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مقـدمة

مرافعة للقضاء على زواج األطفال بالجزائر - 2016

صادقت الجزائر على العديد من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، بما فيها 

اإلقليمية  وكذا   )CRC( الطفل  المرأة )CEDAW( وحقوق  بحقوق  المتعلقة 

.)CADBE( منها مثل الميثاق اإلفريقي لحقوق و رعاية الطفل

من خالل المصادقة على هذه االتفاقيات، تلتزم الجزائر بوضع سياسة عامة 

وترسانة قانونية لحماية حقوق المرأة والطفل.

وعن تلك التدابير المتخذة من طرف الجزائر المرتبطة بحماية حقوق األطفال 

والمرأة كانت لرفع عمر الزواج. في الواقع المادة 7 من قانون األسرة تحدد سن 

الزواج ب 19 سنة، أي سن القدرة على الزواج بالنسبة للشابة و الشاب وهذا 

السن يقابل سن الرشد المدني أو السن القانوني.

أو في حالة  لمصلحة  الزواج  إبرام  قاصر)ة(  الممكن على  ومع ذلك، فمن 

الضرورة.

القانونية  األدنى  السن  قبل  الزواج  عقد  إبرام  في  يرغبون  الذين  األشخاص 

وجب المرور أمام القاضي الذي يعتبر الوحيد المخول له قانونيا إصدار اإلعفاء 

من ضرورة السن لزواج القاصر. 

الجزائرية،  التشريعات  التي وضعتها  الحواجز  من  العديد  من  الرغم  وعلى 

يبدو من مختلف الدراسات االستقصائية، بما في ذلك المسح العنقودي متعدد 

تتراوح أعمارهن بين 19-15  اللوات  النساء  المؤشرات 4، ما يقارب ٪0.1 من 

تزوجن قبل سن 15، و ٪2.5 من النساء اللوات تتراوح أعمارهن بين 20 إلى  24 

سنة قد تزوجن قبل سن 18.

مرافعة ضد زواج األطفال في الجزائر - 2016



6

مرافعة ضد زواج األطفال في الجزائر - 2016

  CIDDEF -  مؤسسة المساواة

فان كان صحيحا أن قانون األسرة الجزائري يحمي القصر من الزواج المبكر، 

الواقع،  في  له.  للترويج  ذلك  بعكس  تأتي  الجزائري  القانون  من  مواد  فهناك 

فإن المادة 326 من القانون الجنائي التي تتعامل مع االغتصاب أو االختطاف 

إال  طويلة،  لمدة  السجن  لعقوبة  المعتدي  وتعرض  تدين  القصر  تحريض  أو 

انه يفلت من العقوبة عندما يتزوج المختطف الضحية. هذا الحكم يمنح في 

الواقع اإلفالت من العقاب لبعض المغتصبين. وهذا يسهل االغتصاب والزواج 

القسري للفتيات.

وفي هذا السياق فان المؤسسة من اجل المساواة - سيداف - برمجت يوم 

دراسي خصص لهذه القضية، ووضعت لهل هذه مرافعة ضد زواج األطفال في 

الجزائر - 2016.
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زواج القصر
بعض األرقام لالستدالل :

تتلقى  الباحثين وقليال ما  انتباه  تتلقى قليال  الجزائر هي مشكلة  المبكر في  الزواج 
انتباه السلطات العامة. فصحيح أن متوسط عمر الزواج عرف منذ االستقالل تغيرا سريعا، 
سواء في المناطق الريفية او الحضرية، حيث كان سن الزواج 20 سنة في عام 1977 ثم 

أصبح 29 سنة في عام 2008.

السنة
المنبعريفيحضريمعا

 نساءرجالنساءرجالنساءرجال

197725,320,927,323,124,319,8RGPH

198727,723,728,824,826,422,3RGPH

مسح صحة األم و الطفل199230,225,831,226,928,924,6
199831,327,631,927,930,326,9RGPH

200633,529,934,23032,629,7MICs3

200832,929,133,128,932,429,5RGPH

لم يبلغن بعد سن 19 
هن متزوجات لكنهن يظللن عازبات بين سن 15 و 18 سنة 

...إلى أن يصبحن بالغات

 يف قسنطينة فقط كن، أكرث من 011 يف سنة 2102، وأكرث من 08 العام املايض 
العام زواجهن غالبا ما يكون حال وسطا إلنقاذ  و سوف يصبحن خمسون هذا 

رشف البالغني. قد يكون أيضا خيار طوعي لهن.

أو أولياء أمورهن بحكم سلطتهم عليهن و دون إعفاء من القضاء، يتم تزويجهن 
بالفاتحة، والتي تقرأ يف ظروف شبه رسية، ويبقى الدليل الوحيد لهذا االرتباط 
الذي ليس له أثر رسمي يف سجل الحالة املدنية اين هو الدليل ؟ ولن يخرجن من 

حالة العزوبية إال حني يبلغن سن الرشد. 
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و باإلضافة إلى ذلك، في عام 2005، تم تعيين الحد األدنى لسن الزواج القانوني ب 

19 سنة لكال الجنسين ومع ذلك هناك بالفعل قاصرات متزوجات. التطور الملحوظ في 

متوسط العمر عند الزواج يمكن أن يحجب و يخفي حقيقة التفاوتات الهامة بين المناطق 

وبين الفئات االجتماعية هذا ما تبين من نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات الجيل 

الرابع )MICS4/2012-2013(  من قبل وزارة الصحة، بدعم من اليونيسيف وصندوق 

السكان، والتي كانت 27000 أسرة مستجيبة للمسح.

