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 اجلزائري التشريع محاية املسنني من الفقر واإلقصاء االجتماعي يف

 -قراءة حتليلية نقدية-

 د/ حجيبة شيدخ-. د/ صليحة بن عاشورأ

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية واالسالمية

 1جامعة باتنة

:Résumé 

Les lois positives et les pactes internationaux s’intéressaient à la 

prise en charge des personnes âgées à partir de la promulgation de lois 

qui définissent la protection de cette catégorie. En considérant 

l’intervention législative comme une question primordiale, car elle 

exprime clairement les politiques sociales officielles prises par les 

états, donc il ne faut pas laisser cet instrument au service d’une 

appréciation quelconque. Cette question vitale exige, certainement, la 

mise en place des règles législatives stables,  qui ont pour but de créer 

la sensation de la sécurité de demain des personnes âgées. C’est à 

partir de cet article que nous allons étudier l’étendue  de la réussite de 

l’intervention législative nationale algérienne, ainsi que la question de 

l’attention de la communauté internationale à cette catégorie. 

 مقدمة

اهتمتتتل القتتتوانني الولتتتعية الوانيتتتة واملوابيتتتة الدوليتتتة برعايتتتة املستتتنني  و لتتت  بستتتن   

ات والقوانني اليت تتن  علتمح محايتة هتلف الفذتة   لت  أخ التتدري التشتريعي  يف         التشريع

أي دولة  أمر البد منه  ألخ هلف التشريعات والقوانني  تعت  عتن السياستات االجتماعيتة     

الرمسيتتة التتيت تتبناهتتا هتتلف التتدون  لتتلا ال ينب تتي تركتته ملتتزاس أحتتد  بتتي يت لتت   رستتاء       

عور بأمتتاخ ال تتد للمستتنني   تتى  أي متتد  و قتتل   قواعتتد تشتتريعية مستتتقرة  تشتتفي الشتت 

القتتوانني الوانيتتة اجلزائريتتة يف محايتتة هتتلف الفذتتة متتن ا رمتتاخ واإلقصتتاء  وقبتتي  لتت         

 كيف كاخ االهتمام الدولي بهلف الفذة  هلا ما سنجي  عنه من رالن هلا املقان.
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  ية:حيتوي هلا امل ل  علمح الفروع التالامل ل  التمهيدي: لبط املص لحات: 

لإلقصاء االجتماعي تعاريف عدة: : تعريف اإلقصاء االجتماعينالفرع األو
(1)

:  

يرجتتتع بعتتتم العلمتتتاء مفهتتتوم اإلقصتتتاء االجتمتتتاعي    العجتتتز يف  ارستتتة ا قتتتو       

االجتماعيتتة للمواانتتة  تتتتا يتشتتمن  لتتت  ا تتة يف مستتتو  معيشتتتة   م.وتتتر  هتتتلف        

وا رمتاخ  وكتلل  كستمة متن مستات      املقاربة اإلقصاء االجتماعي كمتراد  للفاقتة   

 .التقسيم ال بقي االجتماعي

وتؤكتتد مقاربتتتات أرتتتر   علتتمح أهميتتتة االرتيتتتار الفتتردي.  الشتتت   ال   تتتن أخ     

يستثنمح اجتماعيا   ا ما  تحتل أمامته ال تر    ال   ا هتو أراد  ل .وعليته  يشتدد املعنتمح        

 واالنتتتتتدماس األصتتتتتلي لإلقصتتتتتاء االجتمتتتتتاعي علتتتتتمح البعتتتتتد االجتمتتتتتاعي  والتهمتتتتتي      

 .الناق  يف اجملتمع

    ن تعريفه ل ة واص الحا:الفرع الثاني: تعريف الفقر: 

: الفقتتر تعنتتمح ا اجتتة وا رمتتاخ والعتتوت  جتتاء يف  تتتار الصتتحا : الفقتت    أوال: ل تتة

اللي ال شيء له  واملس ني مثله  يقان: سد اهلل مفاقرة  أي أغناف وسد وجوف  قرف
(2)

. 

نتته ا التتة االقتصتتادية التتيت يفتقتتد  يهتتا الفتترد التتدري ال تتايف      : أبانيتتا: اصتت الحا 

للحصون علمح املستويات التدنيا متن الرعايتة الصتحية وال تلاء وامللتبع والتعلتيم وكتي متا          

جتاء يف تقريتر التنميتة يف    .ُيعد متن االحتياجتات الشترورية لتتأمني مستتو  الئتة يف ا يتاة       

رة علتتمح حتقيتتة ا تتد األدنتتمح متتن مستتتو    العتتا : عيعتترل  التقريتتر الفقتتر بأنتته عتتدم القتتد  

املعيشتتتتتتة
(3)

   كمتتتتتتا ُيعتتتتتتر  الفقتتتتتتر بأنتتتتتته ععتتتتتتدم القتتتتتتدرة علتتتتتتمح ا صتتتتتتون علتتتتتتمح       

اخلدمات األساسية
(4)

. 

 : الفرع الثالث: تعريف املسن

: ت لة كلمة املستن يف الل تة للداللتة علتمح الرجتي كتب  الستن  يقتان: أستن          أوال: ل ة

الرجي    ك 
(5)

. 

 ن  امان تعريف املسن بأنه كي من عجز عن رعاية نفسه :  بانيا: يف االص ال 

 وقتد عر ته  والقيام تا يلزمها لشعف اع   قواف اجلسدية أو العقليتة نتيجتة تقتدم ستنه.     
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دورة  يف اخلتتامي  الت تور  متيتز  بيولوجية حقيقة "وال   "ال   اور دري من" البعم

 البشر حياة
(6)

. 

  بتر  ورتدمتها  نفسه رعاية عن عاجزًا أصبح  رد كي " هو: املسن بأخ البعم و ه 

 ." عاقة أو شبهها العمر  وليع بسب  يف تقدمه
(7)

 

الشيخ املستن: عهتو التلي انتهتمح شتبابه واعتن يف الستن زيتث يعجتز عتن األداء بستب             

ال    ال يرجمح له عودة القوةع
(8)

. 

  يلي:و  ن تفصيي تعريف املسن تبعا للعوامي االقتصادية واالجتماعية  تا 

: يعر  املسن بأنته التلي انستح  متن القتوة العاملتة  وال       من الناحية االقتصادية-أ

سيما يف اجملتمعات  ات العمر احملدد أو القانوني لإلحالة علمح املعاش
(9)

. 

: املسن من جتاوت عمرف الستنيمن الناحية االجتماعية-ب
(10)

 . 

دبوا عتتن حيتتز عمتتري  وعلتتمح كتتي  تتىخ عمتتر املستتن غتت  منشتتبط   ال أخ ال تتث  حتتت   

تقتري  يبتتدأ بته وهتتو ستن الستتتني كمتتا هتو يف علتتم االجتمتاع  وبتته قالتل األمتتم املتحتتدة         

لي وخ تعريفا  جرائيا يسهي التعامي معه
(11)

 . 

