مف االثمة العديد مف األسباب التي ساىمت في ذلؾ منيا أف الدوؿ األطراؼ في 

أثناء واجو صعوبات األحياف الغاية الفعمية مف ىذه التقارير، ودورىا في تطبيؽ االتفاقية، ىذا ما يجعميا ت
تقديـ ىذه التقارير مما يدفعيا في ذلؾ إلى االمتناع حتى عف تقديميا، وبما أنو أيًضا مف النادر ما يتـ بذؿ 
الجيد الالـز العتماد التدابير التي مف شأنيا انفاذ االلتزامات المترتبة عمى الدوؿ بموجب المعاىدة، وتتحوؿ 

إجرائي، وبما أنو لـ يتـ بذؿ أي جيد مف الدوؿ منذ البداية في جمع  بذلؾ صياغة التقارير إلى مجرد عمؿ
البيانات المصنفة والمالئمة، أو حتى البيانات المقارنة، تتحوؿ صياغة التقارير إلى عممية سطحية ومممة، 

نما  بسبب ومنو ففشؿ العديد مف الدوؿ في تقديـ التقارير ال يكوف في الغالب بسبب جيميا بكيفية صياغتيا، وا 
بشكؿ واضح، ىذا ما يجعميا تمتنع أصاًل عف  سيداوعدـ فيـ مضموف الحقوؽ والبنود الواردة في اتفاقية 

تقديـ ىذه التقارير، أو تقدميا ببيانات ناقصة أو غير مناسبة أو حتى غير صحيحة، وكميا تقارير تسيء إلى 

                                                           
 .121عزيزة بف جميؿ، المرجع السابؽ،  1
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صد ومراقبة تنفيذ بنود االتفاقية في الدوؿ نظاـ االتفاقية، وُتعيؽ المجنة عف تنفيذ ميمتيا األساسية في ر 
 1األطراؼ فييا.

ولو  -صادقت وانضمت إلى ىذه االتفاقية كانت مف بيف الدوؿ التي  ياوطالما أنلمجزائر وبالنسبة 
، كاف لزاًما عمييا أف ترفع تقريًرا 1996يناير  22المؤرخ في  96/51بموجب المرسوـ الرئاسي رقـ  -بتحفظ 

ونظرت فيو المجنة في  1998،2ة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، وىو ما تجسد في سبتمبر أوليا إلى لجن
ثـ بعد ذلؾ قدمت الجزائر تقريريف دورييف ىما: التقرير الدوري الثاني  1999،3لسنة  (20)دورتيا العشروف 

يريف الثالث والتقرير الدوري الجامع بيف التقر  2005،5الذي ردت عميو المجنة في سنة  2003،4في سنة 
 2012.1 الذي قدمت المجنة تعميقاتيا عميو في سنة 2009،6والرابع في سنة 

                                                           
 .144-143ىالة )سعيد التبسي(، المرجع السابؽ، ص  1
، 1998التقرير األولي المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، نيويورؾ،  2

CEDAW/DZA/01/11/09/1998 المتحدة، ، موقع المفوضية السامية لألمـwww.unhchr.ch لتفاصيل شاثر ،
 .01شنظر: المىحق ريم 

، الدورة العشروف -الجزائر  –ردود لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير األولية المقدمة مف الدوؿ األطراؼ  3
، مف 1999حزيراف/يونيو  25إلى  07، والدورة الحادية والعشروف مف 1999شباط/فبراير  05كانوف الثاني/يناير إلى  19مف 

-CEDAW/C/SR-406/1/ADD، 1999، في دورتيا الرابعة والخمسوف، نيويورؾ، طرؼ الجمعية العامة لألمـ المتحدة
 .02لتفاصيل شاثر شنظر: المىحق ريم ، www.unhchr.ch، موقع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف 1
مييز ضد المرأة، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، نيويورؾ، التقرير الدوري الثاني المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى الت 4

، موقع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف CEDAW/C/DZA/2/05/02/2003، 2003فبراير  05في 
www.unhchr.ch 03، لتفاصيل شاثر شنظر: المىحق ريم. 

، الدورة -الجزائر  –التعميقات الختامية لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير الدورية الثانية لمدوؿ األطراؼ  5
، 2005، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، الدورة ستوف لسنة 2005كانوف الثاني/يناير  28إلى  10الثانية والثالثوف مف 

لتفاصيل  ،www.unhchr.ch، موقع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف 668CEDAW/C/SR/667/، 2005نيويورؾ، 
 .04شاثر شنظر: المىحق ريم 

التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، الجمعية  6
، موقع المفوضية السامية لحقوؽ CEDAW/C/DZA/CO/3-4/24/05/2009، 2009العامة لألمـ المتحدة، نيويورؾ، 

 .05لتفاصيل شاثر شنظر: المىحق ريم ، www.unhchr.chاإلنساف 
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  مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ  (21)تنص المادة الواحد والعشروف : التوصيات العام
مف النظاـ الداخمي لمجنة القضاء عمى التمييز ضد  (52)، وكذا المادة الثانية والخمسوف التمييز ضد المرأة

المرأة، عمى أف المجنة بعد دراستيا لمتقارير والمعمومات الواردة إلييا مف الدوؿ األطراؼ، تقدـ مقترحات 
، وعادًة ما تبيف ىذه 2وتوصيات عامة، وتوجو في المعتاد ىذه التوصيات العامة إلى كؿ الدوؿ األطراؼ

المجنة في محتوى االلتزامات التي تضطمع بيا الدوؿ بوصفيا أطراًفا في االتفاقية، وىذه التوصيات آراء 
التوصيات قد تكوف عامة، أو قد تكوف محصورة في بند مف بنود االتفاقية، أو تخص مسألة تؤثر عمى النساء 

كما تسعى ىذه المجنة مف في العالـ وتعتقد المجنة أف الدوؿ األطراؼ ينبغي أو ُتولييا مزيًدا مف االىتماـ، 
خالؿ ىذه التوصيات إلى تقديـ توجيو مفصؿ إلى الدوؿ األطراؼ بشأف التزاماتيا بموجب االتفاقية، 

 3والخطوات الالزمة فيما يتصؿ باالمتثاؿ.

وتجدر المالحظة إلى أف لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة ال تخاطب في العادة بيذه التوصيات 
نما تزود بيا جميع الدوؿ األعضاء بتعريفيـ بالخطوات المحددة التي يمكف  أي دولة عمى وجو الخصوص، وا 

وقد تصدر المجنة توصية واحدة في ، 4اتباعيا مف أجؿ الوفاء بالتزاماتيا التي تعيدت بيا بموجب االتفاقية
تصدر أي توصية ، وقد ال السنة، كما قد تصدر أكثر مف توصية خالؿ السنة الواحدة حسب الحاجة إلى ذلؾ

وقد أصدرت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة منذ انشاءىا وعمى مر السنيف العديد مف في السنة، ىذا 
 5.توصية 34وىي تقريبا التوصيات، 

 
                                                                                                                                                                                           

 –التعميقات الختامية لمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير المجمعة الثالثة والرابعة لمدوؿ األطراؼ  1
العامة لألمـ المتحدة، الدورة ، الجمعية 2012آذار/مارس  02شباط/فبراير إلى  13، الدورة الحادية والخمسوف، -الجزائر 

، المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف CEDAW/C/SR/1031/1032، 2012السادسة وستوف، نيويورؾ، 
www.unhchr.ch ، 06لتفاصيل شاثر شنظر: المىحق ريم. 

 .1979ز ضد المرأة اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميي( مف 21أنظر المادة ) 2
 .122عزيزة بف جميؿ، المرجع السابؽ، ص  3
 .229نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  4
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 ثانيا
ميام لمن  الضاا  لى  التمييز اد المرشة المنصوص لىييا بمومب البروتواول الختياري 

 1999المىحق بالتفايي  
 1999البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لسنة يعد 

، ويضـ ىذا 1أحد اآلليات القانونية الدولية التي تحدد اجراءات عممية لتفعيؿ الحقوؽ الواردة في ىذه االتفاقية
لمرأة أكثر فأكثر، وتعزيز مادة، عممت في مجمميا عمى تكريس حقوؽ ا (21)البروتوكوؿ واحد وعشروف 

رقابة لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى مدى تنفيذ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية لبنود ىذه األخير، 
جديدة لمجنة تشكؿ مف جانب آخر حماية لمنساء المواتي وقع اعتداء أو آليات وذلؾ عف طريؽ اسناد مياـ 

  2.آلي  التحضيق و، الفردي  آلي  الكااوىىما آليتاف، و عمى أحد حقوقيف الواردة ضمف االتفاقية، 

  بموجب ىذه اآللية المستحدثة عف طريؽ البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية : الكااوى الفردي
، أصبح بإمكاف أي امرأة تعرضت النتياؾ أي حؽ مف 1999القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 

االتفاقية، وكانت دولتيا منظمة إلى ىذا البروتوكوؿ، أف ترفع شكوى أو تبميغ إلى حقوقيا الواردة في ىذه 
لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، وذلؾ في مواجية مف مارس عمى حقوقيا االعتداء مف ىيئات 

يجوز أف يتقدـ بيا المتضرر نفسو، أو أي شخص آخر ينوب ، وىذه الشكوى 3ومؤسسات وطنية تابعة لدولتيا
 4عنو لكف بعمـ المتضرر وموافقتو عمى ذلؾ.

وعميو فباإلضافة لحؽ النساء في تقديـ التماس أماـ المحاكـ الوطنية لبمدىـ مف أجؿ إجبار أي ىيئة 
اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة تابعة لمدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا التي تفرضيا عمييا 

                                                           
 .22/12/2000، ودخؿ حيز التنفيذ في 06/10/1999اعتمدتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ  1
تجدر المالحظة كذلؾ إلى أف الجزائر ال تتقيد بكؿ ما جاء في ىذا البروتوكوؿ، بحكـ أنيا لـ تنظـ إليو ال بالتوقيع وال  2

 بالتصديؽ.
 .1999الممحؽ باتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة البروتوكوؿ االختياري مف  (01)أنظر المادة  3
 .202زىرة نعار، المرجع السابؽ، ص  4
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، وذلؾ أماـ 1ا رفع ىذه االلتماس والشكاوى والتبميغات عمى مستوى دولي أعمى، فإنو يحؽ ليف أيضً 1979
لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، بشرط أف تكوف دولة الضحية طرؼ في البروتوكوؿ االختياري الممحؽ 

وليست طرؼ في باالتفاقية الذي يقرر لمنساء ىذا الحؽ، أما إذا كانت الدولة الُمعتدية طرؼ في االتفاقية فقط 
ال يمكف لنساء ىذه الدولة تقديـ شكاوى أماـ لجنة االتفاقية، تياري الممحؽ بيا )مثؿ الجزائر( فالبروتوكوؿ االخ

 شكاوى أماـ المحاكـ الوطنية تأسيسا عمى ما جاءت بو االتفاقية.يتبقى أماميف سوى رفع  وال
القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية ومنو فبموجب ىذا 

، فمـ يعد مصير المرأة رىًنا بإرادة الدولة، أو تغيرت ديناميكية العالقة بيف الدولة والمرأة 1999 لسنة المرأة
نما تنشأ عالقة جديدة تكوف الدولة فييا مسؤولة اتجاه المرأة المواطنة،  استعداداتيا، أو رغباتيا، أو تقمباتيا، وا 

التيرب مف مسؤولياتيا، مما يعني أف المرأة غير مضطرة إلى االعتماد عمى أية صدقة مف وعاجزة عف 
الدولة، إذ أنيا أصبحت صاحبة حؽ، وقادرة عمى اتخاذ اجراءات وطنية وحتى دولية لحماية واسترداد حقوقيا 

لالمسموبة والمنتيكة رغًما عف دولتيا، طالما أف ىذه األخير انظمت إلى االتفاقية  ى بروتوكوليا االختياري وا 
  2.أيًضا

تنتقؿ المجنة بعد ذلؾ إلى مرحمة بعد تقديـ الشكوى المستوفية الشروط مف الضحية او الضحايا 
صدار ما تراه مناسًبا بشأنيا، ويتـ ذلؾ عف طريؽ  جديدة وىي مرحمة فحص الشكوى، ودراسة موضوعيا، وا 

 فردية، وىي عمى الترتيب اآلتي:إجراءات عممية تتبعيا المجنة لمنظر في الشكوى ال
تقوـ لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة بعقد جمسات مغمقة لمنظر في موضوع الشكاوى، وذلؾ  -

عمى ضوء المعمومات التي يقدميا الضحايا، وكذا المعمومات المقدمة مف جانب الدوؿ المشتكى منيـ، وكذا 
 األطراؼ المعنييف.كافة المذكرات والوثائؽ المقدمة ليا مف جميع 

 بعد دراسة المجنة لموضوع الشكوى، تقدـ توصياتيا إلى األطراؼ المتنازعة. -

                                                           
طبًعا ليست كؿ شكوى ترد إلى المجنة ُتمـز بالنظر فييا، بؿ ىي تنظر فقط في الشكاوى التي تتوافر فييا الشروط التي و  1

منتصر  لىتفصيل شاثر في ىذه الكروط شنظر:و منو،  (04)و  (03)و  (02)حددىا ىذا البروتوكوؿ االختياري بموجب المواد 
، ط 2007، دار الجامعة الجديدة، مصر -دراسة مقارنة بأحكاـ الشريعة اإلسالمية–الحماية الدولية لممرأة سعيد )حمودة(، 

 .236: نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص و شياا، 281، ص 01
 .304ع السابؽ، ص مناؿ )محمود المشني(، المرج 2
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تمتـز الدولة المشتكى منيا بالرد خطًيا عمى ما أحالتو ليا المجنة مف آراء وتوصيات، وذلؾ خالؿ ستة  -
ء آراء المجنة أشير مف تاريخ اإلحالة، يتضمف ىذا الرد معمومات حوؿ أي إجراء ُيتخذ في ضو  (06)

معمومات  إلى تقديـ أيالطرؼ الُمشتكى منيا  ةالدول يمكف لمجنة في ذات السياؽ أف تدعواوتوصياتيا، و 
 1.إضافية حوؿ التدابير التي اتخذتيا استجابة لما طمبتو منيا المجنة في توصياتيا

حيثياتيا  ويجوز لمجنة أيًضا في أي وقت بعد تمقي الشكوى وقبؿ الفصؿ فييا، وبناًء عمى -
الموضوعية، أف تنقؿ إلى الدولة الطرؼ المعنية طمًبا عاجاًل التخاذ تدابير مؤقتة وضرورية وعاجمة، لتفادي 

  2وقوع ضرر يتعذر اصالحو لضحية أو ضحايا االنتياؾ المزعوـ.
ونضيؼ القوؿ أف توصيات لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة فيما يخص ىذه الشكاوى 

الفردية ليس ليا الصفة اإللزامية القانونية، وبالتالي ال يترتب ضد الدوؿ األطراؼ الُمنتيكة لحقوؽ والتبميغات 
 3المرأة أي جزاء قانوني، فالمجنة إًذا ال تممؾ إال صياغة توصيات ومالحظات فقط.

 طبًقا ليذه اآللية يجوز لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة إجراء : آلي  التحضيق
معمقة إذا ما استممت معمومات موثوقة مف دولة ما، أو مف منظمة معينة، تتضمف حقائؽ حوؿ تحقيقات 

انتياكات صارخة التفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف ِقبؿ دولة طرؼ فييا، وطرؼ في 
 بروتوكوليا االختياري.

بانتياؾ لبنود االتفاقية، تقوـ بدعوة وعميو إذا بمغ إلى عمـ المجنة أف دولة طرؼ تقوـ بشكؿ منتظـ 
، وقد تقرر المجنة تعييف 4ممثؿ ىذه الدولة لتقديـ معمومات وتبريرات عف ىذه المسألة المثارة ضد دولتو

شخص ليقوـ بتحقيؽ سري عف طريؽ زيارة الدولة المعنية، وتقديـ تقرير عاجؿ عف االنتياكات التي تـ 
 األحواؿ أف يتـ التحقيؽ بموافقة الدولة المعنية. الكشؼ عنيا، غير أنو يشترط في جميع

                                                           
 .1999البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف  (07)المادة  شنظر 1
 .1999البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف ( 05)المادة  شنظر 2
 .206-205نعار، المرجع السابؽ، ص  زىرة 3
 .304مناؿ )محمود المشني(، المرجع السابؽ، ص  4
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صدار م حموؿ يات إلى الدولة الطرؼ، مرفقة بالحظات وتوصلتقوـ المجنة بعد ذلؾ بدراسة النتائج وا 
أشير مف تاريخ  (06)مناسبة، وعندئذ يأتي دور الدولة في الرد عمى مالحظات المجنة، وذلؾ خالؿ ستة 

  1تسمميا النتائج والتوصيات التي نقمتيا إلييا المجنة، مع التزاميا بإعماليا ووضع حد لتمؾ االنتياكات.
وقد ثبتت فعالية ىذا اإلجراء ليس فقط ألنو يحمي سيادة الدوؿ، بؿ أيًضا ألف السرية وموافقة الدوؿ 

أف الزيارات والتحقيقات تعتبر وسيمة ردع ألية عميو أمراف ضرورياف مف أجؿ المضي في التحقيؽ، كما 
  2انتياكات في حقوؽ المواطنيف عموًما، والنساء عمى وجو الخصوص.

 
 المبحث الثاني

 اإلطار المفاىيمي لضانون األسرة المزائري
يمكف الحديث عف قانوف يحمي حؽ ما أو محيط ما أو كياف ما، دوف الحديث أوال عف ذلؾ الحؽ  ال

 أو المحيط أو الكياف باعتباره المحؿ المعني بالحماية.
وعمى أساس ذلؾ سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، ُيخصص المطمب األوؿ لتحديد "مفيـو 

 اف "مفيوـ قانوف األسرة الجزائري".األسرة"، في حيف ُيخصص المطمب الثاني لبي
 المطىب األول
 مفيوم األسرة

لوضع مفيوـ عميؽ لألسرة ارتأينا تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف، يأتي الفرع األوؿ بعنواف "تعريؼ 
 األسرة وأشكاليا"، في حيف يرد الفرع الثاني تحت عنواف "األسرة في اإلسالـ والمواثيؽ الدولية".

 الفرع األول
 يف األسرة وشكاالياتعر 

يقسـ ىذا الفرع إلى فقرتيف، ُتخصص الفقرة األولى لوضع "تعريؼ لألسرة"، بينما ُتخصص الفقرة 
 الثانية لبياف "أشكاؿ األسرة".

                                                           
 .1999البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف ( 08)المادة  شنظر 1
 .124عزيزة بف جميؿ، المرجع السابؽ، ص  2
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 الفضرة األول 
 تعريف األسرة

يعتبر تعريؼ األسرة مف أبسط التعاريؼ التي نتعامؿ معيا ألنيا ظاىرة ممموسة بالنسبة لمجميع، 
ولكف مف الخطأ االعتقاد بأف لألسرة تعريفا واضحا ومحددا يتفؽ عميو الفقياء والدارسيف، فيعد تعريفيا مف 
النوع السيؿ الممتنع، لذا نجد تعددا في تعاريفيا وىذا يرجع إلى اختالؼ وجيات نظر الفقياء واتجاىاتيـ 

 الفكرية، وعموما يمكف أف تعرفيا كاآلتي: 
 : سرة في المغة بأنيا "الدرع الحصينة"، وىي أيضا "أىؿ الرجؿ وعشيرتو"، تعرؼ األ األسرة لغ

، كما تعني األسرة في المغة "الشد 1وجمعيا "ُأسر" ربطيا أمر مشترؾ"وتطمؽ عمى "الجماعات التي ي
 2والعصب"، فيقاؿ شدة الخمؽ والُخمؽ.

وىي ، Familyوفي االنجميزية  Familleفي حيف يقابؿ مصطمح األسرة في المغة الفرنسية مصطمح 
 3، وتعني مجموع الخدـ. Familiaفي ىاتيف الكممتيف مشتقة مف كممة 

 :ىي "مؤسسة اجتماعية ضرورية حتمية لبقاء الجنس البشري، وىي تتحقؽ  األسرة اصطالحا
ينيما ىو بفضؿ اجتماع كائنيف ال غنى ألحدىما عف اآلخر وىما الرجؿ والمرأة، واالتحاد الدائـ المستقر ب

 4األسرة".

                                                           
 .76، ص 01، ج 01، المجمد السابؽالمرجع جماؿ الديف )ابف منظور(،  1
عبد المجيد )سيد منصور( و زكريا أحمد )الشربيني(، األسرة عمى مشارؼ القرف الواحد والعشريف، دار الفكر العربي، القاىرة،  2

 .15، ص 01مصر، د ت، ط 
، ص 2009، الجزائر، 21، العدد ةمجمة شبكة العمـو النفسية العربي، "التنشئة االجتماعية في األسرة الجزائرية"، مزوز بركو 3

، األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية، دار النيضة العربية (القصير): عبد القادر لتفاصيل شخرى شنظر شياا، 44
 .33، ص 1، ط 1996لمطباعة والنشر، لبناف، 

، ص 01، ط 2010كر، عماف، األردف، ناصر أحمد )الخولدة( و رسمي عبد المالؾ )رستـ(، األسرة وتربية الطفؿ، دار الف 4
16. 
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أو ىي: "مجموعة مف األشخاص يرتبطوف برباط الزواج والدـ، ويتقاسموف األدوار فيما بينيـ، 
مجتمعية ويعيشوف معيشة واحدة، ويتفاعموف فيما بينيـ في حدود دور كؿ واحد منيـ، ويشكموف ثقافة 

 1مشتركة".

اجتماعية بيولوجية نظامية تتكوف مف ىذا وقد عرؼ قاموس عمـ االجتماع األسرة بأنيا: "جماعة 
رجؿ وامرأة ) تقوـ بينيما رابطة زوجية مقررة ( وأبنائيما، مف أىـ وظائفيا اشباع الحاجات النفسية والجنسية 

األسرة ىي "مجموعة فباختصار ، و 2ـ لرعاية وتنشئة وتوجيو األبناء"والعاطفية ألفرادىا، وتييئة المناخ المالئ
 3الدـ أو الزواج".برباط  مف األشخاص يرتبطوف

 يضيؽ ويتسع معنى األسرة بحسب القانوف الذي ينظميا، والزاوية التي ُينظر منيا األسرة يانونا :
إلييا، ففي القوانيف المشتركة مثال نرى أف معنى األسرة يضيؽ بحيث يشمؿ الزوج والزوجة واألوالد القصر، 

الشخصية والمواريث، فيضـ إضافة إلى مف سبؽ ذكرىـ كؿ مف بينما يتسع معنى األسرة في قوانيف األحواؿ 
 4العصبات وذوي األرحاـ، حيث رتبت ليـ ىذه القوانيف العديد مف الحقوؽ والواجبات بحسب درجة القرابة.

                                                           
مجمة الباحث "، –قراءة في بعض التجارب الدستورية  –ابراىيـ عماري و أمينة عبيشات، "الضمانات القانونية لحماية األسرة  1

 .179، ص 2019، الجزائر، 01، العدد 06، المجمد لمدراسات األكاديمية
 .177، ص 1عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية، مصر، د ت، ط  محمد عاطؼ )غيث(، قاموس 2
، 1993طمعت ابراىيـ )لطفي(، مدخؿ إلى عمـ االجتماع، دار غريب لمطباعة، القاىرة، مصر،  لمفاىيم شخرى لألسرة شنظر: 3

، د 2005طارؽ )كماؿ(، األسرة ومشاكؿ الحياة العائمية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر،  و ،175، ص 01ط 
و ، 10، ص 01، ط 1997بيروت، لبناف،  حبيب اهلل )طاىري(، مشاكؿ األسرة وطرؽ حميا، دار اليادي،و ، 07ط، ص 

حوليات جامعة قالمة لمعمـو نظرة في الشكؿ والوظيفة"، نبيمة حميدشة، "األسرة الجزائرية في القرف الواحد والعشريف إلى أيف؟ 
 .14-13، ص 2020، الجزائر، مارس 01، العدد 03المجمد  االجتماعية واالنسانية،

 .182-181ابراىيـ عماري و أمينة عبيشات، المرجع السابؽ، ص  4
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نجده قد عرؼ األسرة بموجب مادتو  05/02المعدؿ باألمر وبالرجوع إلى قانوف األسرة الجزائري 
األسرة ىي الخىي  األساسي  لىممتم  وتتاون من شكخاص تمم  بينيم صى  الزومي  ( بقولو: "02الثانية )

 1وصى  الضراب ".
 ىذا وتمتاز األسرة بمجموعة مف الخصائص التي تنفرد بيا عف غيرىا مف النظـ االجتماعية، وىي:

 فاألسرة موجودة في كؿ المجتمعات عمى اختالؼ األشكاؿ التي تأخذىا. العمومية، -
األسرة ىي عالقة دائمة، كوف العالقات بيف أفرادىا ال يمكف قطعيا خاصة تمؾ القائمة ف الديمومة، -

 2عمى رابطة الدـ.
األسرة ىي الخمية األساسية التي يقوـ عمييا المجتمع، وىي حجر الزاوية فيو، وبالتالي يصمح  -

 3المجتمع بصالحيا ويفسد بفسادىا.
ى التي تقوـ بوظيفة التنشئة االجتماعية ألفرادىا الذيف يكتسبوف مف المؤسسة األول أيضا األسرةتعتبر  -

 األسرة العديد مف العمميات والميارات الخاصة بحياتيـ.
األسرة ىي نظاـ اقتصادي خاص ومصغر، سواء مف حيث االنتاج أو االستيالؾ، فأفرادىا يسعوف  -

 4إلى تأميف حاضر ومستقبؿ ىذه األسرة.
 دات والتراث االجتماعي، ووظيفتيا نقؿ كؿ ىذا التراث مف جيؿ إلى آخر.تعد األسرة مصدرا لمعا -
األسرة بوصفيا نظاما لمتفاعؿ االجتماعي فيي تؤثر وتتأثر بالمعايير والقيـ والعادات داخؿ المجتمع،  -

 5وبالتالي فأفرادىا يشتركوف في نسؽ ثقافي واحد.

                                                           
المؤرخ  05/02، المتضمف قانوف األسرة الجزائري، المعدؿ والمتمـ باألمر 1984يناير  09المؤرخ في  84/11رقـ  القانوف 1

 .2005لسنة  15، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2005فيفري  27في 
 .184ابراىيـ عماري وأمينة عبيشات، المرجع السابؽ، ص  2
، الجزائر، 02، العدد 01، المجمد مجمة المجتمع والرياضةالمي والفكر الوضعي"، أسماء بف تركي، "األسرة بيف التشريع اإلس 3

 .46، ص 2018ديسمبر 
أحمد عبد المطيؼ )أبو سعد(، و سامي محسف )الختاتنة(، سيكولوجية المشكالت األسرية، دار المسيرة، عماف، األردف،  4

 .43، ص 01، ط 2011
 .184نفسو، ص  ابراىيـ عماري وأمينة عبيشات، المرجع 5
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ئص فيي تمتاز أيضا بأنيا أسرة موسعة، أسرة لألسرة الجزائرية، فباإلضافة إلى ىذه الخصاوبالنسبة 
 1أبوية، أسرة ىرمية، أسرة ذات سمطة ذكورية، أسرة محافظة.

أما عف أىمية األسرة فيمكف القوؿ أف ليا أىمية كبيرة تبرز خصوًصا في كونيا أكثر الجماعات 
أف مكانة الفرد في  تماسكا، فيي تسير عمى نمو األلفة والمحبة والشعور باالنتماء بيف أعضائيا، كما

المجتمع تحددىا بدرجة كبيرة مكانة األسرة وثقافتيا، كما أف األسرة تعد المصدر األوؿ الذي يزود الفرد بالقيـ 
 2والعادات االجتماعية، وتساعده عمى التفريؽ بيف الحؽ والواجب، وبيف الحالؿ والحراـ.

، كعمـ النفس وعمـ ىذه األىمية الكبيرة لألسرة جعؿ منيا مادة دسمة تيتـ  بدراستيا مختمؼ العمـو
االجتماع واالنثروبولوجيا وعموـ الطب والتربية والقانوف...وغيرىا، كما تُقاـ مف أجميا المؤسسات التي ترعاىا 

 3وتعمؿ عمى تنظيميا والتخطيط ليا وحمايتيا مف كافة المشكالت االجتماعية.
 ادىا، يمكف اجماليا فيما يأتي:ىذا وتقـو األسرة بمجموعة مف الوظائؼ نحو أفر 

تعتبر مف أىـ الوظائؼ الفطرية التي تقوـ بيا األسرة، وىي مف الوظائؼ  الوظيف  البيولومي : -
األساسية لمزوجيف لتحقيؽ اإلشباع الجنسي، وتقوية العالقات بينيما، واإلنجاب الذي يعتبر أساس تكويف 

  4األسرة في غالبية المجتمعات لممحافظة عمى النوع البشري.

ة اجتماعية يمكف أف تؤثر في فكر الفرد وسموكو وأخالقو تعد األسرة أكبر قو  الوظيف  المتمالي : -
الذيف يعد تأثيرىـ أقؿ وتوجياتو وتصرفاتو بؿ وحتى أىدافو، مقارنة باألصدقاء أو المعمميف أو زمالء العمؿ 

 5مف تأثير األسرة.
                                                           

حساف مجبري وخميؿ العقاب، "التحميؿ السوسيولوجي لتطور األسرة الجزائرية منذ االستقالؿ إلى يومنا  لتفاصيل شاثر شنظر: 1
عمر عباس، "األسرة الجزائرية والتغير  و ،141-140، ص 2019، الجزائر، 03، العدد 01، المجمد مجمة سوسيولوجياىذا"، 

رشيد طباؿ، "األسرة بيف  و ،31-30، ص 2018، الجزائر، 28، العدد راسات والبحوث االجتماعيةمجمة الداالجتماعي"، 
 .42-41، ص 2019، الجزائر، ديسمبر 27، العدد حوليات جامعة قالمة لمعمـو االجتماعية واالنسانيةالثابت والمتغير"، 

 .155، ص 2004لنشر، عماف، األردف، عبد الرحماف )العيسوي(، عمـ النفس األسري، دار أسامة لمطباعة وا 2
سامية رحماني، حجـ األسرة وتأثيره عمى التحصيؿ الدراسي لمطفؿ، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في عمـ االجتماع،  3

 .34، ص 2016-2015بسكرة، الجزائر،  –جامعة محمد خيضر 
 .30سامية رحماني، المرجع نفسو، ص  4
 .36طباؿ، المرجع السابؽ، ص  رشيد 5
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ء االستيالؾ والبقا تعتبر األسرة وحدة اقتصادية، فيي تُنتج وتستثمر قصد الوظيف  اليتصادي : -
 1واالستمرار.

تعتبر األسرة مسؤولة عف حماية أعضائيا مف كؿ ما قد يؤثر عمييـ سواء  وظيف  الحماي : -
 2جسمانيا أو نفسيا أو ماديا.

 الفضرة الثاني 
 شكاال األسرة

تعددت أشكاؿ األسرة نتيجة لمظروؼ التاريخية التي مرت بيا، لذا فإنو أصبح مف المالئـ أف  لقد
 يضاؼ إلى كممة "أسرة" صفة تحدد نوعيا، ويميز الفقياء بيف شكميف رئيسييف لألسرة وىما:

 : ىي األسرة التي تشمؿ عدة أجياؿ في آف واحد )ثالثة أجياؿ عمى  األسرة الممتدة شو المراب
، كأف تشمؿ 3ؿ(، وتعيش تحت سقؼ واحد أو في بيوت متجاورة، وتربطيـ روابط الزواج و / أو الدـاألق

األسرة األجداد واألبناء واألحفاد وربما غيرىـ مف األقارب أيضا، فتتداخؿ عالقاتيـ وتتشابؾ مصالحيـ 
األسرة ويديرىا،  ، ىذا األخير ىو مف يشرؼ عمى4وممتمكاتيـ، وىـ عادة يخضعوف لسيطرة األب األكبر

                                                           
، الجزائر، أكتوبر 04، العدد 09، المجمد مجمة عمـو اإلنساف والمجتمعمحمد تازي، "األسرة وعوامؿ تغيرىا االجتماعي"،  1

 .187، ص 2020
، رشيد طباؿ و ،184-183: ابراىيـ عماري وأمينة عبيشات، المرجع السابؽ، ص لىتفصيل شاثر في وظائف األسرة شنظر 2

لياـ بنت فريج بنت سعيد العويضي، أثر استخداـ االنترنت عمى العالقات األسرية بيف أفراد إ و، 36-35المرجع السابؽ، ص 
األسرة السعودية في محافظة جدة، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في االقتصاد المنزلي، كمية التربية لالقتصاد المنزلي 

 و شنظر شياا المواي  اللاتروني  اآلتي :وما بعدىا،  43، ص 2004دية، والتربية النفسية، بجدة، السعو 
www.anaajah.net 

www.ma3reefa.com 

www.educapsy.com  
، ط 2004، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبناف، -بيف التنظير والواقع المتغير  –أحمد سالـ )األحمر(، عمـ اجتماع األسرة  3

 .18-17، ص 01
 .28، ص السابؽسامية رحماني، المرجع  4
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ويوزع األعماؿ عمى أفرادىا، ويمبي احتياجاتيـ المادية والمعيشية حسب الوضع االقتصادي لألسرة ووسائؿ 
 1مدخوليا.انتاجيا وممتمكاتيا و 

وما يالحظ اليوـ في المجتمع الجزائري أنو الزاؿ محتفظا بالكثير مف األسر الممتدة، التي أصبحت 
لحضارية ووظائؼ األسرة الريفية، مع حرصيا الدائـ عمى حفظ العادات والتقاليد تجمع بيف خصائص األسرة ا

والقيـ واألعراؼ، مع رقابة وضبط سموؾ الفرد وتوجييو لموجية التي ترفع مف مركز األسرة في المجتمع، 
 2ية.ويرجع ذلؾ خصوصا إلى قوة التقاليد والتراث، وما تركو اإلسالـ مف آثار قوية عمى المعالـ األسر 

 : تعرؼ بأنيا األسرة التي تتألؼ مف زوج و / أو زوجة مع أبنائيما غير  األسرة النواة شو النووي
المتزوجيف، والذيف يقيموف تحت سقؼ واحد ويمارسوف مختمؼ الوظائؼ التي تؤمف بقاء ىذه األسرة 

 عز وجؿ لسيدنا آدـ عميو واستمرارىا، وىذا النوع مف األسر ىو أوؿ األنواع التي ظيرت في الوجود بخمؽ اهلل
  3السالـ.

قديـ في المجتمعات الغربية خصوًصا، عكس المجتمعات وقد انتشر ىذا النوع مف األسر منذ ال
العربية التي يعد ىذا النوع مف األسر حديث النشأة فييا مف بينيا الجزائر، فيعد اليجرة الواسعة لمجزائرييف مف 

في المصانع، أصبحوا يكونوف أسر زواجية نتيجة ضيؽ السكف وظروفيـ األرياؼ إلى المدف بحثا عف العمؿ 
 4االقتصادية المزرية، لينتشر بعد ذلؾ ىذا النوع مف األسر في الجزائر وفي جميع طبقات المجتمع.

يمكف القوؿ بأف األسرة الجزائرية اليوـ أصبحت تجمع بيف نمط األسرة الممتدة ونمط األسرة  وعميو
 النووية في ذات الوقت.

ونالحظ أف أىـ ما يميز األسرة النووية ىو تمتع أعضائيا بدرجة عالية مف الفردية، والتحرر الواضح 
، كما نالحظ أف ىذا 5األسرة ككؿ الضغط األسري، مما يترتب عميو عمو مصمحة الفرد عمى مصمحةمف 

النوع مف األسر يخيـ عميو الجو الديمقراطي عامة، وذلؾ لتساوي منزلة الزوج مع منزلة الزوجة نوعا ما 
                                                           

 .176محمد تازي، المرجع السابؽ، ص  1
 .19سامية رحماني، المرجع السابؽ، ص  2
 .14حميدشة، المرجع السابؽ، ص  ةنبيم 3
 .34رشيد طباؿ، المرجع السابؽ، ص  4
، 2018، الجزائر، ديسمبر 08، عدد 04، مجمد مجمة اإلنساف والمجاؿحسف عالي، "األسرة وعممية التنشئة االجتماعية"،  5

 .78ص 
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، خصوصا مع خروج الزوجة لمعمؿ، والمستويات العممية الكبيرة التي أصبحت تتمتع بيا، وىذا عمى 1فييا
ضيا الجو الديكتاتوري، إذ يحتؿ األب مركزا أعمى بكثير مف مركز عكس األسرة الممتدة التي قد يخيـ في بع

 األـ فييا، وينفرد باتخاذ القرارات وتحديد مصير األسرة.
وعميو يمكف القوؿ أف األسرة الممتدة واألسرة النووية ىما أىـ نمطيف لألسرة منتشريف بكثرة في 

لفقو أنماط أخرى لألسرة تقؿ أىمية عف مختمؼ المجتمعات عمى اختالؼ مشاربيا، ومع ذلؾ فقد ذكر ا
 سابقتيا، ويمكف اختصارىا كما يأتي:

 وىي األسرة التي تقوـ عمى نظاـ تعدد الزوجات، وىو النظاـ الموجود األسرة الزوامي  المتعددة :
في المجتمعات اإلسالمية خصوًصا، فتضـ ىذه األسرة زوجا مع زوجتيف أو أكثر في حدود أربع زوجات، مع 

 الد إف وجدوا.األو 
  وىي األسرة التي فقدت أحد أركانيا ) األب أو األـ (.األسرة األحادي : 

 : األولى تكوف فييا السمطة لألب، والثانية تكوف فييا السمطة لألـ،  األسرة األبوي  واألسرة األموي
 لثانية إلى األـ.أو ينظر إلييما مف حيث النسب كذلؾ، فينسب األبناء في األولى إلى األب، وينسبوف في ا

  ظير ىذا النوع مف األسر نتيجة لمتفكؾ األخالقي في المجتمعات الغربية، حيث األسرة المثىي :
 تتشكؿ األسرة مف عضويف مف نفس الجنس ) امرأة و امرأة / رجؿ و رجؿ (.

  نتيجة أيضؿ لمتفكؾ األخالقي في المجتمعات الغربية ظير ما يسمى بأسرة شسرة المساان :
نجاب أبناء والسكف في مسكف واحد دوف أف يجمعيما المسا كنة، حيث يمجأ فييا الرجؿ والمرأة لتكويف أسرة وا 

 2أو لميروب مف االلتزامات األسرية القانونية.ميثاؽ زواج، وذلؾ إما إلشباع رغباتيـ الجنسية 

ولعمنا نشير أخيرا إلى أف التغيير في أنماط األسرة وظيور أنماط جديدة لـ نعيدىا مف قبؿ راجع إلى عدة 
وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ  –العوامؿ االقتصادية  –عوامؿ يمكف تمخيصيا في: العوامؿ الجغرافية والبيئية 

مؤسسات المنافسة لدور األسرة ظيور بعض ال –خروج المرأة إلى سوؽ العمؿ ومنافسة الرجؿ  –الحديثة 

                                                           
مقاربة سوسيولوجية لمسألة  –فيصؿ بوطوب، "األسرة والقيـ  لتفاصيل شاثر شنظر:، 176محمد تازي، المرجع السابؽ، ص  1

 وما بعدىا. 21، ص 2017 يناير، الجزائر، 06، العدد مجمة آفاؽ فكرية"، -تغير القيـ في األسرة الجزائرية
 .16حميدشة، المرجع السابؽ، ص  ةنبيم 2
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التقميد األعمى لممجتمعات  –نمط االختيار الزواجي الفردي  –كرياض األطفاؿ ودور الحضانة وغيرىا 
أزمة  –العامؿ التكنولوجي وامتداد األفكار  –الضغط الخارجي في إطار العولمة  –األخرى وخاصة الغالبة 

  1السكف وغيرىا.

 الفرع الثاني

 األسرة في اإلسالم والمواثيق الدولي 

لدراسة ىذا الفرع سيتـ تقسيـ مضمونو إلى فقرتيف، تأتي الفقرة األولى بعنواف "األسرة في اإلسالـ"، 
 بينما ترد الفقرة الثانية تحت عنواف "األسرة في المواثيؽ الدولية".

 الفضرة األول 

 األسرة في اإلسالم

لقد أعطى اإلسالـ أولوية خاصة وكبيرة لألسرة، حيث فصؿ في أسس بناءىا، وحدد سبؿ سير 
العالقة بيف أطرافيا، مبينا حقوؽ وواجبات كؿ واحد منيـ، سواء الزوج أو الزوجة أو األبناء أو األقارب، 

"يا شييا الناس إنا : وذلؾ لما تتميز بو األسرة مف أىمية كبيرة في تشكيؿ المجتمعات السوية، لقولو تعالى
، 2خىضناام من ذار وشنث  ومعىناام كعوبا ويبائل لتعارفوا إن شارمام لند اهلل شتضاام إن اهلل لىيم خبير"

"ومن آياتو شن خىق لام من شنفسام شزواما لتسانوا إلييا ومعل بينام مودة ورحم  إن في وقولو أيضا: 
"وايف عز وجؿ األسرة عمى ميثاؽ غميظ وىو الزواج، لقولو:  ، ىذا وقد أقاـ اهلل3ذلك آليات لضوم يتفارون"

 4.تأخذونو ويد شفا  بعاام إل  بعض وشخذن منام ميثايا غىيظا"

                                                           
 34عمر عباس، المرجع السابؽ، ص  ووما بعدىا،  19، ص نفسوحميدشة، المرجع  ة: نبيملىتفصيل في ىذه العوامل شنظر 1

 .وما بعدىا
 .13سورة الحجرات، اآلية  2
 .21سورة النساء، اآلية  3
 .21سورة اإلسراء، اآلية  4
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 ويمكف إجماؿ مكانة األسرة في اإلسالـ في النقاط اآلتية:

 .األسرة في اإلسالـ ىي صورة مصغرة لممجتمع، ودعامتو األولى التي تقـو مقاـ األساس في البناء 
  األسرة ىي أساس استقرار المجتمع، وىي مف قالع اإلسالـ وحصف مف حصونو، وىي أيضا ميد

 1اإلنساف الذي يكسب في رحابو أخالقو وعقيدتو وتربيتو.
  تأكيد القرآف الكريـ عمى أىمية األسرة مف خالؿ عرضو لمعالقات األسرية، حيث نّبو إلى العالقة

ا اإلنسان بوالديو احسانا حمىتو شمو ارىا وواعتو ارىا وحمىو "ووصينالوالدية مف خالؿ قولو تعالى: 
، كما نبو تعالى إلى العالقة األسرية األخوية مف خالؿ قصة كميـ اهلل موسى مع 2وفصالو ثالثون كيرا..."

"وامعل لي وزيرا من شىىي * ىارون شخي * شكدد بو شزري * وشكراو في أخيو ىاروف عميو السالـ بقولو: 
، كما نبو تعالى إلى العالقة األسرية 3اي نسبحك اثيرا * ونذارك اثيرا * إنك انت بنا بصيرا"شمري *  

"ليس لى  األلم  حرج الممتدة التي تشمؿ اآلباء واإلخوة واألعماـ والعمات واألخواؿ والخاالت...في قولو: 
ام شو بيوت آبائام شو بيوت لى  شنفسام شن تأاىوا من بيوتول لى  األلرج حرج ول لى  المريض حرج ول 

شو بيوت شخوالام شو بيوت شمياتام شو بيوت إخوانام شو بيوت شخواتام شو بيوت شلمامام شو بيوت لماتام 
خالتام شو ما مىاتم مفاتحو شو صديضام ليس لىيام مناح شن تأاىوا مميعا شو شكتاتا فإذا دخىتم بيوتا 

  4.مبارا  طيب  اذلك يبين اهلل لام اآليات لعىام تعضىون"فسىموا لى  شنفسام تحي  من لند اهلل 
ونذكر أنو مف أىـ خصائص األسرة في اإلسالـ أنيا: عالقة مجمعة كوف اإلسالـ يدعوا إلى الجمع 
والتآلؼ، وأنيا عالقة إيجابية أيضا ألف اإلسالـ ديف يدعوا إلى التعامؿ والتواصؿ واإلخاء والمحبة، وىي 

ة في أصميا كونيا تقوـ عمى ميثاؽ غميظ وىو الزواج، كما أنيا عالقة بناءة كوف اإلسالـ كذلؾ عالقة مستمر 
 5نيى عف العالقات السمبية واليدامة والمفرقة وتمؾ التي تدعوا إلى االنفصالية وقطع الروابط االجتماعية.

                                                           
، العدد 08، المجمد مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصاديةفي اإلسالـ ومكانتيا"،  عبد اهلل طرابزوف، "مفيـو األسرة 1

 .27، ص 2019، الجزائر، 02
 .15سورة األحقاؼ، اآلية  2
 .35-29سورة طو، اآلية  3
 .61سورة النور، اآلية  4
 .36-35عبد اهلل طرابزوف، المرجع السابؽ، ص  5
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صد واألىداؼ، ىذا وتجدر اإلشارة إلى أف تكويف األسرة في اإلسالـ يكمف وراءه العديد مف المقا
 :وىي

  يعتبر تيذيب السموؾ الجنسي عند البشر مف أكبر مقاصد الزواج وتكويف تنظيم الغرائز المنسي :
األسرة في المجتمعات المسممة، فاألسرة المبنية عمى ميثاؽ الزواج تحصف المرأة والرجؿ مف السموكيات 

 الجنسية المنحرفة وتضعيا في مسارىا الحقيقي المشروع.
 إف اليدؼ الرئيسي مف تكويف األسرة عمى مر العصور ىو إنجاب األوالد وحفظ النسؿ اإلنماب :

 واستمرارية الجنس البشري.

 يعتبر حفظ األنساب مف المقاصد األساسية لتكويف األسرة عف طريؽ الزواج كرباط حفظ األنساب :
وؼ إلى أب معروؼ إلى أبناء جد معر مقدس بيف الزوجيف، اليدؼ مف ورائو حفظ التسمسؿ األسري مف 

 عرؼ كؿ منيما اآلخر.
 :إف بناء األسرة عمى قاعدة الزواج في المجتمع اإلسالمي  حفظ الممتم  من النحالل الخىضي

 يحصف ىذا األخير مف جميع األمراض واآلفات واالنحرافات التي قد تيدـ كيانو.

 في األبناء ليكونوا أفراد صالحيف  : تعمؿ األسرة عمى غرس األخالؽ الحميدةنكر ماارم األخالق
 في المجتمع مستقبال.

 : ييدؼ اإلسالـ مف وراء بناء األسرة أيضا إلى تدريب  تدريب اإلنسان لى  تحمل المسؤولي
الفرد عمى تحمؿ المسؤولية، سواء مسؤوليتو ىو أو مسؤولية أسرتو مف زوجة وأوالد وأبويف، وىو ما مف شأنو 

 حساس المشترؾ الذي يجب أف يمتـز بو كؿ فرد مف أفراد األسرة.أف يولد روح التعاوف واإل

 :يقع عمى األسرة قسط كبير مف واجبات التربية الخمقية والوجدانية والدينية ألفرادىا  تربي  األميال
في جميع مراحؿ الحياة، فاألسرة السوية ال تكوف إال بأب وأـ وأبناء صالحيف، ومف أوجب حقوؽ األبناء عمى 

 1ء التربية الصالحة.اآلبا

 
                                                           

، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر، -أسس البناء وسبؿ التحصيؿ  –ويف البيت المسمـ أكـر رضى )مرسي(، قواعد تك 1
 .47-46: أسماء بف تركي، المرجع السابؽ، ص لتفاصيل شخرى شنظر، 63، ص 2004
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ولتتحقؽ أىداؼ األسرة البد مف دعائـ لذلؾ أوردىا اإلسالـ في العديد مف آيات القرآف الكريـ 
 ونصوص السنة النبوية، يمكف إجماليا باختصار فيما يأتي: 

 تحكيـ ديف اهلل في الحقوؽ والواجبات األسرية. -
 الحب والمودة والرحمة بيف أفراد األسرة. -
 كؿ فرد مف أفراد األسرة بآداب اإلسالـ وأحكامو وتوجيياتو في عالقاتو مع بقية األفراد. التزاـ -
 التعاوف بيف أفراد األسرة وتحمؿ مسؤولية الحياة المشتركة تحت شعار اإليثار والتضحية. -
 تبادؿ النصح والتشاور والمشاركة في حؿ المشكالت التي تواجو األسرة. -
 1عدـ تخطييا أو تجاىميا.رعاية حدود اهلل وأوامره و  -

 الفضرة الثاني 
 األسرة في المواثيق الدولي 

لقد سعت األمـ المتحدة منذ انشائيا إلى البحث عف أحكاـ وقوانيف تنظـ مف خالليا األسرة ودورىا 
في المجتمع، األمر الذي بدا جمًيا في أوؿ وثيقة دولية وضعتيا ىذه الييئة وىي اإلعالف العالمي لحقوؽ 

( منو بقولو: 03فقرة )( 16، حيث عرؼ األسرة في المادة السادسة عشر )1948اإلنساف الصادر في سنة 
، كما ورد في الفقرة 2األساسية لممجتمع وليا حؽ التمتع بحماية المجتمع والدولة""األسرة ىي الوحدة الطبيعية 

، وىو نفس 3األولى مف ذات المادة أنو: "لمرجؿ والمرأة متى أدركا سف البموغ حؽ التزوج وتأسيس أسرة"
( مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية، التي اعتبرت 23روف )المضموف الوارد في المادة الثالثة والعش

األسرة أيضا وحدة جماعية طبيعية ليا حؽ التمتع بحماية الدولة والمجتمع، مع التأكيد عمى كفالة حؽ الزواج 
 4وتكويف أسرة لكؿ مف الرجؿ والمرأة، وتحقيؽ المساواة التامة بينيما في ذلؾ.

                                                           
 وما بعدىا. 54إلياـ بنت فريج بف سعيد العريضي، المرجع السابؽ، ص  لىتفصيل في ىذه الدلائم شنظر: 1
 اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف.، المتضمف 10/12/1948المؤرخ في  217قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  2
 اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، المرجع نفسو. 3
 16خ في المؤر  2200العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية، تـ اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  4

 . 1966كانوف األوؿ/ديسمبر 
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( منو 10لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية فقد نص في المادة العاشرة )أما عف العيد الدولي 
عمى ضرورة التزاـ الدوؿ بمنح األسرة أكبر قدر مف الحماية والمساعدة منذ انعقاد الزواج، كما أكدت ذات 

لممرأة والرجؿ المادة عمى حؽ كال الجنسيف في الزواج وتكويف أسرة، وعمى ضرورة أف يتـ ذلؾ بالرضا الكامؿ 
  1دوف أي إكراه.

ورغـ ىذه النصوص إال أنو يتبيف أف ىذه الصكوؾ الدولية العامة لـ تعطي األسرة القدر الكافي مف 
نما تناولت األسرة كمصطمح  االىتماـ الذي تستحقو، فيي حتى لـ ُتشر إلى مفيوميا الفطري الطبيعي، وا 

 مقتطع مف سياقو االجتماعي.
ولية الخاصة واالقميمية، فقد تناوؿ بعضيا الحديث عف األسرة إما مف جية الدأما عف الصكوؾ 

 1981المفيوـ أو مف جية الحماية المقررة ليا، فقد ورد في الميثاؽ االفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب لعاـ 
إليو المادة  أف األسرة ىي "الخمية الطبيعية األساسية واألولى وأساسا لممجتمع وقياـ الدولة"، وىو ما أشارت

( مف ذات المادة فقد ألزمت الدوؿ بحماية 02( مف ىذا الميثاؽ، أما الفقرة )01( فقرة )18الثامنة عشر )
األسرة والسير عمى تمكينيا مف أداء رسالتيا كحامية لألخالقيات والقيـ التقميدية التي يعترؼ بيا المجتمع، 

ريس حقوقيما دوف أي تمييز، وجاء أيضا في المادة ( الحديث عف المرأة والطفؿ وتك03وأضافت الفقرة )
( مف ذات الميثاؽ أنو البد مف الحفاظ عمى األسرة وانسجاميا والعمؿ عمى تماسكيا 29التاسعة والعشروف )

  2واحتراميا.
، فإف ىذه 1979لسنة  القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأةأما عف األسرة في اتفاقية 

األخيرة لـ تطرؽ ال إلى مفيوـ األسرة وال إلى ضرورة حمايتيا، واكتفت بذكر الحقوؽ األسرة لممرأة فقط، وذلؾ 
 3( منيا.16بموجب المادة السادسة عشر )

، فنجده تناوؿ الحديث عف 22/05/2004وبالنسبة لمميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف الصادر بتاريخ 
( التي أكدت عمى أف األسرة ىي الوحدة الطبيعية واألساسية لممجتمع، والزواج 30ادتو الثالثوف )األسرة في م

                                                           
 2200العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تـ اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  1

 . 1966كانوف األوؿ/ديسمبر  16المؤرخ في 
 
 .1981الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب لسنة  2
 ، السالفة الذكر.1979( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 16)المادة  شنظر 3



 ويانىن األسأ  الج ائأي فتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاا  التميي  دد المأش ال اإلطار المفاهيمي   الفصل التمهيدي 

 

~ 67 ~ 
 

وتأسيس أسرة وفؽ شروط وأركاف بيف الرجؿ والمرأة ىو أساس تكوينيا، ولمرجؿ والمرأة ابتداًء حؽ التزوج 
المجتمع العربي المحافظ، ، وما يالحظ عمى ىذه المادة أنيا راعت خصوصية 1الزواج المعتمدة في كؿ دولة

خاصة وأف جمو مسمموف متمسكوف بتعاليـ الديف اإلسالمي، ىذه األخيرة التي تقدس الزواج وتدعوا إلى 
  الحفاظ عمى األسرة باعتبارىا الخمية األساسية في المجتمع.

سرة ( بقولو أف األ14وىو ما أكد عميو أيضا الميثاؽ اإلسالمي لألسرة في مادتو الرابعة عشر )
كمجموع بشري مف ذكر وأنثى ىي: "المبنة األولى والوحدة االجتماعية األساسية لممجتمع، وتتجسد فييا أركاف 
المجتمع ومقوماتو البنائية، وميا صغر حجميا أو عدد أفرادىا فإنيـ يرتبطوف بعالقات عاطفية واجتماعية 

عية في كتاب اهلل وسنة رسولو عميو ومالية، وتنظميـ حقوؽ وواجبات خاضعة لمضوابط واألحكاـ والشر 
 2الصالة والسالـ.

ولعمنا نشير في ذات السياؽ إلى أف تناوؿ المؤتمرات الدولية واإلقميمية الحديث عف األسرة ىو أمر 
ال يقؿ أىمية عف تناوؿ الصكوؾ الدولية ليا، خاصة إذا كانت ىذه المؤتمرات تضـ عدد كبير مف الدوؿ 

ذا عممنا أ يضا أف ىذه المؤتمرات عادة ما تصدر في نياية انعقادىا وثيقة توصيات لمدوؿ المشاركة، وا 
 المشاركة فييا تكوف ىذه األخيرة ممزمة نوعا ما بتفعيميا.

 ومف بيف أىـ المؤتمرات التي تناولت الحديث عف األسرة نجد:
بيف أىدافو دولة ، والذي كاف مف  133، والذي حضرتو 1975مؤتمر مكسيكو سيتي لممرأة لسنة  -

وتوصياتو تحقيؽ التساوي التاـ بيف الجنسيف في تكويف األسرة، وكذا في الحقوؽ والواجبات التي يكتسبونيا 
  3نتيجة لذلؾ.

، ىذا المؤتمر تناوؿ األسرة مف الجانب السمبي 1984سنة المؤتمر الدولي لمسكاف المنعقد بالمكسيؾ  -
المجتمع، كما أقر باألشكاؿ المتعددة لألسرة وخاصة  عكس سابقو، حيث دعا إلى إضعاؼ دور األسرة في

                                                           
 .05/03/2008، والذي دخؿ حيز التنفيذ في 22/05/2004الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف الصادر بتاريخ  1
  منكور لى  الرابط:ميثاؽ األسرة في اإلسالـ،  2

www.momahidat.org/uploaded/mawathiq-osra/pdf. 13/11/2020. H 09.00 
 .189-188نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  3
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نطاؽ األسرة، أسرة الجنس الواحد ) أسرة المثمييف (، ودعا جميع الدوؿ إلى اإلقرار بالعالقات الجنسية خارج 
  1وىو ما يجعؿ منو مؤتمر لإلباحية واالنحالؿ الخمقي بامتياز.

، ىذا المؤتمر عرؼ جداال واسعا حوؿ 1996لينعقد بعد ذلؾ مؤتمر المستوطنات البشرية عاـ  -
تعريؼ األسرة، فالبعض مف الدوؿ المشاركة فيو اعتبرت األسرة ىي "الخمية االجتماعية األساسية التي يجب 

بأنيا "خمية اجتماعية يجب تدعيميا"، حيث رفضت بذلؾ البعض اآلخر مف الدوؿ تدعيميا"، بينما عرفيا 
الدوؿ الغربية إضافة مصطمح "األساسية" لتعريؼ األسرة، وىدفيا مف ذلؾ ىو جعؿ مصطمح األسرة بعدما 

وافترضت في إطار كاف يطمؽ فقط عمى األسرة الطبيعية ُيصبح يطمؽ أيضا عمى العالقات غير الشرعية، 
، وىو ما سبؽ 2النمطية" لألسرة الطبيعية، و "األسرة غير النمطية" لمعالقات الشاذةاستحداث لفظ "األسرة  ذلؾ

 1994.3اقتراحو في مؤتمر القاىرة لمسكاف عاـ 
ومف بيف المؤتمرات الميمة أيضا التي تناولت الحديث عف األسرة نجد مؤتمر بكيف األوؿ لسنة  -

ىاذيف المؤتمريف األسرة بمفيوـ سمبي، فكرسا  ، حيث تناوال2000لسنة  05، ومؤتمر بكيف الثاني +1995
المفيوـ الغربي لألسرة في أنيا تتكوف مف شخصيف حتى لو مف نفس الجنس ) امرأة وامرأة / رجؿ ورجؿ (، 
كما دعيا إلى تيميش دور الزواج في تكويف األسرة، والتأكيد عمى امكانية تشكيميا بعالقات جنسية ولو دوف 

  4زواج.
القصؼ الذي طاؿ األسرة مف طرؼ جؿ المؤتمرات العممانية الغربية دفع باتحاد ىذا التيميش و 

ظمات األىمية في العالـ اإلسالمي إلى عقد مؤتمريف لألسرة قصد مجابية تداعيات نتائج المؤتمرات المن
فيو تـ فتح ، و 2011عمى األسرة المسممة، حيث ُأنعقد مؤتمر األسرة األوؿ في باندونج بإندونيسيا عاـ الغربية 

عدد كبير مف ورشات العمؿ عمى المستوى المحمي والدولي، فتـ الجمع بيف الخبراء في مجاؿ األسرة مف 
في إسطنبوؿ بتركيا،  2015مناطؽ مختمفة في العالـ اإلسالمي، كما ُأنعقد المؤتمر الثاني لألسرة في سنة 

                                                           
 .178-177نيى )القاطرجي(، المرجع نفسو، ص  1
، الجزائر، مارس 09، العدد مجمة المفكر لمدراسات القانونية والسياسيةشكيريف ديممي، "حماية األسرة في المواثيؽ الدولية"،  2

 . 89، ص 2020
 .181نيى )القاطرجي(، المرجع السابؽ، ص  و، 78، ص المرجع السابؽ: لينا )الطباؿ(، لتفاصيل شاثر شنظر 3
: خالد مصطفى )فيمي(، حقوؽ المرأة في االتفاقيات الدولية والشريعة اإلسالمية والتشريع لمزيد من التفاصيل شنظر 4

 .190، د ط، ص 2007لجامعة الجديدة، مصر، الوضعي، دار ا
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الـ اإلسالمي، والحموؿ المقترحة لذلؾ، تحت وقد تناوؿ ىذا المؤتمر المشاكؿ التي تواجييا األسرة في الع
  1عنواف "األسرة باعتبارىا شبكة تفاعؿ بيف األفراد في العالـ المتغير: الرحمة واالحتراـ والمجاممة والمشاركة".

وبعد استعراض موقؼ الصكوؾ والمؤتمرات الدولية مف األسرة، يمكف القوؿ بأف االىتماـ الدولي بيذا 
بينما يتـ النظر إليو عمى أنو تطور سمبي الكياف بات أمرا ايجابيا في نظر بعض الدوؿ والمنظمات الدولية، 

نظمات الدولية في مسائؿ وميدد لكياف المجتمعات في نظر دوؿ ومنظمات أخرى، حيث نجـ عف تدخؿ الم
األسرة صراع وتجاذب بيف اآلراء المختمفة حوؿ المسألة، فيناؾ صراع معمف وآخر خفي بيف األنظمة 
القانونية األسرية الداخمية لمدوؿ وبيف مختمؼ الصكوؾ والمؤتمرات الدولية المبرمة والمنعقدة في ىذا الشأف، 

لمسممة التي ال زالت تقاوـ إلى اليـو تداعيات العولمة، ولعؿ المستيدؼ األكبر مف كؿ ذلؾ ىو األسرة ا
ومحاولة الدوؿ الغربية فرض النمط القانوني الخاص بتسيير األسرة الغربية عمى األسرة المسممة التي ليا 

   باألساس ديف وتقاليد ونمط وقواعد تحكميا وتنظميا.

 المطىب الثاني
 مفيوم يانون األسرة المزائري

طمب سيتـ تقسيمو إلى فرعيف، يخصص الفرع األوؿ لوضع "تعريؼ لقانوف األسرة لدراسة ىذا الم
 ومواضيعو"، بينما يخصص الفرع الثاني لػ "التطور التاريخي لقانوف األسرة الجزائري".

 الفرع األول
 يانون األسرة ومواايعوتعريف 

تعريؼ قانوف األسرة"، بينما سيتـ تقسيـ مضموف ىذا الفرع إلى فقرتيف، تأتي الفقرة األولى بعنواف "
 ترد الفقرة الثانية تحت عنواف "مواضيع قانوف األسرة الجزائري".
 الفضرة األول 

 تعريف يانون األسرة
، واألسرة الفاضمة ىي نواة المجتمع الخّير وأساسو، وحتى إف الفرد الصالح ىو أساس األسرة الفاضمة
الروابط بينيـ، وتسوء أحواليـ بتغمب القوي عمى الضعيؼ،  ال تسود الفوضى بيف أفراد ىذه األسرة، وتنقطع

                                                           
 من موي :اتحاد المنظمات األىمية في العالـ اإلسالمي،  1

www.idsb.org/ar/faaliyetl/er/from-idsb/icerik/1415. 13/11/2020. H 11.30 
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كنا في حاجة طبيعية إلى تشريع يحدد عالقاتيـ ومعامالتيـ، ويبيف ليـ حقوقيـ وواجباتيـ، ويضع ليـ الحدود 
 الفاصمة عند النزاع، وينصؼ المظمـو مف ظالمو ميما كانت صمة القرابة بينيـ.

الذي و نتيجة لذلؾ اىتدت كؿ الدوؿ عمى اختالؼ مشاربيا بما فييا الجزائر إلى وضع "قانوف لألسرة" 
يمكف تعريفو بأنو: "تمؾ النصوص واألحكاـ والمبادئ التي تتناوؿ األسرة بالتنظيـ بدًءا مف تكوينيا، مروًرا 

ذلؾ مف آثار تؤدي إلى ارسائيا عمى بقياميا واستقرارىا، وانتياء بتفرقيا إف حصؿ ذلؾ، وما يترتب عف كؿ 
  1أسس متينة تكفؿ ديمومتيا وبقائيا".

ويمكف أف نعرؼ قانوف األسرة أيضا باختصار بأنو: "فرع مف فروع القانوف الخاص، ُيعنى بوضع 
أو أحكاـ وقواعد تنظـ األسرة وعالقات أفرادىا فيما بينيـ، سواء قبؿ أو أثناء أو بعد الزواج، وسواء في الحياة 

 بعد الممات".
وتجدر اإلشارة إلى أف اعطاء تسمية ليذا القانوف كاف محؿ جدؿ فقيي وقانوني كبير، حيث كاف 
البعض يؤيد تسميتو بػ "قانوف األسرة"، بينما ينادي البعض بتسميتو بػ "قانوف األحواؿ الشخصية"، عمى أساس 

واؿ شخصية لمفرد خارج حتى نطاؽ أسرتو، أنو قانوف ال يتضمف المسائؿ األسرية فقط بؿ يتضمف أيضا أح
ولتقديـ مقاربة بيف المصطمحيف وتبياف أييما أصح، نعرؼ أوال مصطمح "قانوف األحواؿ الشخصية" مثمما 

 عرفنا سابقا مصطمح "قانوف األسرة".
حيث يعرؼ قانوف األحواؿ الشخصية بأنو: "مجموعة القواعد التي تنظـ األوضاع واألوصاؼ 

لتي تميز األفراد عف بعضيـ البعض في المجتمع الذي يعيشوف فيو، فميـ أسماء يعرفوف بيا، االجتماعية ا
 2ويفترض القانوف أنيـ دائمو الوجود فييا".وأسرة ينتموف إلييا، ومحالت يقيموف بيا وترتكز فييا مصالحيـ، 

غيره، وتمؾ التي أو ىو: "مجموعة األحكاـ التي تنظـ وتحمي األمور التي يتميز بيا اإلنساف عف 
 3تربطو بعائمتو".

                                                           
 .45أسماء بف تركي، المرجع السابؽ، ص  1
 .114منشأة المعارؼ، االسكندرية، مصر، د ت، د ط، ص سمير عبد السيد )تناغو(، النظرية العامة لمقانوف،  2
، -دراسة مقارنة بيف فقو المذاىب السنية والمذىب الجعفري والقانوف  –محمد مصطفى )شمبي(، أحكاـ األسرة في اإلسالـ  3

 .28، ص 4، ط 1983الدار الجامعية، بيروت، لبناف، 
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( وبداية القرف 12ىذا وقد ظير مصطمح األحواؿ الشخصية ألوؿ مرة في نياية القرف الثاني عشر )
( في إيطاليا تحديدا، لينتقؿ بعد ذلؾ المصطمح إلى الدوؿ األوروبية، ثـ إلى دوؿ العالـ 13الثالث عشر )

، لينتقؿ المصطمح بعد ذلؾ إلى 1880لمصطمح ىو مصر عاـ العربي، ولعؿ أوؿ بمد عربي ظير فيو ىذا ا
 1956وأطمقتو عمى تشريعيا المسمى بػ "قانوف األحواؿ الشخصية"، ثـ تونس في سنة  1953سوريا في سنة 

تحت مصطمح "مدونة األحواؿ  1957تحت اسـ "مجمة األحواؿ الشخصية"، ثـ إلى المغرب في سنة 
، أما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد أقرت 1إلى اسـ "مدونة األسرة المغربية" 2004الشخصية"، ليتغير في سنة 

نص  1976أغمب دساتير الجزائر مصطمح "األحواؿ الشخصية" وأحيانا مصطمح "قانوف األسرة"، فدستور 
القواعد العامة المتعمقة بقانوف  -2( عمى: "تدخؿ كذلؾ في مجاؿ القانوف: ...02( فقرة )151في مادتو )

، ونصت المادة 2ألحواؿ الشخصية وقانوف األسرة، وبخاصة الزواج والطالؽ والبنوة واألىمية والمواريث"ا
القواعد العامة  -2عمى: "ويدخؿ كذلؾ في مجاؿ القانوف ما يأتي: ... 1989( مف دستور 02( فقرة )115)

، والتي تطابقيا 3األىمية والتركات"المتعمقة باألحواؿ الشخصية وحؽ األسرة، السيما الزواج والطالؽ والبنوة و 
( مف التعديؿ 02( فقرة )140، وتتطابؽ أيضا مع المادة )19964( مف دستور 02( فقرة )122المادة )

   2016.5الدستوري لسنة 
قانوف األحواؿ الشخصية  –ىو لوحده مف أقر بالمصطمحيف معا  1976وما يالحظ أف دستور 

فال تقر إال بقانوف األحواؿ الشخصية دوف قانوف  2016و  1996و  1989، أما دساتير -وقانوف األسرة 
وبالتالي كاف يفترض توحيد المصطمح بيف الدستور والقانوف األسرة، بؿ ىي نصت عمى "حؽ األسرة، 

لالبتعاد عف الفوضى، إما باألخذ بمصطمح "قانوف األسرة" فييما معا، أو بمصطمح "قانوف األحواؿ 
 الشخصية".

                                                           
مجمة "، –دراسة في المصطمح في الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي  –، "مف األحواؿ الشخصية إلى األسرة أحمد رباج 1

 .296، ص 2019، الجزائر، سبتمبر 02، العدد 21، المجمد الصراط
 .1976نوفمبر  24، المؤرخة في 94، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1976دستور الجزائر لسنة  2
 .1989مارس  01المؤرخة في  09، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1989سنة دستور الجزائر ل 3
 .1996ديسمبر 08، المؤرخة في 76، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1996لجزائري لسنة التعديؿ الدستوري ا 4
  السالؼ الذكر.، 2016لسنة  التعديؿ الدستوري 5
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ذلؾ يبدوا أف مصطمح قانوف األحواؿ الشخصية كاف يقصد بو مف خالؿ السياؽ "قانوف ولكف مع 
الحالة المدنية"، والدليؿ أف المشرع أورد بعده ذكر عبارة "وحؽ األسرة"، والتمايز ىنا يقتضي التغاير، ولكف 

والخروج عف مع ذلؾ كاف البد عمى المشرع أف يكوف أدؽ في استعماؿ المصطمحات بدال مف ىذه الفوضى 
  1الدستور شكال واصطالحا.

بصدور األمر  1974مع العمـ أف المشرع استعمؿ مصطمح األحواؿ الشخصية ابتداء مف سنة 
المتضمف إنشاء المجمس األعمى )الذي ىو المحكمة العميا حاليا(، حيث  63/218المتمـ لمقانوف  74/15

( غرؼ ذكرت منيا: "غرفة األحواؿ 07( منو عمى أف المجمس يتكوف مف سبعة )02نصت المادة )
 ، وذلؾ رغـ تسمية القانوف بػ "قانوف األسرة".2الشخصية"

 11/12، حيث تـ تصحيحو بالقانوف العضوي رقـ 2011وبقي ىذا الوضع المتناقض إلى غاية سنة 
، 3المواريث"( منو إلى: "غرفة شؤوف األسرة و 13المتعمؽ بالمحكمة العميا، الذي غير المصطمح طبقا لممادة )

وىي التسمية األصح تماشيا مع تسمية القانوف المعتمد في ىذه المسائؿ )قانوف األسرة(، وكذلؾ تماشيا مع ما 
غرفة شؤوف  –، وعمى مستوى المجمس -قسـ شؤوف األسرة  –ىو معموؿ بو مف قبؿ عمى مستوى المحكمة 

ريث" لتسمية الغرفة عمى مستوى المحكمة ، غير أننا نعيب عمى المشرع إضافتو لمصطمح "الموا4-األسرة 
العميا، فكاف يكفي االكتفاء بمصطمح "غرفة شؤوف األسرة" عمى اعتبار أف مسائؿ المواريث داخمة في شؤوف 

قد تضمف كتابا كامال لممواريث وىو الكتاب الثالث األسرة وليست متميزة عنيا، فضال عمى أف قانوف األسرة 
 منو. 183إلى المادة  126اث" مف المادة الذي جاء تحت عنواف "المير 

وعميو كخالصة نحف نؤيد تسمية المشرع الجزائري ليذا القانوف بقانوف األسرة وليس قانوف األحواؿ 
الشخصية، ألف المسائؿ التي ينظميا ويحمييا في عموميا ىي مسائؿ أسرية سواء تعمؽ األمر بالزواج و 

                                                           
 .297أحمد رباج، المرجع السابؽ، ص   1
، والمتضمف إنشاء 1963يوليو  18المؤرخ في  63/218، المتمـ لمقانوف رقـ 1974يوليو  12المؤرخ في  74/15األمر  2

 .19/7/1974المؤرخة في  58المجمس األعمى، ج ر عدد 
، الذي يحدد تنظيـ المحكمة العميا وعمميا واختصاصاتيا، ج ر 2011يوليو  26المؤرخ في  12-11القانوف العضوي رقـ  3

 .31/07/2011المؤرخة في  42عدد 
المؤرخة في  51، المتعمؽ بالتنظيـ القضائي، ج ر عدد 2005يوليو  17المؤرخ في  05/11القانوف العضوي رقـ  4

20/07/2005. 
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بة الشرعية، وذلؾ رغـ تضمنو بعض األحواؿ الخاصة بالفرد خارج إطار الطالؽ وتبعاتيـ، أو بالمواريث والنيا
أسرتو كأحكاـ الغائب والمفقود والكفالة، ولكف تسمية القوانيف تقاس عمى المسائؿ العامة التي تتضمنيا، أما 

  المسائؿ الجزئية الشاذة فيي تحفظ وال يقاس عمييا. 
 الفضرة الثاني 
 المزائريموااي  يانون األسرة 

الحديث عف كؿ المسائؿ ذات الصمة باألسرة،  05/02األسرة الجزائري المعدؿ باألمر  تضمف قانوف
 مادة. 224حيث نظميا بأحكاـ وقواعد تكفؿ حقوؽ جميع أفراد األسرة، ضمف 

 ( كتب، كاآلتي: 04فقد جاء ىذا القانوف مقسـ إلى أربعة )
 :الزواج وانحاللو"، وتضمف بابيف جاء ىذا الكتاب تحت عنواف الاتاب األول" 
الباب األوؿ جاء بعنواف "الزواج"، وتضمف خمسة فصوؿ )الفصؿ األوؿ: الخطبة والزواج / الفصؿ  -

الثاني: موانع الزواج / الفصؿ الثالث: النكاح الفاسد والباطؿ / الفصؿ الرابع: حقوؽ وواجبات الزوجيف / 
 الفصؿ الخامس: النسب(.

)الفصؿ األوؿ: الطالؽ / الفصؿ  نواف "انحالؿ الزواج"، وتضمف ثالث فصوؿالباب الثاني جاء بع -
 الثاني: آثار الطالؽ / الفصؿ الثالث: النفقة (.

 جاء تحت عنواف "النيابة الشرعية"، ولـ يقسـ ىذا الكتاب إلى أبواب، بؿ جاء مقسـ الاتاب الثاني :
الفصؿ الثاني: الوالية / الفصؿ الثالث: مباشرة إلى فصوؿ وىي سبعة )الفصؿ األوؿ: أحكاـ عامة / 

الوصاية / الفصؿ الرابع: التقديـ / الفصؿ الخامس: الحجر / الفصؿ السادس: المفقود والغائب / الفصؿ 
 السابع: الكفالة (.

 تضمف ىذا الكتاب مسائؿ "الميراث"، وجاء أيضا مقسـ إلى عشر فصوؿ )الفصؿ الاتاب الثالث :
األوؿ: أحكاـ عامة / الفصؿ الثاني: أصناؼ الورثة / الفصؿ الثالث: العصبة / الفصؿ الرابع: أحواؿ الجد / 

الثامف: الفصؿ الخامس: الحجب / الفصؿ السادس: العوؿ والرد والدفع / الفصؿ السابع: التنزيؿ / الفصؿ 
 الفصؿ العاشر: قسمة التركات(.الحمؿ / الفصؿ التاسع: المسائؿ الخاصة / 

  جاء تحت عنواف "التبرعات"، وقد قسـ إلى ثالث فصوؿ )الفصؿ األوؿ: الوصية /  :الاتاب الراب
 الفصؿ الثاني: اليبة / الفصؿ الثالث: الوقؼ (.
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التبرعات، بؿ ىو عبارة عف أحكاـ ختامية وأضيؼ ليذا الكتاب فصؿ رابع لكنو ال يدخؿ في مسائؿ 
 1 مف ؽ أ ج. 224إلى  221مف المادة 

المحدد لشروط  06/154وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا القانوف قد ُألحؽ بو المرسوـ التنفيذي رقـ 
، كما ُأرفؽ 2( مكرر مف ؽ أ ج المتعمقة بالفحص الطبي قبؿ الزواج07وكيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة )

 عف الشيادة الطبية الُمعدة لذلؾ.بنموذج 
ونشير ختاًما إلى أف المشرع الجزائري حاوؿ مف خالؿ ىذا القانوف اإللماـ بكؿ المسائؿ األسرية، 
ووضع أحكاـ وقواعد تنظميا وتحمييا، ولكف مع ذلؾ وتفاديا ألي فراغ تشريعي قد يصادفو القاضي في 

مف ؽ أ ج عمى: "كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا  (222تطبيقو ليذ القانوف نص المشرع في المادة )
القانوف ُيرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية"، ولكننا نعيب عمى المشرع أنو لـ يحدد المذىب الذي البد أف 
يرجع إليو القاضي في حالة ما إذا عرضت عميو مسألة لـ ينظميا ؽ أ ج، ىؿ يعود لممذىب المالكي أو 

عي أو الحنفي...؟، وبالتالي فإف اختيار القاضي لممذىب في ىذه الحالة مرىوف بمدى الحنبمي أو الشاف
صادرة اقتناعو الشخصي بحكـ تمؾ المسألة في ذلؾ المذىب، وىو ما سينجر عنو في النياية أحكاـ قضائية 
العمؿ في نفس البمد وفي نفس الموضوع ولكنيا ذات منطوؽ مختمؼ، وىو ما مف شأنو أف يؤثر سمبا عمى 

اختيار وتحديد  القضائي، وخصوصا األمف القانوني والقضائي، وعميو كاف مف الضروري عمى المشرع
المذىب الذي يعود إليو القاضي في ىذه الحالة بنص قانوني، كأف يختار المذىب المالكي مثال باعتباره 

 المذىب الغالب في العرؼ القضائي.
 الفرع الثاني

 ألسرة المزائريالتاريخي لضانون االتطور 
يمكف تقسيـ التطور التاريخي لقانوف األسرة الجزائري إلى مرحمتيف أساسيتيف وىما: مرحمة قانوف 

 )الفقرة الثانية(. 05/02)الفقرة األولى(، ومرحمة تعديؿ قانوف األسرة بموجب األمر  1984األسرة لسنة 
 

                                                           
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
مكرر مف  07، المحدد لشروط وكيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 2006ماي  11المؤرخ في  06/154المرسـو التنفيذي رقـ  2

 .2006ماي  14، المؤرخ في 31قانوف األسرة الجزائري، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 



 ويانىن األسأ  الج ائأي فتفايي  الضاا  لى  ممي  شكاا  التميي  دد المأش ال اإلطار المفاهيمي   الفصل التمهيدي 

 

~ 75 ~ 
 

 الفضرة األول 
 1984مرحى  يانون األسرة لسن  

قبؿ صدور ىذا القانوف وبالتحديد أثناء فترة االستعمار الفرنسي لمجزائر، لـ يكف ليذه األخيرة أي 
منظومة قانونية حتى في مجاؿ األسرة، نتيجة لذلؾ سعت فرنسا في تمؾ الفترة إلى دمج ىذا المجاؿ ضمف 

 ت خاصة في اصدارىا لػ:، وتمثموأعراؼ المجتمع الجزائريترسانتيا القانونية التي زحفت بيا عمى قيـ 

  المتعمؽ بالخطبة وسف الزواج، ىذا القانوف تضمف عدـ امكانية ابراـ عقد  1930ماي  02قانوف
( سنة، وىي خطوة أولى حاوؿ فرنسا مف خالليا كسب المرأة 15زواج البنات قبؿ اتماميف سف خمسة عشر )

ره بأنو حماية ليا مف تعرضيا لإلجبار عمى  الجزائرية إلى صّفيا بيذا السند القانوني الذي يبدوا في ظاى
الزواج في سف مبكرة، غير أنو ييدؼ في الباطف إلى استغالؿ الثغرات التي تمكنو مف الولوج إلى األسرة 
الجزائرية شيئا فشيئا بغية السيطرة عمييا، وىذا األمر الذي تفطف إليو المجتمع والمرأة الجزائرية في حينو، 

ىذا القانوف إلى تأزيـ وضعية المرأة أكثر، ألنو كمما زادت محاوالت تدخؿ اإلدارة  وفي الواقع فقد أدى
الفرنسية في شؤوف األسرة الجزائرية كمما زاد انغالؽ المجتمع عمى نفسو، وأسقط بعض الحقوؽ عف المرأة 

 1بحجة حمايتيا باعتبارىا رمز الشرؼ والحياء.
  الة القانونية لممرأة الجزائرية.والمتعمؽ بالح 1931المرسـو الصادر في سنة 
  المتعمؽ بالقضاء اإلسالمي. 1944نوفمبر  23األمر الصادر في 
  المتعمؽ بأحكاـ المفقود والوصاية والحجر وكيفية اثبات الزواج. 1957جويمية  11قانوف 
  2المتعمؽ بتنظيـ الزواج وانحاللو في الجزائر. 1959سبتمبر  17األمر الصادر في 

                                                           
مجمة "، –مف أجؿ فيـ وتفسير التحوالت الحاصمة  –ر األسرة الجزائرية عتيقة حرايرية ونعيمة طباؿ، "مراحؿ وخصائص تطو  1

 .19، ص 2018، الجزائر، جواف 06، العدد ىيرودوت لمعمـو االنسانية واالجتماعية
لقانوف األسرة  دراسة سوسيوقانونية –: دليمة حمريش، تطور قانوف األسرة في ظؿ التشريع الجزائري لتفاصيل شاثر شنظر 2

باتنة،  –، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع القانوني، جامعة الحاج لخضر - 2005المعدؿ والمتمـ 
 وما بعدىا.  66، ص 2014-2013الجزائر، 
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، أبقت بداية عمى التشريعات األسرية الصادرة مف 1962الجزائر عمى استقالليا سنة وبعد حصوؿ 
الذي نص  1962ديسمبر  31المستعمر الفرنسي سدا لمفراغ التشريعي، وذلؾ بموجب األمر الصادر في 

أو لمحقوؽ عمى ضرورة االستمرار في العمؿ بالقوانيف الفرنسية ما عدا تمؾ المخالفة لمبادئ الدولة الجزائرية 
 والحريات العامة، وبالفعؿ استمر العمؿ بكؿ القوانيف واألوامر والمراسيـ المذكورة أعاله.

بعد ذلؾ بسنوات أصبحت الجزائر قادرة عمى وضع منظومة قانونية مستقمة، فقامت الدولة الجزائرية 
، وفي ىذا تشريعات أجنبيةبحركة تشريعية ىامة إلرساء قواعد دولة عصرية بعيدا عف التبعية القانونية لم

، 1966المسار تـ إصدار قانوف اإلجراءات المدنية وقانوف العقوبات وقانوف االجراءات الجزائية في سنة 
، وغيرىا مف 1975، والقانوف المدني والقانوف التجاري في سنة 1970وقانوف الحالة المدنية في سنة 

أمرا يقضي بإلغاء كؿ القوانيف  1973 يونيو 05اريخ القوانيف، ولمعمـ فإف السمطة الجزائرية أصدرت بت
 1975.1 يونيو 01الفرنسية ابتداء مف 

ورغـ كؿ الجيود المبذولة لبناء منظومة قانونية لمدولة الجزائرية العصرية، إال أف تقنيف أحكاـ األسرة 
ـ مف المحاوالت في قانوف مستقؿ متكامؿ ظؿ مجاؿ شد وجذب بيف تيار األصالة وتيار الحداثة، فبالرغ

 2لألسرة إال أنيا باءت بالفشؿ. العديدة والمتكررة لوضع مشاريع قوانيف
( سنة مف االستقالؿ بقيت أحكاـ األسرة خاضعة لبعض النصوص 20وخالؿ ما يزيد عف عشروف )

المتفرقة وألحكاـ المذىب المالكي خصوصا، مع صدور بعض األحكاـ التنظيمية منيا تنظيـ سف الزواج 
سبتمبر  22و  1966جواف  23، واألوامر الصادرة في 1963جواف  29واثبات العالقة الزوجية بتاريخ 

                                                           
، ص 01، ج 04ط ، 2005العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

19. 
  MARCEL مارسيل موراناستفاد مف قانوف العميد  1964 – 1963تـ وضع مشروع لقانوف األسرة بيف سنتي  2

MORAND وأسفرت مناقشتو عف مواجيات شديدة بيف المحافظيف والحداثييف، ثـ تـ اعتماد مشروع ثاف في 1916سنة ل ،
ُوضعت مسودة قانوف لـ  1981، وكميا باءت بالفشؿ، وفي سنة 1973و  1971، ومشروع ثالث خالؿ سنوات 1966فيفري 

: نوارة العشي، شنظراألمر الذي أدى إلى سحبيا.  تنؿ إجماع برلماف الحزب الواحد وخرجت بسببيا بعض المظاىرات، وىو
، الجزائر، جواف 02، العدد 11، مجمد مجمة دراسات وأبحاث"تقنيف أحكاـ األسرة في الجزائر وباقي دوؿ المغرب العربي"، 

 .  311، ص 2019
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الخاصة بكيفية اثبات الزواج، وظؿ موضوع العمؿ عمى ايجاد قانوف مستقؿ لألسرة الجزائرية حؿ  1971
  1نقاش وجدؿ واسع واستغرؽ مدة لـ يستغرقيا أي قانوف غيره.

ؿ لجنة عكفت عمى إعداد مشروع لقانوف األسرة، وكانت المجنة مكونة مف تـ تشكي 1982وفي سنة 
أساتذة مختصيف في الشريعة اإلسالمية وفي العموـ القانونية، إضافة إلى قضاة ومحامييف وممثميف لالتحاد 

ادئ النسائي، عمموا جميعيـ عمى وضع قانوف لألسرة الجزائرية يراعي مصالحيا ويحفظ كيانيا بما يتالءـ ومب
 2التشريع اإلسالمي ومقاصده السامية.

وبعد العمؿ المتواصؿ انتيت المجنة إلى وضع صيغة ليذا المشروع الذي ُعرض عمى المجمس 
تبنى المجمس قانوف  1984ماي  29لمناقشتو، وبتاريخ  1984الشعبي الوطني في دورتو الربيعية لسنة 

  1984.3جواف  09األسرة ىذا وأصبح نافذا في 
ضافة ايجابية في المنظومة القانونية الجزائرية وقد ك اف صدور ىذا القانوف مكسبا لمشعب الجزائري، وا 

باعتباره قد مأل الفراغ الذي كاف موجود مف قبؿ في مجاؿ تنظيـ األسرة، وأنيى فوضى األحكاـ المتضاربة 
التبرعات وآثارىـ، وكاف خاللو و التي عاشيا القضاء الجزائري زمنا طويال في مادة الزواج والطالؽ والميراث 

مقيدا بنماذج ألحكاـ موروثة بعيدة عف الصياغة القانونية، وعميو فقد وحد ىذا القانوف المرجعية القانونية في 
 4ىذه المسائؿ، وذلؾ بعد سمسمة مف المحاوالت التشريعية التي لـ تحظى بالنجاح.

مادة جاءت موزعة عمى  224اشتمؿ عمى  ، فقد84/11وبالنسبة لممضموف التشريعي لقانوف األسرة 
 ( كتب:04أربع )

  ( منو، تضمنت موضوع القانوف وتعريؼ األسرة 03( إلى المادة )01: مف المادة )شحاام لام
 ودعائميا.

 (.08( إلى المادة )04: الزواج وانحاللو مف المادة )الاتاب األول 

 (.125المادة )( إلى 81: النيابة الشرعية مف المادة )الاتاب الثاني 

                                                           
 .20-19، ص نفسوالعربي )بمحاج(، المرجع  1
 .11، ص 04، ط 2010ثوبو الجديد، دار ىومة، الجزائر، عبد العزيز )سعد(، قانوف األسرة الجزائري في  2
 ، السالؼ الذكر.84/11القانوف  3
 .21العربي )بمحاج(، المرجع السابؽ، ص  4
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 (.183( إلى المادة )126: الميراث مف المادة )الاتاب الثالث 

  (.220( إلى المادة )184: التبرعات مف المادة )الاتاب الراب 
(، وتضمنت مجاؿ تطبيؽ 224( إلى )221مف )تضمنتيا المواد ىذا القانوف بأحكاـ ختامية  لينتيي

إلسالمية في كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانوف، وحكـ القانوف، ووجوب الرجوع إلى أحكاـ الشريعة ا
  1إلغاء كؿ األحكاـ المخالفة ليذا األخير.

وبخصوص مصادر ىذا القانوف، فقد ذكر مشروعو التمييدي الصادر عف مديرية البحث لوزارة العدؿ 
بوية، اإلجماع، القياس، أف المجنة قد اعتمدت عمى المصادر األساسية اآلتية: القرآف الكريـ، السنة الن

االجتياد، الفقو عمى المذاىب األربعة )وخصوصا مذىب اإلماـ مالؾ( وعند غير األربعة في بعض المسائؿ، 
 2وكذلؾ عمى نصوص تشريعية أخرى لدوؿ شقيقة وىي قانوف األسرة المصري والسوري والمغربي والتونسي.

المرجعية الشرعية لو / مجاراتو لعرؼ المجتمع الجزائري ىذا وقد كاف مف أىـ ايجابيات ىذا القانوف: 
 / استيعابو لمعظـ األحكاـ الخاصة باألسرة.

خصوصا مف طرؼ  –غير أف ىذا القانوف ورغـ ما يحوزه مف إيجابيات إال أنو لـ يسمـ مف االنتقاد 
جعؿ  –ية في الزواج وبالتحديد في بعض جزئياتو المثيرة لمجدؿ، أىميا: الوال –أنصار التيار الحداثي 

 3التعدد لمرجؿ دوف قيد...إلخ. –الطالؽ مف صالحيات الرجؿ لوحده 
مكسبا ناقصا بنظر اإلسالمييف والمحافظيف بشكؿ عاـ،  1984وبذلؾ ُأعتبر قانوف األسرة لسنة 

لى وكارثة ومأساة بنظر العممانييف والحداثييف بشكؿ خاص، ىذا التضارب الناشئ حوؿ ىذا القانوف رفع إ
 الواجية فكرة "ضرورة تعديمو"، وىو ما نفصؿ فيو فيما يأتي.

 الفضرة الثاني 
 02-05مرحى  تعديل يانون األسرة بمومب األمر 

                                                           
 ، السالؼ الذكر.84/11القانوف  1
عبد القادر )حرز اهلل(، الخالصة في أحكاـ الزواج والطالؽ في الفقو اإلسالمي وقانوف األسرة الجزائري حسب آخر تعديؿ  2

 .17، ص 01، ط 2007لو، دار الخمدونية، الجزائر، 
 .82-79دليمة حمريش، المرجع السابؽ، ص  3
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جدال واسعا بيف المؤيديف والمعارضيف، ظيرت ازاءه ردود أفعاؿ  1984لقد أثار قانوف األسرة لسنة 
 متباينة، يمكف تصنيفيا إلى ثالث اتجاىات: 

  ويرفض تعديمو، ألف فتح ىذا الباب حسبو قد يؤدي إلى الخروج عف أحكاـ اتجاه مؤيد لقانوف األسرة
 الشريعة اإلسالمية في المسائؿ األسرية.

  اتجاه رافض لقانوف األسرة، وىو عمى النقيض مف األوؿ حيث يطاؿ بإلغائو جممة وتفصيال أو تعديمو
مة الجزائرية والدولة المدنية، وحجتيـ في ذلؾ أف ىذا القانوف ال بشكؿ ال يجعمو يقؼ عقبة أماـ تطور العائ

ييتـ بكرامة المرأة وانسانيتيا، ودعا أصحاب ىذا االتجاه إلى االقتداء بقانوف األسرة في كؿ مف فرنسا وتركيا 
ئوا النوادي وتونس، وىذا االتجاه تقوده فئة قميمة مف المجتمع مف أولئؾ الذيف تأثروا بالثقافة الغربية، فأنش

 والجمعيات النسوية، وأخذوا ينظموف االحتجاجات ويطمقوف الصيحات بدعـ مادي ومعنوي مف قوى خارجية.
  اتجاه وسطي معتدؿ طالب بتعديؿ قانوف األسرة في إطار اإلثراء، ألف التطبيؽ العممي لنصوصو

ونية بعضيا موضوعي واآلخر حسبيـ قد أسفر عف وجود عدد مف النقائص تعد في نظر القانوف إشكاالت قان
اجرائي، األمر الذي أثر عمى الحكـ القانوني والحكـ الشرعي، وبالتالي فالتعديؿ حسبيـ ضروري ليذا 

 1القانوف.

، وارتفعت أكثر في 1989ىذه المطالب بالتعديؿ ازدادت حدة مع فتح باب التعددية في دستور 
اقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في مع انضماـ الجزائر إلى اتف تسعينات القرف الماضي

السياسية التي عاشتيا البالد ، غير أف األزمة 19923، وكذا اتفاقية حقوؽ الطفؿ في سنة 19962سنة 
  4خالؿ العشرية السوداء في تسعينات القرف الماضي جعمت مف ممؼ تعديؿ قانوف األسرة يتأخر.
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المتضمف مصادقة الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  96/51األمر الرئاسي رقـ  :شنظر 2

 ، السالؼ الذكر.1979
، المتضمف مصادقة الجزائر مع تصريحات تفسيرية 1992ديسمبر  11المؤرخ في  461-92المرسـو الرئاسي رقـ  :شنظر 3

 .1992ديسمبر  23، المؤرخة في 91عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ، ج ر عدد 
دراسة حوؿ التعديالت التي  –مصطفى مناصريو، "ثنائية األصالة والحداثة في قانوف األسرة الجزائري  لتفاصيل شاثر شنظر: 4

 وما بعدىا. 173، ص 2018، الجزائر، يناير 17، عدد مجمة العمـو القانونية والسياسية"، – 02-05تضمنيا األمر 
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، حيث قاـ وزير العدؿ في 2003أكتوبر  26وبقيت مطالب ومحاوالت التعديؿ المستمرة إلى غاية 
، وقد تـ 1984ىذا التاريخ بناء عمى قرار رئيس الجميورية بتشكيؿ لجنة لمراجعة ؽ أ الصادر في سنة 

وف سمؾ ( عضو مف بينيـ ممثموف عف االتجاىات السياسية، وبعضيـ يمثم52تكويف ىذه المجنة مف )
 الجامعة والتعميـ العالي، وآخروف يمثموف سمؾ القضاء.

وقد قامت ىذه المجنة بإدراج عدد مف التعديالت، وقدمت تقريرىا النيائي حوؿ تعديؿ قانوف األسرة 
الجزائري إلى السمطة المعنية، ونظرا لخطورة ممؼ التعديؿ فقد لجأت السمطة إلى إصداره في بداية سنة 

، وقد سعت السمطة في ىذا التعديؿ إلى تمرير 1مر رئاسي خالؿ فترة عطمة البرلمافعمى شكؿ أ 2005
بعض مطالب دعاة التغيير )المؤيديف لنصوص اتفاقية سيداو في ىذا الشأف(، مع وضع بعض مقترحات 

   2دعاة اإلثراء واإلبقاء إلرضاء جميع األطراؼ.

  الوكالة في  20ابنتو عف الزواج(، المادة )عضؿ األب  12المادة : حيث تم إلغا  المواد اآلتي(
)المتعمقة  63(، المادة 37و  36)المتعمقتاف بحقوؽ الزوجة لتستبدال بالمادتيف  39و  38الزواج(، المادتيف 

 المعدلة(. 87بقياـ األـ بشؤوف الطفؿ في حالة غياب أو فقداف األب وُاستبدلت بالمادة 
  07مكرر )النيابة طرؼ أصيؿ في جميع قضايا األسرة(، المادة  03المادة  :وتم إااف  المواد اآلتي 

مكرر )طمب الزوجة التطميؽ في حالة تدليس الزوج في  08مكرر )الفحص الطبي قبؿ الزواج(، المادة 
)فسخ الزواج الجديد قبؿ الدخوؿ في حالة التعدد إذا لـ يحصؿ الزوج عمى  01مكرر  08التعدد(، المادة 

مكرر )التمقيح االصطناعي(، المادة  45مكرر )شروط الزواج(، المادة  09ص القضائي بذلؾ(، المادة الترخي
مكرر )جواز الفصؿ عمى وجو االستعجاؿ  57مكرر )الحكـ بالتعويض لممرأة في حالة التطميؽ(، المادة  53

 في جميع التدابير المؤقتة السيما النفقة والحضانة والزيارة والمسكف(.
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 و  18و  15و  13و  11و  09و  08و  07و  06و  05و  04المادة  :لمواد المعدل  فييشما ا
 64و  57و  54و  53و  52و  49و  48و  40و  37و  36و  33و  32و  31و  30و  22و  19
 871.2و  72و  67و 

 ( مف اتفاقية16والدارس ليذه التعديالت يالحظ أف مرجعيا الرئيسي ىو المادة السادسة عشر )
القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، وىو ما يجعؿ مف ىذه االتفاقية السبب األوؿ وراء ىذا 

 التعديؿ.
ىو آخر تعديؿ شيده ىذا القانوف إلى يومنا ىذا،  05/02ىذا ويعتبر تعديؿ قانوف األسرة باألمر 

ولمناديو بإضافة تعديؿ آخر أكثر نجاعة  2005رغـ التمميحات والمطالبات التي طفت إلى السطح بعد سنة 
 08بة عيد المرأة في عمى قانوف األسرة، حيث ذكر رئيس الجميورية الجزائرية السابؽ في خطاب لو بمناس

"يانون األسرة غير منزه من الثغرات، ولى  الحاوم  تاىيف لمن  من شىل الختصاص أف:  2015مارس 
لمرامع  وتعديل مواد يانون األسرة لسيما ذات الصى  بالطالق خصوًصا، لى  التبار شن نصوصو تحمل 

ويسد ثغراتيا، ويامن حماي  حضوق لدة تأويالت، وىو ما من كأنو شن يافي لىييا الواوح والدي  
الزومين واألولد، ويحافظ لى  استضرار األسرة المزائري ، ويساىم في ديموم  منال  ممتمعنا من 

 ، غير أف ىذه المجنة لـ تشكؿ إلى يومنا ىذا.الختالف واآلفات"
م  "يمب لىينا شن نطور تكريعنا الخاص باألسرة بما يتماك  كما جاء في الخطاب نفسو: 

متطىبات الحداث  بالنسب  لىحياة المتمالي  لىمرشة والرمل، ويامن في ال اذا م  و  ،مضتايات العصر
 تطابق نظرة المكرع م  كرلنا الحنيف". األحوال

، دعا الرئيس إلى إعادة النظر في 2016مارس  08وفي السنة الموالية وبمناسبة عيد المرأة 
تحفظات الجزائر الواردة عمى اتفاقية سيداو، وذلؾ لتثميف المكتسبات المحققة مف أجؿ حماية وترقية حقوؽ 

مل إلادة النظر في "إنني شومو دلوة يوي  وصريح  لىييئات المؤىى  من شالمرأة، وقد جاء في الرسالة: 

                                                           
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  شنظر 1
 كؿ ىذه المواد سنتعرض ليا الحقا بالتحميؿ والتفصيؿ في ىذه الدراسة. 2
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لادة النظر في ىذه  تحفظات المزائر لى  بعض مواد التفايي  الدولي  لمحارب  التمييز اد المرشة...، وا 
  1.التحفظات ل ياون إل في انف احترام مرامعنا السمح "

ؿ ورغـ كؿ ىذه المطالبات إال أنو ال يوجد أي تعديؿ آخر لقانوف األسرة إلى يومنا ىذا، غير أف ك
 ىذه اإلرىاصات تنبئ أف المستقبؿ سيسفر عف تعديؿ آخر لقانوف األسرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
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إقرار اتفاقية  توصمنا إلى أف ىيئة األمـ المتحدة قد نجحت في التمييديفي ختام ىذا الفصل  
، مف شأنيا تفعيؿ المساواة بيف الجنسيف، والقضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة، وقد تحقؽ دولية شاممة

بإصدار اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، التي دخمت حيز النفاذ  1979ذلؾ في سنة 
دوؿ العالـ ليا، دولة، ليستمر بعد ذلؾ انضماـ  (20)، وذلؾ بعد أف وقعت عمييا عشروف 1981في سنة 

 .لية المتخصصة مصادقًة وانضماًمالتصبح اليـو مف أكثر االتفاقيات الدو 

، لكف بتحفظ عمى بعض المواد 1996تفاقية في سنة االىذه مصادقتيا عمى الجزائر أقرت  وقدىذا 
وعادات األسرة الجزائرية وتركيبتيا، وأعراؼ المجتمع، تتعارض حسبيا مع مبادئ الديف اإلسالمي، التي 

بموجب األمر وذلؾ  84/11عمى قانوف األسرة جوىري وانيف الدولة، وىو ما انجر عنو ادخاؿ تعديؿ وق
( مف اتفاقية سيداو، وما يؤكد ذلؾ 16، والدارس ليذا التعديؿ يالحظ أف مرجعو الرئيسي ىو المادة )05/02

أحكاـ وتعمؿ عمى إدخاؿ عمى أنيا تنوي تقاريرىا المرفوعة إلى لجنة االتفاقية الجزائر في كؿ أيضا ىو نص 
 نوف األسرة، وىو ما يوضح انتياجقا في ذلؾالجنسيف في كؿ القوانيف بما  المساواة بيفاالتفاقية بما في ذلؾ 

 بتفصيؿ أكثريتضح األمر الذي وىو ، في ادخاؿ ىذه التعديالت "خطوةبالخطوة "لسياسة المشرع الجزائري 
 كما سيأتي ذكره. في أبواب ىذه األطروحة
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 الباب االوؿ

  انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره

إف الزكاج ىك عقد يفيد حؿ العشرة بيف الرجؿ كالمرأة، فقد كصفو تعالى بالميثاؽ الغميظ، كنظرا  
ألىمية ىذا العقد، كحفاظا عمى خصكصيتو كتميزه حاكؿ المشرع الجزائرم مف خبلؿ قانكف األسرة تنظيمو 

، أك مف خبلؿ التعديؿ الجديد لسنة 1984تنظيما سميمنا كمحكمنا، سكاءن مف خبلؿ قانكف األسرة القديـ لسنة 
ييؼ ىذا القانكف بما يتجاكب مع ، ىذا األخير الذم مس عدة مكاد كأحكاـ ترجمت رغبة المشرع في تك2005
"تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير منيا عمى:  )16( السادسة عشر  ، كالتي تنص المادةسيداكاتفاقية 

 .المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات األسرية..."

الزواج وآثاره، السيما في مدى انعكاس اتفاقية سيداو عمى أحكاـ  عفىنا يجدر بنا التساؤؿ  كمف 
مسائؿ الخطبة وركف الزواج وشروطو واالشتراط في عقد الزواج والصحة االنجابية والحقوؽ المالية وغير 

 المالية لمزوجيف؟

اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تقتضي تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف، نخصص الفصؿ األكؿ لدراسة إف  
"، بينما نخصص الفصؿ كاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزكاجعمى جميع أش "انعكاسات اتفاقية القضاء

 تمييز ضد المرأة عمى آثار الزكاج".الثاني لتبياف "انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ ال
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 الفصؿ األوؿ

 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج 

اعتبرت اتفاقية سيداك حقكؽ المرأة عند ابراـ عقد الزكاج مف أىـ الحقكؽ التي ينبغي حمايتيا  
( منيا، كنظرا لمطابع اإللزامي ليذه 16كتكريسيا، كىك ما أسيبت في تفصيمو بمكجب المادة السادسة عشر )

ا في ضرك  رة ادراج ىذه الحقكؽ االتفاقية ترتب عمى مصادقة الجزائر عمييا تبعات قانكنية تمثمت خصكصن
تـ إضافة كتعديؿ  05/02ضمف العممية التشريعية الكطنية، كبالفعؿ تـ ذلؾ، فبتعديؿ قانكف األسرة باألمر 

 العديد مف المكاد الماسة بحقكؽ المرأة عند ابراـ عقد الزكاج، كضركرة مساكاتيا مع الرجؿ في ذلؾ.

بأحكاـ في قانكف األسرة مدل التزاـ المشرع الجزائرم  ماكمف ىذا المنطمؽ يطرح اإلشكاؿ اآلتي:  
 ؟كاثناءه اتفاقية سيداك فيما يتعمؽ بحقكؽ المرأة عند إبراـ عقد الزكاج

كىك ما سيتـ التطرؽ إليو بالدراسة ضمف ىذا الفصؿ، كذلؾ بتقسيـ مضمكنو إلى مبحثيف، يخصص  
صص المبحث الثاني المبحث األكؿ لدراسة "انعكاسات االتفاقية عمى مقدمات الزكاج"، في حيف يخ

 "النعكاسات االتفاقية عمى ركف الزكاج كشركطو".

 المبحث األوؿ

 انعكاسات االتفاقية عمى مقدمات الزواج

لككف الزكاج ميثاؽ غميظ، فيك ليس كسائر العقكد، لذلؾ فقد أسيب التشريع اإلسبلمي ككذا التشريع  
عمت لو مجمكعة مف المقدمات تسمى الكضعي في حمايتو كتبياف أحكامو، كقد زادت العناية بو  كذلؾ بأف جي

متغيرات كاف في مجمميا بالخطبة، ىذه األخيرة تأثرت أحكاميا في التشريع األسرم الجزائرم بمجمكعة مف ال
، ىذا ما سنكضحو بتقسيـ مضمكف ىذا المبحث إلى مطمبيف، يأتي المطمب األكؿ تحت أىميا اتفاقية سيداك

 في حيف يكسـ المطمب الثاني بعنكاف "في آثار العدكؿ عف الخطبة". عنكاف "في أحكاـ الخطبة"،

 المطمب األوؿ

 في أحكاـ الخطبة
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تثير الخطبة ككاقعة قانكنية تسبؽ عقد الزكاج مجمكعة مف اإلشكاالت، منيا ما يتعمؽ بمفيكميا،  
عيف، يخصص الفرع األكؿ ىذا المطمب إلى فر  يتعمؽ بتساكم الرجؿ كالمرأة فييا، كعميو سيتـ تقسيـ كمنيا ما

إعبلف في  جنسيفلتبياف "مفيـك الخطبة"، في حيف يخصص الفرع الثاني لدراسة مسألة "إقرار التساكم بيف ال
 الخطبة بمكجب اتفاقية سيداك كقانكف األسرة الجزائرم".

 الفرع األوؿ

 مفيـو الخطبة

تساكم الجنسيف خبلؿ ىذه إف الحديث عف الخطبة كمرحمة تسبؽ عقد الزكاج، كالبحث عف مدل  
المرحمة، ال يتأتى إال بتكضيح مفيكـ الخطبة، كفي سبيؿ ذلؾ نقسـ ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة 

 األكلى لػ "تعريؼ الخطبة كحكميا"، في حيف نخصص الفقرة الثانية لػ "شركط صحة الخطبة".

 الفقرة األولى

 تعريؼ الخطبة وحكميا

 / Période Préعقد )المرحمة سابقة عمى ابراـ ال(، أك Négociationعممية لمتفاكض )تعد  
contractuelle مف أىـ مراحؿ التعاقد كأكثرىا خطكرة عمى اإلطبلؽ، لما تحتكيو مف تحديد ألىـ كمعظـ ،)

، طالما أنيا فترة استكشافية 1التزامات كحقكؽ طرفي العقد، كلما ينشأ عنيا مف مشكبلت قانكنية عديدة
، عقدالس المصمحة، كجس النبض، كتككيف فكرة شاممة عف المتعاقد اآلخر كأساسيات بغرض تحسي  كيضعت

 2ذا كانت سابقة عمى عقد الزكاج.كتزداد ىذه المرحمة أىمية إ
                                                                 

العربي )بمحاج(، المرحمة السابقة عمى التعاقد في ضكء القانكف المدني الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  1
 .11، د ط، ص 2011

 يعني االقتراف كاالختبلط، فيقاؿ زكج الشيء بالشيء أم قرنو كخمطو بو. الزواج لغة: 2
ا لتككيف أسرة كايجاد نسؿ  أما اصطبلًحا:  فيك "عقد يفيد حؿ العشرة بيف الزكجيف"، أك ىك "عقد بيف رجؿ كامرأة تحؿ لو شرعن

 بينيما".
الزواج ىو عقد رضائي يتـ بيف رجؿ وامرأة مف قانكف األسرة بقكلو: " 04فقد عرفو المشرع الجزائرم بمكجب المادة  أما قانونا:

حصاف الزوجيف والمحافظة عمى األنساب "، عمى الوجو الشرعي، مف أىدافو تكويف أسرة أساسيا المودة والرحمة والتعاوف وا 
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بضـ الخاء تعني التكمـ كاإللقاء، يقاؿ خطب الناس كفييـ كعمييـ خطابة كخيطبة، : فالخطبة لغة
الخطبة بكسر الخاء فتعني طمب النكاح، فيقاؿ خطب فبلف فبلنة أم طمبيا مف أم ألقى عمييـ خطبة، أما 

 1أىميا لمزكاج، كاختطبكا فبلف أم دعكا إلى تزكيج صاحبيـ.

، أك ىي إظيار 2فالخطبة ىي "طمب التزكج بامرأة معينة خالية مف المكانع الشرعية" :أما اصطبلًحا 
  3االرتباط بو بمكجب عقد زكاج شرعي".الرجؿ أك المرأة رغبتو إلى الطرؼ اآلخر في 

فقد اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في تعريؼ الخطبة، لكنو اختبلؼ في المصطمحات  أما شرًعا: 
 4فقط، ال في المعاني.

                                                                                                                                                               

، 28-26، ص 01، ط2009: أحمد محمد عمي )داكد(، األحكاؿ الشخصية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، أنظر
دراسة مقارنة في تككيف العقد بيف قانكف  –: زبير مصطفى )حسيف(، الطبيعة القانكنية لعقد الزكاج لمزيد مف التفاصيؿ أنظر

العربي )بمحاج(، أحكاـ الزكاج  و، 40، ص 01لكتب القانكنية، مصر، د ت، ط، دار ا-األحكاؿ الشخصية كالقانكف المدني 
عبد القادر  و ،73-72، ص 01، ط2012في ضكء قانكف األسرة الجديد، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 

 و، 19-18، د ط، ص 2010، )داكدم(، أحكاـ األسرة بيف الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم، دار البصائر، الجزائر
 . 22-21، ص 01، ط2002محمد )سمارة(، أحكاـ كآثار الزكجية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 

 .362، ص 03، ط المرجع السابؽجماؿ الديف )ابف منظكر(،  1
 .28 ، ص01محمد )أبك زىرة(، األحكاؿ الشخصية، دار الفكر العربي، بيركت، لبناف، د ت، ط  2
، 69، د ط، ص 1967بدراف أبك العينيف )بدراف(، الفقو المقارف لؤلحكاؿ الشخصية، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف،  3

، ط 2011أحمد )آباش(، األسرة بيف الجمكد كالحداثة، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف،  لمزيد مف التفاصيؿ أنظر:
 .29، ص 01

عرؼ المالكية الخطبة بأنيا "التماس التزكج كالمحاكلة عميو"، أما الشافعية فعرفكىا بأنيا "التماس الخاطب النكاح مف جية  4
المخطكبة"، بينما عرفيا الحنابمة بأنيا "خطبة الرجؿ المرأة لينكحيا"، أما الحنفية فقد اختصركا الخطبة في قكليـ ىي "طمب 

ف )ابف عابديف(، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار في شرح تنكير األبصار في مذىب اإلماـ : محمد األميأنظرالتزكيج"، 
الحطاب أبك عبد ا محمد بف محمديف عبد  و، 08، د ط، ص 1979أبي حنيفة النعماف، دار الفكر، بيركت، لبناف، 

، ص 03، ط 03، ج 1992ركت، لبناف، الرحماف )المغربي(، مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الشيخ خميؿ، دار الفكر، بي
، د ط، 03محمد الخطيب )الشربيني(، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج، دار الفكر، بيركت، لبناف، د ت، ج  و، 407
أبك محمد مكقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المغني، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، و ، 183ص 

 .  567د ط، ص ، 1983
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الخطبة ( مف قانكف األسرة بقكلو: "05أما المشرع الجزائرم فقد عرؼ الخطبة في المادة الخامسة )
كالمبلحظ مف ىذه المادة أف المشرع الجزائرم لـ يعطي تعريفا مفصبلن كدقيقنا لمخطبة، بؿ ىك ، 1"وعد بالزواج

بياف لمطبيعة القانكنية ليا أكثر مف ككنو تعريؼ، كىذا عمى عكس التشريعات المقارنة التي عرفت الخطبة 
 2بنكع مف التفصيؿ أكثر.

ا، إنما ىما مقدمات لمزكاج، كليستا كذلؾ كتجدر اإلشارة إلى أف الخطبة كحتى الفاتحة ليستا  زكاجن
ركنا مف أركانو، كال شرطنا مف شركطو، كليذا التمييز أىمية كبيرة لما يترتب عف ذلؾ مف مشاكؿ كآثار سمبية 
تمس األىداؼ التي يتكخاىا المجتمع كالمشرع مف الخطبة كالزكاج، فالخطبة مف مقدمات الزكاج كقد شرعيا 

رتباط بعقد الزكجية ليعرؼ كؿ مف الزكجيف صاحبو، كيككف اإلقداـ عمى الزكاج مبني عمى ا تعالى قبؿ اال
، كىك ما أقره المشرع الجزائرم صراحة بمكجب المادة 3ىدل كبصيرة، أما الفاتحة فيي لمتبرؾ ليس إال

 4إف اقتراف الفاتحة بالخطبة ال يعد زواًجا".( مف قانكف األسرة بقكلو: "06السادسة )

دكبة كليست كاجبة، كال يترتب عف حكـ الخطبة فقد اعتبرىا فقياء الشريعة اإلسبلمية مستحبة كمن أما
عنيا أم حكـ شرعي أك فقيي، ألنيا مجرد مرحمة لمتعارؼ كالتآلؼ، كال تينشأ أم حؽ مف الحقكؽ الزكجية 

كقاؿ الماكردم مف  "تستحب الخطبة"،الناشئة عف العقد الصحيح المكتمؿ، فقاؿ الخرشي مف المالكية: 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
"وعد بالزواج في المستقبؿ ويدخؿ في ( منو بأنيا: 07عرؼ قانكف األحكاؿ الشخصية السكداني الخطبة  في المادة السابعة ) 2

مغربي في الفصؿ كعرفيا قانكف األحكاؿ الشخصية ال حكميا قراءة الفاتحة وتبادؿ اليدايا والجاري بو عرًفا معتبر بو شرًعا"،
، "وعد بالزواج وليست زواج، ويدخؿ في حكميا قراءة الفاتحة وما جرى بو العرؼ والعادة مف تبادؿ ىدايا"الثاني منو بأنيا: 

"طمب التزويج والوعد بو، ( بأنيا: 11كعرفيا مشركع القانكف العربي المكحد لؤلحكاؿ الشخصية بمكجب مادتو الحادم عشر )
: جميؿ فخرم محمد )جانـ(، مقدمات عقد الزكاج )الخطبة( في الفقو أنظر، اءة الفاتحة وتبادؿ اليدايا"ويدخؿ في حكميا قر 

 .12، ص 01، ط 2009كالقانكف المقارف، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، األردف، 
، العدد 06المجمد  ،المعيار مجمة"، محمد درفكؼ، "المرجعية الفقيية المعاصرة لمخطبة كالزكاج في قانكف األسرة الجزائرم 3

: ليمى جمعي، "ضبط حقيقة الزكاج بالفاتحة عمى ضكء أحكاـ الشريعة لتفاصيؿ أخرى أنظر، 03، ص 2018، جكاف 01
  كما بعدىا. 265ص ، 2012نكفمبر  ،17، العدد 13المجمد  ،الحضارة اإلسبلمية مجمةاإلسبلمية كقانكف األسرة الجزائرم"، 

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر   4
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ا: "اعمـ أف خطبة النكاح سنة مستحبة وليست واجبة"الشافعية:  "يستحب أف يخطب قبؿ ، كقاؿ النككم أيضن
 العقد".

فالخطبة في الشرع إذنا سنة مستحبة كال تصؿ إلى درجة الكجكب كاإللزاـ، إال أف بعض فقياء 
ؿ داود أنيا واجبة، وأنيا عمؿ مقبوؿ، وقد اتفؽ "وقاالظاىرية اعتبركىا كاجبة، كما نقؿ الماكردم عنيـ: 

 .عميو أىؿ العصور، في جميع األمصار، فكاف اجماًعا ال يسوع مخالفتو"

فجعؿ  "فانكحوىف بإذف أىميف"،كما استدؿ بو جميكر الفقياء مف استحباب الخطبة ىك قكلو تعالى: 
 1تعالى اإلذف شرطنا دكف الخطبة كىك دليؿ ندبيا دكف كجكبيا.

يما رأل جانب آخر مف الفقو أف الخطبة ال حكـ مستقؿ ليا، بؿ ىي تابعة لمنكاح مف حيث الحكـ، ف
ذا كجب كجبت، ألف المسائؿ تيعطى حكـ المقاعد. ف كيره كيرىت، كا   2فإف سف في حؽ النكاح سنت، كا 

 الفقرة الثانية

 شروط صحة الخطبة

بدكنيا، كلكف إذا تـ تضمينيا في مقدمات ىذا الخطبة مستحبة فقط، كمنو يجكز ابراـ عقد الزكاج 
البد أف تتكافر فييا مجمكعة مف الشركط، كىي  كذلؾ، كحتى تككف لعقد فبلبد حينيا أف تككف صحيحةا

 كاآلتي:

 :االتفاؽ بيف الخطيبيف 
يشترط لصحة الخطبة أف يككف ىناؾ اتفاؽ بيف الخطيبيف عمى ابراميا كتمييد لعقد الزكاج، كلكف لـ 
يحدد ال الشرع كال القانكف سف معينة يصح بعدىا االتفاؽ عمى الخطبة كيبطؿ ذلؾ قبميا، سكاءن كاف ذلؾ في 

بناه الشريعة اإلسبلمية، أم الخاطب أك في المخطكبة، كعميو يبقى األصؿ في الخطبة ىك اإلطبلؽ الذم تت
                                                                 

مجمة جامعة األمير عبد القادر لمعمـك "، –دراسة مقارنة  –محمد باكني، "الخطبة المقترنة بالفاتحة كحكميا شرعنا كقانكننا  1
، "طبيعة : محمد رشيد بكغزالةلتفاصيؿ أخرى أنظر، 64-63ص  ،2004، الجزائر، 01، العدد 19المجمد  ،اإلسبلمية

، 2009، جكاف 08، عدد مجمة البحكث كالدراسات"، –دراسة مقارنة بيف الشريعة كالقانكف  –الخطبة كحكـ العدكؿ عنيا كأثره 
 .   43-42الجزائر، ص 

 .10، ص 02، ط 01، ج 1994محمد )محدة(، الخطبة كالزكاج مدعمة بالقرارات كاألحكاـ القضائية، د ف، الجزائر،  2
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ال كاف قاببلن  عدـ تحديد سف معينة لمخطبة، كىذا عكس الزكاج الذم البد أف يبـر بعد السف المحددة كا 
 لئلبطاؿ.

كاالتفاؽ عمى الخطبة قد يككف إما بصكرة صريحة أك تعريضيو، فاألكلى تككف بعبارة صريحة في 
أما الثانية فيي تتـ بعبارة "أرغب في خطبة ابنتؾ"، كبة كقكؿ الخاطب مثبل إلى كلي المخط طمب الزكاج

  1."أرغب في التقرب منؾ" فضفاضة يفيـ منيا أكثر  مف معنى، كأف يقكؿ الخاطب لكلي المخطكبة
 :عدـ وجود مانع يحوؿ دوف الزواج 

كمعنى ذلؾ أف تككف المخطكبة ممف تحؿ شرعنا لمخاطب، أم ال تككف مف محارمو المحرمة عنو 
تحريمنا مؤبدنا كالبنت كاألخت كالعمة كالخالة...إلخ، أك تككف محرمة عنو تحريمنا مؤقتنا كزكجة الغير أك 
المعتدة مف طبلؽ أك الجمع بيف األختيف، كالحكمة مف ذلؾ أف الخطبة كسيمة إلى الزكاج الحبلؿ كما ىك 

ا.  2معمكـ، كالزكاج بالمحرمات حراـ، كالكسيمة إلى الحراـ حراـ أيضن
 :أف ال تكوف المرأة مخطوبة لمغير خطبة شرعية 

يذاء لو لكركد النيي عف ذلؾ في  ألف في خطبتيا بيذه الصكرة اعتداء عمى حؽ الخاطب األكؿ كا 
المؤمف أخو المؤمف فبل يحؿ لممؤمف أف يبتاع عمى بيع أخيو وال يخطب عمى قكلو صمى ا عميو كسمـ: "

 صحيحوخطبة أخيو حتى يذر". رواه مسمـ في 
كمخطكبة الغير كما ىك معمكـ إذا تقدـ أحد لخطبتيا إما أف تككف مكافقة عمى الخطبة، أك رافضة 

 ليا، أك تسكت عنيا.
فإذا كافقت عمى الخطبة فبل يحؽ لخاطب آخر أف يتقدـ إلى خطبتيا كىك يعمـ أنيا مخطكبة مف 

ف رفضت الخطبة صراحةن جاز ألم خاطب أف يتقدـ لخطبتيا لزكاؿ المانع بالرفض، أما إذا سكتت  الغير، كا 
كلـ يكجد ما يدؿ عمى صريح القبكؿ، كال صريح الرفض، فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ، فالشافعية أباحكا ذلؾ 

ألف السككت حسبيـ يعتبر رفض ضمني، كألنو مع ترددىا لـ يثبت لمخاطب  "ليـ جواز خطبتيا"،في قكليـ 
إيذاءن لو، أما المالكية كالحنفية فيركف أنو في ىذه الحالة ال يجكز  األكؿ حؽ حتى تعتبر الخطبة الثانية

                                                                 
، ص 03، ط 2015)بف ممحة(، قانكف األسرة عمى ضكء الفقو كالقضاء، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  الغكثي 1

21-22. 
، -الصراط –مجمة كمية العمـك اإلسبلمية"، –دراسة في أحكاـ الفقو كالقانكف كالقضاء  –الرشيد بف شكيخ، "الخطبة في الزكاج  2

 .105، الجزائر، ص 2006، ديسمبر 14العدد 
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لمخاطب الثاني أف يتقدـ لخطبتيا، ألف سككتيا ال يدؿ عمى الرفض، فربما كانت تتحرل عف الخاطب األكؿ 
 ، فيككف في ىذا التقدـ اعتداء كتشكيشفقط، كتقدـ الخاطب الثاني ليا قد يمنعيا مف استمرارىا في التحرم

 عمى حؽ الخاطب األكؿ.
ذا حصمت الخطبة عمى الخطبة فإف مذىب الجميكر ىك جكاز العقد، ألف المنع ىك منع دياني  كا 

 1كليس قضائي أك قانكني، أم يككف اإلثـ عمى صاحبو.
كقد أدرج جانب آخر مف الفقو شركط أخرل لصحة الخطبة، كىي شركط مختمؼ فييا، منيا: تقييد 

 2كعدـ جكاز الخمك بيا.النظر إلى المخطكبة، 

 الفرع الثاني
 اقرار التساوي بيف الجنسيف في إعبلف الخطبة بموجب اتفاقية سيداو وقانوف األسرة الجزائري
إف ما استقر عميو العرؼ المجتمعي في الجزائر ىك أف إعبلف الخطبة كالتقدـ بيا يككف مف طرؼ 

مرأة، كقد كاف التفاقية سيداك كقانكف األسرة الرجؿ الخاطب، كىك ما اعتبره البعض عرؼ تمييزم ضد ال
تيف، نخصص الفقرة الجزائرم رأم مخالؼ في ذلؾ، كىك ما سنكضحو بتقسيـ مضمكف ىذا الفرع إلى فقر 

عبلف الخطبة بمكجب اتفاقية سيداك، فيما نخصص الفقرة الثانية المساكاة بيف الجنسيف في إاألكلى لدراسة 
 المسألة. لمكقؼ المشرع الجزائرم مف ىذه

 الفقرة األولى
 المساواة بيف الجنسيف في إعبلف الخطبة بموجب اتفاقية سيداو

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع ( )أ( مف اتفاقية سيداك عمى: "01( فقرة )16تنص المادة السادسة عشر )  
والعبلقات العائمية، التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج 

 3وبوجو خاص تضمف، عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: )أ( نفس الحؽ في عقد الزواج".

                                                                 
 .28محمد )أبك زىرة(، المرجع السابؽ، ص  1
، 16، العدد 08المجمد ، المعيار مجمة: نذير حمادك، "طبيعة الخطبة كتكييفيا في الفقو اإلسبلمي"، لتفاصيؿ أكثر أنظر 2

 . 95-92ص  ،2008الجزائر، 
 ، المرجع السابؽ.1979: اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة أنظر 3
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ليذا النص تيمـز جميع الدكؿ األطراؼ في االتفاقية منيا في الجزائر بأف تمنح المرأة بمكجب  كطبقنا  
قكانينيا الداخمية المتعمقة باألسرة كاألحكاؿ الشخصية نفس الحؽ مع الرجؿ في عقد الزكاج، كىذا األخير ىك 

تمييز ضد المرأة في حؽ عاـ كما ىك كاضح، ينطكم عمى عدة حقكؽ فرعية أسيبت لجنة القضاء عمى ال
في تكصياتيا المتكررة، كمف أىميا المساكاة المطمقة بيف الجنسيف في كؿ ما لو عبلقة بالمرحمة  تفصيميا

إذ مف حؽ المرأة المبادرة لخطبة الرجؿ  التمييدية لعقد الزكاج كىي الخطبة، خاصة مف حيث اإلعبلف عنيا،
 عميو الزكاج منيا متى كانت ليا رغبة فيو. مثمما يممؾ ىذا األخير ىذا الحؽ، فميا أف تعرض

كما تفطنت إليو االتفاقية كذلؾ أف أمر كيذا قد يتصادـ مع أعراؼ راسخة لسنكات طكيمة في   
المجتمعات، كىك ما يخمؽ صعكبة إلنفاذ ىذه البنكد في ىذه المجتمعات، كعميو قد ألزمت االتفاقية الدكؿ 

دات كاألعراؼ المجتمعية كاألنماط الثقافية التي مف شأنيا حرماف المرأة بتفعيؿ ىذا الحؽ، كأيضا بتغيير العا
 1( فقرة )أ( منيا.05مف أم حؽ كارد في السيداك، كىذا طبقنا لممادة الخامسة )

 الفقرة الثانية
 خطبةموقؼ المشرع الجزائري مف المساواة بيف الجنسيف في إعبلف ال

المساكاة بيف الجنسيف في إعبلف الخطبة بمكجب قانكف  قبؿ الحديث عف مكقؼ المشرع الجزائرم مف  
األسرة، البد أف نشير أكالن إلى أف العرؼ في الجزائر ييعدـ مسألة كيذه، فقد جرت العادة عمى أف الخطبة 
يبادر بيا الرجؿ فيسمى خاطبنا كتسمى المرأة مخطكبة، كيجد ىذا العرؼ مصدره في التركيبة الطبيعية التي 

ييا كبل الجنسيف، حيث جاءت غريزة الرجؿ في شكؿ حاجة كطمب، بينما جاءت غريزة المرأة خمؽ ا عم
بمت المرأة عمى الحياء، كىك األمر الذم يمنعيا مف التقدـ إلى الرجؿ  عمى شكؿ استجابة، كعميو فقد جي

ف كانت مريدة لو كراغبة فيو.  بعكاطفيا كا 
ف أف حياء المرأة الذم تتمقاه مف الطبيعة يردعيا ع كفي نفس السياؽ يشير عباس محمكد العقاد إلى  

ف سبقتو إلى الحب كالرغبة، فيي  مفاتحة الرجؿ بدكافعيا العاطفية أك الجنسية، كتنتظر المفاتحة مف جانبو، كا 

                                                                 
"تتخذ الدوؿ عمى:  1979( فقرة )أ( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 05تنص المادة الخامسة ) 1

األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتحقيؽ ما يمي: )أ( تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسموؾ الرجؿ والمرأة بيدؼ تحقيؽ 
عرفية وكؿ الممارسات األخرى القائمة عمى اعتقاد بكوف أي مف الجنسيف أدنى أو أعمى القضاء عمى التحيزات والعادات ال

 .مف اآلخر، أو عمى أدوار نمطية لمرجؿ والمرأة"
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تنتظر كال تتقدـ، كمنو فاألنثى خمقت لمقبكؿ كالتقبؿ، ال إلى االبتداء كاإلرغاـ، كالسر في ىذا أف تزكيد األنثى 
 1بكظيفة االبتداء كاإلرغاـ ىك عبث كمضيعة لغاية النكع البشرم.

كمف النادر جدنا أف نجد في الببلد اإلسبلمية عرؼ مجتمعي مخالؼ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، غير   
أف ىذا العرؼ جاء كذلؾ، فاإلسبلـ يجيز تقدـ المرأة لمخطبة، كتكرس المساكاة المطمقة بيف الجنسيف في 

رأة مؤمنة إف وىبت نفسيا لمنبي "واماإلعبلف عنيا، كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة، فمف القرآف الكريـ قكلو تعالى: 
المرأة المؤمنة إذا  -أييا النبي–أم يحؿ لؾ ، 2إف أراد النبي أف يستنكحيا خالصة لؾ مف دوف المؤمنيف"

"قاؿ إني أريد قكلو تعالى:  كذلؾك  كىبت نفسيا لؾ كعرضت عميؾ االرتباط بيا أف تتزكجيا إف شئت ذلؾ،
تأجرني ثماني حجج فإف أتممت عشرا فمف عندؾ وما أريد أف أشؽ عمى أف أف أنكحؾ إحدى ابنتي ىاتيف 

كىي قصة كردت في القرآف الكريـ حكؿ زكاج النبي مكسى مف ، 3عميؾ ستجدني إف شاء اهلل مف الصالحيف"
حيث بادر شعيب بخطبة مكسى البنتو مقابؿ أف يرعى ماشيتو لثمانية  –عمييما السبلـ  –ابنة النبي شعيب 

  ( أعكاـ.08)

"عرض المرأة نفسيا عمى أما مف السنة المطيرة، ففي صحيح البخارم يكجد باب كامؿ بعنكاف 
"جاءت امرأة إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ تعرض ، فعف أنس رضي ا عنو قاؿ: الرجؿ الصالح"

وسوأتاه، قاؿ: فقالت بنت أنس ما أقؿ حياءىا وسوأتاىا  عميو نفسيا فقالت: يا رسوؿ اهلل ألؾ بي حاجة؟
  4".ىي خير منؾ، رغبت في النبي صمى اهلل عميو وسمـ فعرضت عميو نفسيا

                                                                 
نقبًل ، 28، ص 06، ط 2008عباس محمكد )العقاد(، المرأة في القرآف، نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر،  1

 .66المرجع السابؽ، ص : محمد الصالح بف عكمر، عف
 .50سكرة األحزاب، اآلية  2
 .27سكرة القصص، اآلية  3
أبك عبد ا اسماعيؿ )البخارم(، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كسنتو كأيامو،  4

، 01، ط 1979السمفية، القاىرة، مصر، ، المطبعة -باب عرض المرأة نفسيا عمى الرجؿ الصالح–المشيكر بصحيح البخارم 
 .1456، ص 4828حديث رقـ 
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كعميو فشرعنا عرض المرأة نفسيا عمى الرجؿ الصالح لمزكاج ال يتنافى مع حياءىا، كال ينقص مف 
يا كال كرامتيا، كال يمتيف مف شرفيا، بؿ إف الرجؿ الصالح يحفظ لممرأة حياءىا، كيزيد مف كرامتيا كشرف

 1يجعميا مبتذلة بيف الناس.

كتجدر المبلحظة إلى أف إعبلف المرأة الخطبة قد تبادر بو شخصيا كبنفسيا، فتتقدـ لمرجؿ كتعرض 
عميو الزكاج منيا، أك تقـك بذلؾ عف طريؽ تككيؿ شخص آخر ينكبيا في ذلؾ، كما فعمت أـ المؤمنيف 

منية إلى الرسكؿ صمى ا عميو عندما أرسمت صديقتيا نفيسة بنت  -رضي ا عنيا –خديجة بنت خكيمد 
 2كسمـ لتعرض عميو أف يتزكج بخديجة، فكافؽ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ كتـ الزكاج بيا.

كعميو فرغـ أف الشريعة اإلسبلمية تحقؽ المساكاة بيف الجنسيف في اإلعبلف عف الخطبة كتعطي 
ا تامنا لممرأة الحؽ ف ي عرض نفسيا عمى الرجؿ الصالح لمزكاج، إال أف المجتمع يرفض مسألة كيذه رفضن

 كىذا األمر راجع إلى عدة أسباب منيا:

 .سرياف العادة عمى أف الرجؿ ىك مف يختار المرأة كيتقدـ لخطبتيا 
 .كرامة المرأة ال تسمح ليا بالمبادرة بالخطبة 
 منعيا مف عرض نفسيا عمى الرجؿ لمزكاج.حياء المرأة في المجتمعات المحافظة ي 
 .خكؼ المرأة مف أف ييعيرىا زكجيا بعد الزكاج بأنيا ىي مف سعت كراءه 
 .3خمؽ أزمة نفسية عند المرأة إف لـ تمقى القبكؿ مف الرجؿ 

كبعد استعراض رأم الشرع كالعرؼ مف مسألة المساكاة بيف الجنسيف في إعبلف الخطبة، نأتي 
شرع الجزائرم مف ذات المسألة، حيث أف ىذا األخير سار عمى نفس منيج الشريعة الستعراض مكقؼ الم

اإلسبلمية كاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، كخالؼ بذلؾ األعراؼ المجتمعية، بحيث لـ 
بلف الخطبة، يف في إعيمنع المرأة مف التقدـ لخطبة الرجؿ كعرض نفسيا عميو، كبالتالي فقد ساكل بيف الجنس

( مف قانكف األسرة الجزائرم حيث نصت عمى أف 05مف عمكمية نص المادة الخامسة ) كىك ما تـ استنتاجو

                                                                 
المتكسطية لمقانكف  مجمةالسمية بككايس، "مبدأ المساكاة بيف الجنسيف في الخطبة في القانكنيف األسرييف الجزائرم كالتكنسي"،  1

 .328ص ، 2018، الجزائر، جكاف 02، العدد 02المجمد  ،كاالقتصاد
 .177-176جانـ(، المرجع السابؽ، ص جميؿ فخرم محمد ) 2
 .329، ص نفسوسمية بككايس، المرجع  3
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الخطبة كعد بالزكاج دكف أف تحدد الطرؼ الذم يعطي ىذا الكعد، فيك لـ يقؿ "الخطبة كعد بالزكاج يصدر 
"كؿ ما لـ يرد نكف أسرة تنص عمى: قا 222مف الرجؿ"، ىذا مف جية، أّما مف جية أخرل فنجد المادة 

كعميو فحتى كلك اعتبرنا أف مسألة  ،1النص عميو في ىذا القانوف يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية"
ؽ أ ج نعكد  222المساكاة بيف الجنسيف في إعبلف الخطبة ىي مسألة مسككت عنيا قانكنناػ فإنو كطبقنا لممادة 

لمبحث عف حكميا في أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كىذه األخيرة كما أسمفنا الذكر حققت المساكاة المطمقة بيف 
مرأة صراحةن الحؽ في خطبة الرجؿ كعرض نفسيا عميو كذلؾ بأدلة مف القرآف ، كمنحت الالجنسيف في ذلؾ

  كالسنة.