وإثناء الدراسة، التي تمت بعد 7 سنوات بعد صدور القانون المتعلق بتحديد سن 

الزواج ب 19 سنة، ٪3.1 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين -15 19كن متزوجات، 

أي حوالي 47000 مرآة )طفلة(.

كبير  إلى حد  يختلف  القانوني  السن  بلوغ  قبل  المتزوجات  للنساء  المئوية  النسبة 

الوسطى  المرتفعات  في  و  وهران،  في  مرتفعة  النسبة  هذه  اإلقامة:  منطقة  حسب 

والغربية و في الجنوب، و منخفضة بكثير في الشرق.

ن
س

ال



9 مرافعة ضد زواج األطفال في الجزائر - 2016

نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19-15 
المتزوجات في الوقت المسح حسب المنطقة

2,3الشامل الوسط
0,5الشامل الرشقي
5,0الشامل الغريب

4,5الهضاب العليا الوسطى
2,9الهضاب العليا الرشقية
4,4الهضاب العليا الغربية

4,1الجنوب
3,1معا

زواج القصر هي أبعد ما تكون في كثير من األحيان في المناطق الريفية )٪4.2 من 

المتزوجات في المناطق الريفية( من المناطق الحضرية )2.5٪(.
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على الرغم من أن الزواج المبكر هو نادر على نحو متزايد في الشمال والمدن حسب 
القليل من  في  المدنية  الحالة  تم جمعها على مستوى مختلف سجالت  التي  البيانات 

البلديات لوالية الجزائر العاصمة، لكن هذه الظاهرة ليست غائبة.

يناير-مايو 2010201120122013201420152016بلدية

65345------بابا حسن

3204131حسين داي

---112311 السحاولة

سجلت بين 2010-2016، 20 حاالت زواج األطفال.المحالمة

ويرتبط زواج األطفال كثيرا حسب المستوى التعليمي لمحيطه : من المدرسة الثانوية، 
وحتى المتوسط، تنخفض النسبة بحدة.

نسبة النساء اللواتي تتراوحن 
أعمارهن بين السن 19-15 

المتزوجات في الوقت المسح 
حسب مستوى التعليم

11,9بدون مستوى

14,9ابتدائي

3,6متوسط

1,4ثانوي

0,1عالي

MICS4 المصدر: المسح
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في حين ان العائلة الغنية بمستواها المعيشي ال تأثر على معيار الزواج المبكر. حتى ولو 

كانت نسبة النساء المتزوجات في وقت مبكر أكبر بضعفين من نسبة ٪20 فأن األكثر فقرا على 

اللواتي من نسبة ٪20 األكثر غنى.

نسبة النساء الذين تتراوحن 
أعمارهن بين 15-19 المتزوجات 
في الوقت المسح من خمس 

السكان حسب الثروة

خمس السكان 
٪ من قاصر متزوج حسب الثروة

4,0أفقر
3,2الثاني

3,8الوسيلة
2,6الرابع
1,9أغنى
3,1معا

MICS4 المصدر: المسح
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الزواج المبكر جدا 
بيــن القاصــرات المتزوجــات، ينبغــي أن نميــز فــي نهايــة المطــاف بيــن اللواتــي تــم 

عقــد زواجهــن قبــل ســن 15.

ــزواج المبكــر جــدا  ــع )MICS4( يظهــر أن هــذا ال ــل الراب المســح العنقــودي للجي

ــا 0.1 ٪مــن النســاء مــن هــن فــي  ــه عموم ــزوال بمــا ان ــر يتجــه نحــوى ال فــي الجزائ

ــي 1500  ــنة هــن حوال ــل 15 س ــنة 2013 تزوجــن قب ــي س ــن 15 و 19 ف ــا بي الســن م

ــزواج.  ــد عقــد ال ــم تبلــغ 15 ســنة عن امــرأة ل

هــذا النــوع مــن الــزواج لــم يكــن نــادرا منــذ 30 عامــا بمــا انــه فــي وقــت إجــراء 

المســح، ٪3.2 مــن النســاء الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 45-49 اليــوم هــن علــى قيــد 

ــي  ــن اللوات ــر م ــرة أكث ــر ب 30 م ــا، أكث ــن 15 عام ــل س ــن قب ــد تزوج ــن ق ــاة، ك الحي

ــن 15-19 ســنة. ــراوح أعمارهــن بي تت

لتلخيص هذه الصفات يمكن القول أن النساء المتزوجات قبل سن 19 سنة 
هن نساء من مناطق ريفية دون مستوى ثقافي يعشن في المناطق الغربية 

أو الجنوبية، ولم يتجاوزن مستوى التعليم االبتدائي غالبا.
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زواج الطفل : آثاره
المسـتوى  آثـار عميقـة علـى  الجاريـة  النمـو  فتـرة  المبكـر خـالل  الـزواج  يحـدث 

الجسـماني، الثقافـي، النفسـاني والعاطفـي كمـا يضـع أيضـا حـدا لفـرص النمـو الفـردي 

والتعليـم. 

* الزواج يعرض المراهقين إلى :

- النشاط الجنسي المبكر

- الحمل المبكر و في كثير من األحيان غير مرغوب فيه.

- كمؤشر لألمراض المنقولة جنسيا / عدوى فيروس نقص المناعة البشرية. 