: يشمي هلا اجلزائري التشريع امل ل  األون: قوانني محاية األش اص املسنني يف

  أكثر من قانوخ  منها:

ديسم   12املوا ة  1321 رم عام  12مؤرخ يف  11-11الفرع األون: قانوخ رقم

يتعلة زماية األش اص املسنني 1111سنة 
(12)

 

القانوخ اخلاص زمايتة األشت اص املستنني  املقتدر      هلاويشمي : أوال: شر  القانوخ

  اليت من شتأنها  تالتة مهتاهر البتؤ      اإلجراءاتمليوخ نسمة  العديد من  7.2عددهم بت

حل تتعتترهل  تتا شتترحية املستتنني  جتتراء  لتتي األبنتتاء واألقتتارب عتتن    واملعانتتاة التتيت أصتتب 

دورهتتم يف محايتتة  ويهتتم وأهتتاليهم  متتا جعتتي مراكتتز العجتتزة ت تتت  وتشتتهد استتتقباال     

 .دوريا للمسنني

  منهتا تقتديم   املستنني  التتداب  اإلاابيتة لصتائ  ذتة    متن   عديتد كما تشمن القانوخ ال

  مقابي استتفادة العتائالت التيت حتتتف  باملستنني      الدولة ملنح و عانات للمسنني احملرومني
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ستواء كتانوا متن أقتاربهم أو غربتاء  متن  عانتتات حتتدد قيمتهتا حست  حالتة كتي عائلتتة            

 .وا الة الصحية واإلعانة ال بية اليت حيتاجها املسن املت في به

األبنتتاء علتتتمح االحتفتتتائ بأوليتتائهم وعتتتدم قبتتتون ولتتتعهم يف دور     القتتتانوخكمتتا اتتت   

ة   ال يف بعتتم ا تتاالت القتتاهرة  وأقتتر أيشتتا تجانيتتة النقتتي للمستتنني املعتتوتين      العجتتز

عقوبتات تتت او  بتتني  القتانوخ  جتتراءات جزائيتتة و جبميتع أنواعتته. متتن جهتة أرتتر   تشتتمن    

ألف دينتار ملتن يلحتة     722السجن ملدة ستة أشهر    بالث سنوات  وغرامات تصي حتمح 

 .لررا بفذة املسنني أو يعرلهم لل  ر

يشتتمي هتتلا القتتانوخ ستتبعة  صتتون  الفصتتي األون يتشتتمن أح تتام عامتتة متتن بالبتتة      و

متتواد  تشتتمنل املتتادة األو  منتته األهتتدا  العامتتة لستتن هتتلا القتتانوخ املتمثلتتة يف حتديتتد      

القواعتتد واملبتتادل والتتتداب  واإلجتتراءات التتيت تتتدعم محايتتة املستتنني وتصتتوخ كتترامتهم       

سؤولية يف  ل  هي مستؤولية تشتامنية تقتع علتمح عتاتة      اإلنسانية  وأحملل املادة    أخ امل

 الدولة واألسرة واجملتمع   هي مسؤولية بني األجيان املتعاقبة.

وأشارت املادة الثانية منه    حتديد الفذة العمريتة املقصتودة بتلل   وهتي كتي مستن       

بتط  بلغ مخسا وستني سنة  ما  و   احملروم متن الت فتي العتائلي  أو التلي هتو دوخ روا     

 أسرية  يعي  يف ولع ه  اجتماعيا   يسعمح القانوخ    رعايته صحيا ونفسيا.

و صتتلل املتتادة الثالثتتة نتتوع املستتؤولية وااللتتتزام جتتتاف املستتنني   تتلكرت أنتته التتتزام           

واتت   وصتتنفته و تتة ترتيتت  معتتني  بتتدء بتتالتزام األستترة  راصتتة األبنتتاء  بتتم الدولتتة            

ني املهتتم بالعمتي االجتمتاعي واإلنستاني  بتم تركتل       واجلماعات احمللية  بم اجملتمع املد

املادة الباب مفتوحا ل ي ش   رالع للقانوخ العتام أو اخلتاص  بىم انته أخ يستاهم     

 يف رعاية األش اص املسنني.

ويف الفصي الثاني واملت وخ من أربعة مواد وحتتل عنتواخ دور األسترة وواجباتهتا جتتاف      

املهام اليت تقع علمح عاتة األسترة جتتاف األشت اص    بدقة األش اص املسنني   صي املشرع 

علتتمح األستترة  ا فتتائ علتتمح اميتتع       القتتانوخ متتن   رابعةاملستتنني  حيتتث توجتت  املتتادة التتت     

وتوجتت  علتتمح الفتتروع  أ رادهتتا مهمتتا كانتتل حتتالتهم البدنيتتة أو النفستتية أو االجتماعيتتة    
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ارا  قهتم يف العتي    راصة أي األبناء  رعاية املسنني والت في بهم وتلبية حاجاتهم   قر

لتتحتتدث عتن اإلعانتات املاديتة لفائتدة األستتر      امستة وجتاءت املتادة اخل  وستط د ء األسترة.   

احملرومتة أو تلت  التتيت توجتد يف حالتة هشتتة  حيتث تستتتفيد متن  عانتة متتن اتر  الدولتتة          

واجلماعتتتتات احملليتتتتة  وكتتتتلا املؤسستتتتات املت صصتتتتة املعنيتتتتة والتتتتيت تت تتتتل يف  اتتتتار    

  املناسبة ملساعدة هلف األسر  للقيام بواج  الت في بأش اصتها  ارتصاصاتها  التداب

املستتنني  وتشتتجيع  دمتتاجهم يف وستت هم األستتتري واالجتمتتاعي  و قتتا لقيمنتتا الوانيتتتة        

 .االجتماعيةاإلسالمية وو

أخ علتمح الفتروع التلين  ل توخ       القتانوخ من نت    سابعةوال سادسةوتولح املادتاخ ال

برعايتتة املستتنني متتن أصتتو م  أخ يتفتتانوا يف الت فتتي        م انتتات ماديتتة كا يتتة للقيتتام   

املعتتوتين  قتتط   هتتممتتن  عانتتات الدولتتة    وخستتتفيدالفتتروع التتلين ي أخ األستتر أو بتتلل   و

اللين يعجزوخ عن تلبية االحتياجتات اخلاصتة باملستنني  مشت ة    أخ حتديتد كيفيتات       

 .ت بية تل  اإلعانات ست وخ الحقا ع  تنهيم

لث  وحتل عنواخ محايتة األشت اص املستنني  جتاءت املتادة الثامنتة       ويف الفصي الثا 