كتجدر اإلشارة في سياؽ متصؿ أف مكقؼ المشرع الجزائرم ىذا مف مسألة المساكاة بيف الجنسيف في  
، بؿ تبناه المشرع 05/02إعبلف الخطبة، ىك ليس مكقؼ مستحدث بمكجب تعديؿ قانكف األسرة باألمر 

، أم مف قبؿ مصادقة الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى جميع 84/11جزائرم حتى بمكجب قانكف األسرة ال
، كبالتالي لـ يكف ليذه المصادقة في ىذه المسألة دكر سكل أنيا 1996أشكاؿ التمييز ضد المرأة في سنة 

الجنسيف في إعبلف الخطبة  أصبحت تمـز المشرع الجزائرم بالبقاء عمى مكقفو ىذا الذم يكرس المساكاة بيف
 كعدـ الحياد عنو مستقببل.

ا المكاد المتعمقة بالخطبة، رغـ  05/02كنشير إلى أف تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم باألمر   مّس أيضن
أف التعديؿ فييا كاف تعديؿ ىيكمي أكثر منو تعديؿ في المضمكف، فأصبحت أحكاـ الخطبة بمكجب ىذا 

مف  ،-والزواجالخطبة –، مف الفصؿ األكؿ -في الخطبة–التعديؿ منصكص عمييا ضمف القسـ األكؿ 
( 05، كذلؾ بمكجب المادتاف الخامسة )-الزواج وانحبللو–، مف الكتاب األكؿ -الزواج–الباب األكؿ 
ا كمفصبلن أكثر كفؽ المراحؿ 2( منو06كالسادسة ) ، كيبدكا أف تبكيب ىذا القانكف بعد التعديؿ جاء ممنيجن

الذم كاف ينص  84/11ا عكس قانكف األسرة التي يخطكىا عقد الزكاج، بدايةن مف الخطبة إلى البناء، كىذ
الزواج وانحبللو: الزواج –عمى الخطبة ضمف الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ مف الكتاب األكؿ تحت عنكاف 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              88 ~ 
 

، كىك ما يجعؿ ىذا األخير أكثر دقة 05/02، دكف افراد قسـ خاص بالخطبة كما كرد في تعديؿ 1-والخطبة
 مف سابقو.

كىذا التعديؿ صحيح أنو كاف تعديؿ ىيكمي في مجممو، كلكنو تضمف كذلؾ بعض التعديبلت التي  
، فأصبح نص 05/02( تـ تعديميما باألمر 06( ك )05مست المكضكع فيما يتعمؽ بالخطبة، فكبل المادتاف )

الخطبة، إذا  "الخطبة وعد بالزواج، يجوز لمطرفيف العدوؿ عف( عمى النحك اآلتي: 05المادة الخامسة )
ترتب عف العدوؿ عف الخطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفيف جاز الحكـ لو بالتعويض، ال يسترد 
الخاطب مف المخطوبة شيئا مما أىداىا إف كاف العدوؿ منو، وعميو أف يرد لممخطوبة ما لـ يستيمؾ مما 

ف كاف العدوؿ مف المخطوبة، فعمييا أف ترد ل مخاطب ما لـ يستيمؾ مف ىدايا أو أىدتو لو أو قيمتو، وا 
ذات تقصير مخؿ، كقد  84/11كما يبلحظ أف ىذه المادة كانت قبؿ تعديميا أم في ظؿ القانكف ، 2قيمتو".

"الخطبة وعد بالزواج ولكؿ فعؿ المشرع الجزائرم حسننا بتعديميا عمى ىذا النحك، حيث كاف نصيا كاآلتي: 
العدوؿ ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفيف جاز الحكـ لو مف الطرفيف العدوؿ عنيا، إذا ترتب عف 

ف كاف العدوؿ مف المخطوبة فعمييا  بالتعويض، ال يسترد الخاطب شيئا مما أىداه إذا كاف العدوؿ منو، وا 
 3رد ما لـ يستيمؾ".

 كمف ثـ أمكف لنا حصر التعديبلت الكاردة عمى ىذه المادة في ثبلث أمكر كىي: 

  العدكؿ عف الخطبة، ككممة الجكاز لـ تكف مذككرة قبؿ التعديؿ. يجوزإضافة لفظ 
  لتكضيح الطرؼ المعني باالسترداد كفؽ ىذه  مف المخطوبةكما أضاؼ المشرع بعد التعديؿ كممة

 المادة كىي المخطكبة ال غيرىا، كىك ما يساعد في تحديد أطراؼ النزاع إف كقع مستقببلن.
  عميو أف يرد لممخطوبة ما لـ يستيمؾ مما أىدتو لو أو قيمتو""و كأضيؼ كذلؾ بعد التعديؿ عبارة ،

، كىك ما كاف يثير اشكاالت عديدة في الساحة 84/11كىك األمر الذم كاف مسككت عنو في ظؿ القانكف 
 القضائية أنداؾ.

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.84/11القانكف  1
 .السابؽ، المرجع 05/02األمر  2
 ، المرجع نفسو.84/11القانكف  3
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، كأصبحت أكثر تفصيبل 05/02فقد تغير صياغتيا بمكجب تعديؿ  (06أما بالنسبة لممادة السادسة )
"إف اقتراف الفاتحة بالخطبة ال يعد زواًجا، غير أف اقتراف الفاتحة بالخطبة فجاء نصيا كاآلتي:  كدقة،

مكرر  09بمجمس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركف الرضا وشروط الزواج المنصوص عمييا في المادة 
تقترف الخطبة مع "يمكف أف ىذه المادة كاف نصيا قبؿ التعديؿ عمى النحك اآلتي: ، 1مف ىذا القانوف"

الفاتحة أو تسبقيا بمدة غير محددة، تخضع الخطبة والفاتحة لنفس األحكاـ المبينة في المادة الخامسة 
 ىذا التعديؿ كما ىك كاضح تعمؽ بثبلثة أمكر كىي: ، 2( أعبله".05)
  قائـ  ، كىك ما فصؿ صراحة الجدؿ الذم كاف"ال يعتبر اقتراف الفاتحة بالخطبة زواًجا"إضافة فقرة

 حكؿ ىذه المسألة مسبقنا.
  إضافة فقرة ثانية كاستثناء عمى الفقرة األكلى تعتبر اقتراف الفاتحة بالخطبة زكاجا بشرط أف يتـ ذلؾ

مكرر ؽ أ أال كىي: أىمية  09في مجمس العقد، مع تكافر ركف الرضا كشركط الزكاج المحددة بمكجب المادة 
 3انعداـ المكانع الشرعية لمزكاج. -الشاىداف -الكلي -الصداؽ -الزكاج

  لعدـ "يمكف أف تقترف الخطبة بالفاتحة أو تسبقيا بمدة غير محددة..."أيضا تـ حذؼ عبارة ،
 أىميتيا بعد تعديؿ ىذه المادة.

ىك إدراجو  05/02غير أف ما يعاب عمى المشرع الجزائرم في تعديمو ألحكاـ الخطبة بمكجب األمر 
( التي تعرؼ الزكاج كتحدد أىدافو ضمف القسـ األكؿ الذم تضمف أحكاـ الخطبة كجاء 04لممادة الرابعة )
ىذا القانكف، حيث  ، كىك أمر ال يتماشى كالترتيب المنطقي كالمكضكعي لمكاد-في الخطبة  –تحت عنكاف 

كذلؾ قبؿ  –في الزواج  –اف مف األجدر أف تدرج ىذه المادة ضمف القسـ الثاني الذم جاء تحت عنكاف ك
 ( التي تحدثت عف أىمية الزكاج.07المادة السابعة )

 المطمب الثاني
 في العدوؿ عف الخطبة
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الخطبة، يقتضي بداية إف الحديث عف مسألة تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في آثار العدكؿ عف 
بتقسيـ مضمكف ىذا كؿ عف ىذه الخطبة باألساس أـ ال، ىذا ما نكضحو معرفة ما إذا كاف جائز العد

المطمب إلى فرعيف، نخصص الفرع األكؿ لدراسة مسألة "جكاز العدكؿ عف الخطبة"، في حيف نخصص الفرع 
 ف الخطبة".الثاني لمسألة "إلغاء التفاضؿ بيف الجنسيف في آثار العدكؿ ع

 الفرع األوؿ

 جواز العدوؿ عف الخطبة

لما كانت الخطبة مقدمة لعقد الزكاج، فقد اىتـ فقياء الشرع كالقانكف بتكييفيا كتحديد طبيعتيا، 
يجكز  فاختمفكا بيف مف اعتبرىا عقد ال يجكز العدكؿ عنو إال باتفاؽ أطرافو، كبيف مف اعتبرىا مجرد كعد

الرأييف كاف أقرب لمصحة تـ تقسيـ مضمكف ىذا الفرع إلى فقرتيف، تأتي الفقرة كلتبياف أم العدكؿ عنو، 
األكلى تحت عنكاف "الخطبة عقد ال يجكز العدكؿ عنو"، في حيف تأتي الفقرة الثانية مكسكمة بعنكاف "الخطبة 

 كعد يجكز العدكؿ عنو".

 الفقرة األولى 

 الخطبة عقد ال يجوز العدوؿ عنو

أف الخطبة كتمييد لعقد الزكاج ىي في حد ذاتيا عقد، ككأنيا عقد تمييدم لعقد يرل جانب مف الفقو 
بأف ، كيقكلكف 1أصمي، ألف المراكنة بيف الخطيبيف، كما يدكر بينيما مف ايجاب كقبكؿ يعتبر مف قبيؿ العقد

ا يتحقؽ في ، كىك م2العقد ىك اتفاؽ يمتـز بمكجبو شخصاف فأكثر بالقياـ بعمؿ ما أك بعدـ القياـ بأم عمؿ
ا تينشأ عبلقات بيف الطرفيف  الخطبة، طالما أنيا تستكفي كؿ شركط العقد كمتطمباتو، كذلؾ ككف الخطبة أيضن
ال يجكز تجاىميا، ففييا يصدر ايجاب مقترف بقبكؿ عمى الكعد بالزكاج، كبذلؾ تعد ارتباط قانكني يستند إلى 
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نفردة ألحد طرفييا، بؿ البد أف يككف العدكؿ باتفاؽ ، كمنو ال يجكز العدكؿ عنيا باإلرادة الم1عقد قائـ
ال جاز لمطرؼ المتضرر المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم لحقو جراء عدـ كفاء الطرؼ  األطراؼ، كا 

 اآلخر بالتزامو العقدم، كالمتمثؿ في اتماـ ابراـ عقد الزكاج النيائي.

 أحدىما تاريخي كالثاني قانكني.كقد اعتمد ىذا الرأم عمى نكعيف مف األسس كاألسانيد، 

فاألساس التاريخي ىك أف الخطبة تعتبر تقميد قديـ تعكد أصكلو كنشأتو إلى ما قبؿ النظـ القانكنية 
ا أف القانكف الكنسي كالركمانية، كيضاؼ إ .لى ىذا أيضن  اف يعتبر الخطبة عقد ممـز

أما األساس القانكني فينطمقكف فيو مف أف العقد ىك اتفاؽ يمتـز بكجبو شخصاف فأكثر بالقياـ بعمؿ 
ما أك االمتناع عف القياـ بو، كبالتالي فحتى كؿ االتفاقات التي تتـ عمى كجو شرعي تقكـ مقاـ القانكف لمف 

 2ف المدني الفرنسي.مف القانك  1134ك  1101كىك األساس المستمد حسبيـ مف المادتيف عقدىا، 

كبعد تحميؿ ىذا الرأم يتبيف لنا جمينا أنو رأم مجانب لمصكاب، فبل يمكف اعتبار الخطبة عقد الـز ال 
يجكز العدكؿ عنو، ألف الخطبة ىي مقدمة لعقد الزكاج، كالزكاج نصؼ الديف، كال إكراه في الديف، كىك الرأم 

 مب التشريعات الكضعية، كىك ما نكضحو فيما يأتي.الذم اتبعو جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية كأغ

 الفقرة الثانية

 الخطبة وعد يجوز العدوؿ عنو

نما ىي مجرد كعد الرأم  الراجح في الفقو اإلسبلمي كالقانكني أف الخطبة ال ترقى إلى مرتبة العقد، كا 
بالزكاج، ألف الشخص حر في اختيار شريؾ حياتو دكف ضغط أك اكراه، كمنو يجكز ألم مف الخطيبيف 

كتمييد لمزكاج  العدكؿ عف الخطبة في أم مرحمة كانت عمييا طالما قد نشأت لديو الرغبة في ذلؾ، فالخطبة
ا أدبينا ال غير، كعميو  ال تحكز عمى الصيغة اإللزامية كال القيمة القانكنية، حيث ال تزيد عف ككنيا التزامن
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فعدكؿ أحد الطرفيف عنيا ال يعد بذلؾ خارقنا التفاؽ قانكني قاـ بينو كبيف المعدكؿ عنو، لككف ىذا الكعد ال 
 كؿ مف الشريكيف في المستقبؿ ىي مف متطمبات النظاـ العاـ.، فكفالة حرية االختيار ل1أثر قانكني لو

كما أسس جانب مف ىذا الرأم قكلو عمى القانكف المدني الفرنسي، حينما اعتبركا أف ىذا األخير لـ 
ينظـ مسألة الخطبة بالبياف كالتكضيح مطمقنا، كلك كانت عقد لنظميا، كمنو فأساس الزكاج ىك الرضا 

أف الخطبة ىي مجرد مقدمة مف مقدماتو، ليست ليا قكة العقد، كىك ما أكدتو محكمة كاالختيار كالحرية، ك 
"الخطبة ال تمـز بالزواج، ومثميا الوعد بو، وكذا قبوؿ وتبادؿ اليدايا، النقض الفرنسية حينما قضت بأنو: 

ضرورة ممحة  إال إذا كانت ثمة أما في حكـ األخبلؽ فبل ينبغي لئلنساف أف ينقض وعده، ويرجع في عزمو،
 2تبرر نقض وعده".

فالخطبة ال يمكف أف تكصؼ بأنيا عقد بأم حاؿ مف األحكاؿ، كعمى اختبلؼ األسانيد في  كعميو
ألنو لك اعتبرت الخطبة عقد ممـز بإجراء عقد الزكاج مستقببلن لفقدت ذلؾ، كحيث ال عقد فبل إلزاـ كال التزاـ، 

كظيفتيا، كالغاية مف أصؿ تشريعيا، ألنيا ما شرعت إال ضماننا كافينا لحرية الزكاج، ال لبللتزاـ بو، كال لئلكراه 
الصحيح مستمد عميو، كي ال ييفاجأ أم مف المتكاعديف بالتزكج بمف ال يطمئف إليو، كعميو فتكييفيا الفقيي 

ا لك كانت الخطبة مينشأة لبللتزاـ بإجراء عقد الزكاج المكعكد بو لفقد ىذا العقد نفسو أساس  مف غايتيا، كأيضن
انعقاده كىك التراضي فيغدكا باطبلن كال تترتب عميو آثار العقد الصحيح، كعمى ىذا فالخطبة ليست جزء مف 

أك نفاذه، أك لزكمو، كحتى أف عقد الزكاج لك تـ دكف خطبة مف ده، عقد الزكاج، كال ركننا فيو، كال شرطنا النعقا
ا، كتترتب عميو كافة آثاره ، كعميو فاعتبار الخطبة مجرد كعد بالزكاج ىك الرأم الصائب 3أساسيا لكاف صحيحن

ألف الفشؿ في الخطبة كالعدكؿ عنيا خير مف الفشؿ في الزكاج لخطكرة آثار ذلؾ، كمف ىنا يستقيـ منطؽ 
 شريع كيتسؽ.الت

ف اتفقكا عمى المبدأ كىك اعتبار الخطبة مجرد كعد بالزكاج كليست عقد،  غير أف أنصار ىذا الرأم كا 
فيـ قد اختمفكا في تفصيؿ ذلؾ، فالبعض منيـ اعتبر أف الخطبة صحيح أنيا مجرد كعد بالزكاج كلكنيا كعد 
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، يجكز ألم مف  ، كالبعض اآلخر اعتبر الخطبة كعد غير ممـز كيفما العدكؿ عنيا متى شاء ك الخطيبيف ممـز
 شاء.

، ال يجكز العدكؿ عنو إال لعذر كمسكغ فبالنسبة لبلتجاه األكؿ  فقد اعتبر الخطبة كعد بالزكاج ممـز
 د اهلل أف تقولوايا أييا الذيف آمنوا لما تقولوف ما ال تفعموف كبر مقتا عنحقيقي ككافي، كذلؾ لقكلو تعالى: "

: "إف الكعد يجب الكفاء بو عمى كؿ حاؿ إال لعذر"، كعميو فالكفاء بالكعد بيف كقاؿ القرطبي ،1ما ال تفعموف"
، خاصة إذا تكاعدا كركنا كتبادال اليدايا، فبل يخمؼ أحدىما كعده بالخطبة إال لعذر  الخاطب كالمخطكبة الـز

ؾ بإبراـ الزكاج الذم يحصف قاىر، ألف الغاية األسمى في مثؿ ىذه الكعكد ىك ما بعد الكفاء بالكعد، كذل
ذا وعد ، كذلؾ لقكلو صمى ا عميو كسمـ2الزكجاف، كيككف أسرة : "آية المنافؽ ثبلث، إذا حدث كذب، وا 

ذا أؤتمف خاف"  3.أخمؼ، وا 

، 4"وأوفوا بالعيد إف العيد كاف مسؤوال"كعميو فالكفاء بالكعد كاجب ديانةن كخمقنا كمركءة، لقكلو تعالى: 
إال إذا ثمة مسكغ قكم يقتضي العدكؿ، فينا يككف العدكؿ جائز مع إثـ صاحبو، كعميو فالكفاء بكعد الزكاج 

كيحمي السمعة ىك التزاـ يحفظ الكرامة مف أف تيدر، كالمشاعر مف أف تمس، كيمنع الشبيات مف أف تثكر، 
   مف أف تناؿ منيا األقاكيؿ.

أف الخطبة مجرد كعد بالزكاج، ذىبكا إلى القكؿ بأف الخطبة ىي  مكقؼأما البعض اآلخر مف مؤيدم 
، يجكز لكبل الطرفيف العدكؿ عنيا، دكف أف يمـز العادؿ بتعكيض المعدكؿ عنو عف العدكؿ إال  كعد غير ممـز
إذا ترتب لو ضرر مف ذلؾ ىنا ينشأ حقو في التعكيض، كلك تـ العدكؿ دكف قيد أك شرط أك سبب فيك جائر، 

لما لذلؾ مف أثر قكم متكقع في نقض عرل  كف أف يكره شخص عمى الزكاج بمف ال ترتضيو نفسوفبل يم
 نسانية كاالجتماعية، كعدـ لزـكالزكجية التي مف المفركض أف تتأكد كتتقكل كتستمر، تحقيقا لمقاصدىا اال

جبل عدة ومف نيتو أف مف وعد منكـ ر عميو أنصار ىذا الرأم بقكلو صمى ا عميو كسمـ: "ىذا الكعد استدؿ 
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، كما قاؿ اإلماـ 1كقياسنا عمى ذلؾ فالكعد بالخطبة غير الـز مطمقنايفي بذلؾ فمـ يفي لموعده فبل إثـ عميو"، 
فيقوؿ لو نعـ، ثـ يبدوا لو أف ال يفعؿ، فما  أف ييب لو اليبة فأما الوعد مثؿ أف يسأؿ الرجؿ رجؿمالؾ: "

  2أرى ذلؾ يمزمو".

فقد عبر عنو صراحة بمكجب أما بالنسبة لمكقؼ المشرع الجزائرم مف كؿ ىذه االشكاالت الفقيية، 
الخطبة وعد بالزواج يجوز لمطرفيف العدوؿ ( مف قانكف األسرة بقكلو: "02( ك )01( فقرة )05المادة )
كىي كعد غير ممـز كذلؾ يجكز العدكؿ  فقد اعتبر المشرع الخطبة كعد بالزكاج كليست عقد،كعميو ، 3عنيا"
 ؾ جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية.مسايرا في ذل عنو،

في صياغتو القانكنية، ىذا  الوعدكأكؿ ما يبلحظ عمى ىذه الفقرات ىك استعماؿ المشرع لفظ 
ف قمت أىميتو مف الناحية الفقيية، فيك يكتسي أىمية كبرل مف الناحية القانكنية،  لقانكف يقـك فاالمصطمح كا 

كمصطمح الكعد لو داللة في النظرية العامة لمعقد في القانكف المدني عمى المصطمحات كما ىك معركؼ، 
إذا منو التي تنص عمى: " 72، كذلؾ مف خبلؿ نص المادة اعتبار ىذا األخير ىك الشريعة العامة الجزائرم

تنفيذ الوعد، وكانت الشروط البلزمة لتماـ وعد شخص بإبراـ عقد ثـ نكؿ وقاضاه المتعاقد اآلخر طالبا 
كيتضح مف خبلؿ نص ىذه المادة أف العقد وخاصة ما تعمؽ منيا بالشكؿ متوافرة، قاـ الحكـ مقاـ العقد"، 

  الكعد بالتعاقد في النطاؽ المدني ممـز لمكاعد، كىك عمى صكرتيف:

  :لعقكد الشكمية، كىنا تطمب القانكف أف أف يككف العقد المراد ابرامو في المستقبؿ مف االصورة األولى
ال يككف لو أثر، بمعنى ال يعتد بو قانكننا. ا، كا   يككف الكعد المنصب عميو شكمي أيضن

 :أف يككف العقد المراد ابرامو في المستقبؿ مف العقكد الرضائية التي ال تتطمب افراغيا  الصورة الثانية
ـ لصاحبو، إذ يتكجب عميو البقاء عمى كعده إلى حيف في شكؿ رسمي، في ىذه الحالة يككف الكعد بو ممز 

انتياء األجؿ، فإذا انتيى األجؿ كلـ يعمف المكعكد لو عف رغبتو في اتماـ العقد النيائي جاز لمكاعد الرجكع 
 إال بمكافقة الطرؼ المكعكد لو. عف الكعد، أما قبؿ انتياء األجؿ فبل يجكز لو ذلؾ
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خالؼ ىذه القاعدة المقررة في القانكف المدني، فمف جية اعتبر الخطبة أما قانكف األسرة فيبدكا أنو 
 كعد بالزكاج، كمف جية أخرل اعتبرىا غير ممزمة، أم أجاز لكبل الطرفيف العدكؿ عنيا.

كتطبيؽ النصكص القانكنية بيذه الصفة يؤدم إلى تضارب األحكاـ بيف القانكف المدني كقانكف 
لكاحد، ألف تكحيد المصطمحات القانكنية في القكانيف ىي مسألة ميمة جدا مف األسرة في المصطمح القانكني ا

 الناحية التطبيقية القضائية.
ليذا كاف البد عمى المشرع الجزائرم أف يعدؿ قانكف األسرة في ىذه الجزئية، كذلؾ بإيجاد صياغة 

 تمييدبمفظ  الوعدظ أخرل بديمة عف مصطمح الكعد، مع تحقيؽ ذات الغرض المقصكد، مثؿ استبداؿ لف
ىذا المفظ مف شأنو أف ، 1الخطبة تمييد لمزواج، ولكؿ طرؼ العدوؿ عنيا"" ليصبح النص عمى النحك اآلتي:

يحقؽ المقصكد مف جية في اعتبار الخطبة مجرد مرحمة تمييدية لمزكاج، أك مقدمة مف مقدماتو فقط، كمف 
مجرد تمييد فإنو ال إلزاـ كال التزاـ و ما دامت الخطبة جية أخرل فإف استعماؿ ىذا المفظ يؤدم إلى القكؿ بأن

 2فييا، إذ يحؽ لكؿ طرؼ العدكؿ عنيا، كبيذا يزكؿ التناقض المكجكد بيف النصيف.
،  كما قد يزكؿ التناقض حتى لك أبقى المشرع عمى مصطمح الكعد لكف بإضافة مصطمح غير الـز

بيذا تتميز الخطبة ككعد بالزكاج طبقا لقانكف األسرة الجزائرم عف الكعد بالتعاقد عمكما طبقا ألحكاـ القانكف 
".( مف ؽ أ ج كاآلتي: "05المدني، فتصبح المادة )  الخطبة وعد بالزواج غير الـز

 الفرع الثاني
 العدوؿ عف الخطبةإلغاء التفاضؿ بيف الجنسيف في آثار 

نما ىي مجرد كعد بالزكاج  ، -كما سبؽ بيانو  –الخطبة ليست عقد كال تتمتع بأم قكة إلزامية، كا 
األمر الذم تترتب كبالتالي يجكز العدكؿ عف ىذا الكعد، كالرجكع فيو، كالتخمي نيائينا عف مشركع الزكاج، 

شرع الجزائرم لممساكاة بيف الجنسيف في العدكؿ عنو مجمكعة مف اآلثار، ييمنا كثيرا معرفة مدل تحقيؽ الم
عف الخطبة في حد ذاتو، كفي آثار ذلؾ اعماال لمبادئ السيداك، األمر الذم يدفعنا إلى تقسيـ مضمكف ىذا 

                                                                 

.109-108 صالرشيد بف شكيخ، المرجع السابؽ،   1  
مف مدكنة  02لمداللة عمى الخطبة ليس منيج المشرع الجزائرم كحده، فنجد كذلؾ المادة  الوعد كيبدكا أف استخداـ مصطمح 2

مف قانكف األحكاؿ الشخصية السكرم  02كالمادة  "الخطبة وعد بالزواج وليست زواج"،األحكاؿ الشخصية المغربية تنص عمى: 
"الخطبة وعد بالزواج ، تنص عمى: 1975لعاـ  34المعدؿ بالقانكف رقـ  1953لعاـ  95الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ 

 وقراءة الفاتحة وقبض المير وقبوؿ اليدية ال تكوف زواجا".
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في حؽ العدكؿ عف الخطبة"، بيف الجنسيف الفرع إلى ثبلث فقرات، نخصص الفقرة األكلى لدراسة "المساكاة 
الثانية "لممساكاة بيف الجنسيف في التعكيض عف ضرر العدكؿ"، أما الفقرة األخيرة في حيف نخصص الفقرة 

 تخصص "لممساكاة بيف الجنسيف في رد اليدايا".
 الفقرة األولى

 ةالمساواة بيف الجنسيف في حؽ العدوؿ عف الخطب
مييز ضد ( )أ( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ الت01( فقرة )16أكدت المادة السادسة عشر )

المرأة عمى حؽ ىذه األخيرة في المساكاة مع الرجؿ في كؿ ما لو عبلقة بعقد الزكاج، بما في ذلؾ مقدماتو 
ىذه األخيرة يككف لممرأة الحؽ في إعبلنيا كما أسمفنا الذكر، كما يككف ليا الحؽ كذلؾ في كىي الخطبة، 

لغاء مشركع الزكاج، مثمما يممؾ ا لرجؿ ىذا الحؽ بالضبط، فبل يمكف بأم حاؿ مف العدكؿ كالتراجع عنيا، كا 
 األحكاؿ إجبار المرأة عمى اتماـ زكاج ال رغبة ليا فيو، ميما كاف الدافع كالمسكغ.

باعتبار الجزائر طرؼ في ىذه – كىك ما انعكس عمى مكقؼ المشرع الجزائرم مف ىذه المسألة
بيف الجنسيف في حؽ العدكؿ عف الخطبة،  كذلؾ بأف عبر صراحة عمى تبني المساكاة المطمقة -االتفاقية

 أم ،1العدوؿ عف الخطبة" لمطرفيف يجوز( ؽ أ ج التي تنص عمى: "02( فقرة )05كىذا بمكجب المادة )
 لمخاطب الرجؿ كالمخطكبة المرأة عمى حد سكاء.

كقد كافؽ القضاء الجزائرم المشرع في ذلؾ معتبرا أف العدكؿ عف الخطبة حؽ لكبل الطرفيف حيث 
مف المقرر شرعا وقانونا أف الخطبة وعد بالزواج، ولكؿ مف الطرفيف العدوؿ جاء في بعض أحكامو: "

  2عنيا...".
ا مجاالن لمشؾ في ككف المرأة ليا نفس الحؽ مع الرجؿ في لقانكف كالقضاء الجزائرييف لـ يترككعميو فا

العدكؿ عف الخطبة، كبدكف أم فرؽ أك تمييز، كتبعنا لذلؾ يجكز لممخطكبة الرجكع في الخطبة كرفض إتماـ 
الزكاج النيائي دكف أم قيد أك شرط، كبإرادتيا المنفردة، كحتى دكف الرجكع إلى الطرؼ اآلخر كىك الخاطب 
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القانكف، كال  في في ذلؾ، ككف ىذا الحؽ الممنكح ليا منصكص عميو صراحةن بمكجب نصكطمب رضائو 
 اجتياد مع صراحة النص.

 الفقرة الثانية
 المساواة في التعويض عف ضرر العدوؿ

مثمما منحت اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة بمكجب مادتيا السادسة عشر 
( لممرأة نفس الحؽ مع 02( فقرة )05كف األسرة الجزائرم بمكجب مادتو الخامسة )( )أ( ، كقان01( فقرة )16)

لغاء مشركع الزكاج، فإنيما أكجبا كذلؾ عمى الطرؼ العادؿ سكاءن كاف  الرجؿ في العدكؿ عف الخطبة كا 
 الخاطب أك المخطكبة أف يقكـ بتعكيض الطرؼ المعدكؿ عنو عف الضرر الذم قد يصيبو جراء ىذا العدكؿ،
سكاءن كاف ضرر مادم أك معنكم، كبذلؾ تحققت المساكاة بيف الجنسيف في ىذه المسألة كلكف بكجييا السمبي 
المتمثؿ في المساكاة في الكاجبات كاألعباء، فقد نص المشرع الجزائرم عمى ذلؾ صراحةن في المادة الخامسة 

أو معنوي ألحد الطرفيف جاز الحكـ إذا ترتب عف العدوؿ عف الخطبة ضرر مادي ( بقكلو: "03( فقرة )05)
 1لو بالتعويض".
ذا  كانت ىذه المسألة محسكمة قانكنا، فعمى المستكل الفقيي اختمفت الرؤل كاالتجاىات فييا، فكاف كا 

 لمفقياء المعاصريف ثبلث نظريات حكليا كىي كاآلتي:
 لكؿ مف طرؼ مف طرفي الخطبة أف يفسخ ىذه األخيرة كقت ما يشاء، كال مسؤكلية النظرية األولى :

عميو إطبلقنا، كال يمـز بالتعكيض عف ذلؾ أبدنا، ألف العدكؿ حؽ لو، كال ييمـز أم شخص بتعكيض الغير عف 
  2.استعماؿ حقو، كممف يرل ذلؾ: الشيخ محمد بخيت المطيعي، د. عبد الكريـ زيداف، د. عمر األشقر

 حؽ العدكؿ كفعؿ مجرد ال تترتب عميو أم مسؤكلية، غير أنو إذا صاحب ىذا  :النظرية الثانية
العدكؿ أفعاؿ أخرل ضارة نتيجة التغرير مف العادؿ، نشأت المسؤكلية كالتعكيض عف ىذا الفعؿ الضار 

بالعدكؿ، كذلؾ كأف أغراىا باالستقالة مف كظيفتيا بعد أف أكد ليا أنو مقدـ عمى الزكاج بيا ثـ عدؿ  المقترف

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر   1
 مجمة"، –دراسة مقصديو في ضكء الشريعة كالقانكف الميبي  –التنظير الفقيي لضرر العدكؿ عف الخطبة "رائؼ محمد النعيـ،  2
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عف ذلؾ، أك حثيا عمى شراء جياز البيت كزيف ليا ذلؾ بعد أف طمأنيا بإبراـ العقد ثـ جاء بعد ذلؾ بأقكاؿ 
 مختمفة ليبرر ىذا العدكؿ فأضر بيا ضررنا بميغنا.

البية فقياء الشريعة كالقانكف منيـ: العبلمة محمد أبك زىرة، كالسنيكرم، كالزحيمي، يتبعو غ ىذا الرأم
  كغيرىـ.

 كلك مجردنا عما يبلبسو مف  –: إف العدكؿ إذا أدل إلى إلحاؽ ضرر بالطرؼ اآلخر النظرية الثالثة
 يكجب المسؤكلية كالتعكيض عف األضرار المادية كاألدبية الناجمة عنو. –أفعاؿ ضارة 

 1.2ني، الشيخ مصطفى السباعي، كغيرىـ: الشيخ محمد شمتكت، د. فتحي الدريكيتزعـ ىذا الرأم
كما يبلحظ مف خبلؿ تأصيمنا ليذه النظريات الفقيية، أنو حتى فقياء الشريعة اإلسبلمية لـ يكف 

بصكرة اختبلفيـ حكؿ المساكاة بيف الجنسيف في التعكيض عف ضرر العدكؿ، بؿ أقامكا ىذه المساكاة ك 
نما كاف امطمقة، كذلؾ تأسيسنا عمى تبنييـ المساك  ة بيف الجنسيف في حؽ العدكؿ عف الخطبة مف أساسو، كا 

 خبلفيـ حكؿ امكانية التعكيض عف ىذا العدكؿ مف عدميا كما أسمفنا تفصيمو.
الرأم الراجح ىك أف الطرؼ العادؿ ال يمـز بالتعكيض عمى العدكؿ كفعؿ مادم في حد نحف نرل أف ك 

ذاتو، بؿ يمـز بذلؾ في حالة كاحدة، كىي إذا ترتب عف ىذا العدكؿ ضرر مادم أك أدبي، ألف الشرع كحتى 
مبسكطة ما  القانكف ال يحمي حقنا إال بقدر ما يمتـز صاحبو بالغرض الذم شرع مف أجمو، كتظؿ ىذه الحماية

ال كاف عابثنا،  داـ صاحب الحؽ يستعممو عمى الكجو الذم مف شأنو أف يحقؽ غايتو، كال ينحرؼ عنيا، كا 
كالعبث غير جائز، كىك ما يستكجب المساءلة إذا نجـ الضرر، كىذا الكبلـ مثمما ينطبؽ عمى الرجؿ فيك 

                                                                 
 .188رائؼ محمد النعيـ، المرجع نفسو، ص  1
كما يبلحظ أف الفقياء القدامى لـ يتعرضكا ليذه المسألة، ألنيا لـ تقع في عصرىـ، كذلؾ لعدة أسباب أىميا قكة الكازع الديني  2

كاتباع االجراءات التي حددتيا الشريعة اإلسبلمية، كالحاالت المطركحة اليـك لـ تنشأ إال نتيجة األعراؼ كالعادات الجديدة التي 
ف تعاليـ اإلسبلـ، حيث طغت المظاىر عمى حياة الناس، إذ أصبحت المرأة تطالب بجياز خاص، انحرؼ فييا الناس ع

"تحدث لمناس كبمراسيـ لمخطبة، أك خركج الفتاة مع الفتى بدعكل التعارؼ، كفي ىذا يقكؿ عمر بف عبد العزيز رضي ا عنو: 
لضرر المترتب عف العدكؿ عف الخطبة عمى ضكء الفقو ، نقبل عف: الطيب شتكح، "تعكيض اأقضية بقدر ما أحدثوا مف فجور"
ص  ،2020مارس ، الجزائر، 02 عدد، 01مجمد ، مجمة البحكث القانكنية كاالقتصادية ،"اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم

المجمد ، مجمة المعيار ،"التعكيض عف األضرار المادية كالمعنكية الناجمة عف العدكؿ عف الخطبة"، ك سعاد سطحي، 340
 .02، ص 2006ديسمبر  ، الجزائر،12 عدد، ال06
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مف قكاعد الشريعة  لقكؿ عمى قاعدةني ىذا اينطبؽ كذلؾ عمى المرأة دكف أم تفرقة أك تمييز، كقد بي 
 ."ال ضرر وال ضرار": اإلسبلمية، كىي

التعكيض عف العدكؿ قد يأخذ عدة حاالت، منيا:  كتجدر المبلحظة إلى أف الضرر الناجـ عف
تطكيؿ مدة الخطبة مف طرؼ العادؿ، التعكيض عف ، عف التعسؼ في استعماؿ حؽ العدكؿ الضرر الناجـ

، الذم يصيب أحد الخطيبيف بسبب ما قاـ بو مف أعماؿ تحضيرية ثـ فكجئ بالعدكؿالتعكيض عف الضرر 
  1أفعاؿ جانبية متزامنة مع العدكؿ. التعكيض عف الضرر الناجـ عف

( ؽ أ ج 03( فقرة )05في مكقؼ المشرع الجزائرم الذم كضحو بمكجب المادة الخامسة ) كتفصيبلن 
الخطبة ضرر مادي أو معنوي ألحد الطرفيف جاز الحكـ لو إذ ترتب عف العدوؿ عف التي تنص عمى: "

يتبيف أف المشرع قد حقؽ المساكاة بيف الجنسيف في الحصكؿ عمى تعكيض عف الضرر فإنو  ،2بالتعويض"
"أحد عف الخطبة، كىذا مف خبلؿ استخدامو لعبارة  الذم قد يصيب أحدىما جّراء عدكؿ الطرؼ اآلخر

مطة التقديرية في الحكـ بالتعكيض مف عدمو، سكاءن كاف ىذا التعكيض ناتج مع منح القاضي الس، الطرفيف"
 4أك معنكم. 3عف ضرر مادم

كرغـ ىذه المساكاة التامة التي حققيا المشرع الجزائرم في ىذه المسألة، إال أنو يعاب عميو مف ناحية 
أخرل أنو لـ يفرؽ بيف العادؿ كالمتسبب في العدكؿ، أم أنو يمكف أف يعدؿ أحد الطرفيف إال أف ىذا العدكؿ 

ر الذم يحدث فارقا في العدكؿ أك يككف ناتج عف فعؿ الطرؼ اآلخر، كبالتالي ىك المتسبب فيو، كىك األم
( عمى النحك الذم يجعؿ 03( فقرة )05في التعكيض عنو، إذ البد مف إعادة صياغة المادة الخامسة )

الخطيبيف متساكييف أيضا في مسألة التعكيض عف العدكؿ الذم تسبب فيو أحدىما، كأف يأتي النص كما 
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"مجرد العدوؿ عف الخطبة ال يترتب عنو التعويض غير أنو إذا صدر مف أحد الطرفيف مف مدكنة األسرة المغربية عمى أنو: 
 لمطالبة بالتعويض".فعؿ سبب ضررا لآلخر، يمكف لممتضرر ا

 ."األذل الذم يصيب الشخص في ذمتو المالية" :المقصود بالضرر المادي قانونا ىو 3
ما يعترم الشخص معنكيا كخدش شعكره أك كرامتو أك شرفو أك سمعتو أك عاطفتو، كىذا طبقا " :أما الضرر المعنوي فيو 4
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لمادي والمعنوي الناتج عف العدوؿ عف الخطبة، إال يجوز لمقاضي تعويض أحد الطرفيف عف الضرر ايمي: "
 أنو ال يجوز الحكـ بالتعويض إذا كاف طالبو ىو المتسبب في ىذا العدوؿ".

كبيذا يككف مبدأ المساكاة مكرسا في حالة التعكيض كعدـ التعكيض إذا كاف طالبو ىك المتسبب في 
 ىذا العدكؿ.

ـ تحديده ألنكاع الضرر المكجب لمتعكيض، ككاف كما أف المشرع الجزائرم قد قصر كذلؾ عند عد
( ؽ أ ج فيما يخص خاصة الضرر المعنكم، 03( فقرة )05األجدر بالمشرع تقييد إطبلؽ المادة الخامسة )

كذلؾ بعدـ مخالفتو ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاآلداب كاألخبلؽ العامة، كالسبب في ذلؾ راجع إلى االنحبلؿ 
عف اإلسبلـ، كعف عاداتنا  م أصبحت تمارس فيو أفعاؿ كسمككيات بعيدة جدناالخمقي كاالجتماعي الذ

كتقاليدنا، كمسألة االختبلط كخركج الخطيبيف دكف محـر كدكف قيكد كحدكد ككأنيما متزكجيف، األمر الذم 
 1نتج عنو آثار سمبية عمى المجتمع، كعمى األسرة باألخص.
رم لـ يبيف األساس القانكني الذم استند عميو في يتضح كذلؾ في ذات السياؽ أف المشرع الجزائ

تقرير الحكـ بالتعكيض، حيث جاءت المادة غامضة، إذ المشرع اكتفى فييا بالقكؿ أنو إذا ترتب عف العدكؿ 
ضرر ألحد الطرفيف جاز الحكـ لو بالتعكيض، ىذا الغمكض كاف سببنا في اختبلؼ شراح القانكف حكؿ 

إليو القاضي في الحكـ باستحقاؽ التعكيض، حيث رأل البعض أف التعكيض  األساس القانكني الذم يستند
عف الضرر المترتب عف العدكؿ يقـك عمى المسؤكلية التقصيرية التي أساسيا القانكف المدني، مستندا ىذا 

عف مجمس قضاء مستغانـ، الذم كيؼ الحصكؿ عمى  03/11/1966الرأم في ذلؾ إلى قرار صادر بتاريخ 
مى أساس المسؤكلية التقصيرية، لكف ىذا القرار جاء في المرحمة التي قررت فييا الحككمة التعكيض ع

الجزائرية االستمرار بالعمؿ بالقكانيف الفرنسية كىك ما ينقص مف حجية ىذا الرأم، بينما ذىب رأم آخر إلى 
الخطبة ىك التعسؼ في  الذم يستند إليو الحكـ بالتعكيض في مسألة العدكؿ عف القكؿ بأف األساس القانكني

فالعدكؿ عف الخطبة ىك حؽ مقرر شرعا كقانكنا، يجكز كلية التقصيرية، استعماؿ الحؽ كليست المسؤ 
"الجواز ينافي لصاحبو استعمالو متى شاء، كال يجكز إلزامو بالتعكيض إعماال لمقاعدة الفقيية التي مفادىا 

، لكف استثناء عمى ىذه القاعدة فإف طمب الحكـ بالتعكيض عف الضرر يصبح مشركعا إذا رافؽ الضماف"
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العدكؿ عف الخطبة ظركؼ أخرل مف شأنيا إحداث ضرر لممعدكؿ عنو، ىذه األفعاؿ ىي التي تستكجب 
 1الضماف فقط ألنيا أصبحت مف قبيؿ التعسؼ في استعماؿ الحؽ.

( ؽ أ ج ذكر استحقاؽ 03( فقرة )05رم في المادة الخامسة )كنشير أيضا إلى أف المشرع الجزائ
الطرؼ المتضرر مف العدكؿ لمتعكيض، كلكنو لـ يحدد مقدار ىذا العكض، كما أنو استبعد تماما فكرة أف 
ال لما تـ المجكء إلى القضاء في ىذه الحالة، كعميو فإف تقدير  يتفؽ الخطيباف عمى مقدار معيف لمتعكيض، كا 

العدكؿ عف الخطبة سيككف قضائيا بالضركرة، يخضع لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكع بعد  التعكيض عف
د صعكبة في حالة اثبات الطرؼ المتضرر لمضرر الذم أصابو بكافة كسائؿ اإلثبات، كىذا األمر يزدا

 –إلى عدة معايير منيا: ظركؼ العدكؿ  القاضي يحتكـ في تقديره لمتعكيضالضرر المعنكم، غير أف 
 سكء النية ...إلخ. –درجة الضرر  –ظركؼ العادؿ كالمعدكؿ عنو، جسامة الخطأ 

كىك نفس األمر بالنسبة لفقياء الشريعة اإلسبلمية فمـ يتحدثكا عف مقدار ىذا التعكيض، كال عف 
 الطريقة التي يتـ تقديره بيا.

 الفقرة الثالثة
 المساواة في رد اليدايا

كىبات لخطيبتو تقكية لمصبلت كتأكيدنا لمعبلقات الجديدة، ىذا كقد تقـك قد يقكـ الخاطب بتقديـ ىدايا 
 الخطيبة بنفس الشيء مف أجؿ التعبير لخطيبيا عف محبتيا كاحتراميا لو.

إال أف العدكؿ عف الخطبة سكاءن كاف مف الخاطب أك المخطكبة تنتج عنو اشكالية استرجاع ىذه 
 ك باىظة الثمف.اليدايا مف عدميا خاصة إذا كانت ثمينة أ

ا ىي  2."نكع مف أنكاع اليبة، يتـ تقديميا عمى كجو اإلكراه كالتكدد كالمكافأة" :فاليدية اصطبلحن
 كبالرجكع إلى الفقو اإلسبلمي فقد اختمؼ الفقياء حكؿ مسألة استرجاع اليدايا عمى النحك اآلتي:

  ذىب الحنفية إلى القكؿ بأف اليدايا التي يقدميا أحد الخطيبيف لآلخر تأخذ حكـ اليبة، كىي قد تككف
الزالت قائمة، أك ىمكت، أك استيمكت، فإذا كانت اليدية الزالت قائمة فممخاطب الحؽ في استردادىا كالخاتـ 

حؽ في المطالبة ببدليا أك قيمتيا، كال كالساعة كالعقد كغيرىا، أما إذا ىمكت اليدية أك استيمكت فميس لو ال
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جواز فرؽ عندىـ في أف يككف العدكؿ عف الخطبة مف الرجؿ أك المرأة، كىـ يحتكمكف في قكليـ ىذا لقاعدة "
 –أخذ عكض عف اليبة  –كىذه المكانع سبعة كىي: مكت أحد المتعاقديف الرجوع في اليبة إال لمانع"، 

كجكد قرابة المحرمية بيف  –قياـ الزكجية عند اليبة أك بعدىا  –ب لو خركج الشيء المكىكب مف ممؾ المكىك 
الزيادة المتصمة التي يستحيؿ فصميا عف الشيء  –ىبلؾ الشيء المكىكب  –الكاىب كالمكىكب لو 

  1المكىكب.
  أما المالكية فقد فرقكا بيف رجكع الخاطب كرجكع المخطكبة، فإذا كاف الرجكع مف الخاطب لـ يسترد

مما أىداه، أما إذا كاف مف المخطكبة، كاف لمخاطب أف يسترد ما قدـ مف ىدايا، فيأخذ عينيا إذا كانت شيئا 
، كىك الرأم الذم 2قائمة، كيأخذ بدليا إذا ىمكت أك استيمكت، ما لـ يكجد شرط أك عرؼ يقضي بغير ذلؾ

( قبؿ تعديميا، أم بمكجب 05)يتبناه المشرع الجزائرم في مسألة رد اليدايا كذلؾ بمكجب المادة الخامسة 
 .84/11القانكف 

  أما الحنابمة كالشافعية يركف ضركرة رد اليدايا مطمقا بمجرد العدكؿ عف الخطبة، كذلؾ بغض النظر
عف المتسبب في العدكؿ سكاءن كاف الخاطب أك المخطكبة، فإذا كانت اليدايا قائمة استردىا صاحبيا بذاتيا، 

سترد صاحبيا مثميا أك قيمتيا، كسندىـ فيما ذىبكا إليو أف اليدية كانت عمى في أما إذا ىمكت أك استيمكت
ذا لـ يتحقؽ ىذا األخير يجكز الرجكع في ىذه اليدية مف طرؼ صاحبيا، كذلؾ لقكؿ  أساس إتماـ الزكاج، كا 

مف وىب ىبة لصمة رحـ أو عمى وجو صدقة فإنو ال يرجع فييا ومف عمر بف الخطاب رضي ا عنو: "
 3ىبة يرى أنو إنما أراد بيا الثواب فيو عمى ىبتو يرجع فييا إف لـ يرض عنيا". وىب

عماال لبنكد اتفاقية سيداك التي ألزمت بتحقيؽ المساكاة المطمقة بيف أما بالنسبة لممشرع الجزائرم  كا 
عف الخطبة  الجنسيف في الزكاج بما في ذلؾ مقدماتو كآثارىا، فقد نظـ مسألة حكـ اليدايا في حالة العدكؿ

ال يسترد الخاطب مف المخطوبة شيئا مما أىداىا ( ؽ أ ج بقكلو: "04( فقرة )05بمكجب المادة الخامسة )
ف كاف العدوؿ مف  إذا كاف العدوؿ منو، وعميو أف يرد لممخطوبة ما لـ يستيمؾ مما أىدتو لو أو قيمتو، وا 
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كالمبلحظ أف المشرع الجزائرم في ، 1قيمتو" المخطوبة فعمييا أف ترد لمخاطب ما لـ يستيمؾ مف ىداياه أو
 2مكقفو ىذا قد أخذ بمبدأ التمفيؽ بيف المذاىب حيث جمع فيو بيف رأم المالكية كالحنفية.

، محاكال 05/02كتجدر المبلحظة أف ىذه الفقرة ىي معدلة بمكجب تعديؿ قانكف األسرة باألمر 
الجنسيف في حكـ اليدايا في حالة العدكؿ عف الخطبة، المشرع بذلؾ تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف المساكاة بيف 

 حيث فرؽ بيف أمريف:
  إذا كاف العدكؿ مف الخاطب فبل يسترد ما قدمو مف ىدايا، كذلؾ حتى ال يجتمع عمى المخطكبة

كىك ما يكضح مساكاة ايجابية لصالح المرأة في ىذه المسألة، فتسترد ألماف، ألـ اإلعراض كألـ االسترداد، 
 ا كال ترد لو ىداياه.ىداياى

  أما إذا كاف العدكؿ مف المخطكبة فعمييا أف ترد لمخاطب ما أىداه ليا إذا كاف قائما، أما إذا كاف
  مستيمكا ترد مثمو إذا كاف مف المثميات، أك قيمتو إف كاف مف القيميات.

عدـ وجود "كىك كرغـ استقاء المشرع ليذا الرأم مف الفقو المالكي، إال أف ىذا األخير أضاؼ شرط 
، كىك ما لـ ينص عميو المشرع الجزائرم، حيث أكجب تطبيؽ ىذا النص كلك كجد "عرؼ مخالؼأو اتفاؽ 

 .لو اتفاؽ أك عرؼ مخالؼ
كنشير في ىذا الصدد إلى ذات المبلحظة التي أشرنا ليا سابقا في التعكيض عف ضرر العدكؿ، 

لذلؾ مف  رغـ ماكىي أف المشرع حتى في حكـ اليدايا بعد العدكؿ لـ يتحدث عف المتسبب في العدكؿ، 
داىا ليا بطمب ، كربما أىأىمية كبيرة، حيث قد يقدـ الخاطب لممخطكبة ىدية ذات قيمة معتبرة كسيارة مثبل

منيا، فتمجأ ىي إلى التحايؿ بأف تتصرؼ تصرفات ال ترضي الخاطب أك تتعمد الخصاـ معو، فتدفعو دفعا 
إلى العدكؿ عف الخطبة، كبالتالي ال يسترد ىداياه في ىذه الحالة طبقا لمنص القانكني، مع أف المتسبب في 

 3.لمخاطبكبير العدكؿ ىي المخطكبة، كىذا ظمـ 
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قد أقر مبدأ المساكاة بيف الخطيبيف في  05/02يتضح أف تعديؿ قانكف األسرة الجزائرم باألمر كعميو 
( منو، كىك تعديؿ صائب إللغاء كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة 04( فقرة )05اليدايا بنص المادة الخامسة )

 1كتحريرىا قانكنينا تبعنا لعمميا كاستقبلؿ ذمتيا المالية.
ا إلى أف كؿ آثار العدكؿ عف الخطبة السالفة الذكر تثار بشأنيا منازعات تعرض عمى  كنشير أيضن

المؤرخ في  71/80القضاء، كقد كاف المشرع الجزائرم بمكجب قانكف اإلجراءات المدنية القديـ 
ال ينص عمى الجية القضائية التي يعكد إلييا االختصاص بالنظر في مثؿ ىذه الدعاكل،  29/12/1971

مشرع ىذا النقص كالقصكر التشريعي مف خبلؿ قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد كلكف تدارؾ ال
منو عمى أف  01فقرة  426، حيث نصت المادة 25/02/2008المؤرخ في  08/09المعدؿ بالقانكف 

، 2المحكمة المختصة إقميميا بالنظر في مكضكع العدكؿ عف الخطبة ىي مكاف تكاجد مكطف المدعى عميو
 37طبقا لممادة  –مكطف المدعى عميو  –كىك تكريس لممبدأ العاـ لبلختصاص اإلقميمي في المكاد المدنية 

مف نفس القانكف، كقد أحسف المشرع صنعنا بذلؾ، حيث أزاؿ كؿ الغمكض كالمبلبسات حكؿ ىذه المسألة، 
 كىك األمر الذم تفتقره الكثير مف التشريعات العربية.

مكضكع آثار العدكؿ عف الخطبة كالمساكاة بيف  ءيرنا إلى أنو ال يمكف إنياكتجدر المبلحظة أخ
الجنسيف فييا دكف التطرؽ إلى مسألة دفع المير في مرحمة الخطبة، كمصيره في حالة العدكؿ، كىك أمر لـ 

ضاة ( ؽ أ ج، مما جعمو فراغنا تشريعينا يؤرؽ الق05يبيف حكمو المشرع الجزائرم بمكجب المادة الخامسة )
بالدرجة األكلى، فصحيح أف المير مرتبط بعقد الزكاج، إال أف الخاطب قد يبادر بدفعو في فترة الخطبة سعينا 
منو إلبراز نيتو كاستعداد إلبراـ العقد الزكاج، كىك الشائع في المجتمع الجزائرم، كبالتالي يثار التساؤؿ عف 

ذم تطرؽ إليو فقياء الشريعة اإلسبلمية، حيث مصير المير في حالة العدكؿ عف الخطبة، كىك األمر ال
اتفقكا عمى أنو إذا قاـ الخاطب بدفع المير خبلؿ مرحمة الخطبة ثـ تـ العدكؿ عنيا بعد ذلؾ مف أم طرؼ 

 -كىك األمر الذم سكت عنو المشرع الجزائرم تمامنا  -جاز لو استرداد ىذا المير كامبلن طالما لـ يتـ العقد 

                                                                 
 .132، المرجع السابؽ، ص في ضكء قانكف األسرة الجديد العربي )بمحاج(، أحكاـ الزكاج 1
، المتضمف 29/12/1971المؤرخ في  71/80، المعدؿ كالمتمـ لمقانكف 2008فيفرم  23المؤرخ في  09-08القانكف رقـ  2

 .2008لسنة  21ة الجزائرم، الصادر بالجريدة الرسمية عدد قانكف االجراءات المدنية كاالداري
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لـ يتـ الدخكؿ فيك يسترد نصؼ المير فقط، كيككف لمزكجة غير المخكؿ بيا في ىذه الحالة أما إذا تـ العقد ك 
 2( مف ؽ أ ج.16، كىك ما تبناه المشرع الجزائرم بمكجب المادة السادسة عشر )1الحؽ في النصؼ المتبقي

ي مرحمة أما عف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة فيي لـ تتحدث عف المير ال ف
الخطبة، كال في مرحمة الزكاج، ألف ىذه االتفاقية ال تعترؼ أصبل بالمير كشرط في عقد الزكاج، كىك ما 

"إف بعض الدوؿ األطراؼ بقكليا:  (29)تكصيتيا رقـ  فيأكضحتو لجنتيا في عدة مناسبات حيث ذكرت 
التفضيؿ تشير إلى بعض المعامبلت التي تجيز ترتيب الزواج بواسطة الدفع أو التفضيؿ...وعبارة الدفع أو 

يدفع فييا العريس أو أسرتو لمعروس أو أسرتيا نقود أو سمع أو ماشية...، وال ينبغي في أي حاؿ مف 
التفاقات بوصفيا قابمة األحواؿ أف يكوف ذلؾ شرًطا لصحة الزواج، وال ينبغي لمدولة أف تعترؼ بمثؿ ىذه ا

لحؽ المرأة في المير إلى أنيا شبيت ذلؾ بالبيع، كاعتبرت المير كأنو ، كيعكد سبب رفض المجنة 3"لئلنفاذ
بالتالي فيو إىانة مقابؿ لبيع المرأة جسدىا في إطار ما يسمى بالزكاج، كىذا حسب رأييا يشبو البغاء، ك 

 عظيمة لممرأة.
كرفع مف قدرىا  لممرأة، كىك خطأ عظيـ كقع فيو كاضعكا االتفاقية، فاإلسبلـ لـ يشرع المير إال إكراما 

كقيمتيا، كىك مف باب التعبير عف المحبة كالتكدد بيف الرجؿ كالمرأة، كما أف فيو مساعدة مف الرجؿ لممرأة في 
قياميا بأعباء التحضير لمزكاج.، كحاشا أف يككف اإلسبلـ قد حط قد المرأة بإقراره لممير، فمـ كلف يككف ىناؾ 

 حافظ لممرأة كحقكقيا أكثر مف اإلسبلـ.
 المبحث الثاني

 انعكاسات االتفاقية عمى ركف الزواج وشروطو
قادر بر المرأة إنساننا كامؿ األىمية، إف قكانيف األسرة تعد نقطة محكرية في قضية المرأة، فيي إما تعت

ما أف تقـك بتيميشيا كتمحؽ حقكقيا األسرية بكصاية الرجؿ.  عمى اكتساب الحقكؽ كتحمؿ المسؤكليات، كا 
                                                                 

 .41محمد رأفت )عثماف(، المرجع السابؽ، ص  1
: "تستحؽ الزوجة الصداؽ كامبل بالدخوؿ، أو بوفاة الزوج، وتستحؽ نصفو عند الطبلؽ ( مف ؽ أ ج عمى16تنص المادة ) 2

 قبؿ الدخوؿ".
اتفاقية القضاء عمى جميع مف  (16)بشأف المادة  (29)التكصية العامة لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة رقـ  :أنظر 3

، مكقع مفكضية األمـ المتحدة 09-08، ص 30/10/2013بتاريخ الصادرة أشكاؿ التمييز ضد المرأة، 
www.unhchr.ch. 
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كالمفيكـ العميؽ الذم حددتو اتفاقية سيداك في تناكليا لمقضية ألـز الدكؿ المصادقة عمييا منيا 
الجزائر عمى رسـ اإلطار القانكني لممرأة داخؿ األسرة، كذلؾ باالعتماد عمى مبدأ المساكاة حتى في إنشاء 

 ، كفي إمكانية اعتبارا بالزكاجمدل حرية المرأة في اختيار زكجيا كالرض فإف البحث فيعقد الزكاج، كعميو 
جاء بو المشرع مف أحكاـ لمتعدد كحؽ لبلشتراط يضمف فعبل حقكؽ إذا كاف ما ما كفيالكلي تمييزا ضدىا، 

تقسيـ مضمكف ىذا المبحث إلى ثبلث مطالب، نخصص سيداك، يقتضي ذلؾ مرأة إعماال لمبادئ اتفاقية لا
"، في حيف نخصص الزكاج أىميةبيف الزكجيف في الرضا ك  تحقيؽ التساكم" تبياف مدلالمطمب األكؿ ل
مرأة"، أما المطمب ركف الكلي مف عقد زكاج ال إسقاطإلغاء التفاضؿ بيف الزكجيف مف خبلؿ المطمب الثاني لػ "
في اتفاقية سيداك إلغاء التمييز بيف الزكجيف مف خبلؿ المساكاة في إعماؿ اإلرادة "عنكاف الثالث يأتي تحت 

 الجزائرم". سرةاأل قانكفك 
 المطمب األوؿ

 تحقيؽ التساوي بيف الزوجيف في الرضا وأىمية الزواج
ال ييكتب البقاء ألم عقد إال بتكافر عنصر الرضا، الذم يعد الركف األساسي في جميع العقكد سكاءن 

تكافر  عاقد، كما أف ضركرةمنيا المالية، أك عقد الزكاج، أك أم عقد آخر، كبغض النظر عف جنس المت
ممساكاة يؽ المشرع الجزائرم لحقت كبالتالي تبياف مدلىك أمر ال يقؿ أىمية عف سابقو،  في العاقديف األىمية

يداك، ستفاقية بيف الجنسيف في ركف الرضا كاألىمية في الزكاج بما يضمف حقكؽ المرأة كفقا لما نصت عميو ا
ـ ىذا المطمب إلى ثبلث فركع، يخصص الفرع األكؿ لدراسة "المساكاة بيف الزكجيف في الرضا يقسيقتضي ت

مف خبلؿ تكحيد سف الزكاج"، بالزكاج"، في حيف نخصص الفرع الثاني لتكضيح "إلغاء التمييز بيف الزكجيف 
الفحص الطبي كاة في تحسيف الصحة اإلنجابية لمجنسيف بإقرار المساأما الفرع الثالث نفصؿ فيو في مسألة "

 قبؿ الزكاج"، ىذا الفحص مف شأنو تأكيد أىمية الزكاج بالنسبة لمجنسيف.

 الفرع األوؿ
 المساواة بيف الزوجيف في الرضا بالزواج

يعتبر الرضا إجماع كتكافؽ إرادتيف عمى إحداث أثر قانكني، ككذلؾ الشأف بالنسبة لعقد الزكاج، حيث 
فإف عقد كتنفيذه فيما بينيما كفقنا لمشرع كالقانكف، كعميو ىذا التتكافؽ كتتطابؽ إرادة الرجؿ كالمرأة عمى ابراـ 

إطار تنفيذه في  برضاىا الحر كالكامؿإال زكاج في عدـ إبراـ الالمرأة المشرع الجزائرم لحؽ  تبياف مدل تبني
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لمساكاة بيف لى فقرتيف، نخصص الفقرة األكلى لػ "اإالتفاقية سيداك يدفعنا إلى تقسيـ مضمكف ىذا الفرع 
اة في الرضا لمساك لػ "االزكجيف في الرضا بالزكاج عمى ضكء اتفاقية سيداك"، بينما نخصص الفقرة الثانية 

 ".تكريسا التفاقية سيداك الجزائرمسرة بالزكاج في قانكف األ
 الفقرة األولى

 المساواة بيف الزوجيف في الرضا بالزواج عمى ضوء اتفاقية سيداو
لقد نصت اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة صراحة عمى حؽ المرأة في عدـ ابراـ 

 -1( )ب( بقكليا: "01( فقرة )16سة عشر )زكاجيا إال برضاىا الحر كالكامؿ، كذلؾ بمكجب مادتيا الساد
تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة 
 بالزواج والعبلقات العائمية، وبوجو خاص تضمف عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: )ب( نفس الحؽ

 1في حرية اختيار الزوج، وفي عدـ عقد الزواج إال برضاىا الحر والكامؿ".
كمنو فبالنظر إلى أىمية الرضا في عقد الزكاج فقد شددت ىذه االتفاقية عمى ضركرة منحو لممرأة 
عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ، إذ ال يمكف حسبيا كبأم حاؿ مف األحكاؿ أف تجبر المرأة كتكره عمى زكاج ال 

بة ليا فيو، بؿ البد أف يبـر الزكاج برضاىا الحر كالكامؿ، كما طالبت االتفاقية الدكؿ األطراؼ بمنح المرأة رغ
الحرية الكاممة في اختيار زكجيا شريؾ حياتيا باستقبللية كشعكر بالمسؤكلية، كدكف ممارسة أم ضغط عمييا 

 ميما كاف نكعو.
 مى أف يككف كامبلن كحرنا: كقد ركزت االتفاقية في رضا المرأة بالزكاج ع

 :كمعنى ذلؾ أف تككف الزكجة راضية بكؿ ما يتعمؽ بعقد الزكاج، ابتداءن مف اختيار الزكج، إلى  كامبًل
 غاية تحديد ميعاد الزكاج.

                                                                 
، بقكليا: 1948( مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة 02فقرة )( 16المادة السادسة عشر )كىك ما نصت عميو أيضا  1
ا زواج رضاًء كامبًل ال إكراه فيو"، ال يبـر عقد الزواج إال برضا الطرفيف الراغبيف في عقد ال" اتفاقية كما نصت عمى ذلؾ أيضن

ال ينعقد الزواج ( بقكليا: "01األكلى ) في مادتيا 1965الرضا بالزكاج كالحد األدنى لسف الزكاج كتسجيؿ عقكد الزكاج لسنة 
قانونا إال برضا الطرفيف رضاًء كامبًل ال إكراه فيو، وبإعرابيما عنو بشخصيما بعد تأميف العبلنية البلزمة، وبحضور السمطة 

 .حضور شيود وفقا ألحكاـ القانوف"المختصة بعقد الزواج، وب



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              998 ~ 
 

 :أك  المقصكد بالرضا الحر ىك أف ال تخضع المرأة ألم ضغط أك إكراه أك تأثير ميما كاف نكعو حًرا
  1مسببو، كذلؾ عند افصاحيا عف نيتيا في قبكؿ الزكاج أك رفضو.

كذلؾ ألف الزكاج يعتبر ميثاقنا مقدسنا في جميع الديانات كالنظـ كالقكانيف، كىك يؤسس لتككيف األسرة 
ف فسدت فسد المجتمع كمو، كألجؿ ذلؾ  التي ىي النكاة األكلى لممجتمع، فإف صميحت صميح المجتمع كمو، كا 
ألزمت االتفاقية عند إبراـ الزكاج تحقيؽ الرضا التاـ كالحر في كبل طرفيو خاصة في المرأة، ىذه األخيرة التي 

يمارس عمى المرأة في عقد الزكاج  3، كعميو فإف أم إكراه2سيمبت مف ىذا الحؽ في العديد مف المجتمعات
  4ىي بذلؾ.يعدـ رضاىا كبالتالي يجعؿ ىذا العقد قاببل لئلبطاؿ متى تمسكت 

كعميو فإف الدكؿ المصادقة عمى االتفاقية تعتبر منتيكة كمخالفة لبنكدىا في حالة تقييدىا لحرية المرأة 
في اختيار الزكج، أك إجازتيا لزكاجيا بغير رضاىا الحر كالكامؿ، ككذا إذا لـ تتخذ التدابير البلزمة لمقضاء 

                                                                 
 .59-58سركر طالبي، المرجع السابؽ، ص  1
"، –دراسة عمى ضكء قانكف األسرة الجزائرم كمدكنة األسرة المغربية  –أسية بكخاتـ، "آثار عيكب اإلرادة عمى عقد الزكاج  2

 . 48ص  ،2017جكاف ، الجزائر، 02 عدد، ال03المجمد ، القانكف كالعمـك السياسية مجمة
قمت عمى مشقة، كيقاؿ: أقامني فبلف عمى كره أم عمى ، كىك المشقة، يقاؿ قمت عمى كره أم بالضـ: مف الكره اإلكراه لغة 3

: جماؿ الديف )ابف أنظرإذا أكرىؾ عميو، كقاؿ ابف سيدة: "الكره كاإلباء كالمشقة تحتمميا مف غير أف تكمفيا"،  بالفتحمشقة، ك 
 .472منظكر(، المرجع السابؽ، ص 

ص فيكلد لديو حالة مف الرىبة كالخكؼ، األمر الذم ضغط غير مشركع يمارس عمى إرادة الشخ"فاإلكراه ىك  أما اصطبلًحا:
يحممو عمى التعاقد، فيك يعيب اإلرادة في أحد عناصرىا، أال كىك عنصر الحرية كاالختيار كالرضا، فالمكركه ال يريد التعاقد 

، 49جع نفسو، ص : أسية بكخاتـ، المر أنظر، "كلكف الرىبة التي كلدىا اإلكراه في نفسو ىي التي دفعتو إلى ذلؾ التعاقد
دراسة مقارنة بيف المذاىب الفقيية األربعة كقانكف  –: أسامة ذيب سعد مسعكد، أثر اإلكراه في عقد النكاح ولتفاصيؿ أكثر أنظر

األحكاؿ الشخصية األردني، أطركحة مقدمة الستكماؿ متطمبات درجة الماجستير في الفقو كالتشريع، جامعة النجاح الكطنية، 
 . 78ص  ،2006فمسطيف، 

األمر رقـ مف  89ك  88كتطبؽ في ذلؾ أحكاـ اإلكراه في العقكد المدنية التي نظميا المشرع الجزائرم بمكجب المادتيف مف  4
المتضمف القانكف المدني الجزائرم، الصادر بالجريدة  1975سبتمبر  26المكافؽ لػ  1395رمضاف  20المؤرخ في  75-58

 ، المعدؿ كالمتمـ.1975سبػتمبر  30، المؤرخة في 78الرسمية عدد 
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تدابير تقيد حريتيا في اختيار زكجيا أك رغبتيا في  عمى التمييز ضد المرأة في ىذا األمر، أك اتخاذىا
ال كاف مف شأف ذلؾ المساس بمبدأ تساكييا مع الرجؿ.  1الزكاج، كا 

كتفريعنا عف ذلؾ يتضح جمينا أف عقد الزكاج بمكجب ىذه االتفاقية ال ينعقد بمجرد الطمب أك إعبلف 
أة التي ال تمييز بينيا كبيف الرجؿ في ذلؾ، كقد بؿ البد مف االعتبار بإرادة المر الرغبة فيو مف جانب كاحد، 

شددت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى حؽ ىذه األخيرة في الرضا بالزكاج كعقده بحرية تامة 
ككاممة، كفي اختيار زكجيا برغبتيا المنفردة، كاعتبرتو مف أىد الحقكؽ التي تحفظ لممرأة حياتيا، ككرامتيا، 

، كأنو البد أف يككف اة بينيا كبيف الرجؿ، كذلؾ بكصفيا إنساننا قبؿ أف تكصؼ بأنيا امرأةكسعادتيا، كالمساك 
 2ىذا الحؽ محؿ حماية مف قبؿ القانكف، كليس مجرد شعارات.

بأنو ال حدكد لحؽ  أما عف حدكد ىذا الحؽ الممنكح لممرأة فتجيب الصككؾ الدكلية مف أىميا السيداك
المرأة في االختيار كالرضا بالزكاج، إلى درجة تجاىؿ معتقدات الشخص كديانتو كعرقو، فيي ال تعترؼ بأم 
قيد ميما كاف، غير أنو مف المعمكـ أف اإلنساف مرتبط ببيئتو، كذلؾ القكانيف التي تصدر لتنظيـ حياة الناس 

الدكلية أف تتجاىؿ كؿ ذلؾ كتطالب بأف تككف لممرأة حرية  كتراعي في ذلؾ ظركؼ معيشتيـ، فكيؼ بالمكاثيؽ
، فماذا لك كاف الزكج غير كفئ ليا؟ أك أف الزكاج سيضر بيا 3اختيار لمزكج كرضا بالزكاج ال حدكد ليما

 ضررنا بميغنا؟.
كبسبب معاناة النساء في الكثير مف المجتمعات مف الزكاج عف طريؽ التسكية، كتزكيج المرأة رغمنا   

عنيا مقابؿ مبمغ مالي ألبييا، أك انتقاؿ المرأة عمى سبيؿ اإلرث إلى شخص آخر بعد كفاة زكجيا، كؿ ذلؾ 
( التي أصدرتيا 21جعؿ لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة تؤكد في تكصيتيا العامة رقـ كاحد كعشركف )

ضا بالزكاج، كفي اختيار الزكج، عمى أف حؽ المرأة في الر  1994( لسنة 13بمناسبة جمستيا الثالثة عشر )
يجب أف يككف محؿ حماية كتفعيؿ دكف أية أعذار مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية، أك بمعنى آخر 

 يستمـز الحؽ في الزكاج المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الدخكؿ في الزكاج بالرضا الحر كالكامؿ لكمييما.

                                                                 
 .59جيبللي كحياني، المرجع السابؽ، ص  1
أمير فرج )يكسؼ(، العنؼ األسرم ضد النساء كاألطفاؿ كمكافحة التمييز العنصرم، المكتب العربي الحديث، عماف،  2

 .78ص  د ط، ،2011األردف، 
عبد النكر عيساكم، حقكؽ المرأة المتزكجة في ضكء المكاثيؽ الدكلية كقانكف األسرة الجزائرم، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في  3

 .29، ص 2014/2015تممساف، الجزائر،  –القانكف الخاص، جامعة أبي بكر بمقايد 
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المكجكدة في العديد مف المجتمعات تعكد في الغالب إلى  كما اعتبرت المجنة مآسي الحياة الزكجية
ا سكء اختيار الزكجة لزكجيا، فبل يقتصر االختيار في الزكاج عمى  سكء اختيار المرء لزكجو، كخصكصن
الرجؿ فحسب، بؿ عمى كؿ مف الرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء، كبالتالي فعمى كؿ منيما أف يحسف االختيار، 

ؿ، كبعدىا يعمف رضاه عمى الزكاج، أما أف تزكج المرأة دكف رضاىا كبكراىيتيا عمى كيدقؽ في أسباب القبك 
 1ذلؾ، فيذا ليس فقط مخالؼ لبلتفاقية، بؿ ىك مخالؼ حتى لؤلصكؿ كالعقكؿ.

 الفقرة الثانية
 تكريسا التفاقية سيداو الجزائريسرة اة في الرضا بالزواج في قانوف األالمساو 

اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ألزمتيا بتفعيؿ بنكد إف مصادقة الجزائر عمى 
( مف االتفاقية 16ىذه االتفاقية في قكانينيا الداخمية، كرغـ أف الجزائر تحفظت عمى المادة السادسة عشر )

نكف األسرة كىي التي تيعنى بالحقكؽ األسرية لممرأة، إال أنيا تعمؿ شيئنا فشيئنا عمى تفعيؿ فقراتيا في قا
، فيؿ ىذا تمييد لرفع الجزائر لتحفظيا عمى ىذه المادة!، 2005كىك ما اتضح جميا في تعديؿ سنة  الجزائرم

ا كأف لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عبرت في ردكدىا عمى التقارير المرفكعة مف الجزائر عف  خصكصن
يزاؿ يتضمف العديد مف األحكاـ التمييزية ضد المرأة،  قمقيا الشديد إزاء حقيقة أف قانكف األسرة الجزائرم ال 

التي تحـر المرأة الجزائرية مف حقكؽ أساسية مف قبيميا الرضا كالمكافقة الحرة عمى الزكاج، كحؽ اختيار 
 –( 16خاصة التحفظ عمى المادة ) –كما اعتبرت أف تحفظات الجزائر التي أبدتيا عمى االتفاقية الزكج، 

بحجة تعارضيا مع تشريعيا الداخمي كنظميا األساسية ىي تحفظات غير مقبكلة، ألف المطمكب في األصؿ 
 2ىك ضركرة تكييؼ القكانيف الداخمية بما يتماشى كما نصت عميو االتفاقية المصادؽ عمييا، كليس العكس.

تمييز ضد المرأة عمى كتفريعنا عما سبؽ يمكف القكؿ أنو كبالرغـ مف عدـ رضا لجنة القضاء عمى ال
قانكف األسرة الجزائرم فيما يتعمؽ بالحقكؽ األسرية لممرأة، إال أف المشرع الجزائرم كخاصة فيما يتعمؽ بحؽ 

، كدكف أم تمييز أك المرأة في اختيار الزكج كفي الرضا بالزكاج قد منحو لممرأة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ
، بداية بتكضيح ذلؾ في المادة 05/02ديؿ قانكف األسرة باألمر تفرقة، كىك ما اتضح جمينا خاصة في تع

                                                                 
، مكقع 1994(، لسنة 13الجمسة الثالثة عشر ) ( لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة،21التكصية رقـ كاحد كعشركف ) 1

 .2020/ 15/01، أطمع عميو بتاريخ www.unhchr.ch المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة
، مرجع سابؽ، 2005ك  1999ردكد لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير المرفكعة مف الجزائر لسنة  :أنظر 2

 . 04ك  02الممحؽ رقـ  :لتفاصيؿ أكثر أنظر
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( منو التي تضمف مفيكـ الزكاج، كالتي شمميا ىذا التعديؿ، كأصبحت تعرؼ الزكاج عمى أنو: 04الرابعة )
يتـ بيف رجؿ وامرأة عمى الوجو الشرعي، مف أىدافو تكويف أسرة أساسيا المودة والرحمة  رضائيعقد "

حص  11 /84 بعدما كانت تعرفو سابقا في ظؿ القانكف، 1اف الزوجيف والمحافظة عمى األنساب"والتعاوف وا 
في مفيكـ عقد الزكاج،  رضائي، كعميو تـ إضافة مصطمح 2الزواج عقد يتـ بيف رجؿ وامرأة..."عمى أنو: "

 كىك ما يؤكد بداية تبني المشرع الجزائرم لمبدأ المساكاة بيف الزكجيف في الرضا بالزكاج.
( ؽ أ ج، التي أصبحت تعتبر الرضا ىك الركف الكحيد في عقد 09إضافة إلى تعديؿ المادة التاسعة )

ينعقد الزواج بتبادؿ رضا ادة عمى :"، حيث تنص ىذه الم3الزكاج، أما بقية األركاف أصبحت تعتبرىا شركط
كتتجمى المساكاة في ىذه المادة صراحة حينما اعتبر المشرع أف الزكاج ال ينعقد إال برضا المرأة ، 4"الزوجيف

كرضا الرجؿ، فبمفيكـ المخالفة إذا تخمؼ رضا المرأة في الزكاج فبل ينعقد العقد، األمر الذم يؤكد أف رضا 
 ف اتفاقية سيداك.( م16المرأة يجب أف يؤخذ بو كامبلن كحرنا إعماال لممادة السادسة عشر )

( ؽ أ ج كفصؿ في كيفية كطريقة التعبير عف 10كتفصيبل مف ذلؾ جاء المشرع في المادة العاشرة )
يكوف الرضا بإيجاب مف أحد الطرفيف وقبوؿ مف الطرؼ اآلخر بكؿ لفظ يفيد الرضا، حيث نص فييا عمى: "

د معنى النكاح لغًة أو عرًفا كالكتابة معنى النكاح شرًعا، ويصح اإليجاب والقبوؿ مف العاجز بكؿ ما يفي
 5واإلشارة".

كعميو اعتبر المشرع الجزائرم أف الرضا في عقد الزكاج يتـ بإيجاب مف أحد الطرفيف كقبكؿ مف 
، أما عف كسيمة التعبير فقد اشترط المشرع أف يتـ التعبير عف الرضا بكسيمة كحيدة كىي 6الطرؼ اآلخر

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 ، السالؼ الذكر.84/11القانكف  2
 –"يجب أف تتوافر في عقد الزواج الشروط اآلتية: أىمية الزواج ( مكرر ؽ أ ج، التي تنص عمى: 09كذلؾ بمكجب المادة ) 3

 انعداـ الموانع الشرعية لمزواج". –الشاىداف  –الولي  –الصداؽ 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  4
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  5
: العرض الحاـز كالكامؿ الذم يكجو اإلرادة لمتعاقد مع الطرؼ اآلخر، كفقا لشركط معينة، كذلؾ إلحداث األثر ىو اإليجاب 6

فيك: التعبير الصادر عف إرادة الطرؼ الثاني الذم كجو إليو اإليجاب لمداللة عمى مكافقتو عمى  القبوؿالقانكني المبتغى، أما 
، منشكرات جامعة -دراسة مقارنة  –: عيسى )حداد(، عقد الزكاج أنظراـ العقد، مضمكف العرض المقدـ إليو، كذلؾ بقصد اتم
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قد يشكب عقد الزكاج لك تـ اعتماد كسيمة أخرل، كىذا طالما كاف العاقديف الكبلـ، كذلؾ إزالة لكؿ لبس 
قادريف عمى ذلؾ، أما إذا كاف أحد الطرفيف أك كبلىما عاجز عف الكبلـ، حينيا يجكز التعبير عف الرضا 

 بكؿ ما يفيد ذلؾ لغةن أك عرفنا كالكتابة عمى الكرؽ، أك باإلشارة كاإليماء بالرأس.
يبطؿ الزواج إذا ( ؽ أ ج، كينص عمى: "33د ذلؾ في المادة الثالثة كالثبلثكف )ليأتي المشرع بع

كعميو فانعداـ الرضا في الرجؿ أك المرأة يؤدم إلى بطبلف عقد الزكاج بطبلنا مطمقنا، ، 1اختؿ ركف الرضا"
مف ثـ كىذا طالما أف المشرع اعتبر الرضا ركف كليس شرط، كتخمؼ الركف يؤدم إلى البطبلف المطمؽ، ك 

  2أماـ القضاء. يجكز لمنيابة العامة كلكؿ ذم مصمحة أف يتمسؾ بيذا البطبلف
كالممفت لبلنتباه في التعديؿ الجديد لقانكف األسرة ىك تركيز المشرع الجزائرم عمى ركف الرضا، حيث 

أنو  ( منو، ككأنو يحاكؿ التأكيد في كؿ مرة عمى33( ك )10( ك )09( ك )06( ك )04ذكره في المكاد )
دكف أم تمييز أك تفرقة ضد المرأة  يتبنى ىذا الركف في الزكاج، كييعمؿ المساكاة المطمقة بيف الجنسيف فيو،

 في ذلؾ.
( 20ليستمر المشرع في نيجو ىذا بإسقاطو لمككالة في عقد الزكاج، كذلؾ بإلغاء المادة العشركف )

كقد كاف غرض المشرع الجزائرم مف ىذا ، 05/02، كذلؾ بمكجب التعديؿ الصادر باألمر 84/11مف ؽ أ 
اإللغاء بالدرجة األكلى ىك تتكيج عقد الزكاج بالرضائية بيف الزكجيف دكف تدخؿ أم كسيط، مما يعني أف 
حضكر الزكجيف يككف إجبارم لعقد الزكاج أماـ ضابط الحالة المدنية أك أماـ المكثؽ، ىذا كيجب أف ييعرب 

مة عف الزكاج، كبذلؾ تتحقؽ اإلرادة في المرأة كالرجؿ سميمةن خاليةن مف طؿ كبلىما عف مكافقتو الحرة كالكام
 العيكب خاصة اإلكراه.

ىذا كقد أيد القضاء الجزائرم حؽ المرأة في الرضا بالزكاج، كحرية اختيار الزكج دكف أم تفرقة أك 
ضي فيو: "إف عقد الزكاج مبني تمييز مع الرجؿ، كذلؾ في العديد مف قراراتو، كمف ذلؾ قرار لممحكمة العميا قي 

( تعرؼ الزكاج بأنو عقد رضائي مف أىدافو تككيف 04أساسنا عمى الرضا، كىك ركف مف أركانو، كأف المادة )

                                                                                                                                                               

-34: الغكثي )بف ممحة(، المرجع السابؽ، ص ولتفاصيؿ أكثر أنظر، 31-30، ص 2006عنابة، الجزائر،  –باجي مختار 
 .193العربي )بمحاج(، أحكاـ الزكاج في ضكء قانكف األسرة الجديد، المرجع السابؽ، ص  و، 35

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 ، السالؼ الذكر.مف القانكف المدني الجزائرم (102)المادة  أنظر 2
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أسرة أساسيا المكدة كالرحمة كالتعاكف، كأنو بناءن عمى ذلؾ فإنو ال يمكف لقضاة المكضكع إجبار الزكجة عمى 
 1ك عدـ رضاءىا بو".الدخكؿ بيا رغـ معارضتيا لمدخكؿ أ

كما جاء في قرار آخر: "كلما أعمنت الطاعنة مف البداية عدـ رضاىا عف الزكاج، فإف القبكؿ يككف 
، كلما قضى قضاة االستئناؼ عمى منعدمنا، كىك ما يجعؿ ركف الرضا غير تاـ في العقد، مما يجعمو باطؿ

 2عمى اتماـ عقد باطؿ، كخالفكا بقضائيـ القانكف". المستأنفة بإتماـ إجراءات الزكاج، يككنكا بذلؾ قد أجبركىا
كما منح القضاء لممرأة في أحد قراراتو الحؽ في فسخ الزكاج بعد البمكغ في حالة انعداـ ركف الرضا، 
كذلؾ بقكلو: "إف الحكـ بفسخ عقد الزكاج قبؿ البناء لتمسؾ الزكجة بالفسخ بعد بمكغيا سف الرشد لعدـ رضاىا 

 3لمقانكف".ىك تطبيؽ صحيح 
كمف ىنا يتبيف إصرار القانكف كالقضاء الجزائرم عمى االعتراؼ بحؽ المرأة في عدـ تزكيجيا إال 
برضاىا الحر كالكامؿ، تأثرنا منيـ باتفاقية سيداك، كىك األمر الكاضح بصكرة جمية في التقرير الجامع 

أصبح الزواج يعتبر التفاقية، كالذم جاء فيو: "لمتقريريف الدكييف الثالث كالرابع المرفكع مف الجزائر إلى لجنة ا
في قانوف األسرة عقًدا توافقًيا، يتطمب موافقة زوجي المستقبؿ، وقد ترتب عمى ذلؾ اإللغاء التاـ لممارسة 

( تنص عمى أف عقد الزواج يبـر بموافقة الزوجيف مًعا، وتعتبر 09الزواج باإلنابة، وبالفعؿ فإف المادة )
قانوف عنصرًا مؤسًسا لعقد الزواج، وفي حالة عدـ الحصوؿ عمى موافقة أحد الطرفيف، أو الموافقة بحكـ ال

الطرفيف معا، يكوف الزواج عرضًة لئللغاء، وبإمكاف أي شخص معني بما في ذلؾ الطرفيف أف يطمب 
 4إبطالو عف طريؽ العدالة".

                                                                 
، 01، ـ ؽ عدد 2008مارس  12، المؤرخ في 321514قرار قضائي صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .275، ص 2008لسنة 
، 02، ـ ؽ عدد 2000جكيمية  18، المؤرخ في 821942قرار قضائي صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .267، ص 2003لسنة 
، 02، ـ ؽ عدد 2001فيفرم  21، المؤرخ في 255711قرار قضائي صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  3

 .275، ص 2002لسنة 
مع لمتقريريف الدكرييف الثالث كالرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، السالؼ التقرير الجا :أنظر 4

 .05الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر، 18الذكر، ص 
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أف قانكف األسرة الجزائرم يضـ كمع كؿ ذلؾ فإف لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة الزالت تعتبر 
العديد مف النصكص التي تؤثر عمى حؽ المرأة في إبراـ الزكاج برضاىا الحر كالكامؿ، كىك ما ينعكس بدكره 

( مف ؽ أ ج 31سمبا عمى مبدأ المساكاة بيف الجنسيف في ىذه المسألة، منيا حسبيا المادة الكاحد كالثبلثكف )
لزكاج بغير المسمـ، كىك ما يؤدم حسبيا إلى تمييز ضدىا، طالما أف الرجؿ التي ال تسمح لممرأة المسممة با

كيجكز لو الزكاج بغير المسممة، كما اعتبرت أيضا اشتراط الكلي في عقد زكاج المرأة يؤثر  مينح لو ىذا الحؽ
ا كجكد مكانع لمزكاج ىك أمر  استنكرتو كذلؾ عمى ممارستيا لحريتيا في الزكاج برضاىا الحر كالكامؿ، أيضن

ا المجنة كاعتبرتو تأثيرنا عمى رضا المرأة في الزكاج.   1أيضن
المسائؿ التي اعتبراىا لجنة االتفاقية تمييزنا ضد المرأة كتأثيرنا عمى حقيا في الرضا غير أف كؿ ىذه 

خيرة بالزكاج كاختيار الزكج، ىي ليست كذلؾ في الحقيقة، فيي أحكاـ مستمدة مف الشريعة اإلسبلمية، ىذه األ
تعتبر المصدر المادم األكؿ لقانكف األسرة الجزائرم، كاإلسبلـ ىك الحامي األكؿ لممرأة، فقد اشترط الكلي 
ا لممرأة  العتبارات عدة منيا أنو أدرل بمصالح مف تحت كاليتو، كألف الرجاؿ أدرل بالرجاؿ، كىك صكننا أيضن

كما مينع زكاجيا بغير المسمـ حفاظنا عمى دينيا مف أف تبـر عقد زكاجيا بمحضر مف الرجاؿ األجانب عنيا، 
ككرامتيا كخمقيا كشرفيا، كما كضع الشرع تمؾ المكانع ليدـ جميع صكر النكاح الفاسدة التي تؤدم إلى ظمـ 
المرأة كامتيانيا، كالتي حممت النساء فييا كحدىف أثقاليا كأكزارىا الجسدية، المعنكية كالمالية، فمـ يرضى 

بأف تيجبر المرأة عمى الزكاج بمف ال رغبة ليا فيو، كال أف تمنع  مف الزكاج بمف ترغب فيو ماداـ  اإلسبلـ أبدنا
ا ليا في دينيا كدنياىا.   صالحن

 الفرع الثاني
 إلغاء التمييز بيف الزوجيف مف خبلؿ توحيد سف الزواج

لمحديث عف الرضا في الزكاج البد أف تككف اإلرادة معتبرة، كلكي تككف كذلؾ البد أف تصدر عف 
أم مف شخص بالغ لسف الرشد القانكني المحدد ليذا الزكاج، كلمعرفة مدل أخذ المشرع الجزائرم ذم أىمية، 

تقسيـ مضمكف ىذا الفرع إلى بمبدأ المساكاة في سف الزكاج بيف الجنسيف كفقا لما جاءت بو السيداك، ارتأينا 

                                                                 
التعميقات الختامية لمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير المجمعة الثالثة كالرابعة لمدكؿ األطراؼ  :أنظر 1
 .06الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر ،25 ص، السالفة الذكر، -الجزائر  –
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بمكجب اتفاقية سيداك كقانكف  فقرتيف، نخصص الفقرة األكلى لدراسة مسألة "تكحيد سف الزكاج بيف الجنسيف
 سف الزكاج". "، بينما نخصص الفقرة الثانية "لمجزاء المترتب عمى مخالفةاألسرة الجزائرم 

 الفقرة األولى
 بموجب اتفاقية سيداو وقانوف األسرة الجزائري  توحيد سف الزواج بيف الجنسيف

الزكاج ىي صبلحية الشخص إلبراـ ىذا العقد، كال يككف ذلؾ إال ببمكغ الرجؿ كالمرأة سف  1إف أىمية
معينة يصمكف خبلليا إلى درجة مف النمك، سكاءن الجسدم أك العقمي، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الزكاج، 

 كمسؤكلياتيما داخؿ األسرة.إضافةن إلى كعييما بدكرىما 
ىذا كقد اتفقت السيداك كالمشرع الجزائرم عمى مبدأ تكحيد سف الزكاج بيف الجنسيف، لكف مع ذلؾ  

 اختمفكا في رقـ ىذا السف.
فبالنسبة التفاقية سيداك نجدىا قد نصت عمى ضركرة تكحيد سف الزكاج بيف الجنسيف كذلؾ بمكجب 

( فقرة 15كلكنيا ميدت ليذا القكؿ قبؿ ذلؾ بمكجب المادة الخامسة عشر )( منيا، 16المادة السادسة عشر )
مماثمة ألىمية الرجؿ في إبراـ جميع ( منيا، حيث نصت فييا عمى كجكب تمتع المرأة بأىمية قانكنية 02)

 تمنح الدوؿ األطراؼ المرأة في الشؤوف المدنية -2العقكد بما في ذلؾ عقد الزكاج طبعنا، كذلؾ بقكليا: "
أىمية قانونية مماثمة ألىمية الرجؿ، وتساوي بينيا وبينو في فرص ممارسة تمؾ األىمية، وتكفؿ لممرأة بوجو 

دارة الممتمكات و  تعامميا عمى قدـ المساواة في خاص، حقوًقا مساوية لحقوؽ الرجؿ في إبراـ العقود وا 
   2جميع مراحؿ االجراءات القضائية".
( 02( فقرة )16كتفصؿ في أىمية الزكاج بمكجب المادة السادسة عشر )لتأتي االتفاقية بعد ذلؾ 

، وتتخذ جميع االجراءات الضرورية، ال يكوف لخطوبة الطفؿ أو زواجو أي أثر قانوني -2منيا، بقكليا: "

                                                                 
 86إلى  81ك مف  07قانكف مدني جزائرم، كالمكاد  45إلى  40المشرع الجزائرم أحكاـ األىمية بمكجب المكاد مف  نظـ 1

 قانكف أسرة جزائرم.
ال تعتبر ىي الصؾ الدكلي األكؿ الذم منح لممرأة أىمية قانكنية مماثمة ألىمية الرجؿ  كتجدر اإلشارة إلى أف اتفاقية سيداك  2

ا، فقد سبقتيا في ذلؾ عدة مكاثيؽ دكلية اعترفت لممرأة بيذا الحؽ كلك بشكؿ عاـ دكف تخصيص،  في الشؤكف المدنية خصكصن
لكؿ إنساف أينما وجد الحؽ في أف ( عمى: "06الذم نص في مادتو السادسة ) 1948منيا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 

 1966( مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية 16كما نصت المادة السادسة عشر )ُيعترؼ لو بشخصيتو القانونية"، 
 لكؿ فرد الحؽ في أف ُيعترؼ بو كشخص أماـ القانوف".عمى: "
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، 1بما في ذلؾ التشريعي منيا لتحديد سف أدنى لمزواج، ولجعؿ تسجيؿ الزواج في سجؿ رسمي أمرًا إلزامًيا"
كعميو فقد ألزمت االتفاقية جميع الدكؿ األطراؼ فييا منيا الجزائر عمى منع زكاج األطفاؿ بأم حاؿ مف 
األحكاؿ، لما فيو مف خطر جسيـ عمييـ، كالبد في سبيؿ ذلؾ مف تحديد سف أدنى لمزكاج، كبطبيعة الحاؿ 

تقكـ عمييما ىذه االتفاقية، كال  فيككف ىذا السف مكحد لمجنسيف إعماال لمبدأم المساكاة كعدـ التمييز المذا
ىذه األخيرة التي تتطمب أف يككف طرفا  معا، ينبغي مخالفة ذلؾ اطبلقنا، كىذا حسبيا حماية لممرأة ك لؤلسرة

العبلقة فييا كىما الزكجاف كاعياف بمسؤكليتيما الكاممة داخؿ ىذه األسرة، كبذلؾ يككف المجتمع الدكلي كاعينا 
 الذم يعيؽ استقرار العائمة طالما أنو يحكز عمى سمبيات أكثر بكثير مف محاسف. بمخاطر الزكاج المبكر

كالمبلحظ أف اتفاقية سيداك نصت عمى ضركرة تحديد سف أدنى مكحد لمزكاج بيف الجنسيف، دكف أف 
  2تحدد ىذا السف بالضبط.

                                                                 
( 02األدنى لسف الزكاج كتسجيؿ عقكد الزكاج في مادتيا الثانية )كىك ما نصت عميو أيضا اتفاقية الرضا بالزكاج كالحد   1

تقـو الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية البلزمة لتعييف حد أدنى لسف الزواج، وال ينعقد بقكليا: "
ب جدية ولمصمحة الطرفيف زواج مف ىـ أدنى مف ىذا السف، ما لـ تقرر السمطة المختصة اإلعفاء مف شرط السف ألسبا

تقـو السمطة المختصة بتسجيؿ عقود الزواج في ( مف ذات االتفاقية عمى: "03ىذا كتنص المادة الثالثة )المزمع زواجيما"، 
 سجؿ رسمي مناسب".

تيا ليذا األمر بعد ذلؾ، حيث أقرت في تكصي –لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  –لكف قد تفطنت لجنة االتفاقية   2
سنة لكؿ مف الرجؿ  18أف السف األدنى لمزكاج يجب أف يككف  1994( لعاـ 13بمناسبة دكرتيا الثالثة عشر ) 21العامة رقـ 

( مف اتفاقية 02( فقرة )16كالمرأة، كأف الدكؿ التي تسمح بسف زكاج مختمؼ بيف الرجاؿ كالنساء تخالؼ االتفاقية، إذ أف المادة )
تمنع الدكؿ األطراؼ مف السماح بالزكاج  1989لتمييز ضد المرأة، ككذا اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة القضاء عمى جميع أشكاؿ ا

لؤلشخاص الذيف لـ يبمغكا بعد سف الرشد، كمف المصادقة عمى صحة الزكاج، كما أف زكاج المرأة كالرجؿ يرتب عمييما 
ما سف النضج الكامؿ كاألىمية الكاممة لمتصرؼ، كتفيد مسؤكليات ىامة، كبالتالي ينبغي أال ييسمح ليما بالزكاج قبؿ بمكغي

منظمة الصحة العالمية بأنو: "عندما يتزكج القصر، كال سيما الفتيات كينجبف أطفاال، فإف صحتيف يمكف أف تتضرر، كيمكف 
ب، بؿ يحد أيضا أف يتعطؿ تعميميف، كنتيجة لذلؾ يصبح استقبلليف االقتصادم مقيدا، كىذا ال يؤثر عمى المرأة شخصينا فحس

مف تنمية مياراتيا، كيقمؿ مف فرص حصكليا عمى العمؿ، كمف ثـ يؤثر تأثيرا ضارا عمى أسرتيا كمجتمعيا المحمي"، ىذا 
كتحدد بعض البمداف سف زكاج الرجؿ مختمؼ عف سف زكاج المرأة، كبما أف مثؿ تمؾ األحكاـ تنطكم عمى افتراض خاطئ 

المرأة يختمؼ عنو لدل الرجؿ، أك أف النمك البدني كالفكرم عند الزكاج ال أىمية لو، فبل بد مؤداه أف معدؿ النمك الفكرم لدل 
مف إلغائيا، كفي بمداف أخرل يسمح بقياـ أفراد األسرة بإجراء خطكبة الفتيات أك بالمكاعدة بالزكاج نيابة عف الفتاة، كمثؿ تمؾ 
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بمراحؿ مختمفة، كيعكد الجزائرم، نبلحظ بأنو قد مر الزكاج بمكجب قانكف األسرة  أما بالنسبة لتكحيد
األمر في ذلؾ إلى مركر الجزائر بعدة فترات تاريخية متباينة األطكار، منيا ما كاف تحت كطأة االستعمار 

 الفرنسي، كمنيا ما كاف بعد االستعمار.
، 1930مام  02الصادر في  30/302تحديد لسف الزكاج في الجزائر بمكجب القانكف  ؿفقد كاف أك 

لفرنسي، كقد أبدل ترددا كبيرا سنة لكبل الجنسيف، كىك قانكف أصدره المستعمر ا 15بػ حيث حدد ىذا السف 
، كما قصره كذلؾ عمى المكاطنيف الذيف ال يتمتعكف بحقكؽ 1في تطبيقو عمى مناطؽ معينة في الجزائر

قة بيف المكاطف الفرنسي، كما فرض التزكيج بالخطبة أماـ المكظؼ المختص بتصريحات الزكاج، كىذه التفر 
الجزائرييف كالفرنسييف تنطكم عمى النزعة العنصرية المتجذرة منذ االستعمار، كما أباح ىذا القانكف لمسمطة 
الفرنسية الحؽ في اإلعفاء مف كؿ أك بعض الشركط السالؼ ذكرىا إف كجدت مبررات مكضكعية، كتيرؾ 

 2األمر في ذلؾ لمسمطة التقديرية لمحاكـ العاـ.
ب التحرير الكطنية فكر المستعمر في إجراء اصبلحات طالما أرجأ تنفيذىا، في كما إف اندلعت حر 

، الذم عالج 1959فبراير  04المؤرخ في  59/274محاكلة مستميتة منو لتدارؾ المكقؼ، فأصدر األمر رقـ 
فيو بعض مسائؿ الزكاج، لكف المستعمر تردد كعادتو، فقصر نطاؽ ىذا اإلصبلح عمى بعض الجزائرييف 

، كقد حدد ىذا األمر -كالكاحات فقط  تـ قصر تطبيقو عمى منطقة الجزائر، الساكرة –البعض اآلخر  دكف
سنة لممرأة، ليرفع بذلؾ المساكاة التي كاف ييعمميا في سف الزكاج بيف  15سنة لمرجؿ، ك  18سف الزكاج بػ 

لرئيس المحكمة أف ييعفي  59/274السالؼ الذكر، ىذا كقد أجاز األمر  30/302الجنسيف بمكجب القانكف 
لغة، دكف أف يحدد ماىية ىذه البكاعث المعفية، كال أف يضع حد أدنى مف شرط السف إذا تكافرت بكاعث با

                                                                                                                                                               

التكصية العانة رقـ  أنظرا مع حؽ المرأة في اختيار شريكيا بحرية"، التدابير ىي ال تخالؼ االتفاقية فحسب، بؿ كتتعارض أيض
 . 36، مرجع سابؽ، فقرة 1994( لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة 21كاحد كعشركف )

، الحضارة اإلسبلمية مجمةعبد القادر قاسـ العيد، "السف في الزكاج كفقا ألحكاـ قانكف األسرة الجزائرم كالشريعة اإلسبلمية"،  1
 .83-82ص  ،2004أبريؿ ، الجزائر، 10 عدد، ال08المجمد 

لمنشر، الجزائر،  لمكثائؽ، دار ألفا -دراسة تحميمية مقارنة  –كريمة )محركؽ(، قانكف األسرة عمى ضكء التعديؿ الجديد  2
 .13-12، ص 2019
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لمسف الجائز النزكؿ إلييا، أما عف التطبيؽ الفعمي لئلصبلح فقد جعمو المستعمر متكقفنا عمى صدكر مرسـك 
 1في كؿ منطقة عمى حدل.

جزائرية، كقد ىدؼ المشرع الفرنسي مف كراء ىذه التشريعات إلى إحكاـ قبضتو عمى األسرة ال
حداث تمييز عنصرم بيف أبناء المجتمع الجزائرم، حيث تنص المادة العاشرة  حصاء كؿ تصرفاتيا، كا  كا 

ال تطبؽ أحكاـ ىذا األمر عمى عقود الزواج التي أبرمت وفقا لممذىب عمى: " 59/274( مف األمر 10)
، حيث يعمؿ -ال لسياسة فرؽ تسد كىذا إعما –كىذا التفريؽ لو أبعاد سياسية كاجتماعية متميزة "، ياإلباض

  2ىذا األمر عمة ترسيخ بعض العادات كالتقاليد التي منيا حرماف المرأة القبائمية مف اإلرث.
 63/244بإصدار القانكف  1963جكاف  29بادرت في تحصمت الجزائر عمى استقبلليا كما إف 

( لمرجؿ، كسف السادسة 18عشر )الخاص بسف الزكاج، حيث حظر ىذا القانكف الزكاج قبؿ سف الثامنة 
سنة  18ليس لمرجؿ قبؿ بموغ ( منو التي تنص عمى: "01( لممرأة، كىذا طبقا لممادة األكلى )16عشر )

سنة كاممة أف يعقدا زواجيما، ومع ذلؾ فمرئيس المحكمة الكمية أف يمنح  16كاممة، وال لممرأة قبؿ بموغيا 
كقد شمؿ تطبيؽ ىذا بناًء عمى دوافع قوية بعد أخذ رأي مفوض الدولة إذف باإلعفاء مف شروط السف"، 

 تمييز بسبب األصؿ أك العرؽ أك الديف.   القانكف جميع الجزائرييف ببل استثناء، كببل
حيث تـ إصدار أكؿ قانكف أسرة جامع ذك صبغة  1984كبقي األمر عمى حالو إلى غاية سنة 

، حيث نظـ ىذا القانكف سف الزكاج بمكجب 1984يكنيك  09المؤرخ في  84/11جزائرية بمكجب القانكف 
سنة لمفتاة كأعطى لمقاضي الحؽ في أف يرخص  18 سنة لمفتى، ك 21( منو، كقدره بػ 07المادة السابعة )

 قبؿ بمكغ ىذا السف لمصمحة أك ضركرة. بالزكاج
غير أنو كبمصادقة الجزائر عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في سنة 

في ذلؾ عف حقكؽ المرأة في الجزائر، بما  1998قامت برفع تقرير أكلي لمجنة االتفاقية في سنة  1996
امتعاض كقمؽ شديد مف طرفيا عف  1999حقكقيا األسرية، كقد جاء في رد المجنة عمى ىذا التقرير في سنة 

األحكاـ التمييزية العديدة التي يتضمنيا قانكف األسرة الجزائرم حسبيا، بما فييا التمييز بيف الجنسيف في سف 

                                                                 
 .83عبد القادر قاسـ العيد، السف في الزكاج كفقا ألحكاـ قانكف األسرة الجزائرم كالشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص   1
 .13كريمة )محركؽ(، قانكف األسرة عمى ضكء التعديؿ الجديد، المرجع السابؽ، ص   2
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ساكاة بيف الجنسيف في ذلؾ مف خبلؿ تكحيد ىذا الزكاج، حيث ألزمت الجزائر تبعا لذلؾ بضركرة تحقيؽ الم
   1السف بيف الرجؿ كالمرأة.

عماال ألحكاـ االتفاقية كتكصيات لجنتيا قاـ المشرع الجزائرم بتعديؿ سف الزكاج، كذلؾ  كعميو، كا 
، كالتي أصبحت تنص 05/02( باألمر 01( فقرة )07بتكحيد بيف الجنسيف، بمكجب تعديؿ المادة السابعة )

سنة، ولمقاضي أف يرخص بالزواج قبؿ ذلؾ  19تكتمؿ أىمية الرجؿ والمرأة في الزواج بتماـ " عمى:
 2متى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزواج".لمصمحة أو ضرورة 

كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم قد حقؽ المساكاة بيف الجنسيف في سف الزكاج، كذلؾ بتكحيده في سف 
االبقاء عمى جكاز الترخيص بالزكاج قبؿ ذلؾ لمصمحة أك ضركرة، مع ( سنة لكمييما، مع 19تسعة عشر )

 3اشتراط قدرة الطرفيف عمى الزكاج في ىذه الحالة.
كىك ما أكدت عميو الجزائر في تقريرىا المرفكع إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في سنة 

القدرة عمى عقد الزواج بتسعة عشر  ...ىذا وقد ُحددت السف القانونية لتوفر، كالذم جاء فيو: "2009
( سنة كاممة، وفي ىذا شكؿ مف أشكاؿ الضماف لصوف حقوؽ الشخص المعني، وال سيما المرأة التي 19)

 4يمكنيا ىكذا أف موافقتيا عف دراية...".
سنة لكمييما،  19سف الزكاج بيف الجنسيف في قانكف األسرة بػ ل هالمشرع الجزائرم بتكحيد أحسفكقد 

، كبذلؾ يتحقؽ التناسؽ بيف نصكص القانكف المدني كنصكص قانكف 5ما يتناسب مع األىمية المدنيةكىك 
                                                                 

، مرجع سابؽ، -الجزائر  –دمة مف الدكؿ األطراؼ ردكد لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير األكلية المق 1
 .02الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2
ما يبلحظ عمى تعديؿ المادة السابعة مف ؽ أ ج ىك أف المشرع في الترخيص بالزكاج قبؿ السف القانكنية باإلضافة إلى  3

اشتراطو المصمحة أك الضركرة، أصبح يشترط كذلؾ قدرة الطرفيف عمى الزكاج، سكاءن فيزيكلكجيا أك اجتماعيا أك اقتصاديا، كىك 
أحكاـ الزكاج كالطبلؽ بعد  –بد العزيز )سعد(، قانكف األسرة الجزائرم في ثكبو الجديد عأنظر: أمر يحسب لممشرع الجزائرم، 

 . 25، د ط، ص 2007، دار ىكمة، الجزائرػ -التعديؿ 
سالؼ التمييز ضد المرأة، الالتقرير الدكرم الجامع لمتقريريف الدكرييف الثالث كالرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى  4

 .05الممحؽ رقـ  :لتفاصيؿ أكثر أنظر، الذكر
"لكؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعا بقواه العقمية، ولـ يحجر ( مف القانكف المدني الجزائرم عمى: 40تنص المادة أربعكف ) 5

 ( سنة كاممة".19عميو، يكوف كامؿ األىمية لمباشرة حقوقو المدنية، وسف الرشد تسعة عشر )
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، كقد كاف ىذا سبب رئيسي إلى جانب اتفاقية سيداك ليذا التعديؿ، حيث جاء في بياف أسباب 1األسرة
ا مع سف الرشد سنة جاء متطابقً  19توحيد سف الزواج بالنسبة لمذكر واألنثى وتحديده ببموغ التعديؿ: "
...ىناؾ تضارب كبير وفوضى كما جاء في تقرير لجنة الشؤكف القانكنية كاإلدارية لمجمس األمة: "المدني"، 

في التشريع الجزائري فيما يتعمؽ بتحديد سف الرشد، وأىمية الزواج، وأىمية التقاضي، وسف البموغ، ففي 
جاء ىذا التقرير قبؿ تعديؿ قانوف –سنة  21سنة، وفي قانوف الجنسية ىي  19القانوف المدني ىي 
قبؿ التعديؿ  –سنة لؤلنثى  18سنة لمذكر و  21، وفي قانوف األسرة ىي -2005الجنسية في سنة 

سنة، وعميو فإف  16سنة، وفي قانوف العمؿ وقضايا اإلرىاب  18، وفي القوانيف الجزائية -كذلؾ 
ىذه القوانيف، وذلؾ استناًدا إلى أحكاـ االتفاقيات  اإلصبلح التشريعي يقتضي توحيد سف الرشد بيف جميع

سنة في ىذا األمر  19الدولية التي صادقت عمييا الجزائر...، ومف ثـ فإف تحديد سف أىمية الزواج بػ 
جاء منسجما تماما وموافقا مع االتفاقيات الدولية، ومع أحكاـ القانوف المدني الجزائري، ومكرًسا لمبدأ 

 2.نسيف..."المساواة بيف الج
( سنة لكبل الجنسيف، ال يعني أف ىذا 19تحديد المشرع الجزائرم لسف الزكاج بتسعة عشر ) غير أف

التحديد قطعي ال استثناء فيو، بؿ خكؿ المشرع لمقاضي سمطة اإلعفاء مف ىذا السف إذا تبيف لو أف الزكاج 
زكؿ عف ىذا السف الذم يراد ابرامو فيو مصمحة ألحد الزكجيف أك كبلىما، أك أف ىناؾ ضركرة تتطمب الن

 ( المذككرة أعبله.07المحدد لمزكاج، كىذا طبقا لممادة السابعة )
كاليدؼ مف اإلذف القضائي لمزكاج قبؿ بمكغ سف الزكاج المحدد قانكنا ليس ىك التعسير عمى المقبميف 

ا بيدؼ التأكد مف المقكمات األساسية لبناء أسرة عمى أسس صمبة تضمف بقاءى كيضععمى الزكاج، بؿ 
لذلؾ حاكؿ المشرع أف يجعؿ لمقضاء دكرا فاعبل منذ أف يتـ فتح الممؼ إلى أف يتـ التأشير عميو، كاستقرارىا، 

فيتعيف عمى القاضي قبؿ أف يمنح اإلذف بالزكاج دكف السف القانكنية أف يعمؽ ىذا اإلذف عمى أحد المبرريف 
 3فيف عمى تحمؿ مسؤكليات الزكاج.كىما: كجكد مصمحة، أك كجكد ضركرة، مع التأكد مف قدرة الطر 

كما يعاب عمى المشرع الجزائرم في ذلؾ أنو لـ يسعى إلى تحديد السف األدنى لمزكاج مف طرؼ 
( مف اتفاقية سيداك السالفة الذكر، كالتي 02( فقرة )16القاضي، كىك ما يخالؼ نص المادة السادسة عشر )

                                                                 
 . 117العربي )بمحاج(، الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  1
 .117: محمد الصالح بف عكمر، المرجع السابؽ، ص نقبل عف 2
 .17-16كريمة )محركؽ(، قانكف األسرة عمى ضكء التعديؿ الجديد، المرجع السابؽ، ص  3
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، األمر الذم يجعؿ مف حكمو المطمؽ ىذا عامبلن في خمؽ ألزمت الدكؿ األطراؼ بتحديد السف األدنى لمزكاج
 حالة زكاج الصغار، خاصة بأف القاضي يتمتع بامتياز منح اإلذف بالزكاج، كال رقابة عميو في ذلؾ.

ليذا فقد يتحكؿ االستثناء إلى قاعدة، ككاف مف األجدر بالمشرع تحديد ىذا االستثناء بسنة أك سنتيف 
 الزكاج المحدد قانكنا. عمى األكثر قبؿ بمكغ سف

كما أف المساكاة القانكنية بيف الرجؿ كالمرأة في سف الزكاج تبقى مساكاة شكمية أكثر منيا مساكاة 
جكىرية، خاصة كأننا نعمـ جميعا بأف المشكمة التي يعاني منيا المجتمع الجزائرم ليست ىي مشكمة الزكاج 

ة العجز عف تحمؿ تكاليؼ الزكاج بالنسبة لمرجؿ، أليس المبكر، بؿ ىي مشكمة العنكسة لدل النساء، كمشكم
 مف األجدر بالقانكف أف يتدخؿ لحؿ ىاتو المشاكؿ !.

حسب ما أكجبتو االتفاقية كلجنتيا كما أكضحنا سابقا، فقد كبالنسبة لضركرة تسجيؿ عقكد الزكاج 
"تطبؽ تي نصت عمى: ( مف ؽ أ ج ال21أعمؿ المشرع الجزائرم ذلؾ بمكجب المادة الكاحد كالعشركف )
( مف ذات 22ككذا المادة الثانية كالعشركف ) ،1أحكاـ قانوف الحالة المدنية في اجراءات تسجيؿ عقد الزواج"

يثبت الزواج بمستخرج مف سجؿ الحالة المدنية، وفي حالة عدـ تسجيمو القانكف، التي جاء نصيا كاآلتي: "
  2في الحالة المدنية بسعي مف النيابة العامة".يثبت بحكـ قضائي، يجب تسجيؿ حكـ تثبيت الزواج 

 الفقرة الثانية
 الجزاء المترتب عمى مخالفة السف القانوني لمزواج

ف لنا اغفاؿ المشرع لنقطة نسيف بالنسبة لممشرع الجزائرم يتبيبعد تفصيؿ مسألة تحديد سف الزكاج لمج  
( ؽ أ ج، ففي كثير مف 07كىامة، أال كىي عدـ كجكد جزاء ييسمط عمى مخالفي المادة السابعة )  جكىرية

األحياف يمجأ األكلياء إلى تزكيج بناتيـ أك أبناءىـ قبؿ بمكغ السف القانكنية، كدكف حتى الحصكؿ عمى 
 ترخيص مسبؽ مف القاضي، األمر الذم يطرح التساؤؿ حكؿ مصير ىذا الزكاج.

ح اختمفت اآلراء بشأنو بيف فقياء القانكف، حيث ذىب بعض الشراح إلى القكؿ بصحة عقد ىذا الطر 
الزكاج الذم أبـر دكف السف القانكنية المحددة لمزكاج، كفي ىذا يشير بعضيـ إلى أنو في حالة عدـ احتراـ 

                                                                 
، 1970فيفرم  19المكافؽ لػ  1389ذم الحجة  13المؤرخ في  20-70القانكف رقـ : لمتفصيؿ في ىاتو االجراءات أنظر 1

بالجريدة الرسمية عدد  2014أكت  09المؤرخ في  08-14المتػػضمف قانكف الحالة المدنية الجزائرم، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 
49. 
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ر البعض أنو إذا كاف ، كما اعتب1سف الزكاج المحدد قانكننا، فبل يترتب عمى ذلؾ إبطاؿ أك فسخ عقد الزكاج 
المشرع قد كضع نصب عينيو مصمحة الفرد كالمجتمع عند تحديده ليذا السف، فإنو مف جية أخرل لـ يعطيو 

، بؿ أف المشرع قد سمح بنفسو 2قد ال يجدم نفعنا لدل البعض القيمة القانكنية البلزمة، ألف ابقاءه دكف جزاء
دكف السف القانكنية، كذلؾ عندما أجاز بمكجب المادة الثانية كبطريؽ غير مباشر بمخالفة ىذا النص كالزكاج 

، كبالتالي فمف أراد الزكاج دكف بمكغ 3( مف ؽ أ ج امكانية تسجيؿ الزكاج كاثباتو بحكـ قضائي22كالعشركف )
السف القانكنية، كدكف الحصكؿ عمى ترخيص مف القاضي فمو ذلؾ، ككؿ ما في األمر أنو ال يمكنو تسجيؿ 

 4اج، إال أنو عند بمكغ السف المطمكبة يمكف لممعني المطالبة بتسجيؿ الزكاج بأثر رجعي.ىذا الزك 
كعميو فإف مف أىـ خصائص القاعدة القانكنية ككنيا ممزمة كمقترنة بجزاء، كدكنيا تصبح مجرد 

م عمى لقكة، كذلؾ بإيقاع الجزاء المادتكصية أك قاعدة أخبلقية، فيي البد أف تفرض عمى األشخاص كلك با
  5مف يخالفيا، كخبلؼ ذلؾ يعد قاعدة مجامبلت أك عادات كتقاليد ال أكثر.

بينما يذىب جانب آخر مف الشراح إلى القكؿ ببطبلف الزكاج الذم يتـ دكف السف القانكنية، كذلؾ 
السالؼ الذكر، كالذم حدد جزاء ىذا الفعؿ، حيث يرل ىؤالء أنو إذا كانت  63/224بتطبيؽ أحكاـ القانكف 

( مف 01األكلى )ة عالجت نفس المكضكع الذم عالجتو المادقد  05/02( مف ؽ أ ج 07المادة السابعة )
( مف القانكف 05، كعميو فإف األكلى تمغي الثانية بقكة القانكف، كلكف نجد المادة الخامسة )63/224القانكف 

، كىذه المادة ال مثيؿ ليا في قد عالجت جزاء تخمؼ السف القانكني لمزكاج ببطبلف ىذا األخير 63/224
، كما أف المادة ما قبؿ األخيرة مف ؽ أ ج لـ قابمة لمتطبيؽ، كمنو تعتبر أحكاميا الزالت 05/02قانكف األسرة 

نما تضمنت عبارة: "63/244تتضمف نص يمغي صراحةن جميع أحكاـ القانكف  تمغى جميع األحكاـ ، كا 

                                                                 
 .31الغكثي )بف ممحة(، المرجع السابؽ، ص  1
 .135محدة(، المرجع السابؽ، ص محمد ) 2
"...وفي حالة عدـ تسجيمو يثبت بحكـ قضائي، يجب تسجيؿ حكـ تثبيت الزواج في ( ؽ أ ج عمى: 22تنص المادة ) 3

 الحالة المدنية بسعي مف النيابة العامة".  
 .17كريمة )محركؽ(، قانكف األسرة عمى ضكء التعديؿ الجديد، المرجع السابؽ، ص  4
تشكار(، الزكاج كالطبلؽ اتجاه االكتشافات الحديثة لمعمـك الطبية كالبيكلكجية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، جيبللي ) 5

 .61، د ط، 2001
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ال يكجد في قانكف األسرة الحالي ما  63/224( مف القانكف 05كالمادة الخامسة )، 1المخالفة ليذا القانوف"
 2يا أك يتعارض معيا، فيي إذا ال تزاؿ سارية المفعكؿ، كال تزاؿ قابمة لمتطبيؽ.يماثميا أك يخالف

كقد أيد جانب آخر مف الفقو ىذا الرأم، كلكنيـ اختمفكا معو في التأسيس، حيث يرل أف الزكاج الذم 
أ ج  ( مف ؽ07يتـ دكف السف القانكنية مصيره ىك البطبلف، ألف تحديد ىذا السف بمكجب المادة السابعة )

الغرض منو ىك حماية الصغار ككذا المحافظة عمى الرضائية في العقد، فالزكاج يقكـ عمى التراضي 
كاالختيار الحر لممتعاقديف كفقا لئلجراءات القانكنية، كىي أمكر ال تتحقؽ إال مع تكافر األىمية الكاممة كقت 

   3إبراـ العقد.
لسف القانكني لمزكاج، نجد بداية أف القانكف كتفصيبل في مكقؼ القانكف الجزائرم مف مخالفة ا

السالؼ الذكر قد حدد جزاء مخالفة السف القانكني لمزكاج، أال كىك بطبلف عقد الزكاج ككؿ، حيث  30/302
...البد أف يبرر األطراؼ ذلؾ لمموظؼ باليوية وسف الخطيبيف، ( منو عمى: "02نصت المادة الثانية )

ادة الحالة المدنية، أو بحكـ يحؿ محميا...، وعدـ احتراـ األطراؼ أو وتبرير العمر ال يمكف إال بشي
ممثمييـ ليذه الشكميات ينتج عنو بطبلف عقد الزواج، زيادة عمى عقوبة مف ستة أياـ إلى ثبلثة أشير 

 فرنؾ، أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف". 500إلى  16حبس، وغرامة مف 
السالؼ الذكر كالخاص بعقكد الزكاج التي يعقدىا  1959فيفرم  04المؤرخ في  59/274أما القانكف 

األطراؼ الذيف يخضعكف لؤلحكاؿ الشخصية المحمية )الجزائر، الساكرة كالكاحات(، نجده لـ ينظـ آثار مخالفة 
 سنة لؤلنثى. 15سنة لمذكر، ك  18شرط السف، كاكتفى بتحديد ىذا السف فقط بػ 

السالؼ الذكر،  تحديد سف الزكاجكالمتضمف  1963جكاف  29المؤرخ في  224/ 63أما القانكف 
سنة لممرأة، فقد نظـ كذلؾ مسػألة الجزاء المترتب عف  16سنة لمرجؿ، ك  18فباإلضافة إلى أنو حدده بػ 

( مف ىذا القانكف، حيث قررت عقكبة 02مخالفة ىذا السف بشكؿ جمي ككاضح، كذلؾ بمكجب المادة الثانية )
د ج، أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف  1000إلى  400ثة أشير، كغرامة مالية مف يكـ إلى ثبل 15الحبس مف 

كذلؾ  ،كالشركاء )كالشيكد( ،كممثمييما القانكنيف )كلي النفس( ،كالزكجيف ،ك القاضي ،عمى كؿ مف المكثؽ
مطمقا  ، كاعتبر ىذا البطبلفباإلضافة إلى بطبلف الزكاج إذا لـ يتبعو دخكؿ في حالة عدـ احتراـ شرط السف،

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02مف قانكف األسرة الجزائرم  223المادة أنظر  1
 .129محمد الصالح بف عكمر، المرجع السابؽ، ص  2
 .118العربي )بمحاج(، الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  3
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يجكز لمزكجيف كلكؿ ذم مصمحة أف يثيره، كحتى لمنيابة العامة الحؽ في الطعف فيو، أما إذا حدث الدخكؿ 
( مف ذات 03ابطالو في الزكجيف دكف غيرىما، كىذا طبقا لممادة الثالثة ) صار البطبلف نسبيا، كانحسر حؽ

، ما لـ يقدـ عقد زكاج محرر كمسجؿ الزكاجالقانكف، كال يجكز ألحد أف يدعي صفة الزكج، أك يتمسؾ بوآثار 
في سجبلت الحالة المدنية، كالتسجيؿ ال يجرم إال إذا تمت مراعاة شرط السف، كىذا طبقا لممادة الخامسة 

     1( مف ىذت القانكف.05)
، لـ ينص تماما عمى 05/02كالمعدؿ باألمر  84/11أما قانكف األسرة الجزائرم الصادر بالقانكف 

(، ىذا كقد 07الجزاء المترتب عمى تخمؼ السف القانكني لمزكاج، رغـ تحديده لو في المادة السابعة )مسألة 
مف ؽ أ نصت عمى جزاء  32/33/34/35اعتبر المشرع األىمية شرط مف شركط الزكاج، كما أف المكاد 

لشرعية، دكف أف تخمؼ ركف الرضا، كشرط الكلي كالصداؽ كالشاىداف، ككذا حالة جكد مانع مف المكانع ا
ينص المشرع عمى جزاء تخمؼ األىمية، ككاف مف المفركض أف يكضح ذلؾ طالما قد اعتبرىا شرط مف 

( مف ؽ أ ج، كىك أمر غريب مف المشرع حينما ينص عمى 09شركط عقد الزكاج بمكجب المادة التاسعة )
راجع إلى عدـ نص اتفاقية  زكاج، يستثني شرط األىمية مف ذلؾ، كيبدكا أف ذلؾجزاء تخمؼ كؿ شركط ال

  سيداك أيضا عمى ىذا الجزاء.
أما عف القضاء الجزائرم، كرغـ ىذا السككف التشريعي إال أف استقر منذ االستقبلؿ عمى امكانية 

كجزاء لو عف ذلؾ، حيث جاء في قرار لممحكمة العميا: "إف مف  ابطاؿ الزكاج الذم تخمؼ فيو شرط السف
المقرر شرعا أف عدـ تكافر أىمية الزكاج ينتج عنو بطبلنو، كمنو فقضاة المجمس قد طبقكا صحيح 

 .2القانكف..."
كأيد ىذا القرار قرار آخر جاء فيو: "مف المقرر شرعا أف الحكـ بفسخ عقد الزكاج قبؿ البناء لتمسؾ 

  3بالفسخ بعد بمكغيا سف الرشد لعدـ رضاىا ىك تطبيؽ صحيح لمقانكف". الزكجة

                                                                 
، 09 عدد، ال05المجمد ، المعيار مجمةعبد القادر قاسـ العيد، "األىمية في الزكاج كفقا ألحكاـ قانكف األسرة الجزائرم"،  1

 .19-18، ص 2004 الجزائر،
، لسنة 01عدد  مجمة قضائية،، 1966ديسمبر  07، المؤرخ في األحكاؿ الشخصيةغرفة قرار صادر عف المحكمة العميا،  2

 .139، ص 1968
، ـ ؽ عدد 2001فيفرم  21، المؤرخ في 255711، بالممؼ رقـ  غرفة األحكاؿ الشخصيةقرار صادر عف المحكمة العميا،  3

 .426-425، ص 2002، لسنة 02
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كشد عضد ىذه القرارات قرار آخر نص عمى: "الزكاج الباطؿ ىك ذلؾ الذم لـ يستكفي شركطو 
 1الصداؽ(". –الكلي  –المكضكعية ) السف 

بطبلف كعميو يتضح أف القضاء الجزائرم كاضح كصريح حكؿ مكقفو مف تخمؼ شرط السف كىك 
العقد، كعميو كاف البد عمى المشرع الجزائرم أف يكاكب ىذا التكجو الفقيي كالقضائي، كذلؾ بتعديؿ المادة 

يبطؿ الزواج إذا اختؿ ركف الرضا، إذا تـ الزواج بدوف أىمية ( ليصبح نصيا كاآلتي: "33الثالثة كالثبلثكف )
وؿ وال صداؽ فيو، ويثبت بعد الدخوؿ أو شاىديف أو صداؽ أو ولي في حالة وجوبو يفسخ قبؿ الدخ

 بصداؽ المثؿ".
 الفرع الثالث

 تحسيف الصحة اإلنجابية لمجنسيف بإقرار المساواة في الفحص الطبي قبؿ الزواج 
تقتضي تقسيـ مضمكف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األكلى  ىذا المكضكعدراسة إف 

لقانكني لمفحص الطبي لمفحص الطبي قبؿ الزكاج"، فيما نخصص الفقرة الثانية "لئلطار ا "لئلطار المفاىيمي
 قبؿ الزكاج".

 الفقرة األولى
 اإلطار المفاىيمي لمفحص الطبي قبؿ الزواج

تيجرل لكبل فحكصات مخبرية أك سريرية "المعنى الدقيؽ ليذا الفحص يفيد بأنو عبارة عف إف   
العازميف عمى الزكاج، كيتـ اجراءىا قبؿ العقد الكتشاؼ أم مكانع صحية تحكؿ  –الذكر كاألنثى  –الجنسيف 

دكف الزكاج، ككذا لمعرفة امكانية االنجاب مف عدميا، بحيث يككف كبل الخاطبيف عالما بما ىك مقبؿ عميو، 
  2."مقتنع بو تماما

                                                                 
، لسنة 02، ـ ؽ عدد 2002جكيمية  03، المؤرخ في 261925ؼ رقـ قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أش، بالمم 1

 .272، ص 2003
، دار الثقافة، عماف، األردف، -دراسة شرعية قانكنية تطبيقية  –صفكاف محمد )غضيبات(، الفحص الطبي قبؿ الزكاج  2

 .56، د ط، ص 2009
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 1ب الكشكفات السريريةمجمكعة االرشادات النفسية كالثقافية كاالجتماعية، إلى جان"كىك كذلؾ   
أمراض الدـ، كاألمراض الصحة اإلنجابية ك  التي تجرل لمطرفيف المقبميف عمى الزكاج، كفحص 2كالمخبرية

عنيا باعتبارىا أمراض قد تحكؿ دكف  الكراثية، كاألمراض المعدية...إلخ، كبيذا الفحص يتـ الكشؼ المبكر
  3."أنياتحقيؽ مقاصد الزكاج، كتقديـ المشكرة المناسبة بش

كترتبط مشركعية الفحص الطبي قبؿ الزكاج بالعديد مف قكاعد الفقو اإلسبلمي كقاعدة "درء المفاسد   
أكلى مف جمب المصالح"، فالفحص الطبي في ىذه الحالة ىك درء لمفسدة، كىي انتشار األمراض المعدية، 

 أساسيا المكدة كالرحمة.رغـ ما يجمبو الزكاج مف مصمحة في تحصيف الزكجيف كتككيف أسرة 
ركعي أعظميا ضررا بارتكاب أخفيما"، فالمفسدة األكلى ىي ككذلؾ قاعدة "إذا تعارضت مفسدتاف   

اض منع بعض المرضى مف الزكاج رغـ أىميتو في عفاؼ الزكجيف، أما المفسدة الثانية ىي انتشار األمر 
رار"، فمشركعية الفحص تتمثؿ أيضا في عدـ كأيضا قاعدة "ال ضرر كال ضكانتقاليا إلى الزكج كاألكالد، 

 4اإلضرار بالزكج اآلخر، كاجتناب أسباب الضرر.
 كلمفحص الطبي قبؿ الزكاج العديد مف االيجابيات كالفكائد نذكر منيا:   
 ،كيقصد بيذه األخيرة "حالة الرفاه  أىـ فائدة لمفحص الطبي ىي تحسيف الصحة االنجابية لمجنسيف

الكاممة بدنيا، كعقميا، كفي جميع األمكر المتعمقة بالجياز التناسمي ككظائفو كعممياتو، كليست مجرد السبلمة 

                                                                 
الكشؼ السريرم ىك الفحص الحسي لممريض بتحسس مكاضع معينة مف جسـ المريض، كذلؾ بالنظر أك الممس، أك بكاسطة  1

 األجيزة الطبية الحديثة.
الكشؼ المخبرم ىك جزء مف الفحكصات التكميمية لمكشؼ عف األمراض المعدية كالزىرم كااليدز، كاألمراض الكراثية  2

المزمنة كالسكرم كالسرطاف، كالكشؼ عف العادات السيئة كالمضرة الدخاف كالكحكؿ  كمرض التبلسيميا، كاألمراض
 كالمخدرات...إلخ.

الدراسات القانكنية  مجمة، "مكرر مف ؽ أ ج 07فاطمة الزىراء قمكاز كأحمد رباحي، "دراسة تطبيقية ألحكاـ نص المادة  3
 .123، ص 2016جكاف  ، الجزائر،01 عدد، ال02المجمد  ،المقارنة

مجمة الحقكؽ كالعمـك ، "مكرر مف قانكف األسرة بيف األصؿ الشرعي كضركرة التعديؿ 07دراسة حكؿ المادة "صكرية غربي،  4
 .  276، ص 2015، الجزائر، جكاف 04عدد  ،السياسية



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              998 ~ 
 

مف المرض أك اإلعاقة، كلذلؾ تعني الصحة االنجابية قدرة الناس عمى التمتع بحياة ميرضية كمأمكنة، 
  1في تقرير اإلنجاب كمكعده كتكاتره".كقدرتيـ عمى اإلنجاب، كحريتيـ 

  عبلـ المقدميف عمى الزكاج كذلؾ يساىـ ىذا الفحص في الكقاية مف أمراض الدـ الكراثية، كا 
المحتممة لمذرية، فإف كجدت تتسع الخيارات في عدـ االنجاب، كعدـ اتماـ الزكاج، كما باألمراض الكراثية 

 قد تؤثر عمى الحياة الزكجية كاستقرارىا. يساعد عمى التحقؽ مف األمراض المزمنة التي
  تثقيؼ المقبميف عمى الزكاج صحينا بالنكاحي التي تؤدم إلى السعادة الزكجية، كتحاشي أسباب أيضا

 كالطبلؽ، كدحض األفكار كالمعتقدات المغمكطة.االختبلؼ 
  العقـ، كبذلؾ تأكد كبل الخطيبيف مف قدرة الطرؼ اآلخر عمى االنجاب، كعدـ كجكد أضؼ إلى ذلؾ

 ييقدـ كؿ كاحد مف الزكجيف عمى الزكاج كىك مطمئف عمى مستقبمو كحياتو الزكجية.
  أيضا ىذا الفحص يحقؽ مصمحة الفرد كالمجتمع معا، ففيما يخص مصمحة الفرد فيك يحافظ عمى

في  النفس كالنسؿ، أما فيما يخص مصمحة المجتمع فيك يقي ىذا األخير مف ذرية ضعيفة تككف عبئ عميو
   2المستقبؿ.

فيك يحكز عمى العديد منيا، مما جعؿ الكثير مف المقبميف عمى أما عف سمبيات الفحص الطبي 
 الزكاج يعزفكف عف ىذه الفحكصات، كمف ىذه السمبيات نجد: 

  التكمفة المادية لو كالتي يتعذر عمى الكثير االضطبلع بيا، كتختمؼ ىذه التكاليؼ تبعا لعدد األمراض
 لكشؼ عنيا، إذ تزداد بازديادىا، كىذا مف شأنو زيادة أعباء إضافية عمى المقبميف عمى الزكاج.المراد ا

  تخكؼ الكثير مف الناس مف ىذه الفحكصات الطبية قبؿ الزكاج، كذلؾ لعدـ القبكؿ النفسي لمنتيجة
 التي سيفصح عنيا بيانا لما سيمحؽ بذريتيـ أك بمصير زكاجيـ.