- االعتـداءات الجسـدية والنفسـية والجنسـية، والتـي تعرض الى مـرض االنعزال 

النفسـي ومضاعفاته. 

الظروف :

- الفعـل الجنسـي مفـروض ويمكـن فرضـه حتـى لـو لم يكـن مرغـوب فيه ضد 

المراهقة.

- غالبا ما تعرض الخبرة الجنسية للزوج، المراهقة للعدوى الجنسية المتنقلة بما 

في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. 

التالي،  اتصال جنسي وحتى  أول  عند  للمراهق  الجنسي  النضج  احترام  - عدم 

فهذا يسبب إصابات خطيرة و في بعض األحيان العجز الجنسي.

- العالقات الجنسية الغير محمية.

في االنتظار إثبات الخصوبة :

فإنهن  للوالدة.  معنويا  أو  جسديا  مستعدات  لسن  المراهقة  سن  في  الفتيات 

ستواجهن :
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- مخاطر الحمل و مخاطر الوالدة، كبيرة علي حياة وصحة األم و الطفل. 

الحمل في ظل  زيادة عدد فرص  اإلنجابية ومخاطر  الفترة  إطالة  - مخاطر 

غياب وسائل منع الحمل.

- المخاطر المرتبطة بالحمل األول )معدل وفيات األمهات هو أعلى بمرتين 

بين األمهات المراهقات عن األمهات األكبر سنا(.

داخل  الجنين  موت   ، المبكرة  والوالدات  اإلجهاض  خطر  إلى  يؤدي  فإنه  وبالتالي 

الرحم، انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم الى الطفل. 

زواج المراهقات قائم و متواصل، نسبته الضئيلة ال تضغط على السياسات العامة. 

نظرا للمخاطر الصحية التي ليست في نفس المستوى و اال لتغيرت ظروف اهتمامهم 

وتكفل الطبقة السياسية بها. فضال عن نظرة المجتمع لزواج المراهقات التي تطورت كثيرا.

- الهياكل الصحية لم يتم تكييفها مع االحتياجات الخاصة للمراهقات الحوامل. 

- خدمات طب األطفال لم يتم تصميمها لتلبية احتياجات المراهقة المتزوجة كون 

أن الخدمات للبالغات ليست مناسبة للمراهقات.

- نقص المعلومات لدى المراهقات المتزوجات حول الهياكل التي يحتاجونها لمنع 

البشرية،  المناعة  نقص  فيروس   / جنسيا  المنقولة  األمراض  ضد  والوقاية  الحمل 

والوقاية من انتقاله من األم إلى الطفل ورصد الحمل والعناية المحاطة به، الوالدة 

والتحضير لألمومة.

- نقص البيانات اإلحصائية : المراهقة بتغير الوضعية تختفي من البيانات الصحية 

المتعلقة باألطفال.

- مفهوم الحمل في سن المراهقة باعتباره حمل خارج إطار الزواج.

- التعاطف القليل مع المراهقات الحوامل من بعض المهنيين.

الخدمات   أعوان  بعض  عند  وجدت  التي  الشخصية  المعتقدات  على  االعتماد    -

المكلفين باستقبال المراهقات. 
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- قطع الروابط بين األجيال واألصول العائلية الموجهة للمراهقات، ما يسبب انحالل 

الروابط األسرية. 

مصادر أخرى من حاالت الصدمات النفسية التي يمكن مواجهتها في سن المراهقة :

- اغتصاب مراهقة.

- الزواج بعد االغتصاب )كحل(.

- ا إلجهاض عند المراهقة الغير مراقب الذي يمكن أن يؤدي الى صدمات 

جسدية ونفسية ويمكن أيضا  ان يسبب  لها الوفاة.

غشاء  على  والحفاظ  الحمل  )لتجنب  وآثارها  الشرجي  الجنس  ممارسة   -

البكارة(. 

- طلب األسرة لشهادة العذرية للمراهقة. 

المراهقات غالبا ما تكن لوحدهن في هذه الحاالت وتجدن في بعض األحيان حلول 

خارج إطار الخدمات الصحية، الشيء الذي يعرضهن للخطر بجهل منهن. اآلثار الجسدية 

والصدمات ثقيلة والعيش في صمت  وعزلة لسنين عديدة او حتى لألبد.

تظهـر الدراسـات أن الفتيـات الالتـي يتزوجـن فـي سـن صغيـرة يعانيـن مـن اآلثـار 

السـلبية للـزواج المبكـر. فهـن األكثـر عرضـة لخطـر العنـف األسـري، لديهـن فرصـة 

للحصـول علـى الكثيـر مـن األطفـال، هـن أكثر عرضـة لخطـر اإلصابة بفيـروس نقص 

المناعـة البشـرية اإليـدز وأقـل فـرص لمزاولة الدراسـة.
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تحليل قانوني
بعض التعاريف :

أي  هو  الطفل  الطفل،  حماية  وقانون  الطفل  حقوق  التفاقية  وفقا  الطفل؟  هو  ما 

إنسان أقل من 18 سنة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ما هو زواج القاصرات ؟

علـى  منـه   16 المـادة  فـي  فقـط  ينـص   : اإلنسـان  لحقـوق  العالمـي  اإلعـالن 

الجنسـية  أو  العـرق  بسـبب  قيـد  أي  دون  والنسـاء،  للرجـال  بالنسـبة  الـزواج  سـن 