تبني األسا  اللي تقوم عليه رعاية املستنني ومحتايتهم يف هتلا القتانوخ وهتو  بقتاء املستن        

يف وس ه العائلي  مصاخ ال رامة  وايد الصلة بأقاربه  اللين يسهروخ علتمح راحتته    

 علتمح ا ترص التلي ستتوليه الدولتة     عاشترة  ويت فلوخ بشوؤنه. وتن  املادتاخ التاستعة وال 

هتم يف حالتة هشتة      متن مستاعدة   ماية املسنني  وحفت  كترامتهم يف كتي الهترو  و    

مؤكدة أنها ستحارب اميع أش ان الت لي والعنف وسوء املعاملة واالعتداء والتهمتي   

 .واإلقصاء من الوسط األسري واالجتماعي جتاف املسنني

أشتت ان ر تتتن  علتتمح تبليتتغ الستتل ات امل تصتتة ب تتي  لتتلا جتتاءت املتتادة ا اديتتة عشتت 

يف حتة الشت   املستن  وتؤكتد املتادة الثانيتة عشتر             الت لي والعنف وسوء املعاملتة 

حة اللجوء    الوسااة العائلية واالجتماعية يف حان الت لي عن الش   املسن إلبقائته  

 صة.يف وس ه العائلي  وكي  ل  عن ارية املصائ االجتماعية امل ت

  واملتمثلتة يف  هتلا القتانوخ  بدقتة  األهتدا  متن وراء  قترار      ثالثة عشروتناولل املادة ال

ولع اس اتيجية وسياستة وانيتة  مايتة األشت اص املستنني  متع لتماخ تنفيتل الت ام           
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والنشتتااات املرتب تتة بهتتتا  تيتتادة علتتمح  اربتتتة كتتي أشتت ان اقتتتتالع األشتت اص متتتن         

لتا ة    لتتماخ ئتترو  معيشتية الئقتتة ل شتت اص    وست هم األستتري واالجتمتتاعي  باإل 

 .املسنني  وي القصور يف قدراتهم اللهنية والبدنية

عتت   ات املتتادة   م انيتتة الت فتتي باملستتنني ابيتتا بتتاملنزن  متتن     القتتانوخكمتتا يتتتيح 

رالن ولع جهات للمساعدة باملنزن م يف  وتنهيم الت فتي باألشت اص املستنني علتمح     

أنته   القتانوخ تقبان م يفتة عنتد االقتشتاء  كمتا يولتح      مستو  مؤسسات وهياكي اس

بتلبيتة احتياجتاتهم   املستنني   سي وخ هناك لماخ حد أدنمح من املوارد تسمح ل شت اص 

  باإللتا ة    تنشتيط دور اإلعتالم واالتصتتان    وتتلليي الصتعوبات املاديتة التيت يواجهونهتا     

جانتت  تشتتجيع البحتتث يف  حيتتاء ا تتع العتتام جتتتاف األشتت اص املستتنني وقشتتاياهم      

العلمي والدراسات والت وين يف جمان رعاية املسنني  تيادة علمح تشجيع اجملتمتع املتدني   

 واجلمعيات املهتمة باجلان  االجتماعي واإلنساني للمسنني.

القتتتانوخ علتتتمح حتتتة املستتتن متتتن جمانيتتتة العتتتالس يف      متتتن  الرابعتتتة عشتتتر املتتتادة  ن وتتتت

هات للوقاية متن األمتراهل وا توادث     جللدولة ااملستشفيات العامة كما تبني استحداث 

هياكتتتي الصتتتحة  استتتتحداث هاعيوتشتتتج  التتيت   تتتن أخ تصتتتي  األشتتت اص املستتتنني  

 .اخلاصة ب   الشي ورة علمح مستو  ا ياكي االستشفائية املعنية

 شتتال عتتن  لتت   جهتتات وقايتتة متتن شتتأنه محايتتة هتتلف الشتترحية       الدولتتة كمتتا تشتتع

 تلتتتف امل تتتاار امل تبتتتة عتتتن الهتتترو  املناريتتتة    راصتتتة التتتلين يعيشتتتوخ وحتتتدهم متتتن  

 .واألر ار الناامة عن الوحدة والعزلة

جمانيتتة التنقتتي ل شتت اص املستتنني احملتترومني عتت       اخلامستتة عشتتر وتشتتمنل املتتادة  

اميع وسائي النقي  ال ية منها واجلوية والبحرية واخلاصة بالس   ا ديدية  مقابتي  

اميتتع األشتت اص   “أخ  السادستتة عشتتر متتا تتتن  املتتادة    ي.  دراس  فتتيم ل تت  املعتتوتين  

املسنني ست وخ  تم األولويتة يف اخلتدمات باملؤسستات العموميتة  باإللتا ة    متنحهم        

 .  علمح غرار ما هو معمون به يف الدون ال ربية”املقاعد األو  يف وسائي النقي العمومية
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و  األو  باألمتتتاكن كمتتا يستتتتفيدوخ متتن األولويتتتة يف املقاعتتد املتواجتتتدة يف الصتتف    

 والقاعات اليت جتري  يها النشااات والتهاهرات الثقا ية والريالية وال  يهية.

وتن  املادة السابعة عشر علمح لماخ الدولة للمسنني حة الوصون    املعلومتات  ات  

الصتتلة زقتتوقهم واحتياجتتاتهم  راصتتة التتتداب  اخلاصتتة بتتاملعوتين متتنهم  عتت  وستتائط    

تصتان. ويف املتادتني الثامنتة عشتر والتاستعة عشتر تشتجيع متن الدولتة لت توير           اإلعالم واال

كي أنواع النشااات اليت تهد     ر اهية املسن تا يف  ل   شتاءات التبتادن وت توير    

النشتتااات اجلماعيتتة  كمتتا تشتتجع مشتتاركة املستتنني يف شتتتمح النشتتااات التتيت تعتتود       

 تماعية والثقا ية .بالفائدة علمح اجملتمع االقتصادية منها واالج

الفصتتي الرابتتع  للحتتديث عتتن األشتت اص املستتنني يف حالتتة تبعيتتة      القتتانوخورصتت  

حيث حصرهم يف كي ش   مسن حيتاس ملساعدة ال   للقيتام بأعمتان ا يتاة اليوميتة     

 71  و كترت املتادة التت   وهلا يف املادة العشتروخ  األساسية  أو حيتاس    مراقبة مستمرة

احملرومتتوخ متتن ت فتتي رتتاص  الستتيما يف جمتتان العتتالس واقتنتتاء        األشتت اص املستتنوخ “

التجهيزات اخلاصة واألجهزة يف ولعية تبعية عند االقتشاء متن مرا قتة مناستبة  حيتث     

  وأكدت يف املادة األرت ة  جتري املصائ امل لفة بالنشاط االجتماعي املعاينة امليدانية

ستتتات وهياكتتتي االستتتتتقبان    متتتن هتتتلا الفصتتتي علتتتمح ستتتهر الدولتتتتة علتتتمح تتتتو   املؤس       

 واملست دمني والوسائي الشرورية للت في باملسنني يف ولعية تبعية.

