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 الجزائري التشريع في للطفل الصحية الحقوق

 إسالمي اقتصاد ماجستير محمد، صديقي .أ

( الجزائر) أدرار لوالية والسكان الصحة بمديرية مكتب رئيس

 

 

  مقدمة

 اىتماماتو من كاف ادلسلح الكفاح من ادلرحلة تلك كيف جلنب  نبان  ادلباركة التحريرية الثورة مع نشأ اجلزائرم الصحي النظاـ

 اقلمع يف طبيب كتابو يف تومي الدكتور يقوؿ ادلرحلة، تلك يف احلريب الطب كأكلوية ادلوارد شح رغم يغفلها فلم الناشئة األ ياؿ صحة

 كاف ببساطة ك ألنو  كاحلصبة اجلذرم ضد  صوصان  اجلزائريُت، األطفاؿ تلقيح يف مهاـ ذلم كانت الصحي النظاـ أفراد أف الثورة

 القناعة ىذه .االستعمار مقاكمة على قادرين غَت جتعلهم  عليهم، تقض دل إف اليت الفتاكة لألمراض عرضة يًتكهم عمد عن ادلستعمر

 ادلستعمر موا هة يف اجلزائريُت رأمساؿ ىو اجلوانب سلتلف من بالناشئة االىتماـ أف من الثورة قادة يف اجلزائرية النهضة ادرك غرسو شلا ناجتة

: الغاشم

.   اقًتب قد الصباح كبك   ر ائنا أنت ؤنش يا

 اإلطار بإعطائها الؿاالستق فجر منذ ادلستقلة اجلزائر عليها سارت ادلسلح الكفاح قادة عقوؿ يف الراسخة العقيدة ىذه

 كإمكانيات دتاشيان  ذلك كل للطفولة، ادلقدمة الصحية اخلدمة دتويل عبء كحتمل الصحي، اجملاؿ يف الطفولة حلقوؽ الضامن القانوين

 أماف صماـ ابنوده بأف منها إديانا الطفولة زتاية اتفاقية على للمصادقة بادرت اجلزائر إف مث الصحية، ككضعيتها كادلادية العلمية البالد

: الطفل حلقوؽ الدكلية االتفاقية من 24 ادلادة:" فيها  اء كشلا كالبعيد، ادلتوسط األمد على الدكلية كالعدالة النامية للدكؿ

 التأىيل كإعادة األمراض عالج مرافق يف كحبقو بلوغو ديكن صحي مستول بأعلى التمتع يف الطفل حبق األطراؼ الدكؿ تعًتؼ  1.

 .ىذه الصحية الرعاية  دمات على احلصوؿ يف حقو من طفل أم حيـر أال لتضمن  هدىا قصارل األطراؼ الدكؿ كتبذؿ. الصحي

 :أ ل من ادلناسبة التدابَت  اص، بو و كتتخذ، كامال احلق ىذا إعماؿ األطراؼ الدكؿ تتابع2. 

 كاألطفاؿ، الرضع كفيات  فض( أ

 األكلية، الصحية الرعاية تطوير على التشديد مع األطفاؿ جلميع الالزمتُت يةالصح كالرعاية الطبية ادلساعدة توفَت كفالة( ب

 كعن بسهولة ادلتاحة التكنولو يا تطبيق منها أمور طريق عن األكلية، الصحية الرعاية إطار يف حىت التغذية كسوء األمراض مكافحة( ج

 كسلاطره، البيئة تلوث أ طار اعتبارىا يف آ ذة النقية، الشرب كمياه الكافية ادلغذية األغذية توفَت طريق

                                                           
 
 .، اجلمهورية اجلزائرية، مع التصرؼ2010زلمد تومي ، طبيب يف معاقل الثورة ، طبعة  اصة بوزارة اجملاىدين أَظز ،  - 
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 كبعدىا، ةدالوال قبل لألمهات ادلناسبة الصحية الرعاية كفالة( د

 الرضاعة كمزايا كتغذيتو، الطفل بصحة ادلتعلقة األساسية بادلعلومات كالطفل، الوالدين سيما كال اجملتمع، قطاعات رتيع تزكيد كفالة( ىػ