مـن  التعريـف  هـذا  يؤخـذ  أسـرة.  وتأسـيس  الـزواج  فـي  الحـق  لديهـم  الديـن،  أو 

الـزواج.  عقـود  وتسـجيل  الـزواج  لسـن  األدنـى  والحـد  بالـزواج،  الرضـا  اتفاقيـة 

الزوجيـن. مـن  وكاملـة  حـرة  بموافقـة  إال  التنفيـذ  حيـز  يدخـل  أن  يمكـن  ال  الـزواج 

والوعـد  األطفـال  زواج  يمنـع   : الطفـل  ورفاهيـة  لحقـوق  األفريقـي  الميثـاق 

بمـا  الفعالـة،  التدابيـر  تتخـذ  أن  الـدول  إلـى  ودعـوة   الـزواج،  فـي  األطفـال 

قانونـي  زواج  سـن  أدنـى  كحـد  سـنة    18 ،لتحديـد  منهـا  التشـريعية  ذلـك  فـي 

)21 )المـادة  رسـمي  سـجل  فـي  الـزواج  عقـود  جميـع  بتسـجيل  والقيـام   ،

اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة )CEDAW( :  توصـي 

بنفـس الشـيء فـي المـادة 16؛ مـن اتفاقيتهـا توصـي الـدول تحديـد سـن أدنـى للـزواج 

وجعـل ذلـك إلزاميـا، تسـجيل الـزواج في سـجل رسـمي. لجنة القضـاء علـى التمييز ضد 

المـرأة فـي توصيتهـا العامـة رقـم 21 الفقـرات 36-39 يعتقد أن السـن القانونـي للزواج 

و ينبغـي أن يكـون 18 سـنة للرجـال والنسـاء؛ االثنين يجـب أن يصلوا إلـى مرحلة النضج 

الكامـل والقـدرة علـى التصرف.
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الزواج المبكر والقسري هو :
عندمـا يأتـي الـزواج قبـل السـن القانونيـة علـى األقـل ألحـد الطرفيـن وبالخصـوص 

الفتـاة ، زواج القاصـر، زواج الطفـل يسـمى زواج مبكـر أو زواج قسـري.   ولكـن مـا 

هـو تعريـف الـزواج ؟ ليـس لديهـم أي محتـوى قانونـي. ممـا يحـول دون تعريـف الرضا 

فـي الـزواج القسـري. هـذا مـا يجبـر الفتـاة بالقـوة ،  بالعنـف و الخـوف أو الخـوف من 

الـزواج المبكـر،  ا وان يكـون سـن هـذا الطفـل  لم يصل إلى سـن البلـوغ أو القدرة على 

اإلنجـاب.  مهمـا يكـن يعتبـر زواج مـن طفـل دون موافقتـه. زواج الطفـل قبـل سـن 18 

عامـا، هـذا المصطلـح علينـا تذكره.

القانون الجزائري
فـي جهودهـا الراميـة إلـى القضاء علـى القانـون الموضوعي لألحـكام الغيـر متكافئة 

بيـن المـرأة والرجـل، ينتهـي المشـرع الجزائـري بوضع حـد للتمييز الكالسـيكي المتبقي 

بيـن الجنسـين بشـأن الحـد األدنى لسـن الزواج.

المـادة الجديـدة 17 تحـدد فـي الواقـع  ان سـن 19 هـو سـن القـدرة علـى الـزواج 

بالنسـبة للفتاة والشـاب و المطابق لسـن الرشـد القانونـي الذي حدده القانـون المدني، 

والـذي لديـه تأثيـر علـى رفـع الحد األدنى لسـن الزواج  بسـنة واحـدة بالنسـبة للفتاة و 

خفضهـا بسـنتين بالنسـبة لـألوالد بالرجـوع إلى أحـكام النـص القديم.

المشـرع قـد يفضـل معيـار األهليـة القانونيـة المعتـرف بها قانونيـا لألفراد لممارسـة 

حقوقهـم بـدال مـن المعيـار الفيزيولوجـي المفتـرض ان تصـل المـرأة إلـى سـن معينـة 

حيـث يتـم توحيـد الحـد األدنى للسـن.

1. المــادة 7 : )معدلــة( تكتمــل أهليــة الرجــل والمــرأة فــي الــزواج بتمــام 19 ســنة. وللقاضــي أن يرخــص بالــزواج قبــل ذلــك 

لمصلحــة أو ضــرورة، متــى تــأآدت قــدرة الطرفيــن علــى الــزواج.  يكتســب الــزوج القاصــر أهليــة التقاضــي فيمــا يتعلــق بآثــار 

عقــد الــزواج مــن حقــوق والتزامــات.
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هذا السن يمكن أن يخفض بشكل استثنائي »لسبب المصلحة أو في حالة الضرورة 

لكن بشرط، بموجب المادة  7 : إن قدرة الطرفين على الزواج يجب أن تكون مؤسسة. 

حالة  هو  المعطى  السبب  يكون  عندما  السن  شرط  منح  إلى  تهدف  ال  الصيغة  هذه 

المثال(  المطلوبة للزواج، على سبيل  القاصر  للفتاة  المدقع  الفقر  اجتماعية )حالة من 

رغم عدم بلوغ سن القدرة على الزواج. ومن الواضح أن الزوجين يجب أن يكونا قادرين 

على فهم المطلوب منهم واالنخراط في وعي بااللتزامات.