                                                                 
، مجمة دراسات"، –المرأة الجزائرية نمكذجا  –آماؿ ينكف، "تحسيف الصحة اإلنجابية لممرأة ضمف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية  1

 .72، ص 2017، الجزائر، ديسمبر 02، العدد 1المجمد 
  
: فاتف أنظر ، لتفاصيؿ أكثر103-102كريمة )محركؽ(، قانكف األسرة عمى ضكء التعديؿ الجديد، المرجع السابؽ، ص 2

، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، -أسانيدىا كمقاصدىا  –)البكعيشي الكيبلني(، الفحكصات الطبية لمزكجيف قبؿ ابراـ عقد الزكاج 
الفحص الطبي قبؿ الزكاج في الفقو االسبلمي كقانكف "محمد راشد سالـ المرم،  و ،118، ص 01، ط 2011عماف، األردف، 

ص  ،2020يناير الجزائر، ، 02 عدد، ال09المجمد ، ةالبحكث العممية كالدراسات اإلسبلمي مجمة ،"القطرماألحكاؿ الشخصية 
505 – 506. 
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  ا كأف انتقاؿ إف نتائج الفحص الطبي ميما بمغت دقتيا فيي ال تخرج عف دائرة االحتماؿ، خصكصن
األمراض الكراثية إلى الذرية ليس مقطكعا بو، فمف الكارد أف يكمف المرض كال يعبر عف نفسو في الذرية، كال 

 شؾ أف ىذا سيجعؿ الكثيريف يحجمكف عف الزكاج بمجرد االحتماؿ.
 كقاية الناس مف كؿ األمراض الكراثية، ألنو ال يبحث في  أف الفحص الطبي قبؿ الزكاج ال يعني

الغالب إال عمى مرضيف أك ثبلثة التي تككف أكثر انتشارا في ذلؾ المجتمع، كيبقى احتماؿ االصابة بأمراض 
 أخرل غير معركفة قائما، كىك ما يقمؿ مف جدكل ىذا الفحص قبؿ الزكاج.

 إلى  لطبي قد يدفع الكثير مف المتخكفيف أك المرضىكما أف إلزاـ المقبميف عمى الزكاج بالفحص ا
تزكير نتائج ىذا الفحص لمحصكؿ عمى شيادات تثبت سبلمتيـ مف العيكب كذلؾ عف طريؽ الرشكة أك 

 1المجامبلت...إلخ.
 الفقرة الثانية

 اإلطار القانوني لمفحص الطبي قبؿ الزواج
إلى أف لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة قد ألزمت الدكؿ األطراؼ في بداية  تجدر اإلشارة

االتفاقية منيـ الجزائر بكجكب تحقيؽ مساكاة المرأة مع الرجؿ في اجراء الفحكصات الطبية قبؿ الزكاج، إذ 
 مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ ( )أ(01)فقرة ( 16)طبقنا لممفيكـ الضمني لممادة السادسة عشر 

التمييز ضد المرأة، كطبقا لما تؤكد عميو لجنة االتفاقية في كؿ مرة ترفع ليا الدكؿ األعضاء تقاريرىا الدكرية، 
فإنو إذا كانت أم دكلة طرؼ تمـز المقبميف عمى الزكاج بإجراء فحكصات طبية معينة، كشرط شكمي كقائي 

جنسيف في ذلؾ، فيخضع الرجؿ لذات الفحكصات النعقاد الزكاج، فإنو البد أف ال يككف ىناؾ أم تمييز بيف ال
 التي تخضع ليا المرأة عمى قدـ المساكاة.

أف ىناؾ العديد مف الدكؿ التي عارضت كبشدة اشتراط الشيادة الطبية قبؿ عقد كرغـ ذلؾ إال 
لمرأة عمى كجو الخصكص يقتضي نص يي ترل بأف التفعيؿ الحقيقي لحقكؽ اإلنساف كحقكؽ االزكاج، ف

                                                                 
الجزائرية  مجمةال، "الكشؼ الطبي قبؿ الزكاج كأثره عمى الرضا كفؽ قانكف األسرة الجزائرم كالفقو اإلسبلمي"عادؿ لمكشي،  1

: صفكاف محمد لتفاصيؿ أكثر أنظر، 09-08ص  ،2016جكاف  ، الجزائر،05 عدد، ال53المجمد ، لمعمـك القانكنية كالسياسية
 84/11الفحص الطبي قبؿ الزكاج مستجدات قانكف األسرة "مكسى مرمكف،  و ،95-92)غضيبات(، المرجع السابؽ، ص 

، 41، عدد اإلنسانية مجمة العمـك ،"المعدؿ كالمتمـ لو 27/02/2005المؤرخ في  05/02بمكجب األمر رقـ  1984لسنة 
 .488-487، ص 2014جكاف الجزائر، 
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عمى إلغاء ىذا الشرط السابؽ عمى الزكاج، كذلؾ ألف فيو مساس كاضح بمبدأ حرية صراحة سيداك ة اتفاقي
الرجؿ كالمرأة في الزكاج، كما أنو ال يجب النظر إلى عقد الزكاج مف المنظكر االجتماعي كاالقتصار عمى 

نصر األخبلقي كعدـ انتشار االعتبارات الصحية، بؿ أف ىناؾ عنصرنا بالغ األىمية في إقرار الزكاج كىك الع
، كمنو فإف إخضاع المرأة حسب ىذا الرأم لمثؿ ىذه الفحكصات الطبية ىك إجراء يتعارض مع 1الرذيمة

 جكىر الحؽ في الزكاج المضمكف في اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة.
ينص عمى ضركرة اجراء فحص طبي قبؿ الزكاج أما بالنسبة لمكقؼ المشرع الجزائرم، نجده لـ يكف 

استحدث ىذا اإلجراء ألكؿ مرة بمكجب تعديؿ قانكف األسرة باألمر  كلكنو، 84/11بمكجب قانكف األسرة 
يجب عمى طالبي الزواج أف ( مكرر، التي جاء نصيا كاآلتي: "07بإضافة المادة السابعة )كذلؾ  05/02

( تثبت خموىما مف أي مرض أو عامؿ قد يشكؿ 03عف ثبلثة أشير )يقدما وثيقة طبية، ال يزيد تاريخيا 
 خطرا يتعارض مع الزواج.

يتعيف عمى الموثؽ أو ضابط الحالة المدنية أف يتأكد قبؿ تحرير عقد الزواج مف خضوع الطرفيف   
لمفحوصات الطبية، ومف عمميما بما قد تكشؼ عنو مف أمراض أو عوامؿ قد تشكؿ خطرا يتعارض مع 

 واج، ويؤشر بذلؾ في عقد الزواج.الز 
 2تحدد شروط وكيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ".  
( مف قانكف 72) الثانية كالسبعكفعمى ذات المسألة بمكجب المادة النص المشرع الجزائرم  أعادكما   

  3".الفحص الطبي السابؽ لمزواج إجباريبقكلو: " 2018لسنة  18/11الصحة رقـ 
المنظـ لمشيادة  2006مام  11المؤرخ في  06/154باإلضافة إلى المرسـك التنفيذم رقـ ىذا   

 4الطبية.

                                                                 
، معسكر، الجزائر، عدد مجمة الدراسات كالبحكث القانكنية، "–دراسة مقارنة  –رشيد مسعكدم، "الشيادة الطبية قبؿ الزكاج  1

 . 67، ص 2008، 01
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2
المؤرخة في  ،46الرسمية عدد الصادر بالجريدة  ،المتضمف قانكف الصحة، 2018يكليك  02المؤرخ في  18/11القانكف رقـ  3

 .2018 يكليك 29
الجزائرم، سالؼ  سرةمكرر مف قانكف األ 07المادة  المحدد لشركط ككيفيات تطبيؽ أحكاـ 06/154المرسـك التنفيذم رقـ  4

 الذكر.
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مشيادة الطبية كإجراء شكمي قبؿ الزكاج، فقد سبقو في ذلؾ و لبإدراج كثيراالمشرع الجزائرم قد تأخر ك   
المغربي بعد ذلؾ حيف ، ليميو المشرع 1964لسنة  46المشرع التكنسي الذم نظميا بمكجب القانكف رقـ 

، أما المشرع 19941، أما المشرع المصرم نظميا بسنة بعد ذلؾ أم في سنة 1993نظميا في سنة 
ـ، ليتبناىا  2002ق لسنة  1422محـر  14السعكدم فقد نظميا كفؽ قرار مجمس الكزراء السعكدم بتاريخ 

 20052.3رع الجزائرم بعد ذلؾ في سنة المش
نجدىا قد  05/02( مكرر مف قانكف األسرة الجزائرم المعدؿ باألمر 07ابعة )كبالرجكع لممادة الس  

يجب عمى طالبي الزواج أف يقدما ألزمت المقبميف عمى الزكاج بالقياـ بالفحص الطبي قبؿ ذلؾ بقكليا: "
شركط ككيفيات تطبيقيا إلى ىذه المادة  أحالت بينما( أشير..."، 03وثيقة طبية ال يزيد تاريخيا عف ثبلثة )

( مكاد فقط 07، ىذا األخير تضمف )06/154التنظيـ، كىك ما تحقؽ بعد ذلؾ بصدكر المرسكـ التنفيذم 
 نصت عمى شركط الشيادة الطبية قبؿ الزكاج، كىي كاآلتي: 

                                                                 
 .274صكرية غربي، المرجع السابؽ، ص  1
الجزائر، ، 01، عدد مجمة المحكمة العميا، "الشيادة الطبية قبؿ الزكاج عمى ضكء قانكف األسرة الجزائرم"العربي )بمحاج(،  2

 .107-106، ص 2007
( مكرر في ؽ أ ج ثارت في بداية األمر تأكيبلت خاطئة 07كتجدر اإلشارة إلى أنو بمجرد إضافة المشرع لممادة السابعة ) 3

كحتى لدل بعض فركع اإلدارة المحمية، إذ شرع بعض ضباط الحالة المدنية في بعض حكليا في كسط المجتمع الجزائرم، 
البمديات في اشتراط شيادة العذرية لممرأة المقبمة عمى الزكاج، مما أدل إلى رفض قاطع لذلؾ في الكسط النسكم، كال سيما 

 Leت ىذه الشيادة بكثيقة العار )بعض الجمعيات النسكية الناشطة في نطاؽ حقكؽ اإلنساف كحقكؽ المرأة، كقد سمي
document de la honte كاعتبرت خرقا لحقكؽ المرأة كحرية الزكجيف الخاصة، مما استدعى مطالبة كزارتي الداخمية ،)

زاء ىذا الكاقع فندت الكزارة المكمفة بالعبلقات  كالعدؿ بالتدخؿ العاجؿ لكضع حد ليذا التعسؼ كىذه التصرفات غير القانكنية، كا 
ي انتشرت في ظؿ غياب نص تنفيذم كفراغ قانكني في ذلؾ الكقت، مع البرلماف عمى لساف كزيرىا ىذه اإلشاعات الغريبة الت

كعميو كاف مف الضركرم تحديد طبيعة ىذه الشيادة الطبية كأنكاع الفحكصات التي يخضع ليا المرشحكف لمزكاج، كىك ما تحقؽ 
در عبلؽ، الفحص الطبي عبد القا: لتفاصيؿ أكثر أنظرالسالؼ الذكر،  06/154بعد سنة كاممة مف إصدار المرسـك التنفيذم 

تممساف،  –، رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص، جامعة أبي بكر بمقايد -دراسة مقارنة  –لممقبميف عمى الزكاج 
 .238، ص 2013-2012الجزائر، 
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  ( أشير مف يكـ إجراء الفحص، فبمفيكـ المخالفة إذا03ال تتجاكز مدة الشيادة الطبية ثبلثة )أف 
كانت الشيادة تاريخيا يزيد عف ثبلثة أشير يرفض ضابط الحالة المدنية أك المكثؽ ابراـ عقد الزكاج )المادة 

02.) 
  يجب أف يقكـ الطبيب اجباريا بفحص عيادم شامؿ، كالمقصكد بو الفحص الخارجي دكف اجراء

كأف يقكـ الطبيب بالتعرؼ عمى فصيمة دـ المقبؿ عمى الزكاج سكاء كانت ىذه تحاليؿ أك أمكر أخرل، 
 .(03)المادة  Oأك  A، Bالفصيمة  

  يمكف لمطبيب بصفة اختيارية كليست اجبارية أف يقكـ بإجراء فحكصات أخرل لمكشؼ عف األمراض
خطار المقبمي ف عمى الزكاج بمخاطر العدكل التي قد تشكؿ خطر االنتقاؿ إلى الزكج أك األكالد فيما بعد، كا 

منيا، باإلضافة إلى السكابؽ الكراثية كالعائمية التي يتـ الكشؼ عنيا مف أجؿ معرفة بعض العيكب أك قابمية 
 (.04اإلصابة ببعض األمراض )المادة 

  بعد الحصكؿ عمى النتائج مف كاجب الطبيب أف يعمـ المعني بالفحص بنتائج ىذه الفحكصات ،
الفحص العيادم الشامؿ كفصيمة الدـ، كيتـ اعداد شيادة طبية بذلؾ تسمـ إلى المعني )المادة كالمتمثمة في 

05.) 
  بعد الحصكؿ عمى الشيادة الطبية يقكـ ضابط الحالة المدنية أك المكثؽ باالستماع لمطرفيف، كالتأكد

يتعارض مع الزكاج، كيؤشر مف عمميما بنتائج الفحص الطبي، كباألمراض أك العكامؿ التي قد تشكؿ خطرا 
(، كبالتالي ال يجكز لممكثؽ أك ضابط الحالة المدنية تحرير العقد إال بعد 07بذلؾ في عقد الزكاج )المادة 

  1(.06الحصكؿ عمى الشيادة الطبية التي البد أف يقدميا لو المقبميف عمى الزكاج )المادة 
 لعقد ألسباب طبية إذا كافقا الطرفاف عمى ال يجكز لممكثؽ أك ضابط الحالة المدنية رفض ابراـ ا

 2الزكاج رغـ كجكد ذلؾ المرض.
كما يعاب عمى المشرع الجزائرم في تنظيمو لمسألة الفحص الطبي قبؿ الزكاج ىك عدـ تحديد 
لؤلمراض المعنية بالفحص الطبي قبؿ الزكاج، كعدـ ذكره لبعضيا عمى األقؿ كلك عمى سبيؿ المثاؿ، كمنحو 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.06/154المرسـك التنفيذم رقـ  1
اشتراط الشيادة الطبية كأثرىا في عقد الزكاج عمى ": إيماف معمرم ك مفيدة ميدكف، ىذه الشروط أنظر حوؿلمتفصيؿ أكثر  2

، ص 2019، الجزائر، سنة 01، العدد 03، المجمد مجمة معالـ لمدراسات القانكنية كالسياسية، "ضكء قانكف األسرة الجزائرم
 كما بعدىا. 104ابؽ، ص ، ك كريمة )محركؽ(، قانكف األسرة عمى ضكء التعديؿ الجديد، المرجع الس48



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              989 ~ 
 

ـ يمتـز الطبيب بأخبلقيات المينة كلـ التقدير لمطبيب الفاحص، كىك ما نراه خطأن خاصة إذا لفي ذلؾ سمطة 
يكف في مستكل الميمة التي أككميا لو المشرع، فقد يحدث حتى في بعض األحياف تسميـ ىذه الشيادة الطبية 

ك ما يجعؿ ىذا دكف إجراء فحص طبي فعمي، كما قد يتآمر الطبيب ضد أحد المقبميف عمى الزكاج، كى
 ؿاإلجراء دكف فائدة، كما أف مدة الثبلثة أشير المقررة لصبلحية ىذه الشيادة ىي مدة طكيمة جدا، فقد يحص

مثبل خبلؿ ىذه المدة عبلقة غير شرعية مف الممكف أف ينتج عنيا أمراض عديدة، كمنو كاف مف المستحسف 
 .أف ال يزيد تاريخ الشيادة عف أسبكع أك أسبكعيف عمى األكثر

أف المشرع الجزائرم لـ يدرج مسألة الفحص الطبي قبؿ الزكاج ضمف قانكف  كذلؾ كما نضيؼ القكؿ
كلك باإلشارة ليا فقط في الشيادات المطمكبة في ممؼ عقد الزكاج،  عبلقتو الكثيقة بياالحالة المدنية رغـ 

( مف ىذا القانكف التي ألزمت طالبي الزكاج بإثبات حالتيـ المدنية 74المادة الرابعة كالسبعكف )في خاصة 
ضمنو الشيادة ، فمف باب أكلى لك تدخؿ المشرع كعدؿ ىذا النص كأدرج 1عف طريؽ تقديـ كثائؽ محددة،

 زمة بمكجب برقية أك منشكر كزارم فقط.الطبية قبؿ الزكاج عكضا عمى أف تبقى المسألة مم
بأف جميع النصكص القانكنية التي نظـ بيا  فنرلأما عف جزاء تخمؼ الفحص الطبي قبؿ الزكاج، 

ؿ بيا، كىك ما نعيب في حالة اإلخبل المشرع الجزائرم ىذه المسألة جاءت خالية تماما مف النص عمى الجزاء
فيو عمى المشرع، ألف مف أىـ خصائص القاعدة القانكنية أنيا قاعدة مقترنة بجزاء، فيذا األخير ىك صماـ 
األماف لضماف نجاعتيا كفعاليتيا في المجتمع، كلكف ىذا النقص ال يعني انعداـ الجزاء كمينا، بؿ يمكف أف 

 كف األسرة ذات الصمة بالمكضكع.يفيـ بأنو إحالة لتطبيؽ القكاعد العامة لقان
فبالنسبة أكال لمزكاج الذم تـ دكف شيادة طبية فيك ال يعتبر زكاج باطؿ، بؿ يبقى صحيح، ألف 

( مكرر مف ؽ أ ج، غير أنو 09( ك )09الشيادة الطبية ال تعد ركف كال شرط في الزكاج بمكجب المادتيف )
لطبلؽ لمعيكب يجكز لمطرؼ المتضرر في ىذه الحالة أف يعتمد عمى إخفاء المرض مف طرؼ زكجو لطمب ا

( كيعتبر طبلقو مبرر غير تعسفي، أما 48فالزكج يؤسس ذلؾ عمى المادة الثامنة كاألربعكف )كاألمراض، 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.70/20: األمر أنظر 1
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، كيستجاب لطمبيما دكف 1(02( فقرة )53في التطميؽ عمى المادة الثالثة كالخمسكف )الزكجة تؤسس طمبيا 
  2تأجيؿ خاصة إذا كاف المرض ال شفاء منو.

الجزائية فبل تسمط عمى الزكجاف المذاف أبرما عقد الزكاج دكف فحص طبي أم أما عف العقكبات 
عقكبات جزائية، غير أف ضابط الحالة المدنية أك المكثؽ تسمط عمييما عقكبات جزائية في حالة قبكؿ ابراـ 

مف ؽ ع ج التي تنص  459عقد الزكاج دكف االطبلع عمى الفحص الطبي لمزكجيف، كىذا طبقا لممادة 
، ويجوز أف يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثبلثة أياـ عمى د ج 1000إلى  300يعاقب بغرامة مف : "عمى

األكثر كؿ مف خالؼ المراسيـ والقرارات المتخذة قانونا مف طرؼ السمطة اإلدارية إذا لـ تكف الجرائـ الواردة 
 فييا معاقب عمييا بنصوص خاصة".

الطبية بخمك المريض المقبؿ عمى الزكاج مف مرضو أما بالنسبة لمطبيب الذم يصرح في الشيادة 
كؿ طبيب أو جراح أو طبيب ؽ ع ج التي تنص عمى: " 226المكجكد فيو فعميا، فإنو يعاقب طبقا لممادة 

أسناف أو مبلحظ صحي أو قابمة قرر كاذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاىة أو حمؿ، أو أعطى 
أو عف سبب الوفاة، وذلؾ أثناء تأدية أعماؿ وظيفتو، وبغرض بيانات كاذبة عف مصدر مرض أو عاىة 

محاباة أحد األشخاص يعاقب بالحبس لمدة مف سنة إلى ثبلث سنوات ما لـ يكف الفعؿ احدى الجرائـ األشد 
مف قانوف العقوبات الجزائري، ويجوز عبلوة عمى ذلؾ أف  134إلى  126المنصوص عمييا في المواد 

مف سنة عمى األقؿ إلى  14رماف مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة في المادة يحكـ عمى الجاني بالح
 3خمس سنوات عمى األكثر".

مكضكع الفحص الطبي قبؿ الزكاج بالقكؿ أف ىذا الفحص ليس مانعا لمزكاج مف حيث المبدأ، كنينيي 
فيمكف الزكاج بدكنو، كالعقد يظؿ صحيح شرعا، كلكنو أصبح مطمكب ككثيقة أساسية عند مباشرة اجراءات 

                                                                 
العيوب التي تحوؿ  -2"يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ لؤلسباب اآلتية: ( مف ؽ أ ج عمى: 02( فقرة )53تنص المادة ) 1

 دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج".
العربي )بمحاج(، الشيادة الطبية قبؿ الزكاج عمى ضكء  و، 53: عبد العزيز )سعد(، المرجع السابؽ، ص لتفاصيؿ أكثر أنظر 2

 . 277عبد القادر عبلؽ، المرجع السابؽ، ص  و ،118قانكف األسرة الجديد، المرجع السابؽ، ص 
 49المتضمف قانكف العقكبات الجزائرم، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  1966يكنيك  08المؤرخ في  66/156األمر  3

 29المؤرخة في  25، ج ر عدد 2020 أبريؿ 28المؤرخ في  20/06المعدؿ كالمتمـ بالقانكف  ،1966يك يكن 11المؤرخة في 
 .2020 أبريؿ



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              989 ~ 
 

ألمراض الخطيرة تحرير عقد الزكاج المدني، كذلؾ نظرا لتطكر حياة اإلنساف، كاكتشاؼ العمكـ الطبية لبعض ا
التي يمكف أف تؤثر عمى صحة الزكجيف بانتقاليا مف المصاب منيما إلى السميـ بعد المعاشرة الزكجية، 
كاحتماؿ تكريثيا لمنسؿ المنتظر منيما مستقببل، ليذا اىتدت أغمب التشريعات الكضعية منيا المشرع الجزائرم 

، إذا فاليدؼ حمائي كقائي ال أكثر، يندرج ضمف 1إلى فكرة تقنيف ىذه المسألة لضركرة المصمحة ليس إال
السياسة الصحية الجديدة التي يتبناىا المشرع الجزائرم، ىذا األخير الذم ما فتئ يكيؼ تشريعاتو كفؽ 
التحكالت الحاصمة مف حكلو، كانتياج اإلصبلح الذم شرع يمس المنظكمة القانكنية في شتى قكاعدىا العامة 

تطمب التعاطي معو ايجابا كبحذر مستمر مراعاة لخصكصية المجتمع الجزائرم كالخاصة، األمر الذم ي
 المحافظ، كذلؾ بعدـ االنسياؽ نحك كؿ ما يريد التأثير فيو سمبا.
 المطمب الثاني

 مف عقد زواج المرأة الشرعي ركف الولي إسقاطإلغاء التمييز بيف الزوجيف مف خبلؿ 
لقد أصبحت مسألة حقكؽ المرأة كحرياتيا مسألة يزايد عمييا كيختمؼ حكؿ مضمكنيا الكثير، ككصؿ 
النقاش فييا إلى أحكاـ قانكف األسرة، الذم تعتبر مسألة الكلي كتدخمو في عقد زكاج المرأة التي تحت كاليتو 

كلية، أك القكانيف الكضعية، مف أىـ المسائؿ التي أثير بشأنيا خبلؼ كبير سكاءن عمى مستكل الصككؾ الد
 فقياء الشريعة اإلسبلمية.بيف كحتى 

، نخصص الفرع كعفر ثبلث كعميو فدراسة ىذه المسألة تقتضي تقسيـ مضمكف ىذا المطمب إلى 
بيف الزكجيف في اتفاقية  إلغاء التمييزمسألة ""، بينما نخصص الفرع الثاني لدراسة مفيكـ الكالية" لتبيافاألكؿ 

في قانكف الشرعي إلغاء ركف الكلي "، في حيف يأتي الفرع الثالث تحت عنكاف "سقاط ركف الكليإسيداك ب
 ".تكريسا التفاقية سيداكالجزائرم األسرة 

 الفرع األوؿ
 مفيـو الوالية

جؿ أحكاميا مف الشريعة اإلسبلمية، كىذه األخيرة تعرؼ يعتبر عقد الزكاج مف العقكد التي استمدت   
يسمى بػ "نظاـ الكالية"، كالذم مفاده أف المرأة ال يمكنيا كأصؿ عاـ أف تبـر زكاجيا بمفردىا بؿ يستكجب ما 

، كىك دكف غيرىما ذلؾ مكافقة كلييا، غير أف ىذا العقد في مقابؿ ذلؾ يقكـ عمى ركف الرضائية لمعاقديف فقط

                                                                 
 .119العربي )بمحاج(، الشيادة الطبية قبؿ الزكاج عمى ضكء قانكف األسرة الجديد، المرجع السابؽ، ص   1
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الية قسط كبير مف اىتماـ كنقاش فقياء يذا أخذت الك ، كلرض بيف نظامي الكالية كالرضائيةتعاالما يثير 
 )الفقرة الثانية(. شركطيا)الفقرة األكلى(، أك مف حيث  تعريفيامف حيث  سكاء الشريعة كالقانكف

 الفقرة األولى
 الوالية تعريؼ

الكالية لغة مأخكذة مف الفعؿ "كّلى" بفتح الكاك ككسر البلـ، كالكالية بكسر الكاك تعني النصرة كالمحبة   
ألنيا تحتاج  كالتضامف، كالكلي ىك الناصر كالمحب كالمعيف، كقد تعني القائـ بأمر الشخص المتكلي لشؤكنو،

، كيسمى 1عميو، كالنسب أدعى إلى تحقيؽ ذلؾمف الكلي إلى التدبير كالقدرة، كما تحتاج إلى نصرة المكلى 
، ككلي المرأة 3واهلل ولي المؤمنيف"كقكلو أيضا: "، 2فميممؿ وليو بالعدؿ"متكلي العقد الكلي، كمنو قكلو تعالى: "

 مف يمي عقد نكاحيا، كالكلي اسـ مف أسماء ا الحسنى، كتعني الناصر. 
أما اصطبلحا فتعرؼ الكالية بأنيا: "سمطة شرعية تخكؿ لصاحبيا انشاء العقكد كالتصرفات كجعميا   

اليتو ممف لو عميو سمطة مستمدة مف نافذة، سكاء كاف مكضكع التصرؼ يخصو أك كاف يخص مف في ك 
، أك ىي: "حؽ يخكؿ لمف تثبت لو القدرة عمى 4الغير، بما في ذلؾ تصرفات الككيؿ في حدكد عقد الككالة"

 5انشاء العقكد كالتصرفات، بمعنى أنيا تترتب عمييا آثارىا الشرعية بمجرد صدكرىا منو".
بأنيا: "تنفيذ القكؿ عمى المرأة أك القاصر في ف تعريؼ الكالية في الزكاج كتخصيصا مف ذلؾ يمك  

حكميا في الزكاج، كاالشراؼ عمى شؤكف أم منيما في العقد مف طرؼ شخص لو المقدرة الشرعية عمى 
 6ذلؾ".

كالكالية في الزكاج تقكـ عمى الشفقة، كذلؾ معتبر بالقرابة، فأقربيـ أكثرىـ شفقة، كمف ىنا أجمع فقياء 
ترتيب األكلياء في الزكاج مع خبلؼ يسير بينيـ في تحديد األقرب مف الفئات اآلتية،  الشريعة اإلسبلمية عمى

                                                                 
 .406، المرجع السابؽ، ص (ابف منظكر)جماؿ الديف  1
 .282سكرة البقرة، اآلية  2
 .68سكرة آؿ عمراف، اآلية  3
 .140محمد الصالح بف عكمر، المرجع السابؽ، ص  4
 .192محدة(، المرجع السابؽ، ص محمد ) 5
، مجمة العمـك اإلنسانية، "أحكاـ نكاح القاصر بيف الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم"ربيعة حزاب ك فتيحة يعقكبي،  6

 .181، ص 2018، الجزائر، جكاف 05العدد 
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ف نزؿ / األخ الشقيؽ / األخ ألب / أكالد اإلخكة /  ف عبل / االبف كابف االبف كا  كىـ: األب / أب األب كا 
 األعماـ ثـ أكالدىـ / األقرب تعصيبا / السمطاف )القاضي(.

ياء دار حكؿ المرتبة األكلى كالثانية لؤلكلياء، حيث أف كالية البنكة تقدـ كاالختبلؼ اليسير بيف الفق
أما كالية األبكة عند كؿ مف الحنفية كالمالكية، في حيف نجد الحنابمة يقدمكف كالية األب عمى االبف، عمى 

 1الشافعية فيسقطكف كالية األبناء تماما مف الزكاج.

 الفقرة الثانية
 شروط الوالية

ال نجد حقيقة نصا حكؿ الشركط الكاجب تكافرىا في فإننا الزكاج، عقد عف شركط الكلي في بالحديث 
كلي الزكجة في قانكف األسرة الجزائرم رغـ أىمية ذلؾ، كىذا خبلفا لما ىك منصكص عميو في عدة قكانيف 

رىا في كلي عربية لؤلحكاؿ الشخصية التي نجد فييا العديد مف النصكص التي تبرز الشركط الكاجب تكاف
 الزكجة حتى يستطيع ىذا األخير مباشرة عقد زكاج مف في كاليتو.

ؽ أ ج فإف كؿ ما لـ يرد النص عميو في قانكف األسرة فبلبد مف الرجكع  222كعميو تطبيقا لممادة 
ا في فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كتبعا لذلؾ نجد فقياء الشريعة قد اختمفكا حكؿ الشركط الكاجب تكافرى

 كلي الزكجة، فكانت ىناؾ شركط متفؽ عمييا، كأخرل مختمؼ فييا.
 فبالنسبة لمشركط المتفؽ عمييا ىي:

 فبلبد أف يككف الكلي مسمما عمى مسممة، فبل يزكج الكافر المسممة، كال المسمـ الكافرة، شرط اإلسبلـ :
 2ال يتخذ المؤمنيف الكافروف أولياء مف دوف المؤمنيف".لقكلو تعالى: "
فيجكز أف يككف كلييا مف ممتيا، كذلؾ قكؿ أبك حنيفة كالشافعي كابف إذا تزكج المسمـ الكتابية  أما

  3حنبؿ.

                                                                 
مجمة محمد سميح الخالدم، "الكلي كاشتراطو في عقد زكاج المرأة بيف الفقياء )األئمة األربعة( كقكانيف األخكاؿ الشخصية"،  1

 .07، ص 2014، اإلمارات العربية المتحدة، نكفمبر 496، عدد الدراسات اإلسبلمية كالعربية
 .28سكرة آؿ عمراف، اآلية  2
مجمة الدراسات كالبحكث ، "الزكاج عمى ضكء أصكؿ الشريعة اإلسبلمية كقانكف األسرة الجديد الكالية في"عبد العالي عشارم،  3

 .321، ص 2018، الجزائر، جكاف 09، العدد القانكنية
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 :البد أف يككف الكلي بالغا عاقبل حائزا ألىمية األداء، إذ ال كالية لصغير غير مميز أك  شرط األىمية
 1ا كالية عمى غيرىما.مجنكف، فيما أنفسيما يحتاجاف إلى مف يكلي عمييما فكيؼ تككف ليم

كيتبع األىمية ضركرة عدـ اختبلؿ نظر الكلي ليـر أك أسقاـ أك آالـ شاغمة لنظره، فإذا كجد ذلؾ 
  2تنتقؿ الكالية إلى األبعد منو حسب رأم الشافعية.

 :فبل يجكز لمحـر بحج أك عمرة تكلي عقد النكاح لنفسو  شرط خمو الولي مف اإلحراـ بحج أو عمرة
 3كح".نال ينكح المحـر وال يُ أك لغيره لقكلو صمى ا عميو كسمـ "

 أما عف الشركط المختمؼ فييا فيي: 
 :كىك شرط متفؽ عميو عند الجميكر مف غير الحنفية، حيث يركف بأف الكالية تثبت  شرط الذكورة

لمذكر فقط، كال تثبت لؤلنثى بأم حاؿ مف األحكاؿ، فالمرأة ال تثبت ليا الكالية عمى نفسيا في الزكاج كال عمى 
زكاجيا بنفسيا دكف غيرىا، أما الحنفية فيركف عكس ذلؾ، أم بإمكاف المرأة البالغة الراشدة أف تباشر عقد 

إف كاف  كلي ليا، كما ليا عمى غيرىا كالية التزكيج كذلؾ، مع إعطاء الكلي حؽ االعتراض عمى الزكاج
 4.الزكج غير كؼء لمبنت مثبل

 :عف عدالة الكلي فإف جميكر الفقياء يركف أف الفاسؽ تجكز كاليتو في الزكاج، كىذا  شرط العدالة
كبالتالي يصح أف يككف كليا عمى غيره، كما يمكنو أف يتكلى أمر العامة، راجع ألف الفاسؽ كلي عمى نفسو، 

 5أما الشافعية كالحنفية في ركاية أخرل يشترطكف العدالة في الكلي.
 :اختمؼ الفقياء فييا، حيث رأل البعض منيـ أنو ال يجكز أف يككف العبد كلينا، ألنو ال يمكف  الحرية

 6أف يزكج نفسو، فبل يمكف بالتالي أف يزكج غيره، بينما رأل البعض اآلخر خبلؼ ذلؾ.

 

                                                                 
 .59، ص 1997، الجزائر، يناير 02، العدد مجمة التكاصؿ، "الكالية في الزكاج"الصادؽ فربكم،  1
 .25محمد سميح الخالدم، المرجع السابؽ، ص  2
 .321، ص السابؽعبد العالي عشارم، المرجع  3
 .63، ص نفسوالصادؽ فربكم، المرجع  4
 .322، ص نفسوعبد العالي عشارم، المرجع  5
 .26، ص نفسومحسف سميح الخالدم، المرجع  6
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 الفرع الثاني

 سقاط ركف الوليإإلغاء التمييز بيف الزوجيف في اتفاقية سيداو ب

القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة أف كجكد الكلي في عقد زكاج المرأة،  لقد اعتبرت اتفاقية
كعدـ كجكده كاشتراطو في عقد زكاج الرجؿ ىك تمييز صارخ ضد المرأة، كقد أكدت عمى ضركرة تحقيؽ 

عشر  ضمف المادة السادسة اكردت ج مباشرة دكف كاسطة مف خبلؿ فقرتيفالمساكاة بيف الجنسيف في ابراـ الزكا
 .(01جزء )( 16)

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة  -1: "حيث نصت الفقرة األكلى مف ىذه المادة عمى
لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات العائمية، وبوجو خاص تضمف 

حرية اختيار الزوج وفي عدـ عقد الزواج إال )ب( نفس الحؽ في عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: 
، طبقا ليذه الفقرة تمتـز الدكؿ األطراؼ في االتفاقية بمنح المرأة حؽ الرضا الحر 1برضاىا الحر والكامؿ"

كالكامؿ بميثاؽ الزكاج، كىذا معناه مف جية أخرل أنو ال يجكز ألم كاف التدخؿ في رضا المرأة بالزكاج 
كباألخص الكلي أبا كاف أك غيره، فالرضا بيذا المعنى يجعؿ مف المرأة ىي صاحبة القرار كاختيارىا لمزكج، 

الكحيد في الزكاج، كأكثر مف ذلؾ فإنو تمنح ليا السمطة كالمقدرة عمى مباشرة عقد زكاجيا بنفسيا دكف 
 كاسطة، أم دكف اشتراط كلييا أك حتى دكف حضكره.

( 16كما عاكدت االتفاقية التأكيد عمى ىذا األمر مف خبلؿ الفقرة )ج( مف المادة السادسة عشر )
تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد  -1"(، كالتي جاء في مضمكنيا: 1)

عمى أساس المساواة بيف  المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات العائمية، وبوجو خاص تضمف
، كطبقا لياتو الفقرة تيمـز الدكؿ األطراؼ في 2الرجؿ والمرأة: )ج( نفس الحقوؽ والمسؤوليات أثناء الزواج"

االتفاقية منيا الجزائر بمنح حقكؽ مساكية لحقكؽ الرجؿ في كؿ األمكر المتعمقة بالزكاج، خاصة منيا ابراـ 
 ؿ ىذا الحؽ تماما.زكاجيا بنفسيا دكف كلييا مثمما لمرج

                                                                 
 ، مرجع سابؽ1979( )ب( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 01( فقرة )16المادة ) أنظر 1
 ، مرجع سابؽ.1979( )ج( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 01( فقرة )16المادة ) أنظر 2
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ىذا كقد أعربت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عف قمقيا مف الدكؿ التي ال تزاؿ تشريعاتيا 
 األسرية تفرض ضركرة زكاج المرأة بالكلي، كاعتبرت المجنة ذلؾ بمثابة تمييز كاضح ضد المرأة.

إف حؽ المرأة في "جاء فيو:  ( مف االتفاقية16سادسة عشر )كفي تعميؽ لمجنة عمى تطبيؽ المادة ال
اختيار زوجيا وفي التزوج بحرية ىو حؽ أساسي لحياتيا وكرامتيا ومساواتيا كإنساف، وتبيف تقارير 

عادة تزويجيا قسرا وبتدخؿ ولييا بناًء عمى  العرؼ أو الدوؿ األطراؼ وجود بمداف تسمح بتزويج المرأة وا 
مف الناس...، ويجب صوف حؽ المرأة في الموافقة عمى  المعتقدات الدينية أو األصوؿ العرقية لجماعات

نفاذ ذلؾ قانونا، رىنا بقيود  مبدأ الزواج، وموعده، والشخص الذي تتزوجو، دوف تدخؿ أي شخص آخر، وا 
  1.معقولة عمى ىذا الحؽ تستند مثبل إلى حداثة سف المرأة أو قرابة الدـ التي تربطيا بالشريؾ"

لجنة االتفاقية في ردىا عمى التقرير األكلي المقدـ مف الحككمة الجزائرية  كبالنسبة لمجزائر فقد أعربت
قمقيا مف تمسؾ الجزائر بتحفظاتيا، خاصة تحفظيا الوارد عمى المادة " :عف 1999كذلؾ في سنة 
( مف االتفاقية، كما أكدت أف ذلؾ أدى إلى اإلبقاء عمى العديد مف مظاىر التمييز ضد 16السادسة عشر )

عف المرأة في األسرة منيا تدخؿ ولييا في زواجيا، ومنيا مف ابراـ ىذا العقد بنفسيا، كما أعربت 
الشريعة اإلسبلمية والثقافة المجتمعية لتبرير ذلؾ، كما عبرت كذلؾ عف مف استناد الجزائر إلى استياءىا 

قمقيا مف الضغوط االجتماعية التي الزالت قائمة في المجتمع الجزائري والتي تُبقي مركز المرأة في مستوى 
لتمييز ضد المرأة في أدنى مف مستوى الرجؿ، وىو األمر الذي ليس مبلئما لمقضاء عمى جميع أشكاؿ ا

  2.الجزائر، والناتج خصوصا عف قيـ السمطة األبوية، وىو ما ينتيؾ حقوؽ المرأة بشكؿ واضح"

المعدؿ لقانكف  05/02كبعد تعديؿ المشرع الجزائرم لمركز الكلي في عقد زكاج المرأة بمكجب األمر 
نة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، األسرة كتحكيمو مف ركف إلى شرط، رفعت الجزائر تقرير جامع إلى لج

إف الجزائر صحيح أنيا لـ ترفع تحفظيا عمى المادة السادسة عشر الذم جاء فيو: " 2009كذلؾ في سنة 
صبلحات عديدة عمى قانوف األسرة الجزائري تمييدا 16) ( مف االتفاقية، ولكنيا قامت بإدخاؿ تعديبلت وا 

                                                                 
 ،( المقدمة مف لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة حكؿ المساكاة في الزكاج كالعبلقات األسرية21التكصية رقـ ) :أنظر 1

  www.unhchr.chمكقع المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة ، 1992لسنة ، الدكرة الثالثة عشر
، 1999 –الجزائر  –ردكد لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير األكلية المرفكعة مف الدكؿ األطراؼ  أنظر: 2

 .02الممحؽ رقـ  :لتفاصيؿ أكثر أنظر، 24مرجع سابؽ، ص 
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جاء  في المجتمع الجزائري، وأشارت إلى أف تعديميا ىذالذلؾ، وبما يتماشى طبقا مع ما ىو مقبوؿ 
متماشيا مع مطالبات شرائح المجتمع خاصة منيا النسوية ىذا مف جية، وبغية مبلئمة قانوف األسرة 
الجزائري مع االتفاقية مف جية أخرى، وقد تناوؿ ىذا التعديؿ خصوصا إلغاء الزواج باإلنابة بالنسبة 

في الزواج بعد أف كاف ركف، ومنح المرأة الراشدة الحؽ في أف تعقد زواجيا لممرأة، وجعؿ الولي شرط 
 1( مف قانوف األسرة الجزائري...".11وىذا طبقا لممادة ) بنفسيا وال يممؾ الولي أي سمطة في ذلؾ

في ردىا عمى ىذا التقرير في المرأة كىك األمر الذم استحسنتو كثيرا لجنة القضاء عمى التمييز ضد 
     2012.2سنة 

 رع الثالثالف

 تكريسا التفاقية سيداوالجزائري في قانوف األسرة  الشرعي إلغاء ركف الولي

يعتبر الكلي ركف في عقد زكاج المرأة، كال  84/11لقد كاف المشرع الجزائرم بمكجب قانكف األسرة 
 12ك  11ك  09لممكاد بأم حاؿ مف األحكاؿ، كذلؾ طبقا يمكف ليذه األخيرة ابراـ زكاجيا بنفسيا دكف كلييا 

منو، لكف نتيجة التغيرات التي طرأت عمى المجتمع الجزائرم بعد ذلؾ، كنتيجة مطالبات الجمعيات  13ك 
مشرع الجزائرم مف مركز الكلي في النسكية كذلؾ، كضغكطات لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة غير ال

التعديؿ تيميشنا ليشيد مركز الكلي بمكجب ىذا ، 05/02عقد زكاج المرأة بتعديؿ قانكف األسرة باألمر 
ا.  3كاضحن

                                                                 
التمييز ضد المرأة،  التقرير الدكرم الجامع لمتقريريف الدكرييف الثالث كالرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى أنظر: 1

 .05الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر، 18-17، مرجع سابؽ، ص 2009
التعميقات الختامية لمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير المجمعة الثالثة كالرابعة لمدكؿ األطراؼ  أنظر: 2
 .06رقـ  الممحؽلتفاصيؿ أكثر أنظر ، مرجع سابؽ، 2012، -الجزائر  –
 ىذا كتنقسـ الكالية شرعا إلى عدة أنكاع بناء عمى عدة معايير نذكر أىميا: 3
 تنقسـ الكالية مف حيث مصدرىا إلى كالية أصمية )شرعية(، ككالية اتفاقية، فبالنسبة لؤلكلى الوالية مف حيث المصدر :

كالعمكمة، أك التعصيب كصمة الرحـ. أما الكالية االتفاقية نجد أف سببيا ىك النسب أك القرابة الشرعية كالبنكة كاألبكة كاألخكة 
 .فيي ترجع إلى اتفاؽ األشخاص الطبيعييف فيما بينيـ
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 :تنقسـ الكالية بناء عمى ىذا المعيار إلى كالية قاصرة كأخرة متعدية، فبالنسبة لمكالية  الوالية مف حيث األثر الناشئ
د كاكتماؿ األىمية سكاء بالنسبة لمرجاؿ أك النساء، أما الكالية المتعدية ىي القاصرة فيي تثبت لمشخص بمجرد بمكغ سف الرش

  .الكالية التي يتكلى فييا الشخص شؤكف غيره، كتككف ىذه الكالية بسبب القرابة الطبيعية أك االتفاؽ أك القضاء
 :ية عمى النفس، كالكالية عمى تنقسـ الكالية مف حيث المكضكع إلى ثبلثة أقساـ كىي: الكال الوالية مف حيث الموضوع

الماؿ، كالكالية المشتركة، فبالنسبة لؤلكلى سبب قياميا ىك انعداـ األىمية بالنسبة لمصغار كالقصر، حيث تستدعي ىذه الكالية 
تمثؿ في القياـ بالتربية كالحضانة كالتعميـ، كىذا بحكـ ضعفيـ كعدـ قدرتيـ عمى القياـ بتسيير شؤكنيـ، أما الكالية عمى الماؿ ت

إدارة كتسيير أمكاؿ القاصر بقصد تنمية الماؿ كالحفاظ عميو مع استثماره حتى ال يزكؿ، أما الكالية المشتركة سميت كذلؾ ألنيا 
تضـ الكاليتيف معا، الكالية عمى الماؿ كالكالية عمى النفس، كذلؾ بأف يككف الكلي قادرا عمى انشاء العقكد غير المالية لمف تحت 

د الزكاج، ككذا تثبت لو القدرة إلنشاء العقكد المالية كتنفيذىا كعقكد البيع كالتجارة كاإليجار...إلخ، كمنو نستنتج بأف كاليتو كعق
 .الزكاج الكالية في عقد الزكاج ىي تدخؿ ضمف الكالية عمى النفس، كما تندرج ضمف الكالية المشتركة نظرا لمجانب المالي لعقد

 تنقسـ ىذه الكالية طبقا ليذا المعيار إلى كالية إجبار ككالية اختيار، فبالنسبة المزـو الوالية مف حيث المزـو وعدـ :
لكالية االجبار معناىا تنفيذ القكؿ عمى الغير، كسميت كذلؾ ألف مف يممؾ ىذه الكالية يممؾ معيا حؽ االستبداد بتزكيج مف في 

إجازة أحد كىي تثبت لؤلب كالجد عمى الفتاة البكر أك الصغيرة أك  كاليتو كجبره عمى ذلؾ، كيككف العقد نافذنا دكف التكقؼ عمى
المجنكنة، كفييا يستبد الكلي بإنشاء العقد عمى المكلى عميو كال يشاركو أحد في ذلؾ، لعدـ تكافر شرط العقؿ كالبمكغ في المكلى 

نما اإلشكاؿ كالذم ييمنا في ىذا المقاـ ليس ىك اإلجبار المفركض عمى القصر غير البالغ ،عميو يف ألف ذلؾ ال إشكاؿ فيو، كا 
 الرأي األوؿالحقيقي ىك بخصكص البكر البالغة الراشدة، حيث اختمؼ الفقو حكؿ جكاز تزكيج الكلي لمراشدة البكر إلى رأييف: 

فسيا عمى كؿ حاؿ، كاف رأم جميكر الفقياء )المالكية كالشافعية كالحنابمة(، الذيف ذىبكا إلى القكؿ بأف المرأة ال تزكج نفسيا بن
كأف النكاح ال يككف إال بكلي، كىك شرط صحة مطمقا لمصغيرة كالكبيرة، الثيب كالبكر، مع أخذ رأم الراشدة في الزكاج، لكف 
إرادة الكلي ىي التي ترجح في النياية، كعميو فبل تممؾ المرأة ميما بمغ سنيا حؽ تزكيج نفسيا، كال تزكيج غيرىا، كال أف تككؿ 

كأضاؼ الجميكر القكؿ أنو صحيح أف الشريعة اإلسبلمية منحت لممرأة ، الزكاج، فإف فعمت ال يصح النكاح ا فيغير كليي
البالغة العاقمة األىمية الكاممة في مجاؿ العقكد كالتصرفات المالية، أما عقد الزكاج فبل أىمية ليا في ابرامو نظرا لخصكصيتو، 

د الزكاج أشد كأخطر مف تمؾ المترتبة عف العقكد المالية، فالضرر في ىاتو األخيرة فاآلثار الناتجة عف سكء االختيار في عق
 كذلؾ شيئا مف العار.منو يعكد عمى المرأة كحدىا، أما الضرر في عقد الزكاج فيك يعكد عمى العاقديف، كما تناؿ األسرة 

فيك رأم الحنفية حيث أجازكا لممرأة البالغة العاقمة الرشيدة بكرا كانت أـ ثيب أف تبـر عقد زكاجيا  الرأي الثانيأما 
بنفسيا مف غير إذف كلييا، ذلؾ ألف الشارع حسبيـ لـ يشرع لنا في ذلؾ نصا صريحا، فمك اشترط الكلي صراحة لبيف جنس 

شتراط الكفاءة فيمف تختاره المرأة، فإذا كاف قد خالؼ جميكر الفقياء األكلياء كأصنافيـ كمراتبيـ، غير أف أبا حنيفة تشدد في ا
ذا  في إطبلؽ حريتيا، فقد احتاط مع ذلؾ لحؽ كلييا، فاشترط الكفاءة في الزكج، كما اشترط أف يككف ميرىا ىك مير المثؿ، كا 

كليتو إذا تزكجت بغير كؼء أك تخمؼ أحد ىاذيف الشرطيف جاز لكلييا االعتراض عمى ذلؾ، ككاف لو بذلؾ حؽ فسخ زكاج م
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قد كاف المشرع الجزائرم ينظـ أحكاـ الكالية  84/11فبالنسبة لمكالية في الزكاج في ظؿ قانكف األسرة 
، كمف خبلؿ ىذه النصكص يتضح لنا أف 1منو 32ك  13ك  12ك  11ك  09 في الزكاج بمكجب المكاد

المشرع الجزائرم في ظؿ قانكف األسرة قبؿ التعديؿ كاف يأخذ برأم الجميكر، فكاف يجعؿ الكلي ركف في عقد 
في ذلؾ، كلكف مع ذلؾ فقد منع المشرع عضؿ المرأة مف زكاج المرأة، كىك مف يتكلى تزكيجيا كال سمطة ليا 

منع تزكيجيا جبرا عنيا، طالما أف الرضا ركف في الزكاج في ؽ أ ج سكاءن  الزكاج بمف ىي راغبة فيو، ككذا

                                                                                                                                                               

كمع ذلؾ فقد رأل الحنفية أنو مف المستحسف أف يتكلى كلي المرأة زكاجيا، كال تتكاله ىي ، كاف ميرىا أقؿ مف مير المثؿ
 بنفسيا، كذلؾ صكنا ليا عف التبذؿ لك أبرمت عقد زكاجيا بمحضر مف الرجاؿ األجانب عنيا.

لتي ال يستطيع بمكجبيا الكلي أك يستبد بتزكيج المكلى عمييا، بؿ البد مف أما عف كالية االختيار، فيي الكالية ا
، كىذه الكالية تثبت عند الجميكر لمثيب البالغة فقط، فيذه األخيرة ال  مشاركة البنت كلييا في الرضا بالزكاج كاختيار الزكج

ا عف ذلؾ، كىك ما يعرؼ بكالية الشراكة أك يجكز لكلييا أف يجبرىا عمى الزكاج، بؿ البد مف الحصكؿ عمى مكافقتيا كرضاى
أما عند الحنفية فيي تثبت لكؿ فتاة بمغت سف البمكغ كلك كانت بكرا،  ،االشتراؾ، أم أف تشترؾ في الرأم مع كلييا في الزكاج

لديف )أبك لحية(، نكر ا :أنظر، فميس ألحد أيا كاف مف األكلياء أف يجبرىا عمى الزكاج، بؿ تزكج نفسيا برضاىا الحر كباختيارىا
عيسى حداد، المرجع  و، كما بعدىا 65، مصر، د ت، د ط، ص الضكابط الشرعية لحماية الزكاج، دار الكتاب الحديث

 لتفاصيؿو  ،309العربي )بمحاج(، أحكاـ الزكاج في ضكء قانكف األسرة الجديد، المرجع السابؽ، ص  و، 118السابؽ، ص 
أبك محمد مكقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(،  و، 64)بف ممحة(، المرجع السابؽ، ص  : الغكثيأكثر أنظر

مجمة العمـك عدالف مطركح، "الكالية عمى الراشدة في الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم"،  و، 345المرجع السابؽ، ص 
 كما بعدىا.   154، ص 2013ر، جكاف ، الجزائ01، العدد 03، المجمد االجتماعية كاالنسانية

 عمى:  84/11( مف ؽ أ ج 32( ك )13( ك )12( ك )11( ك )09تنص المكاد ) 1
 : "يتـ عقد الزواج برضا الزوجيف وبولي الزوجة وشاىديف وصداؽ".( عمى09تنص المادة )
 والقاضي ولي مف ال ولي لو"."يتولى زواج المرأة ولييا وىو أبوىا فأحد أقاربيا األوليف ( عمى: 11تنص المادة )
ذا ( عمى: 12تنص المادة ) "ال يجوز لمولي أف يمنع مف في واليتو مف الزواج إذا رغبت فيو وكاف أصمح ليا، وا 

مف ىذا القانوف، غير أف لؤلب أف يمنع بنتو البكر مف الزواج  09وقع المنع فممقاضي أف يأذف بو مع مراعاة أحكاـ المادة 
 مصمحة لمبنت".إذا كاف في المنع 

"ال يجوز لمولي أبا كاف أو غيره أف يجبر مف في واليتو عمى الزواج، وال يجوز لو أف ( عمى: 13تنص المادة )
 يزوجيا بدوف موافقتيا".
"إذا تـ الزواج بدوف ولي أو شاىديف أو صداؽ يفسخ قبؿ الدخوؿ وال صداؽ فيو، ويثبت ( عمى: 32تنص المادة )
 ثؿ إذا اختؿ ركف واحد، ويبطؿ إذا اختؿ أكثر مف ركف".بعد الدخوؿ بصداؽ الم
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أف تخمؼ ركف الكلي لكحده في الزكاج  84/11كما اعتبر المشرع طبقا لقانكف األسرة قبؿ أك بعد التعديؿ، 
ركف الكلي أما إذا تـ الدخكؿ فيثبت الزكاج بصداؽ المثؿ، أما إذا تخمؼ يؤدم إلى فسخو إذا لـ يتـ الدخكؿ، 

 مع ركف آخر كالرضا أك الشاىديف أك الصداؽ فيبطؿ الزكاج في ىذه الحالة سكاءن تـ الدخكؿ أك لـ يتـ.

 ، حيث قضت المحكمة العميا في أحد قراراتيافي العديد مف قراراتوالقضاء الجزائرم  أيدهكىك ما 
أركاف مبينة بوضوح، ويقوؿ ابف زيد "متى كاف مف المقرر شرعا أف الزواج الصحيح ال يقـو إال عمى : بأنو

القيرواني في رسالتو ال نكاح إال بولي وصداؽ وشاىدي عدؿ، وأيضا ال يزوج البنت إال أب أو ولي برضاىا 
  1وتأذف بالقوؿ، ومف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ذلؾ يعد خرقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية".

، فتأثرا منو ببنكد اتفاقية القضاء 2005ية سنة كاستمر المشرع عمى مكقفو ىذا مف الكلي إلى غا
مى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، كبضغكط لجنتيا، ككذا بمطالبات الجمعيات النسكية كبحركة التفتح ع

التي يشيدىا المجتمع الجزائرم، أدخؿ تعديبلت جكىرية عمى مسألة الكالية في عقد زكاج المرأة، كذلؾ 
  . 05/02باألمر  بمكجب تعديؿ قانكف األسرة

أسقطو بعد ذلؾ  84/11فبعد أف كاف المشرع يعتبر الكلي ركف في عقد الزكاج بمكجب قانكف األسرة 
( مكرر المستحدثة بمكجب ىذا 09، حيث تنص المادة التاسعة )05/02إلى مجرد شرط بمكجب تعديؿ 

كبالتالي أصبح الركف الكحيد  ،2الولي" -3: "يجب أف يتوافر في عقد الزواج الشروط اآلتية: التعديؿ عمى
ينعقد الزواج بتبادؿ ( مف ىذا التعديؿ التي تنص عمى: "09لمزكاج ىك الرضا كىذا طبقا لممادة التاسعة )

 3رضا الزوجيف".

تعقد المرأة الراشدة زواجيا بحضور ( مف ؽ أ ج، كأصبح نصيا كاآلتي: "11كما تـ تعديؿ المادة )
مف ىذا القانوف  7بيا أو أي شخص تختاره، دوف االخبلؿ بأحكاـ المادة ولييا وىو أبوىا أو أحد أقار 

  4يتولى زواج القصر أولياؤىـ فأحد األقارب األوليف والقاضي ولي مف ال ولي لو".
                                                                 

، لسنة 01، ـ ؽ عدد 1984سبتمبر  24، المؤرخ في 34438قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1
 .64، ص 1999
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كعميو فقد منح المشرع طبقا ليذا النص لممرأة الراشدة الحؽ في أف تبـر زكاجيا بنفسيا، كاشترط فقط 
ال أىمية حضكر أم شخص ليذا العقد كلك غير األب رغـ كجكده، كىك ما يجعؿ مف الكلي مجرد أمر شكمي 

ساكم المشرع الجزائرم بذلؾ ما دامت المرأة غير ممزمة بإحضار كلي معيف بذاتو، لي كبيرة لو في ىذا العقد
بيف الكلي كالشاىديف م المركز، فكؿ منيما ليس لو أم دكر في عقد الزكاج سكل الحضكر في مجمس العقد، 

 كىك ما يتيح امكانية اعتبار الكلي شاىد ثالث.

بار، أما بالنسبة لممرأة القاصرة فقد أبقى المشرع الكالية عمييا، كلكنيا كالية اختيار كليست كالية اج
فيك مسمكب مف حؽ التعبير عف رأيو كلك كاف ذلؾ فالكلي ينفذ رغبة القاصرة التي ىي تحت كاليتو ال أكثر، 

 ضركريا.

( التي كانت تنص عمى مسألة عضؿ الكلي، كتـ اإلبقاء عمى 12كما تـ إلغاء المادة الثانية عشر )
ة التي ىي في كاليتو عمى الزكاج، فجاء نصيا ( مع تعديميا بمنع الكلي اجبار القاصر 13المادة الثالثة عشر )

ال يجوز لمولي أبا كاف أو غيره، أف يجبر القاصرة التي ىي في اليتو عمى الزواج، وال يجوز لو كاآلتي: "
 1أف يزوجيا بدوف موافقتيا".

( ؽ أ ج 33أما عف أثر تخمؼ الكلي كشرط نص عميو المشرع بمكجب المادة الثالثة كالثبلثكف ) 
ولي في حالة يبطؿ الزواج إذا اختؿ ركف الرضا، أذا تـ الزواج بدوف شاىديف أو صداؽ أو المعدلة، بقكلو: "

تحميبل ليذا النص نصؿ ك ، 2بعد الدخوؿ بصداؽ المثؿ"يفسخ قبؿ الدخوؿ وال صداؽ فيو، ويثبت  وجوبو
يؤدم إلى فسخ الزكاج إذا لـ يتـ  –أم بالنسبة لممرأة القاصرة  –تخمؼ الكلي في حالة كجكبو إلى أف 

الدخكؿ، كأما إذا تـ الدخكؿ فيثبت ىذا الزكاج بصداؽ المثؿ، كبمفيـك المخالفة إذا تخمؼ الكلي في حالة عدـ 
فبل أثر لذلؾ عمى عقد زكاجيا، فيبقى صحيحا سكاءن تـ الدخكؿ أك لـ  -أم بالنسبة لممرأة الراشدة –كجكبو 

 ه المادة.يتـ، كىك ما يفيـ مف نص ىذ

 05/02البلذع الذم كجو لممشرع الجزائرم حكؿ تيميشو لمكلي بمكجب تعديؿ ؽ أ باألمر النقد كبعد  
مخالفة أحكاـ الشريعة ككف قانكف  ـنظرا لمخالفتو ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، تحجج كاضعكا ىذا التعديؿ بعد

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 ، السالؼ الذكر.05/02ألمر ا 2
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ف في الزكاج، أما بعد التعديؿ أصبح يتبع رأم األسرة قبؿ التعديؿ كاف يتبع مذىب الجميكر كيعتبر الكلي رك
في الحقيقة، الحنفية المذيف يمنحكف المرأة الراشدة حؽ تزكيج نفسيا بنفسيا دكف كلييا، كلكف ىذا غير صحيح 

فحتى المذىب الحنفي الكالية بأحكاـ ال مثيؿ ليا في أم مذىب مف المذاىب الشرعية،  فالمشرع الجزائرم نظـ
االعتراض إذا كاف الزكج غير كفئ لممرأة أك ميرىا ليس كمثيبلتيا، كىك ما لـ يتبناه المشرع منح لمكلي حؽ 

الجزائرم في ىذا التعديؿ، كما أف الحنفية رغـ عدـ اشتراطيـ لمكلي إال أنيـ حبذكا حضكره صكنا لممرأة عف 
 التبذؿ لك أبرمت العقد بمحضر مف الرجاؿ األجانب عنيا.

مف الكالية جاء غامضا، فبل ىك أبقاىا كما ىي شرعا، كال ىك ألغاىا تماما،  كعميو فمكقؼ المشرع 
فما الفائدة مف جعؿ الكلي يككف مف اختيار المرأة ثـ يككف دكره بعد ذلؾ مجرد الحضكر فقط، كىك ما يفصح 

نو لممساكاة عف نية المشرع الجزائرم في التكجو شيئا فشيئا نحك إلغاء الكلي مف عقد زكاج المرأة استجابة م
 سيداك كلجنتيا.ف في عقد الزكاج التي نادت بيا اتفاقية بيف الجنسي

كىك ما نعيب فيو عمى المشرع، فالكالية ليست بالحجر القانكني عمى المرأة كما صكرتيا ىذه  
اج االتفاقية، كما أف سببيا ال يرجع إلى نقص أىمية المرأة، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فما شرعت الكالية في زك 

  المرأة إال حفاظا عمى سمعتيا ككرامتيا كانسانيتيا.

كحتى لك تحجج المشرع في تيميش الكلي مف عقد زكاج المرأة برغبتو في تحقيؽ المساكاة بيف  
فإف ىذا البد أف يككف في إطار البعد اإلنساني كالحضارم، كليس عمى أساس اإلباحية الجنسيف في ذلؾ، 

ب بالمرأة تحت شعارات كاىية، خصكصا كأنو بالحد مف مركز الكلي في عقد زكاج المطمقة الرامية إلى التبلع
ىك لـ يحقؽ المساكاة بيف الجنسيف بقدر ما كضع المرأة في غير مأمف، متى لـ تتحقؽ الغايات المرجكة المرأة 

إلى أبييا احتماءن  مف الزكاج، فمك أساءت المرأة االختيار مثبل بحكـ قمة تجربتيا لتعذر عمييا بعد ذلؾ المجكء
       1بو، طالما أنيا أقصتو ككلي عمى زكاجيا كاختارت كليا غيره تحت ذريعة القانكف.

                                                                 
مجمة العمـك أعمر سعيد شابحة ك عيسى أمعيزة، "المركز القانكني لممرأة في ابراـ عقد الزكاج في قانكف األسرة الجزائرم"،  1

 .459، ص 2015، الجزائر، 09، العدد القانكنية كاالجتماعية
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فيذا التحامؿ عمى نظاـ الكالية في عقد زكاج المرأة ال دليؿ عممي كال أساس قانكني لو، فيك ليس   
كما كصفو البعض مف دعاة التحرر، بؿ ىك نظاـ يحمي المرأة كيحفظ ميثاؽ الزكاج لعقكد  غير عادؿنظاـ 

 1طكيمة مف الفساد الذم طالو اليـك بعد إلغاء ك تيميش دكر الكلي في عقد زكاج المرأة.
 المطمب الثالث

قانوف و  في اتفاقية سيداوعماؿ اإلرادة إ يف الزوجيف مف خبلؿ المساواة فيإلغاء التمييز ب
الجزائري سرةاأل  

يعتبر عقد الزكاج مف العقكد االرادية التي تمعب اإلرادة دكرا كبيرا فيو، سكاء مف حيث تأسيسو أك 
تأثرا استمراره أك ترتيب آثاره، لكف أحيانا يتدخؿ المشرع في ىذه اإلرادة إما ليحد منيا أك ليكسع في مجاليا، م

 .المفركضة عميو الدكليةلتزامات في ذلؾ بعدة عكامؿ منيا اال
االشتراط في عقد الزكاج، حؽ كدكر اإلرادة في عقد الزكاج يتمحكر حكؿ مسألتيف: تعدد الزكجات ك 

تضييؽ إرادة "عنكاف يأتي الفرع األكؿ تحت كىك ما ندرسو في ىذا المطمب بتقسيـ مضمكنو إلى فرعيف، 
إلغاء التمييز " بػ الفرع الثاني في حيف يعنكف، "ير إللغاء التمييز ضد الزكجةظكمالزكج في تعدد الزكجات 

 ".الزكاج عقد بيف الزكجيف بتكريس المساكاة في االشتراط في

 الفرع األوؿ
 ير إللغاء التمييز ضد الزوجةظكمتضييؽ إرادة الزوج في تعدد الزوجات 

مف أم جانب مف  لعمنا ال نبالغ إذا قمنا أف تعدد الزكجات ىك مف المكاضيع التي طاليا الجدؿ أكثر
جكانب الزكاج، بقدر ما طاليا التنظيـ كاإلحكاـ، لتتكسع دائرة الجدؿ بإقحاـ حقكؽ المرأة في ىذا المكضكع 

 كاعتبار تعدد الزكجات ظمـ كتمييز ضدىا.
إلغاء التمييز ضد ى فقرتيف، نخصص الفقرة األكلى لػ "كعمى ضكء ىذا نقسـ مضمكف ىذا الفرع إل

تقييد تعدد "لػ ، في حيف نخصص الفقرة الثانية  "اتفاقية سيداكنظاـ تعدد الزكجات في  سقاطجة بإالزك 
 ".تكريسا التفاقية سيداك الجزائرم الزكجات في قانكف األسرة

 
                                                                 

: كريمة )محركؽ(، وأنظر كذلؾ، 313العربي )بمحاج(، أحكاـ الزكاج في ضكء قانكف األسرة الجديد، المرجع السابؽ، ص  1
 كما بعدىا. 22قانكف األسرة عمى ضكء التعديؿ الجديد، المرجع السابؽ، ص 
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 الفقرة األولى
 نظاـ تعدد الزوجات في اتفاقية سيداو سقاطإلغاء التمييز ضد الزوجة بإ

حؽ المرأة في عدـ التزوج  عمى القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقيةلقد أكدت 
تفاقية أنو مف باب المساكاة مثمما ليس لممرأة اال، حيث ترل بإلغاء نظاـ تعدد الزوجاتأك ما يعرؼ عمييا 

ا، كمنو ينبغي حسبيا إلغاء نظاـ تعدد الز  كجات الحؽ في تعدد األزكاج، فبل يككف لمرجؿ ذلؾ الحؽ أيضن
 (16)بشكؿ جذرم مف قكانيف الدكؿ التي تأخذ بو كتبيحو، كىذا ما ييفيـ ضمنينا مف المادة السادسة عشر 

ا  ( )ج(01)فقرة   (21)لجنة االتفاقية صراحةن عمى ذلؾ بمكجب تكصيتيا رقـ  أعربتمف االتفاقية، كأيضن
تكوف لو نتائج عاطفية ومالية خطيرة "تعدد الزوجات يخالؼ حؽ المرأة في المساواة بالرجؿ، وقد بقكليا: 

عمييا وعمى مف تعوليـ إلى حد يستوجب عدـ تشجيع ىذه الزيجات وحظرىا، وتبلحظ المجنة بقمؽ أف 
بعض الدوؿ األطراؼ التي ُتضمف دساتيرىا التساوي في الحقوؽ تسمح بتعدد الزوجات وفًقا لقانوف 

 1.لحقوؽ الدستورية لممرأة ويخالؼ أحكاـ االتفاقية..."األحواؿ الشخصية أو لمقانوف العرفي، وىذا ينتيؾ ا
كمنو حسب لجنة االتفاقية إذا منحت الدكؿ األطراؼ لمرجؿ الحؽ في تعدد الزكجات، فالمنطؽ 
يقتضي إما إلغاء ىذا الحؽ لو تساكينا مع المرأة، أك السماح لممرأة باالقتراف بأكثر مف رجؿ في إطار نظاـ 

 2العمؿ بخبلؼ ذلؾ يعد اخبلالن بمبدأ المساكاة بيف الجنسيف.تعدد األزكاج، أما 
كأضاؼ المدافعكف عمى االتفاقية كعمى ىذا الرأم القكؿ بأف مشكمة اختبلط األنساب التي يتخذىا 
المعارضكف لحؽ المرأة في تعدد األزكاج يمكف حميا باستخداـ كسائؿ منع الحمؿ كالتحكـ في االنجاب، كقد 

كبيرنا في ىذا المجاؿ، كفي حالة ما إذا حدث حمؿ غير مرغكب فيو فيمكف تحديد نسب  قطع العمـ شكطنا
  A D N.3الجنيف باستخداـ اختبار الحمض النككم 

، 1مكرر 08ك  مكرر 08ك  08كمف المعمكـ أف الجزائر تتبنى نظاـ تعدد الزكجات بمكجب المادة 
ليذا فمجنة االتفاقية كمما رفعت ليا الجزائر تقريرىا الدكرم كانت تستنكر كتستيجف تمسؾ الجزائر بيذا النظاـ 

                                                                 
 رجع سابؽ.، م1992لسنة ، لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة (21)التكصية العامة رقـ  :أنظر 1
 .219، ص 01، ط 01، ج 2007ؽ لمنشر، مصر، رشاد )حسف خميؿ(، نظرية المساكاة في الشريعة اإلسبلمية، دار الفارك  2
، أثر تكريس المساكاة التامة بيف الزكجيف في االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية عمى حماية مقكمات األسرة عبد الحميـ بكشكيكه 3

الكطنية، الممتقى الدكلي التاسع بعنكاف "قضايا األسرة المسممة المعاصرة في ضكء أصكؿ كمقاصد المسممة في التشريعات 
 .12، ص 2018نكفمبر  28-27لجزائر، باتنة، ا –الشريعة االسبلمية كالتشريعات العربية"، جامعة الحاج لخضر 



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              988 ~ 
 

كعدـ إلغاءه، كتكجو ليا تكصيات شديدة الميجة إللغاء تعدد الزكجات مف قانكف األسرة الجزائرم، كذلؾ بعد 
 1مف االتفاقية.( 16)ة عشر رفعيا لتحفظيا الكارد عمى المادة السادسإلزاميا بضركرة 

 الفقرة الثانية
 تكريسا التفاقية سيداو الجزائري تقييد تعدد الزوجات في قانوف األسرة

يعتبر نظاـ تعدد الزكجات مف المكاضيع اليامة كالحساسة في قانكف األسرة الجزائرم التي اشتد 
الجداؿ حكليا كثيرا، خاصة كأف المشرع في تبيانو ألحكاـ ىذا النظاـ كاف ممزما بالمكازنة بيف التزاماتو الدكلية 

تبعات ذلؾ، كبيف الشريعة  الناتجة عف اتفاقية سيداك خصكصا فيك قد صادؽ عمييا كبالتالي يتحمؿ
 ة األكلى لقانكف األسرة الجزائرم.اإلسبلمية التي أحكمت قكاعد تعدد الزكجات باعتبارىا تشكؿ المرجعي

كلعمنا نصدؽ القكؿ إذا قمنا أف المرجعية الدينية لنظاـ تعدد الزكجات ىي التي جعمت مف ىذا األخير 
بلـ كالمسمميف، فقد حاكلكا أف يكىمكا الجميع أف اإلسبلـ مثار نقد كمادة لميجـك مف طرؼ الغرب عمى اإلس

ىك مف أتى بنظاـ التعدد، كبالتالي يقتصر كجكده عمى الدكؿ التي تديف باإلسبلـ، أك تمؾ التي تشيد تأخرا 
في ميداف الحضارة كالتقدـ، كىذا غير صحيح مطمقا كاف سائد حتى قبؿ اإلسبلـ، كفي شعكب كثيرة متحضرة 

مصرييف كالصينييف كالينكد كالشعكب الجرمانية...إلخ، كلما جاء اإلسبلـ أبقى عمى ىذا النظاـ كالفرس كال
فانكحوا ما طاب لكـ مف ، لقكلو تعالى: "2كلكف كضع لو أسس تنظمو كتضبطو كتحد مف مساكئو كأضراره

، كقكلو 3أال تعدلوا"النساء مثنى وثبلث ورباع فإف خفتـ أال تعدلوا فواحدة أو ما ممكت أيمانكـ ذلؾ أدنى 

                                                                 
جة إلى الجزائر إللغاء نظاـ تعدد الزكجات ككنيا الغريب في األمر أنو إذا كانت لجنة االتفاقية تكجو مبلحظات شديدة المي 1

بذلؾ تخالؼ نصكص االتفاقية، فمماذا ال تكجو نفس المبلحظات إلى فرنسا كمف عمى نيجيا مف الدكؿ )ألمانيا كانجمترا كالتشيؾ 
ا زكاج ( أك ما يسمى بالميثاؽ المدني لمتضامف PACSكسكيسرا كايرلندا( التي تنظـ الزكاج بطرؽ أخرل مختمفة )  ، كنجد أيضن

ا نصكص االتفاقية بشكؿ عاـ، كتتعارض حتى مع اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف  المثمييف، كميا أنكاع لمزكاج تخالؼ أيضن
، كىكذا تتضح لنا النظرة االزدكاجية "األسرة ىي الوحدة الطبيعية األساسية لممجتمع"منو عمى أف:  (16)الذم تنص المادة 
إذا كاف مف طرؼ الغرب، ال يعتبر كذلؾ إذا كاف مف طرؼ الدكؿ  السيداو ا يعتبر مكافقنا كمبلئمنا لنصكصلياتو المجنة، فم

محمد  :صيؿ أكثر أنظر، لتفالعربية اإلسبلمية، كمف بينيا الجزائر، األمر الذم يطرح أكثر مف تساؤؿ عمى ىذه المفارقة
   .320-319الصالح بف عكمر، المرجع السابؽ، ص 

2
  www.wikipidia.com: 23/01/2020   12:30 

 .03سكرة النساء، اآلية  3
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ف تصمحوا أيضا: " ولف تستطيعوا أف تعدلوا بيف النساء ولو حرصتـ فبل تميموا كؿ الميؿ فتذروىا كالمعمقة وا 
 1وتتقوا فإف اهلل كاف غفورا رحيما".

، كلكف قرف ذلؾ 2مف خبلؿ ىاتيف اآليتيف الكريمتيف يتضح بأف اإلسبلـ قد أباح تعدد الزكجات
بالعدؿ بيف النساء، كالعدؿ المقصكد ىنا ىك العدؿ المادم كليس العدؿ القمبي كالعاطفي، ألف ىذا األخير 

، كيقصد "الميـ ىذا قدري فيا أممؾ فبل تممني فيما تممؾ وال أممؾ"غير مستطاع لقكلو صمى ا عميو كسمـ: 
 ف.بذلؾ القمب الذم ىك بيف اصبعيف مف أصابع الرحما

( 08كبالرجكع إلى مكقؼ المشرع الجزائرم مف تعدد الزكجات، نجد بأنو قد نص عميو ضمف المادة )
، حيث "إباحة مع تقييد"، كيمكف تمخيص ىذا المكقؼ في جممة 3ؽ أ ج 01( مكرر 08( مكرر ك )08ك )

-التمييز ضد المرأة  أباح المشرع لمرجؿ تعدد الزكجات مخالفا بذلؾ أحكاـ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ
لكف مع تقييد ىذه اإلباحة بمجمكعة مف الشركط، ىذا المكقؼ  -التي منعت التعدد مطمقا كما أكضحنا سالفا

انقسـ الفقو القانكني في الجزائر بشأنو إلى مؤيد ليذا التقييد كاعتباره مكسبا لممرأة الجزائرية، كبيف معارض لو 
في ممارسة حؽ التعدد الذم كفمو لو الشرع اإلسبلمي، كذلؾ  الرجؿعمى اعتبار أنو يؤدم إلى سمب حقكؽ 

  4نظرا لمشركط التعجيزية التي كضعيا المشرع لتعدد الزكجات.
 ( مف ؽ أ ج، كىي:08كعمى ذكر شركط التعدد فقد أكردىا المشرع الجزائرم ضمف المادة الثامنة )

  بالضركرة قمبيا، عمى أف يككف عدد شرط العدؿ بيف الزكجات عدال حقيقيا ظاىريا ماديا كليس
 الزكجات في حدكد الشريعة اإلسبلمية كىك أربع زكجات عمى األكثر.

  ،شرط كجكد المبرر الشرعي، حيث اشترط المشرع كجكد مبرر لمتعدد دكف أف يحدد معيار لذلؾ
نو قد تـ حصر غير أكترؾ األمر مرىكف بالسمطة التقديرية لرئيس المحكمة الذم يمنح الترخيص بالتعدد، 

الذم جاء مفسرا  1984ديسمبر  23المؤرخ في  84/102ىذا المبرر الشرعي في المنشكر الكزارم رقـ 
                                                                 

 .139سكرة النساء، اآلية  1
أف يتزكج الرجؿ أكثر مف امرأة كاحدة جامعا بينيف في ذات الكقت، عمى أف ال يزيد عددىف عف " :تعدد الزوجات معناه 2

 ."األربعة متى كاف قانكف البمد يسمح بذلؾ
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  3
فقد كاف ذات مكقفو بعد  84/11أما عف مكقؼ المشرع الجزائرم مف تعدد الزكاجات بمكجب قانكف األسرة قبؿ التعديؿ  4

التعديؿ، مع إضافة فقط شرط الحصكؿ عمى ترخيص بالتعدد مف رئيس المحكمة، كىك األمر الكحيد الذم لـ يكف مكجكد قبؿ 
 التعديؿ.
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تضييؽ أكبر عمى الزكج في  ( مف ؽ أ ج في العقـ كالمرض المزمف فقط، كىك ما يعد08لممادة الثامنة )
  1التعدد، كينقؿ ىذا المبرر مف مبرر شرعي إلى مبرر قانكني.

  الزكجة السابقة كالبلحقة بالرغبة في الزكاج، كىذا اإلخبار البد أف يككف بالكسيمة المعتمدة اخبار
، كفي حالة مخالفة ىذا الشرط يجكز لمزكجة طمب 2يغ رسمي عف طريؽ المحضر القضائيقانكنا أال كىي تبم

كجتيف ال يكفي بؿ البد ، كالجدير بالذكر أف اخبار الز 3( مكرر مف ؽ أ ج08التطميؽ طبقا لممادة الثامنة )
مف رضائيما عمى التعدد، فمك كانت الزكجة عالمة كلكنيا غير راضية جاز ليا طمب التطميؽ، كىك ما أكدتو 

جاء في: "إف الطاعف لـ يثبت رضا المطعكف ضدىا بزكاجو الثاني ألف العمـ بو  المحكمة العميا في قرار ليا
كف األسرة منحت لمزكجة سكاء السابقة أك البلحقة الحؽ في مف قان 08شيء كالرضا بو شيء آخر، كالمادة 

 4رفع دعكل قضائية ضد الزكج تطمب فييا التطميؽ في حالة عدـ الرضا بزكاجو الثاني".
  انعداـ الشرط الذم يقضي بعدـ لجكء الزكج إلى تعديؿ تعدد الزكجات أثناء العقد، فالمؤمنيف عمى

فإنو تبعا لذلؾ إذا اتفؽ الزكجاف عمى شركط معينة عند ابراـ عقد شركطيـ، كطالما أف الزكاج عقد رضائي 
كمف ذلؾ إذا اشترطت الزكجة عدـ الزكاج عمييا كمنعت الزكج مف الزكاج، فإنو ال يجكز مخالفتيا بعد ذلؾ، 

فبل يجكز لمزكج فيما بعد اإلقداـ عمى الزكاج مرة أخرل طالما كافؽ  5-كىك أمر جائز بنص القانكف –التعدد 

                                                                 
 ، الجزائر،09 عدد، ال05المجمد ، المعيار مجمة، "عبقرية التشريع في مسألتي الطبلؽ كتعدد الزكجات"ر رحماني، منصك  1

 .371، ص 2004جكيمية 
مجمة الدراسات ، "اشكالية تعدد الزكجات بيف اإلباحة كالتقييد في تشريعات األسرة المقارنة"أمينة عشيبات كابراىيـ عمارم،  2

 .154، ص 2017، الجزائر، نكفمبر 04، العدد المقارنةالقانكنية 
"في حالة التدليس يجوز لكؿ زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج لممطالبة ( مكرر ؽ أ ج عمى: 08تنص المادة ) 3

 بالتطميؽ".
، 2005، لسنة 01، ـ ؽ عدد 19/01/2005، المؤرخ في 334060قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  4

 .325ص 
لمزوجيف أف يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحؽ كؿ الشروط التي ( مف ؽ أ ج عمى: "19حيث تنص المادة ) 5

كىك ما يريانيا ضرورية، وال سيما شرط عدـ تعدد الزوجات وعمؿ المرأة، ما لـ تتنافى ىذه الشروط مع أحكاـ ىذا القانوف"، 
 سنعكد لتفصيمو الحقا.
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ال جاز لمزكجة بعد ذلؾ طمب التطميؽ مع التعكيض ، إذا لـ تقبؿ بضرة أخرل 1عمى ىذا الشرط مف البداية، كا 
 2معيا منفردة كانت أك متعددة.

 تعديؿ قانكف  شرط الحصكؿ عمى رخصة مف رئيس المحكمة، كىك الشرط الكحيد المضاؼ بمكجب
، حيث عمى الراغب في التعدد تقديـ طمب برخصة لمزكاج إلى رئيس المحكمة 05/02األسرة المعدؿ باألمر 

المختص لمكاف مسكف الزكجية، ىذا األخير الذم عميو أف يتأكد قبؿ منح الترخيص مف تكافر كافة الشركط 
صبلحيات القاضي في ىذا المجاؿ، حيث  مف 84/102، ىذا كقد كسع المنشكر الكزارم رقـ السالفة الذكر

  3أنو جعؿ األمر عمى عريضة الصادر بالترخيص بالتعدد مف عدمو غير قابؿ ألم طريؽ مف طرؽ الطعف.
ترخيص مف القاضي كفقا لمشركط المحددة في كفي حالة قياـ الزكج بالتعدد دكف الحصكؿ عمى 

ؽ أ  01( مكرر 08الدخكؿ كىذا طبقا لممادة الثامنة )( ؽ أ ج يفسخ الزكاج الجديد قبؿ 08المادة الثامنة )
 5إذا تـ الدخكؿ كلك دكف الحصكؿ عمى ترخيص بيذا الزكاج فبل يتـ فسخو.، أم بمفيكـ المخالفة 4ج

كنشير أخيرا إلى أف مسؾ المشرع الجزائرم لمعصا مف الكسط في مسألة تعدد الزكجات، كذلؾ بأف 
عبقرية مف المشرع في تحقيؽ التكازف  كال ىك ألغاىا تماما، قد رآه البعضقيده بشركط تعجيزية ال ىك أبقاىا 

بيف التزاماتو الدكلية المفركضة عميو خصكصا بمكجب اتفاقية سيداك، كبيف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي ال 
التعدد خطأن عمى أساس أف إباحة  بينما رآه البعض اآلخريمكف لممشرع أف يخالفيا بأم حاؿ مف األحكاؿ، 

قانكنا مع تقييده بشركط تعجيزية سيؤدم حتما إلى التعدد العرفي، كحتى كلك التجأ الممتزمكف لمتعدد العرفي، 
                                                                 

 -9يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ لؤلسباب اآلتية: ( مف ؽ أ ج التي نصت عمى: "09( فقرة )53طبقا لممادة ) كىذا 1
 مخالفة الشروط المتفؽ عمييا في عقد الزواج".

مجمة الاليزيد عيسات، "تعدد الزكجات بيف التقييد كاإلطبلؽ في الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم"،  لتفصيؿ أكثر أنظر: 2
 .446، ص 2018، الجزائر، 17، المجمد 01، العدد األكاديمية لمبحث القانكني

 .393محمد )محدة(، المرجع السابؽ، ص  3
( مف ؽ أ ج عمى: "فسخ الزكاج الجديد قبؿ الدخكؿ، إذا لـ يستصدر الزكج ترخيصا مف 01( مكرر )08تنص المادة ) 4

 أعبله". 8القاضي كفقا لمشركط المنصكص عمييا في المادة 
راسـ شحدة )سدر(، تعدد الزكجات بيف اإلسبلـ كخصكمو، دار  لتفاصيؿ أكثر حوؿ شروط تعدد الزوجات اطمع عمى: 5

كريمة  و كما بعدىا، 177محمد الصالح بف عكمر، المرجع السابؽ، ص  و، 113، د ط، ص 2010الثقافة، عماف، األردف، 
، مجمة العمـك االنسانية، "–قراءة في نصكص القانكف كاجتيادات المحكمة العميا  –قيكد تعدد الزكجات كاشكاالتيا "محركؽ، 

 .384، ص 2017، الجزائر، ديسمبر 48عدد 
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مبرر فإف غيرىـ سيمجئكف إلى الزنا كالعبلقات غير الشرعية، كسيجدكف في تقييد التعدد بشركط تعجيزية أكبر 
الرجؿ سيجد نفسو مضطرا باسـ القانكف لتطميؽ ، كما سيؤدم ذلؾ إلى ارتفاع معدالت الطبلؽ ألف لذلؾ

زكجتو األكلى إذا لـ ترضى بزكجتو الثانية ، كما شيرع التعدد إال لعدـ تطميؽ الزكجة األكلى، كما أف ذلؾ 
 سيؤدم إلى زيادة معدالت العنكسة نظرا الرتفاع عدد النساء مقارنة بالرجاؿ.

المشرع الجزائرم عمى نظاـ تعدد الزكجات ىك إشارة أف ىذا التقييد الذم أكرده لنا ختاما كيبدكا 
 سيداك.ساكاة بيف الجنسيف التي فرضتيا اتفاقية في تمييد الطريؽ لمنع التعدد تماما تكريسا لممتو كاضحة لرغب

 الفرع الثاني
 الزواج عقد إلغاء التمييز بيف الزوجيف بتكريس المساواة في االشتراط في

، األمر الذم تطمب عقدالزكاج مف قبيؿ تكسيع إرادة الزكجيف في ىذا اليعتبر حؽ االشتراط في عقد 
منا البحث في ىذا المكضكع مف منظكر الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم كاتفاقية سيداك، كذلؾ بتقسيـ 

قد مكقؼ الفقو اإلسبلمي مف االشتراط في علػ "، نخصص الفقرة األكلى مضمكف ىذا الفرع إلى ثبلث فقرات
تكريس المساكاة بيف الزكجيف في االشتراط في عقد الزكاج في اتفاقية لػ "، بينما نخصص الفقرة الثانية "الزكاج

تفاقية سيداك مف خبلؿ تجسيد ابالجزائرم تأثر قانكف األسرة مدل ""، أما الفقرة الثالثة ستخصص لتبياف اكدسي
 ".المساكاة بيف الزكجيف في االشتراط في عقد الزكاج

 الفقرة األولى
 موقؼ الفقو اإلسبلمي مف االشتراط في عقد الزواج

ال يمكف الحديث عف مسألة االشتراط في عقد الزكاج دكف التطرؽ لمكقؼ الفقو اإلسبلمي مف ذلؾ، 
عمى اعتبار أف مكقؼ المشرع الجزائرم مف ىذه المسألة أدرجو ضمف مادة كاحدة ذات اختصار مخؿ كىي 

( مف ؽ أ ج، فيك لـ يتحدث ال عمى مفيكـ ىذه الشركط، كال عمى أنكاع الشركط 19)المادة التاسعة عشر 
الجائز اشتراطيا في عقد الزكاج بالضبط، كال عمى أحكاميا، كبالتالي فيذا السككت يؤدم بالضركرة إلى 

 ؽ أ ج. 222سبلمي إعماال لممادة البحث في ىذه المسائؿ في الفقو اإل
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المذاىب الفقيية اإلسبلمية قد اختمفت نظرتيـ لبلشتراط في عقد الزكاج كتفصيبلن مف ذلؾ نجد بأف 
بيف مضيؽ كمكسع، كيمكف تقسيـ ىذه الشركط حسب مكقؼ الفقياء إلى شركط متفؽ عمى صحتيا، كشركط 

 1متفؽ عمى بطبلنيا، كأخرل مختمؼ فييا.
عقد الزكاج، كاشتراط  فبالنسبة لمشركط المتفؽ عمى صحتيا ىي الشركط التي ال تتنافى كمقتضيات

المرأة معاممتيا معاممة حسنة، كعشرتيا بالمعركؼ، كاإلنفاؽ عمييا، أك كاشتراط صداؽ ذك قيمة معينة...إلخ، 
أما الزكج فيمكنو أف يشترط أال تمنعو مف نفسيا، كأال تتصرؼ في ممكو إال برضاه، كأال تخرج مف البيت إال 

 2إف أحؽ الشروط أف يوفى بيا ما استحممتـ بو الفروج"ـ: "بإذنو...إلخ، لقكلو صمى ا عميو كسم
أما الشركط المتفؽ عمى بطبلنيا ىي الشركط التي كرد نيي الشارع عنيا بنصكص صريحة، كأف 

، لقكلو صمى ا عميو كسمـ: "ال يحؿ 3تشترط الزكجة الثانية طبلؽ الزكجة األكلى لما فيو مف ضرر ليا
، أك كأف يزكج الشخص ابنتو أك أختو 4لتستفرغ صفحتيا فإنما ليا ما قدر ليا" المرأة أف تسأؿ طبلؽ أختيا

لشخص آخر عمى أف يزكجو ىذا األخير ابنتو أك أختو أيضا أك أم امرأة في كاليتو كيجعؿ صداؽ ىذه 
 5بصداؽ تمؾ، كىك ما يعرؼ بنكاح الشغار، ىذا باإلضافة إلى شرط تحديد المدة في زكاج المتعة.

 الشركط المختمؼ في صحتيا فيي تمؾ التي يشترطيا أحد الزكجيف عمى اآلخر كال تككف مكافقةأما 
لمقتضى عقد الزكاج، كال منافية لو، كلـ يرد دليؿ خاص لؤلخذ بيا مف عدمو، كيككف فييا منفعة لممشترط، 

، أك أف تشترط عميو إتماـ كأف تشترط الزكجة عمى زكجيا أال يتزكج عمييا، أك أف ال ينقميا مف بيتيا أك بمدىا
أك جميمة أك متعممة أك عاممة أك ككأف يشترط الزكج عمى زكجتو أف تككف بكرا دراستيا أك البقاء في عمميا، 

نحكه، ىذه الشركط اعتبرىا الحنابمة صحيحة يجب الكفاء بيا إذا تـ اشتراطيا، ألف ما ال دليؿ عمى رفضو 
                                                                 

ىك "ما يشترطو اإلنساف في عقكده كالتزاماتو عمى نفسو أك عمى غيره، ألنو كعبلمة تميز العقد عف أمثالو  :لغة الشرط  1
 .2235جماؿ الديف )ابف منظكر(، المرجع السابؽ، ص  أنظر:بأحكاـ اضافية تخصو اتفؽ عمييا الفريقيف"، 

ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء فيكجد بكجكده كينعدـ بانعدامو"، أك ىك "ما يتكقؼ عميو الحكـ كليس بعمة "فيك  اصطبلحا: أما 
: رشدم شحاتو )أبك زيد(، االشتراط في أنظرالحكـ، أم ما يمـز مف عدمو عدـ المشركط، كال يمـز مف كجكده كجكد المشركط"، 

 . 23، د ط، ص 2001ية، دار الفكر العربي، مصر، كثيقة الزكاج في الفقو اإلسبلمي كقانكف األحكاؿ الشخص
 .970أبك عبد ا اسماعيؿ )البخارم(، المرجع السابؽ، ص   2
 .516أبك محمد مكقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص   3
 .640أبك عبد ا اسماعيؿ )البخارم(، المرجع نفسو، ص   4
 .486، ص نفسوأبك محمد مكقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع   5
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ىذه الشركط غير ممزمة، كال يتكجب الكفاء بيا إال إذا اقترنت بيميف،  فيك مباح، أما المالكية فذىبكا إلى أف
أف ىذه ففي ىذه الحالة يككف الكفاء الزما ألجؿ اليميف كليس ألجؿ الشرط، أما الشافعية كالحنفية فذىبكا إلى 
يجعؿ  الشركط باطمة كالعقد صحيح، أما الضاىرية فذىبكا إلى أف اشتراط ىذه الشركط في نفس عقد الزكاج

 1العقد مفسكخا، أما إذا تـ اشتراطيا بعد العقد فيككف العقد صحيح كالشرط باطؿ.

 الفقرة الثانية
 اودتكريس المساواة بيف الزوجيف في االشتراط في عقد الزواج في اتفاقية سي

قبؿ التطرؽ إلى مكقؼ المشرع الجزائرم مف االشتراط في عقد الزكاج، كمدل تحقيقو لممساكاة بيف 
الجنسيف في ذلؾ، نشير أكال إلى أف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لـ تنص صراحة 

مسألة في قكانيف الدكؿ عمى حؽ الزكجيف في االشتراط، لكنيا في ذات الكقت لـ تمنع النص عمى مثؿ ىذه ال
منيا عمى ضركرة تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف  (16)األطراؼ فييا، كما أكدت طبقا لممادة السادسة عشر 

ا بذلؾ أنيا تدعـ االشتراط ضمنيا، ألف االشتراط في عقد الزكاج ىك في كؿ ما يتعمؽ بعقد الزكاج، كيبدك 
جميع حقكقيا حتى كلك كانت ـز الدكؿ األطراؼ بمنح المرأة يحقؽ أىداؼ االتفاقية بطريقة أك بأخرل، فيي تم

 الكسيمة القانكنية في ذلؾ ىي االشتراط.
، كىذا 2أضؼ إلى ذلؾ أف ىذه االتفاقية تمـز الدكؿ األطراؼ بضركرة تسجيؿ الزكاج في سجؿ رسمي

تضع شركطا في عقد  حكؿ عقد الزكاج، لذلؾ فإف المرأة التيالتسجيؿ ىك بمثابة الحجة عند كجكد أم نزاع 
 الزكاج ستككف شركطا مسجمة، كبالتالي تيحفظ حقكقيا بصكرة أنجع.

 
 

                                                                 
االشتراط في عقد الزكاج كتطبيقاتو ": سمير عبدك، لتفاصيؿ أكثر أنظر، 70-69-68جيبللي كحياني، المرجع السابؽ، ص  1

خميؿ عمرك،  وكما بعدىا،  461ص  ،2010ديسمبر  ،، الجزائر14، العدد مجمة اإلحياء، "في قانكف األسرة الجزائرم
، 52المجمد ، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية كاالقتصادية كالسياسية، "االشتراط في عقد الزكاج بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف"

 كما بعدىا. 417، ص 2015جكاف ، الجزائر، 02 العدد
"...عمى أف بقكليا:  1979قية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ( مف اتفا02( فقرة )16نصت عمى ذلؾ المادة ) 2

 ولجعؿ تسجيؿ الزواج في سجؿ رسمي أمرا إلزاميا". ... ؾ التشريعي منياتتخذ جميع االجراءات الضرورية بما في ذل
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 الفقرة الثالثة
تفاقية سيداو مف خبلؿ تجسيد المساواة بيف الزوجيف باالجزائري تأثر قانوف األسرة 

 في االشتراط في عقد الزواج
قد نص عميو ضمف المادة الزكاج نجده  مكقؼ المشرع الجزائرم مف االشتراط في عقد عف بالحديث
لمزوجيف أف يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحؽ كؿ  ( مف ؽ أ ج بقكلو: "19التاسعة عشر )

الشروط التي يريانيا ضرورية، وال سيما شرط عدـ تعدد الزوجات وعمؿ المرأة، ما لـ تتنافى ىذه الشروط 
كيبلحظ مف ىذه المادة أف المشرع الجزائرم يتبنى حؽ االشتراط في عقد الزكاج، ، 1مع أحكاـ ىذا القانوف"

كىذا ما يكافؽ نصكص االتفاقية مف حيث كجكب تحقيؽ  "لمزوجيف"،كساكل بيف الرجؿ كالمرأة في ذلؾ بقكلو 
 المساكاة بيف الجنسيف في كؿ ما لو عبلقة بالزكاج.

تراط ضمف عقد الزكاج في حد ذاتو، أك في عقد رسمي كما سمح المشرع الجزائرم بأف يتـ ىذا االش
الحؽ، كىذا إلعطاء الزكجيف كخصكصا المرأة فرصة أخرل بأف تضمف حقكقيا في عقد رسمي الحؽ إذا 

( بعد تعديميا باألمر 19كانت لـ تنتبو أثناء ابراـ عقد الزكاج، كىك األمر المستحدث بمكجب المادة )
05/02. 

ال أيبطؿ عقد الزكاج طبقا لممادة أال مع اشتراط المشرع  تتنافى ىذه الشركط مع أحكاـ قانكف األسرة، كا 
، أما إذا كانت ىذه الشركط تتنافى مع عقد الزكاج في حد ذاتو أبطؿ 2( مف ؽ أ ج32الثانية كالثبلثكف )

 3( ؽ أ ج.35الشرط كبقي العقد صحيحا، كىذا طبقا لممادة الخامسة كالثبلثكف )
( ؽ أ ج ىك أمر متعذر، فيك مرة جعؿ 35( ك )32نص المادة )غير أننا نشير إلى أف الجمع بيف 

"...أو شرط يتنافى الشرط باطبل، كمرة جعؿ عقد الزكاج بأكممو باطؿ، كلذلؾ كاف مف األنسب حذؼ عبارة: 
، أك اعتبار المادة ( ؽ أ ج35( ؽ أ ج، كاالكتفاء بما كرد في المادة )32مف المادة )ومقتضيات العقد" 

( كجزاء خاص بالشرط المنافي لعقد الزكاج، غير أف البعض 35( متعمقة بالمانع فقط، كاالكتفاء بالمادة )32)

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 "يبطؿ الزواج إذا اشتمؿ عمى مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد". ( ؽ أ ج:32تنص المادة ) 2
 "إذا اقترف عقد الزواج بشرط ينافيو كاف الشرط باطبل والعقد صحيحا".  ( ؽ أ ج:35تنص المادة ) 3
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( ألنيا مادة مستقمة كضعيا المشرع الحقا، كما أف المانع الكارد 35اآلخر يرل بأنو يتكجب تغميب المادة )
 1ائمة المكانع المؤقتة كالمؤبدة.لق( يشمؿ مانع الكفر تكممة 32ضمف المادة )

كما اعتبر المشرع عدـ كفاء الزكج بالشركط التي اشترطتيا الزكجة يمنح ليذه األخيرة الحؽ في طمب 
( ؽ أ ج، مع التعكيض طبقا لممادة الثالثة كالخمسكف 09( فقرة )53التطميؽ طبقا لممادة الثالثة كالخمسكف )

 -عدـ كفاء الزكجة بشركطو –لمزكج فيجكز لو في حالة مماثمة كيذه  كبالنسبة( مكرر مف ذات القانكف، 53)
( ؽ 48أف يطمؽ زكجتو كيككف طبلقو في ىذه الحالة مبررا غير تعسفي، كىذا طبقا لممادة الثامنة كاألربعكف )

 2( ؽ أ ج.52لممادة الثانية كالخمسكف ) أ ج، كلمفيكـ المخالفة
الجزائرم  أنو أجاز االشتراط كرتب جزاء عمى عدـ الكفاء بالشركط كما نعيب فيو كذلؾ عمى المشرع 

الكاردة ضمف عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ، كلكنو لـ ينص عمى امكانية التنازؿ عف ىذه الشركط 
التي تـ اشتراطيا مف قبؿ، كبرجكعنا إلى الفقو اإلسبلمي في ىذه المسألة نجده قد أقر بإمكانية التنازؿ عف 

"مف ممؾ حؽ ممؾ التنازؿ عنو"، كىك ما يجكز حسبيـ أف يتـ بطريقة صريحة أك ضمنية،  ط مف منطمؽالشر 
سر عمى أنو تنازؿ منيا عمى فإخبلؿ الزكج بالشرط كعمـ الزكجة بذلؾ كسككتيا عنو يعد اقرارا ضمنيا يف

ؿ صريحا عف الشرط بذات شرطيا، كبعد ذلؾ ال أمر ليا كال قضاء فيما اشترطو مف قبؿ، كما قد يككف التناز 
 3طريقة االشتراط، كفي كمتا الحالتيف ييعفى الطرؼ اآلخر مف اآلثار المترتبة في ذمتو بسبب ذلؾ الشرط.

ضرب  ىك أف المشرع 05/02( باألمر 19كما تـ استحداثو بمكجب تعديؿ المادة التاسعة عشر )
مثاليف لبلشتراط كىما: شرط عدـ التعدد كشرط عمؿ المرأة، كما يمفت االنتباه ىك أف كبل الشرطيف يعداف 

  4حماية لمزكجة كحقكقيا مف تعسؼ الزكج، كىك ما يعتبر تمييزا ايجابيا لصالح المرأة حبذتو لجنة السيداك.
                                                                 

 .260-259، د ط، ص 2013العربي )بمحاج(، أحكاـ الزكجية كآثارىا في قانكف األسرة الجزائرم، دار ىكمة، الجزائر،  1
 ، السالؼ الذكر.05/01األمر  2
، 01 العدد، 06المجمد ، المعيار مجمةىجيرة خداـ، "حرية المرأة في االشتراط في عقد الزكاج بيف الشريعة كالقانكف"،  3

 .350، ص 2017ديسمبر  الجزائر،
كريمة )محركؽ(، قانكف األسرة عمى ضكء التعديؿ الجديد، لتفصيؿ أكثر في شرط عدـ التعدد وشرط عمؿ المرأة أنظر:  4

جيبللي تشكار، "خكاطر حكؿ اضطراب االجتياد القضائي في مسألتي الخطبة  وكما بعدىا،  51المرجع السابؽ، ص 
 12ص  ،2019نكفمبر ، الجزائر، 01 عدد، ال02المجمد ، المتكسطية لمقانكف كاالقتصاد مجمةالكاالشتراط في عقد الزكاج"، 

، الرشد لمنشر -دراسة شرعية اجتماعية  –حسف عبد الغاني)أبك رغدة(، حؽ المرأة في اشتراط عدـ الزكاج عمييا  وكما بعدىا، 
االشتراط في عقد الزكاج بيف االعتراؼ "ياسيف حجاب كفاطمة حداد،  و كما بعدىا، 23، ص 2005كالتكزيع، السعكدية، 
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ي لممرأة بحقيا في االشتراط في الزكاج كنشير أخيرا إلى أنو رغـ االعتراؼ الشرعي كالدكلي كالقانكن
مساكاة مع الرجؿ في ذلؾ إال أف الكاقع يثبت أف المرأة تحجـ عف كضع شركط كيذه سكاء أثناء الزكاج أك 
بمكجب عقد رسمي الحؽ، كذلؾ النعداـ الثقافة القانكنية مف جية، كالخكؼ مف تزعزع الثقة بيف الزكجيف مف 

 جية أخرل. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                               

 248ص  ،2017ديسمبر  ،، الجزائر05العدد ، 02المجمد ، ة الدراسات كالبحكث القانكنيةمجم، "القانكني كمحدكدية الممارسة
 كما بعدىا.   
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 الفصؿ الثاني
 ز ضد المرأة عمى آثار عقد الزواجانعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التميي

في ذمة كبل إف الزكاج متى قاـ صحيحا مكتمؿ األركاف كالشركط ترتبت عميو مجمكعة مف اآلثار 
 الزكجيف نحك اآلخر، ككذا في ذمة الزكجيف نحك األكالد.

كبعد أف ألزمت اتفاقية سيداك الدكؿ األطراؼ بإلغاء التمييز ضد المرأة كتحقيؽ المساكاة المطمقة بينيا 
كبيف الرجؿ فيما يتعمؽ بإبراـ الزكاج، كاصمت مطالباتيا بإلزاميـ أيضا بتحقيؽ ذلؾ حتى في آثار الزكاج، 

تكريس مبدأ المساكاة بيف  ئرم عمىى أم مدل عمؿ المشرع الجزاكعميو: إلالمالية منيا كغير المالية، 
 الجنسيف في آثار الزكاج تطبيقا لقكاعد االتفاقية؟.

تقسيـ مضمكف ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، يخصص المبحث األكؿ ب ىذه االشكالية تتـ اإلجابة عنيا
اسات لدراسة "انعكاسات االتفاقية عمى اآلثار غير المالية لمزكاج"، في حيف نخصص المبحث الثاني "النعك

 االتفاقية عمى اآلثار المالية لمزكاج".
 المبحث األوؿ

 انعكاسات االتفاقية عمى اآلثار غير المالية لمزواج
المعنكية التي يفرضيا كؿ مف الشرع  ىي مجمكعة الحقكؽ كالكاجباتاآلثار غير المالية لمزكاج 

كانت لو رؤية حكؿ ىذه  84/11كالقانكف عمى الزكجيف نحك اآلخر، كالمشرع الجزائرم بمكجب القانكف 
استقؿ بو الرجؿ، غير  الحقكؽ، فبعضيا جمع فييا بيف الزكجيف، كبعضيا استقمت بيا المرأة، كالبعض اآلخر

ت ذريعة المساكاة بيف الجنسيف تـ تكحيد بعض ىذه الحقكؽ أنو كبمصادقة الجزائر عمى السيداك كتح
كالكاجبات بشكؿ كمي بيف الزكجيف، كاسقاط البعض اآلخر منيا، كىذا ما يجعؿ لبلتفاقية بالغ األثر عمى آثار 

المطمب األكؿ  يعنكفالزكاج غير المالية، كلتكضيح ذلؾ بنكع مف التفصيؿ قسمنا ىذا المبحث إلى مطمبيف، 
اء التمييز بيف الزكجيف مف خبلؿ تكحيد الحقكؽ كالكاجبات المعنكية بينيما"، أما المطمب الثاني يأتي "إلغػ ب

 تحت عنكاف "إلغاء التفاضؿ بيف الزكجيف مف خبلؿ إسقاط بعض حقكؽ الزكج".
 المطمب األوؿ

 إلغاء التمييز بيف الزوجيف مف خبلؿ توحيد الحقوؽ والواجبات المعنوية بينيما
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لقد عممت اتفاقية سيداك عمى إلغاء التمييز بيف الزكجيف مف خبلؿ تكحيد الحقكؽ كالكاجبات المعنكية 
بينيما داخؿ األسرة، أك باألحرل تحقيؽ التمييز اإليجابي لصالح المرأة في ذلؾ، كلتبياف ىذا سيتـ تقسيـ 

كاجبات المعنكية بيف الزكجيف مضمكف ىذا المطمب إلى فرعيف، يخصص الفرع األكؿ لػ "تكحيد الحقكؽ كال
الحقكؽ كالكاجبات المعنكية بيف المساكاة في " اك"، في حيف يخصص الفرع الثاني لدراسةبمكجب اتفاقية سيد

 الزكجيف بمكجب قانكف األسرة الجزائرم".

 الفرع األوؿ
 توحيد الحقوؽ والواجبات المعنوية بيف الزوجيف بموجب اتفاقية سيداو

كتكريسيا عمى قدـ المساكاة  ،ممرأة أثناء قياـ العبلقة الزكجيةالمعنكية لحقكؽ الإف المطالبة بحماية 
مع الرجؿ ىك مسألة جد حّساسة، ألنيا تمس في الكثير مف أجزاءىا بمبادئ كاعتقادات راسخة في أذىاف 

، حاكلت اتفاقية القضاء ات الكقتفي ذ أفراد المجتمع عبر أزمنة بعيدة، كنظرنا ألىمية كخطكرة ىذا المكضكع
لممرأة أثناء الزكاج،  معنكية عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة تنظيمو كتكريسو مف خبلؿ إقرار عّدة حقكؽ

كألزمت الدكؿ األطراؼ فييا بضمانيا لمكاطناتيا عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ، كىي الحقكؽ التي عددتيا 
تتخذ الدوؿ  -1التي تنص عمى: " ( )ج / ز (01) فقرة( 16)عشر  االتفاقية بمكجب المادة السادسة

األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضّد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج 
 والعبلقات العائمية، وبوجو خاص تضمف، عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة:

 ، وعند فسخو.الزواج أثناء)ج( نفس الحقوؽ والمسؤوليات 
)ز( نفس الحقوؽ الشخصية لمزوج والزوجة، بما في ذلؾ الحؽ في اختيار اسـ األسرة والمينة ونوع 

 1العمؿ".
ىذه المادة بؿ كحتى أواًل : ، كىماكقبؿ التفصيؿ في ىذه الحقكؽ تجدر اإلشارة مسبقنا إلى أمريف  

االتفاقية بأكمميا ال تعترؼ كال تكرس ما يسمى بالمساكاة بيف الجنسيف في الكاجبات، كمنو كاف ادراج االتفاقية 
ضمف ىذه المادة مف باب السيك أك التضميؿ ال أكثر، ألف االتفاقية ال  "نفس المسؤوليات في الزواج"لعبارة 

تكرس المساكاة االيجابية لصالح المرأة، كعميو فالمساكاة في المسؤكليات تكرس المساكاة المنطقية العادلة بؿ 
 يمس إلى حد كبير بالمساكاة المزعكمة التي تنادم بيا السيداك.ال 

                                                                 
 ( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، السالفة الذكر.16المادة ) أنظر: 1
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ا إلى أف المادة المذككرة أعبله تضمنت حقكؽ المرأة أثناء العبلقة الزكجية  نشير ثانياأما    أيضن
دكف تخصيص في المصطمحات، كنرل أف اليدؼ مف ذلؾ ىك بعبارات كاسعة كفضفاضة، فجاءت عامة 

فتح المجاؿ لمجنة االتفاقية لتكسيع حقكؽ المرأة الشخصية في أم كقت ككيفما أرادت، كذلؾ بما يخدـ أىداؼ 
 كايديكلكجيات كاضعي السيداك.

جميع أشكاؿ كمنو تتمتع المرأة أثناء قياـ العبلقة الزكجية حسب ما جاءت بو اتفاقية القضاء عمى    
كبعيدا عف أم مقارنات قانكنية  ( ) ج / ز (01)فقرة  (16)التمييز ضد المرأة بمكجب مادتيا السادسة عشر 

حسف المعاممة ىي حؽ عاـ  ، حيث أفحقيا في المعاممة الحسنةحقكؽ شخصية أكليا  ةأك شرعية بعد
ركؼ، مشاركتيا في اتخاذ القرارات يتضمف مجمكعة مف الحقكؽ الفردية، نذكر منيا: معاشرة المرأة بالمع

كراميا، منحيا الحؽ في زيارة أىميا كأقاربيا كاستضافتيـ، كغيرىا مف الحقكؽ التي  داخؿ األسرة، احتراميا كا 
 1تضمف لممرأة معاممة طيبة عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ.

نشير  كحؽ المرأة في القضاء عمى مفيـو القوامة وواجب الطاعة لمزوج، كما دعت االتفاقية إلى 
إلى أف كاجب الطاعة يأتي نتيجة لقكامة الرجؿ كرئاستو لؤلسرة، كالقضاء عمى مفيكـ القكامة ككاجب  بدايةن 

الطاعة لمزكج كاف مف بيف أىـ األىداؼ التي سعت إلييا اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد 
لمرأة، كعممت عمى تحقيقيا لجنة االتفاقية في العديد مف تكصياتيا كتعميقاتيا عمى التقارير الدكرية لمدكؿ ا

األطراؼ، ألنيا تعتبر أف القكامة ىي تمييز صارخ ضد المرأة، كانتياكنا لحقكقيا كتعدينا عمى شخصيا، إذ 
كبالنتيجة فإف كاجب الطاعة ىك انقاص  اعتبرت أنو ال تكجد مبررات تيعطي لمرجؿ حؽ الترفع عمى المرأة،

 2لكرامة المرأة.
في اختيار اسـ األسرة والمينة ونوع  ياحق الحقكؽ الشخصية لممرأة مف وكاعتبرت االتفاقية أيضا أن

"نفس الحقوؽ بقكليا:  ( )ز(01) فقرة( 16)ىذا الحؽ أكدت عميو السيداك ضمف المادة السادة عشر العمؿ، 
كقد عمقت ىذا ، 3وجة، بما في ذلؾ الحؽ في اختيار اسـ األسرة والمينة ونوع العمؿ"الشخصية لمزوج والز 

                                                                 
 .67سركر طالبي، المرجع السابؽ، ص  1
، الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ "التطكر -دراسة شرعية لمبدأ المساكاة  –محمد حيدرة، مركز المرأة كالرجؿ في الحياة األسرية  2

، 2015نكفمبر  26-25الشمؼ، الجزائر،  –"، جامعة حسيبة بف بكعمي –بيف الثابت كالمتغير  –التشريعي ألحكاـ األسرة 
 .16ص 

 .1979ية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقمف  (16)المادة  :أنظر 3
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"...ينبغي أف يكوف لكؿ مف الشريكيف الحؽ في اختيار اسمو الذي لجنة االتفاقية عمى ىذا النص قائمةن: 
، وعندما يحافظ بو عمى فرديتو وىويتو في المجتمع المحمي، ويميزه عف غيره مف أفراد المجتمع المحمي

تضطر المرأة بموجب القانوف أو العرؼ إلى تغيير اسميا عند الزواج أو عند فسخو فإنيا ُتحـر مف ىذه 
  1الحقوؽ".

كما أكدت ذات المادة عمى حؽ المرأة في اختيار نكع العمؿ أك المينة التي ترغب في امتيانيا، 
كذلؾ دكف أم حكاجز أك عراقيؿ مبنية عمى أساس الجنس، ألف العمؿ صحيح أنو يمكف المرأة مف فائدة 

 مجتمعيا.مكانة معتبرة في كبالتالي يمنحيا مادية، لكف األىـ أنو يمنحيا فرصة إلثبات نفسيا، 
ف كانت المادة  كىي التي تيمنا قد حصرت حؽ المرأة في العمؿ داخؿ إطار ( )ز( 01) فقرة( 16)كا 

الزكاج كالعبلقة العائمية، فإننا نجد ذات االتفاقية قد أسيبت في تفصيؿ حؽ المرأة في العمؿ عمكمنا كذلؾ 
 2منيا بفقراتيا المتعددة. (11)بمكجب المادة الحادية عشر 

 الثانيالفرع 
 الحقوؽ والواجبات المعنوية بيف الزوجيف بموجب قانوف األسرة الجزائريالمساواة في 

ينص  84/11( مف قانكف األسرة 36بمكجب المادة السادسة كالثبلثكف ) لقد كاف المشرع الجزائرم
عمى مجمكعة مف الكاجبات الممقاة عمى عاتؽ كبل الزكجيف، ككؿ كاجب ممقى عمى أحد الزكجيف ىك يشكؿ 
في ذات الكقت حؽ لمزكج اآلخر، كمف ىنا ظيرت فمسفة المشرع كاضحة في محاكلة التسكية في المسؤكليات  

( 36كيعدؿ المادة ) 05/02جيف حتى قبؿ التعديؿ، ليأتي بعد ذلؾ تعديؿ قانكف األسرة باألمر بيف الزك 
 باإلبقاء عمى ذات الفمسفة مع إضافة كاجبات كحقكؽ معنكية أخرل.

نخصص الفقرة األكلى لػ "الحقكؽ كىك األمر الذم نكضحو بتقسيـ مضمكف ىذا الفرع إلى فقرتيف، 
"، في حيف نخصص الفقرة الثانية لػ "الحقكؽ كالكاجبات 84/11ف الكاردة بالقانكف كالكاجبات المعنكية لمزكجي

 ".05/02المضافة باألمر لمزكجيف المعنكية 
                                                                 

 23:15، 13/01/2020 أطمع عميو بتاريخ،  www.unhchr.chمكقع المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة  1
إف المساكاة بيف الجنسيف في حؽ العمؿ نصت عميو العديد مف الصككؾ الدكلية قبؿ أف تنص عميو اتفاقية القضاء عمى  2

كذلؾ  1948، كمف أىـ ىذه الصككؾ نجد: اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 1979جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في سنة 
منو،  (06)بمكجب المادة  1966لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  منو، ككذا نجد العيد الدكلي (23)بمكجب المادة 

ا الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بمكجب المادة   منو. (15)كأيضن
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 الفقرة األولى
 84/11الحقوؽ والواجبات المعنوية لمزوجيف الواردة بالقانوف 

مراسيـ الزكاج، يشكؿ في السائد في إف انتقاؿ المرأة مف بيت أىميا إلى بيت زكجيا كفقا لمتقميد 
مف  ، كيمنحيا حقكؽمعنكية الحقيقة بداية جديدة لممرأة في التعامؿ مع كضع جديد يفرض عمييا التزامات

ىذه الحقكؽ كااللتزامات بالمساكاة مع  أف تككف 84/11ارتأل المشرع بمكجب قانكف األسرة  ذات الطبيعة،
 زكجيا، رغـ اختبلفو عنيا طبيعة كطبعا.

( مف القانكف 36ت ىذه الحقكؽ كااللتزامات المعنكية بمكجب المادة السادسة كالثبلثكف )كقد كرد
 في: ، كتمثمت84/11
 :المشرع الجزائرم بمكجب لقد اعتبر المحافظة عمى الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة 

أف المحافظة عمى الركابط الزكجية  84/11( مف قانكف األسرة 36المادة السادسة كالثبلثكف ) ( مف01الفقرة )
ككاجبات الحياة المشتركة  ىي مف أىـ الكاجبات التي تقع عمى عاتؽ كبل الزكجيف معا، كىذا الحؽ عاـ كما 

 ىك كاضح يندرج تحت لكائو مجمكعة مف الحقكؽ الفرعية كىي:
o مف الزكاج ىك ضماف التناسؿ، كحفظ النسؿ، كالقياـ عميو عمى الكجو  رضحؿ االستمتاع: إف الغ

األكمؿ، كالتناسؿ سبيمو اجتماع الذككر كاالناث، كالزكاج ىك طريقة تنظيـ ىذا االجتماع ليتحقؽ الغرض 
المقصكد منو، كمف أجؿ ذلؾ كاف مف أحكاـ النكاح حؿ استمتاع كؿ مف الزكجيف باآلخر، كىك حؽ مشترؾ 

ا، فإف المرأة كما تحؿ لزكجيا، فإف زكجيا يحؿ ليا، كالفعؿ المادم الستمتاع كؿ مف الزكجيف باآلخر بينيم
، ىذا كقد جاء في 1أف ينفرد بو أحدىما، بؿ البد مف مشاركتيما معا حتى يحصؿ ىذا االستمتاعال يمكف 

بالتطميؽ أف يحكـ لممطمقة  يجوز لمقاضي في حالة الحكـ( مكرر مف ؽ أ ج: "53المادة الثالثة كالخمسكف )
كمف المقرر قانكنا أنو يجكز لمزكجة طمب التطميؽ لكؿ ضرر معتبر ، 2بالتعويض عف الضرر البلحؽ بيا"

شرعا، ىذا كقد اعتبر القضاء الجزائرم االخبلؿ بحؽ الزكجة في االستمتاع ىك مف قبيؿ الضرر الذم يجيز 
...متى تبيف في قضية الحاؿ قرارات المحكمة العميا أنو: "حيث جاء في أحد التطميؽ كيستكجب التعكيض، 

                                                                 
: جميؿ لتفصيؿ أكثر أنظر، 333أبك محمد مكقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص  1

، ص 01، ط 2009جانـ(، آثار عقد الزكاج في الفقو كالقانكف، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، فخرم محمد )
 . 61عبد النكر عيساكم، المرجع السابؽ، ص  و، 54-55

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2
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أف الطاعف عقد عمى المطعكف ضدىا لمدة طكيمة كلـ يقـ بإتماـ الزكاج بالبناء بيا، فإف الزكجة تضررت 
لغاء عقد الزكاج قد طبقكا  خبلؿ ىذه المدة ماديا كمعنكيا...كعميو فإف قضاة المكضكع بتطميقيـ الزكجة كا 

، كأيد ىذا القرار قرار آخر جاء في مضمكنو: "مف 1ف، كمتى كاف كذلؾ استكجب رفض الطعف"صحيح القانك 
الثابت في قضية الحاؿ أف المجمس القضائي عندما قضى بتطميؽ الزكجة بسبب بقاءىا مدة تقارب الخمس 

بقكا صحيح سنكات ال ىي متزكجة كال ىي مطمقة مع استحالة العشرة الزكجية، فإف القضاة كما حكمكا قد ط
 2القانكف، كمتى كاف كذلؾ استكجب رفض الطعف".

o كمف حقكؽ الزكج عمى  عفاؼ: العفة ىي االبتعاد عف كؿ ما يدعكا إلى الريبة كالحراـ كالممنكع، ال
زكجتو أف تحافظ ىذه األخيرة عمى عفتيا، كشرفيا، كتصكف عرضيا كعرض زكجيا كبيتيا مما يدنسو كيمحؽ 

اجب الذم البد أف يقع عمى الزكج كذلؾ، بأف يعؼ كيحصف نفسو كعرضو كعرض بو العار، كىك ذات الك 
زكجتو كبيتو مف الحراـ كالمكبقات، كفي ىذا السبيؿ سدت الشريعة اإلسبلمية أماـ الزكجيف كؿ أبكاب الفساد 

منات قؿ لممؤمنيف يغضوا مف أبصارىـ ويحفظوا فروجيـ...وقؿ لممؤ التي تؤدم إلى االنحراؼ، قاؿ تعالى: "
   3يغضضف أبصارىف ويحفظف فروجيف".

o  عدـ افشاء أسرار الزكجية: كمعنى ذلؾ أف ال يذكر أحد الزكجيف الزكج اآلخر بسكء بيف الناس، كال
، كال يخبر الناس بما يعمـ عنو مف العيكب الخفية، كال سيما كتماف ما يككف بينيما في الخمكة، يفشي أسراره

إف مف أشر الناس منزلة عند اهلل يـو القيامة رجؿ يفضي إلى امرأتو وتفضي لقكلو صمى ا عميو كسمـ: "
 4".إليو ثـ ينشر سرىا

o  القانكفخدمة البيت: تعتبر خدمة البيت مف قبيؿ الكاجبات المشتركة حسب ما استقر عميو فقياء ،
غير أف المعمكـ لدل عكاـ الناس أف الزكجة ىي التي يجب عمييا خدمة بيتيا كزكجيا نظرا لشيكع العرؼ 

                                                                 
، 2000عدد خاص لسنة ، 1999مارس  16، المؤرخ في 217179قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .122ص 
، 1993، لسنة 04، ـ ؽ عدد 1991فيفرم  20، المؤرخ في 75588قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .78ص 
 .31-30سكرة النكر، اآلية  3
رع قانكف خاص، ربيحةّ إلغات، الحقكؽ الزكجية عمى ضكء االجتياد القضائي الجزائرم، أطركحة دكتكراه في الحقكؽ، ف 4

 .28-27، ص 2011، الجزائر، 01جامعة الجزائر 
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مع أف فقياء الشريعة اإلسبلمية قد اختمفكا في ذلؾ، فذىب جميكر الفقياء إلى اعتبار أنو ال حؽ بذلؾ، 
رة ال إلزاـ عمييا، بينما ذىب الحنفية لمزكج عمى زكجتو في خدمة بيتو كالقياـ بشؤكنو إال إذا قامت بذلؾ مختا

 إلى اعتبار أف المرأة مجبرة عمى خدمة زكجيا كبيتيا ديانةن ال قضاءن.
أما عف المكاثيؽ الدكلية كمف أىميا السيداك نجدىا قد حرصت عمى تحقيؽ المساكاة بيف الزكجيف في 

بخدمة زكجيا كأكالدىا عمى اعتبار لكحدىا قياـ المرأة  منعتمنيا خدمة البيت، ك  كؿ األمكر المتعمقة بالزكاج
أف ىذه الخدمة تشكؿ دكر نمطي يؤدم إلى التمييز ضد المرأة، كبالتالي كجب القضاء عميو، كعمى ىذا 

 1األساس تككف الخدمة داخؿ البيت كفقا ليذا المفيـك مناصفة بيف الزكج كالزكجة.
 كىك الكاجب المشترؾ بيـ الزكجيف  ـ:التعاوف عمى مصمحة األسرة ورعاية األوالد وحسف تربيتي

، كىك يضـ كاجبيف حسب ما ىك كاضح مف تسميتو 84/11( مف ؽ أ 36( مف المادة )02بمكجب الفقرة )
 كىما: 

o  التعاكف عمى مصمحة األسرة: إف مشاعر التعاكف ال تنشأ مف العدـ، بؿ ال بد أف يتـ السعي إلييا
يجعميا مضاعفة، كالمكاساة في األحزاف يكسر حدتيا، كيزداد التعاكف كاألخذ بأسبابيا، فالتعاكف في األفراح 

عظمة كأىمية لك كاف بيف الزكجيف في السراء كالضراء تحقيقا لمصمحة األسرة، كىك ما ينجر عنو آثار حسنة 
حقؽ ذلؾ البد عمى الزكجيف مف العمؿ عمى دعـ ركابط كليت عمييما كعمى ذريتيما في الحاضر كالمستقبؿ،

ماسؾ كالتآلؼ بينيما كبيف أفراد األسرة ككؿ في جك يسكده الكد كالشعكر بالمسؤكلية، كالتجاكز عف صغائر الت
 2األمكر، كمقابمة السيئة بالحسنة، كالصبر عمى بعض ما يكره اإلنساف.

o  رعاية األكالد كحسف تربيتيـ: إف مفيكـ رعاية األكالد كحسف تربيتيـ حسب تكصية المؤتمر العاـ
األمـ المتحدة لمتربية كالثقافة كالعمكـ ىك "تعميـ األشخاص، كضماف التطكر الكامؿ لشخصيتيـ  لمنظمة

ككفاءاتيـ كأكضاعيـ كمعارفيـ"، ىذا كنجد اتفاقية سيداك اعتبرت أف رعاية األكالد كحسف تربيتيـ مسؤكلية 
سادسة بمكجب المادة ال، ككررت النص عمى ذلؾ 3( منيا05مشتركة بيف األبكيف طبقا لممادة الخامسة )

                                                                 
 .105-104-103عبد النكر عيساكم، المرجع السابؽ، ص  1
 .38-37ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  2
عمى الدوؿ األطراؼ أف تتخذ عمى: " 1979( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 05تنص المادة ) 3

 التدابير المناسبة لتحقيؽ االعتراؼ بكوف تنشئة األطفاؿ وتربيتيـ مسؤولية مشتركة بيف األبويف".جميع 
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، كعمى أساس ذلؾ فتربية كرعاية األكالد تقكـ عمى تقاسـ الزكجيف ليا 1( )ح(01( فقرة )16عشر )
، كما حاكلت االتفاقية محك جميع العادات الشائعة التي تجعؿ مف ميمة رعاية األكالد كتربيتيـ 2بالتساكم

، كعف غمكض 3كالقضاء عمى األدكار النمطية لممرأة لصيقة باألـ، مع تعديؿ األنماط الثقافية كاالجتماعية
في تكصيتيا الكاحدة  مفيكـ األدكار النمطية لممرأة جاءت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة ككضحت ذلؾ

الدور النمطي لممرأة في جميع المجتمعات ىو مجموعة األنشطة بقكليا: " 1992( لسنة 21كالعشركف )
إطار تأديتيا لدورىا التقميدي في الحياة الخاصة أو المنزلية  والذي يجعميا تعتبر التي تمارسيا المرأة في 

يدخؿ حسب المجنة في األدكار  كبالتالي رعاية األكالد كتربيتيـ ،4في منزلة أدنى مف الرجؿ مف زمف طويؿ"
ي مسؤكلية رعاية النمطية لممرأة التي تشكؿ تمييزا ضدىا خاصة كأف الكثير مف اآلباء حسبيا ال يشارككف ف

  األكالد كتربيتيـ خصكصا مف الناحية المعنكية.
( 36كىك ما كافقو المشرع الجزائرم باعتباره لذا الكاجب ىك كاجب مشترؾ بيف الزكجيف طبقا لممادة )

 ( ؽ أ ج.02فقرة )
الحياة كرعاية األكالد تشمؿ الرعاية المادية مف تكفير المأكؿ كالمشرب كالممبس كالسكف، ككؿ ظركؼ 

( مف ؽ أ ج، ككذا الرعاية المعنكية 76( ك )75المبلئمة ليـ، كىك ما أكده المشرع كذلؾ بمكجب المادتيف )
( 62مف الحب كالحناف كالتأطير كالتكجيو السميـ كالتربية الرشيدة، كالتي أكدىا المشرع كذلؾ بمكجب المادة )

 كـ وأحسنوا آدابيـ، فإف أوالدكـ ىدية لكـ".أكرموا أوالدؽ أ ج، كذلؾ لقكلو صمى ا عميو كسمـ: "

                                                                 
تتخذ الدوؿ  -1"عمى:  1979( )ح( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 01( فقرة )16تنص المادة ) 1

وتضمف بوجو ة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات العائمية، في كافاألطراؼ جميع التدابير لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة 
 عمى أساس المساواة بيف المرأة والرجؿ:  ،خاص

)ح( نفس الحقوؽ والمسؤوليات بوصفيما أبويف بغض النظر عف حالتيما الزوجية في األمور المتعمقة 
 بأطفاليما".

 .105أمير )فرج يكسؼ(، المرجع السابؽ، ص  2
"ينبغي تعديؿ األنماط أنو:  1979( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 05فقد ذكرت المادة ) 3

االجتماعية والثقافية لسموؾ الرجؿ والمرأة بيدؼ تحقيؽ القضاء عمى التحيزات والعادات العرفية...أو عمى األدوار النمطية 
 لمرجؿ والمرأة".

 ( لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، مرجع سابؽ.21كالعشركف ) التكصية الكاحد :أنظر 4
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 :إف حؽ الكالديف  المحافظة عمى روابط القرابة والتعامؿ مع الوالديف واألقربيف بالحسنى والمعروؼ
ال يستطيع إنساف أف يحصيو أك يقدره، قمك حاكؿ األبناء أف يحصكا ما لقيو اآلباء كاألميات مف  عمى األكالد

ما استطاعكا احصاء ما يستحقكنو مف البر كالتكريـ، ليذا فقد أكجب الشرع كالقانكف  التعب كالعناء في سبيميـ
عمى األكالد معاممة الكالديف ككذا األقربيف بالحسنى كالمعركؼ دكف تفصيؿ في ذلؾ، ألف ىذا األمر ال 

نما يخضع لمظركؼ كاألحكاؿ كالحاجة كالقدرة كالذكؽ اإلنساني كالعرؼ االج ،يخضع لمتعييف تماعي كا 
ك ىكالشعكر الحر بالمسؤكلية لدل األبناء، غير أف كممتي الحسنى كالمعركؼ ىما كممتاف جامعتاف لكؿ ما 

واعبدوا اهلل ، كاآليات القرآنية في ذلؾ ال عد كال إحصاء ليا، منيا قكلو تعالى: "1خير نحك الكالداف كاألقربكف
وقضى ربؾ أال تعبدوا إال إياه وبالوالديف احسانا إما أيضا: "كقكلو ، 2وال تشركوا بو شيئا وبالوالديف احسانا"

يبمغف عندؾ الكبر أحدىما أو كبلىما فبل تقؿ ليما أؼ وال تنيرىما وقؿ ليما قوال كريما واخفض ليما جناح 
الذؿ مف الرحمة وقؿ ربي ارحميما كما ربياني صغيرا ربكـ أعمـ بما في نفوسكـ إف تكونوا صالحيف فإنو 

 3وابيف غفورا".كاف لؤل 
"يجب عمى ( مف ؽ أ ج بقكلو: 36كىك ما تبناه المشرع الجزائرم بمكجب المادة )

 الزوجيف:...المحافظة عمى روابط القرابة والتعامؿ مع الوالديف واألقربيف بالحسنى والمعروؼ".
 

 الفقرة الثانية
 05/02الحقوؽ والواجبات المعنوية لمزوجيف المضافة باألمر 

مف المادة السادسة  84/11الجزائرم كاف ينظـ حقكؽ ككاجبات الزكجيف بمكجب قانكف األسرة  إف المشرع
 ( منو، كقسميا إلى قسميف"39( إلى المادة التاسعة كالثبلثكف )36كالثبلثكف )

 ( كىي التي 36حقكؽ ككاجبات معنكية مشتركة بيف الزكجيف كاردة ضمف المادة السادسة كالثبلثكف ،)
 سبؽ تفصيميا.

                                                                 
 .57ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  1
 .36سكرة النساء، اآلية  2
 .25-24-23سكرة اإلسراء، اآلية  3
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  تضمنتيا المادة السابعة  حقوؽ لمزوجة )واجبات لمزوج(كحقكؽ ككاجبات منفصمة تتمثؿ في
حقيا في معاممة  –( مف ؽ أ ج كىي: حؽ الزكجة في النفقة 38( كالمادة الثامنة كالثبلثكف )37كالثبلثكف )

حريتيا في التصرؼ في  –حقيا في زيارة أىميا مف المحاـر  –عادلة إذا ما تزكج عمييا زكجيا مرة أخرل 
( مف ؽ أ ج كىي: طاعة 39نصت عمييا المادة التاسعة كالثبلثكف )وحقوؽ لمزوج )واجبات لمزوج( ماليا، 

احتراـ كالدم الزكج  –ارضاع أكالده عند االستطاعة كتربيتيـ  –الزكج كمراعاتو باعتباره رئيس العائمة 
 1كأقاربو.