 اجملاالت ىذه يف تعليم على القطاعات ىذه كحصوؿ احلوادث، من كالوقاية البيئي، صحاحكاإل الصحة حفظ كمبادئ الطبيعية،

 ادلعلومات، ىذه من االستفادة يف كمساعدهتا

 .األسرة بتنظيم ادلتعلقة كاخلدمات كالتعليم للوالدين، ادلقدـ كاإلرشاد الوقائية الصحية الرعاية تطوير( ك

 .األطفاؿ بصحة تضر اليت التقليدية ادلمارسات إلغاء بغية كادلالئمة الفعالة يرالتداب رتيع األطراؼ الدكؿ تتخذ.  3 

 ىذه يف بو ادلعًتؼ للحق الكامل اإلعماؿ إذل تدرجيي بشكل التوصل أ ل من الدكرل التعاكف كتشجيع بتعزيز األطراؼ الدكؿ تتعهد.  4

 .ددالص ىذا يف النامية البلداف احتيا ات  اصة بصفة كتراعى. ادلادة

 رأس على لألطفاؿ الصحية احلماية يضع التارخيية كالشرعية كالقانونية الفكرية ادلر عية حيث من اجلزائرم الصحي فالنظاـ

 كما ذلك يف قصور أك إ الؿ أك انفصاـ ىناؾ أف أـ يستهدفها اليت الغاية حقق كلوائح قوانُت من اجلزائرم ادلشرع سنو ما فهل أكلوياتو،

. اجلزائرية كالدكلة اجملتمع يف ادللموسة قكانعكاسات التباين ىذا مظاىرك در ة ىي

. ادلؤدتر ىذا أشغاؿ إطار يف ادلقدمة الورقة ىذه يف إليو نتعرض سوؼ ما ىذا

 الجزائري التشريع في للطفولة الصحية الحماية:  األول الجزء

: مباشرة غَت كطرؽ مباشرة بطرؽ ذلا ،صحيان  الطفل زتاية إف

 مباشرة، الطفل تستهدؼ:  باشرةادل الطرؽ -

  اصة أكساط اجملتمع، أحدمها، اك األبوين، مثل أ رل أطراؼ زللها كتشريعات ا راءات:  مباشرة الغَت الطرؽ -

 باألطفاؿ،

. اجلزائر يف الطفل صحة كترقية حفظ أج من بتشريعات ك صهما القسمُت هبذين اجلزائرم ادلشرع عٍت كقد

 كاألربعوف اخلامس اليـو إذل احلمل حلظة من تبدأ اخلصوبة فًتة يف ادلرأة حياة من مرحلة بأهنا كمةـاأل تعرؼ: األمومة حماية  -1

 النقاط يف تعديدىا ديكن   اصة صحية حبماية اجلزائرم ادلشرع  صها كقد إ هاض، أك بوالدة سواء احلمل النقطاع ادلوارل

   :التالية

 األقل على احلمل فًتة  الؿ كاملة طبية فحوصات ثالث:  األمومة مراكز يف اجلنُت، لنمو الصحية ادلتابعة يف األـ حق  .

 اخلطر احلمل مركز:   اصة مراكز يف احلمل مضاعفات بكل الصحي التكفل يف احلق(GHR)، متخصصة طبية رعاية حتت. 

 األ ر مدفوعة أشهر 03 دلدة أمومة عطلة مبنحها لألـ اال تماعي باجلانب التكفل. 

 الطبية الرعاية حتت أمومة عيادة دا ل دةالوال يف احلق.  

