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CRIMINAL PROTECTION OF A CHILD'S CIVIL STATUS IN
THE ALGERIAN PENAL CODE: THE CRIME OF NOT GIVING
BIRTH TO A CHILD AS A MODEL
Ismahane ABDERREZAK1
Abstract
The Algerian legislator enshrined the criminal protection of the
child against anything that could prevent the verification of his
identity from birth. He wanted to record this incident and report it
to the official authorities, in order to preserve his rights from his
birth. And refraining from declaring his birth was considered a
crime punishable by law for all those who attended his birth or by
the registrar. This study was focused on introducing the child's
marital status first recognition of the provisions of the offense of
not declaring the birth of a child in accordance with article 442,
paragraph 3 of the Algerian Penal Code by controlling its elements
and the sanctions which ensue from it.
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انذًاٌح انجُائٍح نهذانح انًذٍَح نهطفم فً لاَىٌ انؼمىتاخ انجسائري
:جرًٌح ػذو انتظرٌخ تًٍالد طفم أًَىرجا
2

اسًهاٌ ػثذ انرزاق
يهخض

كشط انًششع انجضائش٘ دًبٚخ جضائٛخ نهطفم يٍ كم يب يٍ شأَّ أٌ ٚذٕل
دٌٔ انزذمك يٍ شخظٛزّ ،ثذءا يٍ ٔالؼخ يٛالدِ .فمذ دشص ػهٗ أٌ رغجم
ْزِ انٕالؼخ ٔ ٚؼهٍ ػُٓب نذٖ انٓٛئبد انشعًٛخ ،دشطب ػهٗ دفع دمٕلّ يٍ
نذظخ يٛالدِ دٛبٔ .اػزجش االيزُبع ػٍ انزظشٚخ ثًٛالدِ جشًٚخ ٚؼبلت ػهٓٛب
انمبٌَٕ كم يٍ دضش ٔالؼخ انًٛالد يٍ رٔ ،ّٚأٔ يٍ طشف ضبثظ انذبنخ
انًذَٛخٔ .لذ اَظجذ ْزِ انذساعخ ػهٗ انزؼشٚف ثبنذبنخ انًذَٛخ نهطفم أٔالا ،ثى
انزؼشف ػهٗ أدكبو جشًٚخ ػذو انزظشٚخ ثًٛالد انطفم ٔفمب نهًبدح  444فمشح 3
يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انجضائش٘ يٍ خالل ضجظ أسكبَٓب ٔ انجضاءاد انًزشرجخ
ػُٓب.
انكهًاخ انًفتادٍح :دبنخ يذَٛخ ،طفم ،رظشٚخ ثًٛالد ،ػمٕثخ.

يمذيح:
إن الحالة المدنٌة لإلنسان لها عاللة مباشرة بكٌان األمة ووجودها واستمرارها ،ألجل ذلن تتدخل
الدول فً إدارة المجتمعات ،ومن ثم المٌام بإجراء تنظٌم شامل لحالة كل مواطن من مواطنٌها داخل
الوطن وخارجه ،وكذا تتبع مراحل وجود هذا المواطن منذ والدته إلى وفاته ،وذلن عن طرٌك سن
نصوص تشرٌعٌة تنظم حا الت المٌالد والزواج واآلثار المترتبة عنها داخل األسرة والمجتمع ،حٌث
تهتم هذه األنظمة بموانٌنها بالتواجد المانونً لكل فرد فً المجتمع ،وبكل صفاته الطبٌعٌة والمانونٌة
التً تالزمه ،وترتبط بذاته وشخصٌته ،بحٌث تمٌزه عن ؼٌره من الناس ونظرا ألهمٌة الحالة المدنٌة
ل ألشخاص ،وجب على كل بلدٌة األم ،على أن ٌتضمن لمب واسم المواطن وموطنه ومكان إلامته
ومحل وتارٌخ والدته ومهنته .لهذا كان لزاما على كل مواطن جزائري أن ٌصرح بالوالدة والوفاة
والزواج والطالق ،وأي مخالفة بعدم التصرٌح تولع صاحبها تحت طائلة العماب ،وهو ما تضمنه
لانو ن العموبات الجزائري الذي حرص كل الحرص على إلرار حماٌة كافٌة للحالة المدنٌة لكل طفل
مولود ،خاصة ما ٌتعلك بلمبه واسمه العائلً الذي البد أن ٌعمب التصرٌح بوالدته مباشرة.
رؼبة منا فً االطالع والتعرٌؾ بهذه الحماٌة ،سنتطرق إلى التعرؾ على جرٌمة عدم التصرٌح
بمٌالد الطفل فً لانون العموبات الجزائري من خالل معرفة أحكامها ،لكن لبل ذلن نعرج أوال على
التعرٌؾ بالطفل وكذا التعرٌؾ بالحالة المدنٌة وهما محل الحماٌة الجزائٌة نعرج أوال على التعرٌؾ
بالطفل وكذا التعرٌؾ بالحالة المدنٌة وهما محل الحماٌة الجزائٌة الممررة بنص المادة /444فمرة . 3
وٌكون ذلن وفما للهٌكل التالً:
 انًجذث األٔل :يفٕٓو انذبنخ انًذَٛخ نهطفم
 انًجذث انثبَ:ٙأدكبو جشًٚخ ػذو انزظشٚخ ثًٛالد طفم

 2د ،.جبيؼخ انجضائشismahane.sada@gmail.com،1
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انًثذث األول :يفهىو انذانح انًذٍَح نهطفم
لبل التعرؾ على نظام الحالة المدنٌة للطفل ،حري بنا أن نتناول لبال التعرٌؾ بالطفل خصوصا مع
كثرة مدلوالته التً ارتبطت باأللفاظ المستخدمة للداللة علٌه فً لانون العموبات ،وهذا فً المطلب
األول .أما فً المطلب الثانً فسنتناول التعرٌؾ بنظام الحالة المدنٌة.

انًطهة األول :تؼرٌف انطفم
تعددت تعارٌؾ الطفل بٌن رجال اللؽة ورجال الفمه والمانون ،وفٌما ٌلً سنعرض بعض التعارٌؾ
المختارة من كل من اللؽة ،واالصطالح.
انفرع األول :تؼرٌف انطفم فً انهغح
ورد فً لسان العرب أن الطفل بكسر الطاء مع تشدٌده ٌعنً الصؽٌر من كل شًء ،والطفل والطفلة
هما الصؽران والجمع أطفال ،والطفل ٌدعى صبٌا حٌن ٌسمط من بطن أمه إلى أن ٌحتلم (ابن
منظور ،بدون ،ص ص .)199-189وورد فً مختار الصحاح أن الطفل لؽة ٌعنً المولود والولد،
ٌمال له كذلن حتى سن البلوغ (أبً بكر الرازي ،1997 ،ص)394
كما أن كلمة الطفل باللؽة الفرنسٌة ، Enfantهً مشتمة من اللؽة الالتٌنٌة  Enfansوالتً تعنً "الذي
لم ٌتكلم بعد)"(Dekeuwer De Fossgir , 2001, p03
وكلمة طفل تطلك على الذكر واألنثى والجمع أٌضا لال تعالى" :هو الذي خلمكم من تراب ثم من
نطفة ،ثم من علمة ثم ٌخرجكم طفال ".الحج آٌة.5
انفرع انثاًَ :تؼرٌف انطفم فً اإلططالح
سنعرؾ الطفل فً كل من الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون.
أول :فً انشرٌؼح اإلساليٍح
األصل فً الشرٌعة السالمٌة أن الطفل هو كل شخص لم ٌبلػ الحلم .وذلن لموله تعالى" :وإذ ابلػ
األطفال منكم الحلم فلٌستؤذنوا كما استؤذن الذٌن من لبلهم كذلن ٌبٌن هللا لكم آٌاته وهللا علٌم حكٌم"
النور آٌة 59
ولد جعل االحتالم حدا فاصال بٌن مرحلتً الطفولة والبلوغ والتكلٌؾ ،لكون االحتالم دلٌال على كمال
العمل وهو مناط التكلٌؾ ،وهو لوة تطرأ على الشخص فتنمله من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة .
وبلوغ الحلم ٌعرؾ بظهور العالمات الطبٌعٌة لدى المرء ،وهً عند الذكر االحتالم وعند األنثى
الحٌض أو الحمل .
إن لم تظهر هذه العالمات أو ظهرت على نحو مشكون فٌهٌ ،رى بعض الفمهاء ضرورة اللجوء إلى
معٌار موضوعً ٌسري على جمٌع األشخاص والحاالت.
مٌزت الشرٌعة اإلسالمٌة بٌن الكبار والصؽار من مرحلة الوالدة إلى مرحلة بلوغ سن الرشد عبر
مراحل ثالث (بلماسم سوٌمات ،4211/4212 ،ص)27
 يش دهخ انظغٛش غٛش انًًٛضٔ :رجذأ ثٕالدرّ إنٗ ثهٕغّ عٍ انغبثؼخ يٍ ػًشِ.
 يشدهخ اإلدسان انضٛفٔ :رجذأ يٍ عٍ انغبثؼخ ٔرُزٓ ٙثجهٕغّ.
 يشدهخ اإلدسان انزبو :رغًٗ يشدهخ انجهٕؽٔ ،رجذأ يٍ يشدهخ انخبيغخ ػشش إنٗ انثبيُخ ػشش
أٔ ثظٕٓس إدذٖ انؼاليبد انز ٙرظٓش ف ٙانظج ٙأٔ األَثٗ يثم االدزالو ػُذ انٕنذ ٔانذٛض
ػُذ األَثٗ.
ثاٍَا :تؼرٌف انطفم فً انماَىٌ:
 .1تعرٌؾ الطفل فً المانون الدولً
حظً الطفل باهتمام كل الموانٌن سواء منها الدولٌة أو الداخلٌة فً المجتمع الدولً ،فً كل من
اإلعالنات واالتفالٌات الدولٌة لحموق اإلنسان وكذا المتعلمة بالم انون الدولً اإلنسانً ،ومن بٌن
االتفالٌات التً عرفت مصطلح الطفل اتفالٌة األمم المتحدة لحموق الطفل الصادرة عام  1989حٌث
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 5, May 2020