( منو التي كانت تنص 38( ك )37المادتيف ) تـ إلغاء 05/02غير أنو كبتعديؿ ىذا القانكف باألمر 
عمى حقكؽ الزكجة، غير أف ىذا ليس معناه إلغاء مضمكنيا، بؿ أصبح المشرع ينص عمى ىذه الحقكؽ في 
نصكص أخرل مف قانكف األسرة، فحؽ المرأة في النفقة أصبح المشرع يكرده ضمف المادة الرابعة كالسبعكف 

أج، كحقيا في زيارة أىميا مف المحاـر أصبح حؽ مشترؾ بيف الزكجيف بمكجب  ( كما بعدىا مف ؽ74)
( المعدلة مف ذات القانكف، كعف حؽ المرأة في معاممة عادلة في حالة التزكج 36المادة السادسة كالثبلثكف )

أما حريتيا في التصرؼ ؽ أ ج،  01( مكرر 08( مكرر ك )08( ك )08عمييا أصبح كارد ضمف المكاد )
 ( مف ؽ أ ج المعدلة.37ي ماليا كردت ضمف المادة )ف

( مف ؽ أ ج التي كانت تنص عمى حقكؽ الزكج، كعمى 39كما تـ إلغاء المادة التاسعة كالثبلثكف )
عكس الزكجة فإف إلغاء ىذه المادة انجر عنو إسقاط كمي لحقكؽ الزكج التي كانت كاردة ضمنيا مف حؽ 

فقط عمى كاجب  كتـ اإلبقاءالقكامة، كحؽ الطاعة، كحؽ التأديب، كاسقاط كاجب الرضاع عف األـ كذلؾ، 
كىك ما يكرس ( ؽ أ ج المعدلة، 36احتراـ كالدم الزكج كاقاربو كحؽ مشترؾ بيف الزكجيف بمكجب المادة )

التمييز اإليجابي لصالح المرأة في الحقكؽ كالكاجبات المعنكية، كليس فقط المساكاة بيف الجنسيف، كىك ما 
 ائرم في ىذه المسألة.يبرز االنعكاس الكبير لمسيداك عمى قانكف األسرة الجز 

( مف ؽ أ ج التي كانت تعدد الحقكؽ كالكاجبات المعنكية 36كبالرجكع لممادة السادسة كالثبلثكف )
بإضافة أربع  05/02المشتركة بيف الزكجيف ككانت تحصرىا في ثبلثة فقط، فقد تـ تكسيعيا بمكجب األمر 

 يجب عمى الزوجيف:  عمى: "حقكؽ ككاجبات معنكية مشتركة جديدة لمزكجيف، فأصبحت تنص 
 المحافظة عمى الركابط الزكجية ككاجبات الحياة المشتركة. -1

                                                                 
 كىك ما نفصمو الحقا. 1
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 المعاشرة بالمعروؼ، وتبادؿ االحتراـ والمودة والرحمة. -2
 التعاكف عمى مصمحة األسرة كرعاية األكالد كحسف تربيتيـ. -3
 التشاور في تسيير شؤوف األسرة وتباعد الوالدات. -4
   اآلخر وأقاربو واحتراميـ وزيارتيـ. حسف معاممة كؿ منيما ألبوي -5
 المحافظة عمى ركابط القرابة كالتعامؿ مع الكالديف كاألقربيف بالحسنى كالعركؼ. -6
 1زيارة كؿ منيما ألبويو وأقربو واستضافتيـ بالمعروؼ". -7

، كىي الكاردة 05/02( حقكؽ معنكية مشتركة بيف الزكجيف بمكجب األمر 04كعميو تـ إضافة أربع )
(، كالتي نفصميا استكماال لبقية الحقكؽ 07( ك )05( ك )04( ك )02( في فقراتيا )36المادة )ضمف 

كالكاجبات المعنكية الثبلث التي سبؽ تكضيحيا باعتبار أنو كاف منصكص عمييا حتى قبؿ التعديؿ، كذلؾ 
 كاآلتي:

 قد تنبو إلى النقص الذم : إف المشرع الجزائرم المعاشرة بالمعروؼ وتبادؿ االحتراـ والمودة والرحمة
( مف ؽ أ ج قبؿ تعديميا كذلؾ بعدـ كجكد أىـ حؽ مف الحقكؽ الزكجية المعنكية 36كاف يشكب المادة )

المشتركة، أال كىك المعاشرة بالمعركؼ كما يستتبعيا مف احتراـ كمكدة كرحمة، فجاء المشرع كضمنو في ذات 
ا مع نصكص التشريع اإلسبلمي مف الكتاب كالسنة، ، كىك ما يعد كذلؾ تماشي05/02النص بمكجب تعديؿ 

في حسف معاشرتو لزكجاتو،  ككذا مكقؼ الفقياء الداعي إلى التأسي بأخبلؽ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ
وعاشروىف بالمعروؼ فإف كرىتموىف فعسى فذلؾ ىك أساس تآلؼ القمكب كاستدامة ترابطيا، لقكلو تعالى: "

كمثمما يصمح ىذا القكؿ عمى الرجؿ فيك يصمح عمى المرأة مف ، 2فيو خيرا كثيرا" أف تكرىوا شيئا ويجعؿ اهلل
كىك حؽ لكؿ زكج باب أكلى، فكما يعاشرىا زكجيا بالمعركؼ فبلبد أف تعاشره ىي كذلؾ بذات المعركؼ، 

اني عمى زكجو، فبل تستقيـ الحياة إال بمعاممة الزكجيف لبعضيما معاممة حسنة، كبعشرة طيبة تجسد كؿ مع
كالتجريح  ، كأبعد ما يككف عف العنؼ كاإلضرار سكاء كاف معنكيا كالسب كالشتـ3المكدة كالرحمة كاحتراـ الرأم

 4ماديا كالضرب كالجرح...إلخ. كاإلىانة...إلخ، أك كاف
                                                                 

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 .19سكرة النساء، اآلية  2
 .64آثار عقد الزكاج في الفقو كالقانكف، المرجع السابؽ، ص جميؿ فخرم محمد )جانـ(،  3
 .74ص المرجع السابؽ، فايزة مخازني،  4
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حسف العشرة كذلؾ أف ال تحمؿ الزكجة زكجيا فكؽ طاقتو مف النفقة، كأف ال تمف عميو إف  كمف باب
...إلخ، كما عمى الرجؿ أف ال يبخؿ عمى زكجتو عمى البيت مف ماليا، كأف تتزيف لو كتقتاد بأكامرهكانت تنفؽ 

بشيء، كأف يكرميا، كيحتـر شخصيتيا، كيساعدىا عمى تحقيؽ أحبلميا عمى حسب مقدرتو، كأف يحافظ 
محبب في جميع النظـ ، كىك األمر ال1عمييا، كال يبالغ في إساءة الظف بيا، كيمتنع عف تتبع عثراتيا...إلخ

 2كالتشريعات.
 ( مف المادة 04: نصت عمى ذلؾ المادة )التشاور في تسيير شؤوف األسرة وتباعد الوالدات

، كتشير ىذه الفقرة إلى تحديد 05/02( مف ؽ أ ج المعدلة المضافة باألمر 36السادسة كالثبلثكف )
المسؤكليات بيف الزكجيف عمى أساس التشاكر كالتفاىـ في تسيير شؤكف األسرة ككذا تباعد الكالدات، كذلؾ 

، كلـ يجعؿ اإلسبلـ لمرجؿ 4"وشاورىـ في األمر"، كقكلو أيضا: 3نيـ""وأمرىـ شورى بيمصداقا لقكلو تعالى: 
"فإف أرادا فصاال عف تراض منيما وتشاور عمى المرأة حؽ االستئثار برأيو دكف الرجكع إلييا، لقكلو تعالى: 

 5.فبل جناح عمييما"
عمى كؿ زكج شؤكف األسرة كاجب عمى كبل الزكجيف نحك اآلخر، فينبغي  كعميو فالتشاكر في تسيير

أف يشاكر زكجو بالكممة الطيبة في كؿ األمكر األسرية، كال ينبغي عميو أف يستبد برأيو فكؿ كاحد منيما ىك 
 نصؼ البيت، كال تستقيـ الحياة في بيت يييمؿ نصفو.

أما عف التشاكر في تباعد الكالدات فالغرض منو ىك تحديد النسؿ، كىك األمر الذم أصبحت تطمبو 
الحديثة، كلو ارتباط كثيؽ بدخؿ األسرة، كقدرة الزكجيف عمى تربية األكالد، كعمؿ المرأة، كالمستكل الحياة 

بحيث يتفؽ الزكجاف عمى ترؾ مدة زمنية معينة بيف كؿ مكلكد كآخر كحسب ما يساعد كبل  المعيشي...إلخ،
                                                                 

: ربيحة لتفصيؿ أكثر أنظر، 68-67جميؿ فخرم محمد )جانـ(، آثار عقد الزكاج في الفقو كالقانكف، المرجع نفسو، ص  1
 كما بعدىا. 30إلغات، المرجع السابؽ، ص 

(، 41( منيا، ككذا مشركع القانكف العربي الكحد لؤلحكاؿ الشخصية في مادتو )34المغربية في الفصؿ )نصت مدكنة األسرة  2
"مف الحقوؽ والواجبات المشتركة بيف ( عمى: 37كأيضا مشركع القانكف الخميجي المكحد لؤلحكاؿ الشخصية في مادتو )
، أما في قانكف األحكاؿ الشخصية التكنسي ير األسرة"الزوجيف: حسف المعاشرة وتبادؿ االحتراـ والعطؼ والمحافظة عمى خ

 "عمى الزوج أف يعامؿ زوجتو بالمعروؼ ويحسف عشرتيا ويتجنب إلحاؽ الضرر بيا". ( منو عمى :23نص في الفصؿ )
 .38سكرة الشكرل، اآلية  3
 .159سكرة آؿ عمراف، اآلية  4
 233سكرة البقرة، اآلية  5
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نفس الحقوؽ "( )ح( بقكليا: 01( فقرة )16الطرفيف، كىك ما أكجبتو اتفاقية سيداك في المادة السادسة عشر )
 1عدد أطفاليا والفاصؿ بيف الطفؿ والذي يميو...".في أف تقرر بحرية، وبإدراؾ لمنتائج، 

كينبغي التمييز بيف تحديد النسؿ كقطع النسؿ )االمتناع عف اإلنجاب(، فيذا األخير نيى عنو ا 
فيعني ذلؾ حرمة عكسية إال اذا كجد مبرر عز كجؿ، كألف النبي صمى ا عميو كسمـ أمر بتكثير األمة، 

      2شرعي كتضرر المرأة مف الحمؿ كخطره عمييا.
"يجوز أجازه مجمع الفقو اإلسبلمي، حيث ذكر في ىذا الشأف:  كالتشاكر عمى تباعد الكالدات ىك أمر

زماف إذا دعت التحكـ المؤقت في االنجاب بقصد المباعدة بيف فترات الحمؿ، أو ايقافو لمدة معينة مف ال
إليو حاجة معتبرة شرعا، بحسب تقدير الزوجيف عف تشاور بينيما وتراض، بشرط أف ال يترتب عف ذلؾ 

 3.ضرر، وأف تكوف الوسيمة مشروعة، وأف ال يكوف فييا عدواف عمى حمؿ قائـ"
 :إف حسف العشرة بيف الزكجيف  حسف معاممة كؿ منيما ألبوي اآلخر وأقاربو واحتراميـ وزيارتيـ

يقتضي بالضركرة حسف معاممة كؿ منيما ألبكم اآلخر كأقاربو، كىك ما أكجبو المشرع الجزائرم بمكجب 
، كاعتبرىا مف الكاجبات المشتركة بيف 05/02( المضافة باألمر 05( فقرة )36المادة السادسة كالثبلثكف )

، ر، كذلؾ تكممة لرفع منزلة الكالديف كعظـ حقيما عمى األكالدالزكجيف التي تقع عمى كبلىما في مكاجية اآلخ
أقاربو، ال بالقكؿ كال بالفعؿ، كيحاكؿ قدر اإلمكاف اسعادىما كالتحبب ك فبل يؤذم أم منيما كالدم اآلخر 

 كالصبر عمييما كالثناء عمييما كعدـ ذكرىما بسكء. إلييما
  لقد أشار المشرع الجزائرم إلى ىذا الحؽ وؼزيارة كؿ منيما ألبويو وأقاربو واستضافتيـ بالمعر :

، 05/02( المضافة بمكجب األمر 07( فقرة )36كالكاجب في ذات الكقت بمكجب المادة السادسة كالثبلثكف )
 ( مف ذات المادة.05كذلؾ بعد أف نكه عف الزيارة في الفقرة )

ىـ األبكيف كاألقارب، كأبكم كأقارب ، ك فعف الزيارة يمـز الزكج كالزكجة عمى قدـ المساكاة بزيارة األىؿ
 الزكج اآلخر، كذلؾ مف باب تكطيد العبلقات كالمحبة كالعطؼ كاألمانة كاأللفة بيف أفراد األسرة.

                                                                 
 ، مرجع سابؽ.1979اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  مف (16المادة ) :أنظر 1
 .48-47ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  2
بشأف تنظيـ النسؿ،  39، قرار رقـ 1988ديسمبر  15إلى  10مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي، المؤتمر الخامس بالككيت مف  3

 .01:15، 01/02/2020أطمع عميو بتاريخ  ،http //www.fiqhacademy.org.sa :أنظر الموقع اإللكتروني
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أما عف االستضافة فقد جعميا المشرع الجزائرم كاجبا عمى كؿ كاحد مف الزكجيف بالنسبة ألىمو كأىؿ 
أىميا أف المشرع لـ يحدد ما إذا كانت ىذه االستضافة تقتصر الزكج اآلخر دكف أف يحدد معايير لذلؾ، مف 

 1عمى األىؿ مف المحاـر فقط أـ ال، كىك ما مف شأنو أف يطرح اشكاالت عديدة في الساحة القضائية.
 المطمب الثاني

 الزوج حقوؽبيف الزوجيف مف خبلؿ إسقاط بعض إلغاء التفاضؿ 
كحقو في الطاعة كتأديب زكجتو، باإلضافة إلى حقو في  يعتبر حؽ الزكج في القكامة كرئاسة العائمة،

بالمادة التاسعة  84/11إرضاع أكالده، مف الحقكؽ التي كرسيا المشرع الجزائرم بمكجب قانكف األسرة 
( منو، األمر الذم استنكرتو العديد مف األطراؼ خاصة لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، 39كالثبلثكف )

ة في الجزائر، المتاف مارستا ضغط كاسع عمى المشرع إلسقاط ىذه الحقكؽ، كىك ما تحقؽ كالجمعيات النسكي
( منو، كما استتبعيا مف إلغاء لمحقكؽ الكاردة 39بإلغاء المادة ) 05/02بمكجب تعديؿ قانكف األسرة باألمر 

 فييا.
كعميو فدراسة ىذه الحقكؽ، كمعرفة ما إذا كانت بالفعؿ تشكؿ تمييزا ضد المرأة أـ ال يقتضي تقسيـ 

حؽ الزكج في القكمة"، فيما مضمكف ىذا المطمب إلى ثبلث فركع، نخصص الفرع األكؿ لدراسة "إسقاط 
الثالث لػ "اسقاط نخصص الفرع الثاني لػ "إسقاط حؽ الزكج في الطاعة كالتأديب"، في حيف نخصص الفرع 

 حؽ الزكج في ارضاع أكالده".
 الفرع األوؿ

 اسقاط حؽ الزوج في القوامة
الحؽ في قكامة كرئاسة العائمة بمكجب المادة التاسعة كالثبلثكف  لقد كاف المشرع الجزائرم يمنح لمزكج

ىذا الحؽ تمييزا ضد المرأة قاـ المشرع  ، غير أنو كبعد اعتبار لجنة سيداك84/11( مف قانكف األسرة 39)
 ، مما يؤكد فمسفتو في االلتزاـ الكمي بمبدأ المساكاة بيف الزكجيف.05/02بإلغائو بتعديؿ ؽ أ باألمر 

                                                                 
جميؿ فخرم محمد )جانـ(، آثار عقد الزكاج في  لتفاصيؿ أكثر أنظر:كما بعدىا،  51ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  1

 .76-75فايزة مخازني، المرجع السابؽ، ص  و كما بعدىا، 71الفقو كالقانكف، المرجع السابؽ، ص 
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لذلؾ سيتـ تقسيـ مضمكف ىذا الفرع إلى  ،كؿ ىذا يثير الفضكؿ لمكقكؼ عمى مدل صحة ىذا الطرح
إسقاط "دراسة القكامة"، في حيف تخصص الفقرة الثانية لحؽ فقرتيف، تخصص الفقرة األكلى لتبياف "مفيكـ 

  حؽ الزكج في القكامة بمكجب اتفاقية سيداك كقانكف األسرة الجزائرم".
 الفقرة األولى

 مفيـو حؽ القوامة
، قياما،  مف قاـ عمى القوامة في المغة ميو كراعى مصالحو، كمف ذلؾ القيـ، أم حافظ عالشيء، يقـك

كىك الذم يقكـ عمى شأف شيء كيميو كيصمحو، كالقيـ ىك السيد، كقيـ المرأة ىك زكجيا أك كلييا، ألنو يقـك 
كحفظو  كالقكاـ عمى كزف فعاؿ لممبالغة مف القياـ عمى الشيء، كاالستبداد بالنظر فيوبأمرىا كما تحتاج إليو، 

  1باالجتياد.
، 2عمى زكجتو بالحماية كالرعاية كالحفظ كالصيانة قياـ الزكج ىي أما في االصطبلح الشرعي فالقوامة

، كيتبيف 3لقكلو تعالى: "الرجاؿ قكامكف عمى النساء بما فضؿ ا بعضيـ عمى بعض كبما أنفقكا مف أمكاليـ"
 القكامة عمى زكجتو لسببيف: مف ىذه اآلية الكريمة أف ا عز كجؿ منح الزكج

 :فضؿ ا الرجاؿ عمى النساء في أصؿ الخمقة، كأعطاىـ مف الحكؿ كالقكة ما لـ  السبب األوؿ
في الحقكؽ كالكاجبات، مرتبا ىذا ي التكاليؼ كاألحكاـ الشرعية، ك يعطيف، فكاف مف أجؿ ذلؾ التفاكت ف

 التفاكت عمى فطرتيـ كأصؿ خمقتيـ كحيمتيـ كاستعدادىـ.
 يتمثؿ في االنفاؽ، فما أنفقو كينفقو الرجاؿ مف مير كمصاريؼ كنفقة كتكاليؼ أخرل السبب الثاني :

 4عمى زكجاتيـ بما ألزميـ بيا الشرع، يعطييـ الحؽ في القكامة كرئاسة العائمة.
 كتجدر المبلحظة إلى أف قكامة الزكج عمى زكجتو تقسـ إلى قسميف:

                                                                 
 .502جاؿ الديف )ابف منظكر(، المرجع السابؽ، ص  1
 .188، د ط، ص 02أبي بكر )الجصاص(، أحكاـ القرآف، دار اإلحياء لمتراث العربي، بيركت، لبناف، ج  2
 .34سكرة النساء، اآلية  3
حسف صبلح الصغير )عبد ا(، الجكانب الفقيية لمقكامة  أنظر: أكثرصيؿ التف، 71سيف ميداكم، المرجع السابؽ، ص ح 4

جميؿ فخرم محمد )جانـ(، آثار عقد الزكاج في  وكما بعدىا،  11، د ط، ص 2007الزكجية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 .77-76الفقو كالقانكف، المرجع السابؽ، ص 
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  كىي تتمثؿ فيما يقكـ بو الزكج مف تييئة لمقكت، كالكسكة، كاعداد المسكف، كسائر  :ماديةقوامة
 الحاجيات.

 فالقكامة ال تعني القير كالغمبة كاالستبداد  كاالحتقار كالتسمط عمى المرأة، بؿ ىي قوامة معنوية :
 اسة البيت كتربية األكالد.قكامة تحفظ لممرأة كرامتيا كأىميتيا كانسانيتيا، كتثبت ليا شخصيتيا، كحقيا في سي

كقكامة الرجؿ ال تمتد إلى أمكاؿ الزكجة، فيبقى ليا مطمؽ الحرية في التصرؼ في ماليا مف بيع 
 فميا ذمة منفصمة تماما عف ذمة زكجيا، كىك ما سنعكد لو الحقا.كشراء كرىف كايجار كغيره كفؽ ما تشاء، 

نصرانية أك ييكدية، فميس لمزكج أف يكرىيا عمى  كما ال تمتد ىذه القكامة إلى ديف الزكجة إذا كانت
 2."ال إكراه في الديف"، كذلؾ لقكلو تعالى: 1تغيير دينيا تحت ذريعة أنو مف يممؾ القكامة كالرئاسة

كخبلصة القكؿ أف القكامة أك رئاسة العائمة ىي التي يتصرؼ فييا المرؤكس بإراداتو، لكف بتكجيو مف 
المرأة، كليس فيو انتقاص  ضدفيو  تمييزالقيـ، كليس معنى القكامة أف يككف المرؤكس مقيكرا، كىذا األمر ال 

سميمة، ففي الرجاؿ قكة في النفس كالطبع ما مف حقيا، إذ أنو تقرير ألمر كاقع تسمـ بو العقكؿ النيرة كالفطرة ال
  3ليس في النساء، كىي قكامة مقررة بحكـ الشرع كالكاقع كتكجيو الفطرة.

 الفقرة الثانية
 حؽ الزوج في القوامة بموجب اتفاقية سيداو وقانوف األسرة الجزائريإسقاط 

، كمف 4بقكامة الرجؿ، فيي تدعكا إلى المساكاة ال تعترؼ المكاثيؽ الدكلية كعمى رأسيا اتفاقية سيداك
ثـ فيي تعتبر القكامة تمييز صارخ ضد المرأة، كمنو كاف القضاء عمى حؽ الزكج في القكامة ىك مف بيف أىـ 
األىداؼ الرئيسية التي عممت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى تحقيقيا مف خبلؿ العديد مف 

                                                                 
 1435، الككيت، ربيع األكؿ 62، العدد مجمة العدؿ، "–مقارنة  دراسة فقيية –كفاء عبد العزيز السكيمـ، "مسقطات القكامة  1

 .117ىػ، ص 
 .256سكرة البقرة، اآلية  2
محمد جماؿ )أبك سنينة( ك حسيف مطكع )الترتكرم(، الطاعة الزكجية في الفقو اإلسبلمي كقانكف األحكاؿ الشخصية، دار  3

 .50، ص 01، ط 2005الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 
تتخذ الدوؿ  (01") عمى: 1979( )ج( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 01( فقرة )16تنص المادة ) 4

األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات العائمية، وبوجو 
 اة بيف الرجؿ والمرأة: )ج( نفس الحقوؽ والمسؤوليات أثناء الزواج...". خاص تضمف عمى أساس المساو 
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امية عمى التقارير الدكرية المرفكعة إلييا مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية، التكصيات كالتعميقات الخت
بحيث طالبت الدكؿ بإسقاط قكامة الرجؿ، كتحقيؽ المساكاة بينو كبيف المرأة في رئاسة العائمة، كاعتبرت أنو ال 

 1كرامة المرأة حسبيا.عمى المرأة، كبالنتيجة فإف القكامة ىي انقاص ل مبررات تعطي لمرجؿ حؽ الترفع تكجد
ف كانت تصمح في كقت ىذا  كقد عبرت لجنة االتفاقية في العديد مف المناسبات عمى أف القكامة كا 

مضى فيي لـ تعد تصمح لمعصر الحالي، ألنيا أصبحت تطبؽ أسكء تطبيؽ، فصارت تسمطنا كقيرنا 
كاألـ، أم  كاضطيادنا لممرأة، كمنو البد مف تحقيؽ المساكاة فييا كذلؾ بجعؿ رئاسة العائمة مشتركة بيف األب

االنتقاؿ مف نظاـ القكامة إلى نظاـ الشراكة، كىك ما يكرس مبدأم المساكاة كعدـ التمييز، كيقضي عمى 
تأديب  –منع المرأة مف الخركج دكف إذف زكجيا  –مظاىر القكامة التعسفية حسبيا كىي: كاجب الطاعة 

  2حؽ الفراش...إلخ. –خدمة البيت  –الزكجة 
ىناؾ العديد مف الدكؿ األطراؼ التي الزالت تعطي لمزكج حؽ القكامة أف  كما نكىت المجنة إلى

كرئاسة العائمة كتتحجج في ذلؾ بتطبيؽ العرؼ كالديف بدال مف االمتثاؿ لنصكص االتفاقية، كاعتبرتو أمر 
ألف جعؿ الرجؿ تؤثر سمبا عمى حقكؽ المرأة في الزكاج،  –حسبيا  –غير مقبكؿ يؤدم إلى عكاقب كخيمة 

 3ك المسؤكؿ األكؿ في األسرة ىك مخالفة صريحة لنصكص االتفاقية.ى
"لقد تبيف أنو:  1992( لسنة 21حيث جاء في تكصية لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة رقـ )

لمجنة كثيرا مف تقارير الدوؿ األطراؼ أنيا تضع قيودا تقيد حقوؽ المرأة في تساوي المركز والمسؤولية 
إلى إعطاء الزوج مركز رب األسرة، وصاحب الكممة األولى في  وىذه القيود كثيرا ما تؤديداخؿ الزواج، 
، وبالتالي تخالؼ أحكاـ االتفاقية، وأف ىناؾ العديد مف البمداف التي الزالت تؤمف بالنظاـ اتخاذ القرارات

في األسرة تدىورا حادا األبوي لؤلسرة الذي يحابي األب أو الزوج أو االبف...إلخ، وتدىور مكانة المرأة 
يعود إلى العودة لمقيـ والتقاليد القديمة بتشجيع مف األفكار الرجعية واآلراء المتطرفة واألصولية...، وعميو 
تطمب المجنة مف الدوؿ األطراؼ أف تنبذ بحـز أية أفكار تدعوا إلى عدـ المساواة بيف الرجؿ والمرأة في 

                                                                 
 .16محمد حيدرة، المرجع السابؽ، ص  1
 .14عبد الحميـ بكشكيكه، المرجع السابؽ، ص  2
 .584أمير فرج )يكسؼ(، المرجع السابؽ، ص  3
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( مف االتفاقية، خاصة وأف ىذه 16( و )15( و )09ى المواد )تحفظاتيا وبخاصة عم المنزؿ، وأف تسحب
  1األفكار الرجعية مصدرىا ىو القوانيف الداخمية أو الشرائع الدينية أو القوانيف الخاصة أو األعراؼ...".

كعف المشرع الجزائرم فقد كاف يعترؼ لمزكج بحؽ القكامة كذلؾ بمكجب المادة التاسعة كالثبلثكف 
، كىك ما كاف 2"رئيس العائمة"...طاعة الزوج ومراعاتو باعتباره بقكليا:  84/11( مف قانكف األسرة 39)

التي تعترؼ بالتفكؽ  يتماشى في ذلؾ الكقت مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ككذلؾ مع الفطرة اإلنسانية
الطبيعي لمرجؿ عمى المرأة، كبقدرتو عمى النيكض بأعباء األسرة كالمجتمع كتكاليؼ شؤكف الحياة عمى 
اختبلؼ أنكاعيا كأشكاليا، كىك ما ترتب عميو منح الرجؿ الحؽ في نسبة األكالد لو، كالحؽ في منح جنسيتو 

 3ألكالده، كحقو في الكصاية عمييـ كذلؾ.
مشرع الجزائرم كبمصادقتو عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة كذلؾ غير أف ال

، 1998، كبعد رفع الجزائر لتقريرىا األكلي لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في سنة 1996في سنة 
زاؿ يتضمنيا ، كقد عبرت فيو عف قمقيا مف األحكاـ التمييزية التي ال1996جاء رد المجنة عميو في سنة 

، ال سيما ما تعمؽ منيا بحؽ الرجؿ في القكامة كرئاسة العائمة، كحثت بإلحاح الحككمة قانكف األسرة الجزائرم
الجزائرية عمى اسقاط حؽ الزكج في القكامة، كذلؾ تحقيقا لممساكاة بينو كبيف المرأة، كىذا حتى تصبح أحكاـ 

 4ؿ كامؿ، كأيضا مع مبدأ المساكاة الكارد في الدستكر الجزائرم.ىذا القانكف متبلئمة مع أحكاـ االتفاقية بشك
مبادئ غير أف الجزائر لـ تستجب لمطالبات المجنة كأبقت عمى حؽ الزكج في القكامة ترجيحا منيا ل

كىك ما عرضيا بمجرد تقديميا لتقريرىا  سيداك في ىذه المسألة،نصكص اتفاقية الشريعة اإلسبلمية عمى 
إلى ذات المبلحظات مف طرؼ المجنة كذات المطالبات بإسقاط القكامة كلكف  2003الدكرم الثاني في سنة 

                                                                 
 ، مرجع سابؽ.1992لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة لسنة  21التكصية رقـ  :أنظر 1
 ، السالؼ الذكر.84/11القانكف  2
 .70سركر طالبي، المرجع السابؽ، ص  3
، مرجع 1999 –الجزائر  –ردكد لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير األكلية المقدمة مف الدكؿ األطراؼ  4

 .02الممحؽ رقـ  :لتفصيؿ أكثر أنظر، 26-25-24سابؽ، ص 
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بميجة جاءت ىذه المرة أكثر حدة كاستنكار لمحككمة الجزائرية لعدـ احتراميا مبلحظات المجنة في ىذه 
 1التقرير األكلي. المسألة التي سبؽ كأف قيدمت ليا في

 كبعد ىذا االستنكار شديد الميجة مف المجنة تدخؿ المشرع الجزائرم كأسقط حؽ الزكج في القكامة
، مما انجر عنو سقكط 05/02( مف قانكف األسرة الجزائرم بمكجب تعديؿ 39كرئاسة العائمة بإلغائو لممادة )

كذلؾ تماشيا مع نصكص االتفاقية كمطالبات  ،2ىذا الحؽ لمزكج ضمنيا كدكف النص عميو في أم مادة أخرل
 .لجنتيا

 2009فقد عبرت الجزائر بعد ذلؾ برفعيا لتقريرىا الجامع لمتقريريف الدكرييف الثالث كالرابع في سنة 
لمجنة االتفاقية عمى أنو مف أكلكياتيا المكاءمة التدريجية لتشريعاتيا الكطنية مع أحكاـ االتفاقية، كأف الجزائر 

 التزاما راسخا بمكاكبة العصر كتحقيؽ التقدـ.ممتزمة 
كما ذكرت الجزائر في تقريرىا ىذا أف المجنة الكطنية المنشأة بغرض تعديؿ قانكف األسرة قد الحظت 

تقكـ عمى أساس تقاسـ المياـ  إلى كحدة عائمية أف األسرة الجزائرية تطكرت مف أسرة يرأسيا الزكج كحده
 3مرأة، كمنو تـ إسقاط حؽ الرجؿ )الزكج( في القكامة.كالتعاكف فيما بيف الرجؿ كال

ف الجزائر تؤكد عزميا عمى إلغاء كؿ ما يمكف أف يفيـ  عمى أنو قكامة لمرجؿ، كقد قامت في كما أ
( مف ؽ أ ج، التي كانت تتحدث عف قكامة الرجؿ كرئاستو لمعائمة، غير أنو إذا 39سبيؿ ذلؾ بإلغاء المادة )

اإلسبلمية، لقكلو تعالى:  ؿ مكجكدة في الشريعةالقكامة بطريقة ما فإنيا مع ذلؾ ال تزاكاف المشرع قد ألغى 
 "الرجاؿ قواموف عمى النساء بما فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض وبما أنفقوا مف أمواليـ".

ىذا التقرير القكؿ أف اإلسبلـ قد جعؿ رئاسة العائمة مف طرؼ الرجؿ )الزكج( رئاسة رحيمة  كأضاؼ
قائمة عمى المكدة كالرحمة كالرشاد، كقيدىا بقيكد كثيرة تحفظ لممرأة كرامتيا، كتصكف حقكقيا، كتحقؽ 

رشاد كليست سيطرة كاستبداد.   4مصمحتيا عمى خير كجو، فيي تدابير كا 

                                                                 
، 2005 –الجزائر  –اؼ التعميقات الختامية لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير الدكرية الثانية لمدكؿ األطر  1

 .04الممحؽ رقـ  :لتفصيؿ أكثر أنظر كما بعدىا، 04ص 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  :أنظر 2
 كىك أمر غير صحيح، فميست ىناؾ أسرة جزائرية ال يرأسيا الزكج، لذا لسنا ندرم عف أم أسرة يتحدث ىذا التقرير؟ 3
، 2009التقرير الدكرم الجامع لمتقريريف الدكرييف الثالث كالرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة،  4

 .05الممحؽ رقـ  :، لتفصيؿ أكثر أنظركما بعدىا 17مرجع سابؽ، ص 
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ىذا التقرير أنو قد كردت فيو العديد مف المغالطات، حتى في مسألة اسقاط القكامة، كما نبلحظو عمى 
فمف جية ىك يدافع عف القكامة في اإلسبلـ، كال يعتبرىا سيطرة كاستبداد، كمف جية قاـ المشرع بإسقاطيا، 

يدة مف طرؼ كما أنو ذكر أف تعديؿ قانكف األسرة بما في ذلؾ مسألة القكامة جاء استجابة لمطالبات عد
في المجتمع، كىذا غير صحيح، كما يبلحظ في ىذا التقرير طمس كاضح ألحكاـ الشريعة شرائح كبيرة 

اإلسبلمية، فكاف يكفي أف ييبقي المشرع القكامة كيبرر ذلؾ أف اسقاطيا مخالؼ لمشريعة اإلسبلمية، كأف 
امة كأرجع التأخر في ذلؾ إلى مبررات الجزائر بمد مسمـ ال يخالؼ عقيدتو، بؿ ىك العكس مف ذلؾ أسقط القك 

 نفسية لمفرد الجزائرم كاخرل اجتماعية تخص المجتمع ككؿ.
األمر الذم رحبت بو لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في ردىا عمى ىذا التقرير في سنة كىك 

قاط حؽ الزكج ، كاعتبرت أف مختمؼ التعديبلت المدخمة عمى قانكف األسرة الجزائرم بما في ذلؾ اس2012
في القكامة ىي تعديبلت ضركرية أصبحت تكرس حقكؽ المرأة في الجزائر أكثر، كتقمؿ مف حدة التمييز 

 1ضدىا في األسرة، كتدعـ مبدأ المساكاة بيف الجنسيف بصكرة ناجعة.
كالبد أف نشير إلى أف المشرع الجزائرم قد أخطأ بإسقاطو حؽ الزكج في القكامة، ألف ذلؾ مف شأنو 

كسيع الصراع بيف الزكجيف حكؿ مف يممؾ السمطة في رئاسة العائمة، كما أف ا عز كجؿ حينما فرض ت
قكامة الرجاؿ عمى النساء فيك أعمـ بمحاسنيا، كبضركرة كجكدىا، فمـ تكف يكما قكامة الرجؿ عمى المرأة تمييزا 

إال إذا تعسؼ الرجؿ في متيا، ضدىا، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فما ىي إال تشريؼ ليا كحفظ لحقكقيا ككرا
استعماؿ ىذا الحؽ ىنا يتدخؿ القاضي أك كلي األمر أك الحاكـ إلعادة ىذا الحؽ إلى حده الشرعي المعقكؿ، 
كعميو فالقكامة ىي رعاية كحفظ كصيانة كليست سمطة كتحكـ، كالرئاسة في البيت ىي رئاسة شكرية ال 

 استبدادية.
منح األب جنسيتو  –كالقكامة تترتب عمييا مجمكعة مف اآلثار القانكنية كىي: نسبة االبف إلى كالده 

حؽ كالية األب عمى أكالده القصر، فما مصير ىذه اآلثار بإسقاط المشرع لحؽ الزكج في القكامة؟  –إلى ابنو 
 كىك ما نكضحو كاآلتي:

                                                                 
المرأة عمى التقارير المجمعة الثالثة كالرابعة  : التعميقات الختامية لمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضدلتفاصيؿ أكثر أنظر 1

 .06الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر:، كما بعدىا 01، مرجع سابؽ، ص 2012، -الجزائر  –لمدكؿ األطراؼ 



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              948 ~ 
 

 مى حؽ الكالد في نسبة األكالد لو بالزكاج الصحيح، ع: لقد أبقى المشرع الجزائرم نسبة الولد ألبيو
، كعميو لـ يطرأ أم تغيير عمى ذلؾ، كىي مف األمكر التي 1كذلؾ رغـ اسقاط حقو في القكامة كرئاسة العائمة
بنسبة  ضمنيا كالتي تسمح لمزكجة 2( مف اتفاقية سيداك16تجعؿ الجزائر متمسكة بتحفظيا عمى المادة )

ـ المساكاة مع الزكج، كعميو فاالتفاقية تعترؼ بابف الزنا، كىك ما يخالؼ الشريعة اإلسبلمية أكالدىا ليا عمى قد
 كقانكف األسرة المستنبط مف مبادئيا.

 فيما يتعمؽ بالجنسية فقد كاف قانكف الجنسية الجزائرم يمنح االبف  :منح األب إلى جنسيتو إلى ابنو
 05/01ذلؾ مف خبلؿ تعديميا لقانكف الجنسية الصادر باألمر إال أف الجزائر تراجعت عف جنسية أبيو فقط، 

يعتبر مف الجنسية ( منو عمى: "02( فقرة )07، كنصو في المادة السابعة )27/02/20053المؤرخ في 
في شيادة ميبلده دوف  الجزائرية بالوالدة في الجزائر...الولد المولود في الجزائر مف أب مجيوؿ وأـ مسماة

 كف مف إثبات جنسيتيا".بيانات أخرى تم
جاء نتيجة إلسقاط حؽ الزكج في القكامة بمكجب قانكف األسرة الجزائرم ىذا مف جية، كمف  كىذا

التي تساكم  ( مف اتفاقية سيداك02( فقرة )09جية أخرل نتيجة سحب الجزائر لتحفظيا عمى المادة التاسعة )
 28/12/2008المؤرخ في  08/426اسي بيف األـ كاألب في منح جنسيتيـ ألطفاليـ بمكجب المرسكـ الرئ

 السالؼ الذكر.
 بالنسبة لحؽ الكالد في الكالية عمى أكالده القصر فقد أبقى عميو والية األب عمى أوالده القصر :

( ؽ أ ج، كلكف ىذه المادة لحقيا 87طبقا لممادة ) المشرع رغـ اسقاط حقو في القكامة كرئاسة األسرة، كىذا
يكوف األب ( كالتي أصبحت تنص عمى: "03( ك )02كأضيفت إليو فقرتيف ) 05/02تعديؿ بمكجب األمر 

وبعد وفاتو تحؿ األـ محمو قانونا، وفي حالة غياب األب أو حصوؿ مانع لو، تحؿ  وليا عمى أوالده القصر،

                                                                 
 منو. 45إلى  40المكاد المنظمة لمنسب في قانكف األسرة الجزائرم مف المادة  أنظر 1
تتخذ الدوؿ  (01") عمى: 1979اقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ( )ج( مف اتف01( فقرة )16تنص المادة ) 2

األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات العائمية، وبوجو 
 خاص تضمف عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: )ج( نفس الحقوؽ والمسؤوليات أثناء الزواج...". 

 .27/02/2005اريخ الصادر بت 15الجريدة الرسمية عدد   3
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ر المستعجمة المتعمقة باألوالد، وفي حالة الطبلؽ، يمنح القاضي الوالية لمف األـ محمو في القياـ باألمو 
 1أسندت لو حضانة األوالد".

كىك مؿ يعني أف األـ كذلؾ أصبح ليا الحؽ في الكالية عمى أكالدىا، كلكف تقـك بيا في الحاالت  
أما في حالة ، قياـ الرابطة الزكجية، كىذا في حالة الطارئة فقط إذا كاف األب غائبا أك عاجزا عف القياـ بيا

سناد الحضانة لؤلـ )كىك الكضع الغالب( تسند ليا الكالية تبعا لذلؾ كتسقط ىذه الكالية عف األب  الطبلؽ كا 
تماما، كىك ما يكرس ليس المساكاة بيف الجنسيف، بؿ التمييز اإليجابي لصالح المرأة، كالسمبي لصالح الرجؿ، 

 تنقطع عبلقتو تماما بأكالده نتيجة اسقاط آخر حؽ لو عمييـ أال كىك الكالية.ككف ىذا األخير بالطبلؽ 
 الفرع الثاني

 اسقاط حؽ الزوج في الطاعة والتأديب
يكتسبيما الزكج  يعتبر حؽ الزكج في طاعة زكجتو لو، كحقو في تأديبيا في حالة نشكزىا، حقاف

بالتبعية الكتسابو لحؽ القكامة، كبالتالي فذات الجدؿ الذم أثاره حؽ الزكج في القكامة أثاره كذلؾ حقو في 
 الطاعة كالتأديب، سكاء عمى مستكل الصككؾ الدكلية، أك عمى مستكل التشريعات الكطنية.

حؽ الزكج في اسقاط كلى لػ "كلتكضيح ذلؾ نقسـ مضمكف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األ
 حؽ الزكج في تأديب زكجتو الناشز".اسقاط الطاعة"، بينما نخصص الفقرة الثانية لػ "

 الفقرة األولى
 حؽ الزوج في الطاعةاسقاط 

ىي االنقياد كالمكافقة، إذ يقاؿ أطاعو كأطاع لو، أم انقاد إليو، فإذا أفضى ألمره فقد  لغة الطاعة
 2كالطاعة اسـ مف أطاعو طاعة.طاكعو، 

فيي مكافقة المرأة لزكجيا باالستجابة لرغباتو كطمباتو، كطمب مرضاتو في غير  اصطبلحا أما
 3معصية ا.

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر   1
 2720جماؿ الديف )ابف منظكر(، المرجع السابؽ، ص  2

، 2005، دار الجامعة الجديدة، مصر، -دراسة فقيية مقارنة  –ابراىيـ رفعت )الجماؿ(، الحقكؽ غير المادية بيف الزكجيف  3
 .65د ط، ص 
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"فالصالحات قانتات كاألدلة عمى كجكب طاعة الزكجة لزكجيا عديدة، فمف الكتاب قكلو تعالى: 
كلكف المقصكد منيا  ، كعف كجو الداللة يقكؿ اإلماـ القرطبي: الجممة خبرية1حافظات لمغيب بما حفظ اهلل"

، كقكلو تعالى أيضا: 2ىك األمر بطاعة الزكج، كالقياـ بحفظو في مالو  كفي نفسو في حاؿ غيبة الزكج
"الرجاؿ قواموف عمى النساء بما فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض وبما أنفقوا مف أمواليـ...فإف أطعنكـ فبل 

لمرجؿ حؽ القكامة عمى المرأة، كالقيـ عمى الغير  ، ككجو الداللة أف ا عز كجؿ جعؿ3تبغوا عمييف سبيبل"
ال يصمح أف يككف قيما إال إذا كاف لو حؽ الطاعة عمى مف ىك قيـ عميو، فمما جعؿ ا حؽ القكامة لمرجؿ 
عمى المرأة فيككف بذلؾ قد أكجب عمييا طاعة زكجيا، كيؤيد ذلؾ ما جاء في نياية اآلية مف أف المرأة إذا 

 يا فميس لو مف سبيؿ عمييا.كانت مطيعة لزكج
كمف األحاديث الدالة عمى كجكب طاعة المرأة لزكجيا ما ركم عف عائشة رضي ا عنيا أنيا 

سألت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: أي الناس أعظـ حقا عمى المرأة؟ قاؿ زوجيا، قمت فأي قالت: "
ا عنو أف عمة لو أتت النبي  كعف حصيف بف محصف رضياس أعظـ حقا عمى الرجؿ؟ قاؿ أمو"، الن

أ ذات زوج أنت؟ قمت نعـ، فقاؿ: كيؼ أنت لو؟ فقالت ما آ لو إال في حاجة فقاؿ ليا: " صمى ا عميو كسمـ
كعف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ ف أنت منو، فإنما ىو جنتؾ ونارؾ"، : أنظري أيما عجزت عنو، قاؿ

ا صمت المرة خمسا وصامت شيرىا وحصنت فرجيا وأطاعت زوجيا إذرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: "
   4دخمت مف أي أبواب الجنة شاءت".

كعميو فقد أكجبت الشريعة اإلسبلمية طاعة المرأة لزكجيا بالمعركؼ فيما يأمرىا بو، في حدكد 
كاالنييار، كيعمؽ استطاعتيا كما تكجبو أحكاـ اإلسبلـ، كىك ما مف شأنو أف يحفظ كياف األسرة مف التصدع 

 المكدة كالحب كالتآلؼ بيف الزكجيف.
 كمف صكر الطاعة: 

 .االستقرار في بيت الزكجية كعدـ الخركج منو إال بإذف الزكج 
 .أال تسمح الزكجة ألحد بدخكؿ منزؿ الزكجية إال بإذف الزكج، ما عدا إذا كاف محرما ليا 

                                                                 
 .34سكرة النساء، اآلية  1
 .66ابراىيـ رفعت )الجماؿ(، المرجع نفسو، ص  2
 .228سكرة البقرة، اآلية  3
 .46جيبللي كحياني، المرجع السابؽ، ص   4
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 .أف تصكف المرأة نفسيا مف كؿ ما يدنسيا 
 يا إلى زكجيا كأف تبادر إلى فراشو متى أراد ذلؾ إف لـ يكف يمنعيا مف ذلؾ مانع أف تسمـ نفس

 شرعي.
  المحافظة عمى ماؿ الزكج كما تحافظ عمى ماليا، كأال تعطي أحد منو إال بإذنو، ما عدا إذا كانت

 1العادة جارية بإعطاء مثمو.
تتعداه إلى ما يتعمؽ بالمرأة مف كعمكما ىذه الطاعة ينبغي أف تككف في شؤكف الحياة الزكجية كال 

أمكر خاصة بيا، كتصرفيا في ماليا بما تراه أنفع ليا، فميس لزكجيا الحؽ في أف يطمب منيا أف تتصرؼ 
، كىك ما يؤكد أف حؽ الطاعة ال يمغي بيذا الماؿ عمى نحك خاص، فميا االستقبللية التامة في ذمتيا المالية

 إرادة المرأة كال شخصيتيا.
طاعة الزكجة لزكجيا محددة بدائرة المشركع، فإذا أمرىا بمعصية فبل طاعة لو عمييا، ألنو ال كما أف 

السمع والطاعة عمى المرء المسمـ : "، كذلؾ لقكلو صمى ا عميو كسمـ2طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ
 3فيما أحب وكره، ما لـ يؤمر بمعصية، فإذا ُأمر بمعصية فبل سمع وال طاعة".

ترفض تحميؿ الزكجة التزاما بطاعة الزكج، نجد أف ىذه األخيرة  ،سيداكاتفاقية ا الحؽ في كعف ىذ
يجعميا في مرتبة أدنى مف مرتبة الرجؿ، كىذا ما ينافي مبدأ المساكاة الذم تدعكا  - حسبيا –ألف ىذا االلتزاـ 

 1992( لسنة 21تكصيتيا رقـ )إليو االتفاقية، ىذا كقد انتقدت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في 
الدكؿ األطراؼ التي تقيد حقكؽ المرأة المتزكجة بكاجب الطاعة لمزكج، ألف ىذا يمنح الزكج مركز رب األسرة 
كصاحب الكممة األكلى في اتخاذ القرارات، كىك ما يخالؼ أحكاـ االتفاقية، كخصكصا المادة السادسة عشر 

 4التامة بيف الزكجيف في الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج.( منيا التي تكجب تحقيؽ المساكاة 16)
غير أف اعتراض االتفاقية كلجنتيا عمى إعطاء الزكج حؽ الطاعة كمركز رب األسرة كىك أشبو ما 
يككف أف تعترض عمى إعطاء رئيس الدكلة صفة الحاكـ، ثـ نطمب مف أفراد المجتمع عدـ طاعتو عمى 

                                                                 
 .84-83جميؿ فخرم محمد )جانـ(، آثار عقد الزكاج في الفقو كالقانكف، المرجع السابؽ، ص   1
-70ابراىيـ رفعت )الجماؿ(، المرجع السابؽ، ص لتفاصيؿ أكثر أنظر: ، 193-192ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  2

71. 
 .1978، ص 6725أبك عبد ا محمد بف اسماعيؿ )البخارم(، المرجع السابؽ، حديث رقـ  3
 ، مرجع سابؽ.1992لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  21التكصية رقـ  أنظر 4



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              989 ~ 
 

يككف الحاكـ كالمحككـ متساككف في الحقكؽ كالكاجبات، إذ أف أمر كيذا مف  أساس المساكاة، حيث ينبغي أف
، كيدخمو في حالة مف الفكضى كعدـ االستقرار، فكذلؾ الحاؿ بالنسبة لؤلسرة التي ىي شأنو أف يفسد المجتمع

 ة.النكاة األساسية لممجتمع، كىي بمثابة مجتمع صغير الحاكـ فيو ىك الزكج، كبالتالي تجب لو الطاع
أما عف المشرع الجزائرم كمكقفو مف كاجب طاعة الزكجة لزكجيا، نجد بأنو كاف يعترؼ لمزكج بحقو 

، كذلؾ بمكجب المادة التاسعة كالثبلثكف في طاعة زكجتو لو كتكممة لبلعتراؼ بحقو في القكامة كرئاسة العائمة
زوج ومراعاتو باعتباره رئيس يجب عمى الزوجة طاعة الالتي كانت تنص عمى: " 84/11مف قانكف األسرة 

، كرغـ ىذا االعتراؼ القانكني آنذاؾ بحؽ الزكج في الطاعة مف طرؼ زكجتو إال أف ذلؾ لـ يؤثر 1العائمة"
عمى مكانة المرأة الجزائرية في األسرة كحتى في المجتمع، بؿ أنيا كانت تحظى بالتقدير كاالحتراـ كزكجة في 

ذلؾ مف المشاركة في مختمؼ جكانب الحياة، كتحمؿ المسؤكليات، ظؿ سرياف ىذه المادة، كلـ يمنعيا 
 كالحصكؿ عمى كؿ حقكقيا.

، كبعد رفعيا لتقريرىا األكلي في 1996إال أنو كبعد مصادقة الجزائر عمى اتفاقية سيداك في سنة 
تعرضت النتقادات شديدة الميجة مف طرؼ لجنة  2003كتقريرىا الدكرم الثاني في سنة  1998سنة 
تفاقية، ىذه األخيرة اعتبرت أف اإلبقاء عمى كاجب طاعة الزكجة لزكجيا ىك أمر غير مقبكؿ ككنو يشكؿ اال
بالمشرع الجزائرم عمى إثر تعديمو لقانكف األسرة ، األمر الذم دفع 2ضدىاس بحقكؽ المرأة كتمييز كاضح مسا

عية إلسقاط حقو في القكامة، إلى إسقاط حؽ الزكج في الطاعة بالتب 2005في سنة  05/02بمكجب األمر 
 ( المذككرة أعبله.39كذلؾ باإللغاء الكمي لنص المادة التاسعة كالثبلثكف )

ىذا كقد جاء في تقرير الجزائر المرفكع بعد ذلؾ إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في سنة 
واحتراـ والديو وأقاربو قد حذفت ولـ تحؿ مكانيا سوى حقوؽ وواجبات  طاعة الزوج مفاىيـ: "2009

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.84/11القانكف  1
، مرجع 1999 -الجزائر  –ردكد لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير األكلية المقدمة مف الدكؿ األطراؼ  2

التعميقات الختامية لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير الدكرية  و، 02الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر:، سابؽ
 .04الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر:، مرجع سابؽ، 2005 -ر الجزائ –ثانية لمدكؿ األطراؼ ال
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، 1متبادلة بيف الزوجيف، وال سيما الحفاظ عمى العبلقات الزوجية، والتعايش في وئاـ واحتراـ متبادؿ..."
 2كثيرا.كىك األمر الذم رحبت بو كاستحسنتو لجنة االتفاقية 

سيداك في عدـ إيجاب طاعة ؼ قانكف األسرة مع بنكد اتفاقية كيّ كبيذا يككف المشرع الجزائرم قد 
مرجحا بذلؾ كفة التزاماتو الدكلية، كضاربا بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية عرض الحائط، كىذا  الزكجة لزكجيا

( )ج( مف االتفاقية التي تمـز الدكؿ األطراؼ بتحقيؽ 01( فقرة )16رغـ تحفظو عمى المادة السادسة عشر )
لغاء كؿ ما قد يشكؿ تمييز ضدىا بما في  المساكاة المطمقة بيف الجنسيف في الحقكؽ كالكاجبات الزكجية، كا 

عمى المادة  الجزائر تحفظج غير ممـز بطاعة زكجتو، كأيضا رغـ ر أف الزك ذلؾ كاجب الطاعة عمى اعتبا
مقراطية الشعبية أنو ال تعمف حكومة الجميورية الجزائرية الديمف االتفاقية بقكليا: " 3(15الخامسة عشر )

مف االتفاقية ال سيما تمؾ التي تتعمؽ بحؽ المرأة في اختيار  15مف المادة  04يجب تفسير أحكاـ الفقرة 
أم أف حؽ ، 4محؿ اقامتيا وسكناىا بمفيـو يتعارض مع أحكاـ الفضؿ الرابع مف قانوف األسرة الجزائري..."

الزكج، إال أنو مع ذلؾ ألغى المشرع كاجب الطاعة!، كىذا ما يؤكد المرأة في التنقؿ مرتبط بكاجبيا في طاعة 
( فقرة 15( )ج(، ككذا المادة )01( فقرة )16تراجع المشرع بطريقة غير مباشرة عمى تحفظو عمى المادة )

(04.) 
كمثمما ذكرنا بالنسبة إللغاء حؽ الزكج في القكامة، نكرر بأف إلغاء المشرع لحؽ الزكج في الطاعة 

طأ منو، خصكصا كأف الطاعة ليست كما يصكرىا أنصار التحرر عمى أنيا خضكع لممرأة، كمحك ىك خ
لشخصيتيا كرأييا، كىدـ ألفكارىا كتكجياتيا، بؿ ىي في حقيقتيا كاجب عمى الزكجة تستقيـ بو الحياة 

لمرأة  أف يعيش أفراد تحت سقؼ كاحد دكف احتراـ بينيـ، كدكف تقدير لمشاعر االزكجية، فبل نتصكر 
                                                                 

، 2009التقرير الدكرم الجامع لمتقريريف الدكرييف الثالث كالرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة،  1
 .05الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أخرى أنظر:، مرجع سابؽ

 –بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير المجمعة الثالثة كالرابعة لمدكؿ األطراؼ التعميقات الختامية لمجنة المعنية  2
 .06الممحؽ رقـ لتفاصيؿ أكثر أنظر: ، مرجع سابؽ، 2012، -الجزائر 

كقد أكدت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في شرحيا ليذه المادة عمى ضركرة منح المرأة الحؽ في أف تقيـ في أم بمد  3
شاءت، بغض النظر عف حالتيا الزكجية، كأف التزاـ المرأة بالسكف في مسكف الزكجية  إعماال لكاجب الطاعة يعد تمييزا 

 ضدىا.
المقدمة مف الجزائر فيما يخص اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  نص التحفظات كاإلعبلنات :أنظر 4

 ، مرجع سابؽ.1996فيفرم  22بتاريخ 
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كشخصية الرجؿ، ىذا األخير الذم ىك العنصر الفعاؿ الذم ترتكز عميو األسرة كتحتمي بو، لقكلو تعمى: 
كعميو فبل اجتياد مع صراحة القرآف شاء ، 1وليف مثؿ الذي عمييف بالمعروؼ ولمرجاؿ عمييف درجة""

الشعارات الكاىية في ببلد معترضي الطاعة أـ أبكا، فاألفضمية مكجكدة بحكـ القرآف، كال مجاؿ لرفع 
المسمميف، كالتنديد بإنقاص قيمة الرجؿ بدعكل المساكاة، فقد تككف المساكاة في العمـ، في الكظيفة...إلخ، ال 
ذا كاف ىناؾ مف الرجاؿ مف ىك متعسؼ في حؽ الطاعة  في الرجكلة كاألنكثة، فكؿ في مجالو فاضؿ، كا 

ما أكرميف إال الكريـ كىنالؾ المئيـ، لقكلو صمى ا عميو كسمـ: "فينالؾ ، كشاذ، فبل يمكف التعميـ عمى الكؿ
  كالشاذ يحفظ كال يقاس عميو.كريـ وما أىانيف إال لئيـ"، 

 الفقرة الثانية
 حؽ الزوج في تأديب زوجتو الناشزاسقاط 

الصنؼ الميذب مف النساء البلتي يترفعف بتربيتيف كخمقيف كايمانيف عف  لقد بيف القرآف الكريـ
النزكؿ إلى درجة التأديب كالتأنيب، كأفرغ عمييف مف صفات اإلجبلؿ كالتكريـ ما يجب لكؿ زكجة أف تتحمى 
بو، ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إلى الحديث عف صنؼ آخر مف النساء فيو ببل شؾ استعداد نفسي لمشذكذ كالنشكز، 

صرفات تكحي نحك المخالفة كىذا االستعداد تنبئ عنو بعض األقكاؿ كاألفعاؿ، فإذا صدرت مف المرأة ت
 كاالنحراؼ فعمى الرجؿ تقكيميا كتأديبيا حفاظا عمى كياف األسرة.

كال شؾ أف ىذا الصنؼ مف النساء ليس عمى ذات الدرجة مف االستعداد، فمنيف مف يكفييا الكعظ 
يستبد بيف  اإلرشاد، كمنيف مف يكفييا اليجر الذم ىك لكف مف ألكاف التأديب النفسي كالمعنكم، كمنيف مفك 

نما يجدم التخكيؼ بالضربالطيش كالقبح في الخمؽ فبل يجدم معيف كعظ ك  ، كىك ما يعرؼ 2ال ىج كا 
 بتأديب الزكجة الناشز.
كيسمى أدبا ألنو يؤدب الناس إلى مف األدب الذم يتأدب بو األديب مف الناس،  والتأديب لغة

  3المجامؿ، كينياىـ عف المقابح.
تقكيـ كاصبلح الزكجة الناشز العاصية لزكجيا فيما أمرىا بو  :بأنو اصطبلحاويعرؼ تأديب الزوجة 

الرجاؿ قواموف عمى النساء بما فضؿ اهلل بعضيـ عمى بعض وبما ، كذلؾ لقكلو تعالى: "1في حدكد شرع ا
                                                                 

 .34سكرة النساء، اآلية  1
 .201-200ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  2
 .207-206جماؿ الديف )ابف منظكر(، المرجع السابؽ، ص  3
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أنفقوا مف أمواليـ فالصالحات قانتات حافظات لمغيب بما حفظ اهلل والبلتي تخافوف نشوزىف فعظوىف 
 2اىجروىف في المضاجع واضربوىف فإف أطعنكـ فبل تبغوا عمييف سبيبل إف اهلل كاف عميا كبيرا".و 

 فيمكف لمزكج أف يقـك بتأديب زكجتو إذا: 
 .3قصرت في أداء حقكؽ ا عمييا أك تياكنت فييا، بترؾ ما أمر ا بو، أك بفعؿ ما نيى عنو 
  لو عمييا، كأف تتثاقؿ إذا دعاىا زكجيا كال تذىب قصرت في أداء حقكؽ زكجيا التي أكجبيا الشرع

.  إليو إال بكره كاشمئزاز كتبـر
 .إذنيا لغير المحاـر مف الرجاؿ بدخكؿ بيتيا 
 .اإلنفاؽ مف ماؿ زكجيا بشتى أنكاع اإلسراؼ كالتبذير دكنما حاجة تذكر 
  4الزكج كاعتباره.بشرؼ صدكر خطأ مف الزكجة يمس بييبة األسرة كيمحؽ بيا ضرر جسيـ، أك يمس 

زكجتو فييا، طالما أنو يممؾ حؽ القكامة عمييا، إذ  يأدبىذه المسائؿ كأشباىيا يجكز لمزكج شرعا أف 
لى القضاء، ككذلؾ ليس مف المعقكؿ ليس مف المعقكؿ العكدة في كؿ صغير ككبيرة مف قضايا األسرة إ

ىك تدخؿ  كمما يرفضو العقؿ السميـ كذلؾ، كؿ أمر يحدث بيف الزكجيفالشككل ألىؿ الزكجة كذكييا في 
أطراؼ خارجية في خصكمات الزكجيف، األمر الذم يعد مساسا بكرامتيما كشخصيتيما، كال شؾ أف تأديب 

 الزكج لزكجتو أصمح لممرأة، كأنفع لؤلسرة، كأحسف كأستر ليا، كأتقى لكرامتيا كأحفظ لسرىا.
ب الزكجة يككف بالضرب مباشرة، بؿ التأديب يمر كمف المغالطات المكجكدة في المجتمع ىي أف تأدي

 بمراحؿ عددتيا اآلية الكريمة أعبله، كىي:
 كىذا يبلئـ المرأة التي تكفييا اإلشارة، فعمى الزكج أف 5"فعظوىف": لقكلو تعالى الموعظة الحسنة ،

ييشعر زكجتو في كعظو إياىا أنو يريد الخير ليا، كيحفظيا مف الضرر كالشر، كيجب أف يككف الكعظ 

                                                                                                                                                               
 .82ابراىيـ رفعت )الجماؿ(، المرجع السابؽ، ص  1
 .34سكرة النساء، اآلية  2
 .241أبك محمد مكقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص  3
 . 202-201، ص نفسوربيحة إلغات، المرجع  4
 .34سكرة النساء، اآلية  5
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بأسمكب حسف حكيـ مقنع، خالي مف الشدة كالعنؼ كالغمظة كركح االستعبلء، مما قد ييصمح حاؿ الزكجة 
  1دة في األسرة.كيسكد االستقرار كالمك 

 مف حؽ الزكج أف ييجر زكجتو في المضجع حيف ال تنفع معيا الكسيمة  :اليجر في المضجع
كاليجر  ،2واىجروىف في المضاجع"األكلى، كقيؿ في اليجر: ىك أف يكلييا ظيره كال ييجامعيا، لقكلو تعالى: "

  3ىك نكع مف التأديب النفسي المعنكم لمزكجة الناشز.
 لى كيـ الزكجة الناشز، انتقؿ الزكج إإذا أخفقت الكسيمتاف السابقتاف في تأديب كتق :ضرب الزوجة

، كلكف الضرب الذم يككف بغرض تأديب الزكجة 4"واضربوىف"الكسيمة الثالثة كىي الضرب لقكلو تعالى: 
ال تجاكز التأديب  حده، كعد الزكج كضع ليا فقياء الشريعة اإلسبلمية شركطا ينبغي عمى الزكج التقيد بيا، كا 

5الجرح.مرتكبا لجـر الضرب ك 
 

كعف مكقؼ المشرع الجزائرم مف التأديب نجده قد ألغى المادة التاسعة كالثبلثكف مف قانكف األسرة 
، مما أدل إلى إسقاط حؽ الزكج في القكامة كفي 05/02، كذلؾ بمكجب التعديؿ الصادر باألمر 84/11

                                                                 
 .83-82ابراىيـ رفعت )الجماؿ(، المرجع السابؽ، ص  1
 .34سكرة النساء، اآلية  2
 . 55محمد جماؿ )أبك سنينة( ك حسف مطاكع )الترتكرم(، المرجع السابؽ، ص  3
 .34سكرة النساء، اآلية  4
 : يمكف إجماليا في ما يأتيكىذه الشركط  5
  الكعظ كاليجر.أف ال يمجأ الزكج إلى ىذه الكسيمة إال بعد فشؿ 
 .أف يككف الضرب غير مبرح، كذلؾ بأف ال ييظير أثرا، كال يكسر عظاما، كال يشيف لحما، كال يسيؿ دما 
  أف ال يضرب الكجو مكضكع الجماؿ، كال يقع الضرب عمى الميالؾ، ألف الغرض مف الضرب ىك التأديب ال االتبلؼ

 كالتشكيو.
  إصبلح الزكجة كعكدتيا عف نشكزىا، ألف الضرب ىك كسيمة أف يغمب عمى ظف الزكج أف الضرب سيؤدم إلى

ال فبل يضربيا.  إصبلح، كالكسيمة ال تشرع عند ظف عدـ ترتب المقصكد منيا، كا 
  ال فبل أف يككف الضرب عمى ػمر مشركع، كتقصير الزكجة في حؽ مف حقكؽ ا أك كاجب مف كاجبات الزكج، كا 

محمد جماؿ )أبك سنينة( ك : أنظر، لنفقة، كالكسكة، كالعبلج كغيرىا، فيذا ال يعد نشكزايضربيا لمطالبتيا بحقيا عنده كحقيا في ا
: ابراىيـ رفعت )الجماؿ(، المرجع السابؽ، ص لتفاصيؿ أكثر أنظر، 57-56حسف مطاكع )الترتكرم(، المرجع السابؽ، ص 

 كما بعدىا. 86
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، عمى اعتبار التأديب ىك نتيجة لحؽ الزكج في زكجتو كلك كانت ناشزاالعة كبالتبعية إسقاط حقو في تأديب 
القكامة كرئاسة العائمة، مسايرا المشرع بذلؾ االتجاه المعاصر المدافع عف حقكؽ المرأة كالمطالب بالمساكاة 

ىدؼ ليا بينيا كبيف الرجؿ، كقد فسر ىذا االتجاه تأديب الزكجة تفسيرا خاطئا بعيد كؿ البعد عف الغاية التي 
اإلسبلـ مف تشريع التأديب لمزكجة، فيك لـ يجعمو كاجبا البد مف فعمو، بؿ جعمو مكجو لنكع خاص مف النساء 

 قد يعرضف بتصرفاتيف غير المتزنة األسرة كالمجتمع ألخطار كبيرة. البلتي
ند عتنص عمى: " 05/02( مف ؽ أ ج المعدؿ باألمر 55غير أننا نجد المادة الخامسة كالخمسكف )

كىذا ما يثبت أيضا إلغاء المشرع ، 1نشوز أحد الزوجيف يحكـ القاضي بالطبلؽ والتعويض لمطرؼ المتضرر"
لحؽ الزكج في تأديب زكجتو إلغاءن تامنا، فإذا نشزت الزكجة فبل يككف لمزكج حؽ تأديبيا بأم شكؿ مف 

تعكيضو عف الضرر الذم قد يصيبو األشكاؿ، كال يككف أمامو سكل فؾ الرابطة الزكجية بسبب النشكز، مع 
 مف جراء ذلؾ.

بؿ جرمو أيضا بنصكص قانكف  بإلغائوكقد ذىب المشرع في التأديب إلى أبعد مف ذلؾ، فمـ يكتفي 
، حيث شدد العقكبات عمى الزكج الممارس 30/12/20152المؤرخ في  15/19العقكبات المستحدثة بالقانكف 

، كما جرمت 3ؽ ع ج 266التأديب، كذلؾ بمكجب المادة  لمضرب ضد زكجتو كلك كاف الغرض منو ىك

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 .2015، لسنة 71الجريدة الرسمية عدد  2
 "كؿ مف أحدث عمدًا جرحًا أو ضربًا بزوجتو يعاقب كما يمي:  مكرر ؽ ع التي تنص عمى: 266ادة لمتنص  3
  الحبس مف سنة إلى ثبلث سنوات إذا لـ ينشأ عف الضرب والجرح أي مرض أو عجز كمي عػػػف العمؿ لمدة تفوؽ

 خمسة عشر يـو 
  الحبس مف سنتيف إلى خمس سنوات إذا نشأ عف الضرب والجرح مرض أو عجز كمي عػػف العمؿ لمدة تفوؽ

 خمسة عشر يـو 
  السجف المؤقت مف عشر سنوات إلى عشريف سنة إذا نشأ عف الضرب والجرح فقد أو بتر أحد األعضاء او

 عػػاىة مستديمة أخرى. الحرماف مف استعمالو أو فقد البصر أو فقد بصر احدى العينيف أو أية
  ."...السجف المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عػػػمدًا إلى الوفاة بدوف قصد احداثيا 
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المضافة بذات التعديؿ كؿ عنؼ لفظي أك نفسي يصدر مف الزكج ضد زكجتو كلك  01مكرر  266المادة 
 1.كاف بسيطا أك تحت ذريعة التأديب كالنصح كاإلرشاد

 2كىي عقكبات مشددة جدا مقارنة بالقكاعد العامة. 
ىذا كيعكد السبب الرئيس في اسقاط المشرع لحؽ الزكج في تأديب زكجتو مف قانكف األسرة الجزائرم 
كحتى تجريمو بمكجب قانكف العقكبات إلى الصككؾ الدكلية التي التزمت الجزائر ببنكدىا مف أىميا اتفاقية 

كطنية، فقد اعتبرت لجنتيا ىذه األخيرة كاف ليا انعكاس كبير عمى ىذه المسألة في التشريعات السيداك، 
التأديب مثمو مثؿ الطاعة كالقكامة أمر غير مقبكؿ، كىك تمييز كاضح ضد المرأة، كصنفتو عمى أنو عنؼ 

يعتبر تمييز ضد أنو: " 19923( لسنة 21ضد المرأة، كما ذكرت المجنة في ذات السياؽ في تكصيتيا رقـ )
نس، أي العنؼ الموجو ضد المرأة لكونيا امرأة، أو المرأة حتى العنؼ القائـ ضدىا عمى أساس نوع الج

العنؼ الذي يمس المرأة عمى نحو جائر، ويشمؿ األعماؿ التي تمحؽ ضررا أو ألما جسديا أو عقميا أو 
جنسيا بيا، والتيديد بيذه األعماؿ، وأنو ينبغي عمى الدوؿ األطراؼ أف تضمف قوانيف مناىضة لمعنؼ 

  4...".يما كاف مبررىامواساءة المعاممة في األسرة 

                                                                 
"يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنوات كػػؿ مف ارتكب ضّد زوجتو أي شكؿ مف أشكاؿ عمى:  1مكرر 266تنص الـ  1

يجعؿ الضحية في حالة تمس بكرامتيا أو تؤثر عمى سبلمػتيا البدنية أو التعدي أو العنؼ المفظي أو النفسي المتكرر الذي 
النفسية، يمكف إثبات حالة العنؼ الزوجي بكافة الوسائؿ، تقوـ الجريمة سواًء كاف الفاعؿ يقيـ أو ال يقيـ في نفس المسكف 

ؽ وتبيف أف األفػعاؿ ذات صمة مع الضحية كما تقـو ىذه الجريمة أيضًا إذا ارتكبت أعماؿ العنؼ مف قبؿ الزوج الساب
بالعبلقة الزوجية السابقة، ال يستفيد الفاعؿ مف ظروؼ التخفيؼ إذا كانت الضحية حامؿ أو معاقة أو ارتكبت الجريمة 

 .الضحية حدًا لممتابعة الجزائية" بحضور األبناء القصر أو تحت التيديد بالسبلح، يضع صفح

"، –عمى ضكء التعديؿ الجديد لقانكف العقكبات  –، "حماية الزكجة مف جميع أشكاؿ العنؼ : آمنة تازيرلتفاصيؿ أكثر أنظر 2
 كما بعدىا 310، ص 2019ريؿ ب، الجزائر، أ01، العدد 10المجمد ، مجمة العمـك القانكنية كالسياسية

 ، مرجع سابؽ.1992 لسنة لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة 21التكصية رقـ  3
كىك األمر الذم جاء أكثر تفصيبل في إعبلف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة الصادر بقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  4

ُيفيـ مف العنؼ ضد المرأة أنو يشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال ( بقكلو: "02، في مادتو )1993المؤرخ في ديسمبر  48/104
كما جاء أيضا في النفسي الذي يحدث في إطار األسرة بما في ذلؾ الضرب..."، عمى سبيؿ الحصر العنؼ البدني والجنسي و 

"ينبغي لمدوؿ أف تديف العنؼ ضد المرأة وأال تتذرع بأي عرؼ أو تقميد أو اعتبارات دينية لمتنصؿ مف ( منو: 04المادة )
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كغيرىا مف الصككؾ الدكلية تخمط بيف تأديب كضرب  سيداكغير أنو ما ينبغي تكضيحو أف اتفاقية 
كتعنيؼ الزكجات الذم يشكؿ تمييزا ضد المرأة مف جية، كبيف الكعظ كاليجر كالضرب الخفيؼ الذم يككف 
بغرض تأديب الزكجة الناشز مف جية أخرل، فاألمراف شتاف، كىذا الخمط كاف نتيجة الفيـ الخاطئ 

نتيجة عادات كتقاليد تحيد عف جادة الصكاب، كبعيدة كؿ البعد عف  لمنصكص الشرعية كالتشريعية، ككذا
عبلء شأنيا.  اإلسبلـ الذم كاف السباؽ في تكريـ المرأة كا 

 الفرع الثالث
 حؽ الزوج في إرضاع زوجتو ألوالده

، فيك مف جية حؽ لمزكج في إرضاع زكجتو ألكالده، ككذا يعتبر الرضاع حؽ ككاجب في ذات الكقت
بطبيعة الحاؿ، كمف جية أخرل ىك كاجب عمى الزكجة )األـ( بنصكص الشرع كالقانكف، لكف حؽ لؤلكالد 

قياس ىذه المسألة بميزاف حقكؽ المرأة أدل إلى إثارة العديد مف اإلشكاالت حكليا، ىذه اإلشكاالت نكضحيا 
اسقاط كاجب الزكجة في الرضاع بمكجب ػ "بتقسيـ مضمكف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األكلى ل

كاجب الزكجة في الرضاع بمكجب قانكف األسرة اسقاط "، بينما نخصص الفقرة الثانية لػ "اتفاقية سيداك
 الجزائرم".

 الفقرة األولى
 اسقاط واجب الزوجة في الرضاع بموجب اتفاقية سيداو

ب الزكجة )األـ( في الرضاع، ككاف لقد عممت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى إلغاء كاج
مف أىـ أىداؼ ىذا اإللغاء ىك تكريس مبدأ المساكاة في العمؿ كحرية المرأة في ذلؾ، ألف الرضاع حسبيا 
يعيؽ المرأة عف العمؿ كتحقيؽ النجاح الذم تبتغيو، حيث أف لممرأة الحؽ في الخركج لمعمؿ دكف أف تككف 

 غني عف الرضاع منيا كتستبدلو بالحميب االصطناعي.ممزمة بإرضاع كلدىا، حيث ليا أف تست
أما ثاني أىداؼ االستغناء عف الرضاع ىك المساكاة بيف الزكجيف فيما يتعمؽ باألكالد كتربيتيـ، فبعدـ 
التزاـ األـ بالرضاع، كاستبداؿ حميبيا بالحميب االصطناعي، يككف لؤلب كذلؾ أف يرضعيـ بكاسطة ىذا 

                                                                                                                                                               

سة تستيدؼ القضاء عمى العنؼ ضد التزاميا بالقضاء عميو، وينبغي ليا أف تتبع بكؿ الوسائؿ الممكنة ودوف تأخير سيا
 المرأة".
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عمى قدـ المساكاة مف حيث كاجبيما نحك أبناءىما، فيصبح الرضاع بذلؾ كاجب مشترؾ األخير، فيككنا بذلؾ 
   1( )ج / ح(.01( فقرة )16بيف األب كاألـ، كىذا طبقا لممادة السادسة عشر )

 الفقرة الثانية
قانوف األسرة الجزائرياسقاط واجب الزوجة في الرضاع بموجب   

يعتبر الرضاع كاف أم قبؿ التعديؿ،  84/11ممشرع الجزائرم فنجده في ظؿ قانكف األسرة بالنسبة ل
ضمف المادة التي تضـ حقكؽ الزكج، أم أف المشرع كاف يعتبر الرضاع كاجب  كييدرجوكاجب عمى الزكجة 

ة كحؽ لمزكج مف جية أخرل ، كىذا بمكجب الماد -مع شرط القدرة كاالستطاعة –عمى الزكجة مف جية 
األوالد عند  عيجب عمى الزوجة:...ارضاالتي كانت تنص عمى: " 84/11( مف ؽ أ 39التاسعة كالثبلثكف )

 ،3ككاف يتماشى في ذلؾ مع مكقؼ جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية مف ىذه المسألة ،2االستطاعة وتربيتيـ"
                                                                 

تتخذ  (01") عمى: 1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ( )ج / ح( 01( فقرة )16)تنص المادة  1
الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعبلقات العائمية، 

 وبوجو خاص تضمف عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: 
 .نفس الحقوؽ والمسؤوليات أثناء الزواج)ج( 

في األمور المتعمقة ، بغض النظر عف حالتيما الزوجية، أبويفبوصفيما  الحقوؽ والمسؤوليات)ح( نفس 
 ، وفي جميع األحواؿ يكوف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األوؿ". بأطفاليما

 ، السالؼ الذكر.84/11القانكف  2
 المذىبالفقو اإلسبلمي نجد اختبلؼ بيف المذاىب حكؿ كجكب الرضاع بالنسبة لؤلـ، فبالنسبة ألنصار مكقؼ بالرجكع إلى  3

عمى الزكجة )األـ( في حاؿ قياـ الزكجية، ما لـ يقبؿ غيرىا القياـ بذلؾ عنيا، كىك كاجب  بالمالكي فيـ يركف أف الرضاع كاج
الرضاع كاجبا عمييا في حالة الطبلؽ الرجعي ما لـ تنقضي  ىب الختصاصيا األصمي بو، كما يبقعمييا كذلؾ إذا عيدـ األ

"والوالدات يرضعف أوالدىف حوليف كامميف لمف أراد أف يتـ ب أجرة الرضاع، كذلؾ لقكلو تعالى: عدتيا، فإذا انقضت فعمى األ
الرضاعة وعمى المولود لو رزقيف وكسوتيف بالمعروؼ فبل تكمؼ نفس إال وسعيا ال تضار والدة بولدىا وال مولود لو بولده 

ف أردتـ أف تسترضعوا أوالدكـ فبل جناح وعمى الوارث مثؿ ذلؾ فإف أرادا فصاال عف تراض منيما وتشاور فبل  جناح عمييما وا 
فقاؿ الدكتكر  ،﴾ 233سكرة البقرة، اآلية  ﴿ عميكـ إذا سممتـ ما أوتيتـ بمعروؼ واتقوا اهلل واعمموا أف اهلل بما تعمموف بصير"

تعالى حفاظا عمى حياة الولد،  اتفؽ الفقياء عمى أف الرضاعة واجبة عمى األـ ديانة ُتسأؿ عنيا أماـ اهللكىبة الزحيمي: "
أف ال  أولياواختمفوا في وجوبيا عمييا قضاًء، غير أنيـ اتفقوا عمى أف وجوب الرضاع عمى األـ قضاء في ثبلث حاالت، 

إذا ُعدـ األب الختصاصيا بو أو لـ  وثالثياأف ال توجد مرضعة أخرى سواىا،  وثانييمايقبؿ الطفؿ الرضاع إال مف ثدي أمو، 
 .يوجد ألبيو وال لمولد ماؿ"
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كتحت تأثير السيداك كلجنتيا قاـ بإلغاء  05/02الجزائرم كبتعديؿ قانكف األسرة بمكجب األمر إال أف المشرع 
 -كاجب الزكجة في الرضاع  -ىذه المادة، كاستتبع ذلؾ إسقاط حؽ الزكج في إرضاع زكجتو ألكالده 

سيف غير آبو ، كذلؾ تحت ذريعة المساكاة بيف الجن1في القكامة كالطاعة كالتأديباستكماال إلسقاط حقو 
المشرع في ذلؾ بمصمحة األكالد، كىك األمر الذم استحسنتو لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة بطبيعة 

 2الحاؿ.

 المبحث الثاني
 انعكاسات االتفاقية عمى اآلثار المالية لمزواج

إف آثار الزكاج المالية ىي تمؾ الحقكؽ التي يككف مكضكعيا مقكما بماؿ، كيككف ىك الجانب 
كمف اآلثار المالية التي ألزمت السيداك الدكؿ األطراؼ منيا الجزائر اإليجابي في الذمة المالية لمزكجيف، 

، كعميو يتـ تقسيـ مضمكف يراثكحؽ الم تحقيؽ المساكاة بيف الزكجيف فييا ىي النفقة كالذمة المالية لمزكجيفب
ىذا المبحث إلى مطمبيف، نخصص المطمب األكؿ لػ "النفقة الزكجية"، بينما نخصص المطمب الثاني لػ 

 ".كفي حؽ الميراث "المساكاة بيف الزكجيف في نظاـ المشارطة المالية

                                                                                                                                                               

ف تعاسرتـ فسترضع لو أخرى"أما الشافعية فاستدلكا في رأييـ بقكلو تعالى:  ، كطبقا ﴾ 06سكرة الطبلؽ، اآلية  ﴿ "وا 
 ليذه اآلية الكريمة فالرضاع حسبيـ ال يتحتـ عمى األـ كليس كاجبا عمييا كىي غير ممزمة بذلؾ.

"رضاع الولد عمى األب وحده، وليس لو إجبار أمو عمى رضاعة دنيئة كانت أـ بالنسبة لمحنابمة قاؿ ابف قدامة: ك 
 .شريفة، سواء كانت في حباؿ الزوج أو مطمقة"

أما الحنفية فقالكا أف الرضاع كأصؿ عاـ غير كاجب عمى األـ إال في ثبلث حاالت كىي: إذا لـ يكف لؤلب كال لمطفؿ 
إذا لـ تكجد مف ترضعو غير األـ كلك كاف لؤلب أك الكلد ماؿ  –يع بو استئجار مرضعة كال تكجد متبرعة إلرضاعو ماؿ يستط

 إذا كجدت مرضعة كلكف الطفؿ ال يقبؿ الرضاعة إال مف ثدم أمو. -
ابنيا، كمنو ، فبل ضرر لؤلـ بإرضاع ﴾ 233سكرة البقرة، اآلية  ﴿"ال تضار والدة بولدىا" كالراجح ىك قكلو تعالى: 

كىبة  أنظر:س لكلدىا كبالتالي فيي األكلى بإرضاعو، درة، طالما أف األـ ىي أقرب النافيك كاجب عمييا عند االستطاعة كالق
أبك محمد مكقؼ الديف  و، 699-689، ص 02، ط 07، ج 1985يا، )الزحيمي(، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر، سكر 

 .430)ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص عبد ا بف أحمد بف محمد 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
التعميقات الختامية لمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير المجمعة الثالثة كالرابعة لمدكؿ األطراؼ  :أنظر 2
 .06الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر: ، مرجع سابؽ،2012، -الجزائر  –
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 المطمب األوؿ
 النفقة الزوجية

أكلى حقكؽ المرأة التي تكتسبيا بمكجب عقد الزكاج تعتبر النفقة مف أىـ كاجبات الزكج المالية، كمف 
الصحيح، غير أف دراسة النفقة مف منظكر حقكؽ المرأة كالمساكاة بيف الجنسيف يثير عدة اشكاالت، ىذه 
األخيرة يتـ تكضيحيا بتقسيـ مضمكف ىذا المطمب إلى فرعيف، نخصص الفرع األكؿ لػ "مفيكـ النفقة 

 تحقيؽ المساكاة بيف الزكجيف في النفقة"."الثاني لدراسة مسألة ة"، بينما نخصص الفرع الزكجي
 الفرع األوؿ

 مفيـو النفقة الزوجية
في مدل تحقؽ المساكاة بيف الجنسيف في اإلنفاؽ سكاءن في الصككؾ الدكلية أك التشريعات  البحث

يقتضي تقسيـ كىذا  الكطنية، ال يتأتى قبؿ تكضيح مفيـك النفقة في حد ذاتو باعتباره يشكؿ قاعدة الدراسة،
الفقرة الثانية  تيخصصيما "تعريؼ النفقة الزكجية"، ف لػالفقرة األكلى  تيخصصمضمكف ىذا الفرع إلى فقرتيف، 

   ". مشركعية النفقة الزكجية" لػ

 الفقرة األولى
 تعريؼ النفقة الزوجية

ذا قيؿ ليـ ، لقكلو تعالى: "1تعني اإلخراج كالصرؼ، فيقاؿ أنفؽ الماؿ أم صرفو النفقة في المغة وا 
كالصرؼ، كيقاؿ نفقت الدابة أم أم أطعمكا كتصدقكا، كرجؿ منفاؽ أم كثير النفقة  ،2أنفقوا مما رزقكـ اهلل"

خرجت مف ممؾ صاحبيا بالبيع، كالنفقة اسـ المصدر، كالجمع نفقات، كالنفقة قد تعني كذلؾ اليبلؾ، فيقاؿ 
نفقت الماشية تنفؽ نفكؽ أم ماتت كىمكت، كسمي بيا الماؿ الذم ينفقو اإلنساف عمى عيالو، ألف في انفاقو 

  3عمييـ ىبلؾ لمماؿ المنفؽ.
ىي اسـ لما يصرفو اإلنساف عمى زكجتو كعيالو كأقاربو كمماليكو،  فقة في اصطبلح الفقياءأما الن

مف طعاـ ككسكة كمسكف كخدمة كعبلج...إلخ، كالمراد بالنفقة الزكجية ىك منح الزكج لزكجتو ما تحتاجو في 
                                                                 

 .316جماؿ الديف )ابف منظكر(، المرجع السابؽ، ص  1
 .47سكرة يس، اآلية  2
 .232 – 175بدراف أبك العينيف )بدراف(، المرجع السابؽ، ص  3
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اس، كذلؾ مقابؿ معيشتيا مف أكؿ كلبس كمسكف كفراش كأدكات منزلية...إلخ بحسب المتعارؼ عميو بيف الن
  1تفرغيا لمزكج كعدـ نشكزىا.

 الفقرة الثانية
 مشروعية النفقة الزوجية

 قد ثبت كاجب الزكج باإلنفاؽ عمى زكجتو بالكتاب كالسنة كاإلجماع.ل
لينفؽ ذو سعة مف سعتو ومف قدر عميو رزقو فمينفؽ مما آتاه اهلل فبل فمف الكتاب قكلو تعالى: "

"وعمى المولود لو رزقيف وكسوتيف كقكلو أيضا:  ،2آتاىا سيجعؿ اهلل بعد عسر يسرا" يكمؼ اهلل نفسا إال ما
ف كف أوالت حمؿ فأنفقوا عمييف حتى يضعف كقكلو كذلؾ: "، 3ال تكمؼ نفسا إال وسعيا"لمعروؼ با وا 

 اآلية دلت عمى كجكب النفقة عمى المطمقة الحامؿ، فكانت النفقة عمى الزكجة مف باب أكلى. ، ىذه4"حمميف
أما مف السنة، فعف جابر رضي ا عنو قاؿ، قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ في خطبة حجة 

كممة اهلل وليف اتقوا اهلل في النساء فإنيف عواف عندكـ أخذتموىف بأمانة اهلل واستحممتـ فروجيف بالكداع: "
"قمت يا رسوؿ اهلل: ما  كعف معاكية ابف حيدر رضي ا عنو قاؿ:عميكـ رزقيف وكسوتيف بالمعروؼ"، 

حؽ زوجة أحدنا عميو؟ قاؿ: أف تطعميا إذا طمعت، وتكسوىا إذا اكتسيت، وال تقبح الوجو، وال تطرى، وال 
ا عنو قاؿ: كعف جابر ابف سمرة رضي بيت"، "وال تيجر إال في الكفي ركاية اإلماـ أحمد بزيادة تضرب"، 

 : "إذا أعطى اهلل أحدكـ خيرا فميبدأ بنفسو وأىؿ بيتو".قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ
 اتفؽ أىؿ العمـ عمى كجكب نفقة الزكجات عمى األزكاج إال الناشز منيف. كمف اإلجماع

كالزكجة محبكسة لحؽ  اإلنفاؽ عميو"،مف حبس لحؽ غيره وجب عمى ىذا الغير كمف القياس: "
 5زكجيا كمنو كجب عميو االنفاؽ عمييا.

كعميو فحكـ النفقة الزكجية ىك الكجكب، فيي أثر مف آثار عقد الزكاج الصحيح، كىي حؽ لمزكجة 
 1عمى زكجيا، كلك كانت غنية، مسممة كانت أك غير مسممة.

                                                                 
 .145الرشيد بف شكيخ، المرجع السابؽ، ص  1
 .07-06سكرة الطبلؽ، اآلية  2
 .233سكرة البقرة، اآلية  3
 .06سكرة الطبلؽ، اآلية  4
 .229أبك محمد مكقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص  5
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كما أنيا غير أبدية فيمكف أف ، ككيفية لمتقدير، الشركط كنشير إلى أف لمنفقة الزكجية مجمكعة مف
 2تسقط في حاالت معينة.

                                                                                                                                                               
، د 1999عبد الفتاح )تقية(، مباحث في قانكف األسرة الجزائرم مف خبلؿ مبادئ كأحكاـ الفقو اإلسبلمي، دار تالة، الجزائر،  1

 .170ط، ص 
 فعف شركط النفقة الزكجية، فيما شرطاف أساسياف:  2
 ( كالتاسعة 09يجب أف يككف الزكاج صحيحا مستكفيا لجميع أركانو كشركطو طبقا لممادتيف  التاسعة ) لعقد الصحيح:ا
( مكرر ؽ أ ج، مع شرط االحتباس الذم يككف مف الزكج عمى زكجتو أك االستعداد لو، كعميو إذا كاف عقد الزكاج فاسدا 09)

 ة لمزكجة.أك باطبل أك لـ يتحقؽ االحتباس فبل تجب النفق
 :فإذا كانت الزكجة صغيرة ال تصمح لبلستئناس بيا أك  أف تكوف الزوجة صالحة لممعاشرة ولتحقيؽ أغراض الزوجية

ف كاف العقد صحيحا لفكات االنتفاع بثمرة الزكاج.  لبلستمتاع أك لمخدمة، فبل تجب ليا النفقة كا 
يركف أف النفقة غير مقدرة بنفسيا بؿ بكفايتيا، مستدليف في  فالحنفية أما عف تقدير النفقة فقد اختمؼ الفقياء في ذلؾ،

، كالرزؽ المذككر في ىذه اآلية ﴾ 233سكرة البقرة، اآلية  ﴿ "وعمى المولود لو رزقيف وكسوتيف بالمعروؼ"ذلؾ بقكلو تعالى: 
ة حاؿ الزكجة كحاؿ الزكج في فيركف أف النفقة غير مقدرة، كيجب مراعا المالكيةأما  يـ ىك الكفاية مطمقا عف التقدير،حسب

ذلؾ، كىك ما يختمؼ حسبيـ باختبلؼ األزمنة كاألمكنة كاألحكاؿ، فمثبل إذا كاف الزكج فقير كالزكجة مكسرة فعمى الزكج نفقة 
عمى فيركف أف النفقة نفقتاف: نفقة المكسر، كنفقة المقتر )الفقير(، كقد قدركا النفقة  الشافعيةالمعسر كالباقي ديف عميو، أما 

، أك أف يككف متكسط فعميو مدي نصؼ، كأما الفقير فيككف عميو  حسب حاؿ الزكج كاآلتي: إما أف يككف غني فعميو مده كؿ يـك
ىك ، كبالتالي فيـ اعتبركا حاؿ الزكج ﴾ 06سكرة الطبلؽ، اآلية  ﴿ "ولينفؽ ذو سعة مف سعتو"مده كاحد، كذلؾ لقكلو تعالى: 
أنو يجب عمى الزكج نفقة زكجتو فيما ال غنى ليا عنو، ككسكتيا بالمعركؼ،  الحنابمةكيرل ، المعيار الكحيد لتقدير النفقة

 .كمسكنيا بما يصمح بمثميا، كليس ذلؾ مقدرا كلكنو معتبر بحاؿ الزكجيف معا
بحاليما كيبدكا أف الرأم الراجح مف بيف ىذه اآلراء ىك رأم الحنابمة، فيك الذم حقؽ اإلنصاؼ بيف الزكجيف معتبرا 

 معا في النفقة، فبل زكج يحمؿ فكؽ طاقتو، كال زكجة يييضـ حقيا.
الزكج،  اأما عف سقكط النفقة، فقد عدد الفقياء عدة مسائؿ إذا تكافر احداىا سقط حؽ الزكجة في النفقة كتحمؿ مني

 كىي:
 بل إذا رفضت االنتقاؿ معو نشكز الزكجة، أم خركجيا عف طاعة زكجيا فيما أمرىا بو في حدكد الشرع كالقانكف، فمث

 إلى بيت الزكجية، أك منعتو مف البناء بيا بدكف مبرر شرعي، سقط حقيا في النفقة لنشكزىا.
  النفقة الكاجبة أك المفركضة قضاءن أك رضاءن ال تسقط إال باألداء أك اإلبراء، كيجكز االنتقاص منيا، فمثبل إذا كاف

 منيا اسقاط ما يقابؿ دينو مف النفقة المفركضة عميو.لمزكج عمى زكجتو ديف ثابت، جاز أف يطمب 
 .المعقكد عمييا لعقد فاسد كالمدخكؿ بيا بناء عمى شبية يسقط حقيما في النفقة 
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 الفرع الثاني
 تحقيؽ المساواة بيف الزوجيف في النفقة

ال شؾ أف النفقة الزكجية بمختمؼ مشتمبلتيا ضركرية الستمرار الحياة الزكجية، بؿ الستمرار الحياة 
صككؾ الدكلية ككذا التشريعات الكضعية، خاصة مف قد اختمفت حكلو الككؿ، غير أف ىذا الحؽ أك الكاجب 

حيث امكانية تحقيؽ المساكة بيف الزكجيف في اإلنفاؽ، كىك األمر الذم نبينو بتقسيـ مضمكف ىذا  الفرع إلى 
"تحقيؽ المساواة بيف الزوجيف في النفقة بموجب اتفاقية ، نخصص الفقرة األكلى لدراسة مسألة ثبلث فقرات

"، اإلبقاء عمى مسؤولية الزوج بالنفقة الزوجية في قانوف األسرة نخصص الفقرة الثانية لػ "، فيما سيداو"
 "نفقة الزوجة العاممة".بينما نخصص الفقرة الثالثة لمسألة أثارت جدؿ كاسع في األكساط الفقيية كىي 

 الفقرة األولى
 تحقيؽ المساواة بيف الزوجيف في النفقة بموجب اتفاقية سيداو

                                                                                                                                                               

 .2الزكجة الصغيرة التي ال تصمح لممعاشرة الجنسية كدكاعييا 
  كالمحامية كالطبيبة أك أم مينة أخرل، فالمقرر الزكجة العاممة، إذا عممت الزكجة نيارنا أك ليبلن خارج المنزؿ كاألستاذة

أنو إذا رضي الزكج بخركجيا كلـ يمنعيا مف العمؿ كجبت ليا النفقة، ألف احتباس الزكجة حؽ لمزكج كىك بذلؾ قد تنازؿ عنو، 
الة ناقص اس في ىذه الحأما إذا لـ يرضى بعمميا كنياىا عنو كمع ذلؾ خرجت مف أجمو، سقط حقيا في النفقة، ألف االحتب

 . غير مكتمؿ
  إذا حيبست الزكجة الرتكابيا جناية، أك بسبب مماطمتيا في ديف كاف يمكنيا سداده فبل نفقة ليا باتفاؽ الفقياء، ألنو

بحبسيا بحؽ كىي ظالمة قد فكتت عمى زكجيا حؽ االستمتاع، أما إذ حيبست بغير حؽ فيرل بعض الفقياء أنو تجب ليا النفقة 
ينبغي عمى الزكج أف يمحؽ بيا ظمما آخر، أما كثير مف العمماء يركف عدـ نفقتيا كصرحكا بأف الزكجة إذا مع ذلؾ، ألنو ال 

 حبست أك ظممت فبل نفقة ليا لفكات التمكيف المقابؿ لمنفقة.
  ألنيا عاصية، فبل يجكز لممرأة شرعا السفر دكف محـر كلك ألداء ، تسقط نفقة الزكجة كذلؾ إذا سافرت بدكف محـر
 يضة الحج أك العمرة. فر 
 و، 152ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص أنظر: ، كأخيرا تسقط نفقة الزكجة بكفاة الزكج باعتباره ىك الممتـز بدفعيا 

، كما بعدىا 79، ص 2011، الجزائر، 15، العدد مجمة الحضارة اإلسبلمية، "النفقة مف المنظكر اإلسبلمي"الزىراء بف عمار، 
عبد الفتاح )تقية(، المرجع  و ،231الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص أبك محمد مكقؼ  و

 .170السابؽ، ص 
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لقد نادت العديد مف االتفاقيات الدكلية بمبدأ المساكاة بيف الجنسيف، حيث ما فتأت اتفاقية سيداك 
( منيا إلزاـ لمدكؿ 16تطالب بيذه المساكاة في جميع المياديف كالمجاالت، فقد جاء في المادة السادسة عشر )

افة األمكر المتعمقة بالزكاج، كطالبت األطراؼ فييا منيا الجزائر بضركرة تحقيؽ المساكاة بيف الزكجيف في ك
  1أيضا بأف يككف لمزكجيف ذات الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء سرياف ىذا العقد.

أ المساكاة يفرض بالضركرة أف يقع كاجب اإلنفاؽ كلمبد البكالتطبيؽ الفعمي ليذه النصكص كالمط
عمى األبناء، فاستنادنا إلى ذلؾ البد أف  عمى عاتؽ الزكجيف معا، سكاء تعمؽ األمر بالنفقة الزكجية أك النفقة

تساىـ الزكجة إلى جانب الزكج في تكاليؼ الحياة الزكجية جميعا، كبالتالي يصبح ىذا الكاجب مسؤكلية 
 مشتركة بيف الزكجيف، يمارسانيا كما يمارساف األعباء األخرل، كدكف أم تمييز بينيما في ذلؾ.

فمثبل القانكف المدني الفرنسي يّقر بكجكب النفقة عمى الزكجة  كىك ما تأخذ بو غالبية الدكؿ الغربية،
اتجاه زكجيا كأكالدىا مثمما يقر بكجكب النفقة عمى الزكج نحك زكجتو كأكالده، كذلؾ نتيجة تبني المشرع 

كاؿ الفرنسي لمبدأ المساكاة بيف الزكجيف في الحقكؽ ككذا األعباء، ككذا المساكاة بينيما في تسيير أمكاليما كأم
 2( مف القانكف المدني الفرنسي.02( فقرة )214( ك )213أكالدىما، كىذا طبقا لممادتيف )

نفاؽ سيجعؿ حقيا في الزكاج مقيدا، إذ تجد نفسيا مجبرة عمى الحصكؿ غير أف إلزاـ الزكجة باإل
القبكؿ بأم عمؿ كاف عمى مصدر مالي قبؿ اإلقداـ عمى الزكاج لتتمكف مف اإلنفاؽ منو، كىذا ما يدفعيا إلى 

في سبيؿ تحصيؿ األجر، كما أف إلزاـ الزكجة باإلنفاؽ فيو ظمـ لممرأة كيعتبر تمييزا ضدىا، كليس فيو مساكاة 
ليا مع الرجؿ، بؿ بالعكس فيو زيادة عبئ عمييا ككنيا تتساكل مع الرجؿ في اإلنفاؽ باإلضافة إلى تحمميا 

 زكج أف يتقاسميا معيا.الحمؿ كالكالدة كالرضاع، كىذه ال يمكف لم
كعميو فإف اتفاقية سيداك تعتمد عمى مبدأ المساكاة بيف الزكجيف في الحقكؽ كالكاجبات، كىك مبدأ ثبت 

كما  أما التشريع اإلسبلمي بالدليؿ عدـ جدكاه لتحقيؽ العدؿ بيف الزكجيف خاصة في مسألة النفقة الزكجية،

                                                                 
 ، سالفة الذكر.1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ( )ج / ح( 01( فقرة )16)المادة أنظر  1

2
 Art 213 code civile français: "les épouse assurent ensemble la direction morale et matérielle de 

la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants des préparent leur avenir".   

  Art 213 code civile français: "si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution 

des époux aux charges du mariage. Ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si 

l'un des époux ne remplit pas ses obligations. Ils peut y être contraint par l'autre dans les formes 

prévues au code de procédure civile", code civil français, dernière modification le 14 février 

2020.   
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دؿ في تكزيع الحقكؽ كالكاجبات، فيكازم عند تقسيـ األعباء يتبعو منو التشريعات الكضعية فيعتمد عمى الع
ال لك كانت المرأة كما الرجؿ ال فرؽ بينيما في الخصائص لكاف  بيف الزكجيف قدرات كخصائص كؿ جنس، كا 

  1مف السيؿ القكؿ بالمساكاة في كؿ شيء.
ذا كاف تطبيؽ المساكاة بيف الزكجيف في كاجب اإلنفاؽ ىك أمر مستساغ في التشريعات الغربية  كا 
كذلؾ النعداـ المرجعية الدينية ليا، فيك ال يككف كذلؾ لدل شعكب الدكؿ العربية المسممة التي اتجيت 

حيث جاء في ذلؾ، حككماتيا إلى اقرار مشاركة الزكجة في االنفاؽ رغـ أف مرجعيا اإلسبلمي ال يكجب 
عمى الزوج أف يعامؿ زوجتو : "2( مف مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية23الفصؿ الثالث كالعشريف )

بالمعروؼ ويحسف عشرتيا ويتجنب إلحاؽ الضرر بيا، وأف ينفؽ عمييا وعمى أوالده عمى قدر حالو 
، وعمى النفاؽ إف كاف ليا ماؿوالزوجة تساىـ في اوحاليا في عامة الشؤوف المشمولة في حقيقة النفقة، 
إال أنو بقيت ىذه المادة في تكنس محط جدؿ فقيي الزوجة أف ترعى زوجيا باعتباره رئيس العائمة..."، 

 3كقضائي كبير خاصة مف حيث مقدار ىذه المساىمة كمداىا كالجزاء المترتب عف عدـ أداءىا.
يساىـ كؿ مف الزوج التشريع األسرم الصكمالي: " ( مف42المادة الثانية كاألربعكف ) كما جاء في

والزوجة في تكاليؼ الحياة الزوجية بالنسبة لدخؿ كؿ منيما، وفي حالة عدـ قدرة أحدىما عمى المساىمة 
أف المشرع الصكمالي قد كيتبيف مف خبلؿ ىذه المادة ، يمتـز اآلخر بتحمؿ أعباء وتكاليؼ الحياة الزوجية"

ربية في اشراؾ الزكجيف في اإلنفاؽ عمى األسرة بنسبة دخؿ كؿ منيما، كفي حالة حذا حذك القكانيف الغ
( مف ذات 43إعسار أحد الزكجيف يصبح اإلنفاؽ كاجبا عمى الزكج المكسر، كأردفت المادة الثالثة كاألربعكف )

ف، وأصبح لكؿ مف الزوجيف الحؽ في طمب الفسخ في الحاالت التالية: إذا أعسر الزوجاالقانكف القكؿ: "
كبلىما غير قادر عمى القياـ بالتزامو باإلنفاؽ، وفي ىذه الحالة ُيصدر القاضي حكمو بعد مضي ستة 

 4أشير مف تاريخ طمب الفسخ".

                                                                 
  .310عبد النكر عيساكم، المرجع السابؽ، ص  1
، المتضمف مجمة األحكاؿ الشخصية التكنسية، المعدؿ 1956أكت  13المكافؽ لػ  1376محـر  06األمر المؤرخ في  2

 كالمتمـ.
، مجمة دراسات كأبحاث"، –دراسة في المطمب كالمبررات  –فاطمة الزىراء لقشيرم، "المساكاة بيف الزكجيف في كاجب اإلنفاؽ  3

 .161، ص 2012، الجزائر، 09العدد 
4
  www.emary.edu/ifl/somalia-htmt. 11/02/2020. 23:30. 
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 الفقرة الثانية
 اإلبقاء عمى مسؤولية الزوج بالنفقة الزوجية في قانوف األسرة

المعدؿ الفصؿ الثالث مف الباب الثاني مف الكتاب األكؿ مف قانكف األسرة  خصص المشرع الجزائرم
، بّيف 1( منو80( إلى )74كذلؾ في المكاد مف )لتبياف أحكاـ النفقة بما فييا النفقة الزكجية،  05/02باألمر 

مكانية مراجعتيا، مستمدا   بعضفييا كجكب النفقة لمزكجة كاألكالد كاألصكؿ، كمشتمبلتيا، ككيفية تقدرييا، كا 
، كالبعض اآلخر كاف ناتج عف تفعيؿ المشرع اللتزاماتو الدكلية المترتبة ىذه األحكاـ مف الشريعة اإلسبلمية

 عف اتفاقية سيداك.
أف المشرع الجزائرم كاف ينص عمى النفقة الزكجية نجد  84/11إلى قانكف األسرة أكال كبالرجكع 

"...يجب عمى الزوج نحو زوجتو النفقة ( منو، التي كانت تنص عمى: 37ضمف المادة السابعة كالثبلثكف )
غير أنو ، كمعنى ذلؾ أنو جعؿ نفقة الزكجة كاجب عمى الزكج، 2"الشرعية حسب وسعو إال إذا ثبت نشوزىا

خصص المشرع ىذه المادة لمحديث عف الذمة المالية لمزكجيف،  05/02كف األسرة ىذا باألمر كبعد تعديؿ قان
( 80( إلى )74ككذا األمكاؿ المشتركة بينيما، كنقؿ الحديث عف النفقة بشكؿ أكثر تفصيؿ إلى المكاد مف )

نفقة الزوجة عمى  "تجب( عمى النفقة الزكجية بقكليا: 74مف ؽ أ ج، كقد نصت المادة الرابعة كالسبعكف )
، ىذا 3مف ىذا القانوف" 80و  79و  78أو بدعوتيا إليو ببينة مع مواعاة أحكاـ المواد زوجيا بالدخوؿ 

  4.كقد منح المشرع لمزكجة الحؽ في طمب التطميؽ في حالة عدـ انفاؽ زكجيا عمييا
اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد  جزئياكبيذا يتضح أف المشرع الجزائرم لـ يساير 

أكجب نفقة الزكجة عمى اة بيف الزكجيف في كاجب النفقة، حيث المرأة كلجنتيا فيما فرضتو مف تحقيؽ لممساك 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 ، السالؼ الذكر.84/11القانكف   2
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  3
عدـ اإلنفاؽ بعد صدور  -1"يجوز لمزوجة طمب التطميؽ لؤلسباب اآلتية: مف ؽ أ ج عمى:  01فقرة  53تنص المادة  4

 ".مف ىذا القانوف 80و  79و  78الحكـ بوجوبو ما لـ تكف عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد 
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زكجيا، كما منح لمزكجة الحؽ في المطالبة بيذه النفقة عف طريؽ القضاء في حالة امتناع الزكج عف أداءىا، 
ذا لـ يكفي حتى   .2قانكف عقكبات 1(331بعد مطالبتو قضاء بيا أديف بجـر عدـ تسديد نفقة طبقا لممادة )كا 

غير أف المشرع الجزائرم ألـز الزكجة بالنفقة لكف ليس عمى زكجيا بؿ عمى أكالدىا كذلؾ في حالة 
ألب "في حالة عجز ا( مف ؽ أ ج بقكليا: 76عسر الزكج، كىك ما نصت عميو المادة السادسة كالسبعكف )

لتفعيؿ بنكد ، كىك ما يؤكد التكجو التشريعي الجزئي 3"تجب نفقة األوالد عمى األـ إذا كانت قادرة عمى ذلؾ
 في االلتزامات داخؿ األسرة. بيف الزكجيفسيداك خاصة ما تعمؽ منيا بالمساكاة اتفاقية 

( 74تـ استنتاجيا مف نص المادة )البد مف تكافر ثبلث شركط قانكنا  كحتى تستحؽ الزكجة النفقة
 كىي:مف ؽ أ ج، 

 .أف يككف عقد الزكاج صحيحا 
  أف تككف الزكجة صالحة لتحقيؽ أغراض الزكجية ككاجباتيا، كذلؾ بأف تككف ممف يمكف الدخكؿ

 4بيف، حيث جاء في قرار لممجمس األعمى أنو: "الحؽ في النفقة مرتبط بحؽ التمتع بالزكجة كلك حكما".
 5إلى بيت الزكجية أك استعدادىا لبلنتقاؿ إليو. انتقاليا 

( مف ؽ أ 78نص المشرع الجزائرم عمى مشتمبلت النفقة بمكجب المادة الثامنة كالسبعكف ) ىذا كقد
ج بقكلو: "تشمؿ النفقة: الغذاء كالكسكة كالعبلج كالسكف أك أجرتو، كما يعتبر مف الضركريات في العرؼ 

 6كالعادة".

                                                                 
إلى  50.000"يعاقب بالحبس مف سػػتة أشػػير إلى ثبلث سنوات وغرامة مالية مف مف ؽ ع ج عمى:  331تنص المادة  1

دج كؿ مف امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشيريف عف تقديـ المبالغ المػػػقررة قضاًء إلعالة أسرتو وعف أداء كامؿ  300.000
 اصولو أو فروعو...".قيمة النفقة المقررة عميو إلى زوجو أو 

 ،49الصادر بالجريدة الرسمية عدد المتضمف قانكف العقكبات الجزائرم،  1966يكنيك  08المؤرخ في  66/156األمر رقـ  2
 .2016يكنيك  22المؤرخة في  37، ج ر عدد 2016يكنيك  19المؤرخ في  16/02المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  3
، 1989لسنة  01، ـ ؽ عدد 10/02/1986، المؤرخ في 39394قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  4

 .111ص 
 ، السالؼ الذكر.05/02مف األمر  (74)المادة  :أنظر 5
 السالؼ الذكر.، 05/02األمر  6
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أنو في حالة عدـ كفاء الزكج اختياريا بالنفقة لزكجتو جاز ليذه األخيرة المجكء إلى  كما اعتبر المشرع
القضاء إلجباره عمى ذلؾ، كفي ىذه الحالة يجب عمى القاضي في تقديره لمبمغ النفقة أف يراعي حاؿ الطرفيف 

لة تستحؽ مف تاريخ كظركؼ المعاش، كأف ال يراجع تقديره قبؿ مضي سنة مف الحكـ، كأف النفقة في ىذه الحا
قبؿ رفع الدعكل،  السنة، غير أنو لمقاضي أف يحكـ باستحقاقيا بناء عمى بينة لمدة ال تتجاكز رفع الدعكل

  1( مف قانكف األسرة.80( ك )79كىذا طبقا لممادتيف )
كالجدير بالذكر أف حؽ الزكجة عمى زكجيا في النفقة ال يسقط إذا كاف ليا ماؿ، كىك ما تبناه 

ء الجزائرم، حيث جاء في قرار لممحكمة العميا: "مف المقرر شرعا أف ييسر الزكجة ال ييسقط حقيا كحؽ القضا
ف قضاة المكضكع بإلغائيـ النفقة المقضي بيا في الحكـ المستأنؼ  أكالدىا في النفقة دكف مبرر شرعي، كا 

 2اثبات عسر الزكج )المطعكف ضده( قد أخطئكا في تطبيؽ القانكف". معبحجة ييسر الزكجة )الطاعنة( 
كمف خبلؿ كؿ ىذا يتبيف أف المشرع الجزائرم قد أبقى عمى كاجب الزكج في النفقة عمى زكجتو، دكف 

، مما -إال استثناء نفقتيا عمى أكالدىا في حالة عسر الزكج كما فصمنا سابؽ  –أف يمـز ىذه األخيرة باإلنفاؽ 
( مف االتفاقية فيما يتعمؽ بيذه الجزئية، كبالتالي عدـ 16بقاء التحفظ قائما عمى المادة السادسة عشر ) يعني

تفعيؿ المساكاة بيف الزكجيف في الحقكؽ كالكاجبات األسرية التي تجعؿ مف المرأة ممزمة باإلنفاؽ عمة نفسيا 
 كبيتيا كزكجيا مثميا مثؿ الرجؿ.

 الفقرة الثالثة
 العاممةنفقة الزوجة 

إال أف التساؤؿ الذم يبقى مطركحا كالذم  مف النفقة الزكجية رغـ المكقؼ الكاضح لممشرع الجزائرم
تككف ممزمة بتحمؿ كاجب  أثار جدؿ كاسع في األكساط الفقيية ىك: ىؿ المرأة العاممة ذات الكسب كالدخؿ

 في النفقة أـ ال؟. النفقة مع زكجيا مف باب المساكاة؟ كىؿ ىذا العمؿ ييسقط حقيا

                                                                 
حؽ الزكجة في النفقة في قانكف مشكات، : حميمة صيؿ أكثر في ىذه المسائؿ أنظرا، لتفالسالؼ الذكر، 05/02األمر  1

-2012كىراف، الجزائر،  -األسرة الجزائرم، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف الخاص، جامعة أحمد بف بمو 
 كما بعدىا.  155ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  ، وأيضا:كما بعدىا 36، ص 2013

، 2001، لسنة 01، ـ ؽ عدد 24/09/1996، المؤرخ في 237148قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2
 .284ص 
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أف لممرأة الحؽ في العمؿ كاالكتساب باعتبارىا نصؼ المجتمع، كىي  يمكف القكؿ أكال في ىذا الصدد
طاقة ال يستياف بيا في ذلؾ، ىذا مف جية، أما مف جية أخرل فإف عمميا يساعدىا عمى تحقيؽ استقبلليا 

، لذلؾ حثت االتفاقيات 19951إعبلف بكيف  ىذا ما أكردهاالقتصادم، كبذلؾ تتخمص مف التبعية لمرجؿ، ك 
الدكلية عمى ضركرة منح النساء الحؽ في العمؿ، منيا اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 

( منيا حماية لممرأة العاممة مف جانبيف، أحدىما في تحقيؽ 11التي كضعت بمكجب المادة الحادم عشر )
إطار العمؿ، كذلؾ مف خبل التمتع بنفس فرص العمؿ، كالمساكاة في األجر،  المساكاة الكاممة مع الرجؿ في

مجمكعة مف كتمقي التدريب الميني، كالحؽ في الضماف االجتماعي...إلخ، كثانييما منح المرأة العاممة 
يفة اإلنجاب، كحقيا في الحصكؿ الحقكؽ ككنيا صاحبة مسؤكليات أسرية فيحظر فصميا مف العمؿ بسبب كظ

، دكف أف تتطرؽ ىذه 2إجازة األمكمة مدفكعة األجر، كتكفير الحماية الخاصة ليا في فترة الحمؿ...إلخ عمى
 .بسبب عمميا المادة صراحة إلى امكانية إلزاـ الزكجة العاممة باإلنفاؽ أك إلى اسقاط حقيا في النفقة

عية بما فييا المشرع كقد امتدت ىذه الحماية لممرأة في ميداف العمؿ إلى كافة التشريعات الكض
 3الجزائرم.

ىذا ما جعؿ البعض يذىب إلى ربط عمؿ المرأة بحقيا في النفقة الزكجية، حيث يركف بأف ممارسة 
المرأة لعمؿ ميني مأجكر يستكجب الزاميا قانكنا باإلنفاؽ، كما اعتبركا أف إلزاـ الشريعة اإلسبلمية لمزكج 

مرجعو عدـ شيكع ممارسة النساء لعمؿ ميني مأجكر في ذلؾ  باإلنفاؽ عمى زكجتو كبيتو لكحده إنما كاف
الكقت، كقالكا بأف العدؿ كالمنطؽ يفرضاف إلزاـ الزكج بالنفقة كمبدأ كلكف دكف إغفاؿ الكاقع الذم تكجد فيو 

                                                                 
سبتمبر  05ك 04لممؤتمر العالمي المعني بالمرأة المتعقد في بكيف في الفترة  01إعبلف كمناىج عمؿ بكيف، القرار رقـ  1

 .www.unhchr.chساف ، مكقع المفكضية السامية لحقكؽ اإلن1995
تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع  -1"عمى:  1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  11تنص المادة  2

يف الرجؿ والمرأة، التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في ميداف العمؿ، لكي تكفؿ ليا عمى أساس المساواة ب
 نفس الحقوؽ والسيما: )أ( الحؽ في العمؿ بوصفو حقا ثابتا لجميع البشر...

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة ضمانا لحقيا الفعمي في العمؿ، تتخذ الدوؿ األطراؼ التدابير  -2
إجازة األمومة والتمييز في الفصؿ مف العمؿ عمى أساس المناسبة التالية: )أ( حظر الفصؿ مف الخدمة بسبب الحمؿ أو 

 الحالة الزوجية، مع فرض جزاء عمى المخالفيف...".
، 17، المتعمؽ بعبلقات العمؿ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1990أبريؿ  21المؤرخ في  90/11القانكف رقـ  :أنظر 3

 .1990أبريؿ  25المؤرخة في 
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أكضاع تجعؿ الزكجة كذلؾ ممزمة بالمساىمة في نفقة البيت الزكجي، خاصة في حالة ممارستيا لعمؿ 
  1.القانوف بالنص اإللزاميأف يتدخؿ  -حسبيـ  -مأجكر، كينبغي 

كدعـ أصحاب ىذا التكجو رأييـ مبينيف أف الزكجة العاممة تقتص جزءا مف كقتيا المخصص لؤلسرة 
فتحصؿ فيو عمى دخؿ، كالعدالة تقتضي تعكيض ذلؾ االنتقاص بالمساىمة في النفقة عمى األسرة مف جية، 

مؤسس عمى المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات،  لؤلدكار بيف الزكجيفكمف جية أخرل فقد ظير تقسيـ جديد 
فكأف ىذه المساىمة أصبحت سارية بالعرؼ، كبالتالي فبل مانع مف تقنينيا بما أف العرؼ يعد أحد مصادر 

 2القانكف.
لكف ما أغفمو أنصار ىذا المكقؼ ىك أف إلزاـ الزكج بالنفقة عمى زكجتو كعدـ إلزاـ الزكجة بذلؾ كلك 
كانت عاممة أك ميسكرة الحاؿ ىك حكـ مستمد مف الشريعة اإلسبلمية، كىذه األخيرة ىي أيضا مصدر لمقانكف 
كىي تسبؽ العرؼ مرتبةن، فيي شريعة خالدة، فثبات أحكاميا ىك جكىرىا، كمسألة كجكب اإلنفاؽ عمى الزكج 

فقيي  دبينا سابقا، كىك ليس اجتيا كحده ىك أمر قطعي الثبكت كالداللة بنصكص القرآف كالسنة كاإلجماع كما
 ظرفي يمكف تغييره باجتياد آخر لتغير الزماف أك المكاف أك الظركؼ.

كما رأل جانب آخر مف المعاصريف أنو يجكز إلزاـ المرأة العاممة بالنفقة عمى بيت الزكجية كتحقيؽ 
الذم قدمو الفريؽ األكؿ، بؿ المساكاة التشريعية بيف الزكجيف في ىذا الكاجب، لكف ليس مف منظكر الطرح 

، كمعنى ذلؾ أنو يجكز لمزكج االشتراط في عقد الزكاج أف يأخذ نصيب مف مف باب حرية التعاقد كاالشتراط
مرتب زكجتو العاممة إلنفاقو عمى بيت الزكجية، ذلؾ ألف لمزكجيف الحرية أثناء إبراـ عقد الزكاج في كضع ما 

  3حرية التعاقد، كبالتالي يتـ تطبيؽ ذلؾ متى قبمت الزكجة بيذا الشرط.يرغباف بو مف شركط انطبلقا مف مبدأ 
كيمكف القكؿ بأف ىذا الطرح غير سميـ ألف الشركط المقترنة بعقد الزكاج تقتضي عدـ مخالفتيا 
لمقتضى ىذا العقد، كيعد ايجاب النفقة عمى الزكج مف أىـ المقتضيات الشرعية لعقد الزكاج، كحتى الفقو 

                                                                 
، المرجع السابؽ، ص –دراسة في المطمب كالمبررات  –فاطمة الزىراء لقشيرم، المساكاة بيف الزكجيف في كاجب اإلنفاؽ  1

164 . 
، الجزائر، يكليك 09، العدد مجمة المعيارمسعكد فمكسي، "الثابت كالمتغير مف أحكاـ األسرة في التشريعات اإلسبلمية"،  2

 .443-442، ص 2004
، ص نفسو، المرجع –دراسة في المطمب كالمبررات  –اء لقشيرم، المساكاة بيف الزكجيف في كاجب اإلنفاؽ فاطمة الزىر  3
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عتبر أف شرط ال نفقة ا –كما أسمفنا الذكر  –الحنبمي الذم يعد مف أكثر المذاىب تكسعا في ىذه الشركط 
لمزكجة ىك مف الشركط الباطمة ميما كاف مبررىا، أم حتى كلك كانت عاممة أك ذات كسب، فيبطؿ بالتالي 

، فما بالنا باالشتراط في عقد الزكاج مساىمة الزكجة مف ماليا في النفقة عمى الزكج 1الشرط كيصح العقد
 كالبيت، فيذا أقرب إلى السقكط في ىاكية البطبلف.

لمزكجة إبراء زكجيا مف نفقتيا، أم إذ يجكز كتجدر المبلحظة إلى ىذا القكؿ يختمؼ عف اإلبراء، 
التنازؿ عف حقيا فييا ألنيا حؽ مالي يقبؿ التنازؿ كغيره مف الحقكؽ، لكف ذلؾ البد أف يككف بشركط مف 

غير مفركضة بقضاء أك أىميا: أف تككف النفقة قد صارت دينا في ذمة الزكج، فبل يصح اإلبراء عف نفقة 
تراض ألنيا غير ثابتة دينا في الذمة، كما أف اإلبراء ال يصح عف نفقة مستقبمية، ألف النفقة ىنا لـ تجب بعد 

  2كبالتالي ال يشمميا اإلبراء.
كبناءن عمى ىذه اآلراء يمكف القكؿ أف المرأة في ظؿ النظاـ اإلسبلمي نالت مركزا متقدما عمى المرأة 

فمـ تقؼ التشريعات اإلسبلمية عند مطمب المساكاة، بؿ جعمت لممرأة مركزا ماليا متقدما تحصؿ فيو الغربية، 
 عمى نفقتيا دكف المجكء إلى التصارع المرير عمى لقمة العيش.

ف إلزاـ الزكجة بالمشاركة في نفقات الزكجية يفضي إلى دفعيا لمتكسب، ألف عدـ امتبلكيا لماؿ أك  كا 
عمى الزكج، فيختؿ التكازف النفسي داخؿ  في نفقات البيت بصكرة ما، فتككف بذلؾ عالةأجر يجعميا مقصرة 

، األسرة، إذ تضطر إلى السعي إلى العمؿ كلك كانت غير راغبة فيو إما حفاظا عمى نفسيا أك عمى أكالدىا
عندما ييترؾ ليا  كىك ما يؤدم إلى انشغاليا عف الدكر األساسي ليا كىك دكر الزكجة كاألـ، كاألمر ليس سياف

الخيار في مساعدة الزكج ماديا، كىك الكاقع في أغمب البيكت، بيد أف جعؿ الزكجيف شريكيف مالييف في النفقة 
  3بحكـ القانكف يجعؿ مف ذلؾ بؤرة مف بؤر النزاعات التي كجب سدىا.

عاممة كانت كعف مكقؼ المشرع الجزائرم مف ذلؾ نجد أنو لـ يكرد أم نص قانكني يمـز بو الزكجة 
أك غير عاممة عمى النفقة عمى نفسيا أك زكجيا أك بيتيا، كلـ ينص كذلؾ عمى سقكط حقيا في النفقة إذا 

                                                                 
 .486أبك محمد مكقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص  1
 .879كىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  2
، المرجع السابؽ، ص –دراسة في المطمب كالمبررات  –فاطمة الزىراء لقشيرم، المساكاة بيف الزكجيف في كاجب اإلنفاؽ  3
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مكسرنا أك معسرنا، إال استثناء إذا كاف معسرا ككانت ىي  تبقى نفقتيا كاجبة عميو سكاءن كافبؿ كانت عاممة، 
 1( مف ؽ أ ج.76ليا القدرة عمى االنفاؽ فتمـز بالنفقة عمى أكالدىا فقط طبقا لممادة السادسة كالسبعكف )

كقد فعؿ المشرع الجزائرم حسنا حينما جعؿ كاجب اإلنفاؽ عمى الزكجة يقع عمى عاتؽ الزكج كحده، 
كجة بالنفقة عميو كلك كانت مكسرة أك غنية أك عاممة أك ذات دخؿ ككسب، ألف في إلزاـ مع عدـ إلزاـ الز 

الزكجة بالمشاركة في األعباء المالية لبيت الزكجية بالمساكاة مع الرجؿ إخبلؿ بالنظاـ المتكازف لمعبلقة 
 الزكجية الذم جاءت بو الشريعة اإلسبلمية.

ع أشكاؿ التمييز ضد المرأة مف تحقيؽ لممساكاة بيف كما أف ما تفرضو اتفاقية القضاء عمى جمي
الخصوصية االجتماعية الزكجيف في الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج نراه تدخبل في مجاؿ يتسـ بالكثير مف 

    ": كربكنيو"، يقكؿ والثقافية بيف الشعوب
"Toutes les sociétés d'aujourd'hui – le tiers monde mis à l'écart –

industrielles et consommatrice sont beau paraitre terriblement leurs droit ne 

sont pas unifiés, sur tous leurs droits de la famille…le droit de la famille 

demeure les siège des particularismes nationaux…".
2     

  ، مما يعني عدـ كجكب التدخؿ فييا.الخصوصيات الثقافية حصفكبالتالي فيك يعتبر أف األسرة ىي 
انتقاد أم نظاـ قانكني ككصفو بأنو تقدمي أك رجعي، يحتـر المرأة أك ييينيا، ىك أمر  كعميو فإف

بناء ىذه االنتقادات عمى معيار ف يحتاج إلى قكاعد دقيقة حتى يستقيـ كيتسنى قبكلو في مختمؼ الشعكب، أل
كحيد كىك المساكاة الحرفية السطحية في الحقكؽ كالكاجبات غير كاؼ، فإعفاء المرأة كلك كانت غنية أك 

ىك يصب في ركاؽ تكريـ المرأة كصيانة حقكقيا، فالمرأة عاممة مف كاجب اإلنفاؽ في الشريعة اإلسبلمية 
الو بالمساكاة، كاخضاعيا إلى نظاـ قانكني قائـ عمى أساس المساكاة المسممة بيذا الحكـ قد نالت أكثر مما تن

   ىك في الحقيقة زحزحة ليا ألدنى درجة في ىذا المجاؿ، إذا المسألة أعقد مف معيار المساكاة الحسابية. 

 المطمب الثاني
 وفي حؽ الميراث المساواة بيف الزوجيف في نظاـ المشارطة المالية

 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1

2
 CARBONNIER GEAN, flexible droit LG.D.G, , paris, France, 03 ème édit, 1976, p 135.  
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نقسـ مضمكف ىذا المطمب إلى فرعيف، نخصص الفرع األكؿ لدراسة "المساكاة بيف الزكجيف في نظاـ 
 المشارطة المالية"، بينما نخصص الفرع الثاني لدراسة "المساكاة بيف الجنسيف في حؽ الميراث". 

 الفرع األوؿ
 المساواة بيف الزوجيف في نظاـ المشارطة المالية

بدكف أم قيد أك  ف ذمة مالية مستقمة، كالحؽ في التصرؼ فييا كتسييرىااألصؿ أف لكؿ مف الزكجي
إال بمكجب عقد إدارم يتفؽ الزكجاف عمى مضمكنو كمحمو، كىك ما  يةكال يمكف الحد مف ىذه االستقبلل شرط،

يعرؼ باالشتراؾ المالي الذم يعد استثناء عمى األصؿ كىك استقبللية الذمة المالية لمزكج كالزكجة عمى حد 
 فرعسكاء، كعميو فدراسة ىذه المسألة بإعماؿ معيار المساكاة بيف الجنسيف يقتضي بنا تقسيـ مضمكف ىذا ال

مالية لمزكجيف"، فيما نخصص الفقرة استقبللية الذمة المبدأ لػ "التأكيد عمى  ىاألكل قرتيف، نخصص الفقرةى فإل
 لػ "إقرار نظاـ االشتراؾ المالي بيف الزكجيف". ةالثاني

 ىاألول الفقرة
 استقبللية الذمة المالية لمزوجيفمبدأ التأكيد عمى 

عف الذمة المالية لمزكج ىك المبدأ األصؿ الذم أقرتو  يعتبر مبدأ استقبلؿ الذمة المالية لمزكجة
لتأتي بعد ذلؾ الصككؾ الدكلية مف أىميا اتفاقية سيداك ككذا التشريعات  الشريعة اإلسبلمية منذ األزؿ،

"أكال" ك إلى  ، كلمتفصيؿ في ذلؾ نقسـ مضمكف ىذه الفقرةالكطنية كتؤكد عمى ىذا المبدأ بالتنصيص القانكني
"مبدأ  معنكنو بػ  "ثانيا"بعنكاف "مضمكف مبدأ استقبللية الذمة المالية لمزكجيف"، فيما تأتي  أتي "أكال"، ت"ثانيا"

 استقبلؿ الذمة المالية لمزكجيف مف منظكر اتفاقية سيداك كقانكف األسرة الجزائرم".

 أوال
 مضموف مبدأ استقبللية الذمة المالية لمزوجيف

، كىك األمر الذم أقرتو 1ذمة مالية مستقمة عف ذمة الزكج اآلخر األصؿ أف لكؿ كاحد مف الزكجيف
، كبالتالي فمكؿ مف الزكج كالزكجة أف يستأثر بأمكالو، كيتصرؼ فييا كما يشاء، بدايةن الشريعة اإلسبلمية

                                                                 
جماؿ الديف )ابف منظكر(، المرجع  أنظر:عمى معاني عدة منيا العيد كالضماف الكفالة،  المغة الذمة تطمؽ عند عمماء 1

 .31السابؽ، ص 
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كتشمؿ ىذه األمكاؿ كؿ الحقكؽ المالية، كىي متنكعة منيا: الحقكؽ العينية األصمية كحؽ الممكية كحؽ 
ؼ كحؽ االنتفاع كحؽ االرتفاؽ كحؽ االستعماؿ كحؽ السكنى...إلخ، كمنيا الحقكؽ العينية التبعية التصر 

كحؽ الرىف كحؽ االمتياز...إلخ، كمنيا الحقكؽ الشخصية أك االلتزامات أك الديكف، ككذا الحقكؽ المعنكية 
 1كحؽ الممكية األدبية كالفكرية كالصناعية.
ي التصرؼ في ماليا كاستعمالو كاستغبللو كما تشاء، عقارا كاف أـ كعميو فالزكجة ليا كامؿ الحؽ ف

منقكؿ، كسكاءن اكتسبت ىذه األمكاؿ قبؿ الزكاج أك بعده، كال يحؽ لمزكج أف يتعدل عمى ماليا إال في حدكد 
، كىذه الذمة المالية لمزكجة ال تككف فقط مستقمة عف ذمة زكجيا، بؿ تككف مستقمة 2رضاىا كبما ال يفسده

، -كذلؾ في حالة كجكد اتفاؽ لبلشتراؾ المالي بيف الزكجيف  –أيضا حتى عف الممكية المشتركة لمزكجيف 
ؿ في االلتزامات كاستقبلؿ الذمة المالية ال يعني كذلؾ االستقبلؿ في الحقكؽ كاألمكاؿ فقط، بؿ أيضا االستقبل

 3فيي تستقؿ كذلؾ بديكنيا كتتحمميا لكحدىا.كالديكف، فمثمما تستقؿ الزكجة بأمكاليا 

                                                                                                                                                               

، كعمى ىذا النحك عرفيا السنيكرم بقكلو:  اصطبلحاأما  فالذمة ىي "كصؼ يصير بو المكمؼ أىبل لبللتزاـ كالمزـك
ا "الذمة في الفقو اإلسبلمي ىي كصؼ شرعي يفترض الشارع كجكده في ا إلنساف كيصير بو أىبل لئللزاـ كااللتزاـ، أم صالحن

مقارنة بالفقو الغربي  –: عبد الرزاؽ )السنيكرم(، مصادر الحؽ في الفقو اإلسبلمي أنظرألف يككف لو حقكؽ كعميو كاجبات"، 
 .20، د ط، ص 01، ج 1998، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، -

تبارم قدرتو الشريعة اإلسبلمية في اإلنساف حتى يككف قادرا عمى اكتساب حقكؽ كعميو فالذمة إذا ىي "كعاء اع
كتحمؿ التزامات مالية، كيترتب عمى ربط الذمة المالية باإلنساف أف يككف لكؿ إنساف ذمة مالية ال تنفصؿ عنو، كماداـ اإلنساف 

 أنظر:أف يككف لكؿ شخص ذمة مالية مستقمة عف الغير"، كاحدا ال يتعدد فالذمة كذلؾ كاحدة ال تتعدد كال تتجزأ، كىك ما يستمـز 
، 2009، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، -حؽ الممكية  –عبد الرزاؽ )السنيكرم(، الكسيط في شرح القانكف المدني 

 .  224-223، ص 03، ط 08ج 
 .224، المرجع نفسو، ص -حؽ الممكية  –عبد الرزاؽ )السنيكرم(، الكسيط في شرح القانكف المدني  1
، ط 2019، دار ألفا لمكثائؽ، الجزائر، -دراسة مقارنة  –كريمة )محركؽ(، أحكاـ النظاـ المالي لمزكجيف عمى ضكء التشريع  2

 .13، ص 01
 .40، ص 02، ط 2010رعد مقداد )الحمداني(، النظاـ المالي لمزكجيف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  3
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كاستقبللية الذمة المالية لمزكجيف أصكليا شرعية مستميمة مف الكتاب كالسنة، فمف الكتاب قكلو 
 دربع مما تركف مف بع"ولكـ نصؼ ما ترؾ أزواجكـ إف لـ يكف ليف ولد فإف كاف ليف ولد فمكـ التعالى: 

  1.وصية يوصيف بيا أو ديف"
ككجو االستدالؿ مف ىذه اآلية ىك أف ماؿ المرأة يكرث عنيا، كىي تكصي لمف تشاء، كدينيا الـز 
مف ماليا، مما يعني أف ليا أىمية التممؾ كالتصرؼ في ماليا، كنتائج تصرفاتيا تتحمميا ذمتيا المالية كلك بعد 

  2كفاتيا.
"لمرجاؿ نصيب مما ترؾ الوالداف واألقربوف ولمنساء نصيب مما ترؾ الوالداف كقكليا تعالى: 

 3واألقربوف مما قؿ منو أو كثر".
"لمرجاؿ نصيب مما اكتسبوا ولمنساء نصيب مما اكتسبف واسألوا اهلل مف فضمو إف اهلل كقكلو أيضا: 

 المفسركف.، كاالكتساب ىنا ىك العمؿ كما ذكر 4بكؿ شيء عميـ"
كقد  "أـ المساكيف"،أف أـ المؤمنيف زينب بنت جحش رضي ا عنيا كانت تيدعى كمف السنة ييركل 

سماىا الرسكؿ ا عميو كسمـ بذلؾ ألنيا كانت تغزؿ الصكؼ كتدبغو كتبيعو ثـ تتصدؽ بثمنو عمى 
 المساكيف، ككميا تصرفات مالية لـ ينياىا عنيا الرسكؿ الكريـ.