والقيود التي تفرضها الحياة المشتركة. ولكن هذه المادة تثير أيضا مسألة ما إذا كان 

هناك سن أدنى ال يمكن الترخيص فيه بالزواج للقاصرة عندها.  في الجزائر السن األدنى 
القانونية للقدرة العقلية هي سن التمييز التي حددت في القانون المدني ب 13 سنة.2

هل من الممكن يرخص لعقد الزواج قبل هذا سن أي سن التمييز ؟

على أي حال، على الذين يرغبون في الزواج قبل السن القانونية المطلوبة منهم القيام 

بإجراءات فان القاضي هو الوحيد المخول له الترخيص بالزواج قبل السن المطلوبة في 

جميع الحاالت زواج القاصر. وبالتالي، يجب أوال تقديم طلب من قبل الممثل القانوني 

للقاصر، إلى رئيس المحكمة. هذا األخير يسمع القاصر المعنية بعد التحقق من صحة 

األسباب المقدمة. وكذا التحقق من وجود الرغبة الفعلية لكل من الطرفين لالرتباط بشكل 

دائم وليس استجابة لظروف مستعجلة أو طارئة. و باالعتماد   على الخبرة الطبية يدرس 

القاضي هذا الطلب الذي يقضي فيه بإصدار أمر بالترخيص )479.480( غير قابل لالستئناف.

القاضي في دراسته للطلب يجب  عليه التحقق من أن الفتاة القاصر راضية ألن المادة 

13 من قانون األسرة تمنع الولي او أب الفتاة أو شخص أخر أن يرغم القاصر على الزواج 

وكذا ال يمكن تزويجها دون موافقتها. 

2. نحــاس محــي الديــن »تطــور قانــون األســرة فــي الجزائر،المســتجدات التــي أدخلهــا القانــون مــن 4 مــاي 2005 إلــى قانــون 

األســرة.
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في أوامر التفويض لزواج من قاصر ليس هناك مرجعية  في المادة 13 من قانون 

األسرة، لكن تم ذكرها في المواد 3.7 و 9 من قانون األسرة.

ولكن كيف يمكن للقاضي التحقق من نضج الزوجة القاصرة مستقبال ؟ 

فكرة أن الطفل قادر على الزواج عندما يصل لسن النضج غير صحيحة ألن الطفل لم 

يكمل تطوره. لجنة3  حقوق الطفل  قضت بان التطور الجسماني للطفل ال يعني النضج، 

وخصوصا عندما لم يكتمل بعد النمو االجتماعي والعقلي.

ال بد من وضع حد أدنى للسن الذي يحظر إصدار رخصة زواج من طفل.

3. لجنــة حقــوق الطفــل هــي هيئــة مراقبــة لتطبيــق اتفاقيــة حقــوق الطفــل. أنشــئت بموجــب االتفاقيــة وردت يــوم 7 فبرايــر 

.1991



20

مرافعة ضد زواج األطفال في الجزائر - 2016

  CIDDEF -  مؤسسة المساواة

زواج األطفال بعد االغتصاب أو الخطف :
هناك حكم من أحكام القانون التي تسمح المختطف أو المغرر للقاصر من التخلص 

من المتابعة عندما يتزوج الضحية. بموجب المادة 326 التي تنص على »كل من خطف 

او ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف او تهديد او تحايل او شرع في 

ذلك فيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى 100.000 

دج.  عندما  تتزوج القاصر المختطفة أو المغرر بها من المعتدي عليها  هذا األخير ال 

يمكن محاكمته إال بشكوى من األشخاص الذي يحق لهم طلب إلغاء الزواج   و ال يمكن 

محاكمته إال بعد  فسخ عقد الزواج. 

التي  أو  المخطوفة  القاصر  سن  يحدد  الجزائري  العقوبات  قانون  من   326 المادة 

تم  إرغامها على الزواج من الخاطف ب 18 سنة ، ولكن السؤال هنا : من الذي يعطي 

رخصة الزواج في هذه الحالة ؟ هل هم األولياء ؟ تبدو اإلجابة ال، ألنه حسب أحكام 

القانون الجزائي هؤالء دو صفة أولياء األمور يمكنهم متابعة المعتدي لطلب إلغاء الزواج 

)المسموح به(  و ال يمكنهم االستمرار في المتابعة إال بعد إلغاء الزواج.

هل على القاضي أن يحل محل الولي ؟

هو في الواقع الذي ينظم المحادثات، وهو الذي يتفاوض مع اآلباء و المختطف من 

اجل اإلنفاق على الزواج حتى ال يرمى األمر عل عاتق الفتاة المخطوفة.

وكثيرا ما يستخدم هذا اإلجراء في حاالت االغتصاب، اين يجبر الخاطف على الزواج من 

ضحيته. والذي في بعض حال للمشاكل االجتماعية )إخفاء هروب الفتاة( في خاالت أخرى 

يؤدي إلى وضعيات درامية خاصة عندما تكون الضحية غير موافقة على ما يحدث  لها. 

بدراسة صيغة هذا الحكم، نالحظ ان المشرع قد أعطى اعتبارا  لمشاعر األسرة والعار 

الشريعة  يتماشى مع روح  ما  ابنتهم، ال سيما  العائلة من تصرفات  الملقى  على هذه 

اإلسالمية الذي  يجعل من الزواج مؤسسة تنظيمية للعالقات الجنسية، و يضفي الشرعية 

في نظر اآلخرين. هل يمكن أن يكون المشرع الجزائري يولي االهتمام لحماية األسرة ؟
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هل هناك حاالت لالختطاف أو الخطف بغرض وحيد، وهو إرغام أولياء األمور لقبول 

زواج المختطف مع ابنتهما ؟ 

يبدو أن هذا ال وجود له في الجزائر لكن في الشرق األوسط عملية االختطاف إلجبار 

اآلباء على قبول الزواج من ابنتهم منتشرة: الفتاة برضاها وباتفاقها مع عشيقها بان يخطفها 

ليضعا األولياء أمام المر الواقع )لبنان مثال( وال يكون لإلباء أي بديل سوى قبول هذا الزواج.