Ismahane ABDERREZAK

66

جاء فً المادة األولى منها بؤنه" :كل إنسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة ،وما لم ٌبلػ سن الرشد لبل ذلن
بموجب المانون المطبك علٌه"(فاطمة شحاتة أحمد زٌدان،4227،ص .)42فٌفهم من ذلن أنه البد من
توفر شرطٌن العتبار الشخص طفال وهما :أال ٌكون لد بلػ سن الثامنة عشرة ،وأال ٌكون المانون
الوطنً لبلده لد حدد سنا للرشد ألل من ذلن .وهو التعرٌؾ ذاته الذي تبناه المٌثاق اإلفرٌمً لحموق
الطفل ورفاهٌته لعام  ،1992حٌث عر فت المادة الثانٌة منه الطفل بؤنه" :كل إنسان دون الثامنة عشرة
من عمره"(بولحٌة شهرزاد،4211،ص ، ) 18كما أنها ربطت ذلن ببلوغ سن الرشد المحدد فً لانون
الدولة التً ٌنتمً إلٌها الطفل ولم تؽفله ،فإن بلؽه لبل سن  18وكان المانون الداخلً ٌنص على سن
مماثلة فهو الواجب التطبٌك وإلٌه ٌتم الرجوع فً تحدٌد سن الرشد.
بٌنما ضبط اإلطار العربً لحموق الطفل لعام  4221سن الرشد ببلوغ الطفل  18سنة من عمره،
حٌث جاء فً البند األول من األهداؾ العامةٌ":جب تكرٌس مفهوم الحموق للطفل حتى إتمام سن
الثامنة عشرة ("..فاطمة شحاتة،4227،ص)65
 .4تعرٌؾ الطفل فً لانون العموبات الجزائري:
لم ٌعرؾ لانون العموبات الجزائري الطفل ،بل تحدث عنه بصٌػ متعددة ،فتارة ٌستعمل عبارة لاصر
ومرة عبارة حدث ومرة أخرى عبارة طفل أو ولد .إلى أن جاء المانون  14-15المتعلك بحماٌة
الطفل،و عرؾ الطفل فً المادة  4منه بؤنه من لم ٌتجاوز الثامنة عشرة من عمره(جمال
نجٌمً،4216،ص .) 31فٌتبٌن لنا أنه ٌتماشى والتعرٌؾ الذي جاء به كل من إتفالٌة األمم المتحدة
لحموق الطفل والمٌثاق اإلفرٌمً لحموق الطفل وكذا اإلطار العربً لحموق الطفل.