                                                           
 
 ادلعدؿ كادلتمم 1985فرباير 02بتاريخ  05-85ية كترقية الصحة رقم قانوف زتا  - 
 
 .ادلتعلق بالتأمينات اال تماعية، اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية 1983يوليو  05بتاريخ  11-83قانوف رقم   ،اَظز  - 
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   périnatalité: اإلنجاب حول صحة حماية -2

 بينت علمية دراسات بعد ،2005 سنة من بداية كىذا األمومة زتاية عن منفصل  اصة قانونية بقواعد اجلزائرم ادلشرع  صها كقد

 تدابَت اجلزائرم ادلشرع فوضع احلياة، من األكذل أياـ 07 الؿخ القريبة الوالدة بعد كما احلمل ىي الطفل صحة على مرحلة أ طر أف

 قادرة تقنية مبواصفات ،unité de néonate احلديثة ادلواليد كحدة:   اصة مراكز يف كادلولود باألـ للتكفل هتدؼ ادلرحلة هبذه  اصة

. صحية اضطرابات من يعانوف الذين للمواليد الشاملة الصحية الرعاية تقدمي على

 الرعاية حق جتعل اليت القانونية نصوصاؿ من حزمة اجلزائرم ادلشرع كضع: الدراسية المرحلة قبل للطفل الصحية عايةالر -3

: مايلي نذكر الصحية الطفل حقوؽ أىم كمن. ادلمتنع عليو يعاقب كا ب للطفل الصحية

 بعض ضد إ بارية، تلقيح رزنامة اجلزائرم ادلشرع كضع االستقالؿ بداية منذ حيث:   المعدية األمراض ضد التلقيح 

 نشاءإ ادلشرع أك ب ككذا للمجتمع،  كالصحية الوبائية للوضعية تبعان  كنقصاف إضافة تغيَتات بعدة مرت كقد الفتاكة األمراض

 الوا ب، ىذا أداء األسر كل بإمكاف يكوف حبيث السكانية، الكثافة احلسباف يف تأ ذ تقنية مبواصفات تلقيح كنقاط مراكز

 ، اذليموفيليس ضد  ديد تلقيح بإضافة 2007 سنة يف كاف للتلقيح الوطنية للرزنامة حتيُت ركآخ

 بعض ضد تلقيحات يف احلق ذلا ادلزمنة األمراض ذات الفئات فإف األطفاؿ لكل اإل بارية التلقيحات مع كبادلوازاة

. ادلومسية األنفلونزة:  منها األمراض

 كاأل ر احلُت بُت  اجلزائرم ادلشرع يضع التلقيحات، يف التأ ر كتدارؾ دلناعةا كتدعيم الصحية للحماية كحتقيقان 

 كالشلل كاحلصبة الكزاز ضد التلقيح زتالت:  مثل االستدراكية التلقيح زتالت طريق عن للطفولة التامة احلماية لتحقيق نصوص

 تدعيم ك مراقبة حوؿ الربنامج ىذا كيتمحور طفلاؿ بتغذية يهتم للصحة كطٍت برنامج اجلزائرم ادلشرع كضع  :الصحية التغذية 

 :للطفل البيولو ي النمو

 للعمر، بالنسبة الطوؿ ك الوزف كمراقبة للطفل الشهرم الفحص يف احلق -

 للطفل، الطبيعي النمو للمراقبة مراكز كجتهيز إلنشاء القانوين اإلطار إعطاء -

 الوزف، أك كالطوؿ لعمرا بُت التناسب يف اال تالؿ حباالت الصحي التكفل يف احلق -

 ،د فيتامُت:  مثل الطفل لنمو ضركرية غذائية بعناصر الطفل تغذية تدعيم يف احلق -

  اء ما أىم كمن ادلدرسي الوسط يف الطفل صحة حلماية هتدؼ نصوص عدة ىناؾ: المدرسي الوسط في الصحية الرعاية -4

:  فيها

                                                           
 
 75، يُشىر في اندزيسة انزسًيت عسز 005 بز سُت َىفى 0 انًىافق نـ  6 4 شىال  08يؤرخ في  438-05اَظز، يزسىو حُفيذي رقى  - 

 . 005 َىفًبز  0 بخاريد 
 
، انًُشىر في اندزيسة انزسًيت نهدًهىريت اندشائزيت  007 يىنيى سُت  5 هـ انًىافق 8 4 خًازي انثاَيت عاو  30اَظز قزار يؤرخ في   - 

. 007 زيسًبز   0بخاريد  75انسيًقزاطيت انشعبت، عسز 
3
. ، يخعهقت بخسعيى بزَايح انىقايت يٍ انكساذ 988 َىفًبز    بخاريد  4 وساريت رقى حعهيًت  - 