ولكن بالنسبة للجزائر من أين أتت هذه الممارسة ؟ هل هو حفاظا على تقاليدنا، 

ثقافتنا، ومن أين أتتنا ؟ وكيف وجدت لها وقعا في عاداتنا ؟ 

العقوبات  قانون  السياق  هذا  ففي  فرنسا  تحتلها  كانت  الجزائر  بأن  يذكرنا  التاريخ 

البالد  عام 1962 جددت  في  االستقالل  عند  الوطني.  القانون  على  بشدة  أثر  الفرنسي 

التشريعات الفرنسية دون المساس بسيادتها الوطنية.

القاصر  تتعرض  »عندما  أن  على  ينص   357 مادته  في   1810 من  الجزائري  القانون 

للخطف او تحويل الوجهة )من دون تحايل أو العنف( قد تزوج من خاطفها، والذي ال 

يمكن متابعته اال عن طريق شكوى من األشخاص اللذين يمكنهم طلب فسخ الزواج و 

ال يمكنه أن يحاكم إال بعد الحكم بالفسخ«.  في الواقع، قانون العقوبات الجزائري نقل 

حرفيا محتوى المادة 357 من قانون العقوبات الفرنسي.

الحقوق في  كلية  القانون  أستاذة في  بن عاشور  المقال4 كما توضح سناء  في هذا 

تونس، هو استمرارية لقانون العقوبات الفرنسي القديم للنظام القديم الذي عرف حالة 

» اإلغواء« بغرض التعاقد مع طفل العائلة، زواج فائدة ضد إرادة وعلم األسرة.

في معاهدة اإلغواء 1781. ويعتبر هذا االختطاف تهجم وإهانة لسلطة اآلباء، حيث 

ان المختطف للقاصر أما خاضعا أو متفقا. وكانت العقوبة اإلعدام أو مصادرة الممتلكات 

وإنقاذ  الخطأ  المذنب والضحية وفكرة إصالح  بين  الزواج  إلى  والسجن، تحولت الحقا 

الشرف أفقدت وتجاهلت سلطة األسرة.

4. فــي مقــال لســناء بــن عاشــور، أســتاذ القانــون فــي كليــة الحقــوق فــي تونــس، نشــر فــي 5 أبريــل 2012 فــي الصحيفــة فــي 

تونــس » مــن يصــدق !!!« الــزواج مذنــب مــع ضحيتــه القاصــر.
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حتى عام 1994 تم إزالة هذا الحكم من قانون العقوبات الفرنسي. أيضا في المغرب، 

وأبعدت هذه األحكام  في عام 2014 بعد انتحار أمينة5. لكنها باقية في قانون العقوبات 

التونسي والجزائري.

إذا كانت ممارسة »االختطاف عن حب« غير موجودة في الجزائر لكن ان وجدت فان 
قانون العقوبات الجزائري غير مكيف للتعامل معها، فان المادة 326 لقانون العقوبات 

هي تستخدم إلعفاء المغتصب من العقاب ان تزوج ضحيته القاصر.

المغتصب الذي يتزوج ضحيته القاصر يبرأ من أي عقوبة
كيف يمكن لقضاة بلدنا من استخدام هذا المقال )326( في حالة اغتصاب قاصر، 

والجمع بين المادة التي تعتبر االغتصاب جريمة6 و االقتراح على المذنب الزواج من 

ضحيته لتبرئة من الجريمة التي ارتكبها ؟ لتصنيف االعتداء الجنسي على انه اغتصاب 

احتمال  المادة 326 في  الجنسي، في  الفعل  الرغبة و 2-  توفر شرطين، 1- عدم  يجب 

االختطاف دون عنف أو التهديد أو االحتيال، هذا يمكن اعتباره موافقة الضحية واالختطاف 

ليس اعتداء جنسي لكن »باتفاق بين المختطف و الضحية.« 

وفقا لروح النص الفرنسي الذي حل هذا المشكل بالزواج لتطهير األسرة من اإلهانة التي 

تعرضت لها.  إذ أن في حالة عدم الموافقة على الزواج بأمر من القاضي، فإنه يمكنهم طلب 

فسخه ومتابعة المختطف. نفس الشيء في حالة ان التعدي حيث يتزوج المعتدي من 

الضحية التي تطلب الطالق قبل بلوغها سن الرشد هنا يكون لإلباء كل الصالحيات لمتابعته. 

استخدام هذه المادة لتبرئة المغتصب من تصرفه أمر خطير بالنسبة للصحة النفسية للضحية 

القاصر. استخدام هذه المادة 326 في حاالت االغتصاب هو وسيلة لعدم إنصاف الضحية.

 لقد حان الوقت للجزائر لحذف هذه المادة من تشريعاتها. هذا هو ما تطالب به 

الحركات الجمعاوية  و ما توصي به لجنة حقوق الطفل التي تصفه بالعنف. 