انًطهة انثاًَ :يفهىو انذانح انًذٍَح
إن نظام الحالة المدنٌة فً عصرنا ،عصر التكنولوجٌا والعولمة ،أصبح ٌشكل أهمٌة بالؽة األثر فً
حٌاة المواطنٌن الٌومٌة،وهذا نظرا للمشاكل العائلٌة العدٌدة التً تولدت عن مختلؾ التطورات
اإلجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة واألبعاد المانونٌة التً تترتب عنها وأن وضعٌة الفرد ضمن العائلة
تمثل العنصر األ ساسً فً حالة األفراد الـمدنٌة ،فسواء كان الفرد لاصرا أو بالؽا عازبا أو متزوجا
فإن حموله وواجباته نحو أسرته ونحو اآلخرٌن تتؽٌر بتؽٌر وضعٌته هذه ،حٌث تم تمسٌم هذا المطلب
إلى فرعٌن (الفرع األول) نتناول فٌه تعرٌؾ الحالة المدنٌة ،وفً (الفرع الثانً) نتعرض إلى العاللة
بٌن لانون الحالة المدنٌة ولانون العموبات.
انفرع األول :تؼرٌف انذانح انًذٍَح
إن وضعٌة األفراد هً التً منحها لهم المانون فٌما ٌتعلك بتمتعهم بحمولهم ،فالحالة المدنٌة هً لواعد
تنظم التواجد الشرعً للفرد داخل األسرة والمجتمع ،وتعتمد على أهم األحداث الممٌزة لحٌاته ومنها
الوالدة والزواج والوفاة (بن عبٌدة عبد الحفٌظ،4211،ص.)7
ولكن الحالة المدنٌة لٌست عبارة عن لواعد تنظٌمٌة وهٌاكل إدارٌة وموظفٌن فحسب بل هً ذاكرة
األسر والشعوب لما تحتوٌه من محفوظات الحالة المدنٌة من تراث تارٌخً ،فالحالة المدنٌة هً التً
تحفظ لنا وتبٌن أصول وتوارٌخ أبنائنا وأجدادنا منذ المدم والتطورات التً مرت بها كل أسرة ،ولعلها
المكان المفضل الذي نجد فٌه شهادات مٌالد واستشهاد عظماء الثورات التحرٌرٌة (أمثال األمٌر عبد
المادر ،الشٌخ الممرانً ،بوعمامة ،مصطفى بن بولعٌد وؼٌرهم من الشهداء األبرار)،أٌضا فً الحالة
المدنٌة نجد عظماء الجزائر من لادة ومفكرٌن (أمثال هواري بومدٌن ،البشٌر اإلبراهٌمً ،العربً
التبسً وؼٌرهم من أبناء الوطن).
كما أن للحالة المدنٌة صلة وثٌمة بالجنسٌة وبالوطن وبالحموق الشخصٌة والمالٌة لألفراد مثال
لمٌراث ،وعلى أساسها ٌتحدد مركز الوطنً واألجنبً ،وبالتالً فإن للحالة المدنٌة أهمٌة كبرى فً
حٌاة المواطنٌن والمجتمع ،حٌث ٌبمى اإلنسان طٌلة حٌاته بحاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنٌة التً
تعتبر المحور األساسً للحٌاة اإلدارٌة المحلٌة،وهً الخلٌة االجتماعٌة الماعدٌة لألمة ،األمر الذي
جعل المشرع ٌولٌها عناٌة خاصة وذلن بؤن خصص لها لانونا ٌنظمها وبٌن مختلؾ اإلجراءات التً
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ٌجب إتباعها للحفاظ علٌها من كل ما من شؤنه المساس بها وفً نفس الولت توضٌح أهدافها للمساهمة
فً تطوٌر اإلدارة وخدمة المواطن وكان األمر متعلك بالحالة المدنٌة رلم  42/72الصادر بتارٌخ 19
فبراٌر  1972متبوعا بعدة أوامر ومراسٌم تنفٌذٌة(بن عبٌدة عبد الحفٌظ،4211،ص.)8
ونود اإلشارة إلى أن األهمٌة البالؽة لمصلحة الحالة المدنٌة تمتضً أن ٌعطً لها عناٌة فً مستوى
هذه األهمٌة ال من حٌث النصوص المانونٌة التً تنظمها وال من حٌث الكفاءات التً ٌستعان بها ألداء
الخدمات ،إذ ٌنبؽً أن ٌشرؾ على إدارتها أفضل الكفاءات وأن ٌكون على رأسها حمولً خرٌج
الجامعة ،مع تزوٌده بالوسائل والتجهٌزات الحدٌثة لتمكٌنه من تحسٌن ورفع مستوى أداء الخدمات
وسواء تعلمت هذه الخدمات بالمحفوظات أو تنظٌم السجالت أو تسلٌم وثائك الحالة المدنٌة لألشخا ص
أو لإلدارات والمإسسات العمومٌة األخرى ،أو تعلمت بتنظٌم وتجدٌد لائمة الناخبٌن أو لائمة الشباب
ألداء الخدمة الوطنٌة ..الخ(بن عبٌدة عبد الحفٌظ،4211،ص.)9
انفرع انثاًَ :ػاللح لاَىٌ انذانح انًذٍَح تماَىٌ انؼمىتاخ
سنحاول تحت هذا العنوان أن نتحدث عن الروابط بٌن لانون أو نظام الحالة المدنٌة وبٌن لانون
العموبات ،والؽرض أو الهدؾ من لٌام هذه الروابط باعتبارها روابط البد منها لحماٌة كل من
سجالت ووثائك الحالة المدنٌة وباعتبار أنها مستندات عامة صادرة عن مإسسات إدارٌة تابعة للدولة،
وتتعلك بحاالت المواطنٌن جمٌعا ،ومن ثم ف إننا سنكتفً بالحدٌث فً هذا المجال عن ثالثة نماط تتعلك
األولى بالحفاظ على سجالت ووثائك الحالة المدنٌة ،وتتعلك الثانٌة بتلمً عمد الزواج ومهلة التصرٌح
بالوالدات والوفٌات ،أما الثالثة فتتعلك بحماٌة اللمب العائلً من التعدي علٌه وانتحاله(سعد عبد
العزٌز،1995،ص.)56
أول  :فً يجال انذفاظ ػهى سجالخ ووثائك انذانح انًذٍَح ودًاٌتها:
لمد نصت المواد من  18إلى ( 41األمر رلم  42- 72المإرخ فً  1972/24/19المتعلك بالحالة
المدنٌة ،الجرٌدة الرسمٌة،عدد ،41الصادرة فً  1972/24/47معدل و متمم بالمانون 28-14
المإرخ فً  9أوت ، 4214ج،ر الصادرة فً  ،4214/28/42العدد  )49على أن حفظ وصٌانة
سجالت الحالة المدنٌة والوثائك الملحمة بها منوطان بضباط الحالة المدنٌة وبرإساء كتاب الضبط
بالمجالس المضائٌة و نصت
158و 159من لانون العموبات على أن ٌعالب بالسجن من خمسة ( )25إلى عشرة ( )12سنوات كل
من ٌتلؾ أو ٌشوه أو ٌبدد أو ٌنتزع عمدا أورالا أو سجالت أو وثائك أو سندات موجودة بالمحفوظات
ولدى كتابات الضبط أو المستودعات العامة.وإذا ولع اإلتالؾ أو التشوٌه أو التبدٌد أو اإلنتزاع من
المودع لدٌه العمومً أو بطرٌمة العنؾ ضد األشخاص فتكون العموبة السجن من عشرة ( )12إلى
عشرٌن ( )42سنة وأن ٌعالب المودع إلٌه العمومً بالحبس من ستة ( )26أشهر إلى سنتٌن ( )24إذا
كان اإلتالؾ أو التشوٌه أو اإلنتزاع لد ولع نتٌجة إهماله .ونصت المادة  34من لانون الحالة المدنٌة
على أن كل شخص ذكر فً الوثٌمة ولم تكن تصرٌحاته حمٌمٌة ٌتعرض للعموبات المنصوص علٌها
فً المادة  417من لانون العموبات .وبالممابل نصت هذه المادة فً فمرتها األولى على أن ٌعالب
بالحبس من سنة إلى خمس ( )25سنوات ،وبؽرامة مالٌة من ( 42.222إلى  )122.222دٌنار كل
شخص لٌس طرفا فً الوثٌمة ٌدلً أمام الموظؾ بتصرٌح ٌعلم أنه مخالؾ للحمٌمة.
كما نصت المادة  117من لانون الحالة المدنٌة على أنه ٌتعٌن على ضابط الحالة المدنٌة الذي ٌتلمى
أو ٌسجل وثٌمة أو لرار لضائٌا – ٌجب نمله أو تدوٌنه فً الدفتر العائلً – أن ٌطلب من المصرح أو
الشخص المكلؾ بعملٌة التسجٌل تمدٌم هذا الدفتر من أجل استكمال المٌد فٌه حاال و إذا لم ٌتمكن من
تمدٌم الدفتر ٌموم على األلل بتحرٌر الوثٌمة أو التسجٌل أو البٌان وعندئذ ٌلفت نظر رب العائلة إلى
العموبة التً سٌتعرض لها تطبٌما لنص المادة  448من لانون العموبات بسبب استعمال وثائك الحالة
المدنٌة المعدة باإلسناد إلى دفتر ؼٌر تام أو ؼٌر صحٌح.
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ونصت هذه المادة بالممابل على أن ٌعالب بالحبس من ستة ( )26أشهر إلى سنتٌن ( ،)24وبؽرامة
من ( 42222إلى  ) 122222دٌنار أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن ما لم ٌكن الفعل جرٌمة أشد كل من:
 دشس ػًذا إلشاسا أٔ شٓبدح رثجذ ٔلبئغ غٛش طذٛذخ يبدٚب.
 صٔس أٔ غٛش ثأٚخ طشٚمخ كبَذ إلشاس أٔ شٓبدح طذٛذخ أطال.
 اعزؼًم ػًذا إلشاسا أٔ شٓبدح غٛش طذٛذخ أٔ يضٔسح.
ثاٍَا :فً يجال تهمً ػمىد انسواج ويههح انتظرٌخ تانىلدج وانىفاج:
أما فٌما ٌتعلك بمسؤلة تلمً عمود الزواج والمهل المتعلمة بآجال التصرٌح بالوالدات والوفٌات إلى
ضابط الحالة المدنٌة خالل األجل المانونً المحدد فمد نصت المواد 79-77-61من لانون الحالة
المدنٌة على أن ٌمع التصرٌح بالموالٌد إلى ضابط الحالة المدنٌة خالل خمسة أٌام من ٌوم الوالدة وإال
فرضت العموبة المنصوص علٌها فً الفمرة الثالثة من المادة  444من ق.ع ونصت على أن ٌعالب
الموثك أو ضابط الحالة المدنٌة الذي ٌحرر عمد الزواج دون رخصة من األشخاص المإهلٌن
لحضور عمد الزوجٌن بالعموبات المنصوص علٌها فً الفمرة األولى من المادة  441من لانون
العموبات.
ثانثا :فً يجال دًاٌح انهمة وانتؼذي ػهٍه واَتذانه:
وأما فٌما ٌتعلك بحماٌة اللمب أو االسم العائلً فمد نصت المواد  449 -448-447من لانون
العموبات على أن كل من ٌنتحل لمب عائلة ؼٌر لمبه فً وثٌمة عمومٌة أو وثٌمة رسمٌة أو إدارٌة
موجهة إلى السلطة العمومٌة ٌعالب بؽرامة من (42222إلى  )122.222دٌنار وأن ٌتحصل على
صحٌفة سوابك منتحال لمبا مزورا أو صفة كاذبة ٌعالب بالحبس من ستة أشهر إلى  3سنوات
وبؽرامة من  52ألؾ إلى  3مائة ألؾ دٌنار وأن من ٌنتحل لمب الؽٌر فً ظروؾ أدت إلى تسجٌل
حكم فً صحٌفة السوابك المضائٌة لهذا الؽٌر ،أو كان من الجائز أن تإدي إلى ذلنٌ ،عالب بالحبس
من سنة إلى 5سنوات وبؽرامة من  122ألؾ إلى خمس مائة ألؾ دج وذلن دون اإلخالل بمتابعته
بجناٌة التزوٌر إذا التضى األمر ذلن .وٌعالب بنفس العموبة من ٌتسبب عمدا فً تسجٌل حكم فً
صحٌفة السوابك لؽٌر المتهم بسبب اإلدالء بتصرٌحات مزٌفة متعلمة بالحالة المدنٌة لهذا المتهم.كما
نصت المادتان  453-454على عموبات بدنٌة ومالٌة مماثلة بالنسبة إلى أصحاب المإسسات التجارٌة
الذٌن ٌستؽلون لمب أحد المضاة أو أحد أعضاء الحكومة أو المجالس النٌابٌة مع ذكر صفته من أجل
المٌام بالدعاٌة بتجارتهم التً ٌدٌرونها أو التً ٌزعمون إنشائها.و استنادا إلى هذا الؽرض فإنه ٌتضح
لنا أن هنان روابط أساسٌة ومتٌنة بٌن لانون الحالة المدنٌة ولانون العموبات تتمثل فً أن لانون الحالة
المدنٌة جاء لٌضع لواعد لتنظٌم حاالت األشخاص ،وأن لانون العموبات جاء لٌدعم هذه المواعد
وٌضمن حماٌتها ثم تسلٌط العموبة المالٌة والبدنٌة على كل من ٌخالؾ أو ٌتجاوزها عن عمد أو
إهمال(سدٌد بلخٌر ،4229،ص.)78