إلعانتات االجتماعيتة لفذتة األشت اص املستنني       لأمتا الفصتي اخلتامع   قتد رصت       

وتتتداب  تستتمح بتتتتو   ت فتتي شتتتامي امتتع يف وخ واحتتد العتتتالس والتجهيتتزات اخلاصتتتة        

ية واخلدمات الشرورية اليت من شأنها تلبيتة حاجيتاتهم    واإلعانة باملنزن واملساعدة املنزل

 .و نح  م ا ة يف مرا قة مالئمة  التهم البدنية والنفسية

عن نوعني من املساهمات املقدمة متن اتر  الدولتة      الرابعة والعشروخوحتدبل املادة 

ر التوا   والثانية منحة مالية ال تقي عن بلثي األجت األو  علمح ش ي  عانات اجتماعية  

األدنمح املشموخ  بعد أخ قسم حتاالت الشت   املستن التلي لته ا تة يف هتلف اإلعانتات          

     ش   مسن يف ولع صع   أو بدوخ روابط أسرية  و ي موارد غ  كا ية.
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التلين هتم يف      أنته   تن قبتون األشت اص املستنني     القانوخمن  72وأكدت املادة الت

 املؤسستتات املت صصتتة أو هياكتتي االستتتقبان  يف  ولتتع صتتع   أو بتتدوخ روابتتط أستترية   

أنتته ال   تتن قبتتون األشتتت اص     72بالنهتتار  أو لتتد  عائلتتة استتتقبان. وأكتتدت املتتادة       

 ال يف حالتتة الشتتترورة  أو يف  املستتنني يف املؤسستتات املت صصتتة أو هياكتتي االستتتقبان      

غيتتاب حتتي بتتديي  مشتت ة    أخ شتتروط ولتتع األشتت اص املستتنني  وكتتلا مهتتام تنهتتيم   

  املؤسسات املت صصة وهياكي االستقبان  سيتم عن ارية تنهيم.وس 

 شتارة    التدعم التلي تقدمته الدولتة يف جمتان املتابعتة         من هلا القانوخ 72ويف املادة 

ال بية  وشبه ال بية  النفسية واالجتماعية  للعائالت اليت تستتقبي األشت اص املستنني    

 احملرومني أو بدوخ روابط أسرية.

األشتت اص املستتنني احملتترومني أو بتتدوخ     املتتادة  نق تتة اإلعانتتات   نفتتع لتتلتناو كمتتا

روابتط أستترية  متتن دعتتم الدولتتة  أي غربتتاء عنهتتا  بنتتاء علتتمح اتفاقيتتة تتت م بتتني املصتتائ     

امل لفة بالنشاط االجتماعي امل تصة  قليميا ومقدمي اخلدمات املعنيني   احتة اجملان 

املتتتتادة الثامنتتتتة والعشتتتتروخ    أخ الت فتتتتي   . وأشتتتتارت للتنهتتتتيم يف ت بيتتتتة هتتتتلف املتتتتادة  

باألش اص املسنني من قبي ا ياكتي املشتار  ليهتا يف املتادة اخلامستة والعشتروخ أعتالف         

 ت وخ و ة برام  نشااات حيددها الوتير امل لف بالتشامن الوا .

يف حتني قيتتدت املتتادة التاستتعة والعشتتروخ بتتال ري  املستتبة متتن قبتتي التتوتير امل لتتف    

من   نشاء املؤسسات وهياكي استقبان املسنني وتوستيعها وحتويلتها و ل ائهتا متن     بالتشا

 قبي األش اص اخلالعني للقانوخ اخلاص.

  األشتت اص املتتت فلني باألشتت اص املستتنني  وي درتتي    الثالبتتوخيف حتتني تلتتزم املتتادة  

كتتا   باملستتاهمة يف مصتتاريف اخلتتدمات املقدمتتة دارتتي املؤسستتات وتلتت  امل صصتتة       

املستتتفيدين متتن اخلدمتتة  مشتتيفة أخ األشتت اص املستتنني  وي التتدري ال تتايف   للمستتنني 

املستتتفيدين متتن اخلتتدمات املقدمتتة باملؤسستتات وهياكتتي االستتتقبان  م تتالبوخ أيشتتتا         

باملساهمة يف مصاريف الت في بهم لمن هلف املؤسسات  مع حتديتد كيفيتات ت بيتة    

 .هلف املادة عن ارية التنهيم
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الثالبتتوخ ار تا ورترا يستتاهم يف محايتة األشت اص املستتنني      وتشتيف املتادة الواحتدة و   

وهتتي اجلمعيتتات  ات ال تتابع االجتمتتاعي واإلنستتاني يف  عتتداد بتترام  ونشتتااات مالئمتتة    

 وتنفيلها  يصاد  عليها مسبقا الوتير امل لف بالتشامن الوا .

 وجاء الفصتي الستاد  يتشتمن أح تام جزائيتة منهتا  املتادة الثانيتة والثالبتوخ التيت           

تتتن  علتتمح اللجتتوء    الصتتلح إلبقتتاء الشتت   املستتن يف وستت ه العتتائلي  دوخ اإلرتتالن      

  وابقا للتشريع املعمون بته  كمتا أشتارت املتادة نفستها أنته يف حالتة        17بأح ام املادة 

 اليت ستأتي الحقا. 43ما   ا تعلر الصلح ت بة أح ام املادة 

ا تتتاالت  وبتتتنفع العقوبتتتات    وتتتتن  املتتتادة الثالثتتتة والثالبتتتوخ  علتتتمح العقتتتاب حستتت     

  كتتتي متتتن يتتت ك   412و 413املنصتتتوص عليهتتتا يف قتتتانوخ العقوبتتتات راصتتتة املادتتتتاخ     

الشتت   املستتن أو يعرلتته لل  تتر. كمتتا تتتن  املتتادة الرابعتتة والثالبتتوخ علتتمح العقتتاب          

دس 722222دس    72222با بع من ستة أشتهر    اانيتة عشتر شتهرا وب رامتة متن       

الفقتتترة األو  متتتن هتتتلا القتتتانوخ  دوخ   42و 2ملتتتادتني كتتتي شتتت   حتتتالف أح تتتام ا  

 اإلرالن باألح ام املنصوص عليها يف قانوخ العقوبات.