5. أمينة الفياللي فتاة قروية تبلغ من العمر16 سنة، أجبرت على الزواج من مغتصبها. أمام واقع لن تتحمله انتحرت عن طريق 
بلع سم الفئران.

6. المادة 336 من قانون العقوبات لسنة 1966 المعدل سنة 2014.
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التوصيات
1- إجراء دراسة على عدد زواج القاصرات المسجل في دائرة األحوال المدنية.

الخاصة  المشاكل  مع  والقانونية  والصحة  االجتماعية  الخدمات  تكييف   -2

لألطفال القصر.

3-  ضمان التعليم لجميع الفتيات على جميع التراب الوطني وتمكينهن من 

مزاولة دراستهن.

4- العمل على استقاللية الفتاة.

5- توعية و تعبئة األسر من خطر الزواج المبكر.

6-  تحديد السن األدنى التي ال يمكن الحصول معها على رخصة الزواج.

7-  إلغاء األحكام الواردة في المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري.

األهلية  و  »المصلحة  المفاهيم  لتوضيح   07 المادة  تنقيح  او  مراجعة   -8

للزواج«.

9-  حضور خبراء مع القاضي عند سماعه و التحقق من قبول الطفل.
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الصكوك الدولية القانونية

الحد األدنى لسن الزواج :

* في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1981 )المادة 

16، التوصية العامة رقم 21، الفقرات 39-36(

* اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 )المواد 24، 34 و 35؛ التعليق العام 

رقم 4، الفقرات 9 و 20(

* بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق 

المرأة لعام 2003 )المادة 6(

* الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990، 1990 )المادة 21(

* إعالن رابطة حقوق اإلنسان )إعالن رابطة دول جنوب شرق آسيا(، 

2012 )المادة 19(

* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

المادة 16 :

الفقرة 2- ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع 

اإلجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج 

ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امراً إلزامياً.
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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة : 

التوصية العامة
التوصية رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعالقات األسرية

فسرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واالتفاقية المتعلقة بالمساواة 

في الزواج والعالقات األسرية في توصيتها العامة رقم 21 األقسام الفرعية التالية :

36-39 الرجوع إلى الزواج المبكر.

36. في إعالن وبرنامج عمل فيينا من قبل المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي 

القوانين  إلغاء  على  الدول  طلبت   ،1993 يونيو   25-14 من  الفترة  في  فيينا  في  عقد 

واألنظمة و التخلص من العادات والممارسات التي تميز ضد وتسبب ضررا للفتيات.

المادة 16، الفقرة 2 منها، وأحكام اتفاقية حقوق الطفل تمنع الدول األطراف أن 

يأذن الزواج بين القصر أو إعطاء صالحية لمثل هذا الزواج. تنص االتفاقية على أن »يعني 

الطفل كل إنسان لم يتجاوز سن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب 

القانون المنطبق عليه.« وعلى الرغم من هذا التعريف، وبالنظر إلى أحكام إعالن فيينا، 

ترى اللجنة أن السن القانوني للزواج ينبغي أن يكون 18 سنة للرجال والنساء. عندما 

يتزوج الرجل والمرأة، عليهما مسؤوليات هامة. و ينبغي بالتالي لن يكون قادرا على 

الزواج قبل النضج الكامل والقدرة على التصرف. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، عندما 

تعاني  أن  يمكن  الصحية  وحالتهم  األطفال،  وتنجب  تتزوج  الفتيات،  سيما  وال  القصر، 

وتعليمهم، والحد من الحكم الذاتي االقتصادي.

37. الزواج المبكر ليس فقط لديه تأثير على المرأة شخصيا ولكن أيضا على تطوير 

آثار سلبية على  لها  العمل، والتي  مهاراتها واستقاللها ويقلل من فرص حصولهم على 

األسرة وعلى مجتمعهم.
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أنهم  منذ  وامرأة.  رجل  من  للزواج  األعمار  لمختلف  البلدان  بعض  توفر   .38

يفترضون خطأ أن النساء تتطور بمعدالت مختلفة من الرجال فكريا أو أن طور النمو 

البدني والفكري ال أهمية له، ينبغي أن تلغى هذه األحكام. في بلدان أخرى، يسمح 

خطوبة الفتيات وااللتزامات التي تعهدت بها أفراد األسرة نيابة عنهم. هذه الممارسات 

تتعارض مع أحكام االتفاقية وحق المرأة في اختيار شريك بحرية.

تعاقد  سواء  الزيجات  جميع  تسجيل   .39 تبذل  أن  األطراف  الدول  على  ويجب 

مدنية أو وفقا للعرف أو قانون ديني. أن الدول تكون قادرة على إنفاذ أحكام االتفاقية 

والقوانين التي تضمن المساواة بين الشركاء، سن أدنى للزواج، ومنع تعدد الزوجات 

وتعدد الزوجات وتكفل حماية حقوق األطفال.

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989

المـادة 24 : -1 تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى 
الصحي. وتبذل  التأهيل  األمراض وإعادة  بلوغه وبحقه في مرافق عالج  صحي يمكن 

الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن اال يحرم أي طفل من حقه في الحصول على 

خدمات الرعاية الصحية هذه.

االستغالل  أشكال  الطفل من جميع  بحماية  األطراف  الدول  تتعهد   :  34 المــادة 

الدول األطراف بوجه خاص جميع  تتخذ  األغراض  الجنسي. ولهذه  الجنسي واالنتهاك 

التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع:- 

ا( دفع أو إجبار الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع؛ 

ب( االستخدام االستغاللي لألطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية 

غير المشروعة؛ 

ج( االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض والمواد الداعرة.
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المادة 35 : تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة 
األطراف لمنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو بي 

شكل من األشكال.