انًثذث انثاًَ :أدكاو جرًٌح ػذو انتظرٌخ تانًٍالد (انىلدج)
مما ال شن فٌه أن عدم لٌد مٌالد الطفل ٌسبب له العدٌد من المشاكل النفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة،
ومن أجل كل هذا فمد جرم هذا الفعل وفرضت عموبات على المتسبب فً ذلن ،كما تجدر اإلشارة إلى
أ ن الشرٌعة اإلسالمٌة سبك أن اهتمت بهذا الموضوع أٌضا ،بحٌث حرصت على ضرورة اختٌار اسم
المولود وضرورة حسن االختٌار ودلٌل على ذلن لوله ملسو هيلع هللا ىلص" :حك الولد على والده أن ٌعلمه الكتابة وأن
ٌحسن إسمه"(رٌنٌه،لارو،4223،ص ،)444وعلى هذا خصصنا (المطلب األول) لمفهوم جرٌمة
عدم تصرٌح بالمٌالد وأركانها أما (المطلب الثانً) سنتناول فٌه الجزاء الخاص بهذه الجرٌمة.
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انًطهة األول :يفهىو جرًٌح ػذو انتظرٌخ تانًٍالد (انىلدج) وأركاَها
سنتناول تعرٌؾ الجرٌمة فً الفرع األول ،ثم نتطرق إلى أركانها فً الفرع الثانً.
الفرع األول :تعرٌؾ جرٌمة عدم التصرٌح بمٌالد طفل
تعد والدة الطفل اللحظة التً ٌنتظرها كل من الوالدٌن فً المجتمع ،فمدوم المولود
إلى العائلة ٌجلب السعادة معه كونه هو األساس إلثبات النسب لذلن نظم المشرع الجزائري أحكام هذه
الجرٌمة فً نص المادة  3/444من لانون العموبات التً تنص على ما ٌلً" :كل من حضر والدة
طفل ولم ٌمدم عنها اإللرار المنصوص علٌه فً المانون ،ولم ٌسلم إلى ضابط الحالة المدنٌة كما
ٌوجب ذلن المانون ما لم ٌوافك فً المواعد على ألن ٌتكفل به وٌمر بذلن أمام جهة البلدٌة التً عثر
على الطفل فً دائرتها ،وكل من لدم طفال ٌمل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجؤ أو مإسسة خٌرٌة
متى كان لد سلم لرعاٌته أو ألي سبب آخر ما لم ٌكن ؼٌر مكلؾ أو ؼٌر ملزم بتوفٌر الطعام له
مجانا".
من خالل هذه المادة ٌمكن تعرٌؾ هذه الجرٌمة بؤنها سكوت عن والعة مٌالد الطفل أو هو إؼفال من
صاحبه فمد ٌكون إرادٌا كما ٌمكن أن ٌنتج عن مجرد إهمال (عبد العزٌز
سعد،42211،ص.) 17وبالتالً فإن كل من شاهد والعة مٌالد الطفل أو ساعد وسهل على والدة امرأة
ٌكون ملزما باإلبالغ عنها أمام مصالح الحالة المدنٌة ،أو أمام مكتب الصحة الذي حدثت فٌه عملٌة
الوالدة ،وذلن لصد لٌد الطفل فً سجل الموالٌد ،مع اإلشارة أن سماع والعة مٌالد الطفل ال ٌدخل
ضمن جرٌمة عدم التصرٌح بالمٌالد ،وذلن باستثناء األب أو الشخص الذي ولعت الوالدة فً مسكنه،
فهم ملزمون بالتصرٌح عن والعة المٌالد حتى ولو لم ٌحضروا عملٌة الوالدة(رٌنٌه
لارو،4223،ص.)444
كما نصت المادة  23من اإلعالن العالمً لحموق الطفل لعام  1979على" :حك كل طفل فً اإلسم
والجنسٌة".
وبناء على ذلن فمد ألزم لانون الحالة المدنٌة الجزائري التصرٌح بوالدة الطفل خالل األٌام المحددة
فً األمر  42/72المتعلك بالحالة المدنٌة ،و أن أي امتناع عن هذا التصرٌح ٌشكل الجرٌمة
المنصوص علٌها فً المادة  3/444من لانون العموبات.
انفرع انثاًَ :أركاٌ جرًٌح ػذو انتظرٌخ تًٍالد طفم
كؤي جرٌمة من الجرائمٌ ،جب أن ٌتوفر لمٌامها كل من الركن المادي و الركن المعنوي.
أول:انركٍ انًادي (ضرورج ثثىخ والؼح انىلدج)
لمٌام هذه الجرٌمة ٌستلزم توفر مجموعة من العناصر ،التً تختلؾ حسب الظروؾ التً وضعت فٌها
عملٌة الوالدة ،فهذه األخٌرة ترتب أثارا لانونٌة هامة تظهر من خالل الظروؾ التً تمت فٌها عملٌة
والدة الطفل ،ولد تكون هذه الظروؾ عادٌة ،كما لد تكون ؼٌر عادٌة ،بالتالً سنحاول دراسة هذه
الظروؾ من خالل تبٌان عناصرها والتً سنوضحها كاآلتً:
أ.انىلدج فً انظروف انؼايح:
إن كل والدة تمع فوق التراب الوطنً الجزائري ،أوجب المانون أن تكون محل تصرٌح إلى ضابط
الحالة المدنٌة الذي ولعت الوالدة فً الدائرة اإلللٌمٌة لبلدٌته وذلن خالل أجل وضمن مهلة ال تتجاوز
خمسة أٌام من الٌوم التالً الذي ٌلً ٌوم الوالدة .فإن الشخص المكلؾ بالتصرٌح سٌتعرض للمتابعة
أمام المحكمة بتهمة ارتكاب مخالفة عدم التصرٌح بوالدة الطفل ،وٌمكن أن ٌحكم علٌه بعموبة جزائٌة
تتراوح ما بٌن عشرة أٌام إلى شهرٌن حبسا وما بٌن  8222إلى  16222دٌنار كؽرامة ،تطبٌما ألحكام
الفمرة  3من المادة  444من لانون العموبات .كما أن ضابط الحالة المدنٌة الذي ولعت الوالدة فً
دائرة اختصاصه فال ٌجوز له أن ٌسجل فً سجالته والدة طفل فات وانمضى أجلها المانونً المعٌن،
إال إذا كان ذلن تنفٌذا ألمر صادر عن رئٌس المحكمة التً ولعت الوالدة فً دائرة اختصاصها،
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واستنادا إلى طلب كتابً من وكٌل الجمهورٌة مرفك بمنطوق األمر أو بنسخة منه(سعد عبد
العزٌز،4211،ص.)13
هذا وبناء على ما سبك ذكره فإننا سنبحث على التوالً مهلة التصرٌح واألشخاص المكلفون به،
وبٌانات وثٌمة المٌالد ثم الوالدة فً الظروؾ الخاصة.
أ .1 .ػذو إدتراو انًههح انماَىٍَح:
لمد ورد النص فً المادة  61من لانون الحالة المدنٌة على أنهٌ" :جب أن ٌمع التصرٌح بالموالٌد خالل
خمسة أٌام إلى ضابط الحالة المدنٌة ،وإال فرضت علٌه العموبات المنصوص علٌها فً الفمرة الثالثة
من المادة  444من لانون العموبات ،كما ورد النص على أن ه ال ٌجوز لضابط الحالة المدنٌة – عندما
لم ٌمع التصرٌح بوالدة طفل خالل األجل المانونً –أن ٌدرج ذلن فً سجالته إال بموجب أمر صادر
عن رئٌس المحكمة التً ولد الطفل فً دائرة إختصاصها".
ومعنى ذلن أن الشخص الذي ٌولد له مولود جدٌد داخل دائرة إختصاص بلدٌة
من البلدٌات ٌ ،جب علٌه أن ٌذهب إلى رئٌس تلن البلدٌة باعتباره ضابط الحالة المدنٌة فٌصرح له
بالمولود وٌطلب منه تسجٌله فً سجالت الحالة المدنٌة ،وإذا لم ٌفعل وتؤخر عن ذلن لمدة أكثر من
خمسة أٌام بسبب أو بدون سبب فإنه ٌتعٌن أال ٌذهب إلى ضابط الحالة المدنٌة ،وإنما إلى وكٌل
ا لجمهورٌة لٌعلن له إسم وتارٌخ المولود الجدٌد وٌمدم له طلبا كتابٌا مصحوبا بالوثائك التً تثبت
زواجه ونسبه إلى هذا المولود ثم ٌطلب منه العمل مع رئٌس المحكمة على إصدار أمر معلن للمٌالد .
هذا ولعل من الواجب أن نشٌر إلى أن مهلة الخمسة أٌام التً حددها المانون كمهلة للتصرٌح بوالدة
األطفال ،ال ٌمتد أثرها إلى جنوب البالد وال إلى المواطنٌن الممٌمٌن خارج الوطن ،وبعبارة أكثر
وضوحا نمول أن هذا األجل ال ٌنطبك على والٌتً الساورة والواحات (بشار وورللة) بحدودهما
اإلدارٌة المدٌمة التً كانت لائمة ولت صدور هذا المانون عام  .1973وال على مواطنٌها المهاجرٌن
الممٌمٌن فً البلدان األجنبٌة ،حٌث نص المانون فً الفمرة الثالثة من المادة  61على أن" :التصرٌح
بالوالدات فً والٌتً الساورة والواحات والبالد األجنبٌة ٌجب أن ٌتم خالل عشرة أٌام من الوالدة"،
ثم جاء المرسوم رلم  161-73الصادر فً  1973/12/21وأشار فً المادة األولى منه إلى" :تمدٌد
مدة العشرة أٌام كحد ألصى للتصرٌح بالوالدة إلى ستٌن ٌوما بالنسبة إلى والٌتً الساورة والواحات"،
وسكت على المهلة الممنوحة للمهاجرٌن الممٌمٌن فً الخارج .لكن التعدٌل الذي مس لانون الحالة
المدنٌة سنة  4214ضبط المدة المذكورة فً الفمرة األولى من المادة  61بعشرٌن ٌوما من الوالدة
بالنسبة لوالٌات الجنوب ،وهذا وفما للمانون رلم  28-14المإرخ فً  29أوت .4214
كما ٌنبؽً أن نشٌر أٌضا إلى أن ٌوم الوالدة ال ٌدخل فً حساب المهلة الممنوحة كؤجل للتصرٌح
بالوالدة ،وعندما ٌصادؾ آخر ٌوم من هذ ه المهلة ٌوم الجمعة مثال أو ٌوم العطلة الرسمٌة ،فإذا ولد
ذلن المولود ٌوم األحد فإن آخر أجل للتصرٌح المانونً لوالدته لدى ضابط الحالة المدنٌة لٌس ٌوم
الجمعة باعتباره الٌوم الخامس واألخٌر ،وإنما هو ٌوم السبت باعتباره أول ٌوم ٌلً ٌوم العطلة
األسبوعٌة الذي هو ٌ وم السبت ،لكنه صار ٌوم األحد ألن كال من ٌوم الجمعة والسبت صارا عطلة
أسبوعٌة .وعلٌه فإن ضابط الحالة المدنٌة المعنً ٌجب علٌه أن ٌمتنع عن تلمً أي تصرٌح ،وتسجٌل
أي طفل بعد إنمضاء األجل المحدد ،كما ٌجب علٌه من جهة أخرى عندما ٌصل إلى علمه والدة طفل
ولم ٌمع التصر ٌح به ،وال تسجٌله فً سجالت الحالة المدنٌة ،أن ٌخبر وكٌل الجمهورٌة وٌحٌطه علما