"إف النبي صمى اهلل عميو وسمـ صمى ثـ خطب ثـ أتى النساء س رضي ا عنو قاؿ: كعف ابف عبا
، ككجو الداللة مف ىذا القكؿ فرأيتيف ييويف بأيدييف في ثوب ببلؿ" ومعو ببلؿ فوعظيف وذكرىف بالصدقة

أف النبي صمى ا عميو كسمـ قبؿ الصدقة مف النساء يـك العيد كلـ يسأؿ كلـ يستفسر منيف عما إذا كف 
ذا ما آذف ليف أزكاجيف بذلؾ أـ ال، فيستدؿ بذلؾ عمى جكاز تصرؼ المرأة في ماليا دكف  متزكجات أك ال، كا 

  5التكقؼ عمى إذف أحد.

                                                                 
 .12سكرة النساء، اآلية  1
، 1993، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، -أخرج أحاديثو كعمؽ عميو محمد مطرجي –محمد ابف ادريس )الشافعي(، األـ  2

 .249، ص 01، ط 03ج 
 .07سكرة النساء، اآلية  3
 .32سكرة النساء، اآلية  4
، األكاديمية لمبحكث القضائية مجمةلفقيي كقانكف األسرة الجزائرم"، زبيدة إقركفة، "النظاـ المالي لمزكجيف بيف االجتياد ا 5

 .50ص  ،2012ديسمبر ، الجزائر، 01 العدد ،03المجمد 
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لي ماؿ إال ما أدخؿ عميا الزبير، أؼ أتصدؽ؟ قاؿ تصدقي وال ا عنيا قالت: "كعف أسماء رضي 
 1توعي فيوعى عميؾ".

كتأسيسا عمى ىذه اآليات كاألحاديث المتقدمة فقد أجمع جميكر الفقياء عمى مبدأ استقبللية الذمة 
كاليا التي كانت تممكيا قبؿ المالية لمزكجيف، فالمرأة بذلؾ تحتفظ بعد الزكاج بنفس الحقكؽ كالسمطات عمى أم

الزكاج، كليس لمزكاج أم تأثير عمى أىميتيا في ذلؾ، كال تخضع ألم نكع مف الكصاية أك الرقابة عمى إدارة 
"ال يحؿ لكـ أف تأخذوا أمكاليا أك التصرؼ فييا سكاء كانت عقارات أك منقكالت أك غير ذلؾ، لقكلو تعالى: 

 2مما آتيتموىف شيئا".
لمزوجة األىمية قرار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بقكلو: "كىك ما أيده 

الكاممة، والذمة المالية المستقمة التامة، وليا الحؽ المطمؽ في إطار أحكاـ الشريعة اإلسبلمية بما تكسبو 
لمزوج عمى  مف عمميا، وليا ثرواتيا الخاصة، وليا حؽ التممؾ، وحؽ التصرؼ بما تممؾ، وال سمطاف

  3".ماليا، وال تحتاج إلذنو في التممؾ والتصرؼ بماليا
كبيذا ال يترتب عمى الزكاج أم أثر عمى أمكاؿ الزكجة شرعا، بؿ يحتفظ كؿ مف الزكجيف كخصكصا 

أحكاـ الزكجة بحرية التصرؼ في ماليا الخاص تأسيسا عمى مبدأ استقبلؿ الذمة لمزكجيف المقرر بمكجب 
ىذه األخيرة التي كانت السباقة في االعتراؼ بو، كالذم جاء في مصمحة المرأة بالدرجة ية، الشريعة اإلسبلم

 لمظمـ كالحيؼ الذم كانت تتعرض لو في القديـ مف اعتبارىا ىي كماليا ممؾ لزكجيا. األكلى رفعا
ذا كاف مبدأ استقبلؿ الذمة المالية لمزكجيف كحرية الزكجة المطمقة في التصرؼ في  أمكاليا كلك كا 
، غير أف كانت في التبرعات كاليبة كالكصية دكف تقييد ىك أمر أجمع عميو جميكر فقياء الشريعة اإلسبلمية

بماليا، كاعتبركا بأف تبرعات الزكجة تككف صحيحة كنافذة المالكية خالفكىـ في الشؽ المتعمؽ بتبرع الزكجة 
ز ليا أف تعطي أكثر مف ذلؾ بغير إذف زكجيا، كلك بشرط أف تككف في حدكد الثمث مف ماليا فقط، فبل يجك 

"ال تجوز عطية امرأة في ماليا إال بإذف زوجيا"،  كانت رشيدة، مستدليف في ذلؾ بقكلو صمى ا عميو كسمـ:
كاعتبركا أف ىذا الحديث يدؿ عمى منعيا مف التصرؼ بما يؤدم إلى انياؾ الماؿ، كاإلتياف عميو ببل عكض، 

                                                                 
 .782، ص 2591أبك عبد ا محمد اسماعيؿ )البخارم(، باب ىبة المرأة لغير زكجيا، المرجع السابؽ، الحديث رقـ  1
 .277سكرة البقرة، اآلية  2
 ، منشكرة عمى المكقع:109830مكقع اسبلـ كاب، تصرؼ الزكجة في أكاليا بغير إذف زكجيا، الفتكل رقـ  أنظر 3
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ة االعتراض عمى إجازة صريحة مف زكجيا، فإف الزكج الذم تجب عميو النفقة لو مصمحما لـ تكف ىناؾ 
زكجتو عند محاكلتيا حرمانو مف الميراث بتبرعيا بماليا كمو، كما أنو حماية لممرأة المتزكجة نفسيا مف التبرع 

  1بماليا دكف حد.
 كمف أىـ اآلثار المترتبة عمى استقبلؿ الذمة المالية لمزكجيف:

  استئثار كؿ مف الزكجيف بمالو كال يعني ذلؾ أف كؿ منيما يتكلى اإلنفاؽ عمى نفسو، بؿ أف النفقة
كما  الشرعية لمزكجة تبقى كاجبة عمى الزكج حسب كسعو كلك كانت ميسكرة أك ذات ماؿ ما لـ يثبت نشكزىا

 2أسمفنا تكضيحو.
 ؿ أك التجارة، كحتى تمؾ المكتسبة عف بالنسبة لمزكجة تبقى محتفظة بجميع أمكاليا الناتجة عف العم

طريؽ التبرعات كاليبة كالكصية، كما ليا مطمؽ الحرية في التصرؼ في ميرىا ألنو حؽ خالص ليا شرعا 
 كقانكنا.

  استقبلؿ الديكف المستحقة عمى كؿ منيما نحك يترتب عمى الذمة المالية المستقمة لكؿ مف الزكجيف
كفاء بالديكف المرتبة في ذمتو نحك الغير، مما يترتب عنو استقبلؿ كؿ اآلخر، ككذا استقبلؿ كؿ منيما بال

، حيث 3عف الكفاء بديكنومنيما بتحمؿ تبعة التنفيذ الجبرم عمى أمكالو الخاصة بسبب امتناعو أك عجزه 
قضاة المكضكع قد طبقكا صحيح القانكف ككف الطاعف )كىك " :أشارت المحكمة العميا في أحد قراراتيا إلى أف

، كيطالب بعدـ اختصاص قاضي لزكجتو الزكج( يعترؼ صراحة بمبمغ مائة ألؼ دينار كديف في ذمتو
المطعكف ضدىا يجعؿ قاضي الدرجة األكلى  حكاؿ الشخصية، غير أف اعترافو بالديف اتجاه زكجتواأل

                                                                 
دفاتر مخبر  مجمةالعربي بمحاج، "مبلحظات نقدية بشأف النظاـ المالي لمزكجيف في ضكر قانكف األسرة الجزائرم الجديد"،  1

 .33ص  ،2016سبتمبر ، الجزائر، 01 العدد، 03المجمد ،  حقكؽ الطفؿ
 العدد، 06المجمد  ، المعيار مجمة"، –مف قانكف األسرة  37قراءة في نص المادة  –الذمة المالية لمزكجيف "كريمة جيدؿ،  2

 .176ص  ،2019ديسمبر  ، الجزائر،02
العربي بمحاج، مبلحظات نقدية بشأف النظاـ المالي لمزكجيف في ضكر قانكف األسرة الجزائرم الجديد، المرجع نفسو، ص  3

 كما بعدىا. 138: رعد مقداد )الحمداني(، المرجع السابؽ، ص لتفاصيؿ أكثر أنظر، 34
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 مختصا لمفصؿ في مبمغ الديف، كعميو فالكجو الكحيد غير مؤسس كيتعيف رفضو، مما يستكجب رفض
  1الطعف".

كمما سبؽ تبرز أىمية استقبلؿ الذمة المالية لمزكجيف خاصة مف ناحية الحرص عمى عدـ اغتناء 
أحدىما عمى حساب الذمة المالية لآلخر، أك السعي إلى رككب مطية الزكاج بيدؼ االغتناء بعيدنا عف القيـ 

 كالغاية السامية ليذا الميثاؽ الغميظ.
الذمة المالية لمزكجيف أف يخكؿ لكؿ كاحد منيما الحفاظ عمى ثركتو كما أنو مف شأف استقبلؿ 

 اآلخر سكاءن بشكؿ ايجابي أك سمبي. المكتسبة قبؿ الزكاج، كتنميتيا في استقبلؿ تاـ عف الزكج
كما تبرز أىمية ىذه االستقبللية في حماية الزكج مف ديكف كالتزامات الزكج اآلخر، كمف مطالبة 

  2ستقبللية تعني تحمؿ كؿ زكج تبعات تصرفاتو في أمكالو.الدائنيف لو، ألف اال
 ثانيا

 مبدأ استقبللية الذمة المالية لمزوجيف مف منظور اتفاقية سيداو وقانوف األسرة الجزائري
لـ تنص المكاثيؽ الدكلية عمكما عمى نظاـ مالي معيف لمزكجيف، لكنيا أكدت عمى ضركرة المساكاة 

( 23، فكفقا لمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف فإف المادة الثالثة كالعشركف )3نظاـ ماليبيف الرجؿ كالمرأة في أم 
( مف العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية تقتضي مف الدكؿ األطراؼ كفالة نظاـ 04فقرة )

دارة  زكاج ينطكم عمى المساكاة في الحقكؽ كااللتزامات بالنسبة لكبل الزكجيف، كذلؾ فيما يخص الممكية كا 
 4الممتمكات سكاءن كانت مشتركة أك ممتمكات فردية ينفرد بيا أحد الزكجيف عف اآلخر.

فنجدىا نصت عمى مبدأ استقبللية الذمة المالية لممرأة عف أم طرؼ آخر كاف  أما عف اتفاقية سيداك
تمنح  -2( بقكليا: "03( ك )02( فقرة )15كلك عف زكجيا، كىك ما نستشفو مف نص المادة الخامسة عشر )

في  الدوؿ األطراؼ المرأة، في الشؤوف المدنية، أىمية قانونية مماثمة ألىمية الرجؿ، وتساوي بينيا وبينو
                                                                 

، 2003، لسنة 01، ـ ؽ عدد 10/04/2002، المؤرخ في 279878قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1
 .378ص 

 .19، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة  –كريمة )محركؽ(، أحكاـ النظاـ المالي لمزكجيف عمى ضكء التشريع  2
لمزكجيف في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي، منشكرات الحمبي عمر صبلح الحافظ ميدم )العزاكم(، الذمة المالية  3

 .47، ص 01، ط 2010الحقكقية، بيركت، لبناف، 
 .106أمير فرج )يكسؼ(، المرجع السابؽ، ص  4
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فرص ممارسة تمؾ األىمية. وتكفؿ لممرأة بوجو خاص، حقوؽ مساوية لحقوؽ الرجؿ في ابراـ العقود وادارة 
 الممتمكات، وتعامميا عمى قدـ المساواة في جميع مراحؿ االجراءات القضائية.

ر تتفؽ الدوؿ األطراؼ عمى اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوؾ الخاصة التي يكوف ليا أث -3
ال تعتبر ىذه إلى أنو  بداية كنشير، 1قانوني يستيدؼ الحد مف األىمية القانونية لممرأة باطمة والغية"

االتفاقية ىي الصؾ الدكلي األكؿ الذم منح لممرأة أىمية قانكنية مماثمة ألىمية الرجؿ في الشؤكف المدنية 
اك  لممرأة بيذا الحؽ كلك تـ ذلؾ بشكؿ عاـ دكف ، فقد سبقتيا عدة مكاثيؽ دكلية اعترفت المالية منيا خصكصن

"لكؿ عمى:  (06) الذم نص في مادتو السادسة 1948تخصيص، منيا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف 
، كما نصت في ذات السياؽ المادة السادسة 2إنساف أينما وجد الحؽ في أف يعترؼ بشخصيتو القانونية"

"لكؿ فرد الحؽ في ؽ المدنية كالسياسية عمى ىذا الحؽ بقكليا: مف العيد الدكلي الخاص بالحقك ( 16)عشر 
 3أف يعترؼ بو كشخص أماـ القانوف".

اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة الدكؿ األطراؼ فييا بمنح ىذا ألزمت  عميو فقدك 
كقنا فرعية تدخؿ ضمف ىذا الحؽ لممرأة عمى قدـ المساكاة كالتماثؿ مع الرجؿ، كقد ذكرت في ذات المادة حق

الحؽ العاـ كتمـز الدكؿ بإقرارىا لممرأة كاممة غير منقكصة كىي: حؽ المرأة في ابراـ العقكد بمختمؼ أنكاعيا، 
حقيا في إدارة كتسيير الممتمكات، كما أكدت االتفاقية في ذات السياؽ عمى كجكب معاممة المرأة بنفس 

ئية التي تتـ أماـ كؿ أجيزة القضاء المعترؼ بيا في القكانيف معاممة الرجؿ في جميع االجراءات القضا
 5"بمبدأ التساوي أماـ القضاء".، كىك ما يسمى 4الكطنية لمدكؿ األطراؼ

لية المالية بل( )ح( تنص عمى مبدأ االستق01( فقرة )16نص المادة السادسة عشر ) ككذا نجد
تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز  -1"لمزكجيف بصكرة صريحة بقكليا: 

ضد المرأة في ميداف العمؿ، لكي تكفؿ ليا عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة، نفس الحقوؽ والسيما: 

                                                                 
 ، مرجع سابؽ.1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  (03)ك  (02)فقرة  (15)المادة  أنظر 1
 .مرجع سابؽ، 1948عبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف اإل أنظر 2
 .مرجع سابؽ، 1966ي لمحقكؽ المدنية كالسياسية العيد الدكلأنظر  3
  ، مرجع سابؽ.1979يع أشكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء عمى جم أنظر 4
 ( منو.14ىذا المبدأ نص عميو أيضا العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية بمكجب المادة الرابعة عشر ) 5
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دارتيا والتمتع بيا  (خ) نفس الحقوؽ لكبل الزوجيف فيما يتعمؽ بممكية وحيازة الممتمكات واإلشراؼ عمييا وا 
 1والتصرؼ فييا، سواء ببل مقابؿ أو بمقابؿ عوض".

ا أف تتمتع   كمنو إذا الرجؿ حسب ىذه االتفاقية يتمتع بذمة مالية مستقمة عف غيره، فبلبد لممرأة أيضن
ا، كبالتبعية لذلؾ  بذات االستقبللية عف ا أك قريبنا أك حتى زكجن أم شخص آخر، سكاءن كاف أبنا أك جدنا أك أخن

يككف ليا الحؽ في أف تتصرؼ في أمكاليا كما كمتى تشاء طالما تـ ذلؾ التصرؼ في األطر القانكنية التي 
ا.  تسرم عمى الرجؿ أيضن

نية فقط، بؿ تمتد حتى لمقانكف كىذه االستقبللية حسب االتفاقية ال تقتصر عمى الجكانب المد
التجارم، إذ يككف ليا الحؽ في أف تستثمر أمكاليا كتتاجر بيا كيفما أرادت حتى دكف إذف زكجيا، كمداخيؿ 
ذلؾ تعكد ليا كحدىا، كتتحمؿ مسؤكليتيا الكاممة عف ذلؾ. كال تؤثر ىذه االستقبللية عمى حؽ التكارث الذم 

 2.د ابراـ عقد الزكاجيثبت لكبل الزكجيف عمى اآلخر بمجر 

( لسنة 21في تكصيتيا رقـ كاحد كعشركف ) لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة كىك ما أكدتو
دارتيا والتمتع بيا والتصرؼ فييا ىو المحور الذي بقكليا: " 1992 إف حؽ المرأة في حيازة الممتمكات وا 

 3يدور حولو حؽ المرأة في التمتع باالستقبلؿ المالي".

تحقؽ المساكاة العادلة بيف الجنسيف في الحقكؽ المالية،  لـ في الحقيقة االتفاقيةىذه أف  القكؿ نايمكنك 
بؿ حققت التمييز االيجابي لصالح المرأة في ذلؾ، كىك ما أصبح يشكؿ تمييزنا ضد الرجؿ )الذم ىك في 
مركز الزكج(، إذ أنو ال يتمتع بالحرية الممنكحة لمزكجة فيما يتعمؽ بأمكالو الخاصة، حيث أنو لمزكجة حؽ 

ا طالما كانت نفقتيا كاجبة عميو، مما يعطييا الحؽ في أف تأخذ مالو بما يغطي حكائجيا إف عمى ماؿ زكجي
امتنع ىك عف االنفاؽ عمييا، حتى لك كانت عاممة أك ذات ماؿ، ىذا ما يجعؿ أمكاؿ الزكج ذات طبيعة 

حدىا كدكف أية نفقات مشتركة ألف أعباء األسرة تقع عمى عاتقو لكحده، بينما أمكاؿ الزكجة فيي مستقمة بيا لك 
 تؤخذ منيا.

                                                                 
 ، مرجع سابؽ.1979اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  أنظر 1
  .109، ص المرجع السابؽفايزة مخازني،  2
 ، مرجع سابؽ.1992لسنة  ضد المرأةلمجنة القضاء عمى التمييز  21التكصية رقـ  أنظر 3
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غير أنو كفي الحقيقة تبقى المطالبات الدكلية كالقكانيف الكضعية شيء، كالكاقع شيء آخر، ألنو في 
الكاقع تتعقد األمكر، ذلؾ أنو في غالب األحياف تيحـر الزكجة مف حقيا في إدارة كتسيير أمكاليا كالتصرؼ 

ي أحسف األحكاؿ إدارة أمكاليا فقط، ليبقى األمر عمى حالو إلى حيف فييا بحرية كاستقبللية، كتكلى زكجيا ف
 امتبلؾ المرأة الكعي كالقكة البلزميف لمدفاع عف حقكقيا.

( مف االتفاقية 16( ك )15كبالرجكع لممشرع الجزائرم، فبالرغـ مف تحفظو عمى نصكص المادتيف )
استقبللية الذمة المالية لمزكجيف في قانكف األسرة،  المذككريف أعبله، إال أنو قاـ بتفعيؿ مضمكنيما فيما يخص

كاف يتبنى نظاـ االستقبللية المالية رغـ أف ىذا التفعيؿ كاف مجرد تأكيد كتحسيف لمصياغة فقط، ألف المشرع 
، 84/11، كذلؾ بمكجب قانكف األسرة 1996سيداك في سنة اتفاقية لمزكجيف حتى قبؿ مصادقتو عمى 

كحماية المرأة المتزكجة الشريعة اإلسبلمية التي كانت السباقة في إقرار ىذا النظاـ  كمرجعو في ذلؾ كاف ىك
   كأمكاليا بمكجبو كما رأينا سابقا.

ينص عمى ىذه االستقبللية ضمف المادة الثامنة كالثبلثكف مف قانكف ىذا ككاف المشرع الجزائرم  
، كعميو يتضح أنو منذ 1"حرية التصرؼ في ماليالمزوجة الحؽ في ( بقكلو: "02فؽ فقرتيا ) 84/11األسرة 

كضع أكؿ قانكف أسرة جزائرم كانت المرأة الجزائرية المتزكجة تتمتع بشخصيتيا القانكنية كذمتيا المالية 
لمزكج الحؽ في منعيا كتتصرؼ فييا مثمما تشاء، ك المستقمة عف زكجيا، كليا الحؽ في أف تدير أمكاليا  

 3. 2برعا مف ىبة أك كصيةأبدا كلك كاف التصرؼ ت

، حيث ألغيت بمكجبو المادة 05/02ليأتي بعد ذلؾ اإلصبلح التشريعي األسرم بمكجب األمر  
الثامنة كالثبلثكف أعبله المتعمقة بحرية المرأة في التصرؼ في ماليا، كلكف ىذا اإللغاء ال يعني اسقاط نظاـ 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.84/11القانكف  1
الذمة "حفيظة فضمة، نظاـ انفصاؿ الذمة المالية لمزكجيف في الشريعة اإلسبلمية كقانكف األسرة الجزائرم، ممتقى كطني حكؿ  2

ديسمبر  09 – 08جيجؿ، الجزائر، ، جامعة محمد الصديؽ بف يحي، "المالية بيف الزكجيف في التشريع الجزائرم المقارف
 .09، ص 2015

رأم المالكية الذم استكجبكا التضييؽ مف حرية الزكجة عمى ماليا، بحيث أف التبرع  الجزائرم قد استبعد المشرعيككف كبذلؾ  3
بالحرية في منيا إذا زاد عف الثمث البد مف الحصكؿ عمى إذف الزكج فيو، آخذا في ذلؾ برأم الجميكر الذم يعترؼ لمزكجة 

 و، 184يحة إلغات، المرجع السابؽ، ص رب أنظر:، التصرؼ في ماليا كما تشاء كليس لمزكج أف يمنعيا كلك تبرعت بماليا كمو
 .187بدراف )أبك العينيف بدراف(، المرجع السابؽ، ص 
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عمييا في مادة جديدة جاءت أكثر دقة كصراحة كىي  االستقبللية المالية لمزكجيف، بؿ أعاد المشرع النص
لكؿ واحد مف الزوجيف ذمة مالية المادة السابعة كالثبلثكف مف ؽ أ ج المعدؿ، كالتي جاء في فقرتيا األكلى: "

 ليؤكد المشرع بذلؾ تبنيو ليذا النظاـ كمبدأ كأصؿ عاـ.، 1مستقمة عف ذمة اآلخر"

ـ عبلقة كؿ مف الزكجيف بأمكالو كبأمكاؿ الزكج اآلخر، ألف ذلؾ كتعتبر ىذه المادة خطكة ىامة لتنظي 
بلقة متينة بالتنظيـ داخؿ مف شأنو يحسف سير العبلقة الزكجية طالما أف مكضكع النظاـ المالي لمزكجيف لو ع

لو صمة كطيدة بتربية األكالد، كالتزاـ الزكج  االقتصادية كالمالية لمزكجيف، كماككذا بالكضعية  األسرة،
باإلنفاؽ، كالمسكف الزكجي، كمتاع البيت، كحقكؽ الغير، كنظاـ الضرائب، كغيرىا مف المسائؿ المالية، كبيذا 
أصبح النظاـ المالي لمزكجيف يتميز في الجزائر بالكضكح كالسيكلة كاليسر كعدـ التعقيد باعتماد مبدأ 

 2مذمـ المالية لمزكجيف.االستقبلؿ النظرم ل

كيرل بعض الفقو الغربي أف احتفاظ الزكجة بذمتيا المالية المستقمة في اإلسبلـ أك في الدكؿ ذات 
 المرجعية اإلسبلمية ال يعني االعتراؼ بقدرة المرأة عمى تسيير أمكاليا، كلكنيا ضركرة تفرضيا سيكلة انحبلؿ

لى حد في ىذا الديف كىذه الدكؿ الرابطة الزكجية   3.أيضا ما مسألة التعدد، كا 

ألف الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف ذات المرجعية الدينية منيا قانكف األسرة  ،كىذا ادعاء غير صحيح
تعترؼ لمزكجة بحريتيا الكاممة في التصرؼ في أمكاليا كحتى دكف رقابة الزكج، كحتى المرأة غير  الجزائرم

 المتزكجة تتمتع بذات الحرية كذات السمطات.

كما يرل البعض مف معارضي تكجو المشرع الجزائرم في تبني نظاـ االستقبلؿ المالية بيف الزكجيف 
ىذا األخير ال يتمتع بذات الحرية الممنكحة لمزكجة فيما يتعمؽ  أف ىذا المكقؼ يعد تمييزا ضد الرجؿ، ككف

بأمكاليا الخاصة، حيث أنو لمزكجة حؽ عمى أمكاؿ زكجيا  عف طريؽ استحقاقيا لممير كالنفقة كلك كانت 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
العربي بمحاج، مبلحظات نقدية بشأف النظاـ المالي لمزكجيف في ضكء قانكف األسرة الجزائرم الجديد، المرجع السابؽ، ص  2

24-25. 
العربي بمحاج، مبلحظات نقدية بشأف النظاـ المالي لمزكجيف في ضكء قانكف األسرة الجزائرم الجديد، المرجع نفسو، ص  3

29. 
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عاممة أك ميسكرة الحاؿ، كىذا ما يجعؿ أمكاؿ الزكج ذات طبيعة مشتركة بطبيعتيا ألف أعباء األسرة تقع عمى 
  1و لكحده، بينما تستقؿ الزكجة بذمتيا المالية لكحدىا.عاتق

غير أف ىذا الكبلـ مردكد عميو، فاعتبارات النفقة تختمؼ تماما عف اعتبارات استقبلؿ الذمة المالية 
لمزكجيف، كال ينبغي الخمط بينيما فالنفقة كاجبة عمى الزكج بحكـ الديف كالقانكف، كما أف كاجب النفقة ىذا 

مساكاة بيف الزكجيف في األنصبة الشرعية في اإلرث، فنصيب الزكج مف ماؿ الزكجة يككف الربع  يقابمو عدـ
أك النصؼ بحسب كجكد الفرع الكارث مف عدمو، كىك أفضؿ بكثير مف نصيب الزكجة في إرث زكجيا 

نصيب بحيث يككف ليا الربع أك الثمف بحسب كجكد الفرع الكارث مف عدمو، كيشتركف الزكجات في نفس ال
العدالة كليس إذا تعددف، كعميو فإف المشرع الجزائرم ينظـ العبلقات المالية بيف الزكجيف استنادا العتبارات 

المساكاة المطمقة بيف الزكجيف، ألف تطبيؽ ىذه المساكاة أحيانا يككف ىك عيف التمييز، مثمما يحدث في العديد 
   2مف النظـ الغربية اليكـ.

الخطكة اليامة التي أخذىا المشرع الجزائرم بالنص كالتأكيد عمى مبدأ  غير أنو كرغـ استحساف
المعدؿ  05/02( مف األمر 37استقبللية الذمة المالية لمزكجيف صراحة ضمف المادة السابعة كالثبلثكف )

فراغ  ، كىذالو األحكاـ المفصمة اب عميو أنو كضع لنا مبدأ دكف تبيافلقانكف األسرة الجزائرم، إال أنو ما يع
تشريعي ينبغي تداركو، كذلؾ بإدراج نصكص أخرل تابعة لذات المادة، ألف مبدأ بيذا القدر مف األىمية ال 

عميو في مجرد مادة كاحدة كمنفردة، كأيضا كاف البد عمى المشرع أف يحدد ما إذا كانت ىذه يكفي النص 
ؽ أ ج، أـ ىي إحالة  222عماال لممادة األحكاـ المسككت عنيا ييرجع فييا إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إ

 ضمنية لنصكص القانكف المدني باعتباره قانكف ينظـ العبلقات المالية بيف األفراد.

كما أغفؿ المشرع الجزائرم النص عمى أنو يترتب عمى نظاـ استقبللية الذمة المالية لمزكجيف استقبلؿ 
ا نحك الغير، كبالتالي استقبلؿ كؿ منيما بتحمؿ الديكف الشخصية المستحقة عمى كؿ منيما نحك اآلخر ككذ

 تبعة التنفيذ الجبرم عمى أمكالو الخاصة بسبب امتناعو أك اعساره كعجزه عف الكفاء بديكنو.

                                                                 
، 11، مجمد مجمة دراسات كأبحاث، "تكريس استقبللية الذمة المالية لمزكجة في التشريع الجزائرم"حمكش، دمحمد جغاـ كفايزة  1

 .287، ص 2019، الجزائر، جكاف 02العدد 
العربي بمحاج، مبلحظات نقدية بشأف النظاـ المالي لمزكجيف في ضكء قانكف األسرة الجزائرم الجديد، لتفاصيؿ أكثر أنظر:  2

 كما بعدىا. 29المرجع السابؽ، ص 
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كال يمكف أف نختـ ىذا المكضكع قبؿ أف نشير إلى أف المشرع لـ يكتفي بإقرار ىذا المبدأ ضمف    
نما ذىب أبعد مف ذلؾ بأف أقر حماية 05/02لمعدلة باألمر ( ؽ أ ج ا37المادة السابعة كالثبلثكف ) ، كا 

جزائية لمبدأ استقبلؿ الذمة المالية، ىذه الحماية قد تشكؿ فييا الرابطة الزكجية عنصرا تككينيا في التجريـ، أك 
 ، كذلؾ كاآلتي:1سبب إباحة، أك عذر معفي مف العقاب أك عذر مخفؼ لمعقكبة

  مف أىـ تداعيات استقبللية الذمة المالية لمزكجة انفصاؿ  السرقات الزوجية:اإلعفاء مف العقاب في
أمكاليا عف أمكاؿ زكجيا مما يجعؿ أم تصرؼ في أمكاؿ الزكج اآلخر دكف عممو يشكؿ أحد الجرائـ ضد 

 أك خيانة أمانة أك نصب أك احتياؿ.األمكاؿ سكاء كانت سرقة 

كنظرا لتشارؾ ىذه الجرائـ في األحكاـ سنكضح فقط جريمة السرقة بيف األزكاج باعتبارىا الجريمة  
 عمييا.التي حددت األحكاـ العامة التي تطبؽ عمى نظيراتيا فيما يتعمؽ بأثر الرابطة الزكجية 

أف ، نجدىا كانت تنص عمى 15/192ؽ ع قبؿ تعديميا بالقانكف  (368)كبالرجكع إلى المادة 
، حيث كاف 3السرقات بيف األزكاج ال تخكؿ إال الحؽ في التعكيض، كيعفى الجاني مف اإلدانة كالعقكبة

المشرع الجزائرم يؤمف بأف مف مصمحة األسرة أف ينسحب القانكف الجنائي منيا طالما أف السبلمة الجسدية 
لتضامف المالي بيف أفراد األسرة ألفراد األسرة ليست محؿ خطر، لذا فاإلعفاء مف العقاب يدخؿ في إطار ا

غير أنو بإقرار نظاـ االستقبلؿ المالي بيف الذم يقكـ عمى فكرة الممكية المشتركة كأساس ليذه الحصانة، 
، جعؿ ىذا المشرع يتدخؿ بتعديؿ الحماية الجزائية 05/02الزكجيف صراحة في قانكف األسرة المعدؿ باألمر 

، فألغى السرقة بيف 30/12/2015المؤرخ في  15/19عقكبات بالقانكف ليذا النظاـ بمكجب تعديؿ قانكف ال
، كأصبحت بذلؾ السرقة بيف 4( مف ذات القانكف369( ؽ ع كأدرجيا ضمف المادة )368األزكاج مف المادة )

                                                                 
 .288محمد جغاـ كفايزة دحمكش، المرجع السابؽ، ص  1
 ، السالؼ الذكر.15/19القانكف  2
 .321-320آمنة تازير، المرجع السابؽ، ص  3
واألقارب  األزواجال يجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بالنسبة لمسرقات التي تقع بيف ؽ ع عمى: " 369تنص المادة  4

والحواشػي واألصيار حتى الدرجة الرابعة إاّل بناًء عمى شكوى الشخص المػضرور والتنازؿ عنيا يضع حدًا ليذه 
 اإلجراءات...".
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تحريؾ الدعكل العمكمية فييا عمى شككل مف الزكج المتضرر، كتخضع  األزكاج معاقبا عمييا، كلكف يتكقؼ
  1. إلى القكاعد العامة لجريمة السرقة أركانيا مة فيىذا الجري

   2.في القكاعد العامة جريمة السرقةعقكبة لككذلؾ عقكبة ىذه الجريمة تخضع 
كقد فعؿ المشرع الجزائرم حسنا بذلؾ حيث تدارؾ النقص الذم كاف كاقعا مف قبؿ، حيث كاف يقرر 

( منو، كلـ 37األسرة بمكجب المادة السابعة كالثبلثكف منو )مبدأ استقبللية الذمة المالية لمزكجيف في قانكف 
.368يكفر لو حماية جزائية بمكجب المادة )  ( ؽ ع قبؿ تعديميا، فأم حؽ ال ييحمى ال ييحتـر

 :عمى الرغـ مف التقدـ الذم  استحداث جريمة اكراه الزوجة وتخويفيا مف أجؿ التصرؼ في أمواليا
خص استقبلليتيا المالية، إال أف نساء كثيرات الزلف يعانيف مف العنؼ أحرزتو المرأة بكجو عاـ فيما ي

كاالستغبلؿ االقتصادم داخؿ األسرة خاصة مف طرؼ أزكاجيف، كخاصة لك كنا عامبلت أك ذكات ماؿ، 
( مكرر بمكجب تعديؿ قانكف العقكبات باألمر 330كعمى ىذا األساس استحدث المشرع الجزائرم المادة )

لحماية الزكجة مف أم تصرؼ يشكؿ اكراىنا كتخكيفا ليا مف أجؿ  30/12/2015في المؤرخ  15/19
  3ؼ في أمكاليا أك االستيبلء عمييا.التصر 

                                                                 
 كعميو تقـك ىذه الجريمة عمى ثبلث أركاف كىي:  1

الدعكل العمكمية إال : السرقة بيف الزكجيف تكمف خصكصيتيا في تقييد النيابة العامة عف تحريؾ الركف المفترض
بشككل مف الزكج المتضرر كما أسمفنا الذكر، كمنو حتى تغؿ يد النيابة العامة عف تحريؾ الدعكل العمكمية البد أف تككف 

 السرقة مرتكبة مف أحد الزكجيف عمى اآلخر، أم الجاني كالضحية يجمعيـ عقد زكاج شرعي كقانكني.
 الزكج اآلخر خمسة، كدكف عممو، كدكف رضاه. يتمثؿ في أخذ الزكج أمكاؿالركف المادي: 
يتطمب لقياـ ىذه الجريمة كجكد قصد جنائي عاـ أم تكفر العمـ كاإلرادة، كذلؾ بعمـ الزكج الجاني أف الركف المعنوي: 

افر قصد جنائي خاص ىذه األمكاؿ ىي ممؾ لزكجو كليست ممؾ لو، كمع ذلؾ اتجيت ارادتو لبلستيبلء عمييا، كال يشترط تك 
، دار -الجرائـ ضد األشخاص كاألمكاؿ  –أحسف )بكسقيعة(، الكجيز في القانكف الجزائي الخاص أنظر: ، )نية االضرار(

 كما بعدىا. 194، ص 08، ط 01، ج 2008ىكمة، الجزائر، 
المحددة السرقة بيف األزكاج تخضع لنفس عقكبات جريمة السرقة في القكاعد العامة كتخضع لنفس ظركؼ تشديدىا أيضا  2

( إلى 01مكرر قانكف عقكبات، بحيث تتمثؿ عقكبة السرقة البسيطة في الحبس مف سنة ) 371إلى  350بمكجب المكاد مف 
 قانكف عقكبات. 350، طبقا لممادة دج 500.000إلى  100.000( سنكات، كغرامة مف 05خمس )

( كؿ مف مارس عمى زوجتو 02إلى سنتيف )( أشير 06"يعاقب بالحبس مف ستة )مكرر ؽ ع عمى:  330تنص المادة  3
 أي شكؿ مف أشكاؿ اإلكراه أو التخويؼ ليتصرؼ في ممتمكاتيا أو مواردىا المالية.
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كتفرض ىذه المادة عقكبة الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف عمى كؿ مف يمارس ضد زكجتو أم 
 2أك االبتزاز أك التخكيؼ ليتصرؼ في ممتمكاتيا كمكاردىا المالية. 1شكؿ مف أشكاؿ اإلكراه

كنشير إلى أف ىذه الجريمة تشكؿ نقمة نكعية في سبيؿ حماية كاستقبللية الذمة المالية لمزكجة ككف 
 الجاني في ىذه الجريمة ىك الزكج في جميع الحاالت، غير أف ىناؾ مف اعتبر أف جريمة العنؼ االقتصادم

تمييزية بيف الزكج كالزكجة، عمى أساس أف العنؼ االقتصادم قد الحكاـ األ عد ىي ذاتيا مفتي  ةضد الزكج
خضع ىك تمارسو حتى الزكجة ضد زكجيا، فمماذا تخضع ىي لمقكاعد العامة ذات العقكبات المخففة، بينما ي

 ألحكاـ ىذه الجريمة ذات العقكبات المشددة!
ككف المشرع كفؽ إلى حد بعيد حينما حصر الحماية المقررة في لكف ىذا الطرح غير مقبكؿ نكعا ما، 

ىذه الجريمة في الزكجة فقط، فقد أخذ بعيف االعتبار البنية المجتمعية الجزائرية التي تتميز بممارسة ىذا النكع 
 مف العنؼ مف طرؼ األزكاج ضد زكجاتيـ كليس العكس.

كنشير أخيرا إلى أنو كحسب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد 
المرأة كقانكف األسرة الجزائرم فاستقبلؿ الذمـ المالية لمزكجيف ىك المبدأ األصؿ، فالمرأة ىي سيدة أمكاليا 

، كليا الحرية الكاممة في إدارتيا كالتصرؼ شرعنا كقانكننا، كىي المالكة الكحيدة ليا سكاءن قبؿ أك بعد الزكاج
فييا دكف التكقؼ عمى إذف أحد كلك كاف زكجيا، غير أنو استثناء عمى ىذا األصؿ كضع المشرع الجزائرم 

 ، كىك األمر الذم نفصؿ فيو فيما يأتي."نظاـ االشتراؾ المالي بيف الزوجيف"استثناء جاء تحت مسمى 

 ةالثاني الفقرة

 المالي بيف الزوجيفنظاـ االشتراؾ 

                                                                                                                                                               

 يضع صفح الضحية حدا لممتابعة الجزائية".  
 122ادة عكس المشرع الفرنسي الذم عرفو بمكجب المكىذا عمى  ،المشرع الجزائرم لـ يعرؼ اإلكراهتجدر اإلشارة إلى أف  1

"القوة الخارجية التي ال يمكف مقاومتيا بحيث تسيطر عمى مف تقع عميو أو أنيا عمى أية حاؿ تعد  ؽ ع فرنسي بأنو: 2فقرة 
ثقيمة الوقع عميو بحيث تسمب عقمو" وعرفتو محكمة النقض الفرنسية تعريفًا أدؽ بقوليا:" يعد إكراىا مجرد األفعاؿ و 

 يا و تمثؿ خطرًا كبيرًا وحااًل سواًء عمى الحياة أو عمى الحرية أو عمى األمواؿ..."، أنظر:التيديدات التي ال يمػكف تحمم
 .272، ص 2013، دار ىكمة، الجزائر، 2جماؿ نجيمي، القتؿ العمد كأعماؿ العنؼ في التشريع الجزائرم، الطبعة 

 .320-319: آمنة تازير، المرجع السابؽ، ص لمتفصيؿ أكثر في ىذه الجريمة أنظر  2
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ف المشرع الجزائرم قد تبنى نظاـ االنفصاؿ المالي بيف الزكجيف كغيره مف التشريعات العربية إ
كالعالمية، إال أنو أجاز مع ذلؾ لمزكجيف استثناءن االتفاؽ حكؿ األمكاؿ المشتركة بينيما التي ستيكتسب أثناء 

كذلؾ، كىذا إما في عقد الزكاج في حد ذاتو أك في كثيقة حكؿ كيفية استثمارىا كتكزيعيا الحياة الزكجية،  ك 
تقسيـ "، المكضكع الذم نفصؿ فيو بنظاـ االشتراؾ المالي بيف الزوجيفكىك ما يعرؼ بػ "مستقمة الحقة، 

تعريؼ نظاـ االشتراؾ المالي بيف  " ػل "أكال" ك "ثانيا" ك "ثالثا"، نخصص "أكال"إلى  مضمكـ ىذه الفقرة
" باعتباره يشكؿ نظاـ االشتراؾ المالي في القانكف الفرنسي" لدراسة "ثانيا""، في حيف نخصص الزكجيف

إقرار "ستخصص لػ  "ثالثا"أما المصدر المادم الذم استميـ منو المشرع الجزائرم أحكاـ االشتراؾ المالي، 
 ".في قانكف األسرة الجزائرمالمالي نظاـ االشتراؾ 

 أوال

 المالي بيف الزوجيفتعريؼ نظاـ االشتراؾ 

يمكف تعريؼ ىذا النظاـ بأنو: "عقد ينظـ أمبلؾ الزكجيف مدة بقاء الزكجية، كيبيف مقدار اشتراؾ كؿ 
 1كاحد منيما في نفقات الزكجية".

أك ىك: "مجمكعة القكاعد القانكنية التي تنظـ العبلقة المالية بيف الزكجيف، كعبلقتيما معا باألمكاؿ 
 2المشتركة".

 ثانيا

 نظاـ االشتراؾ المالي في القانوف الفرنسي

ىك مكجكد في القانكف المدني الفرنسي، ىذا في الجزائر  األساس الكضعي لنظاـ االشتراؾ الماليإف 
األخير يعتبر مف أىـ القكانيف التي فصمت في ىذا النظاـ، ككف المشرع الفرنسي يعتبر االشتراؾ المالي بيف 
الزكجيف ىك األصؿ كليس االستثناء، كبالتالي فالدكؿ التي تحاكؿ إدخاؿ ىذا النظاـ في تشريعاتيا األسرية 

                                                                 
 .197رعد مقداد )الحمداني(، المرجع السابؽ، ص  1
كريمة محركؽ، الحماية القانكنية لؤلسرة ما بيف ضكابط النصكص كاجتيادات القضاء، رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه عمـك  2

 .58، ص 2015-2014في القانكف، فرع قانكف خاص، جامعة االخكة منتكرم، قسنطينة، الجزائر، 
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اء عادةن ما تعتمد عمى القانكف المدني الفرنسي في ذلؾ، حيث قسـ ىذا األخير نظاـ سكاءن كأصؿ أك استثن
 االشتراؾ المالي بيف الزكجيف إلى أربعة صكر:

  نظاـ االشتراؾ القانونيRégime de communauté légale كىك النظاـ الذم حدد المشرع :
كيتبيف مف خبلؿ تسميتو أنو اشتراؾ كاقع بحكـ  قانكف مدني فرنسي، 1399الفرنسي قكاعده ضمف المادة 

القانكف، كىك يخص تنظيـ المكتسبات الزكجية خبلؿ فترة الزكاج، كمضمكنو عمكما أف كؿ األمكاؿ المكتسبة 
مف تاريخ الزكاج تصبح أمكاؿ مشتركة بيف الزكجيف، كتشكؿ كتمة كاحدة يتـ تقسيميا في حالة انحبلؿ الزكاج 

  1.دة قانكنا، كيطبؽ ىذا النظاـ في حالة ما إذا لـ يتفؽ الزكجاف عمى نظاـ مالي معيفطبقا لؤلنصبة المحد
  نظاـ فصؿ األمواؿRégime de séparation des bien،كىك نظاـ يقكـ عمى ركيزتيف : 

األكلى ىي أف كؿ كاحد مف الزكجيف مستقؿ استقبلال تاما في االنتفاع بأمكالو كالتصرؼ فييا سكاءن كانت ىذه 
األمكاؿ تـ تممكيا قبؿ الزكاج أك بعده، أما الثانية فيي تحمؿ كبل الزكجيف لبللتزامات كالديكف الناشئة عف 

 تصرفاتو المالية سكاء كانت مكجكدة قبؿ الزكاج أك بعده.
ىك أحد صكر نظاـ االشتراؾ المالي، أم الخيار في نظاـ فصؿ األمكاؿ  ف الغرب يعتبركفعميو فإك 

االشتراؾ ىك ، بينما تعتبر تبنيو يعكد لمزكجيف، أما الدكؿ العربية ذات المرجعية الشرعية تعتبره ىك األصؿ
 االستثناء.
كبل الزكجيف كاجب االنفاؽ أف مف نتائج نظاـ انفصاؿ األمكاؿ الغربي ىك كجكب تحمؿ كما  

األسرم بنسب متساكية أك حسب مداخيؿ كؿ كاحد منيما، كىك ما يتنافى مع الشريعة اإلسبلمية كقانكف 
  2األسرة الجزائرم المذاف يقراف باستقبللية الذمة المالية لمزكجيف مع ايجاب االنفاؽ عمى الزكج كحده أصالة.

  نظاـ المساىمة في المكتسباتParticipation aux acquits régime:  كىك نظاـ يجمع بيف
نظامي االنفصاؿ كاالشتراؾ معا، كذلؾ باستقبلؿ كبل الزكجيف بأمكالو التي اكتسبيا قبؿ نشكء الحياة الزكجية، 

ك  1569ثـ اشتراكيـ في األمكاؿ المكتسبة أثناء الزكاج فقط، كىك النظاـ المنصكص عميو بمكجب المكاد 
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مف القانكف المدني الفرنسي، كمف اآلثار السمبية لنظاـ المساىمة في المكتسبات  2137ك  2136ك  1581
 ىك أنو ييقر حالة الشيكع بيف الزكجيف في المكتسبات.

  نظاـ االشتراؾ االتفاقيLa communauté conventionnelle ىذا النظاـ تؤطره بصكرة :
ككما ىك كاضح مف تسميتو فإف ىذا النظاـ مف القانكف المدني الفرنسي،  1227أساسية مقتضيات الفصؿ 

في جكىره مؤسس عمى مبدأ التراضي كاالتفاؽ بيف الزكجيف حكؿ األمكاؿ بينيما، كقد يأخذ ىذا النظاـ عدة 
 صكر منيا:

 .االشتراؾ الكامؿ في األمكاؿ كالممتمكات 
 .االشتراؾ في المنقكالت كالمكتسبات فقط 
  األمكاؿ الخاصة.ادارة األمكاؿ المشتركة بينيما دكف 
 .1االتفاؽ عمى إدارة األمكاؿ الشخصية لمزكجة مف طرؼ الزكج كحده 

تكضيح األنظمة المالية في فرنسا أف االشتراؾ أك الشيكع المالي بيف إف أىـ ما نستنتجو مف خبلؿ 
المالي المنفصؿ الزكجيف ىك األصؿ، كاالنفصاؿ المالي ىك استثناء يتـ بالتعاقد كاالتفاؽ عميو، فيككف العقد 

 المالي بيف الزكجيف.بية لبلشتراؾ غايتو التخفيؼ مف اآلثار السم

 ثالثا

 في قانوف األسرة الجزائريالمالي إقرار نظاـ االشتراؾ 

المشرع الجزائرم تبنى نظاـ استقبلؿ الذمـ المالية لمزكجيف كمبدأ كأصؿ عاـ بمكجب المادة  إف 
رادة 37السابعة كالثبلثكف ) ( ؽ أ ج، بينما جعؿ مف نظاـ االشتراؾ المالي استثناء يخضع لرضا كرغبة كا 

بمكجب المادة  ، كذلؾ05/02األطراؼ، اعترؼ بو كأقره ألكؿ مرة بمكجب تعديؿ قانكف األسرة باألمر 
غير أنو يجوز لمزوجيف أف يتفقا في عقد الزواج أو ( المعدلة منو، بقكلو: "02( فقرة )37السابعة كالثبلثكف )

في عقد رسمي الحؽ حوؿ األمواؿ المشتركة بينيما التي يكتسبانيا خبلؿ الحياة الزوجية وتحديد النسب 
 2التي تؤوؿ إلى كؿ واحد منيما".

                                                                 
 .116-115أبك بكر الصديؽ بف يحي ك عبد القادر ضامف، المرجع السابؽ، ص  1
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نص أنو جاء عمى صيغة االشتراط في عقد الزكاج، فمف ناحية يمكف ليذا النص كالكاضح مف ىذا ال
( ؽ أ ج التي تنظـ حرية االشتراط في عقد الزكاج كالتي 19أف ييعتبىر ميدخبل ضمف المادة التاسعة عشر )

ة يخضع إلراد سبؽ تفصيميا، كمف ناحية أخرل فإف المشرع لـ يمـز الزكجيف بذلؾ بؿ جعمو نظاـ اختيارم
 الزكجيف المطمقة، فميما بالتالي الحرية في االتفاؽ عميو مف عدمو.

كقد كاف ليذا التعديؿ الذم تبنى فيو المشرع الجزائرم نظاـ االشتراؾ المالي عدة مبررات بعضيا 
تشريعية كأخرل اجتماعية، فمف أىـ المبررات التشريعية نجد اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد 

التي ألزمت الدكؿ األطراؼ فييا منيا الجزائر باتخاذ جميع التدابير لتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف فيما  المرأة
يتعمؽ بالممكية كحيازة الممتمكات كاالشراؼ عمييا كادارتيا كالتصرؼ فييا، كما أكجبت منح الزكجيف نفس 

االشتراؾ المالي بيف الزكجيف ىك الحؿ  ، كيبدكا أف اقرار نظاـ1الحقكؽ كالمسؤكليات أثناء الزكاج أك بعده
األمثؿ لتحقيؽ ذلؾ باتباع الطريؽ القانكني أك التعاقدم الرسمي الذم يضمف حقكؽ كبل الطرفيف كخاصة 
حقكؽ المرأة، أما المبررات االجتماعية فنجد منيا خركج المرأة لمعمؿ كاكتسابيا لمماؿ كمساىمتيا في تحسيف 

ؽ بعض المشاكؿ في األسرة، حيث أصبح العديد مف األزكاج يستغمكف اكتساب أكضاع األسرة االقتصادية خم
 المرأة لمماؿ في محاكلة لمسيطرة عمى أمكاؿ زكجاتيـ، كعميو كاف مف الضركرم إدراج نظاـ االشتراؾ المالي

 2مف أجؿ القضاء عمى ىذه الظاىرة كحماية أمكاؿ كممتمكات الزكجة.

دارتيا،  فبيذا العقد يتـ االتفاؽ حكؿ ما سيككف بشأف ممكية أمكاؿ الزكجة كايراداتيا كاالنتفاع بيا كا 
كبيذا يتـ كتحمؿ الديكف الخاصة بيا كتسكية حقكقيا ككاجباتيا قبؿ أك أثناء الزكاج أك حتى بعد انتياءه، 

دييا بسبب المانع األدبي أال كىك العبلقة حماية أمكاؿ الزكجة مف الغصب، خاصة كأنو كثيرا ما تنعدـ البينة ل
 .بالتبعية لذلؾالزكجية مما يؤدم إلى عجز اثبات حقيا أماـ القضاء، فتييدر حقكقيا 

أضؼ إلى ذلؾ ارتفاع نسبة التعميـ كالكعي بيف النساء، كزيادة نشاط الجمعيات النسكية كالحقكقية 
ا كالمتزكجة عمى كجو الخصكص، كحمايتيا مف لممطالبة بمحاربة كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمكم

ريعة أنو رب كاردىا المالية تحت ذاالجحاؼ كالظمـ الممارس عمييا مف طرؼ الزكج خاصة في أمكاليا كم
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، كلما كاف العقد ىك المظير الحقيقي لمحرية االنسانية فقد تدخؿ المشرع باعتبار مبدأ التعاقد حكؿ 1العائمة
زكجيف خبلؿ الحياة الزكجيف ىك السبيؿ األكحد إليجاد نظاـ عادؿ يحكـ حياة األمكاؿ المشتركة بيف ال

 2الزكجيف كينظـ عبلقتيما المالية، كيككف شاىدنا عمى حقكقيما ككاجباتيما التي ارتضيا قبكليا كااللتزاـ بيا.

أمكاؿ  كتجدر اإلشارة إلى أف إدراج المشرع الجزائرم لنظاـ االشتراؾ المالي نتيجة افتراضو كجكد
كفي ذمتيا ، فالزكجة تدخؿ بيت الزكجية 3مشتركة بيف الزكجيف ىك أمر طبيعي يكاد يككف أصؿ ال استثناء

، ككذا ما جاءت 4( مف ؽ أ ج17( ك )16( ك )15( ك )14مبمغ الصداؽ الذم دفعو ليا الزكج طبقا لممكاد )
التي معيا نصيب مف أمكاليا الخاصة  ( ؽ أ ج، كقد يككف73" مف ماليا كماؿ أسرتيا )المادة جيازبو مف "

ذا كانت عاممة فميا راتب كأجر كذلؾ، كما قد تشترؾ  كانت تمتمكيا قبؿ الزكاج كالنقكد كالمصكغات...إلخ، كا 
مع زكجيا في عمؿ أك ممارسة تجارة، ككميا أمكاؿ لمزكجة قد تختمط بماؿ زكجيا فتتحكؿ إلى أمكاؿ مشتركة، 

أماـ القضاء، كبالتالي فإدراج المشرع الجزائرم لنظاـ االشتراؾ المالي في الفقرة كقد يثكر بشأنيا نزاع كبير 
 ( مف ؽ أ ج كاف أمر البد منو لفض مثؿ ىذه النزاعات.37) السابعة كالثبلثكف ( مف المادة02)

( 02( فقرة )37كنشير في سياؽ متصؿ إلى أف المشرع الجزائرم كبمكجب المادة السابعة كالثبلثكف )
أ اشترط أف يتـ االتفاؽ عمى األمكاؿ المشتركة بيف الزكجيف في عقد الزكاج ذاتو أك في عقد رسمي  مف ؽ

 "عقد تدبيرأك  "عقد تدبير األمواؿ التي تكتسب أثناء الحياة الزوجية"ىذا األخير يمكف تسميتو بػ الحؽ، 
الزكجيف كالتي يكتسبانيا خبلؿ الحياة ، يتـ فيو تبياف كؿ األمكاؿ التي تخضع لبلشتراؾ بيف األمواؿ األسرية"

  5الزكجية، كبالتالي تخرج منو األمكاؿ الخاصة بالزكجيف، مع تحديد النسب التي تؤكؿ إلى كؿ كاحد منيما.

                                                                 
 .52إقركفة، المرجع السابؽ، ص زبيدة  1
 .120أك بكر الصديؽ بف يحي كعبد القادر ضامف، المرجع السابؽ، ص  2
 .435عيساكم عبد النكر، المرجع السابؽ، ص  3
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  4
لتفاصيؿ ، 59كريمة محركؽ، الحماية القانكنية لؤلسرة ما بيف ضكابط النصكص كاجتيادات القضاء، المرجع السابؽ، ص  5

، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة -دراسة مقارنة  –: رشيد مسعكدم، النظاـ المالي لمزكجيف في التشريع الجزائرم أكثر أنظر
 كما بعدىا.  219، ص 2006-2005تممساف، الجزائر،  – الدكتكراه في القانكف، جامعة أبي بكر بمقايد
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إلى أف تنظيـ المشرع الجزائرم ألحكاـ نظاـ االشتراؾ المالي في قانكف األسرة  كتجدر المبلحظة
تضميف مكضكع ميـ كمكضكع نظاـ االشتراؾ المالي بيف أىميا أف عرضو إلى مجمكعة مف االنتقادات كاف 

عيب، ككنو ال يعدكا أف يككف نشازا كعقما تشريعيا ال رة كاحدة ضمف مادة كاحدة ىك أمر مالزكجيف في فق
، كىك ليس بحؿ، إذ ال يمكف اقتطاع تشريع ىجيف كزرعو في منظكمة تشريعية مستمدة مف الشريعة 1أكثر

ف تفصيؿ كذلؾ، بؿ كاف الناجع في ذلؾ تفعيؿ األنظمة اإلسبلمية بدال مف نظاـ االشتراؾ اإلسبلمية كدك 
 المالي كىي التي تحقؽ نفس الغرض كنظاـ الكد كالسعاية، كتكييفو ككاجبات قانكنية. 

أيضا المشرع الجزائرم لـ يمـز الزكجيف باتباع نظاـ معيف إلدارة األمكاؿ المشتركة مف خبلؿ المادة 
( ؽ أ ج مما ييفيـ بأف ىذا النص ال يعدكا أف يككف مجرد تنبيو كتذكير لمزكجيف مف أجؿ 02فقرة ) (37)

تنظيـ أمكاليما المشتركة بأم طريقة يبتغكنيا، فإذا كاف الغرض ىك مجرد التنبيو فكاف مف األحسف إلزاـ 
كرة إعبلـ الزكجيف بإمكانية المكظؼ الذم يتكلى إبراـ عقد الزكاج )ضابط الحالة المدنية أك المكثؽ( بضر 

ا كأف عامة الناس يجيمكف حقكقيـ المقررة بمقتضى  إبراـ اتفاؽ حكؿ األمكاؿ المشتركة بينيما، خصكصن
 2القانكف.

كما اشترط المشرع أف يككف االتفاؽ في عقد الزكاج أك في عقد رسمي الحؽ، كىك ما يمنح الزكجيف 
ال يعني عدـ جكاز افراغ محتكل االتفاؽ المالي في عقد عرفي، ألف ، لكف ىذا معا كسيمة إثبات ال تقبؿ النفي

بكافة طرؽ اإلثبات كذلؾ لكجكد  القكاعد العامة في اإلثبات تسمح باإلثبات بيف الزكجيف في مثؿ ىذه الحالة
، كما أنو إذا كاف اإلثبات جائز بيف العامة بكافة طرؽ اإلثبات إذا كانت قيمة 3مانع أدبي مف الكتابة

 4لتصرؼ ال تتجاكز مئة ألؼ د ج فإنو مف باب أكلى أف يككف جائز بيف الزكجيف في ىذه الحالة كذلؾ.ا
                                                                 

 .799فاطمة الزىراء لقشيرم، المرجع السابؽ، ص  1
 .435عبد النكر عيساكم، المرجع السابؽ، ص   2
 "يجوز اإلثبات بالشيود أيضا فيما كاف يجب اثباتو بالكتابة:مف القانكف المدني الجزائرم عمى:  336حيث تنص المادة   3
 يحوؿ دوف الحصوؿ عمى دليؿ كتابي. أدبيمادي أو  مانع إذا وجد -
 إذا فقد الدائف سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عف إرادتو". -
في غير المواد التجارية إذا كاف مف القانكف المدني الجزائرم التي تنص عمى: " 333ىذا طبقا لمفيـك المخالفة لممادة  4

دينار جزائري أو كاف غير محدد القيمة فبل يجوز اإلثبات بالشيود في وجوده  100.000التصرؼ القانوني تزيد قيمتو عمى 
 أو انقضائو ما لـ يوجد نص يقضي بغير ذلؾ".
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أضؼ إلى ذلؾ أف المشرع لـ يحدد طبيعة العقد المالي المشترؾ بيف الزكجيف، كلـ يضع لو أية 
أ ج، أك باستتباعيا  ( ؽ37شركط، كىذا ما يعد فراغنا تشريعينا ينبغي سده، كذلؾ إما بتكسيع مضمكف المادة )

 بمكاد أخرل لمعالجة المكضكع أكثر كضبط أحكامو مف الناحية القانكنية.

كما يزيد مف خطكرة عدـ إحكاـ المشرع الجزائرم لمنظاـ المالي المشترؾ بيف الزكجيف أف الزكج يمكنو 
أف يغامر بأمكالو كأمكاؿ زكجتو فيتسبب في إفبلسيا، خاصة إذا عممنا أف الزكج ىك الذم يتكلى عادة 

بحكـ يككف لو القرار في كؿ ذلؾ في ذلؾ فغالبا ما استثمار أمكاؿ األسرة بمفرده، كحتى إذا ما شاركتو زكجتو 
فيككف ىك المستفيد األكؿ إذا تصرؼ في ماليا كما يشاء، كفي مقابؿ ذلؾ فيي تتحمؿ عبئ العادة كالكاقع، 

  1ىذا التصرؼ دكف أف تشاء، كىك ما لـ يتفطف المشرع لكضع حد لو.

كجيف أثناء الزكج ىك أمر نشير أيضا إلى أف قصكر كعقـ المادة اليتيمة المنظمة لمثركة المكتسبة لمز 
الشريعة –يدفع القضاة في حالة ما إذا طيرحت أماميـ نزاعات في ىذا الشأف المجكء إلى قكاعد القانكف المدني 

باعتباره أحكـ تنظيـ الماؿ المشترؾ أك المشاع، كبيف حتى كيفية اقتسامو كتصفيتو، كقد منح القانكف  –العامة
سكاءن كانت أعماؿ ؿ الرامية إلى حفظ األمبلؾ المشتركة كاالنتفاع بيا لكؿ طرؼ حؽ القياـ بجميع األعما

  2قانكنية أك مادية.

كما كاف ينبغي عمى المشرع تحديد األمكاؿ المشتركة التي يجكز االتفاؽ بشأنيا بشكؿ دقيؽ، كذلؾ 
اتفاؽ بيف الزكجيف حتى يعمـ الزكجاف ما ىك المشركع منيا كما ىك الممنكع، فمثبل يمنع شرعنا كقانكننا أم 

يؤدم إلى تغيير نظاـ النفقات المالية، أك نظاـ اإلرث، أك حقكؽ المطمقة، أك حقكؽ األكالد في فترة الحضانة، 
أك تبعات الطبلؽ كآثاره المالية كنفقة العدة أك نفقة اإلىماؿ أك التعكيض عف الطبلؽ التعسفي...إلخ، كذلؾ 

 .باعتبارىا أحكاـ مرتبطة بالنظاـ العاـ

                                                                 
 .53زبيدة إقركفة، المرجع السابؽ، ص  1
 مف القانكف المدني الجزائرم. 449إلى  416المكاد مف  :أنظر 2
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كما أف المشرع سكت عف مسألة بالغة األىمية أال كىي الديكف المشتركة المستحقة عمى الزكجيف 
كالمترتبة عمى أمكاليما بمكافقتيما، فإف الزكجاف يككناف مسؤكالف عنيا تضامنيا اتجاه الدائنيف بيذه الديكف، 

   1كالتي يمكف استخبلصيا مف األمكاؿ المممككة ممكية مشتركة لمزكجيف.

كالمبلحظ أخيرا أف ىذا العقـ التشريعي في تنظيـ األمكاؿ المشتركة لمزكجيف راجع إلى عقـ فقيي 
ذلؾ أف فقياء الشريعة اإلسبلمية القدامى كانكا يركزكف عمى الركابط اإلنسانية كالركحية لمزكاج، باألساس، 

ما دفع الفقياء المعاصريف إلى كانصراؼ المرأة في ذلؾ الكقت إلى شؤكف البيت الزكجي ككاجب مقدس، ىذا 
مناقشة العبلقات المالية بيف الزكجيف في مجاالت ضيقة، كىذا خشية أف يتحكؿ الزكاج إلى مجرد شركة 

  2مادية أك مالية بيف شخصيف.

كبناءن عمى تغير الفتكل بتغير األحكاؿ كاألعراؼ كاألزمنة كالبيئات كلك داخؿ البمد الكاحد يتعيف إعادة 
الجانب التشريعي لمسألة األمكاؿ المكتسبة لمزكجيف أثناء الحياة الزكجية، كبعد تصريح الفقو النظر في 

القانكني الجزائرم كاجماعو عمى قصكر تنظيـ المشرع الجزائرم ليذه المسألة، فبل حرج في أف يقتدم المشرع 
شكطنا كبيرنا كخطت خطكات  الجزائرم ببعض التشريعات العربية األخرل ذات المرجعية اإلسبلمية التي قطعت

مميزة في مكضكع األمكاؿ الزكجية كأحكاميا، مف أىميا مدكنة األحكاؿ الشخصية المغربية التي أقرت نظاـ 
الذم يعتبر نمكذجا رائعا في تكزيع الثركة الزكجية بيف األطراؼ كالمساىمة في تككينيا، كذلؾ  3الكد والسعاية

  4اقتداءن بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية في ىذه المسألة.

 
                                                                 

العربي بمحاج، مبلحظات نقدية بشأف النظاـ المالي لمزكجيف في ضكء قانكف األسرة الجزائرم الجديد، المرجع السابؽ، ص  1
54. 

 .60زبيدة إقركفة، المرجع السابؽ، ص  2
يعتبر نظاـ الكد كالسعاية مف األنظمة المتجذرة في تراثنا الفقيي اإلسبلمي، كينصرؼ مفيكمو إلى "جميع الحقكؽ التي  3

تيضمف لممرأة في المكسب المالي الذم يترعرع كينشأ بجيدىا ككدىا كسعايتيا"، كما يمكف تعريفو بأنو "كضعية شرعية مقتضاىا 
لمتفصيؿ أكثر في ىذا ا استحقاؽ مقابؿ لذلؾ العمؿ فيما زاد عف أصؿ تمؾ األمكاؿ"، عمؿ الزكجة في أمكاؿ زكجيا كنتيجتي

 22، المرجع السابؽ، ص -دراسة مقارنة  –كريمة محركؽ، أحكاـ النظاـ المالي لمزكجيف عمى ضكء التشريع  النظاـ أنظر:
 كما بعدىا. 

 .6433، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 2016يناير  25، المحيف في مدكنة األسرة المغربية، المتضمف 70.03القانكف  4
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 الفرع الثاني

بأحكاـ الشريعة  المشرع الجزائري تمسؾو المساواة في الميراث بيف مطالب اتفاقية سيداو 
 اإلسبلمية

نقسـ مضمكف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األكلى لدراسة "المساكاة في الميراث بيف 
ة الثانية لػ "تمسؾ المشرع الجزائرم بأحكاـ الشريعة الجنسيف مف منظكر اتفاقية سيداك"، بينما نخصص الفقر 

 اإلسبلمية في تكزيع الميراث بيف الجنسيف".

 الفقرة األولى

 والمساواة في الميراث بيف الجنسيف مف منظور اتفاقية سيدا

نشير أكال إلى أف اتفاقية سيداك لـ تكف ىي الصؾ الدكلي األكؿ الذم نادل بتحقيؽ المساكاة المطمقة 
، 1967بيف الرجؿ كالمرأة في الميراث، فقد سبقيا في ذلؾ إعبلف القضاء عمى التمييز ضد المرأة في سنة 

أف المرأة سكاء كانت متزكجة أك غير متزكجة فيي تتمتع بحقكؽ مساكية لحقكؽ الرجؿ في الذم جاء فيو 
، كييفيـ مف ذلؾ أنو ينبغي 1( مف ىذا اإلعبلف06الميراث، كىذا النص الصريح كرد ضمف المادة السادسة )

 أف ترث الزكجة مف زكجيا ذات النصيب الذم يرثو منيا عند كفاتيا.

( )ح( منيا جاء مشابيا 01( فقرة )16كبالرجكع إلى اتفاقية سيداك ييبلحظ أف المادة السادسة عشر )  
( مف إعبلف القضاء عمى التمييز ضد المرأة، إال أف النص الكارد في االتفاقية جاء 06لنص المادة السادسة )

بلف، ىذا الغمكض حكؿ الميراث عاما كخاليا مف اإلشارة إلى ميراث الممتمكات عكس النص الكارد في اإلع
( )ح( مف االتفاقية أدل بمجنة ىذه األخيرة إلى تبني مكقؼ 01( فقرة )16الذم شاب المادة السادسة عشر )

( لسنة 21يدعكا إلى المساكاة بيف الزكجيف في الميراث، حيث جاء في تكصيتيا العامة رقـ كاحد كعشركف )
ف التي تؤدي قوانينيا وممارساتيا المتعمقة باإلرث والممتمكات إلى "...ىناؾ العديد مف البمداما يمي: 1992

تمييز خطير ضد المرأة، ونتيجة ليذه المعاممة غير المتكافئة يمكف أف تحص الزوجة عمى حصة مف 

                                                                 
 ( مف إعبلف القضاء عمى التمييز ضد المرأة، مرجع سابؽ.06المادة ) :أنظر 1



 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره       الباب االوؿ
 

~                              998 ~ 
 

ممتمكات الزوج أو األب عند الوفاة أصغر مما يحصؿ عميو الرجاؿ األرامؿ واألبناء الذكور، وفي بعض 
  1.المرأة حقوقا محدودة ومقيدة، فبل تحصؿ إال عمى إيراد مف أمبلؾ المتوفى..."األحواؿ ُتمنح 

كتتبنى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة إلى جانب مبدأ المساكاة في اإلرث مبدأن آخرنا يقكـ عمى   
رت عف ذلؾ كجكب الفصؿ بيف الحؽ في الميراث كالحؽ في حيازة الممتمكات المكتسبة أثناء الزكاج، كقد عب

"...وفي كثير مف األحياف ال تراعى في حقوؽ النساء األرامؿ في ذات التكصية المذككرة أعبله، بقكليا: 
اإلرث مبادئ المساواة في حيازة الممتمكات المكتسبة أثناء الزواج، وىذه األحكاـ تخالؼ االتفاقية والبد مف 

 2.إلغائيا"

كات الزكجية عند تكزيع الميراث حسب ما جاءت بو المجنة إذا، فمراعاة المساكاة في حيازة الممتم  
يقتضي أنو في حاؿ كفاة أحد الزكجيف، فإف الباقي منيما عمى قيد الحياة يستحؽ النصؼ مف الممتمكات التي 
اكتسبت أثناء الحياة الزكجية، كىك حؽ خالص لو ال يدخؿ في األمكاؿ التي تكرث، أما النصؼ المتبقي 

األصؿ حؽ لمزكج المتكفى، فإنو يقسـ عمى الكرثة عمى أف يككف نصيب الزكج عند كفاة كالذم يعتبر في 
  3الزكجة كنصيب الزكجة عند كفاة زكجيا.

كلكف اعتماد ىذا القكؿ مف طرؼ الصككؾ الدكلية بما فييا اتفاقية سيداك كلجنتيا يطرح العديد مف   
 اإلشكاالت التي ترجح عدـ عدالتو، منيا:

زكجة حصة مساكية مف الممتمكات لحصة الزكج، فإف ىذا يفتح باب التساؤؿ حكؿ أف تكتسب ال -
كيفية اثبات ىذه الممتمكات التي تـ اكتسابيا أثناء الحياة الزكجية، كتمؾ التي تـ اكتسابيا قبؿ الحياة الزكجية، 

 كىذا أمر ليس بالييف.

اؿ أف تككف المساىمة في اقتناء ىذه القكؿ باقتساـ الممتمكات الزكجية بالتساكم يفترض في كاقع الح -
الممتمكات عمى قدر المساكاة في اقتساميا بيف الزكجيف، كىك ما ال يتحقؽ في الكاقع، حيث تككف مساىمة 

                                                                 
( لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة المتعمقة بالمساكاة في الزكاج كالعبلقات العائمية لسنة 21التكصية العامة رقـ ) 1

 .21، مرجع سابؽ، ص 1992
( لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة المتعمقة بالمساكاة في الزكاج كالعبلقات العائمية لسنة 21التكصية العامة رقـ ) 2

 .22، ص السابؽ، المرجع 1992
 .355عبد النكر عيساكم، المرجع السابؽ، ص  3
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الزكج أكبر في غالب األحياف، كبالتالي فاقتساـ ىذه الممتمكات بالتساكم مع الزكجة يعد ظمـ لمرجؿ كتمييز 
 ضده. 

ذات نصيب الزكج مف الميراث عند كفاة أحدىما إخبلال بمبدأ الغنـ يعتبر حصكؿ الزكجة عمى  -
، فالزكج قبؿ كأثناء الزكاج تحمؿ أعباء مالية كبيرة لـ تتحمميا الزكجة، ثـ تتساكل معو بعد ذلؾ في  بالغـر
الحقكؽ المالية، أم أنيا تقبض كال تدفع، في حيف يدفع ىك كيقبض مثميا، كىذا في حد ذاتو ينافي مبدأ 

 لمساكاة.ا

 الفقرة الثانية

 تمسؾ المشرع الجزائري بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية في توزيع الميراث بيف الجنسيف

خرل ليا ف الجنسيف دكف مراعاة اعتبارات أمناداة اتفاقية سيداك كلجنتيا بالمساكاة في الميراث بيإف 
ىذه المساكاة، جعؿ الجزائر رغـ أنيا دكلة مف المصداقية أكثر مف تمؾ التي كضعتيا االتفاقية كلجنتيا لتبرير 

طرؼ في االتفاقية ال تتبنى المساكاة في الميراث بيف الزكجيف، ليبقى الميراث في قانكف األسرة الجزائرم 
مستمد كميا مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، باعتباره كرد فييا بأحكاـ قطيعة الثبكت كالداللة، صالحة لكؿ زماف 

 كمكاف.

بر المشرع الجزائرم الزكجية أحد أسباب الميراث باإلضافة إلى القرابة، كىذا طبقا لممادة فقد اعت  
، كبالتالي يعتبر عقد الزكاج الصحيح غير الباطؿ سببا صريحا مف 1( مف قانكف األسرة الجزائرم126)

حيح ىك العقد أسباب الميراث في الشريعة اإلسبلمية ككذا في قانكف األسرة الجزائرم، كعقد الزكاج الص
 2الخالي مف كؿ شبية.

( ؽ أ ج، كقد 183( إلى )126ىذا كقد أكرد المشرع الجزائرم أحكاـ الميراث ضمف المكاد مف )  
، ال غيا بذلؾ كؿ ما طالبت بو "لمذكر مثؿ حض األنثييف"اعتمد في تحديد األنصبة عمى القاعدة الشرعية 

 في الميراث. لجنة االتفاقية مف مساكاة مطمقة بيف الجنسيف
                                                                 

1
 "أسباب اإلرث: القرابة والزوجية".( مف ؽ أ ج عمى: 126حيث تنص المادة )  

عبد العزيز )عزة(، أحكاـ التركات كقكاعد الفرائض كالمكاريث في التشريع اإلسبلمي كقانكف األسرة الجزائرم، دار ىكمة،  2
 .50، ص 01، ط 2009الجزائر، 
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( في 4/1نصيب الربع ) –في حالة التعدد  –( مف ؽ أ ج فممزكجة / أك الزكجات 145فطبقا لممادة )  
(، كىذا 8/1حالة عدـ كجكد الفرع الكارث، أما في حالة كجكد الفرع الكارث فنصيبيا / أك نصيبيف ىك الثمف )

 ( مف ؽ أ ج.146طبقا لممادة )

( مف ؽ 145( مف ميراث زكجتو في حالة كجكد الفرع الكارث طبقا لممادة )4/1)أما الزكج فمو الربع   
 1( مف ؽ أ ج.144( في حالة عدـ كجكد الفرع الكارث طبقا لممادة )5/1أ ج، كلو النصؼ )

ىذا كقد دافعت الجزائر عف مكقفيا مف ميراث المرأة الذم اعتبرتو لجنة االتفاقية تمييز ضدىا، حيث   
ما  2009ير الدكرم المرفكع مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في سنة كرد في التقر 

"تخضع الحياة الشخصية لمشريعة اإلسبلمية، وال سيما اإلرث الذي تحكمو قواعد ربانية تنطبؽ عمى يمي: 
  2جميع المسمميف، وىذه القواعد جبرية ال يمكف المساس بيا".

قرير أنو لـ يبيف الحكمة مف كراء اختبلؼ ميراث المرأة عف ميراث الرجؿ، كما يبلحظ عمى ىذا الت  
رغـ الحاجة إلى ذلؾ، خصكصا كأف ىذا التقرير سيطمع عميو كيناقشو أشخاص ال عمـ ليـ بأحكاـ الشريعة 

ىي عبارة جيدة تعكس مكقؼ الجزائر "قواعد جبرية ال يمكف المساس بيا" اإلسبلمية، كمع ذلؾ فعبارة 
ـر مف ىذه المسألة باعتبارىا دكلة تتبنى اإلسبلـ كديف ليا، كحبذا لك تبقى الجزائر متمسكة بيذا الصا

المكقؼ، ألنو كما الحظنا في ىذه الدراسة ىك تغيير المشرع الجزائرم لمعديد مف القكاعد الربانية، كالتي تعتبر 
اس بيا، كمف أبرز األمثمة عمى ذلؾ: قكاعد جبرية مجمع عمييا في جميع المذاىب الشرعية، كال يمكف المس

اسقاط المشرع لمكلي مف زكاج المرأة الراشدة، إسقاط حؽ الزكج في القكامة كالطاعة كالتأديب، إلغاء كاجب 
 الزكجة في الرضاع، كغيرىا، كىذا ما يعد تناقض مع ما جاء بو ىذا التقرير شكبل كمضمكنا. 

 ادة نصيب الزكج عف زكجتو تتمخص في أمريف، كىما:ىذا كييجمع الفقياء عمى أف الحكمة مف زي  

 ما أعطى ا لمزكج مف قكامة كرئاسة لمعائمة. -

 كما فرض عميو مف أعباء مالية. -
                                                                 

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
، 2009ضاء عمى التمييز ضد المرأة التقرير الدكرم الجامع لمتقريريف الدكرييف الثالث كالرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة الق 2

 .05الممحؽ رقـ  ، لتفاصيؿ أكثر أنظر:مرجع سابؽ
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 كقد سبؽ لنا تفصيؿ ىاذيف األمريف في ىذه الدراسة كؿه في مكانو.  

رؽ األكسط، حيث كنذكر في ىذا الصدد قكؿ األديبة "ىدل شعراكم" زعيمة الحركة النسائية في الش  
"إنني لست مف الموافقيف عمى تعديؿ نصيب المرأة في الميراث، فالشريعة عوضتيا في مقابؿ ذلؾ قالت: 

بتكميؼ الزوج باإلنفاؽ عمييا وعمى أوالدىا، كما منحتيا حؽ التصرؼ في أمواليا، عكس المرأة األوروبية 
  1.، ومكمفة بالتخمي عف إدارة أمواليا لزوجيا"التي ترث بمقدار ما يرث الرجؿ، لكونيا ممزمة بدفع المير

نكارىا لعدالة اإلسبلـ، إال    ىذه المرأة كرغـ أنيا معركفة بمطالباتيا بالمساكاة المطمقة بيف الجنسيف، كا 
أنيا مع ذلؾ تتمسؾ بقكاعد اإلسبلـ فيما يخص الميراث ألنيا أيقنت عدالتو في ذلؾ، كلك أنيا كغيرىا نظركا 

ا لمحياة كالقكانيف.إلى أحكاـ ا  إلسبلـ نظرا متبصرا لما طالب أحد إال بتطبيؽ اإلسبلـ شرعنا كمنياجن

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .364عبد النكر عيساكم، المرجع السابؽ، ص  نقبل عف: 1
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 اب األوؿػبػػص الػخػػمم

انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز جاء الباب األكؿ مف ىذه الدراسة معنكف بػ "لقد 
تبياف كيؼ تأثر قانكف األسرة في تعديمو األخير  مف خبللوحاكلنا "، ضد المرأة عمى أحكاـ الزواج وآثاره

 بنصكص ىذه االتفاقية، خاصة فيما يتعمؽ بأحكاـ الزكاج كآثاره. 05/02الصادر باألمر 

، حيث أيدخمت تعديبلت جكىرية أحكـ كآثار عقد الزكاج عمىكبالفعؿ فقد كاف انعكاس االتفاقية كبير 
التي ال يجكز المساس بيا  مف الطابكىات 2005ة بؿ سنفي قانكف األسرة عمى مسائؿ كانت تعتبر ق

 فييا ىي ديف يصمح لكؿ زماف كمكاف.كتعديميا، طالما كانت المرجعية 

كقد كاف مف أىـ التعديبلت التي أدخميا المشرع عمى أحكاـ كآثار الزكاج مف أجؿ قكلبتيا مع أحكاـ 
التفاضؿ بيف الجنسيف في الخطبة سكاء في تـ إلغاء  ( منيا أنو16االتفاقية كخاصة المادة السادسة عشر )

لممرأة الراشدة ابراـ عقد زكاجيا بنفسيا دكف كلييا  المشرع أجاز اإلعبلف أك العدكؿ عنيا أك آثار ذلؾ، كما
الشرعي، كليا أف تختار أم كلي تشاء كلك مف غير األىؿ كاألقربكف، كجعؿ الكالية عمى القاصرة ىي كالية 

الكلي في زكاجيا ىك مجرد مباشرة االجراءات دكف أف يككف لرأيو أم فعالية في ىذا اختيار ال إجبار كدكر 
( سنة لكمييا، كفرض 19العقد، كما كحد المشرع في سف الزكاج بيف الجنسيف كذلؾ بأف جعمو تسعة عشر )

ركاف مف كذلؾ الفحص الطبي قبؿ الزكاج، كما جعؿ مف الرضا ىك الركف الكحيد في عقد الزكاج أما بقية األ
أىمية ككلي كصداؽ كشاىديف كانعداـ المكانع الشرعية لمزكاج فحكليا إلى مجرد شركط صحة ال تبطؿ العقد 

كما قيد المشرع مف حؽ الزكج في التعدد بشركط تعجيزية يستحيؿ تكفرىا في أغمب الحاالت إذا تـ الدخكؿ، 
جية أخرل كسع المشرع مف إرادة الزكجيف كخاصة ما تعمؽ منيا بمكافقة الزكجة األكلى عمى التعدد، كمف 

في االشتراط في عقد الزكاج كمنح لمزكجة خصكصا الحؽ في اشتراط العمؿ كعدـ التزكج عمييا، أما عف نفقة 
الزكجة فقد أبقاىا المشرع التزاـ يقع عمى عاتؽ زكجيا كلك كانت عاممة أك ذات ماؿ، كما كرس كأكد المشرع 

ية لمزكجيف بمكجب قانكف األسرة، كجـر كؿ اعتداء مف الزكج عمى أمكاؿ زكجتو عمى استقبللية الذمـ المال
بمكجب قانكف العقكبات، بينما ترؾ المشرع في مقابؿ ذلؾ لمزكجيف الحرية في تقرير االشتراؾ المالي بينيما 

 حكؿ األمكاؿ التي يكتسبكنيا خبلؿ الحياة الزكجية.
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( مف اتفاقية 16نص المادة السادسة عشر )لمقاربة صكرة  شكمتكما يبلحظ أف كؿ ىذه التعديبلت 
القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، كىي كذلؾ جاءت تنفيذا لتكصيات لجنة االتفاقية كما أسمفنا 

ردة بمكجب ىذه االتفاقية في ثنايا تفصيمو، مما يكضح رغبة المشرع الجزائرم في دمج أحكاـ كآثار الزكاج الكا
   أحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي تتعارض ىذه التعديبلت معيا بصكرة كبيرة. متناسيا بذلؾ قانكف األسرة، 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الباب الثاني

انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة عمى أحكام 

 الطالق وآثاره
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 الباب الثاني

 آثارهيز ضد المرأة عمى أحكاـ الطالؽ و ميانعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ الت

بوفاة أحد  ياإلى غاية انحبلل مستمرةالعبلقة الزوجية حيث تكوف ، إف األصؿ في الزواج ىو الديمومة
بينيما أمر  استمرارية الحياة الزوجية مف مشكبلت قد يجعؿ مف قد يستجد بيف الزوجيفما  ، غير أنوالزوجيف
رع ما يسمى بالطبلؽ أو الفرقة الزوجية، ىذه المسألة لـ ينحصر االىتماـ بيا عمى مستوى ، ولذلؾ ش  مستحيؿ

مف أىميا اتفاقية سيداو، ىذه األخيرة أكدت عمى أنو  التشريعات الوضعية بؿ امتد أيضا إلى الصكوؾ الدولية
 .كذلؾ وفي آثار ىذا الفسخ يجب أف يكوف لممرأة نفس ذلؾ الحؽ الممنوح لمزوج في فسخ الزواج

عف مدى أخذ المشرع الجزائري بمبدأ المساواة بيف الجنسيف المقرر وانطبلقا مف ذلؾ يمكف التساؤؿ 
 وآثاره؟. بالطبلؽاتفاقية سيداو فيما يتعمؽ بموجب 

 اتلئلجابة عمى ذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف، حيث نستعرض في الفصؿ األوؿ "انعكاس
بينما نتطرؽ في الفصؿ الثاني إلى "، عمى أحكاـ الطبلؽ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة

 ."الطبلؽآثار اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى  ات"انعكاس
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 الفصؿ األوؿ

 الطالؽ كاؿ التمييز ضد المرأة عمى أحكاـاتفاقية القضاء عمى جميع أش اتانعكاس

تياء وانقطاع العبلقة الزوجية لسبب مف األسباب، وطريقيا القانوني في إف الفرقة بيف الزوجيف ىي ان
، 2( ؽ أ ج48، ىذا األخير عدد المشرع الجزائري صوره بموجب المادة الثامنة واألربعوف )1ىو الطبلؽ ذلؾ

مف أوؿ قانوف أسرة وىو قد يكوف بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجيف، وىما الصورتاف المتاف أوجدىما المشرع 
، أو 05/02، وظمت أحكاميما عمى حاليا حتى بعد تعديؿ ىذا القانوف باألمر 1984جزائري في سنة 

كاس عمى أحكاميما، أي انع 1996بمعنى آخر لـ يكف لمصادقة الجزائر عمى اتفاقية سيداو في سنة 
الزوجة، وىما الصورتاف المتاف ونا موضع دراستنا، ونجد كذلؾ التطميؽ والخمع مف طرؼ وبالتالي لف يك

، وكاف أىـ مبرر لذلؾ ىو اتفاقية سيداو باعتبار ىاتاف 2005لحقيما تعديؿ جوىري في تعديؿ ؽ أ في سنة 
 الصورتاف لمفرقة ليما صمة وطيدة بالمرأة، وبالتالي فيما الصورتاف المتاف سنضعيما موضع الدراسة.

في قانوف  التطميؽ والخمع أحكاـ تعديؿتفاقية سيداو في إلى أي مدى تأثر المشرع الجزائري با :وعميو
 ؟.05/02األسرة 

ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، نخصص المبحث األوؿ لػ "انعكاس االتفاقية عمى و بتقسيـ ىذا ما نوضح
قانوف األسرة الجزائري بتوسيع أسباب التطميؽ"، فيما نخصص المبحث الثاني لػ "انعكاس االتفاقية عمى قانوف 

 زائري بإقرار حؽ الزوجة في الخمع بإرادتيا المنفردة".األسرة الج

 المبحث األوؿ

 انعكاس االتفاقية عمى قانوف األسرة الجزائري بتوسيع أسباب التطميؽ

                                                                 
 "تنحؿ الرابطة الزوجية بالطالؽ أو الوفاة". ( مف ؽ أ ج عمى:47تنص المادة ) 1
2

أدناه يحؿ عقد الزواج بالطالؽ الذي يتـ بإرادة الزوج أو  49: "مع مراعاة أحكاـ المادة ( مف ؽ أ ج عمى48تنص المادة ) 
 مف ىذا القانوف". 54و  53بتراضي الزوجيف أو بطمب مف الزوجة في حدود ما ورد في المادتيف 
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تتخذ الدوؿ  -1"عمى:  ( )ج(01( فقرة )16لقد نصت اتفاقية سيداو في المادة السادسة عشر )
التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى 

والعالقات العائمية، وبوجو خاص تضمف عمى أساس المساواة بيف المرأة والرجؿ" )ج( نفس الحقوؽ 
قد طالبت الدوؿ األطراؼ فييا منيا الجزائر  وعميو فاتفاقية سيداو، 1"عند فسخووالمسؤوليات أثناء الزواج و 

بتحقيؽ المساواة المطمقة بيف الزوجيف في فؾ الرابطة الزوجية، وطالما أف التطميؽ ىو أحد صور حؿ ىذه 
الرابطة فقد ألزمت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة الجزائر بعدـ حصر أسباب التطميؽ أو عمى األقؿ 

، وىو ما تحقؽ فعبل بتوسيع أسباب التطميؽ 2بإرادة الزوج ال حصر ألسبابو قانونا توسيعيا طالما أف الطبلؽ
 05/02.3( بموجب تعديؿ ؽ أ باألمر 53وذلؾ بتعديؿ المادة الثالثة والخمسوف )

ولمتفصيؿ في ذلؾ نقسـ مضموف ىذا المبحث إلى مطمبيف، نتطرؽ في المطمب األوؿ إلى "أسباب 
"، فيما نستعرض في المطمب الثاني "أسباب التطميؽ المضافة بموجب 84/11 قانوف األسرةفي التطميؽ 
  ".05/02قانوف األسرة باألمر تعديؿ 

 المطمب األوؿ

 84/11 قانوف األسرةفي أسباب التطميؽ 

                                                                 
 ، مرجع سابؽ.1979القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  اتفاقية :أنظر 1
، 1999 –الجزائر  –ردود لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير األولية المقدمة مف الدوؿ األطراؼ  :أنظر 2

مى التقارير الدورية الثانية لمدوؿ ، و التعميقات الختامية لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة ع02المرجع السابؽ، الممحؽ رقـ 
 .04، المرجع السابؽ، الممحؽ رقـ 2005 –الجزائر  –األطراؼ 

وىو ما أكده التقرير الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  3
جديد تـ توسيع نطاؽ األسباب التي يمكف أف تستند الزوجة إلييا، "...بموجب أحكاـ القانوف ال، والذي جاء فيو: 2009

بحيث أصبح بإمكاف ىذه األخيرة أف ترفع دعوى قضائية، وال سيما بسبب عدـ التوافؽ المستمر مع زوجيا أو بسبب انتياؾ 
تقريريف الدورييف الثالث التقرير الدوري الجامع لم :أحكاـ منصوص عمييا في عقد الزواج أو أي عقد مبـر الحقا..."، أنظر

 لتفاصيؿ أكثر أنظر، 19، المرجع السابؽ، ص 2009والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة 
 .05الممحؽ رقـ 
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يمنح المرأة الحؽ في فؾ الرابطة الزوجية  84/11كاف المشرع الجزائري بموجب قانوف األسرة  لقد
بالتطميؽ، بعد لجوئيا إلى القضاء لتحقيؽ ذلؾ، لكف ألزميا في ذلؾ باالستناد إلى سبب مف األسباب السبعة 

  1( منو.53( التي كانت تعددىا المادة الثالثة والخمسوف )07)

مع  –ىذه األسباب الزاؿ المشرع يعتمد عمييا كأسس لفؾ الرابطة الزوجية بالتطميؽ إلى يومنيا ىذا 
ليذا سنتعرض ليا بالدراسة في ىذا المطمب بتقسيـ مضمونو  – 05/02إضافة أسباب أخرى بموجب تعديؿ 
صص الفرع الثاني لػ معيوب"، فيما نخألوؿ لػ "التطميؽ لعدـ االنفاؽ ولإلى أربعة فروع، نخصص الفرع ا

"التطميؽ لميجر ولمحكـ عمى الزوج بعقوبة سالبة لمحرية"، أما الفرع الثالث ي خصص لػ "التطميؽ لغيبة الزوج 
 والرتكابو فاحشة مبينة"، وأخيرا الفرع الرابع الذي ي خصص لػ "التطميؽ لكؿ ضرر معتبر شرًعا". 

 الفرع األوؿ

 معيوبالتطميؽ لعدـ االنفاؽ ول

، بينما نخصص مضموف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األولى لػ "التطميؽ لعدـ االنفاؽ"نقسـ 
 معيوب".الفقرة الثانية لػ "التطميؽ ل

 

                                                                 
 "يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ لألسباب التالية: )قبؿ تعديميا( عمى:  84/11مف ؽ أ ج  53تنص المادة كانت   1
 80 – 79 – 78االنفاؽ بعد صدور حكـ بوجوبو ما لـ تكف عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد عدـ  -1

 مف ىذا القانوف.
 العيوب التي تجوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج. -2
 اليجر في المضجع فوؽ أربعة أشير. -3
سرة وتستحيؿ معيا مواصمة الحكـ بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر مف سنة فييا مساس بشرؼ األ -4

 العشرة والحياة الزوجية.
 الغبية بعد مضي سنة بال عذر وال نفقة. -5
 أعاله. 37و  08كؿ ضرر معتبر شرعا وال سيما إذا نجـ عف مخالفة األحكاـ الواردة في المادتيف  -6
 ارتكاب فاحشة مبينة". -7
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 الفقرة األولى

 التطميؽ لعدـ االنفاؽ

، 1األسباب التي أجاز المشرع الجزائري لمزوجة أف تستند إلييا لطمب التطميؽ عدـ االنفاؽ ىو أولى
، وقد أبقى عمى ذات الفقرة حتى بعد 84/11مف ؽ أ  01 ( فقرة53بموجب المادة الثالثة والخمسوف )وذلؾ 

 -1لمزوجة أف تطمب التطميؽ لألسباب اآلتية: :يجوز ، وقد جاء نصيا كاآلتي: 05/02التعديؿ باألمر 
 79 – 78عدـ االنفاؽ بعد صدور حكـ بوجوبو ما لـ تكف عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد 

 2مف ىذا القانوف". 80 –

                                                                 
، يقاؿ طمقت المرأة طبلقا فيي طالؽ، ولو معاف عدة منيا -بالتشديد-: "مصدر لمفعؿ طّمؽ بأنو المغةفي  الؽيعرؼ الط 1

الفراؽ والترؾ، يقاؿ طمقت القـو أي تركتيـ، وطمقت الببلد فارقتيا، ومف التخمية واالرساؿ مأخوذ مف قوليـ ناقة طالؽ إذا خميت 
مقا سواء كاف حسيا كقيد الفرس، أو معنويا كالعصمة، ومنو ميممة بدوف راع، وطمقت األسير خميتو، ومنيا حاؿ المقيد مط

 .2612جماؿ الديف )ابف منظور(، المرجع السابؽ، ص  :أنظرحبسوه في السجف طمقا أي بغير قيد"، 
: "رفع قيد النكاح في الحاؿ أو المآؿ بمفظ مخصوص مشتؽ مف مادة الطبلؽ أو ما في ىوفالطالؽ  اصطالحاأما   

: "فؾ الرابطة الزوجية بناًء عمى طمب الزوجة ومنو فالتطميؽ ىو، 291محمد )أبو زىرة(، المرجع السابؽ، ص  :أنظرمعناىا"، 
طالما أنيا متضررة منو لسبب مف األسباب، ويتـ بحكـ قضائي رغـ معارضة الزوج، والقاضي يفرؽ بينيما طبقا لقواعد العدالة 

، د ط، 2004ىومة، الجزائر، لقانوني لممرأة في قانوف األسرة الجزائري، دار محمد لميف )لوعيؿ(، المركز ا :أنظر واالنصاؼ"،
 .97ص 

ونبلحظ بأف المشرع الجزائري لـ يعرؼ التطميؽ واكتفى بذكر أسبابو وتقرير التعويض عنو في حالة الضرر طبقا   
الطبلؽ باألصؿ، غير أف الزوجة  مف ؽ أ ج، وعميو فاألصؿ أف تكوف العصمة بيد الزوج الذي يممؾ حؽ 54و  53لممادتيف 

تممؾ الطبلؽ في حاالت معينة حددىا الشرع والقانوف، لكف استثناء قد تكوف العصمة بيد الزوجة وحينيا تممؾ تطميؽ نفسيا 
عبد القادر بف داود،  :لتفاصيؿ أكثر أنظرقانونا بطريؽ التطميؽ أو الخمع، وشرعا بطريؽ التوكيؿ أو التمميؾ أو التخيير، 

 مجمة"، –غموض القانوف واختبلؼ االجتياد القضائي  –لطبلؽ بإرادة الزوجة حاؿ ما تكوف العصمة بيدىا ومشكمة النشوز "ا
 وما بعدىا.   214ص  ،2004يناير  ، الجزائر،09 عدد، ال08المجمد ، الحضارة اإلسبلمية

 ، السالؼ الذكر.84/11القانوف   2
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، وبموجب اتفاقية سيداو كذلؾ كما 1فنفقة الزوجة عمى زوجيا واجبة بحكـ الشرع وبحكـ القانوف
 2و سابقا.أسيبنا تفصيم

وعميو إذا تخمؼ الزوج عف أداء النفقة لزوجتو جاز ليا المجوء إلى القضاء والمطالبة بالتطميؽ لفؾ 
 3ىذا النكاح.

وثانييما أف يصدر حكـ بوجوب النفقة عمى الزوج،  أوليماغير أف ىذا األمر متوقؼ عمى شرطيف: 
 أف ال تكوف الزوجة عالمة بإعسار زوجيا وقت الزواج.

البد ليا  أف الزوجة إذا ما أرادت أف تدفع بعدـ اإلنفاؽ كسبب مف أسباب التطميؽفالشرط األوؿ يعني 
مف استصدار حكـ قضائي سابؽ يمـز الزوج بالنفقة عمييا، وتسعى لتنفيذه وفقا لئلجراءات والشروط المنوه 

نفقة، حكـ القاضي بالتفريؽ بينيما عنيا قانونا، وفي حالة امتناع الزوج عف تنفيذ ما ألـز بو بموجب حكـ ال
، طالما أف االمتناع كاف عمدا وقصدا مف الزوج، أي 4بناًء عمى طمب الزوجة بذلؾ عمى أساس عدـ االنفاؽ
، وىو األمر الذي أكده قرار المحكمة العميا بتاريخ 5دوف سبب وجيو، وىو يتعمد بذلؾ اإلضرار بزوجتو

                                                                 
 مف قانوف األسرة الجزائري. 80إلى  74المواد مف  :أنظر 1
 مف ىذا البحث. إلى الباب األوؿ ارجع 2
ىذا ورغـ وجوب نفقة الزوجة عمى زوجيا شرعا إال أنو ال يوجد في الشريعة اإلسبلمية )ال قرآف وال سنة( ما يجيز لمزجة  3

ء أف صحابة النبي صمى ا عميو وسمـ كاف أكثرىـ طمب التفريؽ في حالة امتناع الزوج عف النفقة، ويذكر بعض العمما
معسريف ولـ يذكر مع ذلؾ رواة السيرة أف الرسوؿ الكريـ مّكف امرأة أبدا مف الفسخ لعسر زوجيا بالنفقة، وعميو فمو كاف الفسخ 

يجيزوف التفريؽ بيف الزوجيف  المالكية لمعسر جائز لفعمو النبي صمى ا عميو وسمـ، لكف مع ذلؾ نجد فقياء المذاىب منيـ
فيروف  الحنفيةلعدـ االنفاؽ عمى الزوجة، ويعتبروف ىذه الفرقة طبلقا رجعيا، ألنو تفريؽ بسبب االمتناع عف القياـ بواجب، أما 

إلى  أنو ال يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ لعدـ االنفاؽ سواء كاف الزوج معسرا أو متعنتا، والبد ليا في ىذه الحمة أف تمجأ
ذا كاف موسرا أو غنيا قاـ ببيع جزء مف أموالو بما  القاضي الذي يتحرى عف ذلؾ، فإذا كاف الزوج معسرا منحو أجؿ لئلنفاؽ، وا 

دراسة مقارنة  –العربي )بختي(، أحكاـ الطبلؽ وحقوؽ األوالد في الفقو اإلسبلمي  :لتفاصيؿ أكثر أنظريكفي لمعيشة الزوجة، 
 .119-117-116، ص 01، ط 2013، دار كنوز الحكمة، الجزائر، - بقانوف األسرة الجزائري

 .216عبد النور عيساوي، المرجع السابؽ، ص  4
 . 90جيبللي وحياني، المرجع السابؽ، ص  5
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الحكـ بالتطميؽ بسبب اإلىماؿ وعدـ االنفاؽ إال إذا صدر حكـ  والذي قضى بأنو: "ال يمكف 02/05/1995
  1بوجوب النفقة عمى الزوج، وامتنع الزوج عف تنفيذ ذلؾ".

وىذا الحكـ الصادر بإلزاـ الزوج بالنفقة ليس ألجؿ ايجاب النفقة كما جاء في نص المادة الثالثة 
وقانونا، وانما يمكف اعتبار الحكـ بمثابة اإلعذار ( ؽ أ ج، ألف النفقة في األصؿ واجبة شرعا 53والخمسوف )

أو التحدير لمزوج الممتنع عف اإلنفاؽ، فإذا طمبت الزوجة التطميؽ بعد امتناع الزوج عف تنفيذ الحكـ ينظر 
 القاضي إلى مسوغات عدـ تنفيذ الحكـ، ثـ يحكـ بالتطميؽ وفقا لما يطمب القانوف.

يبيف المدة التي يجب أف تنتظرىا الزوجة بعد صدور حكـ ضد إال أنو ما يعاب عمى المشرع أنو لـ 
 2الزوج بعدـ االنفاؽ لتطمب ىي التطميؽ، فيؿ ليا رفع دعوى حاؿ صدور الحكـ أـ تنتظر مدة معينة؟ 

ىذا ويجب أف يكوف امتناع الزوج عف النفقة بسبب عسره، فمو كاف االمتناع عائد لمعسر فبل يطمقيا 
أما إذا كاف موسرا ، 3مطة التقديرية في منح الزوج المعسر ميمة لئلنفاؽ عمى زوجتوالقاضي بؿ تبقى لو الس

ؾ أف يستعيف بالفقو ، ويمكف لمقاضي في ذل4وادعى العجز فاألمر يختمؼ ويعود لمقاضي سمطة التقدير فيو
ؽ أ ج  222اإلسبلمي طالما أف ىذه المسألة ىي مف المسائؿ المسكوت عنيا قانونا إعماال لنص المادة 

 التي تجيز لو ذلؾ.

                                                                 
، لسنة 49، نشرة القضاة عدد 02/05/1995، المؤرخ في 118475قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .241، ص 1996
ويبدوا أف ىذا السكوت ىو إحالة لمقواعد العامة لمتنفيذ المقررة بموجب قانوف االجراءات المدنية واالدارية الجزائري الصادر  2

و  406، وذلؾ طبقا لممواد 2008لسنة  21، الجريدة الرسمية عدد 2008فيفري  23المؤرخ في  09-08القانوف رقـ بموجب 
يـو مف تاريخ  15تي نستنتج منيا ضرورة انتظار الزوجة لميمة التنفيذ االختياري المقررة بػ وما بعدىا مف ىذا القانوف، ال 612

 التبميغ الرسمي لمحكـ لمزوج عف طريؽ محضر قضائي، لتتمكف بعد ذلؾ مف رفع دعوى تطميؽ أماـ قضاء األسرة. 
كريمة )محروؽ(، دور القاضي في حماية األسرة عمى ضوء المستحدث في تشريعات األسرة، دار ألفا  :لتفاصيؿ أكثر أنظر 3

 .78، ص 01، ط 2019لموثائؽ، الجزائر، 
، ديواف -مقدمة الخطبة، الزواج، الطبلؽ، الميراث، الوصية  –العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري  4

 .276، ص 04، ط 01، ج 2004لجزائر، المطبوعات الجامعية، ا
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فيو أف ال تكوف الزوجة عالمة بإعسار زوجيا وقت الزواج، وىذا الشرط يبدوا  أما الشرط الثاني
منطقيا مف حيث أنيا عممت بحالو وقبمت بو، فبل يمكف أف تجادؿ في ذلؾ بعد الزواج، فإذا كانت عالمة 
بمصدر دخمو المحدود، أو بأنو ليس لو دخؿ ورفعت دعواىا، رفض القاضي الدعوى لعدـ التأسيس ألف 

، ويقع عبئ االثبات في ىذه الحالة عمى : "...ما لـ تكف عالمة بإعساره وقت الزواج"القانوني يقوؿ النص
 الزوج.

ىذا ويجب أف يكوف االنفاؽ الذي طالبت الزوجة بالتطميؽ لسببو ىو االنفاؽ عمى مثميا، فبل يجوز 
 79و  78وتعجزه عمبل بالمواد أف تطمب التطميؽ لعدـ االنفاؽ إذا كانت قد طمبت طمبات تفوؽ قدرة الزوج 

 1مف ؽ أ ج. 80و 

ماذا لو كاف اعسار الزوج ناتج عف تقاعسو عف العمؿ، ىؿ يجوز لمزوجة والسؤاؿ المطروح ىنا ىو: 
 طمب التطميؽ في ىذه الحالة؟

( ؽ أ ج يؤدي إلى القوؿ بأنو ال يحؽ ليا طمب 01( فقرة )53إف التمسؾ بحرفية نص المادة )
ذا أخذنا بروح النص فحينيا يجوز لممرأة طمب التطميؽ، كوف ضرر عدـ االنفاؽ لمزوجة قد التطميؽ، لكف إ

تحقؽ ليا ميما كاف مبرر االعسار، ولذلؾ كاف ينبغي عمى المشرع أف يعدؿ في النص بطريقة تجعمو يطبؽ 
 يمكف ىنا بصورة مرنة تجمع بيف المبدأ واالستثناء، خصوصا إذا تبيف تقاعس الزوج عف طمب الرزؽ، فبل

 معاقبة الزوجة بمنعيا مف طمب التطميؽ.

 يقوؿ فييا: البف القيـلنختـ موضوع التطميؽ لعدـ االنفاؽ بكممة جامعة 

                                                                 
اليزيد عيسات، التطميؽ بطمب مف الزوجة في قانوف األسرة الجزائري مدعـ باالجتياد القضائي لممحكمة العميا، مذكرة  1

دليمة تريكي  لتفاصيؿ أكثر أنظر، 54، ص 2003، الجزائر، 01ماجستير في القانوف فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر 
دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي وبعض تشريعات  –آيت شاوش، "التطميؽ لعدـ اإلنفاؽ في قانوف األسرة الجزائري ة المولود

ص  ،2010يوليو ، الجزائر، 01 العدد، 01المجمد ،  األكاديمية لمبحوث القضائية مجمةال"، –األحواؿ الشخصية العربية 
151.   
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في ىذه المسألة أف الرجؿ إذا غر المرأة بأنو ذو "...والذي تقضي بو أصوؿ الشريعة وقواعدىا 
ماؿ وترؾ االنفاؽ عمى امرأتو ولـ تقدر عمى ماؿ فتزوجتو عمى ذلؾ، فظير معدما ال شيء لو، أو كاف ذا 

 أخذ كفايتيا مف مالو بنفسيا، وال بالحاكـ أف ليا الفسخ.

ف تزوجت عالمة بعسرتو، أو كاف موسرا ثـ أصابتو جائحة اجتاحت مالو فال فسخ ليا في ذلؾ،  وا 
وا بينيـ وبينيف وباهلل تصيبيـ الفاقة بعد اليسار، ولـ ترفعيـ أزواجيـ إلى الحكاـ ليفرق  ولـ تزؿ الناس

 التوفيؽ.

وقد جعؿ اهلل الفقر والغنى مطيتيف لمعباد، فيفتقر الرجؿ الوقت ويستغني الوقت، فمو كاف كؿ مف 
افتقر فسخت عميو امرأتو لعـ البالء وتفاقـ الشر وفسخ نكاح أكثر العالـ وكاف الفراؽ بيد أكثر النساء، 

 1انا".فمف الذي لـ تصبو عسرة ويعوز النفقة أحي

 الفقرة الثانية

 التطميؽ لمعيوب

إف الحياة الزوجية قواميا األلفة والمودة والرحمة والتعاوف بيف الزوجيف، ولوال الشعور المتبادؿ الذي 
، 2يبعثو ا في نفوس األزواج لما استطاع أحدىما معاشرة اآلخر زمنا قصيرا، فكيؼ بمعاشرتو طوؿ الحياة

الحياة الزوجية ويغيرىا، ومف ذلؾ أف يتفاجأ أحد الزوجيف بإصابة صاحبو لكف قد يحدث ما يعكر صفو 
بعيب ما يكوف صعبا أو مستحيؿ الشفاء أو منفرا أو مضرا، وقد يكوف حتى مانعا مف تحقيؽ المقصد 

، ألجؿ ىذا أجاز المشرع 3الشرعي الذي شرع الزواج ألجمو كاالستمتاع وانجاب األوالد وبناء أسرة منسجمة
، فيكوف لمزوج الحؽ في الطبلؽ باإلرادة 4ئري لكبل الزوجيف فؾ الرابطة الزوجية عمى أساس ىذا العيبالجزا

                                                                 
 .104-103، د ط، ص 2013ناجي بمقاسـ )عبللي(، الطبلؽ في المجتمع الجزائري، دار ىومة، الجزائر،  1
 .92-91جيبللي وحياني، المرجع السابؽ، ص  2
 .70اليزيد عيسات، المرجع السابؽ، ص  3
مف العاب والعيبة، ويعني الوصمة، وعاب الشيء أي صار ذا عيب، وعيبة تعيبو أي َنَسَبو  إلى  فيو: العيب لغةوعف مفيوـ  4

، أي أجعميا ذات عيب، وقصد بذلؾ ﴾ 78سورة الكيؼ، اآلية  ﴿ "فأردت أف أعيبيا"العيب وجعمو ذا عيب لقولو تعالى: 
 .3184 – 3183جماؿ الديف )ابف منظور(، المرجع السابؽ، ص  أنظر:السفينة، 
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، كما يجوز لمزوجة طمب 1المنفردة، ويكوف طبلقو ىذا مبررا غير تعسفي في ىذه الحالة وال يمـز بالتعويض
يجوز ( التي نصت عمى: "02فقرة )( 53التطميؽ لوجود عيب في الزوج، وىذا طبقا لممادة الثالثة والخمسوف )

 2.العيوب التي تحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج" -2لمزوجة أف تطمب التطميؽ لألسباب اآلتية: 

( عيبا يجوز التمسؾ بو إليقاع الفرقة بيف 12وحسب آراء فقياء الشريعة االسبلمية ىناؾ اثنى عشر )
الزوجيف، منيا ما يشترؾ فيو الزوجاف وىذه العيوب ىي الجنوف والجذاـ والبرص وعيب العذيطة، ومنيا ما 

ا ما يختص بو الزوج وىي عيب تنفرد بو الزوجة وىي عيوب بخر الفرج واإلفضاء والعفؿ والقرف والرتؽ، ومني
 3الجب والخصاء والعنة واالعتراض.

وقد اختمؼ فقياء الشرع في جواز الفرقة لمعيب مف عدميا، فمنيـ مف منع ذلؾ في كؿ األحواؿ، 
 ومنيـ مف أجاز ذلؾ.

بينما ، الزوجةفقد ذىب جميور الفقياء إلى جواز فسخ النكاح لمعيوب سواء مف طرؼ الزوج أو 
 4الظاىري وابف حـز ومف وافقيما إلى أنو ال يجوز فسخ النكاح بعيب البتة. ذىب داوود

 

                                                                                                                                                               

"ذلؾ النقص البدني أو العقمي، أو ىو نقص مادي أو معنوي يعتري أحد  :أما اصطالحا، فالعيب في ىذه الحالة ىو
الزوجيف فيسبب ضيقا لمزوج اآلخر نتيجة حرمانو مف الحصوؿ عمى ثمرة ومقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية، ومف أجؿ 

لعيوب ىي أيضا "تمؾ العمؿ الجنسية أو األمراض الجسدية التي مف شأنيا او ذلؾ م نح لممرأة حؽ طمب التطميؽ لمعيب"، 
العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة  أنظر:الحيمولة دوف ممارسة العبلقات الجنسية ومف التمتع بالحياة الزوجية"، 

 .28الجزائري، المرجع السابؽ، ص 
 مف قانوف األسرة الجزائري. (52)و  (48)وىذا طبقا لممادتيف  1
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2
أبو محمد موقؼ الديف  و وما بعدىا، 436بدراف أبو العينيف )بدراف(، المرجع السابؽ، ص  :لمتفصيؿ في ىذه العيوب أنظر 3

وما  93ناجي بمقاسـ )عبللي(، المرجع السابؽ، ص  و، 94عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص 
 وما بعدىا. 122العربي )بختي(، المرجع السابؽ، ص  وبعدىا، 

 .516وىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  4
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"الطالؽ مرتاف فإمساؾ بمعروؼ أو  فإف أقوى ما تمسكوا بو ىو قوؿ ا تعالى: ،فعف أدلة الجميور
 2."ال ضرر وال ضرار"، وقولو صمى ا عميو وسمـ: 1تسريح بإحساف"

ال يوجد أي دليؿ في القرآف أو السنة أو األثر عف الصحابة أو أما عف أدلة الظاىرية، قالوا أنو 
القياس أو المعقوؿ يجيز فسخ الزواج لعيب في أحد الزوجيف، وأف كؿ نكاح صح بكممة ا وسنة رسولو 
ال دخؿ الزوجاف في  صمى ا عميو وسمـ ي حـر التفريؽ فيو بيف الزوجيف بغير قرآف كريـ وسنة ثابتة، وا 

 4المرء وزوجو". "فيتعمموف منيا ما يفرقوف بو بيف :، وذلؾ في قولو3ـ ا تعالىصنؼ مف ذمي

( 02( فقرة )53المادة الثالثة والخمسوف )نص يتبيف مف خبلؿ وبالرجوع إلى موقؼ المشرع الجزائري  
الشريعة مف ؽ أ ج أنو أجاز التطميؽ لمعيوب مف طرؼ الزوجة آخذا في ذلؾ بما ذىب إليو جميور فقياء 

استقر عمييا الفقو والعمؿ شريطة توافر مجموعة مف الشروط  تفعيؿ ذلؾ قضاًء يكوف اإلسبلمية، ولكف
 وىي:القضائي في الجزائر، 

 .أف يكوف العيب في الزوج 
  أف يكوف العيب مف العيوب التي تحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزوج، وخاصة االستمتاع والنسؿ

حصاف الزوجيف.  وا 
 لعيب مف العيوب المستمرة الدائمة التي ال يتوقع شفاءىا.أف يكوف ا 
 .أف تقـو الزوجة برفع دعوى تطميقيا إلى القاضي 
 .5أف القاضي ال يحكـ بتطميقيا إال بعد التأكد مف صحة دعواىا التي تثبتيا بمختمؼ الوسائؿ 

                                                                 
 .229سورة البقرة، جزء مف اآلية  1
 . 326، ص 22830أبو عبد ا اسماعيؿ )البخاري(، المرجع السابؽ، الحديث رقـ  2
 .516)الزحيمي(، المرجع نفسو، ص  وىبة 3
 .101سورة البقرة، جزء مف اآلية  4
إلى  1982مدعـ باجتياد المجمس األعمى والمحكمة العميا مف سنة  –لحسيف )بف شيخ أث ممويا(، المرشد في قانوف األسرة  5

 .150، ص 02، ط 2015، دار ىومة، الجزائر، - 2014سنة 
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ىذا وعمى القاضي أف يتأكد مف وجود العيب الذي تدعيو الزوجة في الزوج، وذلؾ باالستعانة بالخبرة  
 سنةمف أطباء مختصيف، أو بأي وسيمة أخرى كاإلقرار، وفي الواقع فالقضاة عادة ما يمنحوف الزوج أجؿ 

ء فيو: "متى كاف مف والذي جا 19/11/1984مف أجؿ العبلج، ىذا ما أكده قرار لممجمس األعمى بتاريخ 
المقرر في الفقو اإلسبلمي وعمى ما جرى بو القضاء أنو إذا كاف الزوج عاجزا عف مباشرة الزوجة يضرب لو 
ف  أجؿ سنة كاممة مف أجؿ العبلج...وبعد انتياءىا فإف لـ تتحسف حالة مرضو حكـ لمزوجة بالتطميؽ، وا 

 1يعة اإلسبلمية".القضاء بما يخالؼ ىذه المبادئ يعد خرقا لقواعد الشر 

والمبلحظ أف المشرع الجزائري بمنحو ىذا السبب لمزوجة مف أجؿ التطميؽ لـ يبيف ما إذا كانت 
ذا كانت عالمة بو فيؿ يسقط حقيا في التطميؽ عمى أساسو ؟الزوجة عالمة بالعيب قبؿ الزواج مف عدمو ، وا 

ومف جية أخرى فقد تقع الزوجة في مسألة ، ىذا مف جية 2؟و األمر ي التطميؽ لعدـ اإلنفاؽىبعد ذلؾ مثمما 
عيوب االرادة وىي التدليس، وذلؾ في حالة ما إذا كاف الزوج عالما بعيبو قبؿ الزواج وأخفى عنيا ذلؾ، فما 

 ىو الحؿ في ىذه الحالة؟، كميا أمور كاف البد عمى المشرع تبياف أحكاميا.

حقيا في طمب التطميؽ بعد ذلؾ، قياسا عمى  غير أننا نرى أف عمـ الزوجة بالعيب قبؿ الزواج يسقط
حكـ عمـ الزوجة بعسر الزوج قبؿ الزواج، وذلؾ الشتراكيما في السبب والعمة، أما عف التدليس الذي قد تقع 
فيو الزوجة نتيجة عمـ الزوج بعيبو قبؿ الزواج واخفاءه عنيا فيذا ال يمنحيا الحؽ في التطميؽ فقط بؿ يمنحيا 

 3عويض إعماال لمقواعد العامة لمتدليس المقررة في القانوف المدني الجزائري.أيضا الحؽ في الت

ومف أكثر العيوب اثارة لمجدؿ ىو عيب العقـ، وحؽ الزوجة في طمب التطميؽ عمى أساسو مف 
( 53إلى القضاء الجزائري نجده يجيز ذلؾ بناء عمى تفسير المادة الثالثة والخمسوف )حيث بالرجوع عدمو، 
( ؽ أ ج التي اشترطت أف يحوؿ العيب دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج، والعقـ يحوؿ دوف تحقيؽ 02فقرة )

                                                                 
، ص 1989، لسنة 03، ـ ؽ عدد 19/11/1984، بتاريخ 43784قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

73. 
كريمة )محروؽ(، دور القاضي في حماية األسرة عمى ضوء  :بالعيب مف عدمو أنظرلمتفصيؿ أكثر في مسألة عمـ الزوجة  2

 .81-80-79المستحدث مف تشريعات األسرة، المرجع السابؽ، ص 
 مف القانوف المدني الجزائري، مرجع سابؽ.( 87( و )86) ادتيفالمأنظر   3
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أحد أىـ أىداؼ الزواج أال وىو االنجاب، ومف ذلؾ نجد قرار لممحكمة العميا جاء فيو: "إف المعاشرة بيف 
ة، مما أدى بالزوجة كانت طويمة، وأف الطاعف لـ ينجب أطفاؿ طيمة ىذه المد –في قضية الحاؿ  –الزوجيف 

إلى أف تطمب التطميؽ لتضررىا مف عدـ االنجاب، وعميو فإف قضاة الموضوع بقضائيـ بتطميؽ الزوجة 
  1بسبب العيب الذي يحوؿ دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج قد طبقوا القانوف تطبيقا سميما".

التطميؽ استنادا إلى وجود وجاء في قرار آخر أنو: "مف المقرر قانونا وقضاء جواز طمب الزوجة 
عيب يحوؿ دوف تحقيؽ ىدؼ الزواج لتكويف أسرة وتربية األبناء ولما أسس قضاة الموضوع قرارىـ القاضي 
بالتطميؽ عمى عدـ امكانية انجاب األوالد استنادا لنتائج الخبرة الطبية التي خمصت إلى عقـ الزوج فإنيـ قد 

  2".وفروا لقضائيـ األسباب الشرعية الكافية

كما أشار قرار آخر إلى أنو: "متى كاف مف المقرر شرعا وقانونا أف مف أىداؼ الزواج تكويف أسرة 
أساسيا المودة والرحمة والتعاوف، فإف عدـ تحقيؽ األىداؼ السالفة يخوؿ لمزوجة الحؽ في طمب التطميؽ، 

لرامي إلى التطميؽ لعدـ قدرة ومف ثـ فإف قضاة الموضوع كانوا عمى صواب عندما استجابوا لطمب الزوجة ا
 3الزوج عمى اإلنجاب وتكويف أسرة متكاممة".

 الفرع الثاني

 التطميؽ لميجر ولمحكـ عمى الزوج بعقوبة سالبة لمحرية

نقسـ ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األولى لػ "التطميؽ لميجر في المضجع"، بينما نخصص 
 الزوج بعقوبة سالبة لمحرية". الفقرة الثانية لػ "التطميؽ لمحكـ عمى

                                                                 
، 2001، ـ ؽ عدد خاص، لسنة 16/02/1999، بتاريخ 213571قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .119ص 
، ص 1995، لسنة 02، ـ ؽ عدد 22/12/1992، بتاريخ 87301قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

92. 
، ص 1995، لسنة 02، ـ ؽ عدد 13/03/1989، بتاريخ 52850قـ قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ ر  3

37-38. 
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 الفقرة األولى

 التطميؽ لميجر في المضجع

، 1باإلضافة لمتطميؽ لعدـ اإلنفاؽ ولمعيوب يجوز لمزوجة كذلؾ طمب التطميؽ لميجر في المضجع
"يجوز لمزوجة أف تطمب ( ؽ أ ج التي تنص عمى: 03( فقرة )53وىذا طبقا لممادة الثالثة والخمسوف )

، وىي فقرة جاءت مقتضبة رغـ أف 2اليجر في المضجع فوؽ أربعة أشير" -3لألسباب اآلتية: التطميؽ 
السياؽ العاـ يدؿ عمى أنيا مفيومة، إال أف الواقع يثبت العكس، ألف الشريعة اإلسبلمية تعتبر مصدر رسمي 

حؽ لمزوج عمى زوجتو  لقانوف األسرة الجزائري، وفي الشريعة يستعمؿ لفظ اليجر لمداللة عمى التأديب، وىو
الناشز، لكف المشرع أجاز التطميؽ لميجر ولو كاف سببو ىو التأديب، كما أف المشرع اشترط أف يكوف اليجر 

( أشير وليس اليجر، 04( أشير، والمعمـو شرعا أف اإليبلء ىو الذي يكوف إلى مدة أربعة )04فوؽ أربعة )
 3جميور فقياء الشريعة اإلسبلمية. فيذا األخير غير محدد بمدة زمنية كما ذىب إليو

وبيف  –الذي يكوف بغرض التأديب  –وعميو نبلحظ أف المشرع قد جمع بيف اليجر في المضجع 
 اإليبلء في الحكـ، وجعؿ كمييما سببا لطمب التطميؽ.

عموما فقد منح المشرع الجزائري لمزوجة الحؽ في طمب التطميؽ في حالة ىجر الزوج لممضجع، 
 ، وىي:التي استقر عمييا العمؿ القضائي بط بمجموعة مف الشروطر  تفعيؿ ذلؾ قضاًء ولكف 

  ىجر الزوج لزوجتو مف المبيت معيا في فراش الزوجية واإلعراض عنيا وعدـ االقتراب منيا، أو ترؾ
 فراش الزوجية والنـو في فراش آخر.

                                                                 
ترؾ وطء الزوجة وعدـ االقتراب منيا لمدة أربعة أشير فأكثر مما ألحؽ بيا ضررا، ذلؾ أف ىجر " :اليجر في المضجع ىو 1

سوء عشرة وىجر وفراؽ، فإذا لـ فراش الزوجية يعني تباعد الطرفيف، ونشوء الوحشة والشقاؽ بيف الزوجيف، وانقبلب األلفة إلى 
كريمة )محروؽ(، دور القاضي في حماية األسرة  :أنظر ،"تعد الزوجة تحتمؿ ىذا اليجر فيجوز ليا طمب التطميؽ مف القاضي

 .127العربي )بختي(، المرجع السابؽ، ص  و، 82عمى ضوء المستحدث في تشريعات األسرة، المرجع السابؽ، ص 
 الذكر.، السالؼ 05/02األمر  2
بدراف أبو العينيف )بدراف(، المرجع  و ،544-543-540وىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  :لتفاصيؿ أكثر أنظر 3

 وما بعدىا. 414السابؽ، ص 
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 ف لميجر مبرر مشروع ومعقوؿ فبل أف يكوف ىذا اليجر عمديا، ودوف مبرر شرعي أو قانوني، فإذا كا
يحؽ لمزوجة طمب التطميؽ، كأف يكوف اليجر لمرض في الزوج، أو بسبب سفره، أو بسبب أداءه لواجب 

 الخدمة العسكرية...إلخ.
 ( أشير، أي أف ال يقع خبلؿ04أف يتجاوز اليجر أربعة )  ىذه المدة أي اتصاؿ بيف الزوجيف، والبد

غير منقطعة، وعمى الزوجة أف تثبت ىذه الواقعة المادية بكافة طرؽ اإلثبات، أف تكوف ىذه المدة مستمرة و 
 ( أشير.04باإلضافة إلى إثباتيا لمضرر الحاصؿ ليا مف جراء ىجرىا لمدة تتجاوز األربعة )

 .1توافر نية اإلضرار بالزوجة وليس نية اإلصبلح والتأديب 
التأكد مف توافرىا حتى يتمكف مف تطبيؽ الفقرة ىذه ىي الشروط األساسية التي ينبغي عمى القاضي 

ذا تخمؼ أي شرط مف ىذه الشروط فبل 53( مف المادة الثالثة والخمسوف )03) ( ؽ أ ج تطبيقا سميما، وا 
 يجوز لمقاضي أف يحكـ لمزوجة بالتطميؽ استنادا إلى اليجر في المضجع.

 الفقرة الثانية
 ريةالتطميؽ لمحكـ عمى الزوج بعقوبة سالبة لمح

أنو مف أسباب التطميؽ  84/11( مف ؽ أ ج 04( فقرة )53جاء في نص المادة الثالثة والخمسوف )
الحكـ عمى الزوج بعقوبة سالبة ومقيدة لحريتو لمدة أكثر مف سنة فييا مساس بشرؼ األسرة وتستحيؿ معيا 

، غير أف ىذه الفقرة لحقيا تعديؿ وتنقيح بموجب تعديؿ قانوف األسرة باألمر 2مواصمة العشرة والحياة الزوجية
الحكـ عمى  -4"يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ لألسباب اآلتية: ، وأصبح مضمونيا كاآلتي: 05/02

 3.الزوج عف جريمة فييا مساس بشرؼ األسرة وتستحيؿ معيا مواصمة العشرة والحياة الزوجية"

                                                                 
مف قانوف األسرة الجزائري في ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية والقانوف، مذكرة  53نجية زيتوني، دراسة تحميمية لممادة  1

 .106، ص 2006-2005، الجزائر، 01ماجستير في القانوف، فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر 
 ، السالؼ الذكر.84/11القانوف  2
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  3
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الجزائري حسنا بيذا التعديؿ، ألف النص القديـ كاف يشتمؿ عمى أخطاء عديدة، ومف وقد فعؿ المشرع 
وكأف ىناؾ عقوبات شائنة وأخرى غير شائنة، والقانوف نفسو لـ يعرؼ  "الشائنة"ذلؾ وصؼ العقوبة بػ 

 العقوبة الشائنة فكيؼ لمزوجة أف تعرفيا وتطمب التطميؽ عمى أساسيا.

ئـ األخبلقية كالزنا والدعارة، والجرائـ الماسة بالسمعة والشرؼ كالسرقة ولعؿ المشرع قصد بذلؾ الجرا
 واالختبلس والرشوة ونحوىا.

أنو يشترط لطمب الزوجة التطميؽ أف ي حبس الزوج لمدة تزيد وما كاف يؤخذ عمى ىذا النص كذلؾ 
تحيؿ معيا مواصمة عف السنة، بمعنى لو ح بس أقؿ مف سنة حتى لو كانت الجريمة ماسة بشرؼ األسرة وتس

 ال يمكف لمزوجة رغـ ذلؾ طمب التطميؽ، وىذا غير منطقي.العشرة الزوجية 

اشتراط المشرع أف تكوف ثـ أف اإلشكاؿ اآلخر الذي الزاؿ مطروح حتى بعد تعديؿ المادة أعبله ىو 
أمكف لمقاضي  الجريمة ماسة بشرؼ األسرة وتستحيؿ معيا مواصمة العشرة والحياة الزوجية، ومعمـو أنو إذا

معرفة الجرائـ الماسة بشرؼ األسرة، فإف تقدير استمرار الحياة الزوجية مف عدمو ىو أمر يخص الزوجة، 
وىو يختمؼ مف زوجة ألخرى، فيؿ يأخذ القاضي بتقديرىا، أـ أف التقدير تقديره طالما أف النص لـ يمنح 

 .!الزوجة سمطة التقدير

 05/02( ؽ أ ج المعدلة باألمر 04( فقرة )53الثالثة والخمسوف )عموما بالرجوع إلى نص المادة 
افر مجموعة مف الشروط وىي نجد أنو حتى تستطيع الزوجة طمب التطميؽ استنادا ليذا السبب البد مف تو 

 كاآلتي:

 الجيات استنفذ جميع طرؽ الطعف العادية وغير العادية يديف الزوج مف طرؼ  أف يصدر حكـ بات
تصة بإصداره، وعمى الزوجة تقديـ نسخة مف ىذا الحكـ البات أماـ محكمة شؤوف األسرة لطمب القضائية المخ

 1التطميؽ.
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  أف يكوف سبب ىذا الحكـ ىو ارتكاب الزوج جريمة فييا مساس بشرؼ األسرة، ويعود لمقاضي تقدير
ع الجزائري كجريمة الزنا ذلؾ، ولعؿ المقصود بذلؾ ىو الجرائـ الماسة باآلداب العامة والتي يستيجنيا المجتم

 1أو الدعارة أو ىتؾ العرض أو الخيانة أو التجسس...إلخ.
  أف تكوف الجريمة قرينة عمى استحالة مواصمة العشرة والحياة الزوجية، ومعنى ذلؾ أف الحكـ عمى

وتحوليا إلى كره الزوج بيذه الجريمة يؤدي إلى توتر العبلقات بيف الزوجيف، وانقطاع المودة والمحبة بينيما 
 2وبغض.

( مف ؽ أ ج بعد تعديميا 02( فقرة )53غير أف المشرع الجزائري في نص المادة الثالثة والخمسوف )
لـ يشترط أف تكوف العقوبة المحكوـ بيا عمى الزوج ىي عقوبة مقيدة لحريتو أو عقوبة موقوفة التنفيذ أو 

ؽ في كؿ ىاتو الحاالت، وىذا عمى عكس النص غرامة، ونظرا ليذا السكوت فيجوز لمزوجة طمب التطمي
القديـ الذي كاف يشترط أف تكوف العقوبة مقيدة وسالبة لحرية الزوج حتى تستطيع الزوجة طمب التطميؽ عمى 

 أساسيا.  

 الفرع الثالث

 التطميؽ لغيبة الزوج والرتكابو فاحشة مبينة

ميؽ لغيبة الزوج"، بينما نخصص الفقرة نقسـ ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األولى لػ "التط
 الثانية لػ "التطميؽ الرتكاب الزوج فاحشة مبينة".

 الفقرة األولى

 التطميؽ لغيبة الزوج

                                                                 
 .84-83كريمة )محروؽ(، دور القاضي في حماية األسرة عمى ضوء المستحدث مف تشريعات األسرة، المرجع السابؽ، ص  1
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تعتبر الغيبة كسبب موجز لمتطميؽ مف األسباب المختمؼ فييا بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية، حيث 
الزوج دفعا لمضرر الذي يصيبيا مف جراء ذلؾ، ولكف أجاز المالكية والحنابمة لمزوجة طمب التطميؽ لغيبة 

 بشروط ىي:

 .أف يكوف غياب الزوج عف زوجتو بدوف عذر مقبوؿ 
 .أف تتضرر الزوجة بغيابو 
 .أف تكوف الغيبة في بمد غير البمد الذي تقيـ فيو الزوجة 
 .1أف تمر سنة عمى الغياب 

از التفريؽ بيف الزوج وزوجتو لغيبة وىذا عمى عكس الحنفية والشافعية الذيف ذىبوا إلى عدـ جو 
ف طالت فبل تكوف سببا لمتفريؽ.  2مطمقا، حتى وا 

أما عف موقؼ المشرع الجزائري نبلحظ بأنو قد ذىب إلى ما ذىب إليو المالكية والحنابمة، حيث أجاز 
ة الثالثة ( مف الماد05لمزوجة طمب التطميؽ لغيبة الزوج بشروط معينة بطبيعة الحاؿ، وىذا طبقا لمفقرة )

الغيبة  -5يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ لألسباب اآلتية: ( مف ؽ أ ج التي تنص عمى: "53والخمسوف )
( مف ذات 112، وىو ما أكده المشرع كذلؾ في المادة مائة واثنى عشر )بعد مرور سنة بال عذر وال نفقة"

مف  53عمى الفقرة الخامسة مف المادة  "لزوجة المفقود أو الغائب أف تطمب الطالؽ بناءً القانوف بقولو: 
 3.ىذا القانوف"

( شروط أساسية 03وعميو حتى تتمكف الزوجة مف طمب التطميؽ لغيبة الزوج البد أف تتوافر ثبلث )
 وىي:

  أف يتغيب الزوج عف زوجتو غيبة طويمة تفوؽ السنة، ويجري حساب ىذه المدة عند فقياء الشريعة
اإلسبلمية بالسنة القمرية، ولكف القانوف لـ يحدد ذلؾ فيصح بالتالي اعتماد السنة الميبلدية طالما أف العمؿ 

                                                                 
 .107ناجي بمقاسـ )عبللي(، المرجع السابؽ، ص  1
ماحادو األساف، أسباب الطبلؽ في قانوف األسرة المالي  لتفاصيؿ أكثر أنظر، 133العربي )بختي(، المرجع السابؽ، ص  2

، ص 2007ر، ، الجزائ01مقارنا بالشريعة اإلسبلمية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو اإلسبلمية، جامعة الجزائر 
 وما بعدىا.  59
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آخر غير البمد الذي تقيـ فيو ، والغيبة المقصودة ىنا ىي غيبة الزوج باإلقامة في بمد 1يجري بيا قضاءً 
فينا ال يمكف لمزوجة طمب غيبة عف بيت الزوجية مع اإلقامة في بمد واحد إذا كانت ىناؾ الزوجة، أما 

 .، ومنو فالسبب يتغير ىنا، 2التطميؽ عمى ىذا األساس، بؿ يمكنيا طمبو عمى أساس الضرر
 يعد، فيتيرب بذلؾ مف واجباتو ويخؿ  أف تكوف الغيبة دوف عذر شرعي وعقمي مقبوؿ، كأف يسافر ولـ

بالتزاماتو، وىو ما يضر بالزوجة ضررا كبيرا، أما إذا كاف الغياب بعذر مقبوؿ كالسفر لمدراسة أو العبلج أو 
العمؿ أو ألداء الخدمة العسكرية وما شابو ذلؾ، فبل يجوز لمزوجة ىنا طمب التطميؽ لمغياب وذلؾ لوجود 

 3المبرر.
 رط أف يكوف ىذا الزوج الغائب ألكثر مف سنة ببل عذر لـ يترؾ لزوجتو ما تنفقو إضافة إلى ذلؾ يشت

، أي بمفيوـ المخالفة إذا غاب الزوج ألكثر مف سنة ولو دوف عذر -إف وجدوا  –عمى نفسيا وعمى أوالدىا 
ة طمب ولكنو قد ترؾ لزوجتو أمواال تنفؽ منيا عمى نفسيا وعمى أوالدىا فبل يجوز لمزوجة في ىذه الحال

 التطميؽ عمى أساس الغيبة، بؿ البد أف تغير تأسيسيا إما عمى أساس اليجر أو الضرر.
ويقع عبئ إثبات كؿ ىذه الشروط عمى عاتؽ الزوجة المدعية، ويكوف لمقاضي السمطة التقديرية في 

 الحكـ ليا بالتطميؽ لمغيبة مف عدمو. 