 متتتددت متتتدة ا تتتبع بتتتني ستتتنة وبتتتالث ستتتنوات    وأمتتتا املتتتادة اخلامستتتة والثالبتتتوخ   

ألف دينتار  ل تي متن ينشتس مؤسستة       222ألف دينار     22وغرامات مالية ت او  من 

 ش اص املسنني دوخ ترري  من الدولة أو أجتر  عليهتا تعتديالت    أو هي ي استقبان ل

أو أل اها  وتقع نفتع اائلتة العقوبتات علتمح كتي متن ست  أو استت ي مؤسستة أو هي تي           

ببتتتل استتتت الله  استتتقبان ل شتتت اص املستتنني  كمتتتا يعاقتت  بتتتنفع العقوبتتة كتتتي متتن      

رية والوانيتة  أو  للمسنني  أو للهياكي اخلاصة بهم  ألغراهل تتنا مح متع القتيم ا شتا   

 . قام بعرقلة املراقبة اليت  ارسها األعواخ املؤهلوخ

وتتتن  املادتتتاخ السادستتة والثالبتتتوخ والستتابعة والثالبتتوخ علتتتمح العقوبتتات التتيت تلحتتتة        

ملتوراني يف عمليتات االستتفادة متن  عانتات راصتة باألشت اص املستنني دوخ وجته حتة           ا

 22كاملتة  وغرامتات ماليتة تت او  متن       سيعاقبوخ با بع من ستنة    بتالث ستنوات    

ألف دينار  متع  جبتارهم علتمح رد املبتالغ املتحصتي عليهتا بصتفة         722دينار    غاية  ألف

 .غ  قانونية  ونفع العقوبة تسلط علمح اإلداريني اللين يسهلوخ هلف املهمة
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وكاخ الفصي السابع ل ح ام اخلتامية وكاخ أهم ما جاء  يها  ر تع تقريتر ستنوي    

ن ولعيتهم لرئيع اجلمهورية وال ملاخ  و صيصتات ماليتة  لتا ية للت فتي زمايتة      ع

هتتلف املستتنني بعنتتواخ الصتتندو  اخلتتاص بالتشتتامن التتوا   واستتتحداث ب اقتتة املستتن      

ستنة ال ستتيما املعتوتين والتتلين يعيشتتوخ    22الب اقتة موجهتتة للمستنني البتتال ني متن العمتتر    

هتتتو مت تتتني ا تتتاملني  تتتلف الب اقتتتة متتتن    ا تتتد  متتتن هتتتلف العمليتتتة   وولتتتعية صتتتعبة

ومتتن األولويتتة يف العتتالس يف املؤسستتات الصتتحية      االجتماعيتتةمتتن املستتاعدات   االستتتفادة

متتن شتتهر أ ريتتي متتن كتتي ستتنة يومتتا وانيتتا    72  واعتمتتد يف هتتلا القتتانوخ يتتوم  العموميتة 

  للش   املسن.

  م رصائصه:بانيا: أهم اإلجراءات والتداب  اليت جاء بها ن  القانوخ وأه

 حتتبع األبنتتاء التتلين يرمتتوخ وبتتاءهم يف دور العجتتزة أو يت لتتوخ عتتنهم وكتتي متتن  -1

يعرلهم لل  ر وكي من يساعد علمح االستفادة من امتياتات وحقو  أو منح رصصتتها  

  م. الدولة

 مت ني املسن املعوت من منحة تساوي بلثي األجر الوا  األدنمح املشموخ.-7

 فق ة اليت تت في بش   مسن. تقرير منحة للعائلة ال-4

األسر احملرومة أو يف حالة هشة  عانة متن الدولتة واجلماعتات احملليتة ومتن       تلقي-3

املت صصة املعنية اليت تت ل يف  اار ارتصاصاتها التتداب  املناستبة ملستاعدة     املؤسسات

األستتر للقيتام بواجتت  الت فتتي بأش اصتها املستتنني وتشتجيع  دمتتاجهم يف وستت هم      هتلف 

 واالجتماعي. ألسريا

 م انيتتات كا يتتة   علتتمح األشتت اص املتتت فلني باملستتنني التتلين يتتتو روخ علتتمح   -2

 وتقدير. للقيام بلل  أخ يشمنوا الت في بأصو م ومحايتهم باح ام وتفاخ

عالقاتته األسترية والستتهر    دعتم  بقتاء الشت   املستن يف وست ه العتتائلي وتعزيتز      -2

األشت اص املستنني    علتمح ا فتائ علتمح كرامتة    علمح راحته وصوخ كرامته وسهر الدولتة  

اإلعانتة واملستاعدة    وواج  اح امهم يف كي ا االت ويف كتي الهترو  ال ستيما واجت     

 ومحاية حقوقهم.
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جديتتتدة ل شتتت اص املستتتنني  كاألولويتتتة يف     متتتنح امتيتتتاتات ماديتتتة ومعنويتتتة  -2

 ال تابور  ال ات  املستن الوقتو  يف    املؤسستات واألمتاكن  ات اخلدمتة العموميتة  حيتث     

احملرومتتوخ أو املعتتوتوخ متتن جمانيتتة   لقشتتاء حاجتتته  كمتتا يستتتفيد األشتت اص املستتنوخ 

 ا ديديتتتة  أو متتتن  فيشتتتات    النقتتتي التتت ي واجلتتتوي والبحتتتري والنقتتتي بالستتت        

 يف تسع ة النقي.

استتقبا م يف حتان غيتاب روابتط أسترية لتديهم         استفادة هتلف الفذتة متن عتائالت    -8

القتانوخ  متن رتالن  نشتاء التوتارة الوصتية عتائالت         يت جتاء بهتا  وهي اخل وة اجلديتدة الت  

بد ع امتياتات ومنح راصة  لف األسر مقابتي  لت      استقبان تت في بهم  وتقوم الدولة

 حالتتة غيتتاب متتن يعتتت    نهتتارا للت فتتي بهتتم يف  تيتتادة علتتمح  نشتتاء مراكتتز الستتتقبا م  

 بهم يف املنزن .

 تناء التجهيزات واللواتم اخلاصة .العالس واق مساعدات  راصة يف جمان-9

يتصتتف القتتانوخ بال تتابع االحتت اتي  هتتو يستتن  جتتراءات وتتتداب   مايتتة  ذتتة          -12

التحتوالت ال ت   التيت     سيعر  عتددها تزايتدًا يف املستتقبي وستتجد نفستها يف مواجهتة      

تنتهر اجملتمع اجلزائري رالن العشرية املقبلة  وهو أمر اعي مسألة استتحداث وستائي   

 اية  لف الفذة أمرًا أكثر من لروري. مح

يعد أون قانوخ يسن ا ماية املقننة للمسنني  يف ئي حتوالت اجتماعيتة ستريعة   -11

متزايتتدًا لتتد  بعتتم األبنتتاء    الت لتتي عتتن    يعر هتتا اجملتمتتع اجلزائتتري  أ تترتت نزوعتتاً 