بذلن حتى ٌتمكن هذا األخٌر من إتخاذ اإلجراءات المانونٌة الالزمة لتمٌٌد المولود ،ومتابعة الشخص
المكلؾ بالتصرٌح ومحاكمته عن إهماله وعدم إحترامه للمانون ،ثم معالبته عموبة بدنٌة بالحبس من
عشرة ( )12أٌام إلى شهرٌن ( ،)24وعموبة الؽرامة من  8222إلى 16222دٌنار ،وذلن تطبٌما لما
نصت علٌه المادة  444من لانون العموبات فً فمرتها الثالثة.
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هذا ومن المستحسن فً رأٌنا أن نمٌس على العطلة األسبوعٌة واألعٌاد الرسمٌة التً تولؾ مهلة
التصرٌح بالوالدات وتعفً من العماب – حالة األحداث الطبٌعٌة كالفٌضانات والزالزل التً تمنع
المواطن من اإلدالء بتصرٌح الوالدة خالل األجل المانونً المحدد وكذلكالحروبواإلضطرابات ..
أ .2.األشخاص انًكهفىٌ تانتظرٌخ:
بعد أن وصلنا إلى هذا الحد ٌبدو أنه من الواجب علٌنا أن نعرؾ من هو الشخص المكلؾ لانونا بالمٌام
بإخبار ضابط الحالة المدنٌة والتصرٌح أمامه بالوالدة من أجل تسجٌل المولود الجدٌد ،هذا الشخص
الذي سٌتعرض للعموبة إذا هو أؼفل التصرٌح بالوالدة فً الولتالمناسب .
وبالرجوع إلى المادة  64من لانون الحالة المدنٌة نجد أن المانون عدد  26أشخاص وذكر إثنٌن منهما
بصفتهما الشرعٌة وهما األب واألم ،واثنٌن بصفتهما المهنٌة وهما الطبٌب والمابلة ،وثنٌن بظروؾ
وحاالت خاصة وهما الذي وضعت األم حمله فً مسكنه أو أي شخص آخر حضر الوالدة.
وٌستخلص من المادة المشار إلٌها أنه لكً ٌلزم الشخص بالتصرٌح بوالدة الطفل إلى ضابط الحالة
المدنٌةٌ ،نبؽً أن ٌكون لد حضر فعال حادثة الوضع وشاهد الوالدة مشاهدة عٌان أو ساهم فً
تسهٌلها بنفسه ،إذ ال ٌكفً أن ٌسمع شخص بوالدة إمرأة ولو كانت لرٌبته حتى ٌلزم بالتصرٌح
بالوالدة وال ٌستثنى من هذه الماعدة إال األم والشخص الذي ولعت الوالدة فً مسكنه والشخص الذي
تكلفه العائلة بتمدٌم التصرٌح ،وٌتعٌن أن ٌمدم المصرح كل البٌانات المانونٌة الضرورٌة لتسجٌل
المٌالد ،فٌمدم على األلل إسم ولمب وتارٌخ ومكان ومهنة كل من األب واألم ،ومكان وتارٌخ الوالدة
بالساعة والٌوم والشهر والسنة ،واإلسم المختار للمولود وجنسه ،وٌجب أن تكون األسماء أسماء
جزائرٌة(عبدالزٌزسعد،4211،ص) 14
 .كما مدد المشرع الجزائري إجراء التبلٌػ بالوالدات إلى كل األطباء والمابالت فترن المهمة للولدٌن
لد تإدي فً أؼلب الحاالت إلى إهمال فً لٌام بواجب التصرٌح وٌؤتً فً الممام األخٌر األشخاص
اآلخرون الذٌن حضروا عملٌة الوالدة فهم أٌضا ملزمون باإلبالغ عن الوالدة الطفل مثله مثل
األشخاص السابك ذكرهم(عبد العزٌز سعد ،4211،ص.)15
أ .3.تٍاَاخ وثٍمح انًٍالد:
لمد نص لانون الحالة المدنٌة فً المادة  63على بٌانات أساسٌة ٌجب على ضابط الحالة المدنٌة ،ومن
ٌموم ممامه مراعات ها بعناٌة ودلة عند تحرٌر عمد المٌالد وهذه البٌانات هً:
السنة و الشهر و الٌوم و الساعة و المكان و جنس الطفل و األسماء التً أعطٌت له و أسماء و ألماب
و أعمار و مهنة و مسكن الوالدٌن و كذلن بالنسبة للمصرح ،إن وجد.
وٌستثنى من ذلن عمد مٌالد اللمٌط ومجهول الوالدٌن ألنه من ؼٌر الممكن ذكر هذه البٌانات المتعلمة
باألب واألم ،وعلى ضابط الحالة المدنٌة فً هذه الحالة أن ٌعطً للمولود مجموعة من أسماء ٌكون
آخرها لمبا له ،ما لم ٌكن للشخص الذي إلتمطه لد اختار له إسما مناسبا وعلى ضابط الحالة المدنٌة أن
ٌحرر محضرا ٌذكر فٌه مكان ا لعثور على اللمٌط ،وكل البٌانات المتعلمة به وتجدر اإلشارة إلى أن
كثٌر من البلدٌات ال تسجل فً سجالتها مٌالد اللمطاء و مجهولً الوالدٌن وتكتفً اإلدارة (عبد العزٌز
سعد،42211،ص)16
بتسجٌلهم فً مصلحة الطفولة المسعفة بمرار إداري وهو ما ٌتنافى وأحكام لانون الحالة المدنٌة التً
أوجبت تسجٌل كل الموالٌد دون استثناء فً الحالة المدنٌة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن عدم
تسجٌلهم ٌسبب لهم صعوبات ومشاكل عدٌدة فً حٌاتهم الٌومٌة ،ومن بٌن المشاكل التً تعترضهم
هً تكوٌن الملؾ الدراسً ،الخدمة الوطنٌة ،الحصول على صحٌفة السوابك المضائٌة ،شهادة الجنسٌة
والزواج ...إلخ.
لذلن نمترح تسوٌة وضعٌة هإالء األطفال باتخاذ إجراءات تسجٌلهم فً الحالة المدنٌة .كما تجدر
المالحظة إلى أن ضابط الحالة المدنٌة ،باإلضافة إلى إجراء تحرٌر عمد مٌالد مجهول األبوٌن
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واللمٌط ،فهو ملزم بتحرٌر محضر ٌبٌن فٌه تارٌخ ومكا ن العثور على اللمٌط وجنسه وعمره الظاهر
وكل العالمات التً تساعد على معرفته ،كما ٌبٌن الشخص أو الهٌئة الخٌرٌة التً عهد إلٌه أو إلٌها
كفالة الطفل ،وٌسجل هذا المحضر فً سجالت الحالة المدنٌة بنفس التارٌخ الذي ولع فٌه العثور على
الطفل(عبد العزٌز سعد،4211،ص)16
ب.انىلدج فً انظروف انخاطح:
بهذا نكون لد أنهٌنا الحدٌث عن الوالدة فً الظروؾ العادٌة ،لكن هنان ظروؾ وحاالت خاصة ٌمكن
أن تصادؾ أي مولود ٌنتظر أن ٌرى الدنٌا ،وعلى الرؼم من إحتمال وجود ظروؾ كثٌرة ؼٌر عادٌة
ٌمكن أن ٌولد فٌها اإلنسان ،فإن المانون إهتم بثالث حاالت منها ونظمها ،وهً حالة التوائم ،وحالة
اللمٌط ،وحالة الوالدة فً سفر بحري.
وعلٌه فمن األفضل أن نتناول كل حالة منها فً فمرة خاصة ثم نتحدث عن الحاالت األخرى.
ب .1.دانح انتىائى:
فً حالة والدة طفلٌن أو أكثر فً ولت واحد المرأة واحدة فإن التصرٌح بوالدتهمٌ ،تبع بشؤنه المواعد
التً تكلمنا عنها فً الفمرة السابمة .أما بشؤن وثٌمة المٌالد فإنه ٌجب أن تحرر لكل واحد من التوائم
وثٌمة مٌالد خاصة به ،كما ٌجب أن ٌشار فً الوثٌمة مٌالد من رأي النور أوال أنه توأم األول ،وفً
وثٌمة مٌالد من جاء إلى الدنٌا بعده أنه توأم ثانً ،وذلن زٌادة على البٌانات التً أوجب المانون أن
تتضمنها وثائك الحالة المدنٌة والتً تكلمنا علٌها فً الفمرة السابمة.
وهذا هو المعنى الذي اشتملت علٌه المادة 66من ق .ح .م الصادر باألمر  42/72السالؾ الذكر،
حٌث نصت على" :إن التصرٌح بوالدات متعددة ٌستلزم تحرٌر وثٌمة مستملة لكل طفل"(بن عبٌدة عبد
الحفٌظ،4211،ص.)4
ب .2.دانح انًىنىد انهمٍط:
إذا وجد شخص مولودا حدٌث عهد بالوالدة فً مكان ما ،وجب على هذا الشخص أن ٌدلً بتصرٌح
عن ذلن إلى ضابط الحالة المدنٌة الذي عثر على اللمٌط بدائرة بلدٌته ،وإذا لم تكن له رؼبة فً كفالته
ٌجب علٌه أن ٌس لمه إلى ضابط الحالة المدنٌة مع ما وجد معه من ألبسة وؼٌرها ،وهنا ٌجب على
ضابط الحالة المدنٌة أن ٌحرر محضرا بذلن ٌذكر فٌه تارٌخ ومكان العثور على الطفل اللمٌط،
وجنسه وعمره الظاهر وٌبٌن بالتفصٌل كل العالمات التً لد تسهل وتساعد على معرفته ،كما ٌبٌن
الشخص والهٌئ ة أو المإسسة الخٌرٌة التً عهد إلٌه أو إلٌها بكفالة هذا الولد ،ثم بعد ذلن ٌسجل
المحضر المذكور فً سجالت الحالة المدنٌة المعدة للوالدات بنفس التارٌخ الذي ولع فٌه العثور على
الولد ،وبعد إنتهاء من تحرٌر المحضر وتسجٌله ٌبمى على ضابط الحالة المدنٌة أن ٌحرر وثٌمة
مستملة تموم ممام وثٌمة المٌالد تتضمن إسم وجنس اللمٌط واللمب الذي أعطً له من لبل ضابط الحالة
المدنٌة ،وتارٌخ مٌالده الظاهر بصفة تمرٌبٌة ،وتكون لهذه الوثٌمة صفة التولٌت ألنه إذا تبٌن فٌما بعد
أن هذا المولود مسجل ،فإن كال من المحضر ووثٌمة المٌالد المإلتة ٌمكن إلؽاإها ،إما بناء على طلب
من وكٌل الجمهورٌة ،وإما بناء على طلب ممن له مصلحة.
وهذا وال ننسى بهذه المناسبة أن نذكر بؤن كل شخص عثر على طفل صؽٌر حدٌث العهد بالوالدة،
ولم ٌسلمه أو ٌصرح به إلى ضابط الحالة المدنٌة فإنه سٌعرضه للمتابعة الجزائٌة (سعد عبد
العزٌز ،4211،ص.)48،49
ب .3.دانح انىلدج ػهى يتٍ سفر تذري:
لمد تضمنت هذه الحالة نصوص المادتٌن  68و 69من ق .ح .م وهً تعنً أنه إذا ولعت والدة طفل
على ظهر باخرة جزائرٌة لنمل المسافرٌن أثناء سفر بحري فإن المانون ٌوجب على لائد هذه الباخرة
أن ٌحرر وثٌمة مٌالد بذلن ،استناد ا إلى تصرٌح ٌمدمه إلٌه أب الطفل أو أمه أو أي شخص آخر،
خالل أجل مدته خمسة أٌام ابتداءا من الٌوم الذي ولت فٌه الوالدة.