لجنة حقوق الطفل - التعليق العام رقم 4 : صحة المراهقين ونمائهم في سياق 

اتفاقية حقوق الطفل.

: »تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية واإلدارية  9. وبموجب المادة 4 

في  االتفاقية.«  هذه  في  بها  المعترف  الحقوق  لتنفيذ  المالئمة  التدابير  من  وغيرها 

سياق حقوق المراهقين في الصحة والتنمية، ينبغي للدول األطراف أن تضمن أحكام 

ما  ذلك  في  بما  المحلي،  القانون  بموجب  مكفولة  المراهقين  بشأن  محددة  قانونية 

يتعلق بتعريف الحد األدنى للسن الموافقة على إقامة عالقات جنسية والزواج وإمكانية 

العالج الطبي دون موافقة الوالدين. وينبغي أن تطبق هذه األحكام على قدم المساواة 

للفتيان والفتيات )المادة 2 من االتفاقية(، وتعكس بوضوح االعتراف بالحقوق المكفولة 

للناس تحت 18 بطريقة تتفق مع القدرات المتطورة وفيما يتعلق عمر ونضجه )المادة 

آليات لمراجعة  إلى  الوصول  المراهقة سهولة  أيضا، يجب أن يكون سن  5 و17-12(. 

الشكاوى وإجراءات التظلم القضائي وغير القضائي الذي يضمن فيما يتعلق المعاملة 

المنصفة والقانونية، وخاصة احترام حقهم في الخصوصية )المادة 16(.

20. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد حاالت الزواج المبكر والحمل المبكر، والتي 

هي سبب كثير من األمراض المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك فيروس 

نقص المناعة البشرية / اإليدز. الحد األدنى لسن الزواج والزواج في سن الفعلي منخفض 

للغاية في العديد من الدول األطراف، وال سيما بين الفتيات. هذا الوضع ال يؤثر فقط 

على صحة المراهقين: األطفال الذين يتزوجون، وخاصة الفتيات، وغالبا ما يجبرون على 

ترك المدرسة وتجد نفسها مستبعدة من األنشطة االجتماعية. وباإلضافة إلى ذلك، في 

إذا  القانونية، حتى  الناحية  البالغين من  تعتبر األطفال  الدول تزوجت األطراف  بعض 
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كانوا تحت 18 و ال يحق لتدابير حماية خاصة بموجب االتفاقية. توصي اللجنة بقوة بأن 

الدول األطراف باستعراض، وإذا لزم األمر، تعديل التشريعات والممارسات، وبذلك إلى 

18 الحد األدنى لسن الزواج مع وبدون موافقة الوالدين للبنين والبنات . وقد قدمت 

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة توصية مماثلة )التعليق العام رقم 21 لسنة 1994(.

بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي 
لحقوق اإلنسان والشعوب، 2013

 يتعين على الدول األطراف أن تضمن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية 

التشريعية  التدابير  باتخاذ  وتقوم  الزواج.  متساوين في  واعتبارهما شريكين 

الوطنية المناسبة، لكفالة ما يلي:

)أ( عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛

)ب( أن يكون الحد األدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة.

الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990

مادة 21 :

الحماية ضد الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة :

من  للتخلص  المناسبة  اإلجراءات  كافة  الميثاق  هذا  أطراف  الدول  تتخذ   -1

الطفل  ونمو  وكرامة  رفاهية  على  تؤثر  التي  الضارة  والثقافية  االجتماعية  الممارسات 

السليم، وعلى وجه الخصوص:

)أ( تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل، و

)ب( تلك العادات والممارسات التي تنطوي على تمييز بالنسبة للطفل على أساس 

الجنس أو أي وضع آخر.
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2- يحظر زواج األطفال وخطبة الفتيات واألوالد، وتتخذ اإلجراءات الفعالة – بما 

والقيام  سنة،   18 ليكون  الزواج  لسن  األدنى  الحد  لتحديد   – التشريعات   – ذلك  في 

بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري. 

إعالن رابطة حقوق اإلنسان )إعالن رابطة دول جنوب شرق آسيا( 

المادة 19 :

بحماية  التمتع  للمجتمع،  واألساسية  الطبيعية  الوحدة  باعتبارها  لألسرة،  يحق 

المجتمع ومن طرف كل دولة عضو الرابطة. الرجال والنساء من سن الرشد لهم الحق 

في عقد الزواج على أساس موافقتهم الحرة والكاملة، وتأسيس أسرة وحل الزواج، على 

النحو الذي يحدده القانون.
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المالحق
الزواج المبكر

نسبة النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 49-15
تزوجت قبل سن 15

السن

150,1-19 سنة

200,4-24 سنة

250,6-29 سنة

300,7-34 سنة

351,1-39 سنة

401,9-44 سنة

453,2-49 سنة

مستوى التدريس المرأة

3,2دون تعليم

1,9ابتدائي

0,4متوسط

0,2ثانوي

0,2جامعي

الخمس مؤشر الثروة

1,5األفقر

0,8الثاني

1,2المتوسط

0,9الرابع

0,4األغنى

0,9 المجموع

MICS74 المصدر: المسح

7. المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات.
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