 .القدرة علمح الت في املادي بهم وبائهم بدعو  أتمة الس ن والب الة وعدم

القانوخ يهد      جبار األبناء علمح ا فائ علتمح والتديهم  وعتدم اتردهم متن      -17

البيل أو نقلتهم    مراكتز دور الرمحتة والعجتزة وأخ العقوبتات لتد األبنتاء التلين يثبتل          

 يف حة اآلباء تصي    ا بع. تعسفهم

التماستت  األستري ومحايتتة األبتتوين   ا تد  متتن هتلا القتتانوخ هتتو ا فتائ علتتمح    -14

 .اصة كبار السن وحف  كرامتهمخب

لستتمعة اجلزائتتر املستتلمة  تتمثتتي يف التتت ل  متتن      ولتتع حتتد لهتتاهرة تستتيء   -13

 .الوالدين املسنني ورميهم يف دور املسنني
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أسترية   حتسني ئرو  حياة األش اص املسنني راصة احملرومني أو دوخ روابط-12

احتياجتتاتهم ستتواء أو أولذتت  التتلين يوجتتدوخ يف ولتتع صتتع  و لتت  عتتن اريتتة الت فتتي ب  

 .املستويات الصحية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية علمح

تفعيي دور الدولة يف السهر علمح أداء األسرة لواجباتها جتاف األشت اص املستنني   -12

 اخلدمات وا لون البديلة عند انعدام الروابط األسرية. ومرا قة اجلمعيات يف تو  

  :11-11خ رقماالنتقادات املوجهة للقانو-بالثا

رغتتم أخ القتتانوخ احتت اتي ووقتتائي ورغتتم التتتداب  الناجعتتة التتيت جتتاء بهتتا  ال أننتتا      -1

نشعر أخ روحه اليت ينب ي أخ يستقمح منها مفقودة...  وهلف أهم مالحهتة علتمح اإلاتال      

  وترت  علمح هلا ما يلي:

دم رغتتم أخ القتتانوخ يهتتد      جبتتار األبنتتتاء علتتمح ا فتتائ علتتمح والتتديهم  وعتتت        -7

اردهم من البيتل أو نقلتهم    مراكتز دور الرمحتة والعجتزة وأخ العقوبتات لتد األبنتاء         

يف حة اآلباء تصي    ا بع     أخ الواقع يثبل غ   لت    عتدد    اللين يثبل تعسفهم

التتلين يتعستتتفوخ يف حتتتة وبتتتائهم يتتتزداد  وعتتتدد دور العجتتتزة يتتتزداد   تتتا يتتتدن علتتتمح أخ    

 ...املش لة أعمة من  ل  ب ث 

 خ ئتتاهرة املستتنني ومشتت التهم  خ تتتأبرت بأبعتتاد العمتتر التتزم    ىنهتتا تتتتأبر       -4

 بشتتتت ي أكتتتت  باألبعتتتتاد النفستتتتية  واالجتماعيتتتتة والنمتتتتو س ا شتتتتاري التتتتلي يعتتتتي    

  يه املسنوخ.

يتتؤبر النمتتو س ا شتتاري اإلستتالمي يف اتتط العالقتتات االجتماعيتتة  واعتتي متتن   -3

يا للت ا تي و رستتاء قتيم العدالتتة  حيتث ي تتوخ    متاست  اجملتمتع وتشتتامنه  تورا رئيستت   

 للمسنني يف  ل  نصي  كب .

  ا كانتتتل الرعايتتتة التلقائيتتتة هتتتلف تتعتتترهل حتتتتل واتتتأة التتتت  ات االجتماعيتتتة     -2

والش وط االقتصادية    التشتل واالن سار والوهن يف منهومة قيم التقو   والرمحتة  

يف  اار شريعة اإلسالم ومبادئته يعمتي    والود  والت ا ي والتعاوخ   ىخ التدري القانوني

 علمح تنهيم رعاية املسنني يف  اار اجتماعي و نساني رشيد.
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للل  ير  العلماء وجوب الرجوع باجملتمع    عقائد اإلستالم املبنيلتة علتمح العلتم      -2

و شتائله املبنيتة علتمح القتوة والرمحتة  وأح امته املبنيتة علتمح العتدن واإلحستاخ  ونهمته            

التعاوخ بني األ راد واجلماعات  والتآلف والتعامي والتعاوخ املبنية علمح
(13)

.   

هت 1322ربيع الثاني عام  13مؤرخ يف  112-11فرع الثاني: مرسوم تنفيلي رقم لا

  حيدد شروط ولع املؤسسات املت صصة وهياكي استقبان 1111مار   7املوا ة لت 

األش اص املسنني وكلا مهامها وتنهيمها وس ها
(14)

:  

: يهد  هلا املرسوم كمتا أشتارت املتادة األو  منته        وال: شر  املرسوم وأهدا هأ

حتديد شروط ولع املؤسسات املت صصة وهياكي استقبان األش اص املستنني وكتلا   

املتتتتتتؤرخ يف  17-12مهامهتتتتتا وتنهيمهتتتتتتا وستتتتت ها ت بيقتتتتتتا للقتتتتتتانوخ الستتتتتابة رقتتتتتتم     

البتوخ متتادة  وأهتم متتا   . وهتو قتانوخ يت تتوخ متن مخستة  صتتون وستل وب     79/17/7212

  جاء به هلا القانوخ:

متتتا يستتتممح تراكتتتز استتتتقبان األشتتت اص املستتتنني بالنهتتتار دارتتتي املؤسستتتات         -1

 املت صصة ل ش اص املسنني.

حيدد هلا القانوخ شروط ولع هلف املؤسسات ل ش اص املسنني  ومهتام هتلف   -1

 املؤسسات اليت من بينها 

  في اجتماعي نفسي مالئم.استقبان األش اص املسنني ولماخ ت -أ

 لماخ اإليواء واإلاعام السليم املتواتخ.-ب

 تشجيع العالقات مع األسر و يط املؤسسة.-س

اق ا  كي النشااات املشجعة علمح  عادة اإلدماس العائلي ل ش اص املسنني يف -د

 ولعية  همان ولماخ مرا قتهم.

لراغبتتتة يف استتتتقبان  ا تتتا  كتتتي املستتتاعي والتتتدعم لتتتد  عتتتائالت االستتتتقبان ا     -ف

 األش اص املسنني ومرا قتهم يف الت في بهم.

املشتتاركة يف تنهتتيم النشتتااات الراميتتة    دعتتم األشتت اص املستتنني املستتتقبلني   -و

 وتو   ر اهيتهم باالتصان مع املؤسسات العمومية املعنية وا ركة اجلمعوية.
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ستنني املت فتي بهتم     لماخ النشااات املش لة ا اد ة    ر اهيتة األشت اص امل  -ي

 وال سيما منها النشااات الدينية والثقا ية والريالية وال  يهية واملسلية.