 .، انًخضًُت انًرطظ انىقائي ضس انكساذ انًزحبظ بسىء انخغذيت 988 زيسًبز    بخاريد   84وانخعهيًت رقى  
4
اَىٌ انخىخيهي نهخزبيت انىطُيت ، خزيسة رسًيت عسز يخضًٍ انق 008 يُايز سُت  3 انًىافق نـ  9 4 يحزو  5 يؤرخ في  04-08قاَىٌ رقى  - 

 .008 يُايز  7 بخاريد  04
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 احلماية الطرفُت على يو ب كالًتبية الصحة كزاريت بُت شًتؾـ تشريعي نص اجلزائرم ادلشرع كضع حيث:   ادلدرسي الطب 

: التالية باألدكات كذلك كترقيتها الطفل لصحة التامة

. الطور هناية يف ككذا شامل طيب فحص التلميذ حق من طور كل بداية يف:  التالميذ لكل الطيب الفحص كا ب -

 الًتبوية، ادلؤسسات دا ل الوا بة التلقيحات يتلقى التلميذ فإف الوطنية الرزنامة كفق:  التلقيح كا ب -

 آل ر، مستول من معو كينتقل للتلميذ الصحية السوابق كل يشمل ملف كىو: ادلدرسي الصحي ادللف يف احلق -

 ادلؤسسات مستول على ادلتابعة للكشف كحدات إنشاء 1995 سنة من كبداية اجلزائرم ادلشرع أك ب كما -

 يف  صوصان  للسكاف، الصحية ادلؤسسات  ارج للتالميذ صحية  دمات ميلتقد طبيا كجتهيزىا ، التعليمية
  ..،األسناف طب: التالية اال تصاصات

 ادلدرسي الطب مصاحل طرؼ من بو التكفل يتم البصر يف بقصور مصاب تلميذ كل: البصر تقومي يف احلق -

 .البصر تقومي من لإلستفادة

 انعكاس من ذلا دلا قانونية، ىياكل كيف ، ادلستويات كل يف البدنية الًتبية ائرماجلز ادلشرع أك ب:   البدنية التربية في الحق 

 .للطفل الصحي النمو على

 اجلهد متطلبات تؤثر ال كحىت طبيعي بشكل للنمو غذاء من الطفل  سم حيتا و دلا نظران : المدرسي اإلطعام في الحق 

 اك ب كما ادلدرسي، النشاط كحدات من كوحدة ادلدرسية التغذية أك ب اجلزائرم ادلشرع فإف  سمو منو على الدراسي

 .كنوعان  كمان  الصحية للشركط تستجيب الغذائية الو بة تكوف أف ادلشرع

 ادليزانية من يتم الصحية اخلدمات ىذه نفقات دتويل فإف الصحية احلماية ذلذه كضامن: للطفل الصحية الرعاية تمويل -5

 .الدراسة مرحلة يف أك الدراسة قبل ما أك األمومة مرحلة يف سواء كذلك ألسرةا من مسامهة أم كدكف للدكلة العمومية

 حيث ، الوالدة بعد أمو عنو تتخلى أك كليو جيهل مولود كل ادلسعفة بالطفولة ادلقصود : المسعفة للطفولة الصحية الرعاية  -6

 الرشد، سن بلوغ اذل الرضاعة مرحلة من  اصة مراكز يف الفئة هبذه التكفل يشمل نظاـ اجلزائرم ادلشرع كضع

 :للطفل الصحة حماية في الجزائي الشق  -7

 فإنو للتلقيح اإل بارية الوطنية الرزنامة كفق تلقيحو يتم دل  طفل كل: المدنية للحقوق السالبة العقوبات: 

                                                           
 
يخعهق بًرطظ  994 ابزيم  06يؤرخ في   0: يُشىر وساري يشخزك بيٍ وسيز انساذهيت، وسيز انخزبيت انىطُيت، وسيز انصحت ،ححج رقى - 