 الفقرة الثانية
 التطميؽ الرتكاب الزوج فاحشة مبينة

لقد أجاز المشرع الجزائري لمزوجة طمب التطميؽ الرتكاب الزوج فاحشة مبينة وذلؾ بموجب المادة 
 -7يجوز لمزوجة طمب التطميؽ لألسباب اآلتية: ( مف ؽ أ ج بقولو: "07( فقرة )53الثالثة والخمسوف )

 4ارتكاب فاحشة مبينة".
يبيف إذا ما كاف قد أخذ بالمعنى  ، فالمشرع لـوأوؿ ما يبلحظ عمى ىذا النص ىو قصوره وغموضو

الضيؽ لمفاحشة المبينة أو بالمعنى الواسع ليا، إذ مف الصعب وضع مفيوـ جامع مانع لمفاحشة المبينة، غير 
                                                                 

 .125اليزيد عيسات، المرجع السابؽ، ص  1
 مف ؽ أ ج، سالؼ الذكر. 10فقرة  53ىذا طبقا لممادة  2
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"وال تقربوا الزنا أنو يمكف معرفة مدلوليا مف خبلؿ آيات القرآف الكريـ التي تصور الفاحشة، منيا قولو تعالى: 
"ال تخرجوىف مف بيوتيف وال يخرجف إال أف يأتيف بفاحشة ، وقولو كذلؾ: 1ال"إنو كاف فاحشة وساء سبي

 2.مبينة وتمؾ حدود اهلل ومف يتعد حدود اهلل فقد ظمـ نفسو ال تدري لعؿ اهلل يحدث بعد ذلؾ أمرا"

ليا فيو كؿ فاحشة  المعنى الواسعلمفاحشة ينحصر في ارتكاب الزنا، أما المعنى الضيؽ وعميو فإف 
كالردة، والشرؾ با، واالعتداء عمى قاصر، والزنا، وعقوؽ الوالديف وغيرىا، وعميو فإف تحديد الفعؿ إذا كاف 
فاحشة مبينة أـ ال يرجع لمسمطة التقديرية المطمقة لمقاضي، وىو األمر الذي قد يجعؿ األحكاـ القضائية 

 حالة عمى أنيا فاحشة، ذات الحالة ال يعتبرىا قاضي آخر كذلؾ.مختمفة بيف القضاة، فقد يعتبر قاضي معيف 

والفاحشة المبينة صعبة اإلثبات، خصوًصا وأف المشرع لـ يشترط صدور حكـ قضائي يديف الزوج 
ذا كاف قانوف العقوبات يورد نص بإدانتيا والعقاب عميو  –بيذه الفاحشة  ، مما يجعؿ الزوجة ال -خصوصا وا 

 لمتطميؽ في حقيقة األمر وىو الغالب األعـ.تستفيد منيا كسبب 

 الفرع الرابع

 التطميؽ لكؿ ضرر معتبر شرعا

أجاز المشرع الجزائري لمزوجة طمب التطميؽ بناء عمى كؿ ضرر معتبر شرعا يصيبيا، ليفتح الباب 
في توسيع أسباب التطميؽ، وىو األمر الذي كاف المشرع يتبناه حتى بموجب قانوف  بذلؾ عمى مصرعيو

"يجوز لمزوجة طمب ( منو بقولو: 06( فقرة )53، وذلؾ بموجب المادة الثالثة والخمسوف )84/11األسرة 
 كؿ ضرر معتبر شرعا وال سيما إذا نجـ عف مخالفة األحكاـ الواردة في -6التطميؽ لألسباب اآلتية: 

المعدؿ لقانوف األسرة وأ فرغ  05/02، ىذه الفقرة تـ تعديميا بموجب األمر 3أعاله" 37و  08المادتيف 

                                                                 
 .32سورة اإلسراء، اآلية  1
 .01سورة الطبلؽ، اآلية  2
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"يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ لألسباب ( مف ذات المادة، وأصبح نصيا كاآلتي: 10مضمونيا في الفقرة )
 في عمومية ىذا النص.، وقد وسع المشرع الجزائري بذلؾ أكثر 1كؿ ضرر معتبر شرعا" -10اآلتية: 

وعميو يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ إذا ما أصابيا ضرر معتبر مف طرؼ الزوج، سواء كاف ىذا 
الضرر بالقوؿ أو بالفعؿ، وسواء كاف ناتج عف سموؾ سمبي أو ايجابي مف طرؼ الزوج نحو زوجتو، ويكوف 

مبرحا، أو شتميا بألفاظ نابية، أو ، كضربيا ضربا 2الغرض منو ىو ايذاء الزوجة بأي شكؿ مف األشكاؿ
اإلعراض عنيا بغير سبب، أو احتقارىا وازدراءىا أماـ الغير، أو حرمانيا مف حقوقيا المقررة ليا شرعا 

 وقانونا...إلخ، جاز لمزوجة في كؿ ىذه الحاالت طمب التطميؽ مؤسسة دعواىا عمى الضرر.

الزوج ضد زوجتو متعمدا ومتكررا ومستمرا  أف يكوف ىذا الضرر المرتكب مف 3وقد اشترط المالكية
، أما المشرع الجزائري لـ ينص عمى ذلؾ، ومنو يعود لمقاضي السمطة 4حتى يكوف ليا حؽ طمب التطميؽ
استنادا إلى سكوت  –أو عدـ اعماليا  –( ؽ أ ج 222استنادا لممادة ) –التقديرية في إعماؿ ىذه الشروط 

 .-المشرع عنيا 

( مف المادة الثالثة والخمسوف مف ؽ أ ج التي تجيز لمزوجة طمب التطميؽ 10قرة )ونظرا لعمومية الف
لكؿ ضرر معتبر شرعا فإنو يعود لمقاضي السمطة التقديرية الواسعة في اعتبار الفعؿ ضرر يجوز الحكـ 

العميا، بالتطميؽ عمى أساسو أـ ال، وىي سمطة موضوعية مطمقة ال يقيدىا أي قيد وال تخضع لرقابة المحكمة 
وقد فعؿ المشرع حسنا بذلؾ، ألف مفيـو الضرر يختمؼ مف زماف آلخر ومف مكاف آلخر، ما قد يعتبر ضرر 

 5بالنسبة لزوجة ما قد ال يعتبر كذلؾ بالنسبة لزوجة أخرى.

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 .134اليزيد عيسات، المرجع السابؽ، ص  2
المالكية أجازوا التطميؽ لمضرر، عكس الحنفية والشافعية والحنابمة الذيف لـ يجيزوا ذلؾ ولو كاف الضرر شديدا، ألف دفع  3

الضرر عف الزوجة يمكف بغير الطبلؽ عف طريؽ رفع األمر إلى القاضي، الذي يحكـ عمى الرجؿ بالتأديب حتى يرجع عف 
 .527جع السابؽ، ص وىبة )الزحيمي(، المر  :أنظراإلضرار بيا، 

 .130العربي )بختي(، المرجع السابؽ، ص  4
 .96، دور القاضي في حماية األسرة عمى ضوء المستحدث مف تشريعات األسرة، المرجع السابؽ، ص (محروؽ)كريمة  5
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، والضرر غير المجيز ىذا وقد ضرب لنا القضاء الجزائري أمثمة عدة عف الضرر المجيز لمتطميؽ
 عدة قرارات لممحكمة العميا )المجمس األعمى سابقا( نذكر أىميا كاآلتي: لمتطميؽ، وذلؾ في

  جاء فيو: "حيث أف الزوجة المطعوف ضدىا طمبت  25/02/1985قرار لممجمس األعمى بتاريخ
التطميؽ بدعوى أف زوجيا منعيا مف السفر إلى فرنسا لزيارة أىميا، وىذا ليس داخبل في باب الضرر، وال 

ؿ يمكف الرجوع فيو إلى القاضي بإصدار أمر مف شأنو أف يأذف فيو بالزيارة ويحدد عددىا تطمؽ بموجبو، ب
 1سنويا مراعيا في ذلؾ بعد المسافة ومكانيا...".

  وجاء في قرار آخر: "وعف السبب الثاني وما جاء في آخر السبب األوؿ مف اخراج الزوجة مف
ثيب، ىو طعف في شرفيا ومسا فادحا بعرضيا، لـ يمحؽ خدرىا وعرضيا عمى الحاضريف والتشيير بيا أنيا 

بيا ضررا يطويو النسياف فقط، بؿ ألحؽ بيا عارا يبقى الحقا بذىنيا مع أىميا طوؿ الزمف...، ومف ثـ فالحكـ 
 2بتطميقيا ىو الجزاء الشرعي في القضية، وموافقة المجمس عمى الحكـ ىو ما تقرره القواعد الشرعية".

 آخر: "حيث أف تطميؽ الزوجة عف زوجيا لمضرر يتوقؼ عمى وجود السبب  كما ورد في قرار
الشرعي، حيث أف الزوجة لـ تقدـ سوى شيادات طبية، والتي ال يؤخذ بيا في ىذه األمور وحدىا، فالطبيب لـ 
يشاىد فعؿ الضرب، وانما يشيد عمى ما يراه في جسـ االنساف، ومف ثـ فبل وجود ألي سبب تطمؽ بموجبو 

  3جة مف زوجيا، األمر الذي يستوجب معو النقض دوف اإلحالة".الزو 
  وجاء في قرار آخر لممحكمة العميا: "حيث أف الزوجة قد لحقيا ضرر بسبب انكار الزوج لمعبلقة

مف قانوف األسرة  53الزوجية معيا، وفي ىذه الحالة يجوز ليا طمب التطميؽ وفقا ألحكاـ المادة 
 4الجزائري...".

                                                                 
، 1989، لسنة 01، ـ ؽ عدد 25/02/1985، المؤرخ في 35891قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .81ص 
، 1989، لسنة 04، ـ ؽ عدد 05/05/1986، المؤرخ في 40429قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .181 -180ص 
 .97، ص 1991، لسنة 04، ـ ؽ عدد 02/01/1989مؤرخ في قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، ال 3
، لسنة 53، نشرة القضاة عدد 14/10/1995، المؤرخ في 125059قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  4

 .59، ص 1998
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 خر ليا ورد فيو: "حيث أف قضاة الموضوع قالوا في حيثياتيـ بأف طمب المطعوف ضدىا وفي قرار آ
مبرر نظرا لمضرر الذي لحقيا مف طرؼ الطاعف لتقاعسو في العدؿ بينيا وبيف ضرتيا، واالعتداء عمييا، 

ف ضدىا مف قانوف األسرة...، وبالتالي حكموا لممطعو  53وىو ما يشكؿ الضرر المعتبر شرعا طبقا لممادة 
بالتطميؽ مع التعويض، وبالتالي يكوف ما ينعيو الطاعف بيذه األوجو غير سديد يتعيف رفضو، وتبعا لذلؾ 

 1رفض الطعف".
  وورد في قرار آخر أف: "حيث بالرجوع إلى الحكـ المطعوف فيو يتبيف بأف المطعوف ضدىا قد أسست

الميمة، ولو عبلقة غير شرعية مع احدى الفتيات...، طمب التطميؽ عمى أف الطاعف يتعاطى الخمر والسيرات 
 2مف قانوف األسرة...". 53وىو ما يعد ضررا أعماال لممادة 

 المطمب الثاني
 05/02أسباب التطميؽ المضافة بموجب األمر 

حاوؿ المشرع تحقيؽ المساواة أكثر بيف  05/02بعد تعديؿ قانوف األسرة الجزائري بموجب األمر 
التي تقضي بضرورة تحقيؽ  سيداو وتوصيات لجنتياتفاقية الرابطة الزوجية اعماال لبنود ا الزوجيف في فؾ

، وذلؾ بأف قاـ بتوسيع األسباب التي قد تستند إلييا الزوجة في طمب المساواة التامة بيف الجنسيف في الطبلؽ
ثبلث فروع، نخصص الفرع قاـ بإضافة ثبلثة أسباب نقؼ عندىا بتقسيـ مضموف ىذا المطمب إلى فالتطميؽ، 

مف قانوف األسرة"، فيما نخصص الفرع الثاني لػ "التطميؽ لمشقاؽ  08األوؿ لػ "التطميؽ لمخالفة أحكاـ المادة 
المستمر بيف الزوجيف"، أما الفرع الثالث سيخصص لػ "التطميؽ لمخالفة الشروط المتفؽ عمييا في عقد 

 الزواج".

 الفرع األوؿ
 مف قانوف األسرة 08أحكاـ المادة التطميؽ لمخالفة 

                                                                 
، لسنة 02، ـ ـ ع عدد 12/01/2006، المؤرخ في 356997قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .446، ص 2006
، لسنة 02، ـ ـ ع عدد 15/09/2011، المؤرخ في 654972قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .296، ص 2011
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عمى  05/02( مف ؽ أ ج المضافة باألمر 53( مف المادة الثالثة والخمسوف )06لقد نصت الفقرة )
 1( مف قانوف األسرة.08أنو يجوز لمزوجة طمب التطميؽ لمخالفة أحكاـ المادة )

لؾ مف وجود المبرر ( ىي تختص بأحكاـ تعدد الزوجات، وبينت قيود ذ08وىذه المادة الثامنة )
الشرعي، مع اخبار الزوجة السابقة والبلحقة، باإلضافة إلى طمب ترخيص بذلؾ مف رئيس المحكمة 

  2المختصة.
( ؽ أ ج امكانية التطميؽ 10( فقرة )53ىذا وقد أجاز المشرع الجزائري في المادة الثالثة والخمسوف )

الفقرة لتطمب الزوجة المتضررة مف التعدد التطميؽ عمى لكؿ ضرر معتبر شرعا، فكاف باإلمكاف االكتفاء بيذه 
، غير أف المشرع ارتأى - 84/11كما كاف عميو الحاؿ قبؿ تعديؿ ىذه المادة أي في ظؿ القانوف –أساساىا 

أال وىي الفقرة  ( أف يخصص ليذا السبب فقرة مستقمة بذاتيا53بموجب تعديؿ المادة الثالثة والخمسوف )
، وربما يكوف ىذا مف أجؿ توضيح السبب أكثر ليسيؿ لمزوجة المتضررة مف التعدد ( مف ىذه المادة06)

 اثبات ذلؾ.  
مف ؽ أ  01 ( مكرر08( مكرر و )08( و )08وقد تزامف ىذا مع إعادة تنظيـ التعدد في المواد )

( وذلؾ 06( فقرة )53المادة الثالثة والخمسوف )( مكرر عمى ذات ما ورد في 08) ، ىذا وقد أكدت المادةج
 3."بالتطميؽ"في حالة التدليس، لكؿ زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج لممطالبة بقوليا: 

( 08ىذا يمكف القوؿ أنو يحؽ لمزوجة طمب التطميؽ عمى أساس مخالفة أحكاـ المادة الثامنة ) ومع
مف ؽ أ ج إذا كانت غير راضية عمى التعدد، أو في حالة ما إذا التعدد مبني عمى التدليس، أي لـ يستوفي 

ؽ الزوج لمعدؿ بيف الشروط المنصوص عمييا قانونا، كما يجوز ليا طمب التطميؽ كذلؾ في حالة عدـ تحقي
لمسألة في النياية زوجاتو، ىذا ويجب عمى الزوجة المتضررة اثبات ما تدعيو حتى يقضى ليا بالطبلؽ، وا

، فبالنسبة مثبل لعدـ العدؿ بيف الزوجات فعمى الزوجة أف تثبت بأف زوجيا ال يعامميا معاممة 4يقدرىا القاضي
 وبيف ضرتيا...إلخ. في االنفاؽ بينيا يساويحسنة أو يعنفيا أو ال 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 مف ىذا البحث. في الباب األوؿ سابقا وىو ما فصمنا فيو 2
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  3
 .228عبد النور عيساوي، المرجع السابؽ، ص  4
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أما عف مسألة عدـ وجود المبرر الشرعي، فيطرح التساؤؿ حوؿ إذا ما زاؿ المبرر الشرعي بعد ابراـ 
الزواج الثاني ىؿ يمكف لمزوجة أف تطمب التطميؽ في ىذه الحالة أـ ال؟، ومثاؿ ذلؾ أف الزوج تزوج بزوجة 

، فيؿ يحؽ ليا المطالبة بالتطميؽ؟ يمكف األخيرة ثانية بسبب مرض الزوجة األولى، وبعد الزواج شفيت ىذه
القوؿ في ىذا الصدد أف المبرر الشرعي يشترط وجوده عند ابراـ عقد الزواج الثاني، وعميو إذا زاؿ ىذا 
المبرر بعد ذلؾ ألي سبب مف األسباب فبل يمكف لمزوجة األولى أف تطمب التطميؽ عمى أساسو طالما كاف 

مشرع قد قصد مف وراء شرط عدـ وجود المبرر الشرعي كسبب مف أسباب التطميؽ متوفرا مف البداية، وال
الزواج العرفي، فإذا تزوج الرجؿ بزوجة ثانية زواجا مكتمؿ األركاف والشروط الشرعية دوف أف يقوـ بتسجيؿ 

  1ىذا الزواج مع انعداـ المبرر الشرعي يجوز لمزوجة األولى المطالبة بالتطميؽ.
 عدـ احتراـ شرط اخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبؿ عمى الزواج بيا، فغالبابالنسبة لونفس األمر 

ما يحصؿ ىذا األمر في الزواج العرفي أي الزوج الذي تتوافر فيو كافة األركاف الشرعية والقانونية ولكف لـ 
احتراـ ىذا الشرط في حالة يتـ تسجيمو حتى ال تعمـ بو الزوجة األولى خصوًصا، كما يمكف أف نتصور عدـ 

عدـ اخبار احدى الزوجتيف عمدا ونتيجة لطرؽ احتيالية وتدليسيو تمكف الزوج مف الحصوؿ عمى الترخيص 
 مف رئيس المحكمة ، فيمكف لمزوجة في ىذه الحالة طمب التطميؽ كذلؾ.

يا دوف وبالنسبة أيضا لشرط الحصوؿ عمى ترخيص مف رئيس المحكمة، فكؿ زوجة تزوج عمييا زوج
   2أف يحص عمى ترخيص مف رئيس المحكمة أف ترفع دعوى قضائية لممطالبة بالتطميؽ.

صادر عف المجمس األعمى جاء فيو: ىذا ونجد بعض القرارات القضائية التي تدعـ ذلؾ، منيا قرار 
الثانية ،  "حيث أف الزوج لـ يقـ بواجباتو الزوجية اتجاه المدعية في الطعف بمضي معظـ أوقاتو مع الزوجة

وبالتالي فإف الزوج لـ يطبؽ قاعدة المساواة بيف الزوجيف طبقا لمشريعة، وأنو بناء عمى ذلؾ قضى الحكـ 
سناد حضانة األوالد نفقةالبالتطميؽ بيف الزوجيف، وب المعاد   3".مما يستوجب اعتبار الحكـ سميـ ،لؤلـ وا 

                                                                 
 - 85كريمة )محروؽ(، دور القاضي في حماية األسرة عمى ضوء المستحدث في تشريعات األسرة، المرجع السابؽ، ص  1

86. 
 .86، ص نفسو كريمة )محروؽ(، دور القاضي في حماية األسرة عمى ضوء المستحدث في تشريعات األسرة، المرجع 2
 مقتبس، قرار غير منشور، 05/05/1986، المؤرخ في 41445قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  3

 .200اليزيد عيسات، المرجع السابؽ، ص  عف:
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تعطي الحؽ لمزوجة السابقة في التطميؽ عندما  08وجاء في قرار آخر لممحكمة العميا: "إف المادة 
يتزوج زوجيا بزوجة ثانية دوف عمميا ألف ىذا يعتبر ضرر أصابيا، ومنو فالقضاء بتطميؽ الزوجة ليذا 

 1قد طبؽ فيو القضاة صحيح القانوف".السبب 
الضرر الناتج عف تعدد الزوجات ىو ضرر يمنح لمزوجة حؽ أف يو فإف المشرع الجزائري اعتبر وعم

(، 53( مف المادة الثالثة والخمسوف )06، وقد أكد عمى ذلؾ في موضعيف، األوؿ مف خبلؿ الفقرة )التطميؽ
 ( مكرر مف ؽ أ ج، وىو ما أيده القضاء الجزائري.08والثاني مف خبلؿ المادة الثامنة )

وىو األمر الذي يؤكد السياسة التشريعية لممشرع الجزائري المتجية نحو تقييد التعدد مف جية، ومنح 
المرأة كافة التسييبلت في التطميؽ مف جية أخرى، كؿ ذلؾ اعماال لمبد المساواة بيف الجنسيف في الزواج 

 والطبلؽ المقرر بموجب اتفاقية سيداو وتوصيات لجنتيا.

 الفرع الثاني
 ميؽ لمشقاؽ المستمر بيف الزوجيفالتط

، وذلؾ 05/02استحدث المشرع الجزائري سببا جديدا لمتطميؽ بموجب تعديؿ قانوف األسرة باألمر 
( ؽ أ ج التي تنص عمى: "يجوز لمزوجة أف تطمب 53( ضمف المادة الثالثة والخمسوف )08بإضافة الفقرة )

 2الزوجيف".الشقاؽ المستمر بيف  -8التطميؽ لؤلسباب اآلتية: 
، وبالتالي فالشقاؽ 3: "النزاع الشديد بيف الزوجيف بسبب الطعف في الكرامة"والمقصود بالشقاؽ ىو

ىو: "سوء العشرة بيف الزوجيف، واستمرار التنافر والخصاـ بينيما سواء بسبب الزوج أو بسبب الزوجة، مما 
 4يمحؽ ضرر بأحدىما أو بكمييما".

بلمية عمى أف الشقاؽ بيف الزوجيف ىو مجمبة ألضرار كبيرة ال يقتصر وقد أجمع فقياء الشريعة اإلس
لى كؿ مف لو عبلقة بيما، سواء عبلقة  أثرىا عمى الزوجيف، بؿ يتعداىا إلى ما خمؽ ا بينيما مف ذرية، وا 

                                                                 
، لسنة 55، نشرة القضاة عدد 26/09/1995، المؤرخ في 122443قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .171، ص 1994
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2
 .527وىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  3
 .136اليزيد عيسات، المرجع السابؽ، ص  4
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ذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بيا بما ال يستطيع معو دواـ العشرة بينيما جاز ليا أف  قرابة أو مصاىرة، وا 
تطمب مف القاضي التفريؽ، وحينئذ يطمقيا القاضي طمقة بائنة، ىذا إذا ثبت لو الضرر وعجز عف اإلصبلح 

  1بينيما، أما إذا لـ يثبت الضرر بعث القاضي حكميف لئلصبلح.
ف خفتـ شقاؽ بينيما فابعثوا حكما مف أىمو وحكما مف أىميا إف يريد اهلل وذلؾ لقولو تعالى:  "وا 

 2بينيما إف اهلل كاف عميما خبيرا". اهلل إصالحا يوفؽ
( مف ؽ أ ج نجد بأف المشرع لـ يبيف كيفية 08( فقرة )53وبالرجوع إلى المادة الثالثة والخمسوف )

اثبات الشقاؽ، وال ضرورة اثبات استمراره، وال المتسبب فيو، بؿ اكتفى بمنح الزوجة حؽ التطميؽ لمشقاؽ ولو 
 كانت ىي المتسبب فيو.

أما بالنسبة لمقضاء الجزائري فيو ال يعتد بالشقاؽ الذي يحصؿ أثناء سير اجراءات الخصومة  
القضائية، بؿ يشترط أف يكوف الشقاؽ قد حصؿ خبلؿ الحياة الزوجية، حيث جاء في أحد القرارات القضائية: 

يف الطرفيف، وال يكفي "يثبت الشقاؽ المستمر مف خبلؿ ما يظير مف الحياة الزوجية والخصومات القضائية ب
 3الخبلؼ الظاىر في جمسة الصمح لثبوت الشقاؽ المستمر واالعتماد عميو في التطميؽ".

ذا اشتد الخصاـ بيف الزوجيف وثبت الضرر حكـ القاضي بالتطميؽ بيف الزوجيف، أما اذا اشتد  وا 
 –لمتوفيؽ بيف الزوجيف الخصاـ ولـ يثبت الضرر أوجب المشرع عمى القاضي في ىذه الحالة تعييف حكميف 

التي  4( ؽ أ ج56، وىذا طبقا لممادة السادسة والخمسوف )-إعماال ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية في ىذا األمر 
"إذا اشتد الخصاـ بيف الزوجيف ولـ يثبت الضرر وجب تعييف حكميف لمتوفيؽ بينيما، يعيف تنص عمى: 

أىؿ الزوجة، وعمى ىاذيف الحكميف أف يقدما تقريرا عف القاضي الحكميف، حكما مف أىؿ الزوج وحكما مف 
 5.ميمتيما في أجؿ شيريف"

                                                                 
 .64ماحادو األساف، المرجع السابؽ، ص  1
 .35سورة النساء، اآلية  2
، 2012، لسنة 02، ـ ؽ عدد 14/07/2011، المؤرخ في 624622قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  3

 .227ص 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  4
ىذا وقد فصؿ المشرع الجزائري في اجراءات التحكيـ الذي يتـ في الخصومات وذلؾ بموجب قانوف اإلجراءات المدنية  5

 :حيث، وذلؾ في عدة مواد -سالؼ الذكر ال –واإلدارية 
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في حالة الشقاؽ، غير أف ىذا بتعييف الحكميف لمصمح بيف الزوجيف ومعنى ذلؾ أف القاضي ممـز 
مشروط بعدـ ثبوت الضرر، أي بمفيـو المخالفة إذا ثبت الضرر فإف القاضي يحكـ لمزوجة بالتطميؽ مباشرة 

ف المرور بمرحمة تعييف الحكميف، حيث قضى المجمس األعمى في أحد قراراتو بأنو: "مف المقرر شرعا أنو دو 
إذا طاؿ أمد النزاع بيف الزوجيف، ولحؽ الزوجة مف ذلؾ ضرر بّيف، واقتنع القضاة بضرورة التفريؽ بينيما 

القرار المطعوف فيو بالقصور أو فإنو ال سبيؿ مف حؿ إال بفؾ الرابطة الزوجية، ومف ثـ فإف النعي عمى 
تناقض األسباب أو مخالفة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في غير محمو ويستوجب رفضو، ولما كاف مف الثابت 

أف النزاع بيف الطرفيف طاؿ أمده، وبقي كؿ منيما مّصر عمى موقفو، فإف قضاة الموضوع  في قضية الحاؿ
سميما وغير مشوب بالقصور أو تناقض األسباب وغير مخالؼ بقضائيـ بالتفريؽ بيف الزوجيف كاف قرارىـ 

 1ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية أو لمبدأ حجية الشيء المقضي فيو، ومتى كاف كذلؾ استوجب رفض الطعف".
كما جاء في قرار لممحكمة العميا أنو: "مف المستقر عميو قضاء أنو يجوز تطميؽ الزوجة الستفحاؿ 

وجيف باعتباره ضرر شرعا، ومتى تبيف في قضية الحاؿ أف الزوجة تضررت الخصاـ وطوؿ مدتو بيف الز 
لطوؿ مدة الخصاـ مع الزوج، وأف الزوج ىو المسؤوؿ عف الضرر ألنو لـ يمتثؿ لمقضاء بتوفير سكف منفرد 
لمزوجة، مما جعؿ الزوجة متضررة ومحقة في طمبيا التعويض، وعميو فإف قضاة الموضوع لما قضوا بتطميؽ 

 2.ة لطوؿ الخصاـ، وتظميـ الزوج وتعويض الزوجة، قد طبقوا صحيح القانوف"الزوج

                                                                                                                                                               

إذا لـ يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز لمقاضي أف يعيف حكميف اثنيف لمحاولة منو عمى: " 446تنص المادة   
 الصمح بينيما حسب مقتضيات قانوف األسرة".

 تنفيذ الميمة"."يطمع الحكماف القاضي بما يعترضيما مف اشكاالت أثناء منو عمى:  447وتنص المادة   
"إذا تـ الصمح مف طرؼ الحكميف، يثبت ذلؾ في محضر، يصادؽ عميو القاضي منو عمى:  448كما تنص المادة   

 بموجب أمر غير قابؿ ألي طعف".
"يجوز لمقاضي انياء مياـ الحكميف تمقائيا، إذا تبينت لو صعوبة تنفيذ منو أيضا عمى:  449وتنص المادة   

 حالة، يعيد القضية إلى الجمسة وتستمر الخصومة".الميمة، وفي ىذه ال
، 1990، لسنة 02، ـ ؽ عدد 20/05/1985، المؤرخ في 36414قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .58ص 
، 2001، لسنة 01، ـ ؽ عدد 15/06/1999، المؤرخ في 224655قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .128ص 
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ويمكف القوؿ أخيرا أف التطميؽ في ىذه الحالة إنما يكوف بسبب الضرر الناشئ عف الشقاؽ أو سوء 
دراج 53( مف المادة الثالثة والخمسوف )06العشرة، وعميو كاف باإلمكاف االستغناء عف الفقرة ) ( ؽ أ ج، وا 

ىو في النياية إال ضرر قد ، ألف الشقاؽ ما -التطميؽ لمضرر  –( مف ذات المادة 10الشقاؽ ضمف الفقرة )
يصيب الزوجة، ولكف يبدوا أف المشرع الجزائري قصد مف خبلؿ وضع الشقاؽ في فقرة مستقمة أف يوسع مف 
دائرة أسباب التطميؽ الممنوحة لمزوجة في مقابؿ الطبلؽ باإلرادة المنفردة لمزوج تحقيقا لممساواة بينيما في فؾ 

( )ج( مف اتفاقية سيداو، وكذا توصيات 01( فقرة )16لسادسة عشر )رباط الزوجية، وذلؾ اعماال لممادة ا
 لجنة ىذه االتفاقية.

 الفرع الثالث
 التطميؽ لمخالفة الشروط المتفؽ عمييا في عقد الزواج

يجوز لمزوجة أف ( مف ؽ أ ج بقوليا: "09( فقرة )53وىو ما نصت عميو المادة الثالثة والخمسوف )
 1مخالفة الشروط المتفؽ عمييا في عقد الزواج". -9ية: تطمب التطميؽ لألسباب اآلت

وعميو إذا تـ االتفاؽ بيف الزوجيف عمى شروط معينة، سواء في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحؽ، 
، فعمى الزوج االلتزاـ بيذه 2-كما سبؽ وأف فصمنا فيو  -( مف ؽ أج 35( و )32( و )19طبقا لممواد )

امتناعو عف ذلؾ جاز لمزوجة المجوء إلى القضاء لفؾ الرابطة الزوجية بطمب التطميؽ ، وفي حالة 3الشروط
عمى أساس امتناع الزوج عف االستجابة لشروطيا، وحتى يستجيب القضاء لطمبيا بالتطميؽ في ىذه الحالة 

 البد مف توافر شرطيف أساسيف، وىما:
  عمى أساسو محؿ اتفاؽ بيف الزوجيف، فإذا أف يكوف الشرط الذي خالفو الزوج وطمبت الزوجة التطميؽ

 اشترطتو الزوجة ورفضو الزوج مف البداية، فميس ليا طمب التطميؽ ليذا السبب.

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 مف ىذا البحث.إلى الباب األوؿ جع ر ا 2
ال كاف لمزوج حؽ تطميقيا بإرادتو المنفردة، ويكوف ب و 3 مفيـو المخالفة إذا وضع الزوج شروطا فعمى الزوجة االلتزاـ بيا، وا 

 ؽ أ ج. 52و  48طبلقو في ىذه الحالة مبررا وغير تعسفي طبقا لممادتيف 
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  أف يكوف الشرط مدوف في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحؽ طبقا ألحكاـ المادة التاسعة عشر
ال يعتد القضاء بالشروط العرفية  وىو ما يسيؿ عمى الزوجة اثبات ما تدعيو، وبالتالي( مف ؽ أ ج، 19)

 ( ؽ أ ج.53( مف المادة الثالثة والخمسوف )09لمتطميؽ عمى أساس الفقرة )
ويبلحظ أف منح الزوجة حؽ التطميؽ بسبب مخالفة الزوج لمشروط المتفؽ عمييا في عقد الزواج أو 
في عقد رسمي الحؽ ىو بمثابة الضغط المعنوي الذي يمارس عمى الزوج إلجباره عمى احتراـ ىذه الشروط، 

ذا أصر عمدا عمى مخالفتيا جاز لمزوجة طمب التطميؽ.   وا 
( ؽ أ ج أجاز االشتراط في عقد 19جزائري في المادة التاسعة عشر )ونبلحظ كذلؾ أف المشرع ال

الزواج أو في عقد رسمي الحؽ، بينما منح الزوجة حؽ التطميؽ في حالة مخالفة الشروط المتفؽ عمييا في 
 ( ؽ أ ج،53( مف المادة الثالثة والخمسوف )09عقد الزواج فقط، كما ىو واضح مف المعنى الحرفي لمفقرة )

عمى عقد الزواج في حالة مخالفتيا ال تجيز  ذا يعني أف الشروط المتفؽ عمييا في عقد رسمي الحؽفيؿ ى
لمزوجة طمب التطميؽ؟، طبعا ال، فنرى بأف الشروط المتفؽ عمييا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحؽ 

سيوا مف  قد الرسمي""العليا ذات الحجية، ومف ثـ يكوف ليا ذات األثر عند مخالفتيا، وقد سقطت عبارة 
( مف المادة الثالثة 09المشرع الجزائري حسب ما يتبيف مف سياؽ النص، وعميو نقترح تعديؿ الفقرة )

مخالفة  -9: "يجوز لمزوجة أف تطمب التطميؽ لألسباب اآلتية: ( ؽ أ لتصبح كاآلتي53والخمسوف )
وف النص بذلؾ أكثر وضوحا، وتفاديا ، ليكالشروط المتفؽ عمييا في عقد الزواج أو في عقد رسمي الحؽ"

لمتفاسير والتأويبلت القضائية التي قد تنتج أحكاـ وقرارات قضائية ليا ذات الموضوع ولكنيا مختمفة في 
 المنطوؽ.

قضائي مستقبمي بمناسبة تطبيؽ ىذه الفقرة، يؤكد في  دبموجب اجتياأو قد يتـ استدراؾ ذلؾ 
( ؽ أ 53( مف المادة الثالثة والخمسوف )09مف الفقرة ) الالحؽ" "العقد الرسميمضمونو عمى سقوط عبارة 

 ج لمجرد السيو، وبالتالي يتـ اعماليا اعتماًدا عمى روح القانوف.
وقبؿ غمؽ باب التطميؽ نشير إلى أف المشرع الجزائري باإلضافة إلى منحو الزوجة عدة أسباب 

ليا بالتطميؽ، وىذا إذا أصابيا ضرر مف جّراء ذلؾ لمتطميؽ، فقد منحيا كذلؾ الحؽ في التعويض بعد الحكـ 
( مكرر المضافة بموجب 53إعماال لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع، وىذا طبقا لممادة الثالثة والخمسوف )
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، والتي جاء نصيا كاآلتي: "يجوز لمقاضي في حالة الحكـ بالتطميؽ أف 05/02تعديؿ قانوف األسرة باألمر 
 1.عويض عف الضرر البلحؽ بيا"يحكـ لممطمقة بالت

أخيرا يتبيف مف تعرضنا إلى أسباب التطميؽ سواء تمؾ التي كانت مقررة بموجب قانوف األسرة 
أنيا أسباب تمتاز بالميونة، وذلؾ واضح مف تسييؿ المشرع مف  05/02، أو تمؾ المضافة باألمر 84/11

عطائيا ف الرابطة  الممنوحة ليا لفؾ يؽ تجعؿ مف الرخصةرًصا أخرى لمتطمميمة الزوجة في تأسيس طمبيا، وا 
الزوجية ترتقي شيئا فشيئا إلى مرتبة الحؽ األصيؿ الذي يقابؿ حؽ الزوج في ايقاع الطبلؽ بإرادتو المنفردة، 
وعميو فإف ذلؾ ىو إعماؿ تدريجي لممساواة بيف الجنسيف في فسخ رابطة الزواج التي قررتيا اتفاقية سيداو 

الزوجة حؽ وقد عزز المشرع الجزائري ذلؾ أكثر بإعطاء ا في العديد مف المناسبات، وأوصت بيا لجنتي
وىو ما  "الخمع"،الطبلؽ بإرادتيا المنفردة ودوف حتى موافقة الزوج عف طريؽ وسيمة قانونية أخرى أسماىا بػ 

 نفصمو فيما يأتي.

 المبحث الثاني
 بإقرار حؽ الزوجة في الخمع بإرادتيا المنفردةانعكاسات االتفاقية عمى قانوف األسرة الجزائري 
أعاد المشرع صياغة أحكاـ الخمع، وذلؾ بأف  05/02في إطار تعديؿ قانوف األسرة الجزائري باألمر 

، 84/11جعمو طبلؽ بإرادة الزوجة المنفردة، بعد أف كاف عقد اتفاقي بيف الزوجيف بموجب قانوف األسرة 
رتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، نخصص المطمب األوؿ لػ "أحكاـ ولمعرفة تفاصيؿ وتداعيات ذلؾ ا

الخمع" باعتبارىا تشكؿ قاعدة لمدراسة ال يمكف تجاوزىا، فيما يأتي المطمب الثاني بعنواف "الخمع مف الرخصة 
 ".05/02إلى الحؽ األصيؿ في األمر  84/11الجوازية في القانوف 

 المطمب األوؿ
 أحكاـ الخمع

، وعميو فتبياف -إلى جانب التطميؽ  –يعتبر الخمع طريؽ مف طرؽ حؿ عقدة النكاح بإرادة الزوجة 
أحكامو يقتضي تقسيـ مضموف ىذا المطمب إلى فرعيف، نخصص الفرع األوؿ لػ "مفيوـ الخمع"، بينما 

 ".شروط الخمعفرع الثاني لػ "نخصص ال
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 الفرع األوؿ
 مفيـو الخمع

خمع الشيء خمعو خمعة أو اختمعو، أي نزعو، والنعؿ والثوب والرداء ي خمع خمعا،  الخمع في المغة ىو
ومعناىا جرده مف نفسو، وخمع امرأتو خمعا )بضـ الخاء( وخبلعا فاختمعو، أي أزاليا عف نفسو وطمقيا، فيي 

  1خالع، واالسـ خمعة.
 2."الطبلؽ بعوض، أي بذؿ المرأة العوض عمى طبلقيا"ىو  :عند المالكيةفالخمع  أما اصطالحا

"دعوى ترفعيا الزوجة ضد زوجيا إذا بغضت الحياة معو، ولـ  أما لدى فقياء القانوف فالخمع ىو
يكف مف سبيؿ الستمرار الحياة الزوجية، وخشيت أف ال تقيـ حدود ا بسبب ىذا البغض، والخمع يقتضي 

 3اقتداء الزوجة لنفسيا برد ميرىا وتنازليا عف جميع حقوقيا الشرعية مقابؿ الفرقة مع زوجيا".
مف قانوف  54مشرع الجزائري عمى الخمع بموجب المادة الرابعة والخمسوف فقد نص ال أما قانونا

"يجوز لمزوجة دوف موافقة الزوج أف تخالع نفسيا بمقابؿ مالي، إذا بقولو:  05/02األسرة المعدؿ باألمر 
قيمة صداؽ المثؿ وقت صدور  لـ يتفؽ الزوجاف عمى المقابؿ المالي لمخمع يحكـ القاضي بما ال يتجاوز

 4حكـ".ال
ركز المشرع عمى اعتبار الخمع طبلؽ باإلرادة المنفردة لمزوجة منصبا عمى ومف خبلؿ ىذه المادة 

ماؿ كبدؿ لمزوج، وفي حالة عدـ االتفاؽ يرجع األمر إلى القاضي الذي يحدد البدؿ غالبا نقدا عمى أف ال 
 يتجاوز قيمة صداؽ المثؿ وقت صدور الحكـ. 

يتيمة فقط لتبياف أحكاـ الخمع كطريؽ لفؾ  الجزائري ىو تخصيصو لمادةوما نعيب فيو عمى المشرع 
ميثاؽ غميظ بيف الزوجيف أال وىو عقد النكاح، فكاف مف األجدر تخصيص مواد أكثر لتوضيح أحكاـ الخمع 
تفاديا لئلشكاالت التي قد تثور حولو خاصة القضائية منيا وذلؾ نظرا ليذا العقـ والقصور التشريعي في 

 ـ وتوضيح أحكاـ الخمع.تنظي
                                                                 

 .429جماؿ الديف )ابف منظور(، المرجع السابؽ، ص  1
 .15، د ط، ص 2013الحسيف بف شيخ )آث ممويا(، رسالة في طبلؽ الخمع، دار ىومة، الجزائر،  2
 .263العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري، المرجع السابؽ، ص  3
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"الخمع رخصة لمزوجة تستعمميا ومف جانب القضاء فقد أورد مفيوما لمخمع في أحد قراراتو بقولو: 
     1.لفدية نفسيا مف الزوج مقابؿ مبمغ مالي تعرضو عميو"

والواضح مف ىذا القرار ىو تفاديو تعريؼ الخمع بالطبلؽ أو الفسخ، وعبر عنو بمفيوـ الرخصة، وىو 
 2توجو ذكي لمقضاء الجزائري.

: "فإف مف تشريع الخمع تبدوا جمية في قولو تعالىمما كانت الحكمة األساسية ف حكـ الخمع،وعف 

، فإف كؿ خمع يدور في ىذا النطاؽ فيو جائز، ما خفتـ أال يقيما حدود اهلل فال جناح عمييما فيما افتدت بو"
ا يوجب داـ الطريؽ الموصؿ إليو ىو خوؼ كؿ واحد مف الزوجيف أال يقيـ حدود ا في حؽ صاحبو حسبم

، 3ا شرعا، وذلؾ بأف تتبدؿ العشرة بالمعروؼ إلى حقد وضغينة، ويفوت بذلؾ الغرض المقصود مف النكاح
التي تخاؼ وتخشى أال تؤدي حؽ ا عز وجؿ اإلثـ والمؤاخذة في اآلية األولى عف المرأة رفع وعميو فقد 

                                                                 
، ـ ؽ عدد خاص، لسنة 16/03/1999، المؤرخ في 216239قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أش، بالممؼ رقـ  1

 .138، ص 2001
وطالما أف األمور تتضح بأضدادىا وأشباىيا، سنميز بيف الخمع والتطميؽ لتوضيح مفيـو الخمع أكثر، خاصة وأف كمييما  2

 ، وذلؾ كاآلتي:بينيمااالختبلؼ ة لتبياف أوجو نا الضرور يكوف بمبادرة مف الزوجة، وتحث
  الخمع مرتبط بالعوض الذي تبذلو الزوجة لمزوج مقابؿ طبلقيا منو، أما التطميؽ فيكوف بغير عوض،  فبل تدفع فيو

ر أف التطميؽ أحيانا قد يرتبط ىو اآلخر بعوض لكف يبذلو الزوج لزوجتو وليس العكس جبرا لمضرر الزوجة شيئا لمزوج، غي
 الذي ألحقو بيا.

 ( ؽ أ ج السالفة 53( الواردة بموجب المادة الثالثة والخمسوف )10التطميؽ يوقعو القاضي بتوافر أحد أسبابو العشرة )
كـ ليا بو ولو دوف ابداءىا ألي أسباب.الذكر، أما الخمع فإذا بذلت فيو المرأة العوض   ح 

 كاممة طواىرية، "أحكاـ الخمع أنظر:  ،الخمع اجراءاتو بسيطة وغير معقدة أما التطميؽ فإجراءاتو معقدة وطويمة نسبيا
 .321ص  ،2017، مارس ، الجزائر39 العدد، 20المجمد ،  المعيار مجمةفي الفقو اإلسبلمي وقانوف األسرة الجزائري"، 

، 2003ف لمطباعة، مصر، محمد راشد عمى )أبو زيد(، المباحث الجمية في طرؽ وضوابط انياء الزوجية لمزوجيف، دار آمو  3
عبد العزيز سمية، طرؽ انحبلؿ الرابطة الزوجية وآثارىا بيف الشريعة االسبلمية وقانوف لتفاصيؿ أكثر أنظر:  ،90د ط، ص 

ج، البويرة، الجزائر، األسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير تخصص قانوف عقود، جامعة أكمي محند أولحا
دراسة مقارنة بقوانيف الدوؿ العربية والشريعة  –رابح بف غريب، "أحكاـ الخمع في قانوف األسرة الجزائري  و، 83، ص 2015

 . 79، ص 2017، الجزائر، مارس 07، العدد مجمة تاريخ العمـو"، –اإلسبلمية 
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أنو ال حرج وال إثـ عمى الزوج في قبوؿ  زوجيا في أف تفتدي نفسيا بماؿ تدفعو لزوجيا نظير طبلقيا، كما
 1الماؿ.

 الفرع الثاني

 شروط الخمع

 البد مف توافرىا حتى يكوف صحيحا، وىي:شروط لمخمع مجموعة مف ال  
  سواء كانت قائمة حقيقة أو حكما )طمؽ الرجؿ المرأة وال زالت في عدتيا(،  قائمة:أف تكوف الزوجية

كـ ببطبلنو، أو كانت الزوجة قد بانت مف طبلؽ رجعي،  فالخمع ال يصح إذا كاف الزواج انحؿ كمؿ لو ح 
 2ومتى كانت الزوجية قائمة فالخمع جائز.

 :وذلؾ بأف يظير بغضيا لزوجيا وكرىيا لمحياة معو، حتى يخاؼ  أف يكوف النشوز مف قبؿ المرأة
عمييا بأف ت محؽ ضررا بنفسيا أو بزوجيا، أو أف يعامميا زوجيا بالمثؿ فيترؾ ما أوجبو ا عميو اتجاىيا وىو 

 3معاممتيا بالمعروؼ، وال يستحب لمزوجة الخمع مف دوف سبب.
 :دفع عوض الخمع لزوجيا حتى يصح فراقيا منو  البد أف تقبؿ الزوجة قبوؿ الزوجة دفع العوض

 بالخمع.
 :إذ البد لمزوجة رفع دعوى أماـ القضاء لتطمب الحكـ ليا  أف تطمب الزوجة الخمع مف القضاء

بالخمع مقابؿ عوض تؤديو لمزوج، وطبعا البد أف تتوافر فييا أىمية التقاضي وىي بموغ سف الرشد المدني وىو 

                                                                 
 لتفاصيؿ أكثر أنظر:، 116، د ط، ص 2004الجديدة، مصر،  أحمد حسف )فراج(، أحكاـ األسرة في اإلسبلـ، دار الجامعة 1

و ، 38، د ط، ص 2003ة الجديدة، مصر، جماؿ عبد الوىاب )عبد الغفار(، الخمع في الشريعة اإلسبلمية، دار الجامع
وزكريا برياح، أحكاـ الخمع في ظؿ قانوف األسرة الجزائري بيف التمسؾ باألصوؿ الشرعية وتعزيز مظاىر  جيبللي تشوار

، الممتقى الدولي الثاني بعنواف: "المستجدات الفقيية في أحكاـ األسرة"، معيد العمـو -دراسة مقارنة  –المساواة بيف الزوجيف 
محمد ابراىيـ )الحفناوي(، الطبلؽ، مكتبة اإليماف،  و، 164، ص 2018وبر أكت 25-24اإلسبلمية، جامعة الوادي، الجزائر، 

 .291، ص 02، ط 2005مصر، 
 .138لحسيف بف شيخ )آث ممويا(، رسالة في طبلؽ الخمع، المرجع السابؽ، ص  2
 .334-333ص كاممة طواىرية، المرجع السابؽ،  3
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، وتتبع في ذلؾ اجراءات رفع الدعوى وسيرىا المحددة بموجب قانوف 1( سنة كاممة19تسعة عشر )
 االجراءات المدنية واالدارية.

 :فسواء اتفؽ الزوجاف عمى الخمع أو لـ يتفقا، فإنو البد لنفاذ الخمع أف ينطؽ بو  أف ينطؽ بو القاضي
باإلشياد لمزوجيف عمى  القاضي بموجب حكـ قضائي، ويكوف حكـ القاضي في الحالة األولى كاشفا لو، وذلؾ

، وعميو ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ 2الطبلؽ بالتراضي في الخمع، بينما يكوف في الحالة الثانية منشئا لو
، كأف يتفؽ الزوجاف عمى أف تعطي -كسائر أنواع الفرقة الزوجية  –أف يتـ الخمع خارج أسوار المحكمة 

 3 بطبلقيا، فيذا يعد طبلؽ عرفي ال يعتد بو القانوف.الزوجة لزوجيا ماال كبدؿ لمخمع عمى أف ينطؽ 

 المطمب الثاني

إلى الحؽ األصيؿ لمزوجة في األمر  84/11الخمع مف الرخصة الجوازية في القانوف 
05/02 

في المادة الرابعة والخمسوف منو عمى حؽ الزوجة في فؾ  84/11 لقد نص قانوف األسرة الجزائري 
الرابطة الزوجية عف طريؽ الخمع، لكف ىذا النص لـ يحدد الطبيعة القانونية لمخمع، إذا ما كاف يعتبر عقد 

                                                                 
 مف قانوف األسرة الجزائري، السالفي الذكر. 86مف القانوف المدني الجزائري، والمادة  40المادة  :أنظر 1
 . 183لحسيف بف شيخ )آث ممويا(، رسالة في طبلؽ الخمع، المرجع السابؽ، ص  2
بف قدامة(، المرجع السابؽ، أحمد بف محمد )اأبو محمد موقؼ الديف عبد ا بف : آثاره أنظركذا لمتفصيؿ في أركاف الخمع و  3

مصطفى بف العدوى، أحكاـ  و، 138، ص نفسوبلؽ الخمع، المرجع لحسيف بف شيخ )آث ممويا(، رسالة في ط و، 182ص 
جع العربي )بختي(، المر  و ،وما بعدىا 71، ص 1988اىرة، مصر، الطبلؽ في الشريعة اإلسبلمية، مكتبة ابف تيمية، الق

العدد ، 10المجمد ، مجمة اإلحياء، "الخمع في الفقو اإلسبلمي وقانوف األسرة"عبد السبلـ عبد القادر،  و، 152 السابؽ، ص
المجمة الجزائرية ، "إكراه الزوج زوجتو عمى الخمع"كماؿ بعالجية و أماؿ حبار،  و، 574، ص 2008ديسمبر  ، الجزائر،01

صارة بف شويخ، "الجوانب العممية  و، وما بعدىا 201، ص 2018ديسمبر ر، ، الجزائ02، العدد 13، المجمد لممخطوطات
، 04العدد  ،08، المجمد مجمة االجتياد لمدراسات القانونية واالقتصاديةلمتراضي حوؿ الخمع في قانوف األسرة الجزائري"، 

، العدد الشريعة واالقتصادمجمة عادؿ عيساوي، "عوض الخمع في قانوف األسرة الجزائري"،  و، 266، ص 2019الجزائر، 
 وما بعدىا. 143، ص 2016ديسمبر  ، الجزائر،10
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، وىو ما أدى إلى تضارب األحكاـ !يشترط موافقة الزوج عميو أـ أنو تصرؼ باإلرادة المنفردة لمزوجة
ت القضائية حوؿ ىذا الموضوع في ذلؾ الوقت والتي كاف أغمبيا يتجو إلى اعتبار الخمع عقد اتفاقي والقرارا

بيف الزوجيف، وىو ما أثار حفيظة لجنة سيداو التي اعتبرتو تمييز واضح ضد المرأة، وبذلؾ تدخؿ المشرع 
 رادتيا المنفردة.وجعؿ مف الخمع حؽ أصيؿ لمزوجة تمارسو بإ 05/02الجزائري بتعديؿ ؽ أ باألمر 

"الخمع  معنوف بػاألمر الذي نفصؿ فيو بتقسيـ مضموف ىذا المطمب إلى فرعيف، يأتي الفرع األوؿ  
نفردة لمزوجة عنواف "الخمع باإلرادة المب"، فيما يأتي الفرع الثاني 84/11االتفاقي بيف الزوجيف بموجب القانوف 

 ".05/02بموجب األمر 

 الفرع األوؿ

 84/11االتفاقي بيف الزوجيف بموجب القانوف الخمع 

في المشرع الجزائري  وبذلؾ تبناهالخمع طريؽ أقرتو الشريعة اإلسبلمية لفؾ الرابطة الزوجية، يعتبر  
متماشيا مع الشريعة اإلسبلمية خاصة مف حيث جاء ، لكنو رغـ غموضو، ىذا التبني 84/11سرة األقانوف 

 غير مقبوؿسيداو، مما جعمو مقابؿ ذلؾ مخالفا ألحكاـ اتفاقية وجاء في ، اشتراط موافقة الزوج عمى الخمع
مف طرؼ لجنتيا، األمر الذي نوضحو بتقسيـ مضموف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األولى لدراسة 

اشتراط مسألة "اشتراط موافقة الزوج عمى الخمع مف منظور الشريعة اإلسبلمية"، فيما نخصص الفقرة الثانية لػ "
 ".84/11الخمع بموجب قانوف األسرة موافقة الزوج عمى 

 الفقرة األولى

 اشتراط موافقة الزوج عمى الخمع مف منظور الشريعة اإلسالمية

إف اشتراط موافقة الزوج عمى الخمع تعد مف المسائؿ الخبلفية بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية، فاختمفوا  
 فييا إلى فريقيف كاآلتي:

  وىـ الجميور )الحنفية والشافعية والحنابمة والظاىرية(، ذىبوا إلى القوؿ بأف الخمع ىو  األوؿ:الفريؽ
عقد يقع بالتراضي بيف الزوجيف عف طريؽ االيجاب والقبوؿ، سواء كانت الزوجة ىي الموجبة والزوج ىو 
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"خالعتؾ عمى ألؼ جيا ، ومف ذلؾ أف تقوؿ الزوجة لزو 1القابؿ، أو الزوج ىو الموجب والزوجة ىي القابمة 
، 2"قبمت" فتقوؿ"خالعيني أو أطمقؾ عمى مائة دينار"  أو يقوؿ الزوج لزوجتو"قبمت"، فيقوؿ الزوج دينار" 

وبالتالي ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ اجبار الزوج عمى طبلؽ زوجتو التي طالبت بالخمع، فيجوز لو 
، ألف العقد معاوضة وىو بالتالي يستمـز التراضي، ولما الرفض وال اجبار عميو، بؿ يبقى ذلؾ مرىوف باختياره

كاف الزوج ممنوعا مف اجبار المرأة عمى دفع العوض الفتداء نفسيا بالخمع، كاف غير مجبر في مقابؿ ذلؾ 
 3عمى قبوؿ الخمع والعوض.

: "الخمع ىو االفتداء إذا كرىت المرأة زوجيا فخافت أال توفيو حقو، أو مف الظاىريةابف حـز  فيقوؿ  
ال ال يجبر ىو وال تجبر ، إف رضي ىوخافت أف يبغضيا فال يوفييا حقيا، فميا أف تفتدي منو ويطمقيا  وا 

أي  – اجابتياالبيوتي: "وتسف ، ويقوؿ 4..."ىي، إنما يجوز بتراضييما، فإف وقع بغير ذلؾ فيو باطؿ
فيو  –أي الخمع  –اإلماـ الكاساني الحنفي: "وأما ركنو  ويقوؿ ،5إذا سألتو الخمع عف عوض" –جة الزو 

ويقوؿ  ،6"بدوف القبوؿعمى الطالؽ بعوض، فال تقع الفرقة وال يتحقؽ العوض  عقد، ألنو االيجاب والقبوؿ
اإلماـ الخطيب  وقاؿ"، والقبوؿباإليجاب اإلماـ ابف حاجب: "البد مف الصيغة في الخمع فيو كالبيع يتـ 

اإلماـ ابف قدامة الحنبمي: "وألنو  ، وقاؿ7عمى منفعة البضع" عقد باالتفاؽالشربيني الشافعي: "...ألنو 
  8".عقد بالتراضي قطعٌ 

                                                                 
مجمة االجتياد مف قانوف األسرة الجزائري"،  54شوقي بناسي، "االشكاالت العممية لمخمع في الفقو اإلسبلمي والمادة  1

 .11، ص 2019، الجزائر، مارس 01، العدد 12، المجمد القضائي
 .82ممويا(، رسالة في طبلؽ الخمع، المرجع السابؽ، ص  لحسيف بف شيخ )آث 2
 .594عبد القادر عبد السبلـ، المرجع السابؽ، ص  3
(، المحمى باآلثار، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، عمي أبو أحمد ابف صالح بف سعيد  4 ، د ط، ص 10، ج 1929)ابف حـز

335. 
 . 336، د ط، ص 05، ج 2000(، شرح منتيى االرادات، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبناف، منصور يوسؼ )البيوتي 5
، ط 04، ج 2002عبلء الديف أبو بكر )الكاساني(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف،  6

 .315، ص 02
 .11شوقي بناسي، المرجع السابؽ، ص  7
 .182عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص  أبو محمد موقؼ الديف 8
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ويتضح مف ىذه األقواؿ لمفقياء المسمميف القدامى أنيا تنصب عمى معنى واحد مشترؾ وىو أف  
 1الزوجيف عمى الفرقة وحؿ عقدة النكاح.الخمع عقد اتفاقي بيف 

 واستدؿ ىذا الفريؽ عمى وجية نظرىـ بعدة أدلة مف الكتاب والسنة والمعقوؿ: 

ال يحؿ لكـ أف تأخذوا مما آتيتموىف شيئا إال أف يخافا أال يقيما حدود اهلل فمف الكتاب قولو تعالى: " 
فتدت بو تمؾ حدود اهلل فال تعتدوىا ومف يتعد حدود فال جناح عمييما فيما افإف خفتـ أال يقيما حدود اهلل 

ووجو االستدالؿ أف اآلية الكريمة أجازت الخمع بيف الزوجيف إذا خافا أال يقيما ، 2اهلل فأولئؾ ىـ الظالموف"
حدود ا، فيحؿ بذلؾ لمزوجة دفع البدؿ ولمزوج أخذه، وليس فييا ما يدؿ عمى اجبار الزوج عمى قبوؿ الخمع 

وىي تفيد رفع اإلثـ، بمعنى أف الفدية عمى  "ال جناح"، كما ورد في اآلية الكريمة قولو تعالى 3لبدؿوقبوؿ ا
الطبلؽ مباحة وليست واجبة، ولكنيا مقيدة بموافقة الزوج بعد أف يخاؼ أال يقيـ حدود ا، ولذا وجب في 

 4المخالعة رضا الزوجيف واختيارىما.

 قيس بف ثابت "أترديف عميو حديقتو؟"، المرأةأما مف السنة فاستدلوا بقوؿ النبي صمى ا عميو وسمـ  
، وما يدؿ عمى ذلؾ أنو لو كاف الخمع يعود "خذىا وفارقيا"فقاؿ صمى ا عميو وسمـ لمزوج "نعـ" فقالت 

بؿ كاف يخمعيا  "فارقيا"،بقولو  لمسمطاف )القاضي( دوف الحاجة إلى موافقة الزوج لما خاطب الرسوؿ الزوج
 منو ويرد عميو حديقتو دوف أف يسألو أو يأمره.

يا رسوؿ أتى النبي صمى اهلل عميو وسمـ رجؿ فقاؿ "قاؿ فيو:  البف عباسواستدلوا كذلؾ بحديث  
أييا اهلل إف سيدي زوجني أمتو، وىو يريد أف يفرؽ بيني وبينيا"، قاؿ فصعد سوؿ اهلل إلى المنبر فقاؿ "يا 
، أي الناس ما باؿ أحدكـ يزوج عبده أمتو، ثـ يريد أف يفرؽ بينيما، انما الطالؽ لمف أخذ بالساؽ"

                                                                 
، ص 2008مناؿ )محمود المشني(، الخمع في قانوف األحواؿ الشخصية، دار الثقافة، عماف، األردف،  لتفاصيؿ أكثر أنظر: 1

42. 
 . 229سورة البقرة، اآلية  2
 .594عبد القادر عبد السبلـ، المرجع السابؽ، ص  3
، الجزائر، 29، العدد  مجمة الحضارة االسبلمية، "رضا الزوج في المخالعة بيف الشريعة وقانوف األسرة الجزائري"كريـ داودي،  4

 .228، ص 2016الجزائر، جواف 



 وآثاره الطالق أحكام على المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيتانعكاساث          الثاني الباب

 

                                                                        ~ 280 ~ 
 

الذي لو أف يأخذ بساؽ المرأة، فيو ليس حؽ ال لممولى وال لمقاضي وال حتى لمزوجة  الطبلؽ حؽ لمزوج
الزوجية، وال يجوز أف يكره عمى بمفردىا، فالزوج ىو صاحب العصمة وىو الوحيد الذي يممؾ حؿ العقدة 

 الطبلؽ ولو خمعا.

ومف المعقوؿ قاؿ ىذا الفريؽ أنو مف القواعد الفقيية المتعارؼ عمييا ىي أف "التصرؼ في ممؾ الغير  
باطؿ"، وكذا "ال يقضى في ممؾ الغير بدوف اذنو"، وعميو البد مف موافقة الزوج ورضاه عمى الخمع، فيو 

وال يجوز لمقاضي التصرؼ في قضية ليست مف اختصاصو، لحؽ في حميا، مالؾ العصمة وىو صاحب ا
 1ألف القاضي في الخمع ما ىو إال كاشؼ عف إرادة الزوجيف وليس منشئ ليا.

 :وىـ المالكية وبعض الفقياء منيـ ابف تيمية والصنعاني والشوكاني مف القدامى، ومف  الفريؽ الثاني
المعاصريف الغزالي والمودودي وعبد الرحماف الصابوني وغيرىـ، حيث ذىب ىؤالء إلى جواز الخمع باإلرادة 

باالستجابة لرغبة زوجتو في ، حيث اعتبر المالكية أف الزوج ممـز 2المنفردة لمزوجة دوف إذف وموافقة الزوج
طمب الخمع، ولممرأة كامؿ ارادتيا بصورة منفردة في الحصوؿ عمى الطبلؽ بالخمع وبإجبار الزوج عميو 

 3لوجوبو.
ال يحؿ لكـ أف تأخذوا مما آتيتموىف شيئا إال أف يخافا أال يقيما "استدلوا عمى ذلؾ بقولو تعالى: "  

اهلل فال جناح عمييما فيما افتدت بو تمؾ حدود اهلل فال تعتدوىا ومف حدود اهلل فإف خفتـ أال يقيما حدود 
ووجو الداللة أف ا عز وجؿ أجاز لممرأة افتداء نفسيا بماليا في  ،4يتعد حدود اهلل فأولئؾ ىـ الظالموف"

 الخمع دوف أف يذكر ضرورة موافقة الزوج عمى ذلؾ، وبالتالي فيذا الفعؿ يتـ بإرادتيا المنفردة.

وقالوا أف الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ قاؿ لثابت زوجة قيس بف ثابت واستدلوا كذلؾ بالسنة بقصة   
صبلح ال أمر ايجاب، ولـ يذكر ما يدؿ "اقبؿ الحديقة وطمقيا تطميقا" ، وقالوا بأف ىذا األمر ىو أمر ارشاد وا 

                                                                 
، 2003عمي أحمد عبد العاؿ )الطنطاوي(، تنبيو األبرار بأحكاـ الخمع والطبلؽ والظيار، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف،  1

 .30ص  ،01ط 
 .229كريـ داودي، المرجع السابؽ، ص  2
، د ط، 02، ج 1982)ابف رشد(، بداية المجتيد ونياية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، لبناف،  محمد ابف أحمد أبو الوليد 3

 .68ص 
 . 229سورة البقرة، اآلية  4
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داء نفسيا مقابؿ أف يطمقيا عف صرؼ األمر عف حقيقتو، ومعنى ذلؾ أف المرأة إذا عرضت عمى زوجيا افت
  1وجب عميو أف يطمقيا، فإذا أبى طمقيا السمطاف )القاضي( جبرا عنو.

كما استدلوا بقوليـ أف مبدأ المساواة أقره القرآف والسنة الصحيحة بيف الجنسيف، لقولو تعالى:   
وف الصالة "المؤمنوف والمؤمنات بعضيـ أولياء بعض يأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر ويقيم

، وقولو صمى ا عميو 2ويؤتوف الزكاة ويطيعوف اهلل ورسولو أولئؾ سيرحميـ اهلل إف اهلل عزيز حكيـ"
، وعميو فالقرآف والسنة لـ يميزا بيف الرجؿ والمرأة، بؿ ساويا بينيما في "إنما النساء شقائؽ الرجاؿ"وسمـ: 

المساواة بينيما في فؾ عقدة النكاح طالما فيو ضرر وال حرج بالتالي مف العديد مف النصوص الموحية بذلؾ، 
 لممرأة.

كما استدؿ ىذا الفريؽ بالقياس، فقاسوا النفور العاطفي عمى النفور الذي سببو مرض جنسي ي جامع   
الضرر الذي يمـز القاضي بإيقاع الخمع دوف موافقة الزوج، فالضوابط التي ذكرىا فقياء اإلسبلـ في مسألة 

وجودىا في الخمع حتى يحصؿ  –حسبيـ  –بالجنوف والجذاـ والبرص أصبح ضروريا  الزوج المصاب
ال وقعت النساء فريسة تمؾ المواقؼ التي لف يكوف  القاضي عمى السمطة المطمقة في خمع المرأة كذلؾ، وا 
 أماميف فييا سوى أف يعشف حياة كميا شقاء، أو أف ينتحرف، أو تجبرىف غرائزىف عمى السقوط في مزالؽ

    3الرذيمة والفحشاء، أو يضطررف لبلرتداد عف دينيف ليتحررف مف قيد ىذا الزواج.

فقالوا أف طمب المرأة االفتراؽ مقابؿ االفتداء المسمى  ،كما استدؿ ىذا الفريؽ ببعض القواعد الفقيية  
ف لـ يكف ىناؾ ضرر  ،"الضرر ُيزاؿ"بالخمع إذا كاف عف ضرر مف جانب الزوج فمبرره القاعدة الشرعية  وا 

نما طمبت الخمع لسبب مف جيتيا كبغضيا لزوجيا أو ضيقيا مف ظروفو فمبرره ىو  "العدالة بيف البشر"، وا 
، عمى اعتبار أف لمزوجة كذلؾ الحؽ في أف تحب وتبغض، في الحرية اإلنسانية" "تساوي جميع الناسو

  4يتفؽ ورغبتيا وطموحيا.وتطيع وترفض، وأف تعيش عمرىا المحدود بصدؽ وصراحة بما 

                                                                 
 .13شوقي بناسي، المرجع السابؽ، ص  1
 .71سورة التوبة، اآلية  2
 .226-225-224كريـ داودي، المرجع السابؽ، ص  3

 .227كريـ داودي، المرجع نفسو، ص  4
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في ىذه نسبيا تبقى أعدؿ األقواؿ و وبيف ىاذيف الفريقيف يمكف القوؿ أف كبلىما ليسا عمى صواب،   
دقيقا جمع فيو بيف  عمى أساس أنو تضمف تفصيبل –رحمو ا  – ابف تيميةالمسألة ىو قوؿ شيخ اإلسبلـ 

األدلة الشرعية، وراعى فيو مصمحة كبل الطرفيف، واعترؼ بالخمع القضائي و الخمع االتفاقي، ولكنو ميز بيف 
إذا كاف الزوج مقصرا في واجباتو نحو زوجتو، أو مضرا بيا بغير حؽ،  األولىحالة في ال" :بقولوحالتيف 

ه الحالة بإرادة الزوجة يمزمو بذلؾ، ويكوف الخمع في ىذورغـ ذلؾ يرفض قبوؿ الخمع جاز لمقاضي أف 
: إذا ثبت لمقاضي أف الزوج محسف لزوجتو ولكنيا رغـ ذلؾ مبغضة لو، حالة الثانيةأما في المنفردة، 

نما ينصحو عمى وجو االستحباب بفراقيا، وال يمزمو  امتنع عمى القاضي جبر الزوج عمى قبوؿ الخمع، وا 
ذا رفض أُ  بذلؾ أبدا إذا أبى ىو  ،1"لزمت الزوجة بالصبر عميو إذا لـ يكف ىناؾ ما يبيح الفسخعف ذلؾ، وا 

 رغـ أف ىذا الرأي يبقى محؿ نظر كذلؾ.

 الفقرة الثانية

 84/11اشتراط موافقة الزوج عمى الخمع بموجب قانوف األسرة 

 84/11لقد كاف المشرع الجزائري في ظؿ قانوف األسرة قبؿ تعديمو، أي ذلؾ الصادر بموجب القانوف   
"يجوز ( منو، والتي كانت تنص عمى: 54ينظـ الخمع في مادة يتيمة أال وىي المادة الرابعة والخمسوف )

شيء يحكـ القاضي بما لمزوجة أف تخالع نفسيا مف زوجيا عمى ماؿ يتـ االتفاؽ عميو فإذا لـ يتفقا عمى 
 2.ال يتجاوز صداؽ المثؿ وقت الحكـ"

أف المشرع لـ يشر صراحة إلى وجوب موافقة الزوج عمى طمب زوجتو  يتضح مف خبلؿ ىذا النص  
في الخمع ىذا مف جية، ولـ يشر كذلؾ إلى انتفاء تمؾ الموافقة مف جية أخرى، أي أف الغموض كاف سيد 

، كوف المشرع لـ يحسـ صراحة في كوف 84/11(مف ؽ أ ج 54الموقؼ في نص المادة الرابعة والخمسوف )
ؽ الزوجيف، أو ىو حؽ أصيؿ لمزوجة تمارسو بإرادتيا المنفردة متى شاءت وحتى دوف الخمع يتـ باتفا

 الحصوؿ عمى موافقة زوجيا.

                                                                 
 .179، ص 32، ج 16، المجمد 1997تقي الديف أحمد )ابف تيمية(، مجموع الفتاوى، مكتبة العبيكاف، الرياض، السعودية،  1
 ، السالؼ الذكر.84/11القانوف  2
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وأماـ ىذا السكوت عف تحديد طبيعة الخمع كحؽ أصيؿ لمزوجة أو كعقد رضائي بيف الزوجيف اتجو   
ف الزوجيف، مقيديف حؽ الزوجة في غالبية الفقو القانونية في الجزائر أنداؾ إلى اعتبار الخمع عقد رضائي بي

، ألف الخمع حسبيـ ما 1الخمع بموافقة الزوج عمى ذلؾ، وفي حالة رفضو فبل يتـ الخمع بأي حاؿ مف األحواؿ
ىو إال عقد رضائي اتفاقي ثنائي األطراؼ، ينعقد عادة بدفع الزوجة لمبمغ مف الماؿ مقابؿ طبلقيا، وقبوؿ 

مص الزوجة بذلؾ مف رباط الزوجية دوف نزاع أو مخاصمة بتدخؿ ، فتتخ2صريح مف الزوج ليذا الخمع
 3القاضي في ذلؾ.

ىو عقد ثنائي الطرؼ ال يتـ إال باإليجاب  –حسبيـ  –وبذلؾ يكوف الخمع في حقيقتو القانونية   
 4والقبوؿ.
مف الشراح ونشير إلى أنو في مقابؿ ىذه الفئة مف شراح القانوف التي تمثؿ األغمبية، ظيرت فئة قميمة   

( مف ؽ أ ج، وسكوت المشرع عف اشتراط موافقة 54تعتبر أف الغموض في نص المادة الرابعة والخمسوف )
الزوج صراحة، ما ىو إال تعبير عف إرادة المشرع في منح الزوجة حؽ الخمع بإرادتيا المنفردة، ودوف موافقة 

تو المنفردة بموجب المادة الثامنة واألربعوف زوجيا عمى ذلؾ، نظرا لحصولو ىو عمى ذات الحؽ بالطبلؽ بإراد
( مف ؽ أ ج، وذكروا كذلؾ أف المشرع قد ركز في نص المادة المتعمقة بالخمع عمى أف يكوف اتفاؽ 48)

الطرفيف منصبا عمى الماؿ كبدؿ لمخمع، وفي حالة عدـ االتفاؽ يرجع األمر إلى القاضي، دوف أف يشير إلى 
، ولو 6القضاء عف طريؽ ع جائز لممرأة بإرادتيا المنفردة، وبالتالي يكوف الخم5تواالتفاؽ عمى الخمع في حد ذا

                                                                 
مجمة دفاتر "، –بيف أحكاـ القضاء وقانوف األسرة الجزائرييف  –نور الديف عماري، "الخمع مف رخصة إلى حؽ أصيؿ لمزوجة  1

 .109، ص 2015، الجزائر، جواف 13، العدد السياسة والقانوف
 .248، ص 03، ط 1996عبد العزيز )سعد(، الزواج والطبلؽ في قانوف األسرة الجزائري، دار ىومة، الجزائر،  2
، الجزائر، 12، العدد مجمة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية"، –دراسة مقارنة  –كماؿ لدرع، "الطبلؽ في قانوف األسرة  3

 .135، ص 2002سبتمبر 
 .264-263العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري، المرجع السابؽ، ص  4
 .419، ص 01، ج 2005نتقى في قضاء األحواؿ الشخصية، دار ىومة، الجزائر، لحسيف بف شيخ )آث ممويا(، الم 5
 .111، ص 01، ط 2005الغوثي )بف ممحة(، قانوف األسرة عمى ضوء الفقو، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  6
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"يجوز لمزوجة  يشترط موافقة الزوج لذكر ذلؾ صراحة في نص المادة، فيو قاؿ: –حسبيـ  –كاف المشرع 
 1.ر"بموافقة ىذا األخيوسكت، فمو كاف يشترط ذلؾ ألكمؿ العبارة بقولو: " أف تخالع نفسيا مف زوجيا"،

وباعتبار أف الفقو يعد أحد المصادر التفسيرية لمقانوف، فإف تضارب شراح القانوف حوؿ تفسير   
في مسألة كوف الخمع عقد رضائي أو تصرؼ  84/11( مف ؽ أ ج 54غموض المادة الرابعة والخمسوف )

القضائية في ىذا الشأف، باإلرادة المنفردة لمزوجة، أدى ىذا بطبيعة الحاؿ إلى تضارب األحكاـ والقرارات 
وباستقرائنا لموقؼ القضاء مف ىذه المسألة تبيف أف القضاء الجزائري ظؿ لوقت ليس بالقصير يعتبر الخمع 
عقد رضائي تشترط فيو موافقة الزوج، مستندا في ذلؾ إلى آراء الفقياء التي شكمت األغمبية في ىذا الرأي، 

 حؽ أصيؿ لمزوجة، ال يخضع لرضا الزوج. الخمعغير أنو ظير بعد ذلؾ اجتياد مخالؼ يعتبر 
وبقي ىذا االختبلؼ القضائي سيد الموقؼ إلى حيف تدخؿ المشرع الجزائري والفصؿ نيائيا في ىذه   

 .-كما سنوضحو الحقا  – 05/02المسألة بموجب تعديؿ قانوف األسرة باألمر 
نبينو مف خبلؿ  84/11ألسرة ىذا التضارب القضائي حوؿ ىذه المسألة في ظؿ سرياف قانوف ا  

تفحصنا لبعض قرارات المحكمة العميا )المجمس األعمى سابقا(، والتي كاف بعضيا موجود حتى قبؿ صدور 
 ، كاآلتي:84/11القانوف 
قرار صادر عف المجمس األعمى جاء فيو: "الخمع ليس في القانوف إال طبلؽ صادر عف إرادة الزوج   

الزوجة لو تعويضا ي قّدر باتفاؽ الطرفيف، غير أف عرض الزوجة الخمع ال يخوليا المنفردة، يحصؿ مقابؿ أداء 
 2ألي حؽ، وال أثر لو عمى روابط الزوجية إذا لـ يرض بو الزوج".

وجاء في قرار آخر: "مف المقرر شرعا وقانونا بأف الخمع ىو طبلؽ بإرادة الزوج المنفردة...، ومف ثـ   
 3.بو دوف رضا الزوج"فإنو ال يجوز لمقاضي الحكـ 

                                                                 
الجزائرية لمعمـو القانونية  المجمة، "مف قانوف األسرة 54زكية حميدو تشوار، "الدور اإليجابي لمقضاء في تفسير المادة  1

 .13، ص 2003، الجزائر، 02، عدد واالقتصادية والسياسية
: نور الديف نقال عف، 1969، لسنة 01، ـ ؽ عدد 12/03/1969قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، المؤرخ في  2

 .111عماري، المرجع السابؽ، ص 
، 1969، النشرة السنوية، وزارة العدؿ، الجزائر، لسنة 19/02/1969قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، المؤرخ في  3

 .266ص 
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كما ال يفرض عمى الزوج، إذ الخمع  جاء: "الطبلؽ عمى ماؿ ال يفرض عمى الزوجة وفي قرار آخر  
شّرع لمعالجة حاالت ترى الزوجة فييا أنيا غير قادرة عمى البقاء مع زوجيا فتعرض عميو ماال لمفارقتيا، فإف 

  1قبؿ تـ الخمع وطمقت منو".
مف المقرر شرعا أف الخمع يعتبر عقد رضائي، وال قرار آخر جاء في مضمونو: "وأيد ىذا القرار   

يجوز حينئذ لمقاضي أف يحكـ بو مف تمقاء نفسو، وعميو فإف القضاء بما يخالؼ أحكاـ ىذا المبدأ يعد انتياكا 
 2ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية في الخمع".

فقيا وقضاء أف قبوؿ الزوج لمخمع أمر وجوبي، وأنو وذات التوجو حممو القرار الموالي: "مف المقرر   
ليس لمقاضي سمطة مخالفة ذلؾ واقرار الخمع دوف رضا الزوج، ومف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ 

 3يعد مخالفا ألحكاـ الفقو".
طرؼ ليؤكد ذلؾ أيضا القرار اآلتي: " مف المقرر شرعا وقانونا أنو يشترط لصحة الخمع قبولو مف   

الزوج، وال يجوز فرضو عميو مف طرؼ القاضي، ومف ثـ فإف القضاء بما يخالؼ ىذا المبدأ يعد خرقا ألحكاـ 
  4الخمع وخطأ في تطبيؽ القانوف".

إضافة إلى ما سبؽ جاء القرار اآلتي سرده محددا لصور فؾ الرابطة الزوجية في صورتيف فقط وىما   
وبالتالي التأكيد الخمع ضمنيا في الصورة الثانية، لطبلؽ بالتراضي، ليندرج الطبلؽ باإلرادة المنفردة لمزوج، وا

عمى اشتراط موافقة الزوج عميو، وقد جاء نص القرار كاآلتي: "مف المقرر قانونا أف الطبلؽ يتـ باإلرادة 
فاؽ المنفردة لمزوج أو بتراضي الزوجيف، ويثبت بحكـ بعد محاولة صمح مف طرؼ القاضي، ومتى حصؿ االت

                                                                 
، نشرة القضاة، عدد خاص، لسنة 1982، المؤرخ في سنة 26709قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، بالممؼ رقـ  1

 .258، ص 1982
، 1989، لسنة 03، ـ ؽ عدد 11/06/1984، المؤرخ في 33652ى، غ ؽ خ، بالممؼ رقـ قرار صادر عف المجمس األعم 2

 .38ص 
، 1990، لسنة 03، ـ ؽ عدد 21/11/1988، المؤرخ في 51728قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، بالممؼ رقـ  3

 .72ص 
، 1993، لسنة 02، ـ ؽ عدد 23/04/1991، المؤرخ في 73885قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  4

 .55ص 



 وآثاره الطالق أحكام على المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيتانعكاساث          الثاني الباب

 

                                                                        ~ 286 ~ 
 

فإف القاضي يصادؽ عمى شروطو، وال يجوز بعد ذلؾ لؤلطراؼ  –كما في قضية الحاؿ  –بيف الطرفيف 
 1الرجوع فيو، مما يستوجب رفض الطعف الحالي".

ولعؿ السر في جنوح القضاء الجزائري وكذا شراح القانوف العتبار الخمع عقد رضائي بيف الزوجيف،   
باالعتماد عمى موقؼ جميور فقياء  84/11( مف ؽ أ ج 54والخمسوف )ىو تفسير غموض المادة الرابعة 

، باإلضافة إلى أف الزوج ىو مالؾ الشريعة اإلسبلمية، والمتمثؿ في ضرورة موافقة الزوج عمى الخمع
العصمة، وبالتالي فإف أي غموض يفسر لصالحو، فمنطقيا ال ي عقؿ حممو عمى حؿ ىذه العصمة دوف 

رغـ كونو حؽ لمزوجة، إال أنو يبقى في النياية احدى صور فؾ الرابطة الزوجية التي  ، كما أف الخمع2رضاه
يكوف فييا لمزوج نصيب، كونو الطرؼ الثاني المكوف ليا، كما أف ازدواج الموافقة عمى الخمع يشكؿ حماية 

با بسرعة أكبر لمعبلقة الزوجية مف الفصـ األحادي الجانب مف طرؼ الزوجة، ىذه األخيرة معروفة غال
 االنفعاؿ واالندفاع في اتخاذ القرارات. 

ورغـ ىذا االستقرار النسبي في موقؼ القضاء الجزائري مف اعتبار الخمع طبلؽ بالتراضي بيف   
قرارات قضائية مناقضة تماما ليذا   - 84/11أي في ظؿ ؽ أ  –الزوجيف، إال أنو ظيرت في ذات الفترة 

وىو ما يثبت عدـ استقرار ادة المنفردة لمزوجة، ال يشترط فيو موافقة الزوج، الموقؼ، تعتبر الخمع طبلؽ باإلر 
القضاء عمى موقؼ واحد في ىذه المسألة، وقد بقي ىذا التأرجح والتناقض قائما عمى حالو إلى أف فصؿ 

 .-كما سنفصمو الحقا  – 05/02المشرع في ىذه المسألة صراحة بتعديؿ قانوف األسرة باألمر 
، نجد قرار 84/11ومف القرارات التي اعتبرت الخمع حؽ أصيؿ لمزوجة حتى في ظؿ قانوف األسرة   

سواء رضي "إف الخمع أجازتو الشريعة اإلسبلمية وكرسو قانوف األسرة، صادر عف المحكمة العميا جاء فيو: 
لحاجة إلى موافقة دوف ا، فإنو يكفي أف تعرض الزوجة بدال لفؾ الرابطة الزوجية بو الزوج أو لـ يرض

 3.الزوج"

                                                                 
، ص 1996، لسنة 02، ـ ؽ عدد 1996، المؤرخ في سنة 138949قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

77. 
 .76، د ط، ص 2012ة في قانوف األسرة، دار اليدى، الجزائر، باديس )ذيابي(، صور وآثار فؾ الرابطة الزوجي 2
، لسنة 52، نشرة القضاة عدد 19/04/1994، المؤرخ في 115118قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  3

 .106، ص 1997
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الخمع حؽ خولتو الشريعة اإلسبلمية لمزوجة لفؾ الرابطة "حيث أف وأيد ىذا القرار قرار آخر جاء فيو:   
كما يزعـ الطاعف في العريضة، وأف قاضي الحكـ المطعوف فيو  وليس عقدا رضائيا، الزوجية عند االقتضاء

الطبلؽ خمعا وقضى ليا بو، انما طبؽ في ذلؾ قواعد  عندما استجاب لطمب الزوجة المطعوف ضدىا في
 1مف قانوف األسرة". 54الشريعة اإلسبلمية وما تنص عميو المادة 

مف قانوف األسرة  54سابقيو مف القرارات القرار الموالي: "لكف حيث أنو بالرجوع إلى المادة  كما وافؽ  
، وىو ما عرضتو الزوجة الزوج مقابؿ مبمغ ماليالخمع رخصة لمزوجة تستعمميا لفدية نفسيا مف يتبيف أف 

عمى الزوج بأف يكوف ىذا المبمغ كصداؽ المثؿ، مما يجعؿ ما قضى بو قاضي الدرجة األولى مطابقا نصا 
 2مف قانوف األسرة واجبة التطبيؽ عمى قضية الحاؿ". 54وروحا لممادة 

إف قبوؿ الزوج لمبدأ الخمع أو المبمغ " كما ساند ىذه القرارات القرار الموالي الذي حمؿ في مبدئو:  
 3، وذلؾ لمنع االبتزاز واالستغبلؿ بيف الجنسيف".الذي يطمبو غير مشروط قانونا

ىذا التناقض في القرارات القضائية، والصراع بيف شراح القانوف، والتأرجح في تفسير المادة الرابعة   
ي الرضائي بيف الزوجيف، وبيف مف يعتبره قرار ( مف ؽ أ ج بيف مف يعتد بالخمع االتفاق54والخمسوف )

انفرادي لمزوجة، باإلضافة إلى ضغوطات لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى الحكومة الجزائرية مف 
أجؿ تحقيؽ المساواة المطمقة بيف الزوجيف في فؾ الرابطة الزوجية حسب ما أوجبتو المادة السادسة 

يعيد جعمت المشرع الجزائري  ، كميا دوافع-وىو أىـ دافع  –اقية سيداو ( )ج( مف اتف01( فقرة )16عشر)
ليضبطيا أكثر عمى ، 05/02( مف ؽ أ ج بتعديميا باألمر 54النظر في نص المادة الرابعة والخمسوف )

، وي بعدىا -اعتبار الخمع تصرؼ باإلرادة المنفردة لمزوجة دوف الحاجة لموافقة الزوج  –األقؿ مف ىذه الناحية 
 2005بذلؾ عف التأويبلت الفقيية والقضائية، مما أدى إلى توحيد موقؼ الفقو واالجتياد القضائي بعد سنة 

                                                                 
، 1998، لسنة 01، ـ ؽ عدد 30/07/1996، المؤرخ في 141262قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .122ص 
، ـ ؽ عدد خاص، لسنة 16/03/1999، المؤرخ في 216239قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .140، ص 2001
، 2001، لسنة 01، ـ ؽ عدد 21/11/2000، المؤرخ في 252994بالممؼ رقـ قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش،  3

 .293ص 
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مف الرخصة الجوازية وليتقوى مركز الزوجة أكثر في فؾ الرابطة الزوجية بانتقاؿ الخمع  حوؿ ىذه المسألة،
إلى الحؽ األصيؿ ليا يقابؿ حؽ الزوج في الطبلؽ باإلرادة المنفردة، وىو ما سنستعرضو في ىذا الفرع 

  الوالي.

 الفرع الثاني
 05/02الخمع باإلرادة المنفردة لمزوجة بموجب األمر 

وعدؿ المادة الرابعة  05/02لقد تدخؿ المشرع الجزائري بموجب تعديؿ قانوف األسرة باألمر   
( منو، واضعا بذلؾ حد لكؿ الصراعات الفقيية وتضارب االجتيادات القضائية حوؿ مسألة 54والخمسوف )

، 84/11ة اشتراط موافقة الزوج مف عدميا عمى الخمع، وىو األمر الذي كاف غامضا في ظؿ قانوف األسر 
ليكوف موقؼ بذلؾ متماشيا تماما مع موقؼ يتـ بإرادتيا المنفردة، معتبرا في ذلؾ الخمع حؽ أصيؿ لمزوجة 

وعميو نقسـ مضموف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األولى لدراسة "أسباب تعديؿ الخمع اتفاقية سيداو، 
ة الثانية لدراسة "الخمع مف منظور قانوف مف رخصة جوازية إلى حؽ أصيؿ لمزوجة"، بينما نخصص الفقر 

 ".15/02األسرة المعدؿ باألمر 

 الفقرة األولى
 أسباب تعديؿ الخمع مف رخصة جوازية إلى حؽ أصيؿ لمزوجة

كانت تطرح  84/11( مف ؽ أ 54مف المعموـ وكما أسمفنا الذكر أف المادة الرابعة والخمسوف )  
خاصة مف حيث اشتراط موافقة الزوج عمى الخمع مف اشكاالت كبيرة سواء في الساحة الفقيية أو القضائية، 

ؿ ذلؾ عمى جميع عف توضيح ىذه المسألة، وىو ما أدى إلى تضارب اآلراء حو  ياعدميا، وذلؾ نظرا لسكوت
وعدؿ المادة الرابعة  05/02األصعدة، غير أف المشرع الجزائري قد تدخؿ بموجب تعديؿ قانوف األسرة باألمر 

( منو، ىذه األخيرة أصبحت تنص صراحة عمى أف الخمع يعتبر حؽ أصيؿ لمزوجة يتـ 54والخمسوف )
 أف تخالع نفسيا بمقابؿ ماؿ. وف موافقة الزوجديجوز لمزوجة بإرادتيا المنفردة دوف موافقة زوجيا، بقوليا: "

إذا لـ يتفؽ الزوجاف عمى المقابؿ المالي يحكـ القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداؽ المثؿ وقت   
 1صدور الحكـ".

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
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 :أىميا ديد مف المبررات والدوافع، نذكرلو العىذا التعديؿ لـ يأتي مف العدـ بطبيعة الحاؿ، بؿ كاف 

  كاف أىـ مبرر لنقؿ المشرع الجزائري الخمع مف رخصة جوازية إلى حؽ أصيؿ لمزوجة ىو اتفاقية
قوانينيـ  تعديؿبالقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، ىذه األخير ألزمت الدوؿ األطراؼ فييا 

األسرية بحيث تمنح لمزوجة الحؽ في فؾ الرابطة الزوجية بإرادتيا المنفردة ودوف موافقة الزوج، مثمما يممؾ 
، وىو ما تبناه المشرع الجزائري فعبل بتعديؿ 1المطمقة بيف الزوجيفالمساواة الزوج ىذا الحؽ عمى أساس 

لزوجة حؽ فؾ عقدة النكاح عف طريؽ الخمع بإرادتيا ( مف ؽ أ ج، وذلؾ بمنح ا54المادة الرابعة والخمسوف )
المنفردة، وىو ما أكدتو ردود الجزائر عمى المبلحظات التي أبدتيا لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة حوؿ 

"إف الجزائر تعمؿ عمى تكريس المساواة ، حيث جاء في ىذه الردود ما يمي: 2محدودية مبررات الطبلؽ لممرأة
مف  54في جميع المجاالت...، فبالنسبة لفسخ عقد الزواج بطمب مف الزوجة، تنص المادة بيف الجنسيف 

بمقابؿ مالي ال يتجاوز  يجوز لمزوجة دوف موافقة الزوج أف تخمع نفسياقانوف األسرة الجزائري عمى أنو 
   3.يحقؽ ىذه المساواة عمى أكمؿ وجو..." قيمة صداؽ المثؿ، وىو ما مف شأنو أف

                                                                 
تتخذ الدوؿ األطراؼ  -1"( )ج( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى: 01( فقرة )16تنص المادة ) 1

المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعالقات العائمية، وبوجو خاص جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد 
 تضمف عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: 

 ."عند فسخو)ج( نفس الحقوؽ والمسؤوليات أثناء الزواج و 
الواردة في قانوف األسرة "تالحظ المجنة بقمؽ االستمرار في تطبيؽ األحكاـ التمييزية حيث جاء في ىذه المبلحظات ما يمي:  2

، وذلؾ بتكريسو مركزا قانونيا منقوصا لممرأة في عدة مجاالت منيا....، وكذا محدودية مبررات -الجزائر  –لمدولة الطرؼ 
بإلغاء القيود عمى حؽ المرأة في الطالؽ في  47الطالؽ، ىذت مف جية، ومف جية أخرى أوصت المجنة في توصيتيا رقـ 

: التعميقات الختامية لمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة اب المساواة بيف الجنسيف..."، أنظرقانوف األسرة مف ب
 لتفاصيؿ أكثر أنظر:، 16سابؽ، ص المرجع ال، 2012 –الجزائر  –عمى التقارير المجمعة الثالثة والرابعة لمدوؿ األطراؼ 

 . 06الممحؽ رقـ 
ردود الجزائر عمى قائمة القضايا المقرر تناوليا أثناء النظر في تقريرىا الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع  أنظر: 3
(CEDAW/C/DZ/A 3-4) موقع المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة 31، ص 2012مارس  02إلى  13مف  51، الدورة ،
hwww.unhchr.c :22:20، عمى الساعة 03/03/2020، أطمع عميو بتاريخ. 
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جؿ ف الر الفمسفة التشريعية في وضع األحكاـ تدفع بالمشرع إلى تقرير نوع مف التساوي بيإذا ىذه 
، بحيث سمح لمزوج بأف يطمؽ قضائيا زوجتو بإرادتو المنفردة، وسمح في مقابؿ ذلؾ والمرأة في الطبلؽ

، وىذا ال يعد إال لمزوجة أف تطمؽ زوجيا خمعا عف طريؽ القضاء بإرادتيا المنفردة ودوف اشتراط موافقة الزوج
  1التفاقية سيداو. منو ألحكاـ رضوخا

ىذا مف جية، ومف جية أخرى فقد كاف تأثير ىذه االتفاقية جميا عمى أحكاـ الطبلؽ بجميع صوره 
، مف أجؿ تكريس حقوؽ المرأة ومساواتيا مع الرجؿ في -بما في ذلؾ الخمع  –في قانوف األسرة الجزائري 

فسخ الزواج، وذلؾ بأف جعؿ المشرع الجزائري األحكاـ الصادرة في قضايا الطبلؽ بأنواعو غير قابمة 
، والحكمة مف ىذا النص أوردتيا الجزائر 2( مكرر مف ؽ أ ج57لبلستئناؼ طبقا لممادة السابعة والخمسوف )

المرفوع إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، والذي  الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابعي تقريرىا ف
 ة التي يقـو بيا الزوج األوؿ لمنع"...ولتجنب ممارسات الماضي المتمثمة في مناورات المماطمجاء فيو: 

ئية بإيقاع الطالؽ ال تقبؿ الطعف، وال يقبؿ زوجتو المطمقة مف التزوج ثانية، فإف قرارات المحاكـ االبتدا
محاكـ الدرجة الثانية إال فيما يتعمؽ بالجوانب المالية، وبمجرد أف تصدر إحدى  ـاستئناؼ تمؾ األحكاـ أما

 3.المحاكـ قرار الطالؽ ميما كانت صورتو، يتولى كاتبيا تدوينو في سجالت الحالة المدنية"
  المشرع الجزائري حينما كاف ال يعترؼ بإرادة الزوجة المنفردة في فؾ أيضا مف مبررات التعديؿ أف

الرابطة الزوجية عف طريؽ الخمع، وكاف يقرف ذلؾ دائما بموافقة الزوج، كاف موقفو ىذا ينتفي مع الحكمة مف 
، حيث كاف يفتح باب االبتزاز والتعنت مف طرؼ الزوج، ىذا األخير الذي كاف يرفض الخمع 4تشريع الخمع

                                                                 
مجمة العمـو القانونية ، "المعدؿ لقانوف األسرة 05/02بعض حقوؽ المرأة المستحدثة بمقتضى األمر "زكية حميدو تشوار،  1

 .80، ص 2011، 12، الجزائر، العدد واإلدارية والسياسية
األحكاـ الصادرة في دعاوى الطالؽ والتطميؽ والخمع غير قابمة  "تكوف( مكرر مف ؽ أ ج عمى: 57تنص المادة ) 2

 لالستئناؼ فيما عدا جوانبيا المادية، تكوف األحكاـ المتعمقة بالحضانة قابمة لالستئناؼ".
المرأة  التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد أنظر: 3

 .05الممحؽ رقـ  لتفاصيؿ أكثر أنظر:، 19، المرجع السابؽ، ص 2009
 .26عبد السبلـ عبد القادر، المرجع السابؽ، ص  4
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ضرارا بيا في بعض الحاالت، خاصة عندما تكوف الزوجة في حاجة ماسة لو ، ىذا مف 1نكاية في الزوجة وا 
جية، ومف جية أخرى فإف اشتراط موافقة الزوج عمى الخمع ي حّوؿ ىذا األخير إلى ما يشبو طبلؽ بالتراضي، 

 وبالتالي ال فائدة مف الخمع حينيا.
 نجد بأف المشرع الجزائري وضع مبررات أخرى لتعديؿ المادة  باإلضافة إلى ىذه األسباب الرئيسية

( مف ؽ أ ج، وذلؾ ضمف عرضو لممشروع التمييدي لقانوف األسرة عمى البرلماف 54الرابعة والخمسوف )
 ، وذكر منيا: 2004الجزائري في سنة 

 ( مف ؽ أ ج ييدؼ إلى توضيح أح54إف التعديؿ المدخؿ عمى المادة الرابعة والخمسوف ) كاـ الخمع
التي كانت مبيمة فيما سبؽ، مما أثار جدال واسعا حوليا، خاصة فيما يتعمؽ بموافقة الزوج عمى الخمع مف 

 عدميا. 
  ،تكريس االجتياد القضائي لممحكمة العميا في ىذا المجاؿ المستقر عميو منذ تسعينات القرف الماضي

 الزوج. وتأكيد حؽ المرأة في خمع زوجيا دوف الحاجة إلى موافقة
  عجز الكثير مف النساء عمى اثبات الضرر في قضايا الشقاؽ والنزاع المرفوعة أماـ القضاء لمحصوؿ

 عمى حكـ التطميؽ، فكاف بذلؾ الخمع دوف موافقة الزوج حؽ أصيؿ ليا.
  يكوف الخمع دوف موافقة الزوج أفضؿ وأضمف لممرأة وحقوقيا، نظرا لكوف اجراءات دعاوى التطميؽ

 2طويبل، مما يضر بالمرأة بالدرجة األولى. تأخذ وقتا
  بحؽ الخمع بإرادتيا المنفردة ودوف موافقة الزوج لـ كما اعتبر المشرع الجزائري أف اعترافو لمزوجة

يخرج بذلؾ عف المرجعية الشرعية لقانوف األسرة الجزائري، كوف ىذا الموقؼ الذي تبناه ىو موقؼ فقياء 
                                                                 

، مجمة العمـو القانونية والسياسيةراضية بشير و محمود لنكار، "حؽ الزوج في التعويض عف فؾ الرابطة الزوجية بالخمع"،  1
 .341، ص 2019الجزائر، ديسمبر ، 03، العدد 10المجمد 

، العدد 2004أوت  09المشروع التمييدي لقانوف األسرة الجديد، منشور بجريدة الشروؽ اليومي الجزائرية، ليـو االثنيف  2
1148 ،http://www.echoroukonline.com لتفاصيؿ أكثر، 12:30، عمى الساعة 05/03/2020، أطمع عميو بتاريخ 

مجمة ، "–دراسة مقارنة  –: حسف عبد المالؾ، "أحكاـ الخمع في قانوف األسرة الجزائري الجديد ظرحوؿ ىذه المبررات أن
نظيرة عتيؽ، "الخمع بيف الرخصة والحؽ  و ،371ص  ،2015جواف ، الجزائر، 13 العدد، 10المجمد ، الحضارة اإلسبلمية

المجمد ، مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسية"، –دراسة نقدية في ظؿ االجتياد القضائي والفقو اإلسبلمي  –األصيؿ 
 .205، ص 2012نوفمبر  ، الجزائر،01 عدد، 01
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أف تخالع نفسيا دوف موافقة زوجيا، وىو ما أيده الفقياء المعاصريف كالصابوني  المالكية الذيف أجازوا لمزوجة
 1والغزالي والزيباري وغيره.

ولكف ي رد عمى ىذا القوؿ بأف المشرع لـ يأخذ بالرأي الكامؿ لممالكية في موقفيـ مف الخمع، فيـ 
يشترطوف سبب جدي حتى تتمسؾ يجعموف لممرأة ىذا الحؽ بعد عدة محاوالت إصبلح وتحكيـ جادة، كما 

المرأة لفؾ  ـالزوجة بالخمع عمى أساسو، ألف األصؿ في الزواج ىو التأبيد، وحتى ال ي فتح الطريؽ واسعا أما
، فيذا مخالؼ ألصؿ -كما سمح بو المشرع الجزائري  –الرابطة الزوجة ألتفو األسباب أو حتى بدوف أسباب 

التو، فكاف األولى لو قيد المشرع ىذا الحؽ بمحاوالت صمح تشريع الطبلؽ الذي ضيؽ الشارع مف مجا
ال  وتحكيـ جادة وليست شكمية فقط، باإلضافة إلى ضرورة اشتراط السبب الجدي لتمسؾ الزوجة بالخمع، وا 

 تمت االستيانة بعقد وصفو تعالى بالميثاؽ الغميظ ألىميتو الكبرى.

 الفقرة الثانية
 05/02دؿ باألمر الخمع مف منظور قانوف األسرة المع

تعديؿ  05/02التي ألحقيا المشرع الجزائري بقانوف األسرة المعدؿ باألمر مف بيف أىـ التعديبلت 
( منو، والتي أصبحت تعتبر الخمع صراحة حؽ أصيؿ 54ألحكاـ الخمع بموجب المادة الرابعة والخمسوف )

ج لمزوجة يتـ بإرادتيا المنفردة دوف موافقة الزوج، وذلؾ بعد أف كاف مجرد رخصة جوازية تتطمب موافقة الزو 
بمقابؿ  يجوز لمزوجة دوف موافقة الزوج أف تخالع نفسيا"قضاًء، حيث جاء نص المادة المعدؿ كاآلتي: 

 مالي.
إذا لـ يتفؽ الزوجاف عمى المقابؿ المالي لمخمع يحكـ القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداؽ المثؿ 

 2.وقت صدور الحكـ"
كما  – تسعيناتالوبذلؾ يكوف المشرع الجزائري قد ساير نيج المحكمة العميا الذي استقرت عميو منذ 

، ليرتقي بذلؾ حؽ الزوجة في فؾ عدـ اشتراط موافقة الزوج عمى الخمع، وأكد صراحة عمى -أسمفنا الذكر 
 الرابطة الزوجية مف الرخصة إلى الحؽ األصيؿ.

                                                                 
 .343راضية بشير ومحمود لنكار، المرجع السابؽ، ص  1
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2



 وآثاره الطالق أحكام على المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيتانعكاساث          الثاني الباب

 

                                                                        ~ 293 ~ 
 

وجيف مع ذلؾ حرية االتفاؽ عمى الماؿ الذي يكوف كبدؿ لمخمع، مع مبلحظة أف المشرع أعطى لمز 
الواردة في نص المادة الرابعة  "المقابؿ المالي لمخمع"، كما يتضح أيضا مف عبارة كاف أو كثيراقميبل 

( ؽ أ ج أنو البد أف يكوف مقابؿ الخمع ماال وفقط، ومنو بمفيـو المخالفة فالحقوؽ ال يمكف 54والخمسوف )
وىو األمر الذي أجازه فقياء الشريعة اإلسبلمية كما  –أف تكوف قانونا مقاببل لمخمع بأي حاؿ مف األحواؿ 

تكوف الحضانة ىي المقابؿ في الخمع، ألف الحضانة ليست حقا مستقبل  ، فمثبل ال يمكف أف-رأينا سابقا 
لمحاضنة، بؿ ىو حؽ مقرر لمصمحة األوالد بالدرجة األولى، كما أنو حؽ ال يمكف تقويمو بماؿ، وبالتالي ال 

 1يصمح أف يكوف بدال لمخمع اطبلقا.
لمشرع الجزائري لـ يأت بأي ( مف ؽ أ ج نجد بأف ا54وفي سياؽ تحميؿ المادة الرابعة والخمسوف )

قيود أو شروط تتعمؽ بحؽ المجوء إلى الخمع، سواء شروط في الزوج أو الزوجة أو غيرىا، وبذلؾ يتضح أف 
المشرع كاف أكثر ليونة فيما يخص الخمع، األمر الذي جعؿ المسألة أكثر سيولة لممرأة بعد تعديميا مقارنة 

  بالنص القديـ.
قانوني لحؽ الزوجة األصيؿ في فؾ الرابطة الزوجية بالخمع دوف موافقة ومنو فإف ىذا التكريس ال

الزوج وّحد بعد ذلؾ األحكاـ والقرارات القضائية حوؿ ىذه المسألة، األمر الذي عزز األمف القانوني 
والقضائي، وذلؾ بعد التضارب القضائي الكبير الذي كاف موجود حوؿ ىذه المسألة في ظؿ قانوف األسرة 

84/11. 
نجد قرار لممحكمة  05/02ومف أبرز القرارات التي يمكف ذكرىا بعد تعديؿ أحكاـ الخمع باألمر 

العميا جاء فيو: "إف طعف الزوج في الخمع انتيى إلى قبولو شكبل ورفضو موضوعا، استنادا إلى أف الخمع ىو 
ليس عقدا رضائيا بيف  حؽ خولتو الشريعة اإلسبلمية لمزوجة لفؾ الرابطة الزوجية عند االقتضاء، وىو

  2الزوجيف".

                                                                 
 .156عادؿ عيساوي، المرجع السابؽ، ص  1
 ، نقال عف:، قرار غير منشور14/01/2009، المؤرخ في 09-85قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، تحت رقـ  2

 .173لحسيف بف شيخ )آث ممويا(، المرشد في قانوف األسرة، المرجع السابؽ، ص 
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مف قانوف األسرة   54ليؤكد ىذا األمر قرار آخر جاء فيو: "حيث مف المقرر قانونا وفقا لممادة 
واجتياد المحكمة العميا، أف مف حؽ الزوجة طمب الطبلؽ خمعا حتى دوف موافقة الزوج، ومتى قضى القضاة 

 1بذلؾ فقد طبقوا صحيح القانوف".
مف قانوف األسرة تنص صراحة عمى أنو  54القرارات السابقة القرار الموالي: "حيث أف المادة وساند 

يجوز لمزوجة دوف موافقة الزوج أف تخالع نفسيا بمقابؿ مالي، ومف ثـ فإف عدـ موافقة الطاعف عمى الخمع 
ف مخالعة نفسيا، وال وعمى المقابؿ المالي المقترح مف قبميا ال يحرميا م الذي تطالب بو المطعوف ضدىا

 2تحرميا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية وال القانوف مف ذلؾ مثمما يعتقد الطاعف خطًأ".
لتتوج المحكمة العميا سمسمة قراراتيا بقرار صريح ال مجاؿ معو لمشؾ، يكرس إرادة المرأة وحدىا في 

 3.الخمع، وقد جاء فيو: "الخمع حؽ إرادي لمزوجة، يقابمو حؽ العصمة لمزوج"
وعمى ذلؾ، فبعد أف كاف الخمع يأخذ حكـ الرخصة الممنوحة لمزوجة، وال يمكف استخداميا إال بموافقة 
الزوج، ارتقى قانونا وقضاء إلى مصاؼ الحؽ األصيؿ، الذي يمنحيا سمطة االستئثار والتمسؾ بو متى 

الزوج في الطبلؽ بإرادتو شاءت دوف قيد أو شرط، ليصبح وفقا لذلؾ الصورة المقابمة والمجابية لحؽ 
المنفردة، وذلؾ بعد تغييب إرادة الزوج كميا فيو، مثمما تغيب تماـ إرادة الزوجة في الطبلؽ باإلرادة المنفردة 

 لمزوج.
القوؿ أنو صحيح أف الخمع جعمو المشرع الجزائري حؽ أصيؿ لمزوجة، لكف مع ذلؾ فيو  ونضيؼ

ليس عمى إطبلقو، بؿ ىناؾ قيود وضوابط معينة البد أف تتوافر عند مطالبة الزوجة بالخمع، ومف أىـ 
 نجد: التي استقر عمييا الفقو والقضاء الضوابط 

                                                                 
: لحسيف نقال عف، قرار غير منشور، 10/06/2009، المؤرخ في 761مة العميا، غ أ ش، تحت رقـ قرار صادر عف المحك 1

 .176، ص نفسوبف شيخ )آث ممويا(، المرشد في قانوف األسرة، المرجع 
: نقال عف، قرار غير منشور، 16/09/2009، المؤرخ في 1067قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، تحت رقـ   2

 .179شيخ )آث ممويا(، المرشد في قانوف األسرة، المرجع نفسو، ص لحسيف بف 
، لسنة 01، ـ ـ ع عدد 15/09/2011، المؤرخ في 656259قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ   3

 .318، ص 2012



 وآثاره الطالق أحكام على المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيتانعكاساث          الثاني الباب

 

                                                                        ~ 295 ~ 
 

 في الخمع، وذلؾ بأف جعمو لحاجة، ويكوف فقط  لقد تشدد الشارع الحكيـ :أف يكوف الخمع لحاجة
 .، منو فميس لممرأة أف تطمب الخمع مف غير سبب أو لسبب تافو1مقو أو خمقتولممرأة إذا كرىت زوجيا لخ  

ونشير إلى أف المشرع الجزائري لـ يعمؽ الخمع عمى سبب معيف، ولـ يشترط حتى ابداء الزوجة ألية 
أف المحكمة العميا يبدوا أنيا لـ تستسغ ىذا األمر، وسارت عمى ذات أسباب حتى تحصؿ عمى الخمع، إال 

منيج فقياء الشريعة االسبلمية حيث اشترطت أف يكوف لمخمع سبب معيف، كنفور الزوجة مف زوجيا وكرىا 
لو، إذ جاء في قرار ليا: "إف الحكـ محؿ الطعف قد خالؼ القانوف وأساء تطبيقو، وذلؾ ألف طمب الخمع ال 

لمزوجة أف تطالب بو قبؿ الدخوؿ، بؿ يمكف ليا المطالبة بو فقط بعد الدخوؿ، وعند بموغ حياتيا يمكف 
الزوجية مع زوجيا حالة مف الكراىية والنفور يتعذر معو مواصمة العشرة الزوجية، األمر الذي يجعؿ الحكـ 

 2محؿ الطعف عرضة لمنقض واإلبطاؿ".
 :أو ما يطمؽ عميو ببدؿ الخمع، فكؿ ما يصح أف يكوف ميرا يصح أف يكوف بدال  دفع المقابؿ المالي

 في الخمع بإجماع الفقياء.
( مف ؽ أ ج برفعو 54وكتقييـ لمتعديؿ الذي أجراه المشرع الجزائري عمى المادة الرابعة والخمسوف )

يمكف القوؿ أنو كاف  لزوج،لحؽ الزوجة في الخمع مف رخصة جوازية إلى حؽ أصيؿ ليا تمارسو دوف موافقة ا
تعديؿ يحمؿ مجموعة مف االيجابيات، وفي المقابؿ كاف ليا أيضا العديد مف النقاط السمبية، وىو ما نوضحو 

 فيما يأتي: 
 بالنسبة إليجابيات التعديؿ ىي: 

 وضع حد الختبلؿ موقع المرأة وىشاشتو في قانوف األسرة الجزائري، وذلؾ بالنظر لموقعيا في القانوف 
حكاـالمدني،   . ىذا األخير الذي يعد أكثر صبلبة وا 

  تحقيؽ المساواة بيف الرجؿ والمرأة، ىذا المبدأ المكرس دوليا بموجب اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ
( مف التعديؿ الدستوري 32التمييز ضد المرأة، والمكرس دستوريا كذلؾ بموجب المادة الثانية والثبلثوف )

"كؿ المواطنيف سواسية أماـ القانوف، وال يمكف أف يتذرع ، والتي جاء في مضمونيا: 2016الجزائري لسنة 
                                                                 

 .1748أبو محمد موقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص  1
، لسنة 02، ـ ـ ع، عدد 14/06/2006، المؤرخ في 258613قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .421، ص 2006
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أو الرأي، أو أي شرط أو ظرؼ آخر شخصي أو  الجنسبأي تمييز يعود سببو إلى المولد أو العرؽ أو 
 1.اجتماعي"

ومف ثـ كاف مف الواجب عمى المشرع الجزائري إزالة ىذا التناقض الموجود بيف المادة الرابعة 
انيف التي تدنوه درجة، ىذا و الدستور الذي يجب أف تتوافؽ معو جميع الق( مف ؽ أ ج، وبيف 54والخمسوف )

المادة السادسة عشر ( ؽ أ ج و 54مف جية، ومف جية أخرى إزالة التناقض بيف المادة الرابعة والخمسوف )
( )ج( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة التي تمـز الدوؿ األطراؼ منيا 01( فقرة )16)

الجزائر بتطبيؽ المساواة بيف الجنسيف في فسخ الزواج، ألف الجزائر صادقت عمى ىذه االتفاقية، وىي ممزمة 
ادؽ عميو رئيس الجميورية طبقا لمدستور تسمو عمى القانوف، ببنودىا عمى اعتبار أف االتفاقيات التي يص

"المعاىدات ، والتي تنص عمى: 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة ( 150وىذا طبقا لممادة مائة وخمسوف )
 2.التي يصادؽ عميو رئيس الجميورية حسب الشروط المنصوص عمييا في الدستور تسمو عمى القانوف"

  الزوج وسيمة لتجنب نشر أسرار الزوجية خصوصا فيما يتصؿ بالمحظور منيا، يعد الخمع دوف رضا
كعجز الزوج أو انحرافو الجنسي ونحوىما، حيث تتفادى الكثير مف النساء البوح بتفاصيؿ مثؿ ىذه القضايا 

 عف طريؽ دعاوى التطميؽ في ساحات القضاء لما في ذلؾ مف حرج لمزوجيف.
 بط تصرفاتيـ اتجاه الزوجات.ىذا الخمع يحمؿ األزواج عمى ض 
  ىذا الخمع مف شأنو أف يقمؿ مف جرائـ االعتداء عمى الزوجات، ألف الزوجات وجدف في الخمع

مخرجا وحبل لمشكبلتيف حينما تصؿ العشرة بيف الزوجيف إلى حد كره وبغض الزوج اآلخر، بما يستحيؿ معو 
 3مواصمة الزواج.

 إجماليا فيما يأتي:أما عف سمبيات ىذا التعديؿ يمكف 

                                                                 
 السالؼ الذكر.، 2016التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  1
 ، المرجع نفسو.2016التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  2
سيدي  -، رسالة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه في الحقوؽ، جامعة جيبللي اليابس أحمد ىيشور، الخمع بيف الشريعة والتشريع 3

 .354، ص 2014بمعباس، الجزائر، 
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  الزوج ىو الذي مف المفروض أف يممكيا ىذا الخمع يجعؿ العصمة مشتركة بيف الزوجيف، رغـ أف
لوحده شرعا، باعتبار ىو مف تقع عميو تبعات البيت أكثر مف المرأة، وىو أممؾ لنفسو وأممؾ لغضبو، مما 

 يفتح الباب ألىواء النساء في المعب بالعبلقة الزوجية.
  ما يجعؿ لو صعوبة في المخموع يصبح بعد الخمع شخص مرفوض مجتمعيا، ألنو فقد ىيبتو، مالرجؿ

 إعادة الزواج بعد ذلؾ.
  الخمع الجبري دوف موافقة الزوج يؤدي إلى التفكؾ األسري  في المجتمع، وذلؾ الستقبلؿ المرأة

التطميؽ المعقدة والتي تستيمؾ بإيقاعو، وسيولة االجراءات المتبعة فيو أماـ المحاكـ وىذا عكس اجراءات 
 1وقت وماؿ كبيريف.

  ىذا الخمع مف شأنو منع األزواج مف تعدد الزوجات، كوف الزوجة التي تعمـ برغبة زوجيا في التعدد
 فإنيا تقوـ بتيديده بالخمع مقابؿ التراجع عف قراره.

 رة إلى قانوف مدني الخمع دوف موافقة الزوج ىو خطوة مف الخطوات المتبقية لموصوؿ بقانوف األس
يسمخ األسرة الجزائرية مف ىويتيا اإلسبلمية، مما يحقؽ أىداؼ الغرب في عولمة قوانيف األحواؿ الشخصية 

 2في ببلد المسمميف.
 فتح بو باب الفتف،  كما أف تحريؼ المشرع الجزائري لممبادئ التي أقرتيا الشريعة اإلسبلمية في الخمع

  3.لمطالبة بالخمع، ومف ثـ تيديد كياف األسرة والمجتمع معاوساىـ في فتح شيية النساء في ا

                                                                 
مع صدور التعديؿ الجديد لقانوف األسرة  2005فقد أشارت دراسة جامعية أف عدد حاالت الخمع في الجزائر كاف في سنة  1

حالة خمع وقعت مف طرؼ نساء معظميف  8663إلى  2013حالة، لينحو كؿ سنة منحى تصاعدي ويصؿ في سنة  1170
، لتصؿ حاالت الخمع 330حمد ىيشور، المرجع نفسو، ص أ :لتفاصيؿ أكثر أنظرعامبلت بحسب احصائيات وزارة العدؿ، 

حالة طبلؽ مسجمة خبلؿ نفس الفترة، لتحتؿ الجزائر بذلؾ المرتبة  65000مف مجموع  2017حالة في سنة  13000إلى 
سرة ( دوليا في حاالت الخمع، وىذا حسب تصريح وزيرة التضامف واأل78( و المرتبة الثامنة والسبعوف )10العاشرة عربيا )

لتفاصيؿ أكثر أنظر: في ردىا عمى استفسارات نواب البرلماف الجزائري حوؿ ىذا الموضوع،  "غنية الدالية"أنداؾ 
www.maghrebvoices.com 12.00، عمى الساعة 05/04/2020، أطمع عميو بتاريخ.   

 .221كريـ داودي، المرجع السابؽ، ص  2
 .170عبد العزيز سمية، المرجع السابؽ، ص  3
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وأخيرا فمف خبلؿ ما تقدـ بخصوص انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 
عمى أحكاـ الطبلؽ في قانوف األسرة الجزائري، أو بعبارة أخرى المساواة بيف الزوجيف في فؾ الرابطة الزوجية 

عمى حؽ الزوج في الطبلؽ  ، كما أبقىحافظ عمى حؽ الزوجيف في الطبلؽ بالتراضينجد أف قانوف األسرة 
ذلؾ منح لمزوجة أيضا الحؽ في  باإلرادة المنفردة انطبلقا مف العصمة الزوجية المكفولة لو شرعا، وفي مقابؿ

فؾ الرابطة الزوجية بوسيمتيف أخذت في االرتقاء إلى درجة ومرتبة الحؽ األصيؿ، ولـ تعد الزوجة تستعمؿ 
الزوج أو القضاء، بحيث أصبحت ىذه الصور تتطور شيئا فشيئا ىذه الصور كرخصة ليا تتوقؼ عمى إجازة 

 لتصؿ بالزوجة إلى التساوي مع الزوج في حؽ حؿ عقدة النكاح.
، ووسع المشرع في دائرة المبررات التي يمكف لمزوجة أف تستند التطميؽمقد أصبح لمزوجة امكانية ف

( مف قانوف األسرة الجزائري باألمر 53والخمسوف )ليا في طمب التطميؽ، وذلؾ بموجب تعديؿ المادة الثالثة 
الذي  الخمعىذا باإلضافة إلى  ( فقط،07( مبررات بعد أف كانت سبعة )10، مما رفعيا إلى عشرة )05/02

( مف ؽ أ ج المعدلة حؽ أصيؿ لمزوجة يجوز ليا استعمالو حتى 54أصبح طبقا لممادة الرابعة والخمسوف )
وبالتالي نجد أف ىناؾ توجو تدريجي لطالؽ باإلرادة المنفردة لمزوجة"، "اتسميتو بػ دوف موافقة الزوج، ليصمح 

 .لممشرع الجزائري نحو جعؿ عقد الزواج عقد مدني تتساوى فيو حظوظ المرأة والرجؿ في فؾ الرابطة الزوجية
مف التعديبلت  وبيذا يبدوا جميا تأثر المشرع الجزائري ببنود اتفاقية سيداو، مف خبلؿ إدراجو لمجموعة

آثار ىذا في قانوف األسرة كاف ىدفيا األساسي تحقيؽ المساواة بيف الزوجيف في الطبلؽ، فماذا بشأف 
 نوضحو في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب. الطبلؽ؟، ىذا ما 
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 الفصؿ الثاني
 انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى آثار الطالؽ

تمؾ النتائج المترتبة عف الفرقة الزوجية بأنواعيا وصورىا، إذ تترتب عف انتياء  الطبلؽيقصد بآثار 
 العبلقة الزوجية مجموعة مف اآلثار تتعمؽ بكبل الزوجيف وكذا بأطفاليما إف وجدوا.

تمنح  ( مف اتفاقية سيداو16( )ج( مف المادة السادسة عشر )01وكما رأينا في الطبلؽ فإف الفقرة )
لمزوجيف نفس الحؽ في فسخ عقد الزواج، وذلؾ فيما يتعمؽ بصور ىذا الفسخ وكذا بآثاره المالية وغير 

في قانوف األسرة الجزائري ألحكاـ الواردة المالية، وعميو ما مدى مطابقة النصوص المتعمقة بآثار الطبلؽ 
 ( مف اتفاقية سيداو؟16المادة السادسة عشر )

موف ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، نخصص المبحث األوؿ لػ "انعكاسات االتفاقية لتبياف ذلؾ نقسـ مض
عمى اآلثار غير المالية لمطبلؽ"، بينما نخصص المبحث الثاني لدراسة "انعكاسات االتفاقية عمى اآلثار 

 المالية لمطبلؽ".

 المبحث األوؿ
 انعكاسات االتفاقية عمى اآلثار غير المالية لمطالؽ

نجد الحضانة والوالية عمى األطفاؿ، وىي حقوؽ لؤلبويف وكذا لمطبلؽ ير المالية اآلثار غمف أىـ 
سيداو عمى قانوف األسرة الجزائري في ىذه تفاقية واجبات عمييـ في ذات الوقت، ولمعرفة مدى تأثير ا

المسائؿ نقسـ مضموف ىذا المبحث إلى مطمبيف، نتناوؿ في المطمب األوؿ "الحضانة"، أما في المطمب 
 زاف المساواة بيف الجنسيف. ثر مف آثار الطبلؽ، كؿ ذلؾ في ميالثاني نستعرض "الوالية" عمى الصغير كأ

 المطمب األوؿ
 في الحضانة

 الواردة في اتفاقية سيداوبيف الجنسيف لدراسة الحضانة في قانوف األسرة الجزائري عمى ضوء المساواة 
ص الفرع الثاني لػ لػ "أحكاـ الحضانة"، بينما نخصنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نخصص الفرع األوؿ 

 حضانة أطفاليا"."أولوية األـ في 
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 الفرع األوؿ
 أحكاـ الحضانة
وقانوف األسرة الجزائري ومعرفة مدى إعماؿ  قبؿ الولوج لدراسة الحضانة مف منظور اتفاقية سيداو

مبدأ المساواة بيف الجنسيف في ىذه المسألة، كاف لزاما الوقوؼ أوال عمى أحكاـ الحضانة باعتبارىا تشكؿ 
قاعدة الدراسة، وذلؾ بتقسيـ مضموف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األولى لػ "مفيـو الحضانة"، بينما 

 ".ومسقطاتيا ة لػ "شروط الحضانةنخصص الفقرة الثاني

 الفقرة األولى
 مفيـو الحضانة

مأخوذة مف الحضف، وىو ما دوف اإلبط، وح ضف الشيء جانبو، وحضف الطائر بيضو الحضانة لغة 
 1أي ضمو إلى نفسو تحت جناحو، وكذلؾ المرأة إذا ضمت ولدىا.

أو ىي: "تربية وحفظ مف ال يستقؿ : "تربية الولد ممف لو حؽ الحضانة"، أما اصطالحا فالحضانة ىي
بأمور نفسو عما يؤذيو لعدـ تمييزه، كطفؿ أو كبير مجنوف، وذلؾ برعاية شؤونو، وتدبير طعامو وممبسو 

 2ونومو، وتنظيفو، وغسؿ ثيابو، ونحوىا".
فإنو لـ يترؾ مفيـو  –عادةعميو المشرع  يسيروخبلفا لما  -أما بالنسبة لقانوف األسرة الجزائري 

( منو، التي تنص عمى: 62انة لبلجتياد الفقيي أو القضائي، بؿ عرفيا بموجب المادة الثانية والستيف )الحض
 والسير عمى حمايتو وحفظو صحة وخمقا."الحضانة ىي رعاية الولد وتعميمو والقياـ بتربيتو عمى ديف أبيو 

 3.يشترط في الحاضف أف يكوف أىال لمقياـ بذلؾ"
يتضح بأف المشرع قد ركز في تعريفو لمحضانة عمى أسبابيا وأىدافيا، مع وباستقراء ىذه المادة  

 تحديد نطاقيا وغاياتيا األساسية.
                                                                 

 .661جماؿ الديف )ابف منظور(، المرجع السابؽ، ص  1
 و، 455: عبلء الديف )الكاساني(، المرجع السابؽ، ص لتفاصيؿ أكثر أنظر، 717وىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  2

، -الشخصيةرح مقارف لقانوف األحواؿ ش –محمد )سمارة(، أحكاـ وآثار الزوجية  و، 255العربي )بختي(، المرجع السابؽ، ص 
 .384، ص 03، ط 2010دار الثقافة، عماف، األردف، 

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  3
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وانطبلؽ مف كوف تعريؼ المشرع الجزائري لمحضانة قد اعتمد فيو عمى أىدافيا، فإنو يتضح جميا أف 
 الحضانة تتمثؿ أساسا في: 

 1تعد حقا لكؿ طفؿ. : ويقصد بذلؾ الدراسة الرسمية التيتعميـ الولد 
 ساير المشرع الجزائري رأي فقياء الشريعة اإلسبلمية القاضي بجواز تزوج تربية الولد عمى ديف أبيو :

( مف ؽ أ ج المعدلة باألمر 30المسمـ بغير المسممة، وىذا منوه عنو بمفيوـ المخالفة في المادة الثبلثوف )
وبالتالي في حالة الطبلؽ واكتسابيا لمحضانة فإنيا  ، أي أف الحاضنة األـ قد تكوف غير مسممة،05/022

، وىو ما جسده قرار لممحكمة 3وىو ديف األب في تنشئة الطفؿتمـز بتربية الولد عمى مبادئ وقيـ اإلسبلـ، 
العميا جاء فيو: "مف المقرر شرعا وقانونا أف األـ أولى بحضانة ولدىا ولو كانت كافرة، إال إذا خيؼ عمى 

 4دينو...".
 البد عمى الحاضف أف يسير عمى حماية الطفؿ، فبل يكوف ع رضة ألي عنؼ السير عمى حمايتو :

جسدي كالضرب والتعذيب...إلخ، أو عنؼ لفظي كترىيبو وتخويفو أو سبو...إلخ، بالشكؿ الذي قد ينجـ عنو 
 اضطراب نفسي أو جسدي لمطفؿ.

 تعميـ الطفؿ، وحسف تأديبو، واعداده ليكوف : الحماية الخمقية ذات ارتباط وثيؽ بمدى حمايتو خمقيا
 5فردا صالحا وسويا في المجتمع.

 وذلؾ بالتكفؿ الصحي بالطفؿ، كصونو مف األمراض واألوبئة ونحوىا، وعرضو عمى حمايتو صحيا :
 6.الطبيب كمما استدعى األمر، واقتناء األدوية لو...إلخ

 

                                                                 
 .51، د ط، ص 2008باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، دار اليدى، الجزائر،  1
 غير المسمـ"."...كما يحـر مؤقتا،...زواج المسممة مف عمى:  05/02( مف ؽ أ ج المعدؿ باألمر 30تنص المادة ) 2
 .51، ص نفسوباديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، المرجع  3
 .1993، لسنة 01، ـ ؽ عدد 13/03/1989، المؤرخ في 52221قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  4
"، –دراسة تأصيمية  –الحؽ في الحضانة في قانوف األسرة الجزائري والفقو االسبلمي المقارف  بمقاسـ أعراب، "مسقطات 5

 .142، ص 1994، 01، الجزائر، عدد المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية االقتصادية والسياسية
 .53باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، المرجع نفسو، ص  6
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يعة اإلسبلمية جماع فقياء الشر واجبة بإ افيا، أما عف حكميا، فييىذا عف تعريؼ الحضانة وأىد
 1ألف المحضوف ييمؾ بتركيا، لذا وجب حفظو مف اليبلؾ، ومف كؿ أذى قد يصيبو.

"تنقضي ( مف ؽ أ ج بقوليا: 65أما عف مدة الحضانة فقد نصت عمييا المادة الخامسة والستيف )
سنوات، واألنثى ببموغيا سف الزواج، ولمقاضي أف يمدد الحضانة بالنسبة  10مدة حضانة الذكر ببموغو 

سنة إذا كانت الحاضنة أـ لـ تتزوج ثانية عمى أف يراعى في الحكـ بانتياءىا مصمحة  16لمذكر إلى 
  2.المحضوف"

تبلؼ وقت انتياءىا بيف الذكر إذ ي فيـ مف النص أف حضانة الطفؿ تبدأ منذ الوالدة، مع اخ
ىذا باإلضافة إلى أف (، 16واألنثى، وامكانية تمديدىا بالنسبة لمذكر إلى غاية بموغو سف السادسة عشر )

األـ التي لـ تتزوج ثانية ىي فقط مف تستطيع أف تتقدـ أماـ المحكمة بدعوى تطمب فييا تمديد حضانتيا 
ا مف شأنو استبعاد حاالت مشابية لمجرد كوف الحاضف شخصا لولدىا الذكر إلى غاية ىذا السف، وىذا م

   3آخر غير األـ، مما يتنافى مع قاعدة مصمحة المحضوف.

 الفقرة الثانية
 شروط الحضانة ومسقطاتيا

نبلحظ بأف المشرع الجزائري كاف مقتضبا جدا مف حيث تحديد بالنسبة أوال لشروط الحضانة، 
الشروط التي ينبغي أف تتوافر في الحاضف بشكؿ عاـ، إذ لـ يخص الموضوع إال بفقرة جد مختصرة، وىي 

                                                                 
عبد العزيز سمية، المرجع  لمتفصيؿ أكثر في حكـ الحضانة ومشروعيتيا أنظر:، 261السابؽ، ص  العربي )بختي(، المرجع 1

دراسة مقارنة   –وفاء معتوؽ حمزة فراش، آثار الطبلؽ المعنوية والمالية في الفقو اإلسبلمي  ووما بعدىا،  271السابؽ، ص 
، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في العمـو اإلسبلمية، جامعة أـ القرى، كمية الشريعة والدراسات اإلسبلمية، السعودية، -

 .427، ص 1985
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2
وما  262ع السابؽ، ص العربي )بختي(، المرج لالطالع عمى موقؼ فقياء الشريعة اإلسالمية مف مدة الحضانة أنظر: 3

 بعدىا.
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: "ويشترط في الحاضف أف يكوف ( مف ؽ أ ج، التي نصت عمى62( مف المادة الثانية والستيف )02الفقرة )
 1.أىال لمقياـ بذلؾ"

المذكور في ىذه الفقرة ال ينحصر في البموغ والعقؿ فقط كشرط  "أىال"والجدير بالذكر أف مصطمح 
لمحضانة، بؿ يتعدى ذلؾ لغيره مف الشروط، وىو ما ي رجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية إعماال لنص 

 2( ؽ أ ج.222المادة )
ضانة شروط عامة تخص الرجاؿ والنساء معا، وعميو فبالرجوع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية نجد أف لمح

وشروط خاصة بالرجاؿ، وأخرى خاصة بالنساء، وىو ما نعرضو باختصار نظرا الختبلؼ الفقياء حوؿ ذلؾ، 
 كاآلتي:

 :ىي شروط مجمع عمييا بيف فقياء الشريعة اإلسبلمية، وىي  بالنسبة لمشروط العامة لمحضانة
 تتمثؿ في:

 :يجب عمى الحاضف أف يكوف عاقبل، م دركا لحجـ المسؤولية الممقاة عمى عاتقو فيما يتعمؽ  العقؿ
، 3بحضانة الصغير، فميس باستطاعة المجنوف أو ذلؾ الذي يعاني مف الخرؼ أو الببلىة أو يقوـ بالحضانة

ثبت لو الوالية عمى فالحضانة ىي والية عمى النفس، وغير العاقؿ ال والية لو عمى نفسو، فمف باب أولى ال ت
 4غيره.
 :الحضانة ميمة صعبة وشاقة ال يتحمؿ تبعاتيا إال الكبار، وغايتيا ال تتحقؽ بغير ذلؾ،  البموغ

 5فالصغير ولو كاف مميزا يبقى بحاجة إلى مف يتولى أمره، وبالتالي ليس بمقدوره أف يتولى شؤوف غيره.
 :وف، في تربيتو وأدبو وأخبلقو، وفي نفسو، يشترط في الحاضف أف يكوف أمينا عمى المحض األمانة

  6فبل تكوف الحضانة لفاجر، أو فاجرة، أو راقصة، أو مف يشرب الخمر، أو مف يتعاطى المخدرات...إلخ.
                                                                 

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 "كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانوف يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية". ؽ أ ج عمى: 222حيث تنص المادة  2
 .55باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، المرجع السابؽ، ص  3
 .275عبد العزيز سمية، المرجع السابؽ، ص  4
 .259العربي )بختي(، المرجع السابؽ، ص  5
رممة مميكة، دور قاضي شؤوف األسرة في حماية القصر، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، تخصص قانوف  6

 .100، ص 2017-2016، الجزائر، 01أسرة، جامعة الجزائر 
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 .1القدرة: يقصد بيا القدرة عمى تربية المحضوف وحفظو والقياـ بمصالحو وشؤونو وعدـ اىمالو 
 :حيد مف الشروط العامة، حيث قاؿ الشافعية والحنابمة بعدـ اختمؼ الفقياء في ىذا الشرط الو  اإلسالـ

ثبوت حضانة الكافر عمى المسمـ، أما المالكية والحنفية فبل يروف أف اإلسبلـ في الحاضف أو الحاضنة شرط 
  2لممارسة الحضانة.