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وفً حالة ولوع الوالدة أثناء تولؾ السفٌنة فً مٌناء أجنبً لسبب من األسباب ولم ٌمكن اإلتصال
بالبر ولو ٌوجد بهذا المٌناء موظؾ دبلوماسً أو لنصلً جزائري مكلؾ بمهام ضابط الحالة المدنٌة،
فإن المانون ٌوجب على لائد السفٌنة المذكورة أن ٌحرر وثٌمة مٌالد بنفس الشروط السابمة أي خالل
خمسة أٌام من ٌوم الوالدة ،وبناء على تصرٌح األب أو األم أو أي شخص آخر حضر الوالدة ،وأن
ٌسجل هذه الوالدة فً دفتر الباخرة .كما ٌ وجب على لائد الباخرة بعد ذلن أن ٌودع نسختٌن من وثٌمة
المٌالد التً حررها أثناء الرحلة البحرٌة بمجرد وصوله إلى أول مٌناء ٌمابله فً طرٌك الرحلة.
وعلٌه فإذا كان هذا المٌناء جزائرٌا وجب أن ٌكون اإلٌداع بمكتب التسجٌل البحري ،وإذا كان هذا
المٌناء أجنبٌا وجب أن ٌت م اإلٌداع لدى المنصلٌة أو أٌة هٌئة سٌاسٌة جزائرٌة مكلفة باإلشراؾ على
شإون الحالة المدنٌة للمواطنٌن الجزائرٌٌن الممٌمٌن فً الخارج،أما إذا لم ٌوجد بالمٌناء المذكور
مكتب للتسجٌل البحري وال هٌئة سٌاسٌة أو لنصلٌة وطنٌة فإنه ٌتعٌن إرجاء عملٌة إٌداع نسختٌن إلى
ألرب مٌناء تمر به الباخرة أو ترسو فٌه.
وبعد إتمام عملٌة التسجٌل وعملٌة اإلٌداع ٌصبح من الواجب على الجهة التً ولع اإلٌداع لدٌها –
سواء كانت الهٌئة السٌاسٌة أو المنصلٌة ،أو مكتب التسجٌل البحري –أن تحتفظ بواحدة من هاتٌن
النسختٌن ،وترسل األخرى إلى وزارة العدل التً ستموم بعد ذلن بإرسالها إلى ضابط الحالة المدنٌة
آلخر موطن معروؾ ألب الطفل أو إلى آخر موطن معروؾ لألم إذا كان األب مجهوال ،وذلن من
أجل تمٌٌدها فً سجالت الحالة المدنٌة هنان .أما إذا لم ٌمكن معروؾ آخر موطن ألام به األب أو
األم ،أو أنه كان معروفا ولكنه موجود خارج التراب الوطنً ،فإن وثٌمة المٌالد المحررة من لبل لائد
الباخرة أثناء السفر البحري ٌجب أن تمٌد فً سجالت الحالة المدنٌة لبلدٌة مدٌنة الجزائر
العاصمة(عبد العزٌز سعد،42211،ص .)31-49ؼٌر أن ما نود أن نشٌر إلٌه بهذا الصدد هو أن
المادة  68من ق.ح.م التً تضمنت أ صول تنظٌم الوالدة فً سفر بحري لم تشترط صراحة أن تكون
وسٌلة السفر سفٌنة جزائرٌة وكان علٌها أن تفعل ذلن ،كما نود أـن نشٌر أٌضا إلى أن المفهوم الممابل
لما تضمنته هذه المادة فً فمرتها الثانٌة من عدم اإلتصال بالبر أو عدم وجود موظؾ بالمٌناء مكلؾ
بمهام الحالة الم دنٌة ٌتحتم أن ٌضع التصرٌح بالوالدة لدى هذا لموظؾ المكلؾ بالحالة المدنٌة ولٌس
إلى لائد السفٌنة.
ب .4.دانح ولدج انًىنىد يٍتا:
على الرؼم من أن المشرع الجزائري لم ٌتطرق إلى هذه النمطة بالذات وبالتالً فإذا ولد الطفل مٌتا
مباشرة فلٌس هنان ضرورة لتصرٌح بوالدته ،بل ٌمكن تسجٌله مباشرة فً سجالت الوفٌات أما إذا
ولد حٌا ثم بعد مرور فترة زمنٌة لصٌرة توفً الطفل ،فً هذه الحالة ٌتعٌن أوال تسجٌله فً سجل
الوالدات ثم بعدها ٌتم تسجٌله فً سجل الوفٌات.
فحالة والدته حٌا لد ٌكسبه بعض الحموق الشرعٌة كاإلرث مثال وهو نفس المولؾ اتخذه المشرع
المصري الذي ألزم بدوره التبلٌػ عن والدته ثم وفاته(شرٌؾ سٌد كامل،4221،ص  .)144والمالحظ
فً هذه المسؤلة أن المشرع الجزائري لد تعرض لحالة وفاة األطفال فً المإسسات العامة مثل
المإسسات الصحٌة والعمابٌة وٌظهر ذلن من خالل نص المادة  81من لانون الحالة المدنٌة التً
نصت" :فً حالة حدوث وفاة خارج البلدٌة التً سجلت فٌها والدة الطفل فإن ضابط الحالة المدنٌة
الذي حرر عمد الوفاة ٌتعٌن علٌه إرساله فً ألرب اآلجال إلى ضابط الحالة المدنٌة لمكان مٌالد
المتوفً وذلن لصد تسجٌله فورا بهوامش السجالت".
أما إذا حدثت الوفاة فً إحدى المستشفٌات سواء كانت بحرٌة أو مدنٌة أو ؼٌرها من المإسسات
العمومٌة فإنه ٌتعٌن على المدراء المسٌرٌن لهذه المإسسات أو المستشفٌات أن ٌبلؽوا ضابط الحالة
المدنٌة أن ٌنتمل إلى مكان الوفاة وذلن لصد التؤكد من وفاة الطفل من عدمه لٌحرر بعدها العمد بناءا
على التصرٌحات والمعلومات الممدمة له .مع اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ٌنظم حالة والدة
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الطفل حدٌث العهد بالوالدة فً المإسسات العمومٌة بنص تشرٌع مماثل ،إال أن هذا ال ٌعنً أن
المإسسات العمومٌة ؼٌر ملزمة بمٌد الموالٌد فً السجالت الحالة المدنٌة التابعة لهذه المإسسة ،وإنما
ٌتعٌن علٌها مسن سجالت خاصة تسجل فٌها كل عملٌات الوالدة التً تمت داخل مإسستها ،فؤعوان
هذه المإسسات هم ملزمون بإخبار ضابط الحالة المدنٌة بكل التفاصٌل عن الوالدات التً تمع فً
المإسسة العمومٌة التابعة لدائرة اختصاصه لصد تسجٌله فً سجالت البلدٌة ،إال أنه عادة ما تؽفل
هذه المإسسات عن إرسال كل المعلومات والبٌانات الالزمة إلى البلدٌة سواء كان ذلن عن جهل أو
عن إهمال ،فضابط الحالة المدنٌة ال ٌمكن له تسجٌل الطفل إال بتمدٌم الدفتر العائلً سواء من طرؾ
األب أو األم لٌتم تسجٌل الطفل (عبد العزٌز سعد،4211،ص .)34
ثاٍَا :انركٍ انًؼُىي(ضرورج ثثىخ والؼح انىلدج)
جرٌمة عدم التصرٌح بالمٌالد هً من الجرائم العمدٌة التً تتطلب توفر المصد الجنائً العام الذي
ٌتمثل فً إنصراؾ إرادة الجانً أو علمه بكافة أركان الجرٌمة ،إضافة إلى علمه بوالعة المٌالد
وتعمده بعدم التصرٌح بها أمام الجها ت المعنٌة بتلمً التصرٌحات خالل المهلة المانونٌة التً حددها
المشرع بشكل صرٌح فً المادة  61من ق .ح .م.
فاإلؼفال عن تسجٌل الطفل أو تمدٌم إعالنات كاذبة عن الوالدة وكذا كل التزوٌرات المادٌة المرتكبة
فً سجالت المٌد ٌكون نتٌجتها تدمٌر الحالة المدنٌة لطفل ولٌس لكٌان الطفل (رٌنٌه لارو،4223،
ص .) 431فالطفل مهما كان جنسه أي سواء كان ذكرا أو أنثى ٌتعٌن أن ٌنسب إلى أبٌه وأن ٌحمل
لمبه وهو ما ٌبٌنه المشرع الجزائري فً المادة  41من لانون األسرةٌ" :نسب الولد ألبٌه متى كان
الزواج شرعٌا وأمكن اإلتصال ولم ٌنفه بالطرق الشرعٌة".
انفرع انثاًَ :انًتاتؼح وانجساء
أول :إجراءاخ انًتاتؼح
تتم المتابعة فً هذه الجرٌمة وفما للمواعد العامة لتحرٌن الدعوى العمومٌة(عبد العزٌز
سعد،4227،ص ) 52بحٌث أن النٌابة العامة هً التً تملن سلطة المتابعة دون ؼٌرها باعتبارها
وكٌلة على المجتمع وتنوب عنه فً متابع ة الجناة وتولٌع العموبة علٌهم بمجرد لٌام أركان الجرٌمة
وال تخضع ألي لٌد ٌمٌدها عن تحرٌن الدعوى العمومٌة ،وهذا ما نصت علٌه المادة  1من لانون
اإلجراءات الجزائٌة" :الدعوى العمومٌة ٌحركها و ٌباشرها رجال المضاء أو الموظفون المعهود إلٌهم
بها بممتضى المانون...".
كذلن المادة  49من نفس المانون بنصها" :تباشر النٌابة العامة الدعوى العمومٌة باسم المجتمع
وتطالب بتطبٌك المانون ،وهً تمثل أمام كل جهة لضائٌة وٌحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات
المضائٌة المختصة بالحكم("..األمر رلم 156- 66المإرخ فً ٌ 28ونٌو ٌ 1966تضمن لانون
اإلجراءات الجزائٌة،الجرٌدة الرسمٌة ،العدد  ، 49الصادرة فً ٌ 41ونٌو  1966المعدل و المتمم
باألمر رلم  24-15مإرخ فً ٌ 43ولٌو ،4215الجرٌدة الرسمٌة رلم  41مإرخة فً ٌ 49ولٌو
.)4215
ثاٍَا :انجساء
تشكل جرٌمة عدم التصرٌح بالمٌالد مخالفة معالب علٌها طبما لنص المادة 1/444و  3من لانون
العموبات" :بالحبس من  12أٌام على األلل إلى شهرٌن على األكثر ،وبؽرامة من  8222دج إلى
 16222دج".
كما تطبك نفس العموبة على كل شخص حضر والدة طفل ولم ٌمدم عنها اإللرار المنصوص علٌها
لانونا فً المواعٌد المحددة .وتجدر اإلشارة فً هذه الحالة أنه ال ٌجوز لضباط الحالة المدنٌة عندما ال
ٌمع التصرٌح بوالدة الطفل خالل األجل المانونً أن ٌدرج ذلن فً سجالته إال بموجب أمر صادر عن
رئٌس المحكمة التً ولد فٌها الطفل فً دائرة اختصاصها (لانون العموبات الصادر بموجب األمر رلم
 156-66مإرخ فً ٌ 8ونٌو ،1966الجرٌدة الرسمٌة 49مإرخة فً  1966/26/11معدل و متمم
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باألمر رلم  24-16المإرخ فً ٌ 19ونٌو  ،4216الجرٌدة الرسمٌة 37المإرخة فً ٌ44ونٌو.)4216