 .إعازة حُظيى انصحت انًسرسيت
 
حخعهق بكيفياث إَشاء وحسييز وَشاط  995 فبزايز  7 يؤرذت في   0انصحت ووسيز انخزبيت ححج رقى حعهيًت وساريت يشخزكت بيٍ وسيز  - 

. وحساث انكشف وانًخابعت في انًؤسساث انخعهيًيت
3
في يخعهق بانبزَايح انىطُي نصحت انفى واألسُاٌ   00 ياي  07يُشىر وساري يشخزك بيٍ وسيز انصحت و وسيز انخزبيت انىطُيت، يؤرخ في  - 

 .انىسظ انًسرسي
4
انقاَىٌ انخىخيهي نهخزبيت انىطُيت   - 
5
انًخضًٍ احساد زور األطفال انًسعفيٍ  980 يارص سُت  5 انًىافق نــ  400 ربيع انثاَي عاو  8 انًؤرخ في  03-80اَظز انًزسىو رقى  - 

هـ  400 خًازي األول عاو   0بخاريد    انشعبيت، عسز  وحُظيًها وسيزها، انًُشىر في اندزيسة انزسًيت نهدًهىريت اندشائزيت انسيًقزاطيت

و 980 يارص سُت  8 انًىافق 
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 يعد ملقح الغَت الطفل أف حيث ،كاجملتمع الفرد لصحة زتاية العقوبة ىذه كيف:  التعليم مبؤسسات االلتحاؽ لو يعلق -

. اجملتمع على  طر مصدر

 الوطن  ارج السفر من حيرـ -

 الشباب مبؤسسات االلتحاؽ من حيرـ -

 كالرياضية، الثقافية بالنوادم لتحاؽاال حق من حيرـ -

 احلضانة، دكر يف احلق من حيرـ -

 الزكاج عقد لتحرير إلزامي صحة شرط الزكاج، قبل للطرفُت ادلخربية كالتحاليل الطيب الفحص .

 النفقة كدعول اإلمهاؿ، بدعول أسرتو أك أبنائو يهمل كرل كل ادلدين القضاء أماـ يتابع: المدنية العقوبات  

 يعاقب فإنو طفل أك كالدة حالة أماـ العادم الر ل عناية تقدمي عدـ يثبت صحي عامل أك طبيب كل:  الجزائية اتالعقوب 

 تشديد، كظرؼ الفئة ىذه اعتبار مع كاإلمهاؿ الرعونة بدعول  نائيان 

:  الصحة وترقية حماية في التشريعات هذه أثار -8

 ادلشرع أكاله دلا األساس يف ير ع اجلزائرم الصحي الوضع حتسن فإف لذلك نكراهنا ديكن ال حقيقة ىذه األطفاؿ صحة من اجملتمع صحة

 يوضح التارل كاجلدكؿ  اجلزائرم، للمجتمع العامة الصحة على إجيابا انعكست اجلهود ىذه ،الطفولة صحة لرعاية أمهية من اجلزائرم

 2013 ك 1962 سنيت بُت اجلزائرم للمجتمع الصحية تادلؤشرا بعض تطور

 

 المؤشر

 النسبة

1962  2013  

 سنة 77 52.5 الحياة في األمل

 األلف في 22.4 األلف في 122 األطفال وفيات نسبة

 األلف من 4.39 األلف من 15.1 الوفيات نسبة

                                                           
 
 انًخضًٍ قاَىٌ انعقىباث انًعسل وانًخًى 966 يىَيى سُت  08هـ انًىافق نـ 386 صفز  8 انًؤرخ في  56  -66األيز رقى   - 

 
  ،ادلستشفيات العمومية يف اجلزائر نور الدين حاركش، إدارة -اَظز  - 
3
 http://www.ons.dz/IMG/pdf/mort-mortin13.pdfاَظز انسيىاٌ انىطُي نإلحصاء  - 
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 لألطفال الصحية الحماية في التشريعي القصور جوانب: ثانيا

 حاالت نعيش كاآل ر احلُت بُت أنو إال العامة للصحة شجعةـ نتائج من أذتر كما  هود من إليو أشرنا ما كل رغم