وأشارت املادة ا تادي عشتر متن هتلا القتانوخ    مهتام مراكتز استتقبان األشت اص          

ستنة  متا  تو  التلين يعيشتوخ بتاملنزن        22املسنني بالنهار  واليت تستقبي املسنني البال ني 

  مساعدة ومرا قة اجتماعية ونفسية مالئمة  وتتمثي هلف املهام  يما يلي: وحياجوخ   

مساعدة األش اص املسنني املستتقبلني للحفتائ أو اإلبقتاء علتمح استتقالليتهم متن       -1

 رالن ت في  ردي وعالجات مالئمة.

ت وير النشااات املش لة وورشات الش الة لفائتدة األشت اص املستنني املستتقبلني     -1

 دعمهم وتو   ر اهيتهم.الرامية ل

 تو   العالس واخلدمات املالئمة باالتصان مع الق اعات املعنية.-2

 تقديم الدعم النفسي ل ش اص املسنني املستقبلني.-3

املشتاركة يف تنهتيم النشتتااات الراميتة    دعتم األشتت اص املستنني املستتتقبلني      -5

 عنية وا ركة اجلمعوية.وتو   ر اهيتهم باالتصان مع املؤسسات العمومية امل

ت تتوير النشتتااات الدينيتتة والثقا يتتة والريالتتية وال  يهيتتة واملستتلية ا اد تتة       -6

 تو   ر اهية األش اص املسنني املستقبلني.

تقتتتديم املستتتاعدة ل شتتت اص املستتتنني املستتتتقبلني واإلعانتتتة واملرا قتتتة يف اميتتتع    -7

 املساعي ا اد ة    الت في تش لهم.

التبتتادن بتتني األشتت اص املستنني التتلين يعيشتتوخ باملؤسستتات واألشتت اص   تشتجيع  -8

املستتتنني املستتتتقبلني بالنهتتتار قصتتتد اإلبقتتتاء علتتتمح التتتروابط االجتماعيتتتة و اربتتتة العزلتتتة    

 والوحدة والفراغ وسوء املعيشة اليت يعاني منها األش اص املسنوخ .

م والست  للمؤسستات    وتشمن الفصي الرابع من املرستوم متواد قانونيتة تتعلتة بتالتنهي     

 واللي يت وخ من جملع اإلدارة  املدير  اجمللع االجتماعي النفسي.

 ويتشمن الفصي اخلامع أح ام مالية.
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 بانيا: انتقادات موجهة  لا املرسوم

رغم التتدري التشتريعي يف جمتان الرعايتة األسترية واملؤسستية  تىخ  لت  كلته ال          -1

  ثي  ال حال جزئيا...

ستتنني ومشتت التهم  خ تتتأبرت بأبعتتاد العمتتر التتزم    ىنهتتا تتتتأبر        خ ئتتاهرة امل-1

 بشتتتت ي أكتتتت  باألبعتتتتاد النفستتتتية  واالجتماعيتتتتة والنمتتتتو س ا شتتتتاري التتتتلي يعتتتتي    

  يه املسنوخ.

يتتؤبر النمتتو س ا شتتاري اإلستتالمي يف اتتط العالقتتات االجتماعيتتة  واعتتي متتن   -2

قتيم العدالتتة  حيتث ي تتوخ   متاست  اجملتمتع وتشتتامنه  تورا رئيستتيا للت ا تي و رستتاء     

 للمسنني يف  ل  نصي  كب .

  ا كانتتتل الرعايتتتة التلقائيتتتة هتتتلف تتعتتترهل حتتتتل واتتتأة التتتت  ات االجتماعيتتتة     -3

والش وط االقتصادية    التشتل واالن سار والوهن يف منهومة قيم التقو   والرمحتة  

سالم ومبادئته يعمتي   والود  والت ا ي والتعاوخ   ىخ التدري القانوني يف  اار شريعة اإل

 علمح تنهيم رعاية املسنني يف  اار اجتماعي و نساني رشيد.

  امل ل  الثالث: رعاية املسن يف قانوخ املعاشات والتأمينات والشماخ االجتماعي:

تعتمتتد أغلتت  نهتتم التأمينتتات واملعاشتتات علتتمح التمويتتي التتلي يد عتته كا تتة األعشتتاء      

م  وأيتتا كتتاخ موقتتع عملتتهم  وبتتلل    القتتادرين علتتمح ال ستت   أيتتا كتتاخ مصتتدر رتقهتت   

حيقتتة التتتأمني  عاليتتته علتتمح املستتتفيد بشتت ي مباشتتر وأستترته بشتت ي غتت  مباشتتر    
(15) 

 (.1982)منهمة املؤمتر اإلسالمي  

وقد بدأ تنفيل نهم املعاشات يف الدون العربية تجترد تتوا ر مقومتات اإلدارة ا ديثتة     

ت تتور عتتن اريتتة تعتتديي التشتتريعات   يها..وقتد أرتتلت نهتتم املعاشتتات يف التتوان العربتي ت   

حتتتتمح تعتتت  عتتتن الواقتتتع املتتتت   ل حتتتوان الوئيفيتتتة والهتتترو  االجتماعيتتتة واالقتصتتتادية    

للملحقني بالعمي ا  تومي أو يف الق تاع العتام  أمتا نهتم التأمينتات االجتماعيتة  ىنهتا         

أكثتر حدابتتة متن نهتتم املعاشتات  قتتد بتدأت بعتتد منتصتف القتترخ ا الي..وأمتا الشتتماخ        

الجتماعي   هو يعتمد أساسا يف رعايتة املستنني علتمح تتدعيم البنتاء االقتصتادي ل سترة        ا

حتمح يهي حصتنا ألعشتائه بشت ي عتام والشتعفاء واملستنني بشت ي رتاص  وحصت           
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معاش الشماخ االجتماعي عندما يفقتد كتب  الستن مصتدر رتقته لعجتز أصتابه أو وهتن         

  األماخ أل راد األسر احملتاجة التيت  أ  به.وقد أصبح للشماخ االجتماعي لرورته لتو 

 ال ين بتتتتتة عليهتتتتتا نهتتتتتام التأمينتتتتتات واملعاشتتتتتات وقتتتتتد ابتتتتتة هتتتتتلا النهتتتتتام يف أغلتتتتت    

الدون العربية
(16)

. 