 فيجب أف تتوافر في الرجؿ الحاضف الشروط العامة السالفة الذكر،أما الشروط الخاصة بالرجاؿ : 
 باإلضافة إلى شروط خاصة أخرى وىي:

 .أف يكوف محرما لممحضوف إذا كانت أنثى 
  أو أـ أو أف يكوف عند ىذا الحاضف سواء كاف أبا أو غيره مف يصمح لمحضانة مف النساء كزوجة

 3.-وىو شرط عند المالكية  –خالة أو عمة...إلخ 
 العامة السالفة الذكر البد أف تتوافر في : فباإلضافة إلى الشروط وبالنسبة لمشروط الخاصة بالنساء

 المرأة الحاضنة شروط خاصة أخرى، ىذه األخيرة اختمؼ فييا الفقياء كاآلتي:
 :شروط المرأة الحاضنة لدييـ ىي العقؿ، البموغ، األمانة، الحرية، القدرة، عدـ الردة، عدـ  الحنفية

 الطفؿ.الفسؽ بشكؿ يمـز فيو ضياع الولد، الخمو مف زوج أجنبي عف 
 :وضعوا شروط في المرأة الحاضنة وىي العقؿ، البموغ، األمانة، القدرة، والكفاءة، الخمو مف  المالكية

األمراض كالجذاـ و البرص وغيرىا مف األمراض الضارة والمعدية، الخمو مف زوج أجنبي، عدـ السفر مف 
 البمد.
  ،اإلسبلـ، الخمو مف األمراض الشافعية: اشترطوا في المرأة العقؿ والبموغ والحرية واألمانة والعفة

كالجذاـ والبرص، أال تكوف عمياء، أال تكوف مغفمة، أف تخموا مف زوج أجنبي مف الطفؿ، اإلقامة في البمد 
 ا.وعدـ السفر، أال تمتنع عف إرضاع المحضوف إذا كاف رضيعا وكاف فييا لبنً 

                                                                 
 .390رجع السابؽ، ص محمد )سمارة(، الم 1
 .102-101، ص نفسورممة مميكة، المرجع  لمتفصيؿ أكثر أنظر: 2
 .391محمد )سمارة(، المرجع السابؽ، ص  أنظر كذلؾ: لتفصيؿ أكثر، 730وىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  3
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  ،الحنابمة: البد أف يتوافر في المرأة الحاضنة حسبيـ شروط شرط العقؿ، والبموغ، والحرية، واإلسبلـ
الخمو مف زوج أجنبي، القدرة عمى الحضانة، أف والعفة، والعدالة، أف ال تكوف معتوىة، أف ال تكوف عمياء، 

  1تكوف خالية مف األمراض كالجذاـ والبرص.
، فينبغي أف نشير أوال إلى أف الحضانة ال تثبت لمحاضف بصفة مؤبدة، أما عف مسقطات الحضانة

نما ىي أداء أوجبو القانوف، فإف قاـ بو الحاضف كما أمره القانوف بقيت لو الحضانة إلى أف يبمغ المحضوف  وا 
 السف القانونية لنيايتيا، أما إذا أخؿ بالتزامات الحضانة، أو فقد شرطا مف شروطيا، سقطت عنو.

وسقوط الحضانة قد يكوف ألسباب اختيارية تعود إلرادة الحاضف، وقد تكوف ألسباب غير اختيارية 
تخرج عف إرادة ىذا الحاضف، والمبلحظ أف المشرع الجزائري عدد أسباب سقوط الحضانة في عدة نصوص 

سباب، بؿ قاـ ضمف قانوف األسرة لكنو لـ يأت بترتيب واضح المعالـ، أو تقسيـ أو تصنيؼ دقيؽ ليذه األ
باقتباس أحكاـ ىذه النصوص مف الفقو اإلسبلمي وال سيما الفقو المالكي، ولكف دوف أي تصنيؼ ي ذكر، 

  كاآلتي:
"يسقط حؽ الحاضنة بالتزوج بغير قريب ( مف ؽ أ ج عمى: 66تنص المادة السادسة والستيف )

، وبالتنازؿ ما لـ يضر بمصمحة المحضوف".  محـر
"تسقط الحضانة باختالؿ أحد الشروط ( مف ؽ أ ج عمى: 67والستيف ) ةبعتنص المادة السا

أعاله، وال يمكف لعمؿ المرأة أف يشكؿ سببا مف أسباب سقوط الحؽ عنيا  62المنصوص عمييا في المادة 
 في ممارسة الحضانة، غير أنو يجب في جميع الحاالت مراعاة مصمحة المحضوف".

: "إذا لـ يطمب مف لو الحؽ في الحضانة مدة مف ؽ أ ج عمى( 68والستيف ) ثامنةتنص المادة ال
 تزيد عف سنة بدوف عذر سقط حقو فييا".

"إذا أراد الشخص الموكؿ لو حؽ الحضانة أف ( مف ؽ أ ج عمى: 69والستيف ) تاسعةتنص المادة ال
ة مصمحة يستوطف في بمد أجنبي رجع األمر لمقاضي في اثبات الحضانة لو أو اسقاطيا عنو، مع مراعا

 المحضوف".

                                                                 
 وما بعدىا. 429وفاء معتوؽ حمزة فراش، المرجع السابؽ، ص  1
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"تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونيا ( مف ؽ أ ج عمى: 70) السبعوفتنص المادة 
."  1مع أـ المحضوف المتزوجة بغير قريب محـر

ونص عمى أف الحؽ في ( مف ؽ أ ج 71) الواحد والسبعوفالمادة ىذا وجاء المشرع الجزائري في 
اختياري كمرض الحاضف مثبل، ثـ زاؿ بعد ذلؾ ىذا السبب، جاز لمحاضف الحضانة إذا سقط لسبب غير 

استرجاعيا، أما إذا كاف سبب سقوط الحضانة ىو سبب اختياري فبل يعود بعد ذلؾ الحؽ في الحضانة لمف 
سقطت عنو اختياريا وال بأي حاؿ مف األحواؿ، كاألـ الحاضنة التي تزوجت بغير قريب محـر وسقطت عنيا 

 2فحتى ولو ط مقت بعد ذلؾ فبل تعود ليا الحضانة أبدا. الحضانة،
( مف ؽ أ ج عمى أنو في حالة الطبلؽ يجب عمى 72كما نص المشرع في المادة الثانية والسبعوف )

ذا تعذر ذلؾ فعميو دفع بدؿ االيجار، وتبقى الحاضنة في  األب أف يوفر لممارسة الحضانة سكنا مبلئما، وا 
، وقد حاوؿ المشرع مف خبلؿ ىذه المادة بعد 3األب الحكـ القضائي المتعمؽ بالسكفبيت الزوجية حتى تنفيذ 

معالجة مشكؿ السكف وحماية الزوجة المطمقة الحاضنة التي ال تجد مف يأوييا في  2005تعديميا في سنة 
 أغمب الحاالت.

 الفرع الثاني
 أولوية األـ في حضانة أطفاليا

ثار نزاع واسع سواء عمى المستوى الوطني أو حتى عمى ىو أمر أ إف ترتيب مستحقي الحضانة
القدرة، مصمحة في ىذا الترتيب، منيا: األحقية،  المستوى الدولي، وذلؾ باالعتماد عمى عدة معايير

المحضوف، مبدأ المساواة بيف الجنسيف في حؽ الحضانة، وغيرىا ، وىو ما نوضحو بتقسيـ مضموف ىذا 
إلغاء التمييز بيف الجنسيف في  ممارسة الحضانة مف منظور " معنونو بػقرة األولى الف تأتيالفرع إلى فقرتيف، 

ممارسة الحضانة في قانوف تكريس المساواة بيف الجنسيف في الفقرة الثانية بعنواف " تأتي"، بينما اتفاقية سيداو
 ".استجابة التفاقية سيداو الجزائري األسرة

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 ، السالؼ الذكر.05/02( مف األمر 71المادة ) :أنظر 2
 ، السالؼ الذكر.05/02( مف األمر 72المادة ) :أنظر 3
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 الفقرة األولى
 ومف منظور اتفاقية سيدا الجنسيف في  ممارسة الحضانةإلغاء التمييز بيف 

اتفاقية نشير أوال إلى أف مسألة حضانة األطفاؿ ومف لو األولوية في استحقاقيا ىي مسألة لـ تكف 
سيداو ىي الصؾ الدولي الوحيد الذي نظميا، بؿ نجد صكوؾ أخرى أولت ىذه المسألة جانب مف االىتماـ، 

، ىذه األخيرة حثت جميع الدوؿ والمؤسسات والييئات التشريعية والقضائية عمى أف 1منيا اتفاقية حقوؽ الطفؿ
يولى االعتبار األوؿ لمصالح الطفؿ في جميع القوانيف واالجراءات المتعمقة باألطفاؿ، وحضانة الطفؿ ىي 

بموجب المادة األولويات التي يجب عمى المجتمع مراعاتيا، تحقيقا لمتعيد الواقع عمى عاتؽ الدوؿ مف أىـ 
( مف ىذه االتفاقية، ىذه األخيرة أوصت بضرورة ضماف الحرية والرعاية البلزميف لرفاىية الطفؿ، 03الثالثة )

مع مراعاة حقوؽ وواجبات الوالديف، وااللتزاـ الواقع عمى كؿ دولة بأف تتخذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية 
  2المبلئمة لذلؾ.

( مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية 04( فقرة )23لمادة الثالثة والعشروف )ىذا وقد جاء أيضا في ا
والسياسية أنو عمى الدوؿ األعضاء في ىذا العيد أف تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوؽ الزوجيف 

خاذ التدابير وواجباتيـ عند ابراـ عقد الزواج، وخبلؿ قيامو، ولدى انحبللو، وفي ىذه الحالة األخيرة يتوجب ات
   3الكفيمة لحماية األوالد إف وجدوا.

، نجدىا قد بينت أحكاـ الحضانة ومستحقييا -وىي التي تيمنا  –وبالرجوع إلى اتفاقية سيداو 
باالعتماد عمى معياريف وىما: معيار المساواة بيف الجنسيف في الحضانة، ومعيار مصمحة المحضوف، حيث 

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير  -1"( )د( منيا عمى: 01قرة )( ف16نصت المادة السادسة عشر )
المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج والعالقات العائمية، وبوجو 
خاص تضمف عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: )د( نفس الحقوؽ والمسؤوليات فيما يتعمؽ بالوالية 

                                                                 
 44/25اتفاقية حقوؽ الطفؿ ا عتمدت وع رضت لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  1

 .1990سبتمبر  02، ودخمت حيز التنفيذ في 1989نوفمبر  20المؤرخ في 
 .نفسومرجع ال، 1989اتفاقية حقوؽ الطفؿ  2
 مرجع سابؽ.، 1966لسنة  العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية 3
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ة والوصاية عمى األطفاؿ وتبنييـ، أو ما شابو ذلؾ مف األعراؼ، حيث توجد ىذه المفاىيـ في والقوام
 التشريع الوطني، وفي جميع األحواؿ يكوف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األوؿ".

تتخذ الدوؿ  -1"( )ح( مف ذات االتفاقية عمى: 01( فقرة )16كما تنص المادة السادسة عشر )
التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج األطراؼ جميع 

والعالقات العائمية، وبوجو خاص تضمف عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: )ح( نفس الحقوؽ 
والمسؤوليات بوصفيما أبويف، بغض النظر عف حالتيما الزوجية في األمور المتعمقة بأطفاليما، وفي 

 1جميع األحواؿ يكوف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األوؿ".
بتحقيؽ  –بما فييا الجزائر  –وعميو فبموجب ىاذيف النصيف ت مـز الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية 

المساواة المطمقة قانونا بيف الزوجيف، ودوف أي تمييز ضد المرأة في كؿ أنظمة النيابة الشرعية عمى األطفاؿ 
 الدولة، بما في ذلؾ نظاـ الحضانة.ا قانوف التي يعترؼ بي

كما  – 05/02وىو األمر الذي عممت الجزائر عمى تفعيمو بموجب قانوف األسرة المعدؿ باألمر 
، وقد أكد عمى ذلؾ التقرير الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المرفوع مف الجزائر إلى -نفصمو الحقا 

يستجيب التعديؿ الُمدخؿ عمى قانوف األسرة إلى "لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، والذي جاء فيو: 
  2...."الثانية بعد األـ في حؽ الحضانةاألب يأتي في المرتبة ، وىكذا فإف الحرص عمى الطفؿمبدأ 

وبيذا يتضح أف السبب الرئيس لمتعديبلت الواردة عمى ترتيب مستحقي الحضانة في قانوف األسرة 
الجزائري ىو اتفاقية سيداو التي ألزمت الدوؿ األطراؼ بتكريس مبدأ المساواة بيف الجنسيف في الحضانة، 

لؾ، ألنيا في األخير اتفاقية تيدؼ إلى القضاء عمى كؿ أشكاؿ وحبذا حسبيا إعطاء األولوية لؤلـ في ذ
التمييز ضد المرأة، أو باألحرى تحقيؽ التمييز اإليجابي لصالح المرأة في كؿ المسائؿ التي تضمنتيا مف 
بينيا الحضانة، وىي أولوية حسبيا ال تعد تمييزا ضد الرجؿ )األب(، كوف األـ ىي األجدر بذلؾ لما ليا مف 

وعطؼ وصبر وقدرة عمى تربية الطفؿ ورعايتو أكثر مف األب، ولما في ذلؾ مف تحقيؽ لمصمحة حناف 
 المحضوف بالدرجة األولى.

                                                                 
 ، مرجع سابؽ.1979اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  1
، 2009التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  2

 .05رقـ  الممحؽ ، لتفاصيؿ أكثر أنظر:20المرجع السابؽ، ص 
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 الفقرة الثانية
استجابة الجزائري ممارسة الحضانة في قانوف األسرة تكريس المساواة بيف الجنسيف في 

 التفاقية سيداو
، أف مف األمور الواجب مراعاتيا في "احياء عمـو الديف"في كتابو  أبو حامد الغزالييقوؿ اإلماـ 

تربية الطفؿ عي أوائميا، ذلؾ أف الطفؿ بجوىره خمؽ قاببل لمخير كما لمشر، إنما أبواه مف يميبلف بو إلى أحد 
، لذلؾ وحتى ينشأ الطفؿ نشأة سوية فييا صبلحو وخبلصو، وجب اختيار مف يتولى رعايتو، وذلؾ 1الجانبيف
جب أساسي أال وىو تحقيؽ مصمحة المحضوف، عمى أف الدارس لموضوع الحضانة في خصوص وفقا لمو 

مستحقييا ضمف أحكاـ الفقو اإلسبلمي يصؿ إلى أنو ال يوجد في النص الشرعي كتابا أو سنة تحديد 
ؾ ، لذل"...أنت أحؽ بو ما لـ تنكحي"ألصحاب الحؽ فييا، عدا األـ استنادا لقولو صمى ا عميو وسمـ: 

، باعتبارىا األكثر حنانا وصبرا، وأىدى إلى أجمع فقياء المذاىب األربعة عمى أولوية األـ في الحضانة
 2التربية، وأشد مبلزمة لؤلطفاؿ.

عدا األـ مف مستحقي الحضانة فقد بقوا مسألة اجتيادية باألساس ضابطيا الرئيسي ىو البحث أما ما
 3في مصمحة المحضوف.

                                                                 
 .73، د ط، ص 03أبو حامد )الغزالي(، احياء عمـو الديف، دار الفكر، بيروت، لبناف، د س، ـ  1
 .719-718وىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  2
بالنسبة لموقؼ الفقو اإلسبلمي مف ترتيب الحاضنيف، وممف لو األولوية في الحضانة، فقد اتفؽ المذاىب األربعة عمى أف األـ  3

 أولى بحضانة ولدىا، أما مف يأتي بعدىا مف الحاضنيف فقد اختمفوا فيو كاآلتي:
 :ـ عمت، فإف تزوجت بغير محـر انتقؿ حؽ الحضانة  الحنفية قالوا أف أولوية الحضانة ىي لؤلـ ثـ أميا ثـ أـ أميا وا 

ف ماتت انتقؿ إلى األخت الشقيقة )الخالة(، فإف ماتت أو تزوجت انتقؿ الحؽ إلى أخت األب  ف عمت، وا  إلى أـ األب وا 
 اء فقط.)العمة(، ومنو يتبيف أف الحضانة لدى الحنفية تثبت لمنس

 :األحؽ بالحضانة حسبيـ ىي األـ، ثـ أـ األـ )الجدة(، ثـ الخالة الشقيقة، ثـ الخالة ألـ، ثـ عمة األـ، ثـ أـ  المالكية
األب، ثـ أـ أمو، وأـ أبيو، والقريبة منيـ تقدـ عمى البعيدة، والتي مف جية األـ تقدـ عمى التي مف جية األب، ثـ بعده الجدة 

 ألب ثـ إلى األخت....إلخ.مف جية األب، ثـ ا
 :ف عمت، ثـ الجد ثـ أمياتو،  الحنابمة قالوا أف أحؽ الناس بالحضانة ىي األـ، ثـ أميا وىمـ جرا، ثـ األب ثـ أمياتو وا 

 ثـ األخت الشقيقة، ثـ األخت ألـ، ثـ األخت ألب، ثـ خالة األـ، ثـ خالة األب...إلخ.
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وبالرجوع لقانوف األسرة الجزائري نجد أف المشرع قد غير موقفو فيو بالنسبة لمستحقي الحضانة ما 
كاف المشرع ينص عمى ترتيب  84/11، ففي ظؿ قانوف األسرة 05/02واألمر  84/11بيف القانوف 

، ثـ الخالة، ثـ "األـ أولى بحضانة ولدىا، ثـ أميا( منو بقولو: 64الحاضنيف في المادة الرابعة والستيف )
األب، ثـ أـ األب ، ثـ األقربوف درجة، مع مراعاة مصمحة المحضوف في كؿ ذلؾ، وعمى القاضي عندما 

 1.يحكـ بإسناد الحضانة أف يحكـ بحؽ الزيارة"
وبذلؾ يكوف المشرع الجزائري بيذا النص قد ساير عموـ جميور فقياء الشريعة اإلسبلمية الذيف 

جية الذكور في ترتيب الحواضف، وذلؾ ألنيف أشفؽ وأىدى إلى التربية، وأصبر  يقدموف جية اإلناث عمى
عمى القياـ بيا، كما أف المشرع لـ يجعؿ مف تراتبية أصحاب الحؽ في الحضانة بموجب ىذا النص أمرا 
 إلزاميا لممحكمة، ولـ يجعميا مف النظاـ العاـ، فالمعيار الضابط إلسناد الحضانة في جميع األحواؿ ىو
مصمحة المحضوف، فمتى تبيف لمقاضي أف مصمحة ىذا األخير مع أبيو مثبل تجاوز القاضي درجة األـ وأـ 
األـ والخالة إلى أبيو مباشرة، طالما تأكد مف خبلؿ تحقيؽ اجتماعي أجراه ىذا القاضي بأف األب ىو األصمح 

 لمحضانة.
ا فيما يتعمؽ بأحقية ممارسة الحضانة غير أنو ونظرا لمواقع الذي تعيشو األسرة الجزائرية ال سيم

كاف يعتبر حقو ميضوما  84/11 األسرة قانوفة، ونظرا كذلؾ لكوف األب في ظؿ بسبب الطبلؽ أو الوفا
عمى أساس أف دوره في ممارسة الحضانة يأتي بعد انقضاء جية األـ بأكمميا، وتحقيقا كذلؾ لمبدأ المساواة 
بيف األـ واألب في الحضانة الذي طالبت بو السيداو، تدخؿ المشرع الجزائري وأحدث انقبلب في ترتيب 

                                                                                                                                                               

 :ثبلثة أحواؿ، في الحالة األولى يجتمع األقارب الذكور مع اإلناث، وفي قالوا أف لممستحقيف في الحضانة  الشافعية
 الحالة الثانية يجتمع اإلناث فقط، وفي الحالة الثالثة يجتمع الذكور فقط، وذلؾ عمى النحو اآلتي:

ف عمت بشرط أف تكوف وارثة، ثـ بعدىف األب، ثـ أمو، ث الحالة األولى: - ـ أـ أمو تقدـ األـ عمى األب، ثـ أـ األـ وا 
ف عمت...  وا 

 األـ، ثـ أمياتيا، ثـ أميات األب، ثـ األخت، ثـ الخالة، ثـ بنت األخت، ثـ بنت األخ، ثـ العمة... الحالة الثانية: -
 يقدـ األب، ثـ الجد، ثـ األخ الشقيؽ، ثـ األخ ألب، ثـ األخ ألـ...الحالة الثالثة:  -

: عبد الرحماف ابف محمد عوض لتفاصيؿ أكثر أنظر، 724-723-722وىبة )الزحيمي(، المرجع نفسو، ص  أنظر:
 .1017-1016، ص 02، ط 2016 مصر، ،مية لمنشر والتوزيع)الجزيري(، الفقو عمى المذاىب األربعة، الدار العال

  ، السالؼ الذكر.84/11القانوف  1
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: "األـ ، فأصبح نصيا كاآلتي05/02(، وذلؾ بتعديميا باألمر 64الحاضنيف بموجب المادة الرابعة والستيف )
أولى بحضانة ولدىا ثـ األب، ثـ الجدة ألـ، ثـ الجدة ألب، ثـ الخالة، ثـ العمة، ثـ األقربوف درجة، مع 
مراعاة مصمحة المحضوف في كؿ ذلؾ، وعمى القاضي عندما يحكـ بإسناد الحضانة أف يحكـ بحؽ 

 1.الزيارة"
خرج عف رأي المالكية وحتى عف رأي قد شرع الجزائري الم وأوؿ ما يبلحظ عمى ىذا النص ىو أف

بقية المذاىب في ترتيب الحاضنيف، فمـ يتبع أي منيـ، بؿ جاء بترتيب جديد لـ يرد لدى فقياء الشريعة 
ف أبقى األولوية لجية األـ عمى جية األب، وذلؾ  اإلسبلمية، حاوؿ فيو أف يساوي بيف جية األـ واألب، وا 

، فالمشرع بترتيبو لمحاضنيف بيذا الشكؿ يكوف قد نظر لمحضانة عمى أنيا حؽ 2التداوؿ باالعتماد عمى مبدأ
، ورغـ ذلؾ وتحقيقا لكوف الحضانة حؽ وواجب لمحاضف مف جية، وحؽ 3لمحاضف قبؿ أف تكوف واجبا عميو

، فإف المشرع استمر في ىذا التعديؿ باالعتماد أيضا عمى معيار مصمحة المحضوف مف جية أخرى
حضوف في اسناد الحضانة، وىو ما ي بقي ترتيب الحاضنيف حتى بعد تعديؿ نص المادة الرابعة والستيف الم
الذي يقع عمى عاتؽ  ( مف ؽ أ ج خارج عف النظاـ العاـ، وال إلزاـ لمقاضي فيو، بؿ االلتزاـ الوحيد64)

 اد الحضانة ىو تحقيؽ مصمحة المحضوف في النياية.القاضي في اسن
( مف ؽ أ ج تبقى 64التأييد الواسع الذي حضي بو ىذا التعديؿ، إال أف المادة الرابعة والستيف )ورغـ 

 قاصرة مف عدة نواحي:
 وضح فييا المقصود باألقربوف درجة؟المشرع لـ ي أف. 
 .وما ىو الحؿ إذا تعدد مستحقي الحضانة مف درجة واحدة، كاألخوات أو الخاالت أو العمات مثبل؟ 
 إذا تخمى صاحب الحؽ في الحضانة عنيا ولـ يتقدـ أحد األقربوف درجة بطمب  وما ىو الحؿ

 لممحكمة لمحصوؿ عمييا؟.

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
 .205ممويا(، المرشد في قانوف األسرة، المرجع السابؽ، ص  لحسيف بف شيخ )آث 2
( مف ؽ أ ج التي نصت عمى جواز التنازؿ عف حؽ الحضانة ما لـ يضر ذلؾ بمصمحة 66وىو ما يترجمو نص المادة ) 3

 المحضوف، والتنازؿ بالتالي ال يكوف إال في الحؽ الذي يممكو الشخص.
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  وىؿ يجوز إجبار الحاضف عمى الحضانة باعتبارىا واجب عميو، أـ ال يجوز اجباره عمييا ألنيا حؽ
 لو كذلؾ والحؽ يجوز التخمي والتنازؿ عنو؟.

 حقيؽ اجتماعي لمتأكد مع أي مف الحاضنيف تكمف مصمحة المشرع كذلؾ لـ يمـز القاضي بإجراء ت
 المحضوف، فيؿ يمكف لمقاضي معرفة ذلؾ دوف تحقيؽ اجتماعي؟.

  كما أف المشرع لـ يبيف مفيوـ مصمحة المحضوف، رغـ أىمية ذلؾ، كوف مصمحة المحضوف ىو
الي فوضع مفيوـ لو ىو أمر المعيار الذي تقوـ عميو جميع أحكاـ الحضانة في قانوف األسرة الجزائري، وبالت

، أو عمى األقؿ كاف عمى المشرع تبياف حدود ىذه المصمحة وعناصرىا إذ قمنا بأف مفيـو 1أكثر مف الـز
مصمحة المحضوف ىو مفيـو فقيي يصعب إفراغو في مادة قانونية شأنو شأف قواعد النظاـ العاـ واآلداب 

 2العامة وحسف النية وغيرىا.

ف كانت واضحة المعالـ بشأف المراكز القانونية 64كما أف المادة الرابعة والستيف )   ( مف ؽ أج وا 
، فإنو يظؿ اإلشكاؿ قائما حوؿ المراكز 05/02لمحاضنيف التي تنشأ بعد صدور تعديؿ قانوف األسرة باألمر 

لجديد، وىي التي تسمى بػ القانونية التي نشأت في ظؿ قانوف قديـ، ولـ تكتمؿ إال بصدور ىذا القانوف ا
 "المراكز القانونية المخضرمة".

فإذا ما نازع األب الجدة ألـ مف أجؿ اسناد حضانة ولده لو أثناء سرياف قانوف األسرة القديـ، وح كـ   
لصالح الجدة ألـ في ممارسة الحضانة، وبعدىا بأياـ صدر تعديؿ قانوف األسرة الجديد الذي يمنح لؤلب 

، فعاود األب تأسيسا عمى ذلؾ رفع دعوى لممطالبة بإسناد حضانة الجدة ألـ في الحضانة مرتبة أسبؽ مف
 .النزاع لقانوف األسرة القديـ، أـ لمتعديؿ الجديد؟ عاالبف لو، ىنا ىؿ يخض

                                                                 
: كريمة )محروؽ(، دور القاضي في حماية األسرة عمى ضوء المستحدث في أنظرلمتفصيؿ في معيار مصمحة المحضوف  1

 .134-133-132تشريعات األسرة، المرجع السابؽ، ص 
مجمة األستاذ أحمد ىمتالي، "استحقاؽ الحضانة في التشريع الجزائري بيف ترتيبات النصوص القانونية ومحاذير المنح"،  2

 .383-382، ص 2018، الجزائر، سبتمبر 11، العدد سيةالباحث لمدراسات القانونية والسيا
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تقتضي البحث في تنازع القوانيف مف حيث الزماف، وىو ما يخضع في  إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ  
إلى مبدأيف معروفيف وىما: مبدأ عدـ رجعية القانوف الجديد عمى الماضي، ومبدأ األثر الفوري ىذه اإلشكالية 
  لمقانوف الجديد.

وباالعتماد عمى ىاذيف المبدأيف، فإذا أجبنا بالقوؿ أف تماـ تشكؿ المركز يخضع لمقانوف القديـ الذي   
سة الحضانة مف نصيب الجدة ألـ نشأ في ظمو، فإف معنى ذلؾ أف دعوى األب ترفض، ويبقى حؽ ممار 

 الذي أنشأ لمجدة ألـ ىذا المركز.طبقا لما قضى بو القانوف 

يصطدـ مع األثر الفوري فمو اعتمدنا ىذا القوؿ معنى ذلؾ أننا جعمنا لمقانوف القديـ أثرا مستمرا   
ئري مف إعطاء األب لمقانوف الجديد، وفي نفس الوقت يتناقض ىذا الحؿ مع اليدؼ الذي توخاه المشرع الجزا

 فرصة ممارسة حقو في رعاية األوالد وحمايتيـ بعد أميـ، وذلؾ بمناسبة االنفصاؿ.

أما إذا أجبنا عمى ىذا التساؤؿ بالقوؿ أف تماـ شكؿ أو انقضاء المركز القانوني المستمر يخضع   
عمى القاضي أف يسقط حؽ  ، فمف ثـ-الصحيح القانوني وىو الجواب  –لؤلثر الفوري لمقانوف الجديد 

الحضانة عف الجدة ألـ ويسندىا لؤلب، ألف مركز الجدة ألـ الذي تشكؿ في ظؿ القانوف القديـ لـ يكتمؿ إال 
في ظؿ القانوف الجديد، واالكتماؿ المقصود ىنا ىو انقضاء الحضانة ببموغ المحضوف السف المحددة قانونا 

 1لذلؾ.

ه إلى أف صاحب الحؽ فييا البد عميو أف يرفع دعوى قضائية مف وبالرجوع إلى اسناد الحضانة ننو   
أجؿ حصولو عمى الحضانة، وذلؾ وفقا لئلجراءات العادية المنصوص عمييا في قانوف االجراءات المدنية 

 واإلدارية، مرفقا بالوثائؽ اآلتية:

 .وثائؽ الموضوع المثبتة لطمبو 
 و بالمطموب حضانتو(، كشيادة ميبلد القاصر، وشيادة وثائؽ الحالة المدنية المثبتة لصفتو )أي قرابت

 ميبلده، أو شيادة ميبلد أـ القاصر...إلخ.

                                                                 
 .83-81باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، المرجع السابؽ، ص  1
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  الوثائؽ المثبتة النحبلؿ الرابطة الزوجية، وبالتالي ثبوت الحضانة كأثر ليا، أو الحكـ المتنازع فيو
لحاضف األوؿ أو مف لو ، أو شيادة وفاة ا-ىذا في حالة الطعف  –حوؿ أحقية الحضانة والقاضي بإسنادىا 

الحؽ في الحضانة، ألف ىذه األخيرة ليست أثر مترتب عف الطبلؽ فقط، بؿ ىي أثر يترتب عمى الوفاة 
أيضا، وىذا ما قررتو المحكمة العميا في أحد قراراتيا التي جاء فييا: "حيث أف قضاة المجمس ابتعدوا عف 

   1آثار الطبلؽ فقط، وال تأتي كأثر لموفاة".جادة الصواب عندما اعتبروا بأف الحضانة ىي أثر مف 
ويخضع كؿ ذلؾ إلى تقدير قاضي شؤوف األسرة، باعتبار ىذا األخير صاحب االختصاص النوعي   

( مف ؽ أ 64، مراعيا في ذلؾ الترتيب الوارد في نص المادة الرابعة والستيف )2في النظر في مسائؿ الحضانة
المحضوف بالدرجة األولى، حيث جاء في قرار لممحكمة العميا: "حيث ج، مع ضماف قبؿ كؿ ذلؾ مصمحة 

أنو وبعد االطبلع عمى القرار المطعوف فيو يتبيف أف قضاة المجمس قضوا بتأييد الحكـ المستأنؼ الذي أسند 
حضانة الولد لمجدة ألـ عمى أساس أف المبررات والحجج التي تقدـ بيا المستأنؼ ليست كافية إلسقاط 

ة عف الجدة ألـ، وذلؾ دوف مناقشة مصمحة المحضوف...، األمر الذي يتعيف معو نقض القرار الحضان
 3المطعوف فيو، واإلحالة لنفس المجمس".

وجاء في قرار آخر: "حيث مف المستقر عميو قانونا أف األـ أحؽ بالحضانة ما لـ يقع ليا مانع، كما    
ما ال يمكف أف يتوفر لدر غيرىا مف أقارب الطفؿ، وأف ليا مف الصبر والوقت والحناف والعطؼ والرحمة 

الموضوع لما راعوا في اسناد حضانة الطفؿ ألمو، فإنيـ أقاموا قضائيـ عمى أساس قانوني وىو قضاة 
  4مصمحة المحضوف، األمر الذي يتعيف معو رفض الطعف".

                                                                 
، لسنة 01، ـ ـ ع، عدد 16/09/2009، المؤرخ في 511644قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 . 229، ص 2010
"ينظر قسـ شؤوف األسرة، عمى الخصوص في الدعاوى ( مف ؽ إ ـ إ ج، التي تنص عمى: 02( فقرة )423المادة ) أنظر 2

 وحؽ الزيارة". والحضانةدعاوى النفقة  -2اآلتية: 
، لسنة 59نشرة القضاة، عدد 13/07/2005، المؤرخ في 332324قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  3

 .238، ص 2006
لحسيف  نقال عف:، قرار غير منشور، 14/06/2006، المؤرخ في 450قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، تحت رقـ  4

 .213بف شيخ )آث ممويا(، المرشد في قانوف األسرة، المرجع السابؽ، ص 
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القرارات قرار آخر جاء فيو: "...لكف وفي مثؿ ىذه الدعاوى فإف العامؿ الذي يؤخذ بعيف  وقد أيد ىذه  
االعتبار ىو مراعاة مصمحة المحضوف أوال وأخيرا، وأف قضاة الموضوع لمجمس قضاء البميدة لـ يبرزوا أيف 

لقصور مما يجعمو تكمف تمؾ المصمحة...، ولما قضوا دوف العمؿ بما ذكر أعبله فإف قضائيـ جاء مشوبا با
 1عرضة لمنقض واالبطاؿ".

: "حيث بالفعؿ وباالطبلع مجددا عمى القرار المطعوف فيو، يتضح منو وجاء في مضموف قرار آخر  
أف قضاة الموضوع اكتفوا في أسباب قرارىـ المنتقد والذي بموجبو أسقطوا الحضانة عف األـ وأسندوىا مف 

مف قانوف األسرة دوف البحث عف مف ىو  64ترتيب الوارد في المادة جديد إلى األب مستنديف في ذلؾ إلى ال
  2".ويتعيف نقض القرار المطعوف فيو األجدر، وأيف تكمف مصمحة البنتاف، فإنيـ بذلؾ قد قصروا في قضائيـ

ونشير أخيرا إلى أف أولوية األـ في حضانة أطفاليا دائما ما ترتبط بمسألة عمؿ المرأة، األمر الذي   
"وال ( مف ؽ أ ج بقولو: 67( مف المادة السابعة والستيف )02فصؿ فيو المشرع الجزائري بموجب الفقرة )

نة، غير أنو يجب في يمكف لعمؿ المرأة أف يشكؿ سببا مف أسباب سقوط الحؽ عنيا في ممارسة الحضا
 3.جميع الحاالت مراعاة مصمحة المحضوف"

                                                                 
، لسنة 02ع، عدد  ، ـ ـ17/05/2006، المؤرخ في 364850قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .441-440، ص 2007
، لسنة 01، ـ ـ ع، عدد 13/05/2009، المؤرخ في 497457قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 ىذا باإلضافة إلى العديد مف القرارات التي تصب في ذات ىذا المنحى، اطمع عمى:، 300، ص 2009
، 02، ـ ـ ع، عدد 15/07/2010، المؤرخ في 564787بالممؼ رقـ قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، 

 .266، ص 2010لسنة 
، 01، ـ ـ ع، عدد 10/03/2011، المؤرخ في 613469قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ 

 .288-287، ص 2012لسنة 
، 01، ـ ـ ع، عدد 13/10/2011، المؤرخ في 650014قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ 

 .317، ص 2012لسنة 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  3
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ىو التأكيد عمى حؽ المرأة في  األوؿويمكف القوؿ عف ذلؾ أف المشرع جاء بيذا النص لسببيف:   
حتى ولو كانت متزوجة أو أـ أو حاضنة، آخذا في ذلؾ بنصوص اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ العمؿ 

نادت بحؽ المرأة في العمؿ مساواة مع الرجؿ دوف أي عراقيؿ في ذلؾ ميما كاف التمييز ضد المرأة التي 
 –منيا الجزائر  –( منيا التي ألزمت الدوؿ األطراؼ فييا 11نوعيا، وىذا طبقا لممادة الحادي عشر )

بضرورة اتخاذ جميع التدابير لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في ميداف العمؿ، وخاصة منع أي تمييز ضدىا 
 1في العمؿ بسبب الزواج أو األمومة.

( مف ؽ أ ج، 67( مف االتفاقية، والمادة السابعة والستيف )11وعميو وحسب المادة الحادي عشر )  
المرأة مف العمؿ، وىو ما أقره كذلؾ التقرير الدوري لمجزائر الذي جاء فإف األمومة وممارسة الحضانة ال تمنع 

  2."...وأخيرا فإف ممارسة األـ لعمؿ ما لـ يعد يسمح بإسقاط حقيا في الحضانة..."فيو: 

مف أف المادة جاءت رغبة مف المشرع في النص ىو مصمحة المحضوف، فبالرغـ  سبب ليذا ثانيأما   
بقى مصمحة المحضوف فوؽ كؿ اعتبار، العمؿ ومساواتيا مع الرجؿ في ذلؾ، أال أنو تتكريس حؽ المرأة في 

، وتقدير 3"...غير أنو يجب في جميع الحاالت مراعاة مصمحة المحضوف"وىو ما عبر عنو المشرع بقولو: 
مميا ال ذلؾ يعود إلى القاضي المختص، فإذا رأى ىذا األخير أف خروج المرأة الحاضنة لمعمؿ وكذا طبيعة ع

ليا بالحضانة، أما إذا رأى ما يخالؼ ذلؾ فإنو ينزع منيا الحؽ في  يضر بمصمحة المحضوف، فإنو يقضي
 حضانة الطفؿ.

                                                                 
تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع  -1"عمى:  1979( مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 11تنص المادة ) 1

المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في ميداف العمؿ، لكي تكفؿ ليا عمى أساس المساواة بيف المرأة والرجؿ التدابير 
 نفس الحقوؽ، ال سيما....

توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو األمومة، ضمانا لحقيا الفعمي في العمؿ، تتخذ الدوؿ األطراؼ التدابير  -2
 المناسبة...".

، 2009التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  2
 .05: الممحؽ رقـ لتفاصيؿ أكثر أنظر، 20المرجع السابؽ، ص 

 ، السالؼ الذكر.05/02( مف األمر 67المادة ) :أنظر 3
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وانطبلقا مما سبؽ تفصيمو نخمص إلى أف تنظيـ المشرع الجزائري ألحكاـ الحضانة جاء مطابقا   
وكذا تحقيؽ المساواة بيف الجنسيف في لنصوص اتفاقية سيداو، خاصة فيما يتعمؽ بترجيح مصمحة الطفؿ، 

الحضانة، فيؿ تحقؽ ذلؾ أيضا في الوالية عمى األطفاؿ بعد الطبلؽ أـ ال؟، ىذا ما نوضحو في ممارسة 
 المطمب الموالي.

 المطمب الثاني

 في الوالية

تعتبر فئة القصر مف أكثر الفئات التي أجمعت التشريعات الوطنية والصكوؾ الدولية عمى ضرورة   
تحقيؽ  –حمايتيا، ىذه المسألة ب ني تنظيميا وطنيا ودوليا كذلؾ عمى عدة معايير منيا: مصمحة القاصر 

الذي يكتسي األىمية الكبرى  المساواة بيف األب واألـ في الوالية عمى أطفاليـ...إلخ، وىذا المعيار األخير ىو
طفاؿ بعد الطبلؽ ولتوضيح مدى تحقيؽ المشرع لممساواة بيف األبويف في الوالية عمى األفي ىذه الدراسة، 

سيداو نقسـ مضموف ىذا المطمب إلى فرعيف، يأتي الفرع األوؿ تحت عنواف "أحكاـ اعماال لبنود اتفاقية 
 الفرع الثاني بعنواف "المساواة بيف األبويف في الوالية عمى أطفاليـ". ردالوالية عمى القاصر"، بينما ي

 الفرع األوؿ

 أحكاـ الوالية عمى القاصر

أحكاما تتعمؽ بتصرفات اإلنساف إذا كاف غير كامؿ األىمية )قاصر(، وىي أحكاـ  شرع اإلسبلـ   
ظاـ الوالية عمى القصر"، وقبؿ ت شبو الحضانة لكف ال تطابقيا، بؿ ىي أوسع منيا، وىو ما يعرؼ بػ "ن

قانوف األسرة وكذا مف منظور اتفاقية سيداو  الحديث عف نسبية المساواة بيف األبويف في الوالية عمى أطفاليـ
، كاف البد مف التعرض أوال إلى أحكاـ ىذه الوالية باعتبارىا تشكؿ قاعدة الدراسة، وذلؾ بتقسيـ ىذا الجزائري

 لفقرة األولى لتبياف "مفيـو الوالية"، بينما نخصص الفقرة الثانية لػ "شروط الوالية". الفرع إلى فقرتيف، نخصص ا

 الفقرة األولى

 مفيـو الوالية
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، مأخوذة مف الولي )بفتح الواو وسكوف البلـ(، وىي تعني: القرب والدنو والتصرؼ، الوالية في المغة  
 1والنصرة، وليذا قيؿ: َوّلى الشيء أي ممؾ أمره وقاـ بو.والوالية )بفتح الواو( تعني المحبة والتوكيؿ والحفظ 

أو ىي ، 2مى الغير، شاء ىذا الغير أـ أبى": "سمطة شرعية عأما في اصطالح الفقياء فالوالية ىي  
"تدبير الراشد شؤوف القاصر الشخصية والمالية، والقاصر ىو مف لـ يستكمؿ أىمية األداء سواء كاف مميزا 

  3لمتمييز". أوفاقدا

 والوالية نوعاف: والية عمى النفس، ووالية عمى الماؿ.  

"االشراؼ عمى شؤوف القاصر المالية مف استثمار وتصرفات مالية كالبيع  فالوالية عمى الماؿ ىي:  
: "االشراؼ عمى شؤوف القاصر الشخصية، مف أما الوالية عمى النفس فيي، 4وااليجار والرىف وغيرىا"

 فصبلحيات ولي النفس ىي تتمة لصبلحيات الحاضف في الحضانة.، 5وتأديب وتزويج" صيانة وحفظ

مرحمة الوالية بتجاوز الصغير سف الحضانة، وىي بموغ الذكر حدا يستقؿ فيو بخدمة نفسو، كأف  وتبدأ  
يصبح قادرا عمى األكؿ وحده، والنـو لوحده، وارتداء مبلبسو بمفرده...إلخ، وقد قدر بعض عمماء الشريعة 

سنوات، أما بالنسبة ( 09( سنوات، وقدرىا آخروف بتسع )07والية عمى الذكر بسبع )اإلسبلمية بداية ال
( سنوات، وقاؿ آخروف ببموغ األنثى احدى عشر 09لؤلنثى فقيؿ أنيا تبدأ ببموغيا سف المراىقة وىي تسع )

 6( سنة.11)

تستمر حتى يبمغ القاصر سف الرشد، فإذا بمغو أصبح رشيدا، ومف ثـ  أما عف انتياء الوالية فيي  
فة الجنوف أو العتو، فقد رأى فقياء المالكية والحنابمة أف الوالية إال إذا طرأ عمى عقمو آانتيت الوالية عميو، 

                                                                 
، د ط، ص 02ابراىيـ )مصطفى( وآخروف، معجـ المغة العربية: المعجـ الوسيط، دار الدعوة، القاىرة، مصر، د س، ج  1

1075 . 
 .275العربي )بختي(، المرجع السابؽ، ص  2
 .746وىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  3
 .746وىبة )الزحيمي(، المرجع نفسو، ص  4
 .459سابؽ، ص محمد )أبو زىرة(، المرجع ال 5
 .281، ص نفسوالعربي )بختي(، المرجع  6
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في ىذه الحالة تعود إلى القاضي، وال تعود إلى مف كانت لو قبؿ انتيائيا، وأضاؼ المالكية أف الوالية تنتيي 
يا إال سببيا المتمثؿ في الصغر أو الجنوف أو العتو، أما األنثى فبل تنتيي الوالية عمي ؿعمى الذكر بزوا

( سنة أو 15بالزواج ودخوؿ زوجيا بيا، أما الحنفية فيروف أف الوالية تنتيي عمى الذكر ببموغو خمسة عشر )
بظيور عبلمة مف عبلمات البموغ الطبيعية/ ما لـ تمتد إلى ما بعد ذلؾ لجنوف أو عتو، أما األنثى فتنتيي 

زوجيا، أما إذا لـ تتزوج فإنيا ستظؿ في والية مف لو الوالية عمييا بزواجيا، وحينئذ ينتقؿ حؽ الوالية عمييا ل
 1حؽ الوالية عمييا إلى أف تصير عجوزا مسنة مأمونة عمى نفسيا و ال يرغب فييا أحد مف الرجاؿ.

 الفقرة الثانية

 شروط الوالية

 بالنسبة لشروط الوالية شرعا، فقد اشترط فقياء الشريعة اإلسبلمية في الولي شروطا معتبرة تضمف  
سبلمة تصرفاتو عمى نفس وماؿ القاصر، كؿ ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ منفعة الصغير وحفظة مف المضار، ومف 

 الشروط التي أوجبوىا نجد:

 :لؤلنثى مطمقا، ألف المرأة ال  –والية الزواج خصوًصا  –إذ أنو ال تثبت الوالية عمى النفس  الذكورة
 2ال تثبت ليا الوالية عمى غيرىا. تثبت ليا الوالية عمى نفسيا، ومف ثـ فمف باب أولى

 :3فيو شرط في الولي باإلجماع، سواء في الوالية بصفة عامة أو في الوالية عمى النفس اإلسالـ ،
 4"ولف يجعؿ اهلل لمكافريف عمى المؤمنيف سبيال".وذلؾ لقولو تعالى: 

 :أي أف يكوف الولي بالغا عاقبل راشدا، غير قاصر أو مجنوف أو معتوه، ألنو إذا كاف  البموغ والعقؿ
 كذلؾ فيو نفسو يحتاج إلى والية غيره عميو، ال أف يكوف ىو ولي عمى غيره.

 :قادرا عمى تحمؿ مشاؽ الوالية، سواء كانت قدرة جسدية ويقصد بيا أف يكوف كفئا و  القدرة والكفاءة
 أو عقمية.

                                                                 
 .282-281، ص نفسو العربي )بختي(، المرجع 1
 .196وىبة )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص  2
 .461محمد )أبو زىرة(، المرجع السابؽ، ص  3
 .141سورة النساء، اآلية  4
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  1أي أف يكوف أمينا عادال يؤتمف عمى نفس وماؿ القاصر. والعدالة:األمانة 

 الفرع الثاني

 األبويف في الوالية عمى أطفاليـ المساواة بيف

لقد أحدث المشرع الجزائري انقبلب في أحكاـ الوالية عمى األطفاؿ في قانوف األسرة الجزائري ما بيف   
يذا التعديؿ ىو اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ ل األوؿالسبب ، وقد كاف 05/02واألمر  84/11القانوف 

، وىو ما نوضحو في ىذا الفرع بتقسيـ مضمونو إلى فقرتيف، نخصص الفقرة األولى لدراسة ةالتمييز ضد المرأ
"المساواة المطمقة بيف األبويف في الوالية عمى أطفاليـ بموجب اتفاقية سيداو"، بينما نخصص الفقرة الثانية لػ 

 بية المساواة بيف األبويف في الوالية عمى أطفاليـ بموجب قانوف األسرة الجزائري"."نس

 الفقرة األولى

 المساواة المطمقة بيف األبويف في الوالية عمى أطفاليـ بموجب اتفاقية سيداو

تتخذ الدوؿ  -1( )د( مف اتفاقية سيداو عمى: "01( فقرة )16لقد نصت المادة السادسة عشر )  
األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج 

نفس الحقوؽ والعالقات العائمية، وبوجو خاص تضمف عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: )د( 
تبنييـ، أو ما شابو ذلؾ مف األعراؼ، والقوامة والوصاية عمى األطفاؿ و  والمسؤوليات فيما يتعمؽ بالوالية

 حيث توجد ىذه المفاىيـ في التشريع الوطني، وفي جميع األحواؿ يكوف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األوؿ".

تتخذ الدوؿ  -1" ( )ح( مف ذات االتفاقية عمى:01( فقرة )16كما تنص المادة السادسة عشر )  
األطراؼ جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعمقة بالزواج 
والعالقات العائمية، وبوجو خاص تضمف عمى أساس المساواة بيف الرجؿ والمرأة: )ح( نفس الحقوؽ 

                                                                 
 .285-284العربي )بختي(، المرجع السابؽ، ص  1
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مور المتعمقة بأطفاليما، وفي والمسؤوليات بوصفيما أبويف، بغض النظر عف حالتيما الزوجية في األ
 1جميع األحواؿ يكوف لمصمحة األطفاؿ االعتبار األوؿ".

، تمـز الدوؿ -وخصوصا النص األوؿ الذي جاء أكثر وضوحا  –وعميو فبموجب ىاذيف النصيف   
ضد  بتحقيؽ المساواة المطمقة قانونا بيف الزوجيف ودوف أي تمييز –منيا الجزائر  –األطراؼ في االتفاقية 

 المرأة في كؿ أنظمة النيابة الشرعية التي يعترؼ بيا قانوف الدولة، وال سيما نظاـ الوالية عمى األطفاؿ.

 الفقرة الثانية

 عمى أطفاليـ بموجب قانوف األسرة الجزائري تداوؿ والية األبويف

( إلى 87بالرجوع إلى قانوف األسرة الجزائري نجده نص عمى أحكاـ الوالية عموما في المواد مف )  
"يكوف األب ( التي تنص عمى: 87( منو، وما ييمنا في ىذا الموضوع ىو المادة السابعة والثمانوف )91)

المتعمقة باألوالد، وفي  وليا عمى أوالده القصر، وبعد وفاتو تحؿ األـ محمو في القياـ باألمور المستعجمة
 2.حالة الطالؽ يمنح القاضي الوالية لمف أسندت لو حضانة األوالد"

وعميو فحسب ىذا النص فإف األب ىو الولي عمى أوالده القصر أثناء قياـ العبلقة الزوجية، مع منح   
اآلف مع أحكاـ الشريعة المشرع األـ الحؽ في الوالية عمى أطفاليا في حالة غياب األب، وىو ما يتوافؽ لحد 

 اإلسبلمية.

( منو المستحدثة بموجب تعديؿ قانوف 02وما ييمنا في ىذا النص ىو ما جاء بو المشرع في الفقرة )  
، والتي فصمت في مسألة الوالية عمى األطفاؿ بعد الطبلؽ، مما ي نبئ عمى أف األمر 05/02األسرة باألمر 

أثناء قياـ العبلقة الزوجية، فقد جاء نص ىذه الفقرة واضحا بعد الطبلؽ ي صبح مختمؼ عما كاف عميو 
 وصريحا، وذلؾ بأف منح الوالية في حالة الطبلؽ لمف أ سندت لو حضانة األطفاؿ، بغض النظر عف جنسو.

                                                                 
 ، مرجع سابؽ.1979اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  1
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2
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وكما سبؽ وأف رأينا فالحضانة يمكف أف تكوف لؤلب أو لؤلـ أو غيرىـ مف األقربوف، وأف قانوف   
األسرة الجزائري قد جعؿ األـ أولى بحضانة أطفاليا، وبعدىا يأتي األب ثانيا، وعميو فإنو في أغمب األحواؿ 

نوف، وتسقط ىذه الوالية عف األب ت سند الحضانة لؤلـ، وبالتالي تسند ليا الوالية أيضا تبعا لذلؾ بقوة القا
(، وىو ما يعد تطبيؽ نسبي لممساواة 84/11)الذي كاف لو الحؽ فييا حتى بعد الطبلؽ في ظؿ قانوف األسرة 

 نظاـ الوالية.التي نادت بيا السيداو بيف األبويف في 

الوالية لؤلـ  وىو األمر الذي استنكره العديد مف القانونييف في الجزائر، حيث اعتبروا أف اسناد  
يعد قطع لكؿ صمة قد تربط األب بأطفالو،  -وىو الشائع  -باإلضافة إلى اسناد الحضانة ليا بعد الطبلؽ 

فبذلؾ لـ تعد لو أي سمطة عمييـ وأصبح شأنو شأف األجنبي بالنسبة ليـ، بينما اعتبر البعض اآلخر مف 
ىو أمر محبب ومحبذ مف أجؿ  –كاف ذلؾ لؤلـ  ولو -القانونييف أف اسناد الوالية لمف أسندت لو الحضانة 

توحيد مصدر السمطة بالنسبة لؤلبناء، فبل يتشتتوف بيف الحاضف والولي، والتكفؿ بشواغميـ في أقصر وقت 
 وبأقؿ اجراءات وتكاليؼ.

( مف ؽ أ ج، نجد بأف المشرع الجزائري لـ يحدد ما 87وبالرجوع إلى نص المادة السابعة والثمانوف )  
كانت الوالية التي ت منح لمحاضف ىي والية عمى الماؿ، أو والية عمى النفس، أـ كمييما، فبل إشكاؿ يطرح إذا 

أما إذا كاف المشرع يقصد الوالية عمى النفس أو نسبيا إذا كانت الوالية المقصودة ىي والية عمى الماؿ، 
الشريعة اإلسبلمية المتعمقة بالوالية، فكيؼ  الوالية بنوعييا فيذا يطرح اشكاال كبيرا، ألنو في ذلؾ خرؽ ألحكاـ

يمكف أف تتولى المرأة زواج محضونيا؟ وىو األمر الذي يبقى المشرع الجزائري مطالبا بتوضيحو بموجب 
 ( مف ؽ أ ج.87تعديؿ آخر ي محؽ بالمادة السابعة والثمانوف )

ندت لو الحضانة، وبمنحو األولوية وأماـ ىذا يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري بإسناده لموالية لمف أس  
، فكنتيجة منطقية فقد منح األولوية في الوالية المرأة كذلؾ وىي األـ، وىو ما -األـ  –في الحضانة لممرأة 
شكبل ومضمونا، فإعماؿ المساواة واضح مف خبلؿ منح األب الحؽ في الوالية أثناء قياـ  يساير اتفاقية سيداو

إذا ما أسندت ليا  العبلقة الزوجية، غير أنو في حالة فؾ ىذه العبلقة بالطبلؽ منح األـ الحؽ في ىذه الوالية
لجنسيف في الطبلؽ وآثاره الحضانة، وبالتالي فسياسة المشرع في التقدـ نحو التطبيؽ الكمي لممساواة بيف ا

قضاء عمى التمييز ضد المرأة، والذي واضحة، وىو ما أكده التقرير الدوري المرفوع مف الجزائر إلى لجنة ال



 وآثاره الطالق أحكام على المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيتانعكاساث          الثاني الباب

 

                                                                        ~ 323 ~ 
 

سجمت الجزائر تقدـ ممحوظ في مجاؿ الوصاية، إذ أصبح لألـ اآلف الحؽ في حالة الطالؽ في : "جاء فيو
  1.ا"الوالية عمى أطفاليا الذيف أسندت حضانتيـ لي

( 02( فقرة )87والجدير بالذكر أف القضاء الجزائري أيضا كرس العمؿ بالمادة السابعة والثمانوف )  
حيث متى مف ؽ أ ج، وذلؾ بأف منح لممرأة الوالية عمى المحضوف، حيث جاء في قرار لممحكمة العميا: "

طفميا البالغ مف العمر سبعة طالبت الطاعنة أماـ محكمة الدرجة األولى وأماـ المجمس أف تسند حضانة 
( شيرا، وكذا مطالبتيا وتمسكيا بالوالية عميو، حيث لما قضى قضاة الموضوع بإسناد حضانة 37وثبلثوف )

( مف قانوف األسرة في فقرتيا 87الطفؿ )ع( ليا دوف منحيا الوالية عميو، فإنيـ قد خالفوا أحكاـ المادة )
 2قرار المطعوف فيو جزئيا فيما يتعمؽ بالوالية...".األخيرة، األمر الذي يستوجب معو نقض ال

وجاء في قرار آخر: "...لكف حيث أف قضاة المجمس سببوا قرارىـ تسبيبا كافيا لما استندوا إلى انعداـ   
الدليؿ إلسقاط الوالية عف األـ المطعوف ضدىا، خاصة وأف ليا بنت أصغر مف االبف موضوع طمب اسقاط 

طاعنة ما يثبت ما ىو منسوب لممطعوف ضدىا، وال يعقؿ اسقاط الوالية عف األـ استنادا الوالية، ولـ تقدـ ال
 3إلى مجرد تصريحات ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ...".

وانطبلقا مما ورد في ىذا المبحث يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري قد تراجع نوعا ما عف التحفظ   
النسبية إف  –وذلؾ بإدراج المساواة ( مف اتفاقية سيداو، 16ر )الذي كاف يتمسؾ بو عمى المادة السادسة عش

بيف الرجؿ والمرأة في اآلثار غير المالية لمطبلؽ مع حماية حقوؽ المرأة في الحضانة والوالية  –صح التعبير 
خصوًصا، لكف بترجيح مصمحة األطفاؿ في جميع األحواؿ، ىذا مف جية، غير أنو ومف جية أخرى لـ 

بقى المشرع يساير المشرع االتفاقية فيما يخص آثار غير مالية أخرى لمطبلؽ، خاصة منيا العدة، حيث 
 مستندا إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في موضوع العدة.

                                                                 
، 2009التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  1

 .05الممحؽ رقـ : لتفاصيؿ أكثر أنظر، 20المرجع السابؽ، ص 
 .267، ص 2009، لسنة 01، ـ ـ ع، عدد 476515قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2
نقال ، قرار غير منشور، 2012/  10/ 11، المؤرخ في 12-1410قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، تحت رقـ  3

 .301-300ة، المرجع السابؽ، ص لحسيف بف شيخ )آث ممويا(، المرشد في قانوف األسر  عف:
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أف ترى ألنيا نادت بالمساواة بيف الجنسيف في العدة، قد إذ نجد لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة   
عنات غير مبرر ليا، ألنو عمييا االنتظار فترة حتى تستطيع الزواج مرة أخرى،ىو نظاـ العدة   ظمـ لممرأة وا 

 ومنو يجب إلغاء ىذه العدة في الطبلؽ، واستبراء الرحـ يمكف أف يكوف باألساليب العممية الحديثة.

أما في حالة وفاة الزوج، فيجب ترؾ الحرية لممرأة في أف تختار بمحض إرادتيا الحرة إف كانت تريد   
و، وأنو ال يستحؽ منيا الحداد الحداد عميو، أـ أف عشرتو السيئة ليا كانت سبًبا في فرحيا لمخبلص منو بموت

والحزف، والتأكد مف عدـ الحمؿ ىنا يتـ عف طريؽ الوسائؿ الطبية الحديثة، وال داعي إلى االنتظار ألشير 
 عديدة.

وأضافت المجنة أف اإلسبلـ يمـز المرأة عمى العدة بعد الطبلؽ، وعمى الحداد عمى زوجيا المتوفي،   
تمييز واضح وخرؽ صريح لمبدأ المساواة. وكذلؾ يمـز المرأة الحامؿ أف تعتد بينما ال يمـز الرجؿ بذلؾ، وىذا 

لتضع حمميا، وال تستطيع الزواج مرة أخرى خبلؿ الحمؿ، وىو تعنت وظمـ لممرأة وحرماف  (09)تسع أشير 
ى، ليا مف استئناؼ حياة زوجية جديدة مع زوج آخر، ألنو وبما أف المرأة حامؿ فبل يمكف أف تحمؿ مرة أخر 

 1وبذلؾ تنتفى حجة اختبلط األنساب.

وىي أمور خطيرة تدعوا إلييا االتفاقية ولجنتيا، وعمى ما يبدوا فيي ال تعي مقاصد اإلسبلـ مف   
لزاـ المرأة بيا، وىذا ما يفسر تمسؾ المشرع الجزائري بالتحفظات الواردة عمى العديد مف مواد  تشريع العدة وا 

العدة صراحة في المواد مف  ( منيا، حيث نظـ المشرع أحكاـ16االتفاقية، خاصة المادة السادسة عشر )
( تنظيـ ألحكاـ عدة الطبلؽ، 58( مف ؽ أ ج، حيث جاء في المادة الثامنة والخمسوف )61( إلى )58)

"تعتد المطمقة المدخوؿ بيا غير الحامؿ بثالث قروء، واليائس مف المحيض بثالثة فنصت ىذه المادة عمى: 
( مف ذات القانوف عمى عدة 59دة التاسعة والخمسوف )بينما نصت الما أشير مف تاريخ التصريح بالطالؽ"،

"تعتد المتوفى عنيا زوجيا بمضي أربعة أشير وعشرة أياـ، وكذا زوجة المتوفى عنيا زوجيا بقوليا: 

                                                                 
، مرجع 1992لسنة  -المتعمقة بالزواج والعبلقات العائمية  -لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة ( 21)التوصية رقـ  :أنظر 1

أثر تكريس المساواة التامة بيف الزوجيف في عبد الحميـ بوشكيوة، ، لتفاصيؿ أكثر في الموضوع أنظر: 23سابؽ، ص 
االتفاقيات والمواثيؽ الدولية عمى حماية مقومات األسرة المسممة في التشريعات الوطنية، الممتقى الدولي التاسع بعنواف: "قضايا 

باتنة،  –، جامعة الحاج لخضر "األسرة المسممة المعاصرة عمى ضوء أصوؿ ومقاصد التشريعات اإلسبلمية والتشريعات العربية
 .17-16ص  ،2018نوفمبر  28-27الجزائر، 
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"عدة الحامؿ ( مف ؽ أ ج عمى: 60، ىذا ونصت المادة الستيف )المفقود مف تاريخ صدور الحكـ بفقده"
، فيما نصت المادة الواحد ( أشير مف تاريخ الطالؽ أو الوفاة"10شرة )وضع حمميا، وأقصى مدة لمحمؿ ع

: "ال تخرج الزوجة المطمقة وال المتوفى عنيا ( عمى حؽ المعتدة في السكف والنفقة بقوليا61والستيف )
زوجيا مف السكف العائمي ما دامت في عدة طالقيا أو وفاة زوجيا، إال في حالة الفاحشة المبينة وليا 

 1.في النفقة في عدة الطالؽ" الحؽ

المالية؟ ىذا ما نوضحو في المبحث ىذا بالنسبة لآلثار غير المالية لمطبلؽ، فماذا بشأف اآلثار   
 الموالي.

 المبحث الثاني

 انعكاسات االتفاقية عمى اآلثار المالية لمطالؽ

مالية ال تقؿ أىمية عف يترتب عمى الطبلؽ باإلضافة إلى اآلثار المعنوية السالفة الذكر آثار   
ر استنادا إلى اتفاقية سابقتيا، ولمعرفة مدى تحقيؽ المشرع الجزائري لممساواة بيف الجنسيف في ىذه اآلثا

، نخصص المطمب األوؿ لػ "حؽ المطمقة في ثبلث مطالب ، ارتأينا تقسيـ مضموف ىذا المبحث إلىسيداو
في السكف"، في حيف نخصص المطمب  الحاضنة مقةلثاني لػ "حؽ المطالتعويض"، بينما نخصص المطمب ا

 ".حؽ المطمقة في مستحقات صندوؽ النفقةالثالث لػ "

 المطمب األوؿ

 حؽ المطمقة في التعويض

ف كاف أبغض الحبلؿ عند ا فإنو يجوز ايقاعو بمقتضى الشرع والقانوف، طالما كاف مقيد    الطبلؽ وا 
، ليذا قرر ليا القانوف الحؽ في التعويض ي حدث ضرر بالمرأة المطمقةبأسبابو ودواعيو، لكف ىذا الطبلؽ قد 

عف ىذا الضرر، ومف المعمـو أف لمطبلؽ عدة صور، لذا مف المنطقي أف يكوف لمتعويض عف الطبلؽ عدة 
نخصص الفرع األوؿ لدراسة صور كذلؾ، ىذا ما نوضحو بتقسيـ مضموف ىذا المطمب إلى فرعيف، 

 لتعسفي"، بينما نخصص الفرع الثاني لػ "التعويض عف حالة التطميؽ وحالة النشوز"."التعويض عف الطبلؽ ا
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 الفرع األوؿ

 التعويض عف الطالؽ التعسفي

ىذا النوع مف التعويض ىو ناتج عف تعسؼ الزوج في ايقاع الطبلؽ بإرادتو المنفردة، ولدراسة ىذا   
الفقرة األولى لػ "مفيوـ التعويض عف  فقرتيف، نخصصالنوع مف التعويض ارتأينا تقسيـ ىذا الفرع إلى 

   ".ومسقطاتو الطبلؽ التعسفي"، بينما نخصص الفقرة الثانية لػ "شروط التعويض عف الطبلؽ التعسفي

 الفقرة األولى

 مفيوـ التعويض عف الطالؽ التعسفي

مفيـو العنصر الذي قبؿ التطرؽ إلى مفيوـ التعويض عف الطبلؽ التعسفي البد أوال مف معرفة   
 يستوجب التعويض مف أجؿ وقوعو، أال وىو الضرر.

ر   ففي المغة    1الحاؿ، والض ر  ضد النفع. مختمفاف، فالَضر  ىو اليزاؿ وسوء الَضر  و الض 

: "المساس بحؽ أو مصمحة مشروعة لمنفس أو لمغير تترتب عنو مفسدة أما الضرر اصطالحا فيو  
 2معتبرة".

ىو ، فالضرر المادي المفاىيـ يمكف تقسيـ الضرر إلى: ضرر مادي، وآخر معنوي ومف خبلؿ ىذه  
كؿ ايذاء يصيب اإلنساف في جسده أو مالو، ويمكف أف يشمؿ الضرر المادي كؿ ما يمحؽ الشخص مف 

فيو األلـ والحزف واألسى الذي يصيب اإلنساف في شعوره  الضرر المعنويخسارة وما يفوتو مف كسب، أما 
 ، وال شؾ أف الضرر الناجـ عف الطبلؽ ىو يشمؿ النوعيف معا.3أو عاطفتو أو كرامتو أو شرفو

                                                                 
 .483-482جماؿ الديف )ابف منظور(، المرجع السابؽ، ص  1
 .35، د ط، ص 1992سعيد )مقدـ(، نظرية التعويض عف الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  2
 .50، ص 01، ط 1998سوريا، محمد )الزحيمي(، التعويض المالي عف الطبلؽ، دار المكتبي، دمشؽ،  3
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مف عوض يعوض تعويضا تعوض، أخذ  لغةىذا بالنسبة لمضرر، أما بالنسبة لمتعويض فيو مأخوذ   
ع ضررا بلحا فالتعويض ىو: "الماؿ الذي ي حكـ بو عمى مف أوق، أما اصط1أي أخذ البدؿ والخمؼ العوض،

  2".لغيره بيدؼ اصبلحو بأداء نقدي أو عيني

: "فؾ الرابطة الزوجية بإرادة الزوج دوف رضا أما عف مفيـو التعويض عف الطالؽ التعسفي فيو  
"مناقضة قصد الشارع مف ، أو ىو 3الزوجة، ودوف سبب معقوؿ أو شرعي يبرر ذلؾ قصد االضرار بالزوجة"

ايقاع الطبلؽ ورفع قيد النكاح حاال أو مآال بمفظ مخصوص"، والمقصود بػ "مناقضة قصد الشارع" ىو مضادة 
ومخالفة قصد ا عز وجؿ مف ايجاز ايقاع الطبلؽ، فقصد الشارع مف ذلؾ ىو انياء العبلقة الزوجية التي 

ررا عمى كبل الزوجيف، وجحيـ ال يطاؽ، ففي حالة كيذه ال تستقيـ معيا مصالح األسرة، فتكوف عبئا وض
يكوف الطبلؽ محتما لما يترتب عميو مف أضرار، وذلؾ لدفع الضرر األشد واألكبر، وبالتالي فكؿ طبلؽ 

 4مناقض لقصد الشارع منو ىو طبلؽ غير مشروع وتعسفي ويستوجب التعويض.

والتي يمكف مف خبلليا تبي ف الطبلؽ التعسفي  وتجدر اإلشارة إلى أف الحكـ أو المقاصد مف الطبلؽ  
وذلؾ بأف يتـ الطبلؽ ألحد األسباب العامة التي  معيار موضوعيمف غيره يمكف ارجاعيا إلى معياريف، 

ينبع مف نظرة شخصية يبينيا  ومعيار شخصي أو ذاتييشترؾ فييا معظـ الناس كعدـ االنجاب مثبل، 
ىـ واالنسجاـ، أو البغض والكراىية، وغيرىا مما يراه الشخص جوىريا المطمؽ لمقاضي أو لمناس، كعدـ التفا

 وخطيرا، وال تستقيـ الحياة الزوجية معو.  

                                                                 
 .192جماؿ الديف )ابف منظور(، المرجع السابؽ، ص  1
، 1982: وىبة )الزحيمي(، نظرية الضماف، دار الفكر، دمشؽ، سوريا، أنظر أيضا، 48محمد )الزحيمي(، المرجع نفسو، ص  2

 .15د ط، ص 
وف األسرة الجزائري، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في آسيا بوخاتـ، الحقوؽ المالية لممطمقة بيف الشريعة اإلسبلمية وقان 3

 .44، ص 2007تممساف، الجزائر،  –القانوف الخاص، جامعة أبي بكر بمقايد 
، 2018، الجزائر، أبريؿ 01، العدد 19، المجمد مجمة الحضارة اإلسبلميةرشيد عمري، "التعسؼ في استعماؿ حؽ الطبلؽ"،  4

 .243ص 
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وبالتالي فكؿ طبلؽ لو سبب موضوعي أو شخصي فيو طبلؽ مقبوؿ، وكؿ ما عداه فيو طبلؽ  
 وىي:، ىذا ويمكف إجماؿ صور الطبلؽ التعسفي التي تستوجب التعويض في ثبلثة، 1تعسفي

  إذا أوقع الزوج الطبلؽ بنية اإلضرار بالزوجة، كما لو طمقيا في مرض الموت بنية حرمانيا مف
، غير أف معرفة النية في ىذه الحالة ليس باألمر الييف، وىو يرجع لسمطة القاضي التقديرية، مما 2الميراث

 يقتضي ضرورة االستعانة بمعايير مادية إلثبات النية. 
  المصالح التي يرمي المطمؽ إلى تحقيقيا، كما لو كاف الطبلؽ مف أجؿ االنتقاـ مف عدـ مشروعية

 أخ الزوجة أو أحد أفراد عائمتيا.
  إذا كاف اليدؼ مف الطبلؽ ىو الحصوؿ عمى فائدة أقؿ مف الضرر الناتج عف الطبلؽ والذي يمحؽ

قاع الطبلؽ أعتبر الزوج متعسفا فإذا كانت مصمحة األسرة مقدمة وأىـ مف مصمحة الزوج في اي 3بالزوجة،
 ، كمؿ لو طمؽ الرجؿ زوجتو ألنيا تنجب اإلناث دوف الذكور.4وكاف طبلقو طبلقا تعسفيا

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد نص عمى حؽ المطمقة في التعويض عف الطبلؽ التعسفي   
"إذا تبيف لمقاضي تعسؼ الزوج في ( مف ؽ أ ج، التي نصت عمى: 52بموجب المادة الثانية والخمسوف )

 5.الطالؽ حكـ لممطمقة بالتعويض عف الضرر الالحؽ بيا"

                                                                 
 .42-41(، المرجع السابؽ، ص محمد )الزحيمي  1
 .245رشيد عمري، المرجع نفسو، ص   2
إف الحصوؿ عمى فائدة قميمة مقابؿ الضرر الناتج لمغير ىي صورة خاصة لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ، أوردىا المشرع   3

لتعسفي لمحؽ خطأ "يشكؿ االستعماؿ ا( مكرر مف القانوف المدني الجزائري، التي نصت عمى: 124الجزائري ضمف المادة )
 السيما في الحاالت اآلتية:

 إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير. -
 إذا كاف يرمي لمحصوؿ عمى فائدة قميمة بالنسبة لمضرر الناشئ لمغير. -
 إذا كاف الغرض منو الحصوؿ عمى فائدة غير مشروعة". -
 .41، ص 2004، الجزائر، 04 ، عددمجمة الحقيقةصالح حمميؿ، "نفقة المتعة والتعويض بيف الفقو والقضاء"،  4
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  5
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فتنظيـ المشرع الجزائري لمسألة تعويض المرأة المطمقة عف الطبلؽ التعسفي جاء  وكما ىو واضح  
عسفا، وال المستوجب لمتعويض، وال متى يكوف الزوج مت ، فيو لـ يبيف نوع الضرربمادة يتيمة ومقتضبة جدا

 ما ىي صور التعسؼ، وال مقدار التعويض.
وبالتالي فسكوت المشرع عف ىذه المسائؿ ىو يعترؼ ضمنيا بإسنادىا لمقاضي إعماال لسمطتو   

التقديرية، ىذا األخير الذي يجوز لو الرجوع في كؿ ذلؾ إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية تأسيسا عمى نص 
 1.( ؽ أ ج222المادة )

ومف التطبيقات القضائية التي أجابت عمى ىذه المسائؿ، نجد قرار لممحكمة العميا جاء فيو: "مف   
المقرر قانونا أنو يحؽ لمزوج ايقاع الطبلؽ بإرادتو المنفردة، ومف ثـ فإف النعي عمى القرار المطعوف فيو 

ولية الطبلؽ دوف أف بالقصور في التسبيب ليس في محمو، ومتى في قضية الحاؿ أف الزوج يتحمؿ مسؤ 
يفصح لمقاضي عمى األسباب التي دفعتو لمطبلؽ، وذلؾ تجنبا لمحرج أو تخطيا لقواعد اإلثبات خبلفا لؤلزواج 

                                                                 
عف الطبلؽ التعسفي إلى قوليف، المطمقة وعمى ذكر الشريعة اإلسبلمية، فقد انقسـ الفقو اإلسبلمي حوؿ مسألة تعويض المرأة  1

 وىما: 
ىو قوؿ الجميور الذيف ذىبوا إلى القوؿ بأف الطبلؽ ىو حؽ مشروع لمزوج، وىو تصرؼ انفرادي لو،  القوؿ األوؿ:

واإلنساف إذا تصرؼ بحقو فبل ضماف عميو وال مسؤولية، ولكف إذا أساء الشخص في استعماؿ حقو، وتعسؼ فيو، وتجاوز 
بو، فإف الشرع ال يقره عمى ذلؾ بؿ يؤاخذه عميو،  الحدود المرسومة لو، واستغؿ ىذا الحؽ في ايذاء غيره، والحاؽ الضرر

ويفرض عميو الضماف والتعويض بناء عمى نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ، وىي نظرية اسبلمية أصيمة، وىو ما ينطبؽ 
 عمى التعسؼ في استعماؿ الطبلؽ مف طرؼ الزوج.

فويت لفرصة الزواج عمييا التي قد ال تعود ليا وقد استدؿ ىذا الفريؽ بكوف الطبلؽ فيو ضياع لمستقبؿ الزوجة، وت  
 مجددا، ومف ثـ ينبغي تعويضيا ىف ىذا الضرر الكبير البلحؽ بيا، وىو الرأي الراجح.

فكاف لثمة مف فقياء الشريعة اإلسبلمية، حيث يروف أنو يجوز لمزوج الطبلؽ باإلرادة المنفردة، ولو  أما القوؿ الثاني:
كاف متعسفا، والمطمقة ال تستحؽ التعويض عف الطبلؽ التعسفي، وذلؾ لكوف ىذا الطبلؽ حقا مباحا لمزوج في الشريعة 

يو، ومف الظمـ مساءلة أحد عف استعماؿ حقو، خصوصا وأف اإلسبلمية، غير مقيد في استعمالو بوجود الحاجة التي تدعوا إل
: بدراف )أبو العينيف أنظرلممطمؽ أسبابو التي ليس مف الحكمة عرضيا وكشفيا، مما يؤدي إلى اإلضرار بالزوجيف معا، 

 .32-31: محمد )الزحيمي(، المرجع السابؽ، ص ، لتفاصيؿ أكثر أنظر311بدراف(، المرجع السابؽ، ص 
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المذيف يقدموف تبريرات إلبعاد المسؤولية عنيـ، وعميو فإف قضاة الموضوع لما قضوا بالطبلؽ بإرادة الزوج 
 1".المنفردة دوف تبرير لـ يطبقوا صحيح القانوف

وفي سياؽ القضاء دائما نجد ىذا األخير اعتبر أف طبلؽ الزوج لزوجتو بسبب عقميا، أو امتناعيا   
عف السكف مع أقاربو، أو عدـ عذريتيا، يعد طبلقا تعسفيا، وأف ىذه األسباب ليست بمبرر شرعي لطبلقو 

لعميا: "إف عقد الزوجة مف ، حيث ورد في قرار لممحكمة اليا، مما يستوجب تقرير حؽ الزوجة في التعويض
المسائؿ الخارجة عف إرادتيا، وال يعد سببا مف األسباب الشرعية والقانونية المخولة لمزوج حؽ الطبلؽ بتظميـ 

  2الزوجة".
وجاء في قرار آخر: "إف امتناع الزوجة عف السكف مع أقارب الزوج ال يعد نشوزا، وأف القضاء بإيقاع   

 3تعسفيا في حقيا، وتستحؽ التعويض جبرا لمضرر".الطبلؽ عمى الطاعنة يعد 
أما بالنسبة لعدـ العذرية فقد جاء في قرار لممحكمة العميا: "يعد مخالفا لمقانوف حرماف الزوجة مف   

 4التعويض عف الطبلؽ التعسفي، ما داـ عقد الزواج ال يتضمف شرط البكارة".
"إف المرض ميما كانت خطورتو ال يمنع وجاء في قرار آخر يتعمؽ بالطبلؽ في مرض الموت:   

الزوج مف ايقاع الطبلؽ، ما عدا إذا كاف القصد مف الطبلؽ في مرض الموت ىو حرماف الزوجة مف 
الميراث، ومف ثـ فإف قضاة الموضوع بقضائيـ بطبلؽ الطاعنة وتعويضيا قد طبقوا صحيح القانوف، ومتى 

كاف األمر كذلؾ ر فض الطعف".
5  

                                                                 
، ـ ؽ عدد خاص، لسنة 15/09/1999، المؤرخ في 223019در عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار صا 1

 .103، ص 2001
، 2007، لسنة 01، ـ ؽ عدد 15/11/2006، المؤرخ في 373707أ ش، بالممؼ رقـ  غقرار صادر عف المحكمة العميا،  2

 .499ص 
، 2001، لسنة 01، ـ ؽ عدد 21/11/2000، المؤرخ في 251682أ ش، بالممؼ رقـ  غقرار صادر عف المحكمة العميا،  3

 .290ص 
، 2009، لسنة 01، ـ ؽ عدد 11/02/2004، المؤرخ في 480264أ ش، بالممؼ رقـ  غقرار صادر عف المحكمة العميا،  4

 .283ص 
، ـ ؽ عدد خاص، لسنة 17/03/1998، المؤرخ في 179696أ ش، بالممؼ رقـ  غقرار صادر عف المحكمة العميا،  5

 .98، ص 1999
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تقدير تعسؼ الزوج، وكذا تحديد مقدار التعويض عف الطبلؽ التعسفي، يرجع إلى السمطة كما أف   
، ىو ما أكده قرار لممحكمة العميا، جاء في: "إف تحديد التعويض عف 1التقديرية لقاضي الموضوع حتما

التعويض  ، وتقدير2الطبلؽ التعسفي يعد مف المسائؿ التقديرية التي يختص بيا قضاة الموضوع دوف غيرىـ"
يتـ باالعتماد عمى عدة معايير، مف أىميا: الدخؿ الشيري لممطمؽ، ظروؼ المعيشة، عمؿ المرأة مف عدمو، 

 عدد سنوات الزواج، نوع المبرر، عدد األطفاؿ، وغيرىا.
( مف ؽ 52وتجدر اإلشارة في سياؽ متصؿ إلى أف غموض وقصور نص المادة الثانية والخمسوف )  

ء عمى مستوى الفقو أو حتى عمى مستوى القضاء بيف المتعة والتعويض عف الطبلؽ أ ج أحدث خمطا سوا
التعسفي، وىذا ما البد أف يتـ توضيحو كوف كؿ مف الفقو والقضاء قد أدلى بدلوه في ىذه المسألة، وبالشكؿ 

 الذي يدعـ رأيو واجتياده، عمى النحو اآلتي:
  :أنو إذا طمؽ الرجؿ زوجتو عمى الشريعة اإلسبلمية فقياء أجمع المتعة كأثر لمطالؽ قبؿ الدخوؿ

قبؿ الدخوؿ، ولـ يفرض ليا صداقا، وجبت عميو المتعة تعويضا ليا عما فاتيا، وىذا نوع مف التسريح 
، وقد أجمع الفقياء عمى أف 4"فإمساؾ بمعروؼ أو تسريح بإحساف"، فقاؿ تعالى: 3الجميؿ، والتسريح بإحساف
ـ ي دخؿ بيا ال شيء ليا غير المتعة، والمتعة تختمؼ باختبلؼ ثروة الرجؿ، وليس التي لـ يفرض ليا مير ول

"ال جناح عميكـ إف طمقتـ النساء ما لـ تمسوىف أو تفرضوا ليف فريضة ، لقولو تعالى: 5ليا حد معيف
 6.ومتعوىف عمى الموسع قدره وعمى المقتر قدره متاعا بالمعروؼ حقا عمى المحسنيف"

ب في حالة الطبلؽ قبؿ الدخوؿ أو الطبلؽ قبؿ فرض المير، وبمفيوـ المخالفة تجفالمتعة إذا  
 7فالدخوؿ بالزوجة أو تسمية المير يحوالف دوف حصوؿ المطمقة عمى المتعة مف زوجيا.

                                                                 
 .331، د ط، ص 2006نبيؿ )صقر(، قانوف األسرة نصا وفقيا وتطبيقا، دار اليدى، الجزائر،  1
، 2006، لسنة 01، ـ ؽ عدد 12/07/2006، المؤرخ في 368660قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .483ص 
 .107ىػ، د ط، ص  1365ة، دار الفتح لئلعبلـ العربي، القاىرة، مصر، السيد )سابؽ(، فقو السن 3
 .229سورة البقرة، اآلية  4
 .107السيد )سابؽ(، المرجع نفسو، ص  5
 .236سورة البقرة، اآلية  6
 .23باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، المرجع السابؽ، ص  7
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 :لـ يقؿ الفقياء أبدا باستحقاؽ المطمقة لممتعة بعد الدخوؿ بيا، أما  المتعة كأثر لمطالؽ بعد الدخوؿ
عمى مستوى التشريع الجزائري فنجد بأف قانوف األسرة لـ يتطرؽ إلى نفقة المتعة كأثر مف آثار الطبلؽ ال قبؿ 

لقانوف الدخوؿ وال بعده، فيو لـ يتطرؽ ليا مطمقا، وىذا خبلفا لبعض التشريعات األخرى، ولعؿ أىميا ىو ا
تستحؽ  -"أ( عمى: 96العربي الموحد لؤلحواؿ الشخصية، والذي نص في مادتو السادسة والتسعوف )

 .المطمقة المدخوؿ بيا المتعة حسب يسر المطمؽ وحاؿ المطمؽ
 لممطمقة طمب التعويض إذا تعسؼ المطمؽ في استعماؿ حقو في الطالؽ". -ب
وعو ىذا ىو اعتباره لممتعة كأثر مالي لمطبلؽ تستحقو وعميو فما يبلحظ عمى المشرع العربي في مشر   

بعد الدخوؿ، وليس قبمو، وذلؾ خبلفا لمرأي األوؿ  -باإلضافة لمتعويض عف الطبلؽ التعسفي  –المطمقة 
الذي أجمع عميو فقياء الشريعة اإلسبلمية والذي اعتبر المتعة أثر لمطبلؽ قبؿ الدخوؿ فقط أو قبؿ فرض 

 1المير.
موقؼ القضاء الجزائري مف ىذه المسألة، نجد أف سكوت المشرع عنيا أدى إلى اجتياد أما عف   

القضاة فييا، ىذا االجتياد ونظرا لغياب أساس موحد يستند إليو أدى إلى جعؿ المتعة قضاًء مسألة دوف 
قة بمبمغ مف واحد ودوف نسؽ واحد، ولو نظرنا إلى الواقع العممي نجد أف أغمب القضاة يحكموف لممطم داجتيا

الماؿ، ويمزموف الزوج بدفعو ليا بسبب الضرر الذي لحقيا مف الطبلؽ، وذلؾ تحت تسميات مختمفة، فمرة 
يصفوف ىذا المبمغ المحكـو بو بالمتعة، ومرة يصفونو بالتعويض عف الطبلؽ التعسفي، رغـ الفرؽ الكبير 

 بينيما.
عف الطبلؽ التعسفي وجياف لعممة واحدة، مثمما والتعويض فالرأي األوؿ مف القضاة يعتبروف المتعة   

جاء في قرار لممحكمة العميا: "مف المقرر شرعا وقضاء أف المتعة تمنح لمزوجة مقابؿ الضرر الناتج ليا مف 
طبلؽ غير مبرر ويسقط بتحميميا جزء مف المسؤولية فيو، ولما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف القرار 

د الظمـ لمزوجيف معا، فبل سبيؿ إذا لتعويض أحدىما ومنح المتعة لمزوجة، ومتى المطعوف فيو قضى بإسنا
   2كاف كذلؾ استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص المتعة".

                                                                 
كريمة )محروؽ(، دور القاضي في  لتفاصيؿ أكثر أنظر:، 24باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، المرجع نفسو، ص  1

 .116-115حماية األسرة عمى ضوء المستحدث مف تشريعات األسرة، المرجع السابؽ، ص 
، 1993، لسنة 04، ـ ؽ عدد 27/01/1986، المؤرخ في 39731قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .61ص 
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واضح مف القرار أف القضاة اعتبروا المتعة تعويضا عف طبلؽ غير مبرر، وألزموا منحيا لمزوجة ولو   
 كانت تتحمؿ جزء مف مسؤولية الضرر.

مى نقيض ىذا الرأي األوؿ الذي اعتبر المتعة ىي ذاتيا التعويض عف الطبلؽ التعسفي، فإف وع  
جانبا مف القضاء الجزائري سمؾ مسمكا آخر باالعتماد عمى الفصؿ بيف المتعة والتعويض عف الطبلؽ 

ي أحد قراراتيا التعسفي، فكؿ مستقؿ عف اآلخر، ولو آثاره وأحكامو الخاصة، وىذا ما جسدتو المحكمة العميا ف
قائمة: "مف األحكاـ الشرعية أف لمزوجة المطمقة طبلقا تعسفيا: نفقة العدة، نفقة اإلىماؿ، نفقة المتعة، وكذلؾ 
التعويض الذي قد يحكـ بو ليا مف جراء الطبلؽ التعسفي، وينبغي عند الحكـ تحديد طبيعة المبالغ المحكـو 

اـ ىذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي منح الزوجة مبمغا بيا لصالح المطمقة، والقضاء بما يخالؼ أحك
 1اجماليا مف النقود مقابؿ الطبلؽ التعسفي".

الفقيي وكذا القضائي حوؿ عبلقة المتعة بالتعويض عف الطبلؽ التعسفي، ورغـ غياب االجماع   
اإلسبلمية أضيؽ كثيرا مما وكونيا شيء واحد أـ مختمفاف، يمكف القوؿ بأف استعماؿ كممة متعة في الشريعة 

ىي عميو في القوانيف الوضعية، ذلؾ نظرا لكوف المتعة مخصصة لجبر خاطر الزوجة المطمقة مف ألـ فراؽ 
زوجيا، ويراعى في تقديرىا الحالة االقتصادية لكؿ مف المطمؽ والمطمقة، وليس ألدناىا وال ألقصاىا حد 

غير مشروع، ويراعي القاضي في تقديره مقدار الخسارة  معيف، أما التعويض يجوز استعمالو لجبر أي فعؿ
  2وفوات الكسب، وال يجوز لو أف يحكـ بما يتجاوز مقدار الضرر أو يقؿ عنو.

المتعة يجوز أف تصبح أوسع مف أف  لو قمنا، أيضاغير أف ىذا القوؿ يصح في الحالة العكسية   
ـ فراؽ زوجيا، سواء كاف الزوج متعسفا في ايقاع التعويض، فالمتعة ىي جبر لخاطر الزوجة المطمقة عف أل

الطبلؽ أـ ال، أما التعويض فيو جبر لخاطر الزوجة المطمقة مف ألـ فراؽ زوجيا لكف فقط في حالة تعسفو 
في ايقاع ىذا الطبلؽ، فمو أوقع الطبلؽ ولـ يتعسؼ فيو، فبل حاجة لتعويض الزوجة ما داـ يمارس حقو 

 شريعة اإلسبلمية، ويجوز أف تحصؿ الزوجة عمى المتعة في ىذه الحالة.الشرعي الذي أجازتو لو ال

                                                                 
، 1989، لسنة 02، ـ ؽ عدد 07/04/1986، المؤرخ في 41560قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 . 69ص 
عبد القادر بف داود، "اآلثار  لتفاصيؿ أكثر أنظر:، 310-309عبد العزيز )سعد(، الزواج والطبلؽ، المرجع السابؽ، ص  2

، 2004، الجزائر، 09، عدد مجمة المعيار"، –اإلشكاالت وحميا  –المالية لمطبلؽ بالنسبة لمزوجة في قانوف األسرة الجزائري 
 وما بعدىا. 02ص 
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 الفقرة الثانية
 شروط التعويض عف الطالؽ التعسفي ومسقطاتو

لكي يكوف الزوج ممزما بدفع تعويض عف طبلقو مف زوجتو طبلقا تعسفيا، البد أف تتوافر مجموعة   
الزوجيف، أف يكوف الزوج صاحب األمر بالطبلؽ مف الشروط، وىي: أف تكوف الزوجية كانت قائمة بيف 

 بإرادتو المنفردة، أف يكوف الزوج متعسفا في طمبو الرامي إلى إيقاع الطبلؽ، ونفصؿ في ىذه الشروط كاآلتي:
 عف طبلؽ : إف الحديث عف تعويض الزوجة المطمقة أف تكوف الزوجية كانت قائمة بيف الزوجيف

ت ىناؾ زوجية قائمة فعميا بيف الزوجيف، فبل يمكف أف يكوف عقدا بدوف تعسفي ال يمكف أف يتـ إال إذا كان
فإذا  دخوؿ، بؿ يجب أف يتـ الدخوؿ وتتحقؽ المعاشرة الزوجية، ومعنى ذلؾ أف تسمـ الزوجة نفسيا لزوجيا،

 1التعويض عف طبلقيا تعسفيا. ففي ىذه الحالة ال يكوف الحديث عف موجبات لـ تمكنو مف االستمتاع بيا
، وأف ما يحكـ بو القاضي مف تعويض قبؿ الدخوؿ فبل تعويض عف طبلؽ تعسفي إال بتماـ الدخوؿ  

 2إنما ىو متعة فقط، وليس ذلؾ مف طبيعة التعويض عف الطبلؽ التعسفي في شيء.
وىو ما أكدتو المحكمة العميا في أحد قراراتيا التي جاء فييا: "مف المقرر قانونا أف تقدير الضرر   

موضوعية مف اختصاص وتقدير قضاة الموضوع، ومتى تبيف مف قضية الحاؿ أف األسباب التي مسألة 
اعتمد عمييا المستأنؼ في طمب الطبلؽ قبؿ الدخوؿ غير ثابتة، وأف عدـ اتماـ الزواج بالدخوؿ يمحؽ ضررا 

تعويضيا عف معنويا بالمستأنفة، وعميو فإف قضاة المجمس بقضائيـ بطبلؽ الزوجة قبؿ الدخوؿ والحكـ ب
 3الطبلؽ التعسفي لـ يطبقوا صحيح القانوف".

 :إف العصمة الزوجية ممموكة شرعا لمزوج،  أف يكوف الزوج صاحب األمر بالطالؽ بإرادتو المنفردة
 4فمو أف يطمؽ زوجتو بإرادتو المنفردة، ألنو ىو مف أخذ بالساؽ مصداقا لقوؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ.

                                                                 
 .09-08 باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، المرجع السابؽ، ص 1
 .230-229السيد )سابؽ(، المرجع السابؽ، ص  2
 قرار صادر عف المحكمة العميا، سالؼ الذكر. 3
بختة بمبولة، أثر فكرة التعسؼ في استعماؿ الحؽ عمى الزواج والطبلؽ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع  4

 .111، ص 2005-2004، الجزائر، 01عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر 
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وفكرة أحقية الزوج في الطبلؽ بإرادتو المنفردة تنطمؽ مف واجباتو الشرعية اتجاه زوجتو، والتي   
تصنؼ إلى واجبات مالية وأخرى غير مالية، وبالتالي فيو األحرس عمى بقاء الزوجية نظرا لما بذلو في سبيؿ 

 1ذلؾ. 
يجير لو ذلؾ، كاف طبلقو تعسفيا غير أنو إذا طمؽ الزوج زوجتو بإرادتو المنفردة ودوف مبرر مقنع   

أما إذا كانت الزوجة ىي التي طمبت الطبلؽ وطمقيا زوجيا فبل يكوف ليا الحؽ في  وألـز بالتعويض،
متى كاف مف وىذا ما أكدتو المحكمة العميا في أحد قراراتيا التي جاء فييا: " التعويض عف الطبلؽ التعسفي،

ج الذي طمؽ تعسفيا زوجتو، ونتج عف ذلؾ ضرر لمطمقتو، فإف المقرر قانونا أف التعويض يجب عمى الزو 
كؿ زوجة بادرت بإقامة دعوى قصد تطميقيا مف زوجيا وحكـ ليا بالتعويض، فيذا الحكـ غير شرعي، ومف 

 2ثـ فالقضاء بخبلؼ ىذا المبدأ يعد فيما خاطئا لمقانوف".
أنو إذا طمؽ الزوج زوجتو طبلقا  ونشير إال أف القاضي ال يحكـ بما لـ يطمبو األطراؼ، بمعنى  

تعسفيا بإرادتو المنفردة، ىنا ينشأ ليا قانونا الحؽ في الحصوؿ عمى التعويض عف ىذا الطبلؽ التعسفي، غير 
أنو البد أف تطمب ىيا ذلؾ، فبل يمكف لمقاضي أف يحكـ ليا بيذا التعويض مف دوف أف تطمبو، فإذا لـ تتقدـ 

 بو سقط حقيا في الحصوؿ عميو.
  :يعد ىذا الشرط مف بيف أىـ الشروط الواجب توافرىا حتى أف يكوف الزوج متعسفا في إيقاع الطالؽ

نكوف أما تعويض لممطمقة عف طبلؽ غير مبرر، ويكوف الزوج متعسفا في طبلقة لزوجتو في ثبلث صور 
 وىي:

 إذا كاف الطبلؽ بقصد اإلضرار بالزوجة. -
 قميمة مقابؿ الضرر الذي سينشأ لمزوجة.إذا كاف يرمي إلى الحصوؿ عمى فائدة  -
 إذا كاف الغرض منو الحصوؿ عمى فائدة غير مشروعة. -
ىذا بالنسبة لشروط التعويض عف الطبلؽ التعسفي، أما بالنسبة لسقوط الحؽ في التعويض عف   

ي بأنيا الطبلؽ التعسفي، فيمكف القوؿ أف المطمقة ت حـر مف التعويض عف الطبلؽ التعسفي إذا تأكد القاض

                                                                 
 .13-10باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، المرجع السابؽ، ص  1
ة ن، لس01، ـ ؽ عدد 27/03/1989خ في ، المؤر 853017قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ،  2

 .56، ص 1991
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ىي المتسببة في الطبلؽ، كما في حالة نشوزىا مثبل، أو كذلؾ في حالة اثبات الزوج عدـ تعسفو في إيقاع 
 الطبلؽ بإبداء أسباب معقولة ومقنعة دفعتو إلى انياء الرابطة الزوجية.

ىذا بالنسبة لحؽ المطمقة في التعويض عف الطبلؽ التعسفي إذا كاف زوجيا ىو مف طمقيا بإرادتو   
والتساؤؿ والذي يعد فعبل حمايًة لممرأة خبلؿ مرحمة فسخ الزواج بالصورة التي كرستيا اتفاقية سيداو، المنفردة، 

ليا الحصوؿ عمى التعويض أـ الذي يطرح بعد ذلؾ ىو: إذا كانت الزوجة ىي مف طمبت الطبلؽ فيؿ يحؽ 
ال؟، نعـ أجاز المشرع الجزائري ذلؾ وأسماه بػ "التعويض عف حالة التطميؽ"، باإلضافة إلى اقرار المشرع لنوع 
ثالث مف التعويض حؽ فيو المساواة المطمقة بيف الجنسيف، إذ يمكف أف تحصؿ عميو الزوجة بعد الطبلؽ، 

ف األسرة وىي الحالة الوحيدة في قانو  –د فؾ الرابطة الزوجية كما يمكف أف يحصؿ عميو الزوج كذلؾ بع
ا المشرع بػ "التعويض وىي الحالة التي أسماى –المطمؽ عمى تعويض مف طميقتو  الجزائري التي يحصؿ فييا

  الفرع الموالي. كؿ ىذا نفصؿ فيو فيعف النشوز"، 

 الفرع الثاني
 التعويض عف حالة التطميؽ وحالة النشوز

لمتفصيؿ في ىاذيف النوعيف مف التعويض نقسـ مضموف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة   
 األولى لػ "التعويض عف حالة التطميؽ"، بينما نخصص الفرع الثاني لػ "التعويض عف حالة النشوز".

 الفقرة األولى
 التعويض عف حالة التطميؽ

التطميؽ كأحد الصور الممنوحة لمزوجة لفؾ الرابطة الزوجية، حيث أف في تفصيؿ اللقد سبؽ لنا   
( أسباب يمكف أف تستند إلييا في طمب 10( مف ؽ أ ج منحت لمزوجة عشرة )53المادة الثالثة والخمسوف )

التطميؽ، وىي: عدـ اإلنفاؽ بعد صدور الحكـ بوجوبو مالـ تكف عالمة بإعساره وقت الزواج، العيوب التي 
دوف تحقيؽ اليدؼ مف الزواج، اليجر في المضجع فوؽ أربعة أشير، الحكـ عمى الزوج عف جريمة تحوؿ 

بعد مرور سنة بدوف عذر فييا مساس بشرؼ األسرة وتستحيؿ معيا مواصمة العشرة والحياة الزوجية، الغيبة 
جات، ارتكاب فاحشة مبينة، ( مف ؽ أ ج والمتعمقة بتعدد الزو 08وال نفقة، مخالفة األحكاـ الواردة في المادة )

 1الشقاؽ المستمر بيف الزوجيف، مخالفة الشروط المتفؽ عمييا في عقد الزواج، كؿ ضرر معتبر شرعا.
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ورغبة مف المشرع الجزائري في تكريس المساواة بيف الجنسيف في فؾ الرابطة الزوجية وحماية حقوؽ   
يؽ ىذه لمنح الزوجة فرص أخرى لفؾ الرابطة الزوجية، المرأة في ىذه الحالة، فمـ يكتفي بتوسيع أسباب التطم

بؿ عزز حماية المرأة أكثر بإقرار حؽ المطمقة في التعويض جراء ما أصابيا مف ضرر رغـ أنيا ىي مف 
، وىو األمر الذي استحدثو المشرع بتعديؿ قانوف األسرة باألمر الرابطة الزوجية فؾ بادرت بالتطميؽ و

"يجوز لمقاضي في ، والتي تنص عمى: ( مكرر مف ؽ أ ج53ثالثة والخمسوف )بإضافة المادة ال 05/02
  1.حالة الحكـ بالتطميؽ أف يحكـ لممطمقة بالتعويض عف الضرر الالحؽ بيا"

 84/11وبيذا النص الجديد وضع المشرع الجزائري حدا لمغموض الذي كاف موجود في قانوف األسرة   
 عدمو في حالة التطميؽ.بشأف استحقاؽ الزوجة التعويض مف 

وىو ما قضت بو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا، والمبلحظ أف ىناؾ العديد مف القرارات التي   
كانت تقضي لمزوجة بالتعويض في حالة التطميؽ حتى قبؿ اقراره بموجب تعديؿ قانوف األسرة باألمر 

 ، ومف ىذه القرارات نذكر:05/02
ا جاء فيو: "لكف بمراجعة القرار المطعوف فيو، فإف الطرفاف زوجاف بموجب عقد قرار لممحكمة العمي  

رسمي، وأف الطاعف تماطؿ في الدخوؿ، مما سبب ضرر لمزوجة فطمبت التطميؽ، وأف انتظارىا ىذه المدة 
 2ألحؽ بيا ضررا معنويا تستحؽ بموجبو التعويض طبقا لمقانوف...".

يو: "حيث بالفعؿ فالقرار المنتقد اعتبر الطاعنة ال تستحؽ التعويض وأيد ىذا القرار قرار آخر جاء ف  
عمى أساس كونيا ىي التي طمبت الطبلؽ، ولـ ينظر لمضرر الذي لحقيا بسبب الضرب والجرح، وعميو 

 3فالوجو مؤسس الذي يتعيف معو نقض القرار جزئيا فيما يخص التعويض وبدوف احالة...".
وتجدر المبلحظة إلى أنو ليس كؿ تطميؽ البد أف يصاحبو تعويض، بؿ يجوز لمقاضي الحكـ لمزوجة   

بالتطميؽ دوف تعويض، خاصة إذا كاف الضرر الذي لحؽ بالزوجة لـ يتسبب فيو الزوج بإرادتو، وقد ضربت 
وعدـ القدرة عمى  لنا المحكمة العميا مثاال عمى ذلؾ في أحد قراراتيا، جاء فيو: "وحيث أف مرض العقـ

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
، لسنة 01، ـ ؽ عدد 23/04/1996، المؤرخ في 135435قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ،  2

 .131، ص 1998
، لسنة 01، ـ ؽ عدد 20/06/2000، المؤرخ في 245159قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ،  3

 .260، ص 2001
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ف كاف فعبل  مف قانوف األسرة الجزائري، ويخوؿ  53يشكؿ سببا مف أسباب التطميؽ طبقا لممادة االنجاب، وا 
عف دفع التعويض ليا عنو، ألنو  لمزوجة الحؽ في المطالبة بو، فيو ال يحمؿ الزوج المصاب بو أية مسؤولية

ال دخؿ إلرادتو فيو، ومف ثـ فإف قضاة المجمس بقضائيـ بالمصادقة عمى الحكـ المستأنؼ القاضي بإلزاـ 
دج تعويضا عف التطميؽ، استنادا فقط إلى مجرد الضرر  80000الطاعف بأف يدفع لممطعوف ضدىا مبمغ 

كاف بإرادة الطاعف أـ بغير إرادتو، فإنيـ أخطئوا في  الناتج عف ذلؾ العقـ بغض النظر عف مصدره سواء
تطبيؽ القانوف، وعجزوا عف إعطاء تسبيب مقنع لقرارىـ، األمر الذي يجعؿ الوجييف المثاريف مف قبؿ 
الطاعف مؤسسيف، ويتعيف استنادا إلييما القضاء بنقض القرار المطعوف فيو جزئيا فيما يخص مسؤولية 

حالة القضية والطرفاف إلى نفس المجمس مشكؿ مف ىيئة أخرى لمفصؿ فييا مف التطميؽ والتعويض عنو، و  ا 
 1جديد طبقا لمقانوف".

 الفقرة الثانية
 التعويض عف حالة النشوز

عند نشوز أحد الزوجيف يحكـ ( مف ؽ أ ج عمى أنو: "55تنص المادة الخامسة والخمسوف )  
 2القاضي بالطالؽ وبالتعويض لمطرؼ المتضرر".

ىو مبلحظ عمى نص المادة أف المشرع لـ يتعرض لمفيوـ النشوز، بؿ اكتفى فقط بالنص عمى  وكما  
امكانية احداث الفرقة بيف الزوجيف بسبب النشوز مع التعويض، وما ي فيـ مف المادة أف النشوز قد يكوف مف 

 الزوجة كما قد يكوف مف الزوج، لذا وجب معرفة مفيـو النشوز أوال.
ناه االرتفاع والعمو، يقاؿ أرض ناشز أي مرتفعة، ومنو سميت المرأة ناشز إذا عمت معالنشوز لغة   

 3وارتفعت وتكبرت عمى زوجيا.
: "معصية الزوج فيما فرض ا عمييا مف طاعتو، فيي ناشز أما اصطالحا فمعنى نشوز الزوجة ىو  

 4.ألنيا ارتفعت وتعالت عما فرض ا عمييا مف طاعتو"
                                                                 

ة ن، لس02، ـ ـ ع عدد 13/01/2011، المؤرخ في 596191قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ،  1
 .272، ص 2011

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  2
 .125جماؿ الديف )ابف منظور(، المرجع السابؽ، ص  3
 .259أبو محمد موقؼ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد )ابف قدامة(، المرجع السابؽ، ص  4
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 1الزوجة لغير سبب شرعي". "جحود :أو ىو  
ف امرأة خافت مف بعميا نشوزا أو ، ففي تفسير الجبلليف لقولو تعالى: أما عف نشوز الزوج   "وا 

، معناه ىو ترفعو عمييا بترؾ مضاجعتيا، والتقصير في كؿ نفقتيا أو بعضيا، أو طموح عينيو إلى 2اعراضا"
 3مف ىي أجمؿ منيا.

امتثاؿ أحد الزوجيف ألحكاـ عقد الزواج، ورفض تنفيذ أحكاـ القضاء : "عدـ والنشوز قانونا ىو  
الممزمة لو بذلؾ، وكما يكوف النشوز مف الزوجة كأف تمتنع عف االلتحاؽ ببيت الزوجية، أو تغادر ىذا البيت 
دوف سبب مشروع أو ترفض مضاجعة زوجيا...إلخ، فإنو قد يكوف أيضا مف الزوج، كأف يغادر ىو أيضا 

وجية دوف مبرر، أو يتخمى عف واجباتو الزوجية، أو يرفض مضاجعة زوجتو، أو أف يتماطؿ في بيت الز 
 4ارجاع زوجتو إذا صدر حكـ بذلؾ، وكذا عدـ توفيره لممسكف الشرعي...إلخ.

ومف خبلؿ ىذه المفاىيـ يمكف القوؿ أف النشوز يكوف في حاؿ عدـ قياـ أحد الزوجيف بواجباتو اتجاه   
 5سواء كانت واجبات شرعية أو قانونية.الزوج اآلخر، 

( أعبله لمزوج 55وأما ىذا فقد أجاز قانوف األسرة الجزائري طبقا لممادة الخامسة والخمسوف )  
المتضرر مف نشوز الزوج اآلخر أف يطمب الطبلؽ لمنشوز، وذلؾ بأف يكوف لمزوج الحؽ في الطبلؽ بإرادتو 

وىي الحالة الوحيدة في  –ولو الحؽ في التعويض في ىذه الحالة المنفردة مؤسسا دعواه عمى نشوز الزوجة، 
 –قانوف األسرة الجزائري التي فييا امكانية حصوؿ الزوج عمى تعويض مف زوجتو عف فؾ الرابطة الزوجية 

الذي أصابيا مف  ، أما الزوجة فتمجأ إلى طمب التطميؽ لمضرر( مف ؽ أ ج55( و )48وىذا طبقا لممادتيف )
 ( مف ؽ أ ج.55( و )10( فقرة )53ا، تأسيسا عمى المادتيف )نشوز زوجي

الحؽ في الحصوؿ عمى تعويض في أغمب صور فؾ  –وعمى خبلؼ الزوج  -وبالتالي فممزوجة   
، فيمكف أف تحصؿ عمى تعويض عف طبلؽ زوجيا ليا طبلقا تعسفيا - ما عدا في الخمع –الرابطة الزوجية 

( 53( مف ؽ أ ج، ويمكف أف تحصؿ عمى تعويض في حالة طمبيا لمتطميؽ طبقا لممادة )52طبقا لممادة )

                                                                 
 .277محمد )أبو زىرة(، المرجع السابؽ، ص  1
 .128سورة النساء، اآلية  2
 .278، ص نفسومحمد )أبو زىرة(، المرجع  3
 .310 – 309العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري، المرجع السابؽ، ص  4
 .183لحسيف بف شيخ )آث ممويا(، المرشد في قانوف األسرة، المرجع السابؽ، ص  5
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مكرر مف ؽ أ ج، كما يمكف أف تحصؿ عمى تعويض في حالة طمبيا التطميؽ لنشوز الزوج طبقا لممادة 
 ( مف ؽ أ ج.55)
ترجيح المشرع الجزائري لكفة الزوجة عمى كفة الزوج في التعويض بشتى أنواعو،  حظ مف ذلؾونبل  

وىو ما ي عمؿ التمييز االيجابي لصالح المرأة الذي نادت بو السيداو ولجنتيا، وذلؾ فيما يخص التعويض عف 
ز فقد حقؽ فيو الطبلؽ التعسفي والتعويض عف حالة التطميؽ، أما فيما يخص التعويض عف حالة النشو 

المشرع المساواة بيف المرأة والرجؿ، وىي مساواة مطابقة لتمؾ التي نادت بيا االتفاقية بيف الجنسيف في فسخ 
 الزواج وآثاره.

وىو ما أكدتو الجزائر في تقريرىا الدوري المرفوع إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في سنة   
، ويترتب خاصة لممرأة في الطالؽ تستتبع بالضرورة جبر الضرر كؿ دعوى...، والذي جاء فيو: "2009

، والسوابؽ وال سيما ضد الزوج المتعنتمالحقات جنائية ال مناص منيا، عمى عدـ تنفيذ حكـ التعويض 
 1القضائية لممحاكـ الجنائية صارمة جدا في ىذا الشأف".

والتعويض  األمثمة عف نشوز الزوجيف لعديد مفوبالرجوع إلى القضاء الجزائري نجده قد ضرب لنا ا  
 ا أىميا كاآلتي:خترنعف ذلؾ، ا

قرار صادر عف المحكمة العميا، جاء فيو: "لكف حيث بالرجوع إلى القرار المطعوف فيو، يتبيف بأف   
الضرر البلحؽ بالزوجة كاف مبالغا فيو مف طرؼ الزوج، فالتطميؽ وحده بالتالي غير كاؼ لجبر الضرر، 

مف قانوف األسرة التي  55قابؿ ىذا الضرر متروؾ تقديره لقضاة الموضوع تأسيسا عمى المادة وتعويضيا م
في تقدير التعويض لمطرؼ المتضرر مف الزوجيف، ولما كاف الزوج في قضية تجعؿ األمر بيد القاضي 

ه، وبذلؾ يكوف أعبل 55الحاؿ مبالغا في إلحاؽ الضرر بالزوجة، فاستحقت ىذه األخيرة التعويض طبقا لممادة 
 2القرار مسببا تسبيبا كافيا، األمر الذي يتعيف معو رفض الطعف".

إف القرار المنتقد قضى بطبلؽ المطعوف ضدىا، بعد نشوز الطاعف وامتناعو وجاء في قرار آخر: "  
، وىذا يعتبر 10/06/1995عف توفير السكف المنفرد المحكوـ بو ليا حسب محضر االمتناع المؤرخ في 

                                                                 
، 2009التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  1

 .05: الممحؽ رقـ لتفاصيؿ أكثر أنظر، 19المرجع السابؽ، ص 
، 1997، لسنة 01عدد  ، ـ ؽ23/12/1997، المؤرخ في 181648قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .51ص 
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مف قانوف األسرة، مما يستمـز التطميؽ مع التعويض لمزوجة، وعميو فالوجو غير  55ا طبقا لممادة نشوز 
 1مؤسس...".

وورد في قرا آخر: "حيث أف الطاعة الواجبة عمى الزوجة لزوجا ال تتنافى مع حقيا في السكف   
 2المستقؿ، وبالتالي فيي ال تعد ناشزا...".

نشوز الزوجة بمحضر حتى يتـ الحكـ بالطبلؽ لمنشوز مع التعويض، وقد أوجب قرار آخر اثبات   
حيث جاء في مضمونو: "حيث أف القرار المطعوف فيو قضى بتأييد الحكـ المستأنؼ فيما يخص مسؤولية 
الطبلؽ عمى أساس أف الطاعف ىو الذي تمسؾ بالطبلؽ، بحجة أف زوجتو ناشز، لكنو لـ يقدـ أي محضر 

مع العمـ أف النشوز يثبت بموجب محضر امتناع عف الرجوع وىذا بعدـ تنفيذ حكـ  بالنشوز لتبرير ذلؾ،
 3يقضي بالرجوع، مما يجعؿ الوجو غير مؤسس، األمر الذي يتعيف معو رفض الطعف...".

وجاء في قرار مشابو: "...لكف بالرجوع إلى محضر االمتناع المشار إليو والمؤرخ في   
الطاعف وفر لزوجتو المسكف المستقؿ أثاثا ومضجعا عف أىؿ الزوج وفؽ ، ال يتبيف منو أف 19/04/2008

، وأف استخبلص حالة النشوز مف عدميا مف ىذا المحضر يؤوؿ 27/02/2008مقتضيات القرار المؤرخ في 
لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع، وأف النعي عمييـ بمخالفة القانوف في غير محمو، مما يجعؿ الوجو غير 

 4وجب الرفض...".سديد مست
ترجيح المشرع الجزائري لكفة الزوجة عمى كفة الزوج في التعويض أخيرا بناء عمى ما سبؽ ونبلحظ 

ولجنتيا،  سيداوتفاقية بشتى أنواعو، وىو ما ي عمؿ التمييز االيجابي لصالح المرأة الذي نادت بو ابعد الطبلؽ 
وذلؾ فيما يخص التعويض عف الطبلؽ التعسفي والتعويض عف حالة التطميؽ، أما فيما يخص التعويض عف 

                                                                 
، ـ ؽ عدد خاص، لسنة 21/04/1998، المؤرخ في 189226قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .145، ص 2001
، لسنة 1، ـ ؽ عددخاص16/02/1999، المؤرخ في 218754قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .223، ص 2001
، 2008، لسنة 63، ف ؽ عدد 12/10/2005، المؤرخ في 339353صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار  3

 .341ص 
، لسنة 02، ـ ـ ع عدد 10/11/2011، المؤرخ في 653323قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  4

 .237، ص 2012
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حالة النشوز فقد حقؽ فيو المشرع المساواة بيف المرأة والرجؿ، وىي مساواة مطابقة لتمؾ التي نادت بيا 
 االتفاقية بيف الجنسيف في فسخ الزواج وآثاره.

لجزائر في تقريرىا الدوري المرفوع إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في سنة وىو ما أكدتو ا  
...كؿ دعوى في الطالؽ تستتبع بالضرورة جبر الضرر خاصة لممرأة، ويترتب ، والذي جاء فيو: "2009

ؽ عمى عدـ تنفيذ حكـ التعويض مالحقات جنائية ال مناص منيا، وال سيما ضد الزوج المتعنت، والسواب
 1القضائية لممحاكـ الجنائية صارمة جدا في ىذا الشأف".

 ىذا بشأف حؽ المطمقة في التعويض، فماذا بشأف حؽ المطمقة الحاضنة في السكف؟.  

 المطمب الثاني
 حؽ المطمقة الحاضنة في السكف

يعتبر حؽ المطمقة الحاضنة في السكف مف أىـ اآلثار المالية الناتجة عف الطبلؽ الذي يتمخض   
عنو أطفاؿ، وتسند حضانتيـ لؤلـ، وىو يعتبر صورة مف صور تكريس حقوؽ المرأة والطفؿ خبلؿ مرحمة ما 

اتفاقية سيداو  بعد الطبلؽ، ولمعرفة موقؼ المشرع الجزائري مف حؽ المطمقة الحاضنة في السكف عمى ضوء
وشروطو" الحضانة سكف خصص الفرع األوؿ لتبياف "مفيوـ منقسـ مضموف ىذا المطمب إلى فرعيف، ن

حؽ لالمشرع الجزائري  إقرارباعتباره السكف يشكؿ قاعدة ىذه الدراسة، بينما نخصص الفرع الثاني لدراسة "
 أحكاـ اتفاقية سيداو". استناًدا إلىالمطمقة الحاضنة في السكف 

 الفرع األوؿ
 وشروطو الحضانة سكفمفيـو م

"، الحضانة سكفنخصص الفقرة األولى لػ "مفيوـ م لدراسة ذلؾ نقسـ مضموف ىذا الفرع إلى فقرتيف،  
 ".الحضانة سكفنخصص الفقرة الثانية لػ "شروط م بينما

 الفقرة األولى
 الحضانة سكفمفيـو م

                                                                 
، 2009الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف  1

 .05: الممحؽ رقـ لتفاصيؿ أكثر أنظر، 19المرجع السابؽ، ص 
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مأخوذ مف َسَكَف، والسكوف ىو ضد الحركة، يقاؿ سكف الشيء يسكف سكونا أي ذىبت  السكف لغة  
حركتو، وكؿ ما ىدأ فقد سكف كالريح والحر والبرد ونحو ذلؾ، والَسَكف  كؿ ما سكنت إليو واطمأننت بو مف 

 2."ىو الذي جعؿ لكـ الميؿ لتسكنوا فيو"، لقولو تعالى: 1أىؿ وغيرىـ
: "المحؿ المنفرد المعيف بذاتو الذي يخص اإلنساف، وال يشاركو أحد ىوعموما أما اصطالحا فالسكف   

فيو إال برضاه، ولو غمؽ يخصو، ومرافؽ سواء كانت في البيت أو في الدار، وىذا في غير الفقراء الذي 
 3يشتركوف في بعض المرافؽ.

"ذلؾ المحؿ المنفرد، الذي يتوافر عمى  وانطالقا مف ىذا المفيـو يمكف تعريؼ مسكف الحضانة بأنو:  
كؿ المرافؽ الضرورية، والذي يكوف آمنا وصالحا لمعيش، والذي يتـ تخصيصو مف طرؼ األب لحاضنة 

 أبناءه، وذلؾ لممارسة الحضانة ورعاية األوالد فيو، وذلؾ بشروط معينة حددىا القانوف".
الحاضنة فيو مف  يةحقأحضانة مف حيث مدى ىذا وقد اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في مسكف ال  

 عدمو، فظير رأياف:
 انقسـ مجموع الفقو الحنفي حوؿ مسكف الحضانة إلى فريقيف:: رأي الفقو الحنفي 
: يري بأنو ال يجب لمحاضنة مسكف الحضانة مطمقا، وال التزاـ عمى األب في ذلؾ، فيو الفريؽ األوؿ -

أجرتو، ويبقى ممزما فقط بنفقة المحضوف، والحاضنة توفر  ال يجبر عمى توفير مسكف الحضانة وال حتى
 السكف لممارسة الحضانة مف تمؾ النفقة.

: يروف أنو يجب لمحاضنة مسكف لتمارس فيو حضانة ورعاية وتربية المحضوف، وىذا الفريؽ الثاني -
ف ليس العبء يقع عمى عاتؽ أب المحضوف، بشرط أف ال يكوف لمحاضنة مسكف، ألف وجوب أجرة المسك

مبنيا عمى وجوب األجر لمحاضنة بؿ عمى وجوب النفقة عمى الولد المحضوف، فالسكف مف النفقة، والنفقة 
 الحفصي وابف عابديفواجبة عمى األب، وىذا ىو الرأي الراجح لدى فقياء الترجيح في مذىب الحنفية، منيـ 

 "عمى األب سكناىا".ؾ الولد قاؿ: عف مف ليا الحؽ في المسكف عند امسا أبي حفص، فحينما س ئؿ وغيرىـ
ويرى ىذا الفريؽ مف الحنفية كذلؾ أنو إذا لـ يكف لؤلب مسكف يمنحو لمحاضنة لممارسة الحضانة،   

وكاف عاجزا أيضا عف توفير بدؿ ايجار ىذا السكف، انتقؿ واجب السكف إلى قريبو الموسر إف وجد، فإذا لـ 
                                                                 

 .211جماؿ الديف )ابف منظور(، المرجع السابؽ، ص  1
 .67سورة يونس، اآلية  2
 .174ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  3
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أما إذا كاف لمحاضنة مسكف الئؽ يمكف أف تحتضف فيو ، -الدولة  –يوجد وجب السكف عمى الحاكـ 
 المحضوف، فبل يجب ليا المسكف وال أجرتو، ألف الولد ليس محتاجا في ىذه الحالة.

  :لـ يفرؽ فقياء المذىب المالكي بيف الحاضنة التي ليا مسكف، وتمؾ التي ليس ليا رأي الفقو المالكي
و واجب يقع عمى مف تجب عميو نفقتو، ألف مسكف مسكف، وأجمع جميورىـ عمى أف مسكف الصغير ى

وىو األب في غالب  –الحضانة متعمؽ بالنفقة عمى الولد، فمـز بالتالي عمى مف يقوـ باإلنفاؽ عمى الولد 
 1أف يوفره سواء كاف لمحاضنة مسكف أـ ال. –األحياف 

 الفقرة الثانية
 الحضانة سكفشروط م

سكف ممارسة الحضانة الذي يجب عمى األب توفيره لمحاضنة والمحضوف مجموعة مف الشروط مل  
 ، وىذه الشروط ىي:عيش فيولم صالحاالضرورية، حتى يكوف 

 .أف يكوف مسكنا الئقا، وصالحا لمعيش والحياة 
 .أف يكوف مسكنا آمنا عمى نفس وماؿ الساكف، فبل خطر وال ضرر يمحقو فيو 
  مغمقا ي منع عمى الغير دخولو بغير رضا الساكف.أف يكوف مسكنا 
  أف يكوف مسكنا يتوافر عمى كؿ المرافؽ الضرورية لمحياة، كالحماـ والمطبخ وغيرىما، باإلضافة إلى

 ، فبل يقبؿ أف يكوف مجرد سقؼ وحيطاف.2احتوائو عمى أواني وأفرشة...إلخ
  صوؿ فيو ألغراض الحاضنة أو ال يمكف لمغير الو  بممارسة الحضانة،أف يكوف مسكنا خاصا

 ـ وغيرىا.أدواتي وأ ـمستنداتي وأ المحضوف
  أف يسكنو المحضوف والحاضنة فقط طالما كانوا يتضرروف مف مشاركة غيرىـ فيو، إال إذا اختاروا

 .3، ألنيـ بيذا االختيار قد رضوا باالنتقاص مف حقيـ ىذاذلؾ وأجازوه
  4وفقر، وحسب العرؼ والعادة أيضا.يكوف سكف الحضانة بحسب حاؿ األب مف غنى 

                                                                 
 197، ص 01، ط 2006محمد )بمتاجي(، دراسات في األحواؿ الشخصية، دار اإلسبلـ لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  1
- 198 – 199. 
 .175ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  2
 .23عبلء الديف أبو بكر )الكاساني(، المرجع السابؽ، ص  3
 .02، ص 2003، الجزائر، 05، العدد مجمة المعيار، "حؽ الزوجة في السكف شرعا وقانونا"، بمقاسـ شتواف 4



 وآثاره الطالق أحكام على المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقيتانعكاساث          الثاني الباب

 

                                                                        ~ 345 ~ 
 

 الفرع الثاني
 إقرار المشرع الجزائري لحؽ المطمقة الحاضنة في السكف استناًدا إلى أحكاـ اتفاقية سيداو

تقسيـ مضموف ارتأينا  أحكاـ اتفاقية سيداو عمى ضوء لتبياف موقؼ المشرع الجزائري مف ىذه المسألة  
األولى لػ "موقؼ المشرع الجزائري مف حؽ المطمقة الحاضنة في السكف ىذا الفرع إلى فقرتيف، نخصص الفقرة 

موقؼ المشرع الجزائري مف حؽ المطمقة الحاضنة "، بينما نخصص الفقرة الثانية لػ "84/11بموجب القانوف 
 ".05/02األمر  في السكف بموجب

 الفقرة األولى
 84/11بموجب القانوف موقؼ المشرع الجزائري مف حؽ المطمقة الحاضنة في السكف 

حديثنا عف موقؼ المشرع الجزائري مف حؽ المطمقة الحاضنة في مسكف الحضانة، وكذا شروط   
 قبؿ التعديؿ استحقاؽ الحاضنة ليذا المسكف مرىوف بفترتيف زمنيتيف، األولى كانت في عيد قانوف األسرة

 2005، والثانية امتدت مف تعديؿ ىذا القانوف في سنة - 2005إلى سنة  1984أي مف سنة  – 84/11
 إلى يومنا ىذا، وىو تعديؿ يمكف أف يوصؼ بأنو جذري. 05/02باألمر 

حيث كاف المشرع الجزائري بداية ينص عمى حؽ المطمقة الحاضنة في مسكف الحضانة بموجب   
ذا كانت حاضنة ولـ يكف ، والتي كاف نصيا كاآلتي: 84/11أ ج  ( مف ؽ52المادة الثانية والخمسوف ) "...وا 

ليا ولي يقبؿ إيوائيا، ُيضمف حقيا في السكف مع محضونييا حسب وسع الزوج، ويستثنى مف القرار 
بالسكف مسكف الزوجية إذا كاف وحيدا، تفقد المطمقة حقيا في السكف في حالة زواجيا أو ثبوت 

  1.انحرافيا"
كاف مرىوف  84/11فإف حصوؿ المطمقة الحاضنة عمى مسكف الحضانة بموجب القانوف وعميو   

 بمجموعة مف الشروط، وىي:
  :أي أف الحاضنة التي تستفيد مف الحؽ في السكف ىي أـ أف يحكـ القضاء لممطمقة بالحضانة

 المحضوف فقط دوف سواىا مف الحاضنات.
 :أي أف ال يكوف لمحاضنة ولي يقبؿ ايوائيا، وليس ليا غيره يستقبميا أو  أال يوجد ولي يقبؿ إيوائيا

 يؤمف ليا مسكنا.
                                                                 

 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
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 :أوجبت المادة المذكورة أعبله تعدد األطفاؿ المذيف ىـ تحت الحضانة حتى تستفيد  تعدد المحضونيف
ا في السكف "...يضمف حقيالحاضنة مف مسكف الحضانة، وىو ما ي فيـ مف صيغة الجمع الواردة في المادة: 

د طفاؿ بالضبط الذيف بموجبيـ تستفيغير أف المشرع لـ يبيف في ىذا النص عدد األ مع محضونييا..."،
عمى اعتبار أف التعدد في المغة  – الحاضنة مف السكف، لكف يمكف القوؿ أف التعدد ىذا معناه طفميف فأكثر

قد ضيؽ مف حؽ المطمقة الحاضنة في  ، وبذلؾ يكوف المشرع الجزائري-العربية معناه اثنيف فما فوؽ 
السكف، ألف المطمقة الحاضنة ذات الطفؿ الواحد ال حؽ ليا في مسكف الحضانة ولو توافر الشرطاف 

 األولياف.
وقد ثار حوؿ ىذه المسألة خبلؼ فقيي واسع، حيث ذىب البعض إلى القوؿ بأنو ال يجب أف يقؿ   

، غير أف ىناؾ مف 1حتى يتـ منح الحاضنة المسكف (03) ةثالثعدد األطفاؿ الذيف ىـ تحت الحضانة عف 
السكف، إال أنيـ اختمفوا فيما بينيـ، يرى بأف التعدد ال يعتبر شرط مف شروط ثبوت حؽ المطمقة الحاضنة في 

، ومنيـ مف ذىب إلى 2فمنيـ مف رأى أنو يحؽ لؤلـ الحاضنة في السكف سواء قؿ عدد المحضونيف أو كثر
 3ضماف السكف لممطمقة في حاؿ كثر عدد األطفاؿ الذيف ىـ تحت الحضانة. ضرورة التشدد في

إال أنو ال يمكف التسميـ بالرأي األوؿ، وذلؾ ألف مصمحة المحضونيف مرتبطة بحؽ الحاضنة في   
المسكف، واألخذ بيذا الرأي يكوف ضد مصمحة المحضوف التي أكد عمييا المشرع الجزائري في كؿ مناسبة 

 4لذا مف غير المنطقي األخذ بو. تستدعي ذلؾ،
أدى كذلؾ إلى تضارب قضائي، فقد تناقضت  84/11ىذا التضارب الفقيي في ظؿ قانوف األسرة   

القرارات القضائية، منيا ما منح السكف لمحاضنة بوجود طفؿ واحد محضوف فقط، مع اعتبار شرط أكثر مف 
نفقة محضوف إساءة في تطبيؽ القانوف، وذلؾ حسب قرار لممجمس األعمى، جاء فيو: "مف المقرر أف 

ال فعمى والده أف يييئ لو سكنا، أما إذا تعذر فعميو أجرتو،  المحضوف وسكناه مف مالو إذا كاف لو ماؿ، وا 
ولما كاف ثابتا في قضية الحاؿ أف قضاة المجمس قد أسسوا قرارىـ المنتقد عمى أساس أف الطاعنة ال يحؽ 

                                                                 
 .307عبد العزيز )سعد(، الزواج والطبلؽ في قانوف األسرة الجزائري، المرجع السابؽ، ص  1
 .240العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري، المرجع السابؽ، ص  2
، ص 01، ج 1986، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، -الزواج والطبلؽ  –فضيؿ )سعد(، شرح قانوف األسرة الجزائري  3
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بذلؾ قد أساءوا تطبيؽ القانوف، وكاف يتوجب  كانت حاضنة ألكثر مف ولديف، فإنيـ إال إذاليا المطالبة بسكف 
  1عمييـ إلزاـ المطعوف ضده بتوفير سكف لمحاضنة أو تسميـ أجرتو".

وأيد ىذا القرار قرار آخر جاء في نصو: "السكف حؽ لممحضوف حتى ولو كاف المحضوف وحيدا ألنو   
  2مف عناصر النفقة".

بحؽ السكف إال أف القضاء كاف لو موقؼ آخر مف خبلؿ قراريف لـ يعترؼ فييما لممطمقة الحاضنة   
، والقرار 18/04/1984وال بحؽ اإليجار إال إذا كاف ليا ثبلثة أطفاؿ فأكثر، وذلؾ حسب القرار المؤرخ في 

 07/10/1985.3المؤرخ في 
ىذه القرارات قرار آخر جاء فيو: "...إف لمحاضنة الحؽ في البقاء في المسكف الزوجي وذلؾ  ووافؽ  

عمبل بمصمحة المحضونيف المتعدديف األربعة، مما يجعؿ الوجو غير مؤسس األمر الذي يتعيف معو رفض 
 4الطعف".

 حسب وسع "..: ىذا الشرط ي ستشؼ مف نص المادة أعبله بقوليا قدرة الزوج عمى ضماف السكف.
، وعميو فإف المشرع ربط حؽ المطمقة الحاضنة في مسكف الحضانة بحالة الزوج المادية، ومدى الزوج..."

 قدرتو عمى توفير ىذا المسكف.
 ( أعبله أف يكوف 52إذ يجب حسب المادة الثانية والخمسوف ) :أف ال يكوف مسكف الزوجية وحيدا

ممارسة الحضانة فيو، فبل يعقؿ أف يكوف لو مسكف وحيد لمزوج أكثر مف مسكف واحد حتى يمنح أحدىما ل
يمنحو لمحاضنة ويبقى ىو في الشارع، وىذا ما أكد عميو القضاء الجزائري في العديد مف قراراتو، حيث جاء 
في أحد القرارات الصادرة عف المجمس األعمى: "إف القضاة برفضيـ طمب تخصيص السكف الزوجي لمطاعنة 

                                                                 
، لسنة 01، ـ ؽ عدد 29/11/1994، المؤرخ في 112705قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .140، ص 1995
، 2004، لسنة 01، ـ ؽ عدد 13/03/2002، المؤرخ في 276760قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 . 267ص 
، وقرار آخر صادر عف 1984،/18/04، المؤرخ في 34630عمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار صادر عف المجمس األ 3

: لحسيف بف نقال عف، ، قراريف غير منشوريف، 07/10/1985، المؤرخ في 38095المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ 
 .243-242شيخ )آث ممويا(، المرشد في قانوف األسرة، المرجع السابؽ، ص 

، ـ ؽ عدد خاص، لسنة 15/01/1999، المؤرخ في 223834قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  4
 .226، ص 2001
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توفر سكف آخر لمزوج بذات البمدية حسب اعترافو، ليكوف بذلؾ حائز عمى مسكنيف،  مف أجؿ الحضانة رغـ
مف قانوف األسرة، الشيء الذي ينجر عنو نقض القرار المطعوف فيو جزئيا  52فإنيـ قد خرقوا أحكاـ المادة 

فيما يتعمؽ برفض طمب الطاعنة الرامي إلى تخصيص مسكف حسب وسع األب بما يضمف حؽ المحضوف 
 1الرعاية بالمسكف المبلئـ...". في
 :( 52( مف المادة )03ىذا الشرط جاءت بو الفقرة ) عدـ زواج المطمقة ثانية وعدـ ثبوت انحرافيا

مف ؽ أ ج المذكورة أعبله، وطبقا لذلؾ ت حـر الحاضنة قانونا مف حقيا في مسكف الحضانة إذا تزوجت مرة 
تمارس األفعاؿ المخمة بالحياء والتي مف شأنيا التأثير عمى  أخرى بعد طبلقيا، أو ثبت انحرافيا، أي أصبحت

تربية وأخبلؽ وسمعة األطفاؿ الذيف ىـ تحت حضانتيا، والمبلحظ أف ىذا السبباف ىما مبرراف إلسقاط 
 الحضانة ككؿ، وليس فقط إلسقاط الحؽ في مسكف الحضانة.

، ونشير 84/11نوف األسرة كانت ىذه ىي شروط حصوؿ الحاضنة عمى مسكف الحضانة طبقا لقا  
إلى أف ىذه الشروط يتـ اعماليا في جميع صور الفرقة الزوجية، أي سواء كانت بإرادة الزوج المنفردة، أو 
كانت بالخمع أو التطميؽ مف طرؼ الزوجة، أو كانت بالتراضي بيف الزوجيف، ألف مسكف الحضانة في 

 قة.النياية ىو حؽ المحضوف الذي ال يد لو في ىذه الفر 
كما وأبرز ما يمكف مبلحظتو ىو أف المشرع الجزائري قد كاف متشددا في ىذه الشروط تشددا كبيرا،   

 ؽبيف الحقو ( مف ؽ أ ج المذكورة أعبله قد جاءت إلقامة التوازف 52يبلحظ أف المادة الثانية والخمسوف )
حسب ما أوجبتو اتفاقية سيداو، ولكف والواجبات الخاصة بكؿ مف الرجؿ والمرأة بعد انتياء الحياة الزوجية، 

توزيع األعباء فيما يتعمؽ بمسكف الحضانة جاء توزيعا عادال أكثر منو توزيعا مساويا، ألف المساواة أحيانا قد 
ال تكوف عادلة، وقد تضر بمصمحة المحضوف، فالمحضوف ال يمكف أف يقتسمو األب واألـ، كما ال يمكف أف 

أخرى عند األب، بؿ العقؿ والمنطؽ يقتضياف أف يكوف المحضوف لدى أحد ي حضف مدة معينة عند األـ و 
 األبويف، ويمتـز اآلخر في مقابؿ ذلؾ ببعض الواجبات، وىو النيج الذي اعتمده المشرع الجزائري.