. ذلك يف التشريع دكر فما فتاكة، ألمراض كعودة الفئة، ىذه كسط يف ألكبئة كا تياح اجلزائر، يف لألطفاؿ صحية دلعانات مأسوية

 على احلصوؿ من األفراد دتكن قانونية قواعد بوضع الطفل، لصحة كالًتقية احلماية توفَت يف ادلسامهة التشريع بإمكاف

 يعرفو الذم كالتطور اليومي الواقع أف غَت كذلك، مارل عبء كدكف الوا ب كادلكاف ادلناسب الوقت يف الكاملة الصحية الرعاية

 لةحلا عالج يعد فإنو احلدث عدب التد ل أك ادلواكبة أما الوقاية، معٌت ليحقق الواقع استباؽ أك مواكبة ادلشرع على يفرض اجملتمع
  الغالب، يف انقاذىا ديكن ال الفردية كالصحة انقاذه ديكن دلا كانقاذ ،قائمة

 بسبب الصحية اآلثار على الضوء نسلط اجلزائر، يف الطفولة صحة زتاية يف التشريعي القصور  وانب نربز كحىت

. التشريعي القصور بسبب الطفولة بصحة احملدقة التهديدات ككذا ، كاال تماعية ادلالية، كتداعياهتا تشريعي

:  الصحية اآلثار - 1

 اللقاحات، كل يف  %95 تتعد دل اإل بارية الرزنامة كفق التلقيح نسبة 

  ادلنظمة دتنحها شهادة كىياألطفاؿ، لصحة ادلهدد الشلل الستئصاؿ الدكلية الشهادة على اجلزائر تتحصل دل اليـو لغاية 

 زلددة، للشركط مالصح نظامها يستجيب اليت للدكؿ للصحة العادلية

 ادلزمنة األمراض: اجملتمع فئات كباقي الطفل يعامل بل التاـ الصحي بالتكفل التشريع يشملها ال مرضية حاالت ك ود، 

 التوحد، مرض منها الوطنية، ادلأساة بعد بكثرة كانتشرت  اصة، بنصوص بعد ادلشرع يوذلا دل نفسية أمراض 

:  المالية اآلثار -2

 العائلة فتتحمل  الصحية، اخلدمات دتويل يف كالطفل الكبَت بُت دتييز ىناؾ ليس اال تماعي التأمُت لصندكؽ بالنسبة 

 هبا للتكفل عا ل تد ل تتطلب اليت احلاالت لبعض نشَت كىنا: الوطن  ارج عالج يتطلب كاف ما منها  صوصان  ضخمة مالية أعباء
: ادلثاؿ سبيل كعلى ادلزمنة، األمراض حاالت كىي

 قتك يف متعددة معارؾ يف أنفسهم اآلباء جيد حيث الكليتُت حجم صغر بسبب ادلزمن الكلوم القصور حاالت -

 صندكؽ من تعويض دكف للعمليات الغالية كالتكلفة اخلار ية، ادلستشفيات مع الربرلة ،مباشرة الوالدة بعد ضيق

. الغالب كىو األكؿ شهره يف ادلولود كفاة أك اال تماعي، الضماف

: التشريعي القصور بفعل الطفولة بصحة المحدقة هديداتالت -3

 نذكر ذلك مظاىر من اخلطر كقوع قبل القوانُت سن يف تأ ر ىناؾ أف يثبت الواقع لكن الزمن استباؽ ادلشرع حياكؿ

: يلي ما
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 حصالف شرط من اجلزائرم ادلشرع أك بو ما كرغم حيث ، األيدز داء من ادلولود صحة حيمي ما تشريع ىناؾ ليس -

 ك وب عند ادلشرع يتوقف حيث ،فقط األبوين صحة  انب من اليها رنظ انو إال الزكاج قبل كالتحليل الطيب

 بدكف للفَتكس حاملُت يكونوف سوؼ األبناء فإف كىنا الزكاج، عقد إبراـ قبل التحاليل بنتائج األبوين إ طار

  .ذنب

 للشارع الفتاة إر اع ليتم سواء كاألنثى للذكر الرشد سن عند التشريعات تتوقف ادلسعفة بالطفولة الدكلة تكفل عند -