انخاتًح
ٌعد الطفل هدٌة ثمٌنة وفلذة الكبد ،فهو إنسان سوي الفطرة ال ٌعرؾ المكر وال ٌفمه الؽش ،كما أنه
أمانة عند والدٌه ،لذلن وجب ع لٌهم مراعاة حموله وصٌانتها ،فهم مسإولٌن أمام هللا وأمام المانون
والمجتمع.
ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج تتمثل فً:
 .1أٌ انطفم ْٕ كم شخض نى ٚزؼذ عٍ انثبيُخ ػششح يٍ انؼًشٔ ،أٌ يٍ أْى دمٕلّ ثؼذ ٔالدرّ
دٛب رغجٛهّ ف ٙانذبنخ انًذَٛخ ٔرجٛبٌ َغجّ.
 .4أ خضغ انًششع انجضائش٘ ضجبط انذبنخ انًذَٛخ إنٗ َٕػ ٍٛيٍ انشلبثخ انمضبئٛخ
التً أسندت إلى النائب العام الذي تدخل ضمن نطاق اختصاصه ،والرلابة اإلدارٌة التً أسندت
إلى الوالً ووزٌر الداخلٌة ،فً حالة مخالفته فً هذا الشؤن.
 .3أٔنٗ انًششع انجضائش٘ ػُبٚخ خبطخ ثبنطفٕنخ يٍ خالل انُظٕص انؼمبثٛخ
التً أوردها فً تمنٌن العموبات وتمنٌن اإلجراءات الجزائٌة ،وكذا تمنٌن الحالة المدنٌة ،وهذا ما
ٌعكس مكانة الردع والولاٌة لدى المشرع الجزائري فً حماٌة الطفل .ولد اتبع المشرع سٌاسة
جنائٌة تنوعت بٌن الصرامة والمرونة ،فهو من جهة ٌجرم األفعال الماسة بالحالة المدنٌة للطفل
وٌشدد العموبات المسلطة على مرتكبٌها ومن جهة أخرى ٌراعً مصلحة األسرة فً حماٌة
كٌانها من التصدع و االنفكان وٌمدمها على مصلحة المجتمع فً االلتصاص من الجانً.
لمد أحسن المشرع الجزائري من جهة فً إتباعه لعدة سٌاسات جنائٌة محكمة
حٌث وضع عدة أحكام لانونٌة زجرٌة تجرم كل األفعال التً من شؤنها الحٌلولة
دون التعرؾ على شخصٌة الطفل وكذلن تجرٌم عدم التصرٌح بالوالدة فً المهلة المحددة لانون
االهدؾ األساسً الذي لصده المشرع الجزائري لتحدٌد جرائم الماسة بالحالة المدنٌة وتجرٌمها
تتمثل فً الحفاظ على نسب الطفل باعتباره النواة األساسٌة فً المجتمع.
ٔ .4جٕة ادزشاو انًٓهخ انمبََٕٛخ ثبنزظشٚخ ٔأٌ انٓذف األعبع ٙانز٘ لظذِ انًششع انجضائش٘
نزذذٚذ جشائى انًبعخ ثبنذبنخ انًذَٛخ ٔرجشًٓٚب رزًثم ف ٙانذفبظ ػهٗ َغت انطفم ثبػزجبسِ انُٕاح
األعبعٛخ ف ٙانًجزًغ.
رؼم النتائج ال تً توصلنا إلٌها من خالل النصوص العمابٌة التً اعتمدها المشرع الجزائري فً تجرٌم
الجرائم الماسة بالحالة المدنٌة للطفل ،إال أن هذا األمر ؼٌر كافً للحد من هذه الظاهرة ،لهذا أوجب
أن ٌتعامل المشرع معها من منطلك الولاٌة باعتبارها ظاهرة اجتماعٌة باإلضافة إلى كونها جرٌمة فً
حك الطفل ،هذا األمر الذي دفعنا إلى طرح بعض االلتراحات المتمثلة فً:

انًمترداخ:
.1
.4
.3
.4

ضشٔسح ٔضغ أدكبو رزضًٍ إػطبء األنمبة نألطفبل ػذ ًٙٚانُغت ٔإدساجٓب ضًٍ انغجالد
انذبنخ انًذَٛخ ألٌ انطفم نٛظ نّ ٚذ أٔ دخم فًٛب دظم نّ.
الثذ يٍ إػبدح انُظش ثخظٕص انًششع ان جضائش٘ ف ٙانجشائى انًبعخ ثبنذبنخ انًذَٛخ دٛث
َمزشح إدساج َظٕص إضبفٛخ يٍ شأَٓب أٌ رٕفش انذًبٚخ نهطفم ثشكم أٔعغ.
دًبٚخ انطفم رغزٕجت انًشاجؼخ انذٔسٚخ نُظٕص انمبٌَٕ ٔفك انزغٛش االجزًبػٔ ٙااللزظبد٘
ٔانؼهً ٙثًب ٚذمك انذًبٚخ انفؼبنخ ٔانُبجؼخ نهطفم.
ضشٔسح االْزًبو ثبنذساعبد اإلدظبئٛخ نًؼشفخ انؼٕايم انز ٙرؤد٘ إنٗ ٔلٕع
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.5
.6
.7

.8

76

ْزِ انجشائى دزٗ ٚزغُٗ نهًخزظ ٍٛفْ ٙزا انًجبل انؼًم ػهٗ انذذ يٍ ٔلٕػٓب.
سفغ لًٛخ انؼمٕثبد انًبنٛخ (انغشايخ) ف ٙدبنخ اسركبة ضبثظ انذبنخ انًذَٛخ نألخطبء.
يشالجخ يذٖ رطبثك عجالد انذبنخ انًذَٛخ يغ انغجالد انًٕدػخ ثبنًجهظ انمضبئ.ٙ
ػُذ إطالػُب ػهٗ لبٌَٕ دًبٚخ انطفم انجضائش٘ الدظُب أٌ انًششع لذ الزظش
فَ ٙظشرّ ػهٗ انًزبثؼخ انمضبئٛخ ٔانزذمٛك ٔرجٛبٌ يخزهف األٔضبع انز ٙرشكم خطشا ػهٗ
انطفم ،دٌٔ انزطشق إنٗ انذًبٚخ انجُبئٛخ نّ ػُذ االػزذاء ػهْٔ ّٛزا ٚؼذ َمظب الثذ يٍ رذاسكّ
يٍ خالل إطذاس َظٕطب رغزكًهّ.
ضشٔسح انزُغٛك يغ انًؤعغبد االجزًبػٛخ يٍ أجم رٕػٛخ األفشاد ثخطٕسح ْزِ انجشائى
ٔضشٔسح رفبدٓٚب ٔكزا رضٔٚذْى ثبنًؼبسف انكبفٛخ ثخظٕطٓب ٔرجظٛشْى ثًخزهف انؼمٕثبد
انز ٙلذ ٚزؼشضٌٕ نٓب ف ٙدبنخ يخبنفزٓى نهمٕاػذ انمبََٕٛخ انضجشٚخ.
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