ففي الوقت الذي تتولى فيو األـ الحضانة، يتولى فيو األب العديد مف الواجبات والتي منيا توفير   
مسكف لممارسة الحضانة، أما إذا انتقمت الحضانة لؤلب، فإف األـ ال تنتقؿ إلييا ىذه الواجبات التي كانت 

ف كا –عمى عاتؽ األب، بؿ تبقى عمى عاتؽ ىذا األخير، وال تمـز المرأة  بتوفير مسكف  –نت أـ المحضوف وا 
                                                                 

، لسنة 02، ـ ؽ عدد 27/04/1993، المؤرخ في 105366قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1
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لممارسة الحضانة، وفي ىذا إكراـ وتقدير كبيريف أقرىما المشرع الجزائري لممرأة استنادا إلى أحكاـ الشريعة 
  "التمييز اإليجابي لصالح المرأة".سيداو تحت شعار تفاقية اإلسبلمية، قبؿ أف يكوف ذلؾ استناد إلى مبادئ ا

( مف ؽ أ ج أثارت العديد مف اإلشكاالت والتناقضات خاصة في 52لخمسوف )إال أف المادة الثانية وا  
ساحة القضاء، حيث وصفيا البعض بالقاصرة كونيا لـ تتناوؿ مثبل مسألة المطمقة الحاضنة التي ال ولي 

فع ، مما يد-وىذا في الغالب  –أو تمؾ التي ليا ولي لكف ىذا األخير ال يقبؿ ايواء المطمقة وأوالدىا ليا، 
، كما و صفت ىذه 1بالمطمقة إلى التنازؿ عف حضانة أوالدىا، ألف الولي قد يقبؿ ابنتو لكف ال يقبؿ أوالدىا

المادة بالمادة التمييزية كوف فييا ميؿ كبير لصالح الرجؿ المطمؽ، فتشديد المشرع لشروط حصوؿ المطمقة 
اـ وضعية ال تميؽ بكرامتيا، وىي القائيا الحاضنة عمى مسكف الحضانة يؤدي بالمطمقة إلى أف تجد نفسيا أم

، ىذا ما دفع بالمشرع إلى تعديؿ أحكاـ 2يمة بانعداـ مف يحمييا أو يعيميافي الشارع، وتعرضيا لمبؤس والرذ
، بالشكؿ الذي يضمف حقوؽ المطمقة 05/02مسكف الحضانة بموجب تعديؿ قانوف األسرة باألمر 

 والمحضوف معا، وذلؾ بشروط أقؿ حدة عف سابقتيا، كما نفصمو فيما يأتي. 
 الفقرة الثانية

 05/02جب األمر موقؼ المشرع الجزائري مف حؽ المطمقة الحاضنة في السكف بمو 
محاولة مف المشرع الجزائري لتوفير حماية قانونية أكثر لمزوجة المطمقة الحاضنة فيما يتعمؽ بحقيا   

( مف قانوف األسرة 52وحؽ المحضوف في مسكف الحضانة، قاـ بإلغاء نص المادة الثانية والخمسوف )
( مف قانوف األسرة المعدؿ باألمر 72وف )، وتعويضيا بالمادة المستحدثة وىي المادة الثانية والسبع84/11
"في حالة الطالؽ، يجب عمى األب أف يوفر لممارسة الحضانة سكنا ، والتي جاء نصيا كاآلتي: 05/02

ف تعذر ذلؾ فعميو دفع بدؿ اإليجار، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ األب  مالئما لمحاضنة، وا 
 3.لمحكـ القضائي المتعمؽ بالسكف"

ف نصت    وأوؿ ما يبلحظ عمى ىذه المادة المعدلة أنيا جاءت أكثر وضوحا وصرامة مف سابقتيا، وا 
 ىي األخرى عمى السكف لكف أسموبيا لـ يكف بالوضوح الكافي.

                                                                 
 .180ربيحة إلغات، المرجع السابؽ، ص  1
، جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسبلمية مجمة، "الطبلؽ في قانوف األسرة الجزائري مقارنة بالفقو اإلسبلمي"كماؿ لدرع،  2
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ىذا الحرص التشريعي عمى ضرورة توفير األب لؤلـ الحاضنة مسكف لممارسة الحضانة ترجمتو   
، معتبرة ذلؾ 2009ع إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة في سنة الجزائر في تقريرىا الدوري المرفو 

تدعيـ لمبدأ المساواة ومبدأ عدـ التمييز وحماية حقوؽ المرأة داخؿ األسرة أثناء وبعد الزواج المقرريف بموجب 
لجزائري "...إف األب مطالب وفقا لألحكاـ الجديدة لقانوف األسرة ااتفاقية سيداو، حيث جاء في التقرير: 

بتوفير مسكف الئؽ، أو عوضا عف ذلؾ بدفع منحة سكف تسمح بتغطية تكاليؼ إيجار مسكف، وذلؾ حتى 
 1تتمكف األـ مف ممارسة حؽ الحضانة المسند إلييا في ظروؼ مقبولة".

( مف ؽ أ ج تطبيقا سميما، وامكانية الحكـ لممطمقة 72وإلمكانية تطبيؽ المادة الثانية والسبعوف )  
 نة بسكف مناسب لمممارسة الحضانة، يجب أف تتوافر الشروط اآلتية:الحاض

  أف يصدر حكـ قضائي نيائي بطبلقيا، يتضمف إسناد الحضانة إلييا بغض النظر عف كوف
 المحضوف واحد أو أكثر.

  أف تكوف الحاضنة ىي أـ الحضوف حتى يكوف ليا الحؽ في مسكف الحضانة، ذلؾ أنو لو كانت
ليا القضاء الحضانة ىي غير أـ المحضوف كالجدة أو العمة أو الخالة مثبل، فإنو ال  الحاضنة التي أسند

يكوف ليا الحؽ في مسكف الحضانة وال ايجاره، وذلؾ إلمكانية نقؿ المحضوف إلى مسكف ىذه الحاضنة دوف 
( 72ا مف نص المادة الثانية والسبعوف )ي، وىذه ما يستنتج ضمن2إلزاـ األب بتوفير مسكف لممارسة الحضانة

أعبله حينما أشار المشرع فييا إلى أف الحاضنة تبقى في بيت الزوجية حتى تنفيذ األب لمحكـ القضائي 
المتعمؽ بالسكف، والقوؿ ببقائيا يعني أنيا كانت موجودة فيو مف قبؿ، وىذا يقتضي أف الحاضنة في ىذه 

"ال تخرج ( مف ؽ أ ج تنص عمى: 61كما نجد المادة الواحد والستيف )الحالة ىي نفسيا الزوجة المطمقة، 
المطمقة وال المتوفى عنيا زوجيا مف المسكف العائمي ما دامت في عدة طالقيا أو وفاة زوجيا إال في 

، فيذا النص أيضا يؤكد عمى حؽ الزوجة المطمقة في البقاء في بيت الزوجية 3حالة الفاحشة المبينة..."
ف  لـ تكف حاضنة مادامت في عدتيا، فمف باب أولى إذا أف تبقى فيو إذا كانت حاضنة، وىذا إلى حتى وا 

 غاية تنفيذ الحكـ القضائي المتعمؽ بالسكف. 
                                                                 

، 2009التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة  1
 .05الممحؽ رقـ  ، لتفاصيؿ أكثر أنظر:20المرجع السابؽ، ص 
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  أف يكوف لؤلب مسكف مبلئـ يمكف أف يمنحو لممطمقة لتمارس فيو حؽ حضانة ولده أو أوالده، ذلؾ
ب عميو في ىذه الحالة أف يدفع ليا ما يساوي قيمة ايجار أنو إذا لـ يكف لو مسكف يوفره لمحاضنة فإنو يج

، ولـ يشترط المشرع في ذلؾ أف ال يكوف لمحاضنة سكف، وبالتالي يمـز األب 1مسكف حالة زوجيا لمثميا
 بتوفير مسكف لمحضانة ولو كاف لؤلـ الحاضنة مسكف خاص بيا.

بقوليا: "ال يعفى الوالد مف توفير السكف أو دفع وىذا ما أكدت عميو المحكمة العميا في أحد قراراتيا   
، والمبلحظ أف ىذا القرار صدر في 2بدؿ اإليجار باعتباره مف مشموالت النفقة، حتى ولو كاف لمحاضنة سكف"

، وعميو يمكف القوؿ أف تبني القضاء لمسائؿ كيذه 2005أي قبؿ تعديؿ قانوف األسرة في سنة  2002سنة 
أحد أىـ األسباب التي دفعت بالمشرع إلى إدخاؿ تعديبلت جوىرية عمى حؽ المطمقة حتى قبؿ التعديؿ كانت 

 ، مسايرة منو لموقؼ القضاء، وتوحيدا لبلجتيادات القضائية في ىذا الشأف.الحاضنة في مسكف الحضانة
غير أننا نعيب عمى المشرع منحو لحؽ مسكف الحضانة لؤلـ وحدىا دوف غيرىا مف الحاضنات، ألف   

يو ألمر كيذا معناه أنو اعتبر أف مسكف الحضانة ىو حؽ لممطمقة الحاضنة وليس حؽ لممحضوف، وىذا تبن
خطأ فمسكف الحضانة في الحقيقة حؽ لممحضوف وبالتالي كاف البد أف يحصؿ عميو بغض النظر عف 

ية أخرى حاضنتو، سواء كانت أـ أو غيرىا، كما أف تبني المشرع ليذا القوؿ ىو تناقض مع نصوص قانون
"تشمؿ النفقة: الغذاء ( منو تنص عمى: 78واردة في قانوف األسرة ذاتو، فنجد المادة الثامنة والسبعوف )

، كما تنص المادة والكسوة والعالج والسكف أو أجرتو وكؿ ما يعتبر مف الضروريات في العرؼ والعادة"
، ومعنى 3مى األب ما لـ يكف لو ماؿ""تجب نفقة الولد ع( مف ذات القانوف عمى: 75والخامسة والسبعوف )

نفقتو واجبة عمى أبيو، ومف ضمف النفقة نجد السكف، فإذا وفر لو األب سكف فإف ىذا أف الولد المحضوف 
الحاضنة ولو كانت غير األـ تستفيد أيضا مف ىذا السكف، وعميو يمكف القوؿ أف الحاضنة غير األـ إذا لـ 

 نيا تستحقو تبعا لكونو حؽ المحضوف.تستحؽ المسكف باعتبارىا حاضنة، فإ
ف  -المذكورة أعبله  -( مف ؽ أ ج 72أيضا نشير مف باب النقد أف المادة الثانية والسبعوف )   وا 

كانت ت ظير أف المشرع حاوؿ جاىدا أف يضمف حؽ األـ في السكف لممارسة الحضانة، غير أف اعتماده 
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األب لمحكـ القضائي المتعمؽ بمسكف الحضانة ىو تكريس  لبقاء الحاضنة في مسكف الزوجية إلى غاية تنفيذ
ال كيؼ ي طمب مف المطمقة الحاضنة  تبقى مع زوجيا أف الجتياد غير صائب مف قبؿ المشرع الجزائري، وا 

السابؽ الذي صار أجنبيا عنيا في مسكف واحد، فإف كاف ذلؾ جائز في عدة الطبلؽ الرجعي فيو غير جائز 
، وبالتالي 1بائنا، ومف المعموـ أف الطبلؽ حسب قانوف األسرة الجزائري ال يكوف إال بحكـإذا كاف الطبلؽ 

فالطبلؽ بعد الحكـ ىو طبلؽ بائف، ذلؾ أف المشرع لـ يمـز حتى المطمؽ بمغادرة بيت الزوجية وقت وجود 
سيؤدي إلى تعارض  المطمقة رفقة أبناءه فيو، فسكوت المشرع عف مسألة ميمة كيذه سيفتح باب التأويؿ، مما
 األحكاـ والقرارات القضائية التي تدور حوؿ ذات الموضوع، وىو أمر غير مقبوؿ حتما.

وبالتالي فيذا القوؿ التشريعي ليس لو ما يبرره، وليس ىناؾ أي أساس شرعي يقـو عميو، بؿ ىو قوؿ   
حاولتو الرامية إلعطاء المطمقة في حقيقتو يحمؿ الكثير مف عدـ الدقة، ولـ يكف المشرع بالتالي موفقا في م

 حؽ السكف وعدـ الخروج منو، لكوف الصياغة التي جاءت بيا المادة ليست سميمة ومجانبة لمصواب.
ف كاف ضمانة ميمة لحقوؽ    كما أنو ومف جانب آخر فحؽ المطمقة الحاضنة في مسكف الحضانة وا 

ماية القانونية واالجرائية في حالة رفض الزوج المرأة واألطفاؿ بعد الطبلؽ، إال أنيا ضمانة خالية مف الح
إسكاف الحاضنة وأوالدىا، كما أنو ال وجود لحماية جزائية في حالة اإلخفاء العمدي لمزوج المطمؽ لمسكنات 

 مف ىذا السكف. حرماف الزوجة المطمقة مع محضونييا الممموكة لو بغرض
( أعبله ىي 72يا المادة الثانية والسبعوف )باإلضافة إلى أف صيغة اإللزاـ والوجوب التي جاءت ب  

غير منطقية وغير معقولة نوعا ما، وكأف المشرع نظر إلى كؿ األزواج في األسر الجزائرية عمى أف حالتيـ 
ميسورة وليـ عدة مساكف يستطيعوف بالتالي تخصيص أحدىا لممارسة الحضانة، أو ليـ القدرة كأضعؼ 

السكف، وىو األمر الذي يفنده المنطؽ والعقؿ في تطبيؽ ىذه المادة  اإليماف عمى توفير بدؿ إيجار ىذا
 المستحدثة.

ونضيؼ القوؿ أف المشرع في ذات المادة أغفؿ عمدا النص عمى أسباب سقوط حؽ الحاضنة في   
( منو، 52مسكف الحضانة، وىي التي كاف يقرىا قبؿ تعديؿ قانوف األسرة بموجب المادة الثانية والخمسوف )

ف كاف السبب األوؿ ال يثير اشكاالت عمى أساس أف وىي  زواج الحاضنة بزوج آخر، أو ثبوت انحرافيا، وا 
زواج الحاضنة بزوج آخر يؤدي إلى اسقاط الحضانة ككؿ عنيا وبالتبعية اسقاط حقيا في مسكف الحضانة، 

                                                                 
بعد عدة محاوالت صمح  ال يثبت الطالؽ إال بحكـ: "( مف قانوف األسرة الجزائري عمى01( فقرة )49حيث تنص المادة ) 1

 ( أشير ابتداء مف تاريخ رفع الدعوى".03يجرييا القاضي دوف أف تتجاوز مدتو ثالثة )
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نة، مما يفتح فإف السبب الثاني يثير اشكاالت كبيرة لعدـ النص عميو كسبب صريح في اسقاط الحضا
التأويبلت حوؿ امكانية اعتباره كسبب لسقوط حؽ المطمقة الحاضنة في المسكف، نظرا لسكوت المشرع عنو 

 في كمتا الحالتيف. 
وبعيدا عف النقد تجدر المبلحظة إلى أف المشرع الجزائري أجاز بموجب المادة السابعة والخمسوف   
( مكرر مف ؽ أ ج لمقاضي الفصؿ عمى وجو االستعجاؿ في مسألة مسكف الحضانة، واعتبره مف 57)

كاآلتي: التدابير التحفظية المؤقتة التي يفصؿ فييا القاضي بموجب أمر عمى عريضة، فجاء نص المادة 
"يجوز لمقاضي الفصؿ عمى وجو االستعجاؿ بموجب أمر عمى عريضة في جميع التدابير المؤقتة، وال 

 1.سيما ما تعمؽ منيا بالنفقة والحضانة والزيارة والمسكف"
وبالرجوع لمقضاء الجزائري، وباعتبار التشريع ىو المصدر الرسمي األوؿ لو، فقد تبنى بدوره ما   

( مف ؽ أ ج، وذلؾ في العديد مف قراراتو، نذكر البعض مف أىميا، 72الثانية والسبعوف )جاءت بو المادة 
مف  72حيث جاء في أحد ىذه القرارات ما يمي: "حيث أف القرار المطعوف فيو لـ يخالؼ ولـ يخرؽ المادة 

، وعند تعذر قانوف األسرة، لكوف الحاضنة تستحؽ أف يوفر ليا أب المحضوف سكنا لكي تمارس فيو الحضانة
 2ذلؾ عميو أف يدفع ليا بدؿ اإليجار عوضا عنو".

: "حيث مف الثابت قانونا أف لمحاضنة الحؽ في المطالبة بسكف جاء فيو آخرقرار قرار ال ىذاأيد و   
...وبالتالي فإف محاولة الطاعف التخمص مف ىذا لممارسة الحضانة أو بدؿ االيجار في حالة تعذر ذلؾ، 

أف المطعوف ضدىا موظفة، وأف ذوييا يممكوف مسكنا إليوائيا، ىذا ليس سببا قانونيا إلعفائو االلتزاـ بدعوى 
مف ىذا الواجب المفروض عميو قانونا، ولما صادؽ قضاة الموضوع عمى الحكـ القاضي لمطاعنة ببدؿ 

  3مف قانوف األسرة فإنيـ طبقوا صحيح القانوف...". 72االيجار استنادا لممادة 
وأكد قرار آخر عمى حؽ المطمقة الحاضنة في السكف ولو كانت حاضنة لطفؿ واحد، حيث جاء فيو:   

"حيث متى كانت المطعوف ضدىا حاضنة لطفؿ واحد فإنيا تستحؽ السكف أو بدؿ اإليجار بغض النظر عف 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.05/02األمر  1
، لسنة 02، ـ ـ ع عدد 16/11/2005، المؤرخ في 348956قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .428-427، ص 2005
، 2008، لسنة 63، ف ؽ عدد 13/07/2005، المؤرخ في 339617ف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار صادر ع 3

 .345ص 
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انوف بطريقة عدد األطفاؿ المحضونيف، ولما حكـ لمحاضنة ببدؿ اإليجار فإف قضاة الموضوع قد طبقوا الق
 1سميمة، مما يتعيف رفض ىذا الوجو لعدـ قانونيتو...".

( مف ؽ أ ج، أال وىي مسألة 72فيما نوه قرار آخر إلى مسألة أغفمتيا المادة الثانية والسبعوف )  
ممارسة الحضانة خارج الوطف، ومدى إلزامية األب بتوفير مسكف لمحضانة أو دفع بدؿ اإليجار في ىذه 

جاء نص القرار كاآلتي: "...حيث بخصوص الشؽ الثاني مف الوجو المتعمؽ ببدؿ اإليجار،  الحالة، حيث
فيتبيف بالرجوع إلى القرار المطعوف فيو بأف قضاة المجمس قضوا بإلزاـ الطاعف بتوفير المسكف لممارسة 

ب إذا كاف ممزما االيجار بالدينار الجزائري، والحاؿ أف األالحضانة، ويكوف في حالة التعذر ممزما بدفع 
مف قانوف األسرة، فإف  78و  72بتوفير السكف المبلئـ لممارسة الحضانة أو دفع بدؿ االيجار وفقا لممادتيف 

ذلؾ مقيد بأف تمارس الحضانة في الجزائر، ال في الخارج، ومتى كانت الحاضنة تمارس الحضانة بفرنسا فإف 
ار، مما يجعؿ الوجو سديدا في ىذا الشؽ ويستجاب لو األب ال يكوف ممزما بتوفير السكف وال بدؿ اإليج

 2.فيو..."
 المطمب الثالث

 في مستحقات صندوؽ النفقةالحاضنة حؽ المطمقة 
إف دراسة ىذا المطمب تقتضي تقسيمو إلى فرعيف، نخصص الفرع األوؿ لػ "أسباب إنشاء المشرع   

 االستفادة مف صندوؽ النفقة".واجراءات الجزائري لصندوؽ النفقة"، بينما نخصص الفرع الثاني لػ "شروط 
 الفرع األوؿ

 أسباب إنشاء المشرع الجزائري لصندوؽ النفقة

كما سبؽ  –أثر ذو ب عد مزدوج، فيي مف جية تعد أثر مف آثار الزواج تعد النفقة  نشير بداية إلى أف 
، وىي مف جية أخرى تعد أثر مف آثار الطبلؽ، وليا في كمتا المرحمتيف ذات األحكاـ العامة، -لنا تفصيمو 

أنظر المواد مف  -  غير أننا نضيؼ القوؿ في النفقة كأثر مالي لمطبلؽ أنيا تجب عمى األب اتجاه أوالده

                                                                 
، لسنة 02، ـ ـ ع عدد 14/01/2009، المؤرخ في 481857قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  1

 .294، ص 2009
، لسنة 01، ـ ـ ع عدد 12/05/2011، المؤرخ في 622754قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  2

 .307-306، ص 2012
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، أما نفقة الرجؿ عمى المرأة فيي تجب أثناء الزواج فقط، أما - ( مف قانوف األسرة الجزائري80( إلى )75)
يسقط واجب الرجؿ )المطمؽ( باإلنفاؽ عمى المرأة التي كانت زوجتو، وذلؾ بعد فؾ الرابطة الزوجة بالطبلؽ 

ؽ ممزما باإلنفاؽ عمى مطمقتو في فترة عدة الطبلؽ، وىو كونيا أصبحت أجنبية عنو، إال استثناء يبقى المطم
وىذه النفقة حؽ لمزوجة تحصؿ عمييا ميما كاف نوع الفرقة، ويعود تقديرىا لقاضي  "نفقة العدة"،ما يسمى بػ 

  1الموضوع حسب سمطتو التقديرية.

ونضيؼ القوؿ أيضا أنو إذا ثبت خبلؿ الفرقة الزوجية وجود إىماؿ مف الزوج لزوجتو، جاز ليا شرعا   
، وتستحؽ المطمقة "نفقة اإلىماؿ"وقانونا بمجرد الحكـ ليا بالطبلؽ أف تطالب بالحصوؿ عمى ما يسمى بػ 
بالطبلؽ دوف اإلنفاؽ عمييا مف ىذه النفقة في حالة مغادرتيا لمنزؿ الزوجية لفترة زمنية معتبرة قبؿ النطؽ 

طرؼ الزوج، وبالتالي يكوف ليا في ىذه الحالة الحؽ في المطالبة بنفقة اإلىماؿ في ذات دعوى الطبلؽ، 
وعميو فبل ي حكـ لممطمقة بيذه النفقة إال إذا طالبت بيا، فالقاضي ال يحكـ بما لـ يطمبو األطراؼ، وال بأكثر 

 2مما طمبو األطراؼ.
ا مف الجزائر ألحكاـ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ تكريسً لمحديث عف صندوؽ النفقة، فوبالرجوع   

التمييز ضد المرأة القاضية بحؽ المرأة في اإلنفاؽ عمييا، وضرورة حماية كؿ حقوقيا بعد الطبلؽ بما في 
ونية ىدفيا في تحصيؿ ذلؾ حقيا في النفقة، تدخمت الدولة بذاتيا لكفالة ىذا الحؽ إذا لـ تؤدي السبؿ القان

 "صندوؽ النفقة".النفقة المستحقة لممطمقة وأوالدىا، وذلؾ مف خبلؿ إنشاء ما يسمى بػ 
، وىذا 04/01/20153المؤرخ في  15/01ىذا الصندوؽ أنشأه المشرع الجزائري بموجب القانوف   

 القانوف رافقو إطار قانوني مدعـ ومنظـ لو، تمثؿ في: 
  ( منو.124، المادة )2015قانوف المالية لسنة 
  المتضمف إنشاء صندوؽ النفقة.04/01/2015المؤرخ في  15/01قانوف رقف ، 
  المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصص 21/04/2015المؤرخ في  15/107مرسوـ تنفيذي رقـ ،

 ، الذي عنوانو "صندوؽ النفقة".302-142الخاص رقـ 
                                                                 

باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، و  وما بعدىا، 117عبد الفتاح )تقية(، المرجع السابؽ، ص  لتفاصيؿ أكثر أنظر: 1
 ا.وما بعدى 47المرجع السابؽ، ص 

 وما بعدىا. 179عبد الفتاح )تقية(، المرجع نفسو، ص  لتفاصيؿ أكثر أنظر: 2
 .2015يناير  07 ، المؤرخة في01 الجريدة الرسمية عدد 3
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  حدد لموثائؽ التي يتشكؿ منيا ممؼ طمب االستفادة ، الم18/06/2015قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في
 مف المستحقات المالية لصندوؽ النفقة.

وعف أسباب إنشاء ىذا الصندوؽ، فنظرا لمظروؼ الصعبة التي ترافؽ عممية المطالبة بالنفقة، كاف   
فقة مف المحكمة البد مف إيجاد حموؿ عممية لكثير مف الحاالت األسرية التي تحصؿ المرأة فييا عمى حكـ بالن

وتصطدـ بعد ذلؾ بواقع صعوبة تنفيذ ىذا الحكـ، خاصة إذا كاف الزوج معسرا أو متيربا أو متعنتا، وقد يقبؿ 
في بعض الحاالت الحكـ عميو بالسجف عف جريمة عدـ تسديد نفقة وال يدفع ىذه النفقة المقررة قضاء في 

العيش ىي وأوالدىا، ليذا كاف البد مف إيجاد حموؿ ذمتو، تاركا المرأة تطارده مف أجؿ الحصوؿ عمى لقمة 
عممية استثنائية لممحافظة عمى كياف األسرة، وال سيما المطمقة واألوالد، كاف مف بيف أىميا إنشاء "صندوؽ 

 1النفقة".
كما أف ىذا الصندوؽ ييدؼ إلى حماية األـ وأوالدىا مف التشرد، وضماف العيش الكريـ ليـ، خاصة   

 إذا كانت ال دخؿ ليا وتعيش عمى صدقات المحسنيف والجمعيات الخيرية. 
وعميو فإف النفقة التي يضمنيا ىذا الصندوؽ ىي النفقة التي يفرضيا القضاء عمى الزوج، ويثبت   

األخير عف دفعيا لمطمقتو وأوالده بعد صدور حكـ بفؾ الرابطة الزوجية، وىي ال تخرج عف تماطؿ ىذا 
ما نفقة األوالد.  حالتيف: إما نفقة عدة أو إىماؿ مقررة لممطمقة، وا 
 الفرع الثاني

 االستفادة مف صندوؽ النفقةواجراءات شروط 
، 15/01( مف القانوف 03ة الثالثة )دشروط االستفادة مف صندوؽ النفقة، فقد حددتيا المابالنسبة ل  

 وىي:
  / صدور حكـ استعجالي، أو حكـ مشموؿ بالنفاذ المعجؿ، أو حكـ نيائي، يقضي بالنفقة لؤلطفاؿ و

 أو لممرأة المطمقة.
  تعذر التنفيذ الكمي أو الجزئي لؤلمر أو الحكـ القضائي الذي حكـ بالنفقة، بسبب امتناع المديف عف

الدفع، أو عجزه عف ذلؾ، أو عدـ معرفة محؿ إقامتو، ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي 

                                                                 
 .234رممة مميكة، المرجع السابؽ، ص  1
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( يـو 15أجؿ خمسة عشر ) بعد التبميغ الرسمي لممنفذ عميو وتكميفو بالوفاء بما تضمنو السند التنفيذي في
  1المقررة لمتنفيذ االختياري قانونا.

 أوردىا ذات القانوف، نذكرىا باختصار: وعف إجراءات االستفادة مف صندوؽ النفقة  
  مرفؽ بكؿ الوثائؽ الثبوتية المذكورة أعبلهإيداع طمب االستفادة مف صندوؽ النفقة. 
  2المختص إقميميا، ويكوف مرفقا بكؿ الوثائؽ.يقدـ الطمب إلى القاضي رئيس قسـ شؤوف األسرة 
 ( أياـ مف تاريخ إخطاره بأمر 05عمى القاضي أف يبت في ىذا الطمب في أجؿ أقصاه خمسة )

 ، وىذا مراعاة مف المشرع الجزائري لمطابع االستعجالي لمنفقة.3والئي
  والمصالح المختصة في يبمغ ىذا األمر عف طريؽ أمانة الضبط إلى كؿ مف المديف والدائف بالنفقة

( ساعة مف تاريخ صدوره، وبالتالي ال يتحمؿ المستفيد أي مصاريؼ لبلستفادة 48أجؿ أقصاه ثماف وأربعوف )
 مف صندوؽ النفقة.

 .4ىذا األمر القاضي باالستفادة مف صندوؽ النفقة غير قابؿ ألي طريؽ مف طرؽ الطعف 
 عبلـ القاضي المختص بأي تغيير يطرأ عمى غير أنو يتعيف عمى المستفيد أو الدائف بعد ذلؾ إ

( أياـ 10لنفقة، وذلؾ خبلؿ عشرة )حالتيما االجتماعية أو القانونية مف شأنو احتماؿ التأثير في استحقاؽ ا
مف تاريخ حدوثو، ليفصؿ القاضي المختص في ىذا التغيير ومدى تأثيره عمى استحقاؽ النفقة بأمر والئي 

( 48المصالح المختصة عف طريؽ أمانة الضبط في أجؿ أقصاه ثماف وأربعوف )بأمر والئي يبمغ لممعنييف و 
 5ساعة مف تاريخ صدوره.

  بعد االستفادة مف المستحقات المالية لصندوؽ النفقة، تتولى المصالح المختصة األمر بصرفيا
ذلؾ إما عف ( يوما مف تاريخ تبميغ األمر لممعنييف، و 25لممستفيد، وذلؾ في أجؿ أقصاه خمسة وعشروف )

طريؽ تحويؿ بنكي أو بريدي، وتستمر ىذه المصالح المختصة في صرؼ ىذه المستحقات لممستفيد شيريا 
وذلؾ بانتياء فترة الحضانة أو بانتياء سببيا كانتياء العدة أو انتياء أشير  –إلى حيف سقوط االستفادة منيا 

                                                                 
 ، السالؼ الذكر.15/01( مف القانوف 03المادة ) :أنظر 1
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صرؼ الرئيسي لممستحقات المالية لصندوؽ ، ىذا ويعتبر وزير التضامف الوطني ىو اآلمر بال-اإلىماؿ 
 النفقة، ومدير النشاط االجتماعي عمى مستوى الوالية ىو اآلمر بالصرؼ الثانوي.

  وتجدر اإلشارة إلى أف قياـ صندوؽ النفقة بدفع مبمغ النفقة المحكوـ بو لؤلطفاؿ و / أو المرأة
، 1( الذي يبقى ممزما بدفع ىذا المبمغ لصندوؽ النفقةالمطمقة ال يبرأ ذمة المديف بالنفقة )األب أو الزوج السابؽ

المؤىمة التابعة لوزارة المالية، وذلؾ  حويتـ ذلؾ إما بالتحصيؿ الودي، أو التحصيؿ الجبري مف قبؿ المصال
وفقا لئلجراءات واآلجاؿ المنصوص عمييا والمعموؿ بيا في التشريع الساري المفعوؿ وال سيما قانوف 

 المحاسبة العمومية.
( مف ذات 10ويطرح التساؤؿ حوؿ موارد تمويؿ صندوؽ النفقة، األمر الذي وضحتو المادة العاشرة )  

 302-142عمى أنو يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمو  ت، ونص05/01القانوف 
مبالغ  –مخصصات ميزانية الدولة  ، يضـ:ئليراداتباب لوعنوانو "صندوؽ النفقة"، ويقيد في ىذا الحساب 

اليبات والوصاية  - التي يتـ تحصيميا مف المديف بيا مع الرسوـ الضريبية أو شبو الضريبية المضافةالنفقة 
 2وكؿ الموارد األخرى. –
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 اب الثانيػبػص المػمخػػ
انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز مف ىذه الدراسة معنوف بػ " الثانيلقد جاء الباب   

"، حاولنا مف خبللو تبياف كيؼ تأثر قانوف األسرة في تعديمو األخير وآثاره الطالؽضد المرأة عمى أحكاـ 
 .اوآثارى فاقية، خاصة فيما يتعمؽ بأحكاـ فؾ الرابطة الزوجيةبنصوص ىذه االت 05/02باألمر الصادر 

وبالفعؿ فقد كاف لبلتفاقية أثر واضح عمى إعادة تنظيـ المشرع ألحكاـ وآثار الطبلؽ بتعديؿ قانوف   
ييا االتفاقية حيث حاوؿ المشرع خصوًصا إدراج الفكرة التي أكدت عم، 05/02األسرة الجزائري باألمر 

ولجنتيا في العديد مف المناسبات وىي تحقيؽ التساوي المطمؽ بيف الزوجيف في فؾ الرابطة الزوجية، األمر 
الذي عمؿ المشرع عمى تفعيمو وذلؾ بأف أبقى عمى صورة الطبلؽ بالتراضي باعتبارىا تشكؿ الصورة الم ثمى 

عمى حؽ الزوج في الطبلؽ باإلرادة المنفردة باعتباره لممساواة بيف الزوجيف في حؿ عقدة النكاح، كما أبقى 
مالؾ العصمة شرًعا، لكف في مقابؿ ذلؾ وسع مف سمطة الزوجة في الطبلؽ وذلؾ بأف وسع في أسباب 

( أسباب 07( أسباب يمكف أف تستند إلييا في ذلؾ بعد أف كانت سبعة )10التطميؽ، حيث أصبح ليا عشرة )
كما ف تح الباب لمزوجة في السبب العاشر لمتطميؽ بناًء عمى أي فعؿ أو سموؾ ، 84/11في ظؿ قانوف األسرة 

ليذىب المشرع إلى أبعد مف ذلؾ بتقرير حؽ الزوجة في الطبلؽ صادر مف الزوج تراه يشكؿ ضررا ليا، 
ال يشترط  2005بإرادتيا المنفردة وذلؾ تحت مسمى الخمع الذي أصبح بموجب تعديؿ قانوف األسرة في سنة 

وافقة الزوج بتاتا، ولمزوجة أف توقعو ولو دوف إبداء أية أسباب طالما كانت مستعدة لدفع بدلو، ليرتقي م
المشرع بذلؾ في الخمع مف رخصة جوازيو لمزوجة إلى حؽ أصيؿ ليا يتوقؼ إيقاعو عمى إرادتيا المنفردة، 

 نادت بو االتفاقية ولجنتيا.وىو ما يشكؿ مساواة مطمقة بيف الزوجيف في فؾ الرابطة الزوجية حسب ما 
عف آثار الطبلؽ فقد ساير المشرع في ذلؾ نصوص االتفاقية بأف أسند الحضانة لؤلـ طالما أف أما   

مصمحة المحضوف معيا، وجعؿ األب في المرتبة الثانية مباشرة، مما يحقؽ التساوي بيف األبويف في سمطتيـ 
الحضانة ولو كاف ىو األـ، مما ي سقط التفاضؿ بيف األبويف في عمى األبناء، كما أسند الوالية لمف تسند لو 

 كاف يحوزىا األب ولو بعد الطبلؽ. 84/11ذلؾ، ألف الوالية في ظؿ قانوف األسرة 
كما قرر المشرع لمزوجة تعويضا ماليا عف جميع صور الطبلؽ ما عدا الفرقة بالخمع، وذلؾ جبرا ليا   

ذا كانت حاضنة فقد قرر ليا الحؽ في مسكف الحضانة أو عف الضرر الذي قد يصيبيا مف جراء  ذلؾ، وا 
ألب المطمؽ، كما وضع المشرع الدولة موضع األب المقّصر بدفع أجرتو، وىو االلتزاـ الذي يقع عمى عاتؽ ا

   النفقة وألزميا بإنشاء صندوًقا يضمف حقوؽ المرأة المطمقة واألوالد مًعا في النفقة.



 
 

 

 

 

 
 

  
 

 الخاتمة
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 ة ـــمــــاتـــخـال

سنقتصر في الخاتمة عمى سرد أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في الموضوع، والتي تمثؿ في ذات 
قانوف األسرة الجزائري، الوقت عرض النعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة عمى 

مع ذكر النقائص والعيوب التي شابت تكريس المشرع الجزائري لمحقوؽ األسرية لممرأة عمى ضوء ىذه 
 االتفاقية، وما يقابميا مف اقتراحات لتصحيح ىذه العيوب وسد تمؾ الثغرات.

 فتتمثل أىم النتائج التي تم التوصل إلييا في: 

رغبة المشرع في تفعيؿ  05/02بداية يتضح جميا مف خالؿ تعديؿ قانوف األسرة الجزائري باألمر  -
المساواة بيف الجنسيف في الزواج والطالؽ وكافة العالقات العائمية، وذلؾ تماشيا مع أحكاـ المادة السادسة 

ه المادة، ولكف تفعيميا ( مف اتفاقية سيداو التي توجب ذلؾ، وصحيح أف الجزائر تحفظت عمى ىذ16عشر )
بصورة شبو كمية في قانوف األسرة إف دؿ عمى شيء فيو يدؿ عمى استعداد الجزائر لرفع تحفظيا عمييا، 
األمر الذي يعد ذو خطورة بالغة عمى األسرة الجزائرية المسممة وذلؾ نظرا لتعارض أحكاميا ليس فقط مع 

 الشريعة اإلسالمية، بؿ حتى مع الفطرة اإلنسانية.
بمواد مستحدثة  2005فقد جاء المشرع في تعديؿ قانوف األسرة في سنة ، ومنو ففيما يتعمؽ بالزواج -

تدعـ مركز المرأة القانوني وكذا االجتماعي، فحاوؿ تكريس المساواة بينيا وبيف الرجؿ في ذلؾ، بداية مف 
ساوى بينيما في حؽ العدوؿ الخطبة، حيث جعؿ لكال الجنسيف الحؽ في المبادرة بيا واإلعالف عنيا، كما 

 عنيا وحتى آثار ىذا العدوؿ.
كما جعؿ المشرع مف الرضا الركف الوحيد في عقد الزواج وبقية األركاف حوليا إلى شروط، وىو ما    -

يتماشى حسبو ومبدأ سمطاف اإلرادة، والمرأة الراشدة ليا كامؿ اإلرادة في اختيار الزوج وكذا اختيار ولييا الذي 
وال مجاؿ إلجبار القاصرة عمى التزوج بمف ال ترغب فيو كزوج ليا، فالولي ينفذ ارادتيا ال يا، يحضر زواج

 أكثر.
( سنة لكؿ 19كما ساوى المشرع بيف الجنسيف في أىمية الزواج، حيث حدد سف الزواج بتسعة عشر ) -

الجمعيات النسوية المطالبة مف الرجؿ والمرأة تماشيا مع سف الرشد المدني، واستجابة لمطالب لجنة االتفاقية و 
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بالمساواة في الجزائر، كما رخص بالزواج لمف ىـ دوف السف القانونية بحسب ما تطمبو المصمحة وتقتضيو 
 الضرورة، وذلؾ بعد الحصوؿ عمى ترخيص مف القاضي استنادا إلى سمطتو التقديرية.

اإلسالمية مف ىذا الميثاؽ كما أوجب المشرع الفحص الطبي قبؿ الزواج تحقيقا لمقاصد الشريعة  -
 الغميظ.

كما منح المشرع لمزوجيف حؽ االشتراط في عقد الزواج بما يحفظ حقوؽ الطرفيف، مع التأكيد عمى  -
 حؽ المرأة في اشتراط العمؿ وعدـ التزوج عمييا.

وبضغط مف لجنة االتفاقية وحد المشرع بيف الزوجيف في الحقوؽ والواجبات، وأوجب التشاور بينيما  -
 كؿ ما يخص األسرة، وأسقط في مقابؿ ذلؾ حؽ القوامة والطاعة والتأديب الممنوح لمزوج عمى زوجتو. في
بيف اتفاقية سيداو ا ولجنتيا المطالبة بإلغاء  موفقا بذلؾكما قيد المشرع تعدد الزوجات بقيود صارمة،  -

سقاطو باعتباره تمييز ضد المرأة وانتياؾ لحقوقيا، وبيف الشريعة اإلسالمية التي تجيز التعدد في  التعدد وا 
حدود معينة، وبالتالي أباحو المشرع مع تقييده بقيود يصعب عمى الرجؿ تحقيقيا، خاصة ما تعمؽ منيا 

 بموافقة الزوجة األولى والحصوؿ عمى ترخيص مف القضاء بذلؾ.
التفاؽ عمى نظاـ المالية بيف الزوجيف، غير أنو أجاز ليما ا ةأيضا كرس المشرع االستقاللية في الذم -

 مالي مشترؾ.
بغية تقوية مركز المرأة في فؾ أما فيما يتعمؽ بالطالؽ، فالحظنا أف المشرع جاء بنصوص جديدة  -

ميثاؽ الزواج، وىذا بتقييد الممارسات التعسفية لمرجؿ في الطالؽ، وتعزيز آلية الصمح مع ضماف حؽ 
ع حصوليا عمى كافة حقوقيا خاصة النفقة المطمؽ في التعويض في حالة تعسؼ المطمؽ في الطالؽ، م

والمسكف في حالة إسناد الحضانة ليا، كما تسند ليا الوالية تبعا إلسناد الحضانة، كما وسع المشرع مف جية 
ىذه الفمسفة العامة ، أماـ القضاء أخرى في الحاالت التي يمكف أف تستند إلييا الزوجة في طمب التطميؽ

نحو تحقيؽ المساواة المطمقة بيف الزوجيف في فؾ الرابطة الزوجية قامت  لممشرع في التوجو التدريجي
، والتي ارتقت بالخمع مف رخصة 05/02( ؽ أ المعدلة باألمر 54بإرسائيا صراحة المادة الرابعة والخمسوف )

لزوج ة الزوج، إلى حؽ أصيؿ ليا توقعو ولو دوف موافقة الزوج، وىو يقابؿ حؽ اجوازيو لممرأة تتطمب موافق
 في إيقاع الطالؽ بإرادتو المنفردة.
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عمى الموازنة بيف الجنسيف في  05/02كما نجد أف المشرع عمؿ بموجب تعديؿ قانوف األسرة باألمر  -
الحضانة عمى األطفاؿ بعد الطالؽ، حيث جعؿ األب في المرتبة الثانية بعد األـ مباشرة، ويستمر ترتيب 

رة مف جية األب، مع تأكيد المشرع عمى أف عمؿ المرأة ال يسقط رة مف جية األـ ومالحاضنيف بعد ذلؾ م
 حقيا في الحضانة طالما ىو ال يمس بمصمحة المحضوف.

أما فيما يتعمؽ بالعدة والنفقة فقد أبقى عمييما المشرع الجزائري دوف أف تؤثر االتفاقية ولجنتيا عمى  -
زوجيا، وال تمـز الزوجة باإلنفاؽ عمى زوجيا  موقؼ المشرع مف أحكاميما، فالزالت نفقة الزوجة واجبة عمى

كما أبقى المشرع عمى العدة ولـ يمغييا ال في حالة الطالؽ مف باب المساواة ولو كانت عاممة أو ذات ماؿ، 
وال في حالة الوفاة رغـ مطالبة لجنة االتفاقية بذلؾ في العديد مف المرات، مما يؤكد أف المشرع اتجو في 

 لى تغميب كفة الشريعة اإلسالمية عمى كفة التزاماتو الدولية.ىاتيف المسألتيف إ
 غير أن كل ىذه التعديالت التي أدخميا المشرع الجزائري عمى قانون األسرة بغية تعزيز مركز المرأة

قد أثارت جدال واسعا  ،وتحقيق المساواة بين الجنسين في الزواج والطالق استنادا إلى اتفاقية سيداو فيو
 سدىا:ثغرات العديدة التي تضمنتيا، والتي نعرضيا فيما يأتي مع ما يقابميا من اقتراحات بغية منظرا ل

إدراجو لممادة  05/02المشرع الجزائري في تعديمو ألحكاـ الخطبة بموجب األمر  بداية نعيب عمى  -
( التي تعرؼ الزواج وتحدد أىدافو ضمف القسـ األوؿ الذي تضمف أحكاـ الخطبة وجاء تحت 04الرابعة )
 افكلموضوعي لمواد ىذا القانوف، حيث ، وىو أمر ال يتماشى والترتيب المنطقي وا-في الخطبة  –عنواف 

وذلؾ قبؿ المادة  –في الزواج  –مف األجدر أف تدرج ىذه المادة ضمف القسـ الثاني الذي جاء تحت عنواف 
 ( التي تحدثت عف أىمية الزواج.07السابعة )

مف جية اعتبر الخطبة وعد بالزواج، ومف جية أخرى اعتبرىا غير  قانوف األسرة كما نالحظ أف -
التي تفيد  خالؼ القاعدة المقررة في القانوف المدني عنيا، وىو بذلؾ قدي أجاز لكال الطرفيف العدوؿ ممزمة، أ

وتطبيؽ النصوص القانونية بيذه الصفة يؤدي إلى تضارب األحكاـ بيف أف الوعد بالتعاقد ممـز ألطرافو، 
نيف القانوف المدني وقانوف األسرة في المصطمح القانوني الواحد، ألف توحيد المصطمحات القانونية في القوا

صياغة أخرى  أف يجدكاف البد عمى المشرع ا مف الناحية التطبيقية القضائية، وبالتالي ىي مسألة ميمة جد
ليصبح  تمييدبمفظ  الوعدبديمة عف مصطمح الوعد، مع تحقيؽ ذات الغرض المقصود، مثؿ استبداؿ لفظ 

 لمزواج، ولكل طرف العدول عنيا". الخطبة تمييدالنص عمى النحو اآلتي: "
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( 19أجاز لمقاضي الترخيص بالزواج قبؿ بموغ ) أنو تحديده لسف الزواجعمى المشرع في  كما نعيب -
، في منح الترخيص القاضي الذي ال يمكف أف ينزؿ عنولـ يسعى إلى تحديد السف األدنى لمزواج  سنة ولكنو

لزمت الدوؿ األطراؼ ( مف اتفاقية سيداو والتي أ02( فقرة )16وىو ما يخالؼ نص المادة السادسة عشر )
بتحديد السف األدنى لمزواج، األمر الذي يجعؿ مف حكمو المطمؽ ىذا عاماًل في خمؽ حالة زواج الصغار، 

ليذا فقد يتحوؿ االستثناء إلى بالزواج، وال رقابة عميو في ذلؾ،  خاصة بأف القاضي يتمتع بامتياز منح اإلذف
ستثناء بسنة أو سنتيف عمى األكثر قبؿ بموغ سف الزواج قاعدة، وكاف مف األجدر بالمشرع تحديد ىذا اال

 المحدد قانونا.
كما أف المساواة القانونية بيف الرجؿ والمرأة في سف الزواج تبقى مساواة شكمية أكثر منيا مساواة  -

جوىرية، خاصة وأننا نعمـ جميعا بأف المشكمة التي يعاني منيا المجتمع الجزائري ليست ىي مشكمة الزواج 
لمبكر، بؿ ىي مشكمة العنوسة لدى النساء، ومشكمة العجز عف تحمؿ تكاليؼ الزواج بالنسبة لمرجؿ، أليس ا

 مف األجدر بالقانوف أف يتدخؿ لحؿ ىاتو المشاكؿ.
لـ ينص تماما عمى مسألة الجزاء المترتب عمى تخمؼ  05/02المعدؿ باألمر قانوف األسرة أيضا  -

(، ىذا وقد اعتبر المشرع األىمية شرط مف 07ه لو في المادة السابعة )السف القانوني لمزواج، رغـ تحديد
مف ؽ أ نصت عمى جزاء تخمؼ ركف الرضا، وشرط الولي  32/33/34/35شروط الزواج، كما أف المواد 

جود مانع مف الموانع الشرعية، دوف أف ينص المشرع عمى جزاء تخمؼ و والصداؽ والشاىداف، وكذا حالة 
مف المفروض أف يوضح ذلؾ طالما قد اعتبرىا شرط مف شروط عقد الزواج بموجب المادة األىمية، وكاف 

زواج، ( مف ؽ أ ج، وىو أمر غريب مف المشرع حينما ينص عمى جزاء تخمؼ كؿ شروط ال09التاسعة )
القضاء الجزائري واضح وصريح حوؿ تخمؼ شرط السف وىو  وقد كاف موقؼ يستثني شرط األىمية مف ذلؾ،

العقد، وعميو كاف البد عمى المشرع الجزائري أف يواكب ىذا التوجو الفقيي والقضائي، وذلؾ بتعديؿ  بطالف
يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا، إذا تم الزواج بدون ( ليصبح نصيا كاآلتي: "33المادة الثالثة والثالثوف )

 صداق فيو، ويثبت بعد الدخول أىمية أو شاىدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبو يفسخ قبل الدخول وال
 بصداق المثل".

عمى المشرع الجزائري في تنظيمو لمسألة الفحص الطبي قبؿ الزواج ىو عدـ تحديد أيضا وما يعاب  -
لألمراض المعنية بالفحص قبؿ الزواج، وعدـ ذكره لبعضيا عمى األقؿ ولو عمى سبيؿ المثاؿ، ومنحو في 
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وىو ما نراه خطًأ خاصة إذا لـ يمتـز الطبيب بأخالقيات المينة ولـ يكف ذلؾ سمطة التقدير لمطبيب الفاحص، 
في مستوى الميمة التي أوكميا لو المشرع، فقد يحدث حتى في بعض األحياف تسميـ ىذه الشيادة الطبية دوف 
إجراء فحص طبي فعمي، كما قد يتآمر الطبيب ضد أحد المقبميف عمى الزواج، وىو ما يجعؿ ىذا اإلجراء 

مثال  ؿحصالشيادة ىي مدة طويمة جدا، فقد ت وف فائدة، كما أف مدة الثالثة أشير المقررة لصالحية ىذهد
خالؿ ىذه المدة عالقة غير شرعية مف الممكف أف ينتج عنيا أمراض عديدة، ومنو كاف مف المستحسف أف ال 

ينص عمى أي جزاء يترتب عمى عف أسبوع أو أسبوعيف عمى األكثر، كما أف المشرع لـ  يزيد تاريخ الشيادة
 المقبميف عمى الزواج بيذا الفحص. عدـ قياـ

جاء غامضا، فال ىو أبقاىا كما ىي شرعا، وال ىو  في الزواج فقد موقؼ المشرع مف الواليةأما عف  -
ؾ الولي يكوف مف اختيار المرأة ثـ يكوف دوره بعد ذل و، فما الفائدة مف جعمكما نادت االتفاقية ألغاىا تماما

 تماما مجرد الحضور فقط، وىو ما يفصح عف نية المشرع الجزائري في التوجو شيئا فشيئا نحو إلغاء الولي
وىو يا السيداو ولجنتيا، مف عقد زواج المرأة استجابة منو لممساواة بيف الجنسيف في عقد الزواج التي نادت ب

المرأة كما صورتيا ىذه االتفاقية، كما أف ما نعيب فيو عمى المشرع، فالوالية ليست بالحجر القانوني عمى 
سببيا ال يرجع إلى نقص أىمية المرأة، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فما شرعت الوالية في زواج المرأة إال حفاظا 

وحتى لو تحجج المشرع في تيميش الولي مف عقد زواج المرأة برغبتو في عمى سمعتيا وكرامتيا وانسانيتيا، 
نسيف في ذلؾ، فإف ىذا البد أف يكوف في إطار البعد اإلنساني والحضاري، وليس تحقيؽ المساواة بيف الج

عمى أساس اإلباحية المطمقة الرامية إلى التالعب بالمرأة تحت شعارات واىية، خصوصا وأنو بالحد مف مركز 
، متى لـ الولي في عقد زواج المرأة ىو لـ يحقؽ المساواة بيف الجنسيف بقدر ما وضع المرأة في غير مأمف

تتحقؽ الغايات المرجوة مف الزواج، فمو أساءت المرأة االختيار مثال بحكـ قمة تجربتيا لتعذر عمييا بعد ذلؾ 
وليا غيره تحت ذريعة القانوف،  المجوء إلى أبييا احتماًء بو، طالما أنيا أقصتو كولي عمى زواجيا واختارت

ة ال أساس قانوني لو، ىو نظاـ يحمي المرأة ويحفظ ميثاؽ فيذا التحامؿ عمى نظاـ الوالية في عقد زواج المرأ
  و.الزواج لعقود طويمة مف الفساد الذي طالو اليـو بعد إلغاء و تيميش دور الولي في

فيذا تماما،  وال ىو ألغاه فال ىو أبقاهمسألة تعدد الزوجات، وذلؾ بأف قيده بشروط تعجيزية أما عف  -
عميو خصوصا بموجب  مف المشرع في تحقيؽ التوازف بيف التزاماتو الدولية المفروضة قفزة نوعية  يعدال

 قد فتح بذلؾ يكوف المشرعبؿ وبيف أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي ال يمكف لممشرع أف يخالفيا،  اتفاقية سيداو
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عمى أساس أف إباحة التعدد قانونا مع تقييده بشروط تعجيزية سيؤدي حتما  ،أبواب يصعب سدىا عمى نفسو
ولو التجأ الممتزموف لمتعدد العرفي، فإف غيرىـ سيمجئوف إلى الزنا والعالقات غير  إلى التعدد العرفي، وحتى

الشرعية، وسيجدوف في مبرر تقييد التعدد بشروط تعجيزية أكبر ذريعة ليذا الفجور، كما سيؤدي ذلؾ إلى 
لـ ترضى ارتفاع معدالت الطالؽ ألف الرجؿ سيجد نفسو مضطرا باسـ القانوف لتطميؽ زوجتو األولى إذا 

إال لعدـ تطميؽ الزوجة األولى، لذا مف األجدر عمى المشرع العودة لتنظيـ ، وما ُشرع التعدد جتو الثانيةبزو 
 التعدد مثمما ىو منظـ شرعا، فمقصد التعدد شرعا أكثر اقناعا مف مقصد المساواة.

شأنو توسيع مف ىذا ألف  في ذلؾ، بصفيـ لـ يُ لحؽ الزوج في القوامة،  إسقاط المشرع وبخصوص -
الصراع بيف الزوجيف حوؿ مف يممؾ السمطة في رئاسة العائمة، كما أف ا عز وجؿ حينما فرض قوامة 
الرجاؿ عمى النساء فيو أعمـ بمحاسنيا، وبضرورة وجودىا، فمـ تكف يوما قوامة الرجؿ عمى المرأة تمييزا 

ا وكرامتيا، إال إذا تعسؼ الرجؿ في ضدىا، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فما ىي إال تشريؼ ليا وحفظ لحقوقي
استعماؿ ىذا الحؽ ىنا يتدخؿ القاضي أو ولي األمر أو الحاكـ إلعادة ىذا الحؽ إلى حده الشرعي المعقوؿ، 

يت ىي رئاسة شورية ال وعميو فالقوامة ىي رعاية وحفظ وصيانة وليست سمطة وتحكـ، والرئاسة في الب
 عيد لمقوامة مكانتيا في التشريع األسري الجزائري.استبدادية، لذا البد عمى المشرع أف ي

اعتراض االتفاقية ولجنتيا عمى إعطاء الزوج حؽ الطاعة ومركز رب األسرة وىو أشبو ما يكوف عف و  -
أف تعترض عمى إعطاء رئيس الدولة صفة الحاكـ، ثـ نطمب مف أفراد المجتمع عدـ طاعتو عمى أساس 

الحاكـ والمحكوـ متساووف في الحقوؽ والواجبات، إذ أف أمر كيذا مف شأنو المساواة، حيث ينبغي أف يكوف 
أف يفسد المجتمع، ويدخمو في حالة مف الفوضى وعدـ االستقرار، فكذلؾ الحاؿ بالنسبة لألسرة التي ىي النواة 

 سقاطو الزوج، وبالتالي تجب لو الطاعة، وبإاألساسية لممجتمع، وىي بمثابة مجتمع صغير الحاكـ فيو ى
مرجحا كفة التزاماتو الدولية،  ذلؾ،سيداو في اتفاقية قد وافؽ  لحؽ الزوج في طاعة زوجتو يكوفالمشرع 

الطاعة ليست كما يصورىا أنصار التحرر عمى أنيا ف اـ الشريعة اإلسالمية عرض الحائط،وضاربا بأحك
في حقيقتيا واجب عمى الزوجة خضوع لممرأة، ومحو لشخصيتيا ورأييا، وىدـ ألفكارىا وتوجياتيا، بؿ ىي 

تستقيـ بو الحياة الزوجية، فال نتصور أف يعيش أفراد تحت سقؼ واحد دوف احتراـ بينيـ، ودوف تقدير 
ولين مثل الذي عميين بالمعروف ولمرجال عميين درجة"، لى: "المشاعر المرأة  وشخصية الرجؿ، لقولو تع

، فاألفضمية موجودة بحكـ القرآف، وال مجاؿ الطاعة أـ أبووعميو فال اجتياد مع صراحة القرآف شاء معترضي 



ـــةــــمــاتــخــــال  
 

                                                                           ~ 366 ~    
 

لرفع الشعارات الواىية في بالد المسمميف، والتنديد بإنقاص قيمة الرجؿ بدعوى المساواة، فقد تكوف المساواة 
ذا كاف ىناؾ مف الرجاؿ مف  في العمـ، في الوظيفة...إلخ، ال في الرجولة واألنوثة، فكؿ في مجالو فاضؿ، وا 

 والشاذ يحفظ وال يقاس عميو.، شاذ، فال يمكف التعميـ عمى الكؿمتعسؼ في حؽ الطاعة و  ىو
بيف وضرب  يخمطاف وحتى المشرعسيداو اتفاقية  حؽ الزوج في التأديب، نالحظ أفل وبالنسبة -

تمييزا ضد المرأة مف جية، وبيف الوعظ واليجر والضرب جريمة قانونا و وتعنيؼ الزوجات الذي يشكؿ 
الخفيؼ الذي يكوف بغرض تأديب الزوجة الناشز مف جية أخرى، فاألمراف شتاف، وىذا الخمط كاف نتيجة 

صواب، وبعيدة كؿ الفيـ الخاطئ لمنصوص الشرعية والتشريعية، وكذا نتيجة عادات وتقاليد تحيد عف جادة ال
عالء شأنيا.  البعد عف اإلسالـ الذي كاف السباؽ في تكريـ المرأة وا 

مى مبدأ استقاللية رغـ استحساف الخطوة اليامة التي أخذىا المشرع الجزائري بالنص والتأكيد عأيضا  -
جازة التشارؾ المالي بينيما،  بيف أف يما يعاب عميو أنو وضع لنا مبدأ دوف   إال أفالذمة المالية لمزوجيف وا 

، وىذا فراغ تشريعي ينبغي تداركو، وذلؾ بإدراج نصوص أخرى تابعة لذات المادة، ألف لو األحكاـ المفصمة
ال يعدوا أف يكوف نشازا فيو  مبدأ بيذا القدر مف األىمية ال يكفي النص عميو في مجرد مادة واحدة ومنفردة،

وأيضا كاف البد عمى المشرع أف يحدد ما إذا كانت ىذه األحكاـ المسكوت عنيا  ،أكثروعقما تشريعيا ال 
ؽ أ ج، أـ ىي إحالة ضمنية لنصوص القانوف  222ُيرجع فييا إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية إعماال لممادة 
 لبتبقى المطالحقيقة نشير إلى أنو في ا غير أننا، المدني باعتباره قانوف ينظـ العالقات المالية بيف األفراد

الدولية والقوانيف الوضعية شيء، والواقع شيء آخر، ألنو في الواقع تتعقد األمور، ذلؾ أنو في غالب األحياف 
، ليبقى األمر عمى حالو إدارة أمواليا، وتولى زوجيا تسيير أمواليا والتصرؼ فييا ُتحـر الزوجة مف حقيا في

 .الالزميف لمدفاع عف حقوقيالقوة اإلى حيف امتالؾ المرأة الوعي و 
أما بالنسبة لحؽ الزوجة في التطميؽ، فصحيح أف المشرع وسع في حاالتو مف باب تكريس المساواة  -

الطالؽ، إال أنو ما يعاب عميو أف ىذه الحاالت جاءت غامضة في بعض جزئياتيا،  في إيقاع بيف الجنسيف
لـ يبيف المدة التي يجب أف تنتظرىا الزوجة بعد صدور حكـ ضد الزوج  فمثال بالنسبة لمتطميؽ لعدـ اإلنفاؽ

عالمة بالعيب قبؿ لـ يبيف ما إذا كانت الزوجة  لمعيوب التطميؽ وفيبعدـ االنفاؽ لتطمب ىي التطميؽ، 
ذا كانت عالمة بو فيؿ يسقط حقيا في التطميؽ عمى أساسو بعد ذلؾ مثمما ىو األمر الزواج مف عدمو ي ف، وا 

ىي فقرة لميجر في المضجع فوؽ أربعة أشير، التطميؽ حؽ الزوجة في  أو ال، كما أف تطميؽ لعدـ اإلنفاؽال
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جاءت مقتضبة رغـ أف السياؽ العاـ يدؿ عمى أنيا مفيومة، إال أف الواقع يثبت العكس، ألف الشريعة 
ظ اليجر لمداللة عمى اإلسالمية تعتبر مصدر رسمي لقانوف األسرة الجزائري، وفي الشريعة يستعمؿ لف

التأديب، وىو حؽ لمزوج عمى زوجتو الناشز، لكف المشرع أجاز التطميؽ لميجر ولو كاف سببو ىو التأديب، 
( أشير، والمعموـ شرعا أف اإليالء ىو الذي يكوف إلى 04كما أف المشرع اشترط أف يكوف اليجر فوؽ أربعة )

و جميور فقياء غير محدد بمدة زمنية كما ذىب إلي( أشير وليس اليجر، فيذا األخير 04مدة أربعة )
فييا مساس بشرؼ األسرة  عف جريمةمحكـ عمى الزوج بعقوبة سالبة الشريعة اإلسالمية، كما أف التطميؽ ل

أنو إذا أمكف لمقاضي معرفة  المطروح فييا ىواإلشكاؿ  فإفوتستحيؿ معيا مواصمة العشرة والحياة الزوجية، 
الجرائـ الماسة بشرؼ األسرة، فإف تقدير استمرار الحياة الزوجية مف عدمو ىو أمر يخص الزوجة، وىو 
يختمؼ مف زوجة ألخرى، فيؿ يأخذ القاضي بتقديرىا، أـ أف التقدير تقديره طالما أف النص لـ يمنح الزوجة 

صعبة اإلثبات، خصوًصا وأف  ، فإف ىذه األخيرةفاحشةوج كما أف التطميؽ الرتكاب الز  ؛سمطة التقدير
مما يجعؿ الزوجة ال تستفيد منيا كسبب ـ قضائي يديف الزوج بيذه الفاحشة، المشرع لـ يشترط صدور حك

نجد بأف المشرع لـ يبيف كيفية اثبات الشقاؽ، وال ضرورة ، وبالنسبة لمتطميؽ لمشقاؽ لمتطميؽ في حقيقة األمر
 ره، وال المتسبب فيو، بؿ اكتفى بمنح الزوجة حؽ التطميؽ لمشقاؽ ولو كانت ىي المتسبب فيو.اثبات استمرا

سيداو تأييدا منو لما جاءت بو اتفاقية  أما بالنسبة لمخمع وعدـ اشتراط المشرع لموافقة الزوج عميو -
، فيو أوال خالؼ جميور فقياء الشريعة اإلسالمية دة الصوابيكوف بذلؾ قد حاد عف جا، وأوصت بو لجنتيا

يجعؿ العصمة مشتركة بيف الذي تبناه المشرع ىذا الخمع الذيف يشترطوف موافقة الزوج عمى الخمع، وثانيا فإف 
المعب و  ألىواءلباب المما يفتح ، الزوجيف، رغـ أف الزوج ىو الذي مف المفروض أف يممكيا لوحده شرعا

يؤدي إلى التفكؾ األسري  في المجتمع، وذلؾ الستقالؿ المرأة بإيقاعو، وسيولة بالعالقة الزوجية، وثالثا فيو 
دة والتي تستيمؾ وقت وماؿ كبيريف، االجراءات المتبعة فيو أماـ المحاكـ وىذا عكس اجراءات التطميؽ المعق

خطوة مف الخطوات المتبقية لموصوؿ بقانوف األسرة إلى قانوف  الخمع دوف موافقة الزوج ىووبالتالي نرى أف 
األسرة في بالد مدني يسمخ األسرة الجزائرية مف ىويتيا اإلسالمية، مما يحقؽ أىداؼ الغرب في عولمة قوانيف 

  ، وييدد كياف األسرة والمجتمع معا.فتح باب الفتفي وىو ما قدالمسمميف، 
بالرجوع إلى يف الجنسيف في ذلؾ كاف ال غبار عميو، غير أنو أما بالنسبة لمحضانة فموازنة المشرع ب -

أسند الوالية لمف  تفاقية سيداواإعماال لبنود ( مف ؽ أ ج، نجد بأف المشرع 87نص المادة السابعة والثمانوف )
وىو بذلؾ يقطع الصمة كميا بيف األب وأبناءه في حالة  أسندت لو الحضانة، والحضانة غالبا تسند لألـ،
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لـ يحدد ما إذا كانت الوالية التي ُتمنح لمحاضف ىي والية عمى الماؿ، أو والية عمى ؽ، كما أنو حتى الطال
النفس، أـ كمييما، فال إشكاؿ يطرح نسبيا إذا كانت الوالية المقصودة ىي والية عمى الماؿ، أما إذا كاف 

الوالية عمى النفس فيذا يطرح اشكاال كبيرا، ألنو في ذلؾ خرؽ ألحكاـ الشريعة اإلسالمية حتى المشرع يقصد 
وىو األمر الذي يبقى المشرع الجزائري  ،؟المحضوفالمتعمقة بالوالية، فكيؼ يمكف أف تتولى المرأة زواج 

 ( مف ؽ أ ج.87مطالبا بتوضيحو بموجب تعديؿ آخر ُيمحؽ بالمادة السابعة والثمانوف )
جب يتضح لنا أف أغمب التعديالت التي أدخميا المشرع الجزائري عمى قانوف في تعديمو بمو  عميوو 
ىو اتفاقية سيداو، وقد ُأدخمت بضغط مف لجنتيا، ىذا عمى الرغـ مف  كاف مصدرىا المادي 05/02األمر 

سرية لممرأة، لكف اتضح ( مف االتفاقية التي ُتعني بالحقوؽ األ16تحفظ المشرع عمى المادة السادسة عشر )
، كوف المشرع قد قاـ تقريبا بتفعيؿ أغمب بنود ىذه المادة في قانوف تحفظ شكميلنا أف ىذا التحفظ ىو مجرد 

مما ُينبئ بتحضير الجزائر لسحبيا لتحفظيا عمى ىذه المادة، وما يثبت ذلؾ ىو تقارير األسرة الجزائري، 
تفاقية، والتي تحاوؿ الجزائر مف خالليا في كؿ مرة أف تبرر عدـ الجزائر األربعة المرفوعة إلى لجنة اال

سحب تحفظاتيا تبريرا سمبيا، أي بمعنى أنيا تطمب مف المجنة الصبر عمييا في مسألة سحب تحفظاتيا ريثما 
تروض الشعب الجزائري عمى الخصوصيات العالمية الدخيمة عميو، فيي تصطدـ دائما بمعارضة األغمبية 

جراءات المستحدثة لتعزيز المساواة المطمقة بيف الجنسيف، وبالتالي ال مناص مف اتباع سياسة الكبيرة لإل
 ه التحفظات.في سحب ىذ الخطوة بخطوة
التمسؾ بمبادئو الثابتة والراسخة في الدفاع  ى المشرع الجزائرييتوجب عمكاف أنو إلى  شيرنأخيرا 

نظاميا العاـ مع ديف الدولة و عف أمنو القانوني، نعـ لمسايرة المواثيؽ الدولية ولكف في حدود ما يتماشى 
 ، فصحيحسرةالرصانة في تعديؿ قانوف األإلى الحكمة و ف يحتكـ أوندعو المشرع إلى  وثقافتيا المجتمعية،

، مفر منو الوىو أمر كؿ دوؿ العالـ عمى احتراميا واجب و ولية الد اتدولي تحكمو االتفاقيحف في مجتمع ن
وىو ما يساعده في  ،االحتراـ و التحفظ معاإعماؿ ميزاف مواجيتيا ب فير المشرع يف يسأد ذلؾ ال بولكف مع 

لمرأة والقضاء عمى التمييز الدولية وأحكاـ الشريعة اإلسالمية في تكريس حقوؽ ا تحقيؽ التوازف بيف التزاماتو
 ؿ األسرة.اخدضدىا 

وفي نياية ىذا البحث نأمؿ أف نكوف قد قدمنا عمال نساىـ بو في اثراء المكتبة القانونية في الجزائر 
ولو بشيء بسيط، ونعتذر عف أي نقص أو خطأ قد اعتراه فيو في النياية عمؿ بشري قد يشوبو النقص وقد 

 يتخممو الخطأ.
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ف ختامًا نس أؿ ا عز وجؿ السداد والتػوفيؽ فإف كاف صوابًا فمف ا وا 
 كاف خطًأ فػػمف أنفسنا ومف الشيطاف، قاؿ تػػػػػػػػػػػػػػػعالى: 

 
 

 .﴾ وما أوتـــــــــــــيتم من الــــــــــــــعمم إاًل قمــــــــــــــــيالً  ﴿
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.(dg+rlr ehriTt{ ç[ ,;lt érÀJl ,:if*,,

é*J' 6p gLa*1 6,î 6S4 ,gleÿl é (eik.e,| g"l) éb.Jl ::àflre ...rr^ gl ,tllJi {r,! étà
.1"lüll +ài gJ, ôr[.f,Tl eT :atrSll

& t*l+,-l s,r$ tttl§ li..trJ drâ!.r1selsÿ,rrr*t d,*rJt ;:r.-.df ;É.âtiiTl Cs-li 6lr:i Lqé3

.e+Â.rl dleÊÉl üÉ13 C,.. Vf ô,rLJls ÂJs,*l û$13 dr. ll 9 \ Â s V .llr*rl {.,rt ,s§lâJl âr-r.ârl

Y\ dijJi r,-, ;§;Jl É-J e.!r.l.ê .É-r; glert .r;e i;.tî 61 e.pr*l û,grtl d1.c Y ô:LcJl s1àre

.iLls ârdr 1^ l{i9Ji. sr-c, al.;oJl galg ,iJ.ol5 i*l

r;s. r.!*. *ri e;l*l1al tlo. çrt é+À3 i;;l$Jl dl3,5,*l ;l3lti ptS-î i,L t .rg+ t 
^ 

êshJ, ç,,Âiig
.ets-ll

Ê+â+ ,i+â.rl Jl9s.fl r..iJi3,r ptJ glerl r;-c, 6rJ c,î ip..tl d,i.*fl d,ett3 Cp YT aslJl rgi3

C.î glgrl ri.c grl9.ôJ-.,f| ;ÉrO*.*gÿ 1*t*l er,4ir.+.4 çi'"t\s,Jgi -ituJl JiJ* J,r-i'*l li&
sirll ô-13,,a;Jtr,! ç;q;9 rglgll si-c, ôs!*n ,,11+cÿ fLrU r;rJl .1g;s;4 ,";ft lÀr p+ir ,JrJl ,!,its

.idlreJl dlgs'*l rr)11-r ç +.lrs:+ Ê+4i §:,+-' ,phï æ)[3 $tt,id]...r| JIJr**| ù-9gâ s4

eleÿl sâ& ê.4b - Y

Ê é)tÀrl ù1 +#t'lJ 1r.ç1 ,gle;Jl r;r. ê-rl ,gsle glell rhil .:.1*'rg3-,.r,19 §gÉ-r.ll ulh" ç,lc

Ê5',f T, 6)LÀIl Ê fc iar,-r*l [,9]L:l C,. 1A ôsl*ll) i+r:Jf l,iLh.f 9T ,L,.J{.:..J| t âJl4 eT ,ge-,/l ôrl;§
.1a-,p,*t û$13 Cr.. 11 ôsLrJl) glàlâJl t c'l+ C,.. iâ'Jl6âJt àJgLr'{ tz..ui

rJ"ÂJl {bl È1.'rr*§ ;+c:rt :r4 ar}s ô)lJâ,| ?.tb,rl ecÿl Al 1,/ÂliJl .là'f 13!

.1a;.,tt i,$13 ü.. ôT âsLIl) é)tÀ,, çls* ùa l{+t-î çirl

æ t'tl; x

^,-
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CEDAWIC/DZAIi
Arabic
Page 45

:Zaliu)l hrq..,rJ ê)tfâfl {,#JJc e.q,sÿ 6.àr ôJ*s*l ûr$G dF ôÿ ôrlaJl €er.f3

sr. l4.qs3 33-i Êtt sJr, o^5r ,-rl5 li! T! ,;+sJJJ i+-rlâ-tiJl erLatai-rïl Cr*-ok Ê* (l)

r6l3;llall lir Cr À' e Vi e VA -rls*Jl ËLcl.;.c el'glg-/l

1;le;Jl C,. .6-.1.rJl É*lâ.r ger 1f3*i ialr+ gg:Jl 4L-! (ç.)

4a-11 za31 .r.ts. a5 ôJÉ $là a+-.gÿ .Êlj, É ;-.srl isrl-tr-§ gsrl rÉit-, (g)

û1 VU dr,pl*Jl 39l,.qa; âJ:-iJ e*rs-lJ âJr, ;+el+g l3;il+ âJLa'ta"a ge;J/l ?*lsl (a)

rQ-qg./l ôlnsJl ô5t i.419 ;SJ,:,.&.J| ôL.*, r-r'.';."1 iJL**gl t{ g.3,, a.vr*l ç9;

ùJlc.ll ;r-r4 d[5i1 Oi Og, eî 7s*fs -ri- ûsr ;.r-.r.ll 5l5i aJ*.iJ gsrl qrlrè (r)

*ir ss;l3Jl ÊtSJl élgr;Jl q{r+ z^l*9,i,.r.iJ, liâ .t)... 1+ LfJ:Âo -»; çl 6i.* (s)

rTY e Â 41irl.all

i*-1tall leÀtJlt âs+ g,â)81 T r+ri çT ','tSirt (i)

tC :x+l ,û)Llàr, r'll' ô.> qctl Er"cr {Érl, ,â3§À.cJl asLJl çi ôr-1ly'l qrLr-,*, .rr! ÈL"aTLg

l-rrg.ài éI+g ,)t$L li.o -p,xr 4 *saÀll !9r Qqg;;1rs.;lLairll .r.ll.§ 3T ,C$i;;s, lta! ,Crefl.iJl

.lf.-.gf td Lr:i gJl iÉ+3iJl 13XJ,

âL.u d,ir à{ài ,;oll5.Tl atu âqs3i-cll âîrJ GtÀr sJf ,a,.yr*l Cr,rlS d,{ 0L ô:bll6l3 li6.r3

**lill >oL ,éJ3 gl.;, cl:b;Tl .tr,s.l,rr- {§liifl r,e1 irJ.ill LÉigrJ â.lellga tf-.sl O's, i},..i,;s Ol

3;q1 §;r li.ô ù!â ,l^i5r9 .Ê5r,rl J9âJ- §*3e 's.lLs..rl ,j..rt ,.+3 39tqËi T til#r 4,,ul É.1 oL

l^i.§ e+*tr 4f.â',:d {r.irl JJ"âJI ü-ê ç1â*JÉdJ Asÿ è!{ el, ,*-/" rjls t*acJ û.s' !,La-irït iqsÿ
.Jt â.rrTl

a.;.,.t,*l rt*tus g9!l ,rld:âl &Jâ - ÿ

{}ér:i Êl+iJl T9 ,[rrIgl »a r;ss.3 d,. ôî]oJl e,,q QJ,3li.+rl .:rL+33:Jl {*r9 lrÂt tgi .,*el f
ôrT3Jf ,:rl-.p,!t

e*,v 3;jÉ:+ ,âJ3J*l.Jti .p.rr.t futr:Jl â1..1,.lJl ùL !.r lSl;sJ ,lÀ. e, i.elrJl ,:rLlaloJl fs:ir
.,rhTy'l ù*t ir,atiJl rrlsiJl ir'Lr{ ;i-9J :L'nr[ g)tÂ;Tlg Ê13âI sJs ôîJÀU;+-i*ââ

ar J?.i r -
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A/54l38/Rev.1

ô i.'t:.erl dr

*lràâJ\ adg.Jl â;â$l ;Jii
ôTJ-JI ârâ 3+i{:Jl sJ.c

(\ qqq J,*lré/Jâl.i.n ô - rrh/CEJI i,$l5 11) oeJÉJl a;3rJl

(t q1q +.etlûl*f.* Tô - Y) seJ',f,aJlg â1.Ja.ll â-1s:Jl

â-cLrJl ec.r.c+J,

4r..e,àll9 A*rtrf â-19rJl :Z-a**ÿt ,§3tiCt

(A/54l38/Rev.1) ÿ^ É: ê'..lall

n :§76,,"' '



Ulrt Jt.drJt

él!c*, dsrJl Cp ;-oââ.Jl .JË.rLüJl {r,i JÀrJl

e+!E Tl d," \ Â ôsLcJl lr.qg,a;

;.âà. - i-ii

d,. 1^ ârlJl lr*.q3r-c1 i-crar glrJa ;sç,r, JtJ[rLi ,éÉ ,,rf-r.r-Jl t i..rcs ,l$1 tf ,irâIJl éJr, - ÿ1

tf,,r'rra{ êJLie gt3 r*r5:ii 6ro Lg.r d5 ,-arh irt*jss 615.f53 rilsi ;;Ei i3)13 :go3 ,ArÀt.LrTl

.rrlC ël-, gJgâ -r*JÉ59 ld*.-.+.. gl;9 eJE oClJÂ3 C,. ,-J'l+ çr;gr -1liJiig

sJê i!r.Lî.t *t4.,Lri ,t lq, o,i) ârgÉ.eeJl ËJHi..Ê iiJErl l{iJr. g,9 "irJi t l lailc ,tu{ll ,:r*î9 - {r

{#, A+rârl+ ,{-flJÀ*, .JssJl ;r;l.ii ÉJ. ât+1, ir"ckÀ,rl r;rE*.L:Jl obri :;9 .4é JJàüJ| f -*,1.Â5 rJS

.élJ'*t &srl ,Ji. l,r-.! .,:J, idlll{:-.,T| sôgJd }?+.9 ,ir.{Jl çLÀr-l L* Lor-i

étJcfl .Jcr,l *-rlan rrÊ ./a;fl - rt,

o*Jc*l 1;li:ill - \

ilh)l

s t.l tdJt*Iq {Érâ (Add.l e Corr.l s CEDAWCiDZNI) ds*l jl}+Jl Jrr.is + &.{Jl *sJi,i - t\
.(SR.407 e CEDAWC/SR406 rÂrD l1f1 -,sla/*rEll 6115 Y1 e Yl ç,.ei ôâJFr.r..Jl t\ÿ e t.V

éJÀJl ;J3rJl r.'oÇ;p âi:Jl

tr/..lr.i û*;it*L U,.ar *t l3*l oJiJüti Ê:3 r§ or! Ol ,JgJ,.i,:iJl çÉ-*f gr9 ,36l3qll dn . â51 ' LI

Êl5rl sJ- {.k.r lÀô i,! l6t§ rÈLâ't9 .l*Jb td*+l3r1 ,rirt à,.r,41 aJb.tl p;t ,:gâttiïl l! nrtn"all .rJa.

.âiJâ,l{ cÉ++.ll+g drt.l:'Tf O9i.r'f §rLsll di.gSt

,d:U:,a,ïl ;saL.+ lf 11 ,11V1 ÊLê çp Cr-, ç3Jl ,r,rti.ll g.Él:+Jl Jii.a,§Jl ;;Jl d J:.-rJl JLrl9 - LY

ûsÉr15Jac;3,r; j+3 ,1q11 Êl.s' é Cr&Jl ,11Â1 1ilc JgidJrr l/,1 .ay çt9*;slLall y'*î al3L*all i.ltisâ

g*q âs;.sui tVf ôsl-cJl r5ji l..l .,,.1âÊÿl 4:-s n17t zat- Sg dr.*rf a*4rLrJ, ùLd,Tf

,ri ç-r9o.,.Jl ud+.Jl orST Lo 3'49 ,.ril'3Jl g9r§r-ll {rl& ijlj=rll I {rl- r:,.3r,a g.J A*,r.,1 rrlr.ol,rall

É.rl+;Jl ùrrtatls ç.rbll üg:lills,:r!3"i:Jl üsrl3c g,rrall C,3;ll;Jl O1 -;sig.t114.r".t*.æ?çrï V'

Lsr g-pJl ps.arJl 1"ô-1 arl f! .ôîJ,..Jle ,-l+./t O*,' ôlel-.rJl üsl.eg sgi*,,!l fgï Cro l{.i.+ ü+tfâri
.èd.È.rl ,Éi a.r-.-Jl ôrlL?rl ,lL*'Jl si.ilJ,.Jl t.+{e aat-'-)l Ë19L,.J, û.isJlJ C:o.+Ul algt,l.eJL Glr:t

-*77*
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r;.r r.:.r.r,'s .3 l.f.ls gs'ràl êrbrf g. 13ça; t lri+, ,.i|:ci ;:*,*l 1+ÀÉ .:rlcrl 61 .rUig - !r
f ^r.,.T ,e+g.âLtl 

'-lâr. UÀiÉ.&19,a";*,r*l Ê-E"J ,+4J1,1 ,l,,lLtl û. A3bJl ç,, qq çr* ,p3allg.!qYt ft '

.l.rgg'Â-c l,âli5rr, ,Jirâtl 4J.c.Jl r:rlriJl Os

èl,c+ rJ4 et.'ztl e$tail sl& é*!â:Jl s4 JÂrJl r,i+r r'1 êLH ÊE-i,*p *t-i+ll Ji.". §îe - ô1

.t*+*;si iïr"tt ,4r,-.i ç,J. gr+a:l o{ ;l --.c}l e4ltla-ûl ârl;!l êl*., ,É.9 ËlJ,.rl s.â ig!{rl ,.J15*i1

ÊL.ârl ir,r3, i,.. ÉJ, .rJ- a'Te ,t i,tiÀ .l"rl ,Érâ rÉ1 -$ i*3l.airl u{ pl*.ao*l 6! }l,rLl .3Lâ1e

rqg gJr.s .èUàis.:Jl $'*o *4 Or.j, Q3lrca id.§Ld.J r:rl3gÂi 9-* ôiÂà o;tp-c, l ,r++ rruir-r,ca

âe+eJl I cr-gJ3e I q^t ;!,J ô.,,É,,{l d13rL3 Grai 3Xl g.r+l ,+ilii*l u4 pl*.ar)U ï+,:t 41p ,s;r.r;Jf

J/â:J9 Z43l4rJl rrtêL.*rl ,:rQUeeJ â.qr;l:r ét,5j,sllL:--Jl ill:! C*..;i..*l i,î i,,S.t ,;s'Jüi.. t:r)l,gârl

.€J6li+rl e.L+.Jl

;êJ, i+ch;Jl *rhsL:Jl

d,cll-c

9J, âd*+e:Jl gslsJl ,c;:*l çJl gJgfl tâJ*r.riJ Jk*.Jl oà+rJl {.J- J3tjrJl 2;gs.r;r+tl JSÂ§ - ôÿ

,l+.1.,.ôl slÊ Jâ.i,i dls:rd, J91r rr* ,.19*l ta;.;*f ,:,-crg J3lj.+rl ;.ojSr ;11 Z;aa-,.Jrig .e;s!lJl t;*Â.àg

l{-rl.rit sJê, aî}.rl §.* oasf:Jl sJ. ç,-r!*,Jl lCoJ- {J.c, ,$!J LÀâd-f§ çr, i{sâJt rss-;JJl pÀ-;s

.tr;;s;rr

Ér,Êl|âJl Jt..Jl *l1§ çiJl târteJJ+éJ' Ê+*r,r erc:,, §ç-,LJll s& â..ssàJl A.+lJl J5nre - aI

çe.r.tutl oJs.iÉi .Dti Cr. pÉs ,ir.{ll çl,as,1 g. L*-rrg Lte-r-g 'lJ;u Si* Êl3i dÀrle ,irr;*ll ,ra*l

Êss.f 1iJ3lJ,.Jl ô13,eJl ;Jl'r Ê*ii+ a:-+IJ s..*e*r, i{§tâ-! ,:rbL*g i#,g,àg..g ê»:,"c a+sb, ,:rLr3Jrr

6plell ."sc drerlirl

arJe.o*l .JtLil grc2 ^rÂ drâsÀr çiJl gti5Jrl çrt qrôlf.+.rl ôl..r.rt g. k-,.1"ài d1* ;:âJrl ,,..;r39 - oL

,la,a i.lc,,Â:r e+*.+I iS-p Cp ôr-c,l-or19 ,lg{ r:,;1r; grJl é9.ê&ll ' '^r 'lf ,.jL.cT Cp f rll+c .r=rlaJ}lc

É l4JrJl ,:,§13*l d,{,â Ër*l,*l Ocrtg &;rie aî;l 64- Êl3:â, e l.rr! Cr 4JÉIJÊJ Ëlr,.Jl ,:.r§.i

.g,-,rld-,.J1 !rl..e*l1J1.+

A+ihÊIl r.",jqJl

-13Â'i eJ"â 
"! 

.oltgtl .,Js r;rUài.rr:Jl ,;aly:-oï 3l3dl i.jS' rlrr;-r§ açIJl +-?§ - ôô

'çrlli+rl è.:-È.Jl

;*.,g.rl r:rlstr.+lJ çJâr.' çÀJl ,1 111 plrJ çlÂl;e)l 3gü-,âJl O"l+ ,CLs.;*l gc ,LJ.e :'.+JI Jâis.is - ô1

.{§J5tj+Jl dr3}[iJl gJ- o*+lcT ,â*Stiiïl l++l L.t ,2i.r,/1}l àrg.,,;rqJl 93 àJ9-fikJl U+t . é^r,â+,1

.rr, $ps ru
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.âL-àrl Crirld.. eÉ{+ {É,e ,dx*c.rrJl r.l*+ âlsl-rrrJl Clr,at JSlJ+Jl -;gi.rrr û1 ,4ül Jà.à)tig -ôv

ôlJ,Jl ôl*.* uJ. L+t:'il jT § a$tisïl .,Jê $ljqJ 61:.ai gl ,g!s.2Il gc ,irqlJl Jà.r,)tis - ô^

*,.l.lcs s,,,lr5.. tLnr! .:J.-n ,J.'t.^U. Jrrl§ ilÀJb t"a+i;.gS-tl çsL3 Â39.gJ,3lJ,qJ e.:-+.rl3 ei.13li+,|

düi JÊ-.53 .ay.,*19 ,ÉiJ.C d,i.LâiJl ;2.c îûsÿt-c ô-rlfgc ,\r+ !É9d13 a;oÉl Og',âJ uûf+.g .ôî..,ÉlJ

irc,5-tlg,ôiJ,-cJbÉ93*Jl df.r..,É,â l.jr,1ettùÂ.Jl :L.r.a*f IÉ...Jüé*r§Jl:5>o,e1r*t t1-r15oJl ,;..;rligJl

ûsrl3 {-|.Âr.i .r.lJ3 É L.l ,i+r+13 ;;.rl§ .5tàrl gÉ l*JL- Lâ*î .,;rlàii â{ess.Jl 6,1 ,i;qttt Jà.})tJe .a,p,*l

,âJr.rrtl

31jhri9 ptrl çî;t ;+9J ,Jre oti*tj+rl elazLl;!.cj5'Jl .;r*i rrl*&-cJl sg4q9 i:.7ül {--.}59 - ô1

,rl,al*eJl td*â.aj g:Jl ttÊ.t'J| td:{.tr., r.'*1 ;iqJl r3ni9.ô1-r*rl l+1"âr+ O+r,;"i,allg;..j5rJl d..:.ôl
.a,;.r*l 61gLâ rlrr,! ,*i .rakJl ad,oj§â.,| JdÉ

,:.r:r*h ;., ra, ..:;ï,ffi: f::,5, f ;î-:*._îff: ,.;,
rpti rr *1b:Tt si:rJl t{tâ,.â uâs*âà'1 éJÂJl iJgrJl tg,iriil 

"ll 
,:rl3Â;"I[ â.r9ssJl gi3 - 1\

{-tirJt liLr,.À,sl+-L.:.*l+ *llCJ r:rtctteall O|d.l é.r:.i. gJog Erlr31 g"àg9 l+tt.âll i.qJ&, jSlJ,.;-ct3,

û9tlri rrÉÂJl gplé".liJg ,l3Stl U+ÀI l+Ir."ÀJl a3:*l t,.iêrrJ -ÉgSJ d,.c,' )l-il ,rrLer,p dr. ûrgrlrd iJdiJl

t'dl &+Jl Jàâyij .*;blTf r::rJl 6l*o qre ê,r, .;Jl crrl3*tt l*15'-â19 ,Qrtca fu^r..rq ,:rl+L-! dr.

.l+15.*âr, ,TôaJ L.J4èg i*rl-.Ltrrl ôr-elgJl Ë.â§ UÉ gJ.'.rl È.:-+.rl cjLôAr. 4i Ê3É§ çÀrl &rJl

..c.19f 3Lü r:rs,..ar ù'li .rqJIJ Ce,.g c,crlS C*Jt ".rl.Tl+ 
gl1Éfl i--rl* ,lirF ;.r+rl .+;5g -1Y

ri 413oEJl Ê5â'a j"{.c§ ger !-*,l.eJlr â.ctrtl at**tt aîrOl rjgtr d,l 6$3*l gô ai.1$ Jà.*)Lig - 1T

çl4sJl&..xérs-c s9.-.9tCli;Tl g. l*.tÈ:,.:J1 Ja.,r.ig.Jrt,,3*l 4i!rà rg.-.cldJg,oi''r-6;-;
.rLÈ Ë|,Âitl gs.a.+.r Cr-r dr.rXT O'hg.rtg3;-ucJl e.e+É ,|,àLtl '"'"' é

3* alr;l i,HS.:J â.95r'rl l+ii.iri, o;Jl aag*Jl ôs.rr..cJl -,pla;Jl dri gt;j-rfl Èc &-+Irl Jâ-:tii - lL
.ËîJ'.Jl -;.,p.r ,llt- Crt l*.,t- )L.Lê dl5.âi ç11r:Jl9 p1h:Jl 1,Js J9.ââJl 

"3 
algL*Jl

..lltl fur.e.rall Crl*lls el-rl....Jl ,É.9 QCrT ,*:*i ilr*l a*.- OLl Cl;j-lTl g. LL. Aiqlrl Jâ+-tig -1ô

;+SliiTl ..r'.ü 
é9.r, sJl JtclJ,rJl

*le;* il*b ,l;jl r3 ,tj§ls{ g§l gLasIl Li:rJle ,4Jg.o*l ô+nLlà :r+l Oi ;r+Jrl là})ti - 11

.;+StiJXJ dtÂrJl ir.i$Jl 91 ee* y5.i,9 ,dtàÀ*|, ,L4iJl dlr3 ,ü., L.f ,gri.;.rJl ,:rLi+.l ,ôssrc

-379-
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C,,.t ôJÊiJls,! ôrLoll c/-.frÀJl eb§l l+Jql ,,;Jl ôalsrJl Étlài.'ûJl ôl tâ+î &-+lJl Jààyi3 - 1Y

.)L.§ l.i+.rri 1+Sliitl rgri ge-r.J9* ,Jt*!|.,;c ds*ni \1 6rl*lle,lô ârl.Jl ù,. t ô.JÉiJlg 1 ô.rl-cJl

*l.rXl rcqg sls-z-,| g,c. )L.:b ,e.;*gfl irsÈlS é ôr;srJl 4ii#.irl ÊtSJl all ar-çtlt Ji.r,)l,ie - 1^

rlq;Jlg il;t ûË, ô1g1,.,.*ll ûl.c.rà, JgË*.râJl drl Ê.J,J.>.Jl ,Ll..rl a.;-rfl 7g,ae.:rLr,;kca ài{.r.Jl

.eJtiirl Usl+r Aa (ÉJ.Jl r{.r.,âJl sL uËJk:,r ,siJ'3Jl û13rtirl cJ- {+SttiTt CS-î êcÀic

ela.asJlg 2,,',o'.sll éJiJl .,4 lgr

.{-l!+,1 UerJl !s-r1i *:tt ertSrslL l4f :.;.'.1 +o çrf+'T, A.t+$ rJ,Sj -11

t1jlÀrâJ qê-er,J an!.Jl ,slgÀ;Il ÀBil+ dc€É:Jl s]e çl!ârl ;JrâJl ir+Irl é,srig - V'

jJi:J lj.it.airt â'3E;e..Jl sa3Lâ;,13 a{r*ÀJl 6rlpJl ,r4 .+Ult LËJÀJ| iJssJl -rL;:aL iJi*t .c i;.q,l,t9 - V\

.llgr-c*, g.:+.J, ;sJes gc ÀJIÂ.JL ôîJ..r, isJ. ryo ,r.te dl+.rl.Jl ,*;fut
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 عـــمراجـــة الــمــقائ

 الــــكتـــب –أوال 

 :بالمــــغة الـــعربيـــــة –أ 

ابراىيـ )مصطفى( وآخروف، معجـ المغة العربية: المعجـ الوسيط، دار الدعوة، القاىرة، مصر، د س،  .1
 .، د ط02ج 
دار الجامعة ، -دراسة فقيية مقارنة  –ابراىيـ رفعت )الجماؿ(، الحقوؽ غير المادية بيف الزوجيف  .2

 .، د ط2005الجديدة، مصر، 
 .، د ط02أبي بكر )الجصاص(، أحكاـ القرآف، دار اإلحياء لمتراث العربي، بيروت، لبناف، ج  .3
 .، د ط03أبو حامد )الغزالي(، احياء عمـو الديف، دار الفكر، بيروت، لبناف، د س، ـ  .4
، المغني، دار الكتاب العربي، أبو محمد موقؼ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد )ابف قدامة( .5

 .، د ط1983بيروت، لبناف، 
أبو عبد اهلل اسماعيؿ )البخاري(، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل  .6

، -باب عرض المرأة نفسيا عمى الرجؿ الصالح–عميو وسمـ وسنتو وأيامو، المشيور بصحيح البخاري 
 .01، ط 1979صر، المطبعة السمفية، القاىرة، م

، دار -الجرائـ ضد األشخاص واألمواؿ  –أحسف )بوسقيعة(، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص  .7
 .08، ط 01، ج 2008ىومة، الجزائر، 

 طبوعاتمال يواف، د-المبادئ والمصادر  –أحمد )اسكندري(، محاضرات في القانوف الدولي العاـ  .8
 .، د ط1999، الجزائر، امعيةجال
، ط 2011آباش(، األسرة بيف الجمود والحداثة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، أحمد ) .9

01. 
 .، د ط2004أحمد حسف )فراج(، أحكاـ األسرة في اإلسالـ، دار الجامعة الجديدة، مصر،  .10
 الجديد، الكتاب دار ،- المتغير والواقع التنظير بيف – األسرة اجتماع عمـ ،(األحمر) سالـ أحمد .11

 .01 ط ،2004 لبناف، بيروت،
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، 2009حمد محمد عمي )داود(، األحواؿ الشخصية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، أ .12
 .01ط

 دار األسرية، المشكالت سيكولوجية ،(الختاتنة) محسف سامي و ،(سعد أبو) المطيؼ عبد أحمد .13
 .01 ط ،2011 األردف، عماف، المسيرة،

محمد بف محمديف عبد الرحماف )المغربي(، مواىب الجميؿ لشرح مختصر الحطاب أبو عبد اهلل  .14
 .03، ط 03، ج 1992الشيخ خميؿ، دار الفكر، بيروت، لبناف، 

السيد )أبو الخير(، نصوص المواثيؽ واالعالنات واالتفاقيات لحقوؽ االنساف، دار ايتراؾ لمنشر  .15
 .01، ط 2005والطباعة والتوزيع، مصر، 

 .ىػ، د ط 1365فقو السنة، دار الفتح لإلعالـ العربي، القاىرة، مصر، السيد )سابؽ(،  .16
العربي )بمحاج(، المرحمة السابقة عمى التعاقد في ضوء القانوف المدني الجزائري، ديواف المطبوعات  .17

 .، د ط2011الجامعية، الجزائر، 
، د 2013ومة، الجزائر، العربي )بمحاج(، أحكاـ الزوجية وآثارىا في قانوف األسرة الجزائري، دار ى .18
 .ط

العربي )بمحاج(، أحكاـ الزواج في ضوء قانوف األسرة الجديد، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  .19
 .01، ط2012األردف، 

وفًقا آلخر التعديالت ومدعـ بأحدث –العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري  .20
 .06، ط 2012لجزائر، ، د ـ ج، ا-اجتيادات المحكمة العميا 

مقدمة الخطبة، الزواج، الطالؽ،  –العربي )بمحاج(، الوجيز في شرح قانوف األسرة الجزائري  .21
 .04، ط 01، ج 2004، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، -الميراث، الوصية 

ف األسرة دراسة مقارنة بقانو  –العربي )بختي(، أحكاـ الطالؽ وحقوؽ األوالد في الفقو اإلسالمي  .22
 .01، ط 2013، دار كنوز الحكمة، الجزائر، -الجزائري 

بف ممحة(، قانوف األسرة عمى ضوء الفقو والقضاء، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، االغوثي ) .23
 .03، ط 2015

، ط 2005بف ممحة(، قانوف األسرة عمى ضوء الفقو، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، االغوثي ) .24
01. 



 قـائـــمــة الــمراجــــــع
 

                                    ~ 409 ~   
 

 التوزيع دار ،- التحصيؿ وسبؿ البناء أسس – المسمـ البيت تكويف قواعد ،(مرسي) رضى أكـر .25
 .2004 مصر، اإلسالمية، والنشر

أمير فرج )يوسؼ(، العنؼ األسري ضد النساء واألطفاؿ ومكافحة التمييز العنصري، المكتب العربي  .26
 ، د ط.2011الحديث، عماف، األردف، 

ويوسؼ )المصري(، القانوف الدولي العاـ وعالقتو بالشريعة اإلسالمية، ايناس )محمد البيجي(  .27
 .01، ط 2013المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، 

، د 2012باديس )ذيابي(، صور وآثار فؾ الرابطة الزوجية في قانوف األسرة، دار اليدى، الجزائر،  .28
 .ط

 .، د ط2008اليدى، الجزائر، باديس )ذيابي(، آثار فؾ الرابطة الزوجية، دار  .29
بدراف أبو العينيف )بدراف(، الفقو المقارف لألحواؿ الشخصية، دار النيضة العربية، بيروت، لبناف،  .30

 .، د ط1967
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المتضمف القانوف المدني الجزائري، الصادر  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58 قانوف رقـال .8
المؤرخ في  05/10، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 1975سبتمبر  30المؤرخة في  78بالجريدة الرسمية عدد 

 . 2005يونيو  26، المؤرخة في 44، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2005يونيو  20
، المتضمف قانوف األسرة الجزائري، المعدؿ والمتمـ 1984يناير  09المؤرخ في  84/11القانوف رقـ  .9

 .2005لسنة  15، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2005فيفري  27المؤرخ في  05/02باألمر 
، المتعمؽ بعالقات العمؿ، الصادر بالجريدة 1990أبريؿ  21المؤرخ في  90/11القانوف رقـ  .10

 .1990أبريؿ  25خة في ، المؤر 17الرسمية عدد 
المؤرخ في  71/80، المعدؿ والمتمـ لمقانوف 2008فيفري  23المؤرخ في  09-08القانوف رقـ  .11
 21، المتضمف قانوف االجراءات المدنية واالدارية الجزائري، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 29/12/1971

 .2008لسنة 
ضمف قانوف الصحة، الصادر بالجريدة ، المت2018يوليو  02المؤرخ في  18/11القانوف رقـ  .12

 .2018يوليو  29، المؤرخة في 46الرسمية عدد 
المتضمف إنشاء صندوؽ النفقة، الصادر بالجريدة  ،04/01/2015المؤرخ في  15/01القانوف  .13

 .2015يناير  07المؤرخة في  01الرسمية عدد 
 .2015قانوف المالية لسنة  .14
، المحدد لكيفيات تمثيؿ المرأة في 2012يناير  12المؤرخ في  12/03القانوف العضوي رقـ  .15

 .2012يناير  14، المؤرخة في 01المجالس المنتخبة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
المتضمف قانوف العقوبات الجزائري، الصادر بالجريدة  1966يونيو  08المؤرخ في  66/156األمر  .16

 أبريؿ 28المؤرخ في  20/06والمتمـ بالقانوف ، المعدؿ 1966يونيو  11المؤرخة في  49الرسمية عدد 
 .2020 أبريؿ 29المؤرخة في  25، ج ر عدد 2020

المتضمف قانوف الجنسية الجزائري، الصادر  1970ديسمبر  15المؤرخ في  70/86األمر رقـ  .17
في المؤرخ  05/01األمر رقـ ب ، المعدؿ والمتمـ1970ديسمبر  18المؤرخة في  105بالجريدة الرسمية عدد 

 .2005فبراير  27المؤرخة في  15، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2005فبراير  27
 يوليو 18 في المؤرخ 63/218 رقـ لمقانوف المتمـ ،1974 يوليو 12 في المؤرخ 74/15 األمر .18

 .19/7/1974 في المؤرخة 58 عدد ر ج األعمى، المجمس إنشاء والمتضمف ،1963
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، المتضمف مصادقة الجزائر عمى اتفاقية القضاء 1996يناير  22المؤرخ في  96/51رقـ  األمر .19
 .1996يناير  24المؤرخة في  06، ج ر عدد 1979عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 

 مع الجزائر مصادقة المتضمف ،1992 ديسمبر 11 في المؤرخ 461-92 رقـ الرئاسي المرسوـ .20
 .1992 ديسمبر 23 في المؤرخة ،91 عدد ر ج الطفؿ، حقوؽ اتفاقية عمى تفسيرية تصريحات

، المتضمف رفع التحفظ عمى المادة 2008ديسمبر  28المؤرخ في  08/426المرسوـ الرئاسي رقـ  .21
، الصادر بالجريدة الرسمية 1979مف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة  (90)فقرة  (90)

 .2009يناير  21المؤرخة في  05عدد 
، المحدد لشروط وكيفيات تطبيؽ أحكاـ 2006ماي  11المؤرخ في  06/154المرسوـ التنفيذي رقـ  .22

ماي  14، المؤرخ في 31مكرر مف قانوف األسرة الجزائري، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  07المادة 
2006. 

تسيير حساب التخصص ، المحدد لكيفيات 21/04/2015المؤرخ في  15/107مرسوـ تنفيذي رقـ  .23
 ، الذي عنوانو "صندوؽ النفقة".302-142الخاص رقـ 

، المحدد لموثائؽ التي يتشكؿ منيا ممؼ طمب االستفادة 18/06/2015قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  .24
 مف المستحقات المالية لصندوؽ النفقة.

 النصوص القانونية العربية: - 0
أوت  13الموافؽ لػ  1376محـر  06األمر المؤرخ في الصادرة بمجمة األحواؿ الشخصية التونسية  .1

 ، المعدؿ والمتمـ.1956
المعدؿ بالقانوف  1953لعاـ  95قانوف األحواؿ الشخصية السوري الصادر بالمرسوـ التشريعي رقـ  .2

 .1975لعاـ  34رقـ 
جريدة ، الصادرة بال2016يناير  25، المتضمف مدونة األسرة المغربية، المحيف في 70.03القانوف  .3

 .6433الرسمية عدد 
 .قانوف األحواؿ الشخصية السوداني .4
 .مشروع القانوف العربي الموحد لألحواؿ الشخصية .5
 .مشروع القانوف الخميجي الموحد لألحواؿ الشخصية .6

 بية: ـــة األجنــبالمغ –ب 
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1. code civil français, dernière modification, Dalloz, le 14 février 2020.   

 القرارات القضائية –خامسا 
، لسنة 01، ـ ؽ عدد 1966ديسمبر  07، غ أ ش، المؤرخ في جمس األعمىقرار صادر عف الم .1

1968. 
، لسنة 01، ـ ؽ عدد 12/03/1969قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، المؤرخ في  .2

1969. 
وزارة العدؿ، ل ، النشرة السنوية19/02/1969قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، المؤرخ في  .3

 .1969الجزائر، لسنة 
، نشرة 1982، المؤرخ في سنة 26709قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، بالممؼ رقـ  .4

 .1982القضاة، عدد خاص، لسنة 
، ـ ؽ 11/06/1984، المؤرخ في 33652قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، بالممؼ رقـ  .5

 .1989، لسنة 03عدد 
، ـ ؽ عدد 19/11/1984، بتاريخ 43784األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  قرار صادر عف المجمس .6

 .1989، لسنة 03
، ـ 1984سبتمبر  24، المؤرخ في 34438قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .7

 .1989، لسنة 01ؽ عدد 
ـ ؽ  ،20/12/1985، المؤرخ في 39065قرار الصادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .8

 .1986لسنة  01عد 
، ـ ؽ 25/02/1985، المؤرخ في 35891قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .9

 .1989، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 20/05/1985، المؤرخ في 36414قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .10

 .1990، لسنة 02عدد 
، ـ ؽ 05/05/1986، المؤرخ في 40429ممؼ رقـ قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بال .11

 .1989، لسنة 04عدد 
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، ـ ؽ 10/02/1986، المؤرخ في 39394قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .12
 .1989لسنة  01عدد 
، ـ ؽ 27/01/1986، المؤرخ في 39731قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .13

 .1993، لسنة 04عدد 
، ـ ؽ 07/04/1986، المؤرخ في 41560قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .14

 . 1989، لسنة 02عدد 
، ـ ؽ 21/11/1988، المؤرخ في 51728قرار صادر عف المجمس األعمى، غ ؽ خ، بالممؼ رقـ  .15

 .1990، لسنة 03عدد 
، ـ ؽ 25/12/1989مؤرخ في ، ال56097قرار الصادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .16
 .1999لسنة  01عد 
، ـ ؽ عدد 13/03/1989، بتاريخ 52850قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .17
 .1995، لسنة 02
، ـ ؽ 27/03/1989، المؤرخ في 853017قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ،  .18

 .1991، لسنة 01عدد 
، لسنة 04، ـ ؽ عدد 02/01/1989س األعمى، غ أ ش، المؤرخ في قرار صادر عف المجم .19

1991. 
، ـ ؽ 13/03/1989، المؤرخ في 52221قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .20

 .1993، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 1991فيفري  20، المؤرخ في 75588قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .21

 .1993 ، لسنة04عدد 
، ـ ؽ 23/04/1991، المؤرخ في 73885قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .22

 .1993، لسنة 02عدد 
، ـ ؽ 17/03/1992، المؤرخ في 81129قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .23

 .1992لسنة  02عدد 



 قـائـــمــة الــمراجــــــع
 

                                    ~ 432 ~   
 

، ـ ؽ عدد 22/12/1992، بتاريخ 87301قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .24
 .1995، لسنة 02
، ـ 27/04/1993، المؤرخ في 105366قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .25

 .1994، لسنة 02ؽ عدد 
، نشرة 19/04/1994، المؤرخ في 115118قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .26

 .1997، لسنة 52القضاة عدد 
، ـ 29/11/1994، المؤرخ في 112705قرار صادر عف المجمس األعمى، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .27

 .1995، لسنة 01ؽ عدد 
، نشرة 02/05/1995، المؤرخ في 118475قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .28

 .1996، لسنة 49القضاة عدد 
، نشرة 14/10/1995، المؤرخ في 125059قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .29

 .1998، لسنة 53القضاة عدد 
، نشرة 26/09/1995، المؤرخ في 122443قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .30

 .1996، لسنة 55القضاة عدد 
، ـ ؽ 30/07/1996، المؤرخ في 141262قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .31

 .1998لسنة ، 01عدد 
، ـ ؽ 24/09/1996، المؤرخ في 237148قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .32

 .2001، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ عدد 1996، المؤرخ في سنة 138949قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .33
 .1996، لسنة 02
، ـ ؽ 23/04/1996، المؤرخ في 135435 قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ، .34

 .1998، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 23/12/1997، المؤرخ في 181648قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .35

 .1997، لسنة 01عدد 
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، ـ ؽ 21/04/1998، المؤرخ في 189226قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .36
 .2001عدد خاص، لسنة 

، ـ ؽ 17/03/1998، المؤرخ في 179696رار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ ق .37
 .1999عدد خاص، لسنة 

، 1999مارس  16، المؤرخ في 217179قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .38
 .2000عدد خاص لسنة 

، ـ ؽ عدد 16/02/1999ريخ ، بتا213571قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .39
 .2001خاص، لسنة 

، ـ ؽ 15/06/1999، المؤرخ في 224655قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .40
 .2001، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 15/01/1999، المؤرخ في 223834قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .41

 .2001عدد خاص، لسنة 
، ـ ؽ 16/03/1999، المؤرخ في 216239محكمة العميا، غ أش، بالممؼ رقـ قرار صادر عف ال .42

 .2001عدد خاص، لسنة 
، ـ ؽ 15/09/1999، المؤرخ في 223019قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .43

 .2001عدد خاص، لسنة 
، ـ ؽ 16/03/1999، المؤرخ في 216239قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .44

 .2001عدد خاص، لسنة 
، ـ ؽ 16/02/1999، المؤرخ في 218754قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .45

 .2001، لسنة 1عددخاص
، ـ ؽ 21/11/2000، المؤرخ في 252994قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .46

 .2001، لسنة 01عدد 
جويمية  18، المؤرخ في 821942مة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار قضائي صادر عف المحك .47

 .2003، لسنة 02، ـ ؽ عدد 2000
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، ـ ؽ 21/11/2000، المؤرخ في 251682قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .48
 .2001، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 20/06/2000، المؤرخ في 245159قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ،  .49

 .2001، لسنة 01عدد 
فيفري  21، المؤرخ في 255711قرار قضائي صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .50

 .2002، لسنة 02، ـ ؽ عدد 2001
، ـ ؽ 2001فيفري  21، المؤرخ في 255711قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أش، بالممؼ رقـ  .51

 .2002، لسنة 02عدد 
، ـ ؽ 13/03/2002، المؤرخ في 276760المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار صادر عف  .52

 .2004، لسنة 01عدد 
، ـ 2002جويمية  03، المؤرخ في 261925قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أش، بالممؼ رقـ  .53

 .2003، لسنة 02ؽ عدد 
، ـ ؽ 10/04/2002، المؤرخ في 279878قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .54

 .2003، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 31/07/2002، المؤرخ في 288072قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .55

 .2004، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 11/02/2004، المؤرخ في 480264قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .56

 .2009، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 19/01/2005، المؤرخ في 334060لعميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار صادر عف المحكمة ا .57

 .2005، لسنة 01عدد 
، نشرة 12/10/2005، المؤرخ في 335858القرار الصادر عف ـ ع، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .58

 .2008، لسنة 63القضاة، العدد 
، ف ؽ 12/10/2005، المؤرخ في 339353قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .59

 .2008، لسنة 63عدد 
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، ـ ـ 16/11/2005، المؤرخ في 348956قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .60
 .2005، لسنة 02ع عدد 

، ف ؽ 13/07/2005، المؤرخ في 339617قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .61
 .2008، لسنة 63عدد 
نوفمبر  15، المؤرخ في 372290المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار قضائي صادر عف  .62

 .2007، لسنة 01، ـ ؽ عدد 2006
، ـ ـ 12/01/2006، المؤرخ في 356997قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .63

 .2006، لسنة 02ع عدد 
، ـ ـ 12/07/2006ي ، المؤرخ ف356997قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .64

 .2006، لسنة 02ع عدد 
، ـ ـ 14/06/2006، المؤرخ في 258613قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .65

 .2006، لسنة 02ع، عدد 
، ـ ؽ 15/11/2006، المؤرخ في 373707قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .66

 .2007، لسنة 01عدد 
، ـ ؽ 12/07/2006، المؤرخ في 368660لمحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ قرار صادر عف ا .67

 .2006، لسنة 01عدد 
مارس  12، المؤرخ في 321514قرار قضائي صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .68

 .2008، لسنة 01، ـ ؽ عدد 2008
، ـ ـ 16/09/2009في ، المؤرخ 511644قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .69

 .2010، لسنة 01ع، عدد 
 .2009، لسنة 01، ـ ـ ع، عدد 476515قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .70
، ـ ـ 15/09/2011، المؤرخ في 654972قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .71

 .2011، لسنة 02ع عدد 
، ـ ؽ 14/07/2011، المؤرخ في 624622ش، بالممؼ رقـ  قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ .72

 .2012، لسنة 02عدد 
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، ـ ـ 15/09/2011، المؤرخ في 656259قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .73
 .2012، لسنة 01ع عدد 

نشرة  13/07/2005، المؤرخ في 332324قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .74
 .2006، لسنة 59ة، عدد القضا

، ـ ـ 17/05/2006، المؤرخ في 364850قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .75
 .2007، لسنة 02ع، عدد 

، ـ ـ 13/05/2009، المؤرخ في 497457قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .76
 .2009، لسنة 01ع، عدد 

، ـ ـ 14/01/2009، المؤرخ في 481857قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .77
 .2009، لسنة 02ع عدد 

، ـ ـ 15/07/2010، المؤرخ في 564787قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .78
 .2010، لسنة 02ع، عدد 

، ـ ـ 10/03/2011، المؤرخ في 613469قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .79
 .2012، لسنة 01ع، عدد 

، ـ ـ 13/10/2011، المؤرخ في 650014قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .80
 .2012، لسنة 01ع، عدد 

، ـ ـ 13/01/2011، المؤرخ في 596191قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ،  .81
 .2011، لسنة 02ع عدد 

، ـ ـ 10/11/2011، المؤرخ في 653323قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .82
 .2012، لسنة 02ع عدد 

، ـ ـ 12/05/2011، المؤرخ في 622754قرار صادر عف المحكمة العميا، غ أ ش، بالممؼ رقـ  .83
 .2012، لسنة 01ع عدد 

 الصكوك والمواثيق الدولية -سادسا 
اإلعالف العالمي ، المتضمف 10/12/1948المؤرخ في  217قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  .1

 لحقوؽ اإلنساف.
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، الصادرة عف الجمعية العامة اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسف الزواج وتسجيؿ عقود الزواج .2
 09، والتي دخمت حيز النفاذ في 1962نوفمبر  07، المؤرخ في 17 -د 1763لألمـ المتحدة بقرارىا رقـ 

  .1964ديسمبر 
العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية، تـ اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  .3

 . 1966كانوف األوؿ/ديسمبر  16المؤرخ في  2200
، تـ اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعيد الدولي لمحقوؽ  .4

 . 1966كانوف األوؿ/ديسمبر  16المؤرخ في  2200المتحدة رقـ 
، 1967كانوف األوؿ/ديسمبر  06المؤرخ في  2287قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة، رقـ  .5

 .اتفاقية فيينا لقانوف المعاىداتالمتضمف اعتماد 
، 1979كانوف األوؿ/ديسمبر  18المؤرخ في  34/180المتحدة رقـ قرار الجمعية العامة لألمـ  .6

وعرضيا لمتوقيع  -CEDAW-المتضمف اعتماد اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 
 والتصديؽ واالنضماـ.

 .1981 لسنة والشعوب اإلنساف لحقوؽ اإلفريقي الميثاؽ .7
حقوؽ الطفؿ ُاعتمدت وُعرضت لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة  اتفاقية .8

 .1990سبتمبر  02، ودخمت حيز التنفيذ في 1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25لألمـ المتحدة 
أكتوبر  06المؤرخ في  (،34)قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة في دورتيا الثالثة واألربعوف  .9

، المتضمف اعتماد البروتوكوؿ االختياري الممحؽ اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 1999
 .22/12/2000دخؿ حيز التنفيذ في  ، والذي1979

التقرير األولي المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة لألمـ  .10
 .CEDAW/DZA/01/11/09/1998، 1998متحدة، نيويورؾ، ال

 –ردود لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير األولية المقدمة مف الدوؿ األطراؼ  .11
، والدورة الحادية 1999شباط/فبراير  05كانوف الثاني/يناير إلى  19، الدورة العشروف مف -الجزائر 

، مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ المتحدة، في دورتيا 1999ونيو حزيراف/ي 25إلى  07والعشروف مف 
 .CEDAW/C/SR-406/1/ADD-1، 1999الرابعة والخمسوف، نيويورؾ، 
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التقرير الدوري الثاني المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة  .12
 .CEDAW/C/DZA/2/05/02/2003، 2003فبراير  05لألمـ المتحدة، نيويورؾ، في 

 في التنفيذ حيز دخؿ والذي ،22/05/2004 بتاريخ الصادر اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ .13
05/03/2008. 
الختامية لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى التقارير الدورية الثانية لمدوؿ األطراؼ  التعميقات .14
، الجمعية العامة لألمـ 2005كانوف الثاني/يناير  28إلى  10، الدورة الثانية والثالثوف مف -الجزائر  –

 .CEDAW/C/SR/667/668، 2005، نيويورؾ، 2005المتحدة، الدورة ستوف لسنة 
التقرير الدوري الجامع لمتقريريف الدورييف الثالث والرابع المقدـ مف الجزائر إلى لجنة القضاء عمى  .15

-CEDAW/C/DZA/CO/3، 2009التمييز ضد المرأة، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، نيويورؾ، 
4/24/05/2009. 

التقارير المجمعة الثالثة التعميقات الختامية لمجنة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة عمى  .16
آذار/مارس  02شباط/فبراير إلى  13، الدورة الحادية والخمسوف، -الجزائر  –والرابعة لمدوؿ األطراؼ 

، 2012، الجمعية العامة لألمـ المتحدة، الدورة السادسة وستوف، نيويورؾ، 2012
CEDAW/C/SR/1031/1032. 

التمييز ضد المرأة حوؿ المساواة في الزواج  ( المقدمة مف لجنة القضاء عمى21التوصية رقـ ) .17
 .1992والعالقات األسرية، الدورة الثالثة عشر، لسنة 

الثالثة عشر  تياجمسفي ( لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة، 23التوصية رقـ واحد وعشروف ) .18
 .1994(، لسنة 13)

اتفاقية مف  (11)شأف المادة ب (00)التوصية العامة لمجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة رقـ  .19
 .30/10/2013بتاريخ  الصادرة القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة،

لممؤتمر العالمي المعني بالمرأة المتعقد في بكيف في الفترة  01إعالف ومناىج عمؿ بكيف، القرار رقـ  .20
 .1995سبتمبر  05و 04

 التــمداخـــال –ا ـــسابع
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وىاني )بوجعدار(، اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة وآثارىا ابراىيـ )رحماني(  .1
عمى مقومات األسرة، الممتقى الدولي الثاني "المستجدات الفقيية في أحكاـ األسرة"، جامعة الشييد حمو 

 .2018أكتوبر  24/25الوادي، الجزائر،  –لخضر 
في الشريعة اإلسالمية وقانوف األسرة الجزائري،  حفيظة فضمة، نظاـ انفصاؿ الذمة المالية لمزوجيف .2

ممتقى وطني حوؿ "الذمة المالية بيف الزوجيف في التشريع الجزائري المقارف"، جامعة محمد الصديؽ بف 
 .2015ديسمبر  09 – 08يحي، جيجؿ، الجزائر، 

ؾ باألصوؿ جياللي تشوار وزكريا برياح، أحكاـ الخمع في ظؿ قانوف األسرة الجزائري بيف التمس .3
، الممتقى الدولي الثاني بعنواف: "المستجدات -دراسة مقارنة  –الشرعية وتعزيز مظاىر المساواة بيف الزوجيف 

 .2018أكتوبر  25-24الفقيية في أحكاـ األسرة"، معيد العمـو اإلسالمية، جامعة الوادي، الجزائر، 
جيف في االتفاقيات والمواثيؽ الدولية عمى ، أثر تكريس المساواة التامة بيف الزو عبد الحميـ بوشكيوه .4

حماية مقومات األسرة المسممة في التشريعات الوطنية، الممتقى الدولي التاسع بعنواف "قضايا األسرة المسممة 
باتنة،  –المعاصرة في ضوء أصوؿ ومقاصد الشريعة االسالمية والتشريعات العربية"، جامعة الحاج لخضر 

 .2018نوفمبر  28-27الجزائر، 
، الممتقى -دراسة شرعية لمبدأ المساواة  –محمد حيدرة، مركز المرأة والرجؿ في الحياة األسرية  .5

 –"، جامعة حسيبة بف بوعمي –بيف الثابت والمتغير  –الدولي األوؿ حوؿ "التطور التشريعي ألحكاـ األسرة 
 .2015نوفمبر  26-25الشمؼ، الجزائر، 

 المواقع االلكترونية –ثامنا 
1. www.unicef.or 
2. www.roayahnews.com.  

3. www.startimes.com 

4. www.wikipedia.com 

5. www.unhchr.ch 

6. www.unescwa.org 

7. www.fiqhacademy.org.sa 

8. www.emary.edu/ifl/somalia-htmt 

9. www.islamweb.net 
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10. www.echoroukonline.com  

11. www.maghrebvoices.com 

12.  http//www.djazairess.com/akhbarelyoum/139479. 

13. www.anaajah.net 

14. www.ma3reefa.com 

15. www.educapsy.com 

16. www.momahidat.org/uploaded/mawathiq-osra/pdf 

17. www.idsb.org/ar/faaliyetl/er/from-idsb/icerik/1415. 
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 اتـوعـــــموضـرس الــــيـــف

 صفحتو    العنوان 
 - إىداء

 - شكر وتقدير 
 - المختصرات

 8 - 1 مقدمة
اإلطار المفاىيمي التفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز الفصل التمييدي: 

 ضد المرأة وقانون األسرة الجزائري
9 

  9 األول: ماىية اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة المبحث
 10 المطمب األول: مفيوم اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 10 تعريف االتفاقية وتقييمياالفرع األول: 
 10 الفقرة األولى: تعريف اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 15 اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقييمالفقرة الثانية: 
 15 أوال: مزايا االتفاقية

 17 عيوب االتفاقية ثانيا:
الثاني: المبادئ األساسية التفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد  فرعال

 المرأة
19 

 20 : مبدأ المساواةىاألولالفقرة 
 20 مبدأ المساواة : مفيومأوال
 24 : تمييز المساواة عن الجندرثانيا

 26 : مبدأ عدم التمييزةالثاني الفقرة
 27 : مفيوم مبدأ عدم التمييزأوال

 28 مبدأ عدم التمييز بموجب اتفاقية سيداو ثانيا:
 31الثاني: اآلليات التنفيذية التفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد  المطمب
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 المرأة
األول: التوقيع عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة  فرعال

 والتحفظات الواردة عمييا
31 

 32 : التوقيع عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأةىاألول الفقرة
 36 المرأة: التحفظ عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد ةالثاني الفقرة
 42 الثاني: لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة الفرع
: إنشاء لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة كآلية لمراقبة تنفيذ ىاألول الفقرة

 االتفاقية
42 

 45 : ميام لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأةةالثاني الفقرة
: ميام لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة المحددة بموجب اتفاقية سيداو أوال

1979 
45 

: ميام لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة المنصوص عمييا بموجب ثانيا
 1999البروتوكول االختياري الممحق باالتفاقية 

51 

 54 اإلطار المفاىيمي لقانون األسرة الجزائري: المبحث الثاني
 54 مفيوم األسرة: المطمب األول

 54 تعريف األسرة وأشكاليا: الفرع األول
 55 تعريف األسرة: الفقرة األولى
 59 أشكال األسرة: الفقرة الثانية
 62 األسرة في اإلسالم والمواثيق الدولية: الفرع الثاني
 62 األسرة في اإلسالم: الفقرة األولى
 65 المواثيق الدوليةاألسرة في : الفقرة الثانية

 69 مفيوم قانون األسرة الجزائري: المطمب الثاني
 69 قانون األسرة ومواضيعو: تعريف الفرع األول

 69 تعريف قانون األسرة: الفقرة األولى
 73 مواضيع قانون األسرة الجزائري: الفقرة الثانية
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 74 التطور التاريخي لقانون األسرة الجزائري: الفرع الثاني
 75 1984مرحمة قانون األسرة لسنة : الفقرة األولى
 78 02-05مرحمة تعديل قانون األسرة بموجب األمر : الفقرة الثانية

الباب األول: انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة عمى 
 أحكام الزواج وآثاره

84 

الفصل األول: انعكاسات اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة عمى 
 أحكام الزواج 

85 

 85 المبحث األول: انعكاسات االتفاقية عمى مقدمات الزواج
 85 المطمب األول: في أحكام الخطبة

 86 الفرع األول: مفيوم الخطبة
 86 الفقرة األولى: تعريف الخطبة وحكميا

 89 الثانية: شروط صحة الخطبة الفقرة
اقرار التساوي بين الجنسين في إعالن الخطبة بموجب اتفاقية سيداو : الفرع الثاني

 وقانون األسرة الجزائري
91 

 91 المساواة بين الجنسين في إعالن الخطبة بموجب اتفاقية سيداو: الفقرة األولى
المساواة بين الجنسين في إعالن موقف المشرع الجزائري من : الفقرة الثانية

 الخطبة
92 

 97 في العدول عن الخطبة: المطمب الثاني
 98 جواز العدول عن الخطبة: الفرع األول

 98 الخطبة عقد ال يجوز العدول عنو: الفقرة األولى 
 99 الخطبة وعد يجوز العدول عنو: الفقرة الثانية
 103 في آثار العدول عن الخطبةإلغاء التفاضل بين الجنسين : الفرع الثاني
 104 المساواة بين الجنسين في حق العدول عن الخطبة: الفقرة األولى
 105 المساواة في التعويض عن ضرر العدول: الفقرة الثانية
 109 المساواة في رد اليدايا: الفقرة الثالثة
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 113 انعكاسات االتفاقية عمى ركن الزواج وشروطو: المبحث الثاني
 114 تحقيق التساوي بين الزوجين في الرضا وأىمية الزواج: المطمب األول

 114 المساواة بين الزوجين في الرضا بالزواج: الفرع األول
 115 المساواة بين الزوجين في الرضا بالزواج عمى ضوء اتفاقية سيداو: الفقرة األولى
تكريسا  الجزائريسرة األالمساواة في الرضا بالزواج في قانون : الفقرة الثانية

 التفاقية سيداو
118 

 122 إلغاء التمييز بين الزوجين من خالل توحيد سن الزواج: الفرع الثاني
توحيد سن الزواج بين الجنسين بموجب اتفاقية سيداو وقانون : الفقرة األولى

 األسرة الجزائري
123 

 129 القانوني لمزواجالجزاء المترتب عمى مخالفة السن : الفقرة الثانية
تحسين الصحة اإلنجابية لمجنسين بإقرار المساواة في الفحص الطبي : الفرع الثالث
 قبل الزواج

133 

 133 اإلطار المفاىيمي لمفحص الطبي قبل الزواج: الفقرة األولى
 136 اإلطار القانوني لمفحص الطبي قبل الزواج: الفقرة الثانية

الشرعي إلغاء التمييز بين الزوجين من خالل إسقاط ركن الولي : المطمب الثاني
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 الممخص 

اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة "لقد جاءت ىذه الدراسة تحت عنوان 
 المشرع األسري الجزائريتأثر  مدىتبيان ، وقد ىدفت إلى "وانعكاساتها عمى قانون األسرة الجزائري

،  00/02الصادر باألمر لقانون األسرة في تعديمو األخير ذات الجدل الواسع خاصة  بنصوص ىذه االتفاقية
 .في باب الزواج والطالقخاصة وىو األمر الذي اتضح جميا 

سواء تعديالت جوىرية عمييا وبالفعل فقد كان انعكاس االتفاقية كبير في ىذه الجزئية، حيث ُأدخمت 
ال يجوز من الطابوىات التي ذلك عتبر قبل أحكام الزواج والطالق أو آثارىما، وىو ما كان يما تعمق منيا ب
 .فييا ىي دين يصمح لكل زمان ومكانتعديميا، طالما كانت المرجعية ال المساس بيا و 

وتكشف ىذه الدراسة عمى أنو ورغم أىمية بعض التعديالت التي أدخميا المشرع الجزائري عمى أحكام 
إال أنو قد فتح عمى نفسو أبواب  ،لجنتيامطالبات الزواج والطالق وآثارىما استنادا إلى بنود اتفاقية سيداو و 

بشكل كمي واعتمد في   كان في غنى عنيا، خاصة في تمك التعديالت التي أسقط دور الشريعة اإلسالمية فييا
الخمع باإلرادة المنفردة ، من أىميا: الوالية، القوامة، التأديب، عمى أحكام االتفاقية حصرا قنينيات

 لمزوجة...إلخ.

( من االتفاقية التي ُتعني بالحقوق 11المادة السادسة عشر )ستنادا ألحكام التعديالت جاءت ا ىذه
 أمر شكميأن ىذا التحفظ ىو مجرد يتبين لكن  ىذه المادة، عمى الرغم من تحفظ الجزائرعمى األسرية لممرأة، 

مما ُينبئ بتحضير ، كون المشرع قد قام تقريبا بتفعيل أغمب بنود ىذه المادة في قانون األسرة الجزائري، فقط
ن تم ذلك فعال ستقع الجزائر في مأزق، كون  متبعة في ذلك سياسة الخطوةتحفظيا الجزائر لسحب  بخطوة، وا 

فوض ورفع كل الحواجز والقيود، فيو اتفاقية سيداو ىي صك دولي عمماني ييدف إلى إباحة كل ما ىو مر 
عدة، ُيمزم المرأة بالنفقة، يوحد مركز الجنسين مساواًة عترف بابن الزنا، ُيسقط الالعالقات غير الشرعية، يبيح ي

ال عداًل، يمغي كافة االختالفات بين المرأة والرجل، يمنح المرأة الزعامة عمى األسرة، ُيقر التبني، ُيخل 
وىي أمور يعتبرىا المجتمع بمقاصد الزواج، يفتح شيية النساء عمى الطالق، ييدم األسرة ويفكك المجتمع، 

 وغير قابمة لمتفعيل بأي حال من األحوال. ضرب من اليذيان،ي المسمم الجزائر 
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Résumé 
Cette étude s'intitule sur «La Convention sur l'élimination de toutes les 

formes de discrimination à l'égard des femmes et ses implications sur le droit 

algérien de la famille» et elle vise  à montrer à quel point le législateur algérien de 

la famille était affecté par les dispositions de cette convention très controversée, 

notamment dans son récent amendement au droit de la famille promulgué par 

l'ordonnance 02/05 Cela était clairement évident, surtout à la porte du mariage et 

du divorce. 

En effet, le reflet de l'accord a été grand dans cette partie, car des 

modifications substantielles y ont été apportées, qu'elles soient liées aux 

dispositions du mariage et du divorce ou à leurs effets, ce qui a été considéré 

comme un tabou qui ne peut être violé ou modifié,  a cause  des références qu'il 

contient  qui est  tire de la religion qui convient à tous les temps et place. 

Cette étude révèle que malgré l'importance de certains amendements 

introduits par le législateur algérien aux dispositions du mariage et du divorce et 

leurs effets fondés sur les clauses de l'accord CEDAW et les demandes de son 

comité, notamment dans les amendements dans lesquels le rôle de la loi islamique 

a été complètement abandonné., il s'est appuyé exclusivement sur les dispositions 

de la convention, dont les plus importantes sont: la tutelle, la discipline, Divorce 

par la seule volonté de l'épouse ... etc. 

Ces amendements sont conformes aux dispositions de l’article 16 de la 

convention relative aux droits familiaux des femmes, malgré les réserves de l’ Etat 

Algérien sur cet article. Ces amendements prédit que l'Algérie s'apprête à retirer sa 

réserve, , et si cela est effectivement fait, l'Algérie tombera dans un dilemme, 

puisque l'accord CEDAW est un instrument international laïque visant à permettre 

tout ce qui est inacceptable et à lever toutes barrières et restrictions, car il permet 

des relations illégales Il avoue le fils d'adultère, abolit la période d'attente, oblige la 

femme à dépenser, unifie le statut des sexes dans l'égalité et non la justice, élimine 

toutes les différences entre les femmes et les hommes, donne aux femmes le 

leadership sur la famille, approuve l'adoption, viole les buts du mariage, encourage  

les femmes a divorcée, détruit la famille et désintègre la société, Ce sont des sujets 

que la communauté musulmane algérienne refusent et les considèrent en aucun cas 

susceptibles d'être activés ou appliques. 
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ABSTRECT 

This study was entitled “The Convention of the Elimination of All Forms 

of Discrimination Against Women and its Implications for the Algerian 

Family Law” and it aimed to show the extent to which the Algerian family 

legislator was affected by the provisions of this widely controversial convention, 

especially in its recent amendment to the family law promulgated by Order 02/05, 

which was clearly evident especially in the matter of marriage and divorce. 

Indeed, the reflection of the agreement was great in this part, as substantial 

amendments were introduced to it, whether related to the provisions of marriage 

and divorce or their effects, and that was considered before as a form of taboos 

which may not be violated or modified, as long as the reference in it, is a religion 

that is suitable for all time and place. 

This study shows that despite the importance of some amendments 

introduced by the Algerian legislator to the provisions of marriage and divorce and 

their effects based on the clauses of the CEDAW agreement and the demands of its 

committee, it has opened some doors for itself which were indispensable, 

especially in those amendments in which the role of Islamic law was completely 

dropped. In codifying them, he relied exclusively on the provisions of the 

convention, the most important of which are: guardianship, discipline, divorce by 

the wife's sole will ... etc. 

These amendments came in accordance with the provisions of Article (16) of 

the convention dealing with the family rights of women, despite the legislator’s 

reservations on this article, but it turns out that this reservation is only a formality, 

since the legislator has almost activated most of the provisions of this article in The 

Algerian family law, which foretells that Algeria is preparing to withdraw its 

reservation, following a step-by-step policy, and if this is indeed done, Algeria will 

fall into a dilemma, since the CEDAW agreement is a secular international 

instrument aimed at permitting all that is unacceptable and lifting all barriers and 

restrictions, it permits illegal relations,  confesses the son of adultery, abolishes 

"El-Iida" waiting period, obliges the woman to spend, unifies the position of the 

sexes in equality and not justice, eliminates all differences between women and 

men, gives women leadership over the family, approves adoption, breaks the 

intentions of marriage, opens women's appetite for divorce, destroys the family and 
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disintegrates society. These are matters that the Algerian Muslim community 

considers a kind of delirium, and are in no way capable of being realized. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