 .ادلرض على مساعدة ظركؼ يف أطفاؿ كإصلاب الدعارة شبكات طرؼ من  لالستغالؿ عرضة لتكوف

 تعرض أكثر الفئة ىذه جيعل العمومية ادليزانية من لألطفاؿ الصحية اخلدمات كل بتمويل التكفل عدـ -

 .كالوراثية ادلزمنة ألمراضا يف  صوصان  الصحية، للمضاعفات

.  الصحية للمراقبة  ضوعهم عدـ بسبب  طر من ادلها رين األطفاؿ حيملو كما الساحل دكؿ من السرية اذلجرة -

  خاتمة

 الورل فيجد التشريعات ىذه من أكرب الواقع أف إال الطفولة، صحة حلماية اجلزائرم ادلشرع قبل من ادلبذكلة اجلهود رغم

 احملددة النصوص  ارج قرار اختاذ ادلسَت يستطيع كال ذنب، دكف ابنو هبا ابتلي ألمراض كمتعددة عديدة حاالت ماـأ متاىة يف نفسو

. ادلارل الشق يف  صوصا التشريع جييزه ال الذم التصرؼ، تتطلب إنسانية احلالة أف رغم لصالحياتو،

 ليس معانات يف ادلرضى أبناءنا يدع دلواردىا كحصره لنشاطها القانوف كحتديد ادلدين اجملتمع ىيئات ضعف مع الواقع ىذا

 شلا ادلدا لة ىذه  تاـ يف أقًتح لذا للمجتمع، اليومي الواقع عن التشريع تأ ر بسبب بل البشرية ادلوارد أك للدكلة ادلالية ادلوارد شح بسبب
: يلي

 اال تماعي، التأمُت رلاؿ يف  اص بتشريع الطفولة افراد -

 شرعية، الغَت اذلجرة مع ادلستوردة األمراض من الطفولة صحة حلماية ادلسئولُت يد يف قانونية أداة كضع -

 اجلنسية، باألمراض ادلصابُت األزكاج مواليد صحة حلماية قانونية قواعد كضع -

 الرشد، سن بدؿ الزكاج حىت بالفتاة كالتكفل ادلسعفة، الطفولة نصوص مرا عة -

 اخل...  متخصصة مؤسسات متخصصة مدارس:  لنفسيةا العاىات ذكك باألطفاؿ للتكفل التشريع -

 .كادلعلوماتية اإلعالـ كسائل تأثَتات من للطفل العقلية الصحة زتاية -

 شخصية كقدرات علمية مواصفات يتطلب ما كقك االستباقية باخلاصية تتصف التشريعية النصوص تكوف كحىت -

 لقبوؿ  اصة شركط ككضع ات،نتخابلال  عضوماؿ قانوفاؿ مرا عة أقًتح التشريع، مهمة يتوذل من يف عالية

  التشريعي اجمللس لعضوية الًتشيح

                                                           
 
. ، انًخعهق بانشهازة انطبيت  قبم انشواج 006 ياي    هـ انًىافق نـ  7 4 ربيع انثاَي  3 انًؤرخ في  54 -06اَظز انًزسىو انخُفيذي رقى  - 
 
انًخضًٍ قاَىٌ األسزة، انًُشىر في اندزيسة انزسًيت  005 فبزايز  7 هـ انًىافق نـ  6 4 يحزو  8 انًؤرخ في    0-05اَظز األيز رقى   - 

. 005 فبزايز  7 انًؤرخ في  5 نهدًهىريت اندشائزيت عسز 
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 الثالث الفصل كيف القانوف مشركع يف  اء فقد القادمة، األياـ يف النور يرل سوؼ للصحة  ديد قانوف مع موعد على اجلزائر ك ىذا

 تنفيذيةك تنظيمية صبنصو يثرل أف نتمٌت ، ادلراىق بصحة ص ا كقسم كالطفل األـ زتاية يف  ريئة  اصة مواد ككضع الفئة هبذه اىتماـ

. كالعباد البالد كحتفظ ادلراد ؽحتق

. كبركاتو تعاذل اهلل كرزتة عليكم كالسالـ