واجلزائتتتر   حتتتد  هتتتلف التتتدون التتتيت ابقتتتل نهتتتام املعاشتتتات والتأمينتتتات والشتتتماخ    

اجملتمتتع  االجتمتاعي  و تة قتوانني عر تل تعتديالت عتدة  ملستايرة التت  ات التيت مستل           

  راصة ما يتعلة بالقدرة الشرائية  ومن هلف القوانني ما يلي:

املتعلتتة بالتقاعتتد  املعتتدن واملتتتمم    1984جويليتتة  27املتتؤرخ يف  84/17القتتانوخ رقتتم  

متاي   41املتؤرخ يف   92/14وا رقتم   1992جويليتة   22املؤرخ يف  18/ 92باملراسيم: رقم 

 .1999مار   77املؤرخ يف  99/24وبالقانوخ رقم  1992

الفرع األون: رصائ  نهام التقاعد يف اجلزائر
(17)

:  

النهتتام التتوا  اجلزائتتري للتقاعتتد جتتزء ال يتجتتزأ متتن التتتأمني االجتماعي.درتتي حيتتز    

  ويعتتتت  كنهتتتام تتتتأمي  تستتتاهمي   يتتتزف   1983التنفيتتتل بدايتتتة متتتن الفتتتاتح جتتتانفي   

 . ت ي علمح أسا  التوتيعالتشامن بني العمان الناش ني واملتقاعدين  وبالتالي يش

ي  ي هلا النهام كي العمان املعنيني بالتداب  التواردة يف هتلا القتانوخ  أي امتيعهم     

 مهما كاخ نوع النشاط اللي  ارسونه.

 % من األجرة. 122% بي  82مستو  اخلدمات   ن أخ يبلغ حتمح نسبة 

تثناءات بالنستبة  سنة. ل ن يتشمن بعم االس 22توحيد السن القانوني للتقاعد عند 

 لبعم الفذات االجتماعية  مثي النساء العامالت  اجملاهدين  ....ع.

حتديد حد أدنمح ألجرة التقاعد علمح أسا  األجر القاعتدي التوا  املشتموخ  حاليتا     

% متتن األجتتر القاعتتدي التتوا  املشتتموخ. حتديتتد متتدة ستتنوات العمتتي         22حتتدد بتتتنسبة  

عتد علتمح أستا  معتدن الستنوات اخلمستة األرت ة        سنة. حساب رات  التقا 47القصو  بت 

أو معتدن أحستتن الرواتتت  خلمتتع ستتنوات يف متتدة العمتتي.  ن أخ يصتتي مبلتتغ املعاشتتات    

 باملائة من معاشات الزوس.املراجعة السنوية لروات  ومنح التقاعد. 92احملون نسبة 
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نهام التقاعد يف اجلزائر الفرع الثاني: االمتياتات اليت يو رها
(18)

 : 

  من النهام الوا  للتقاعد االمتياتات التالية:يش

 رات  التقاعد للعامي والرئيع علمح مهنته اخلاصة.-

منحتتة التقاعتتد بالنستتبة للعمتتتان التتلين ال يستتتو وخ شتتتروط العمتتي امل لوبتتة  ل تتتن        -

 مرة بالبة أشهر. 72بشرط أخ ي روا مخع سنوات من العمي أو 

بالنستبة للعمتان األجتراء     -ي.اليتامي.األصتون. يستفيد من املنحة احملولتة: التزوس ا   -

ستنة ع   22تقاعد يف سن   االستفادة من منحة التقاعد  تلف حس  ا االت التالية:

تقاعتتد -تقاعتتد دوخ شتترط الستتن -ستتنة متتن العمتتيع  12اتت  علتتمح األقتتي استتتيفاء  

 سنة. 22منحة التقاعد عند -نس 

زائرحون قانوخ التقاعد يف اجل الفرع الثالث: مالحهات
(19)

 : 

ال يولتع أي شتترط متعلتتة بالستتن  بالنستتبة للعامتتي املصتتاب بعجتتز شتتامي ونهتتائي عتتن    

 العمي  ل ن باملقابي ال   نه االستفادة من منحة العجز.

  الف ات اليت تصنف كف ات نشاط:

 التعويم عن األمومة  حوادث العمي  التأمني عن املرهل  واألمراهل املهنية.-

 بستتتتتب  املتتتتترهل  عنتتتتتدما ي تتتتتوخ املتتتتتؤمن قتتتتتد استتتتتتنفل      االنق تتتتتاع عتتتتتن العمتتتتتي   -

 حقه يف التعويم.

يف تلتت  التتيت استتتفاد املتتؤمن متتن منحتتة العجتتز أو تعتتويم عتتن حتتادث العمتتي  ت تتوخ     -

 باملائة. 22نسبة العجز  يه تساوي أو تفو  

 الف ات اليت مت  يها د ع تعويشات التأمني عن الب الة وعند التقاعد املسبة.-

 اخلدمة الوانية  التجنيد العام. الع ي املد وعة 

 الف ات اليت مت  يها املشاركة يف حرب التحرير الوا  حتس  بالشعف.-

ي ل  من املع  باألمر أخ يثبل مزاولته للنشاط ملدة ستبع ستنوات ونصتف  ود تع رال تا      

 12االشت اكات لتتد  الشتتماخ االجتمتتاعي  ليستتتفيد متن الشتترط األدنتتمح احملتتدد بتتت     

 الستفادة من التقاعد.سنة نشاط ل
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  :الفرع الرابع: انتقادات موجهة لقانوخ التقاعد

رغتتم التتتتدري التشتتتريعي القتتتوي وت بيتتة القتتتوانني الصتتتادرة لرعايتتتة املستتتنني يف    -1

جمتتاالت التأمينتتات واملعاشتتات والشتتماخ االجتمتتاعي   تتىخ  لتت  كلتته ال  ثتتي  ال حتتال       

  ا اقتصتر علتمح هتلا ا تي      -غالبتا  جزئيا ال شامال ألبعاد الهاهرة واملشت لة  ويتؤدي  

   تعزيز املواقف الستلبية لتد  املستنني لالجتتاف ملتو املشتاركة يف اجملتاالت         -اجلزئي

االجتماعية واالقتصادية
(20)

. 

تتتتر  الدراستتتتات الراهنتتتتة أخ الرعايتتتتة ا قيقيتتتتة الفعالتتتتة للمستتتتنني هتتتتو تعزيتتتتز    -1

االت التنميتتتتة الريفيتتتتة   االجتاهتتتتات واملواقتتتتف االاابيتتتتة ملشتتتتاركتهم اجلتتتتادة يف جمتتتت   

والصناعية وا ر ية  وأيشا بش ي راص يف جمان التنمية الثقا ية
(21)

. 

وي ت  علمح النق ة الستابقة  أنته متن املفيتد عمليتا امتتداد ستن التقاعتد يف املهتن          -2

التعليميتتة والثقا يتتة   متتا دام املستتن قتتادرا علتتمح الع تتاء  لمتتا ا يتوقتتف عتتن العمتتي  وقتتد    

 ات األكاد يتة أخ قمتة اإلنتتاس والشتموخ العلمتي واألدبتي والفت          اتشتح متن واقتع اخلت    

أحيانا متا تتتم هتلف اإلاتاتات بعتد ستن التقاعتد  وهنتاك علمتاء وأدبتاء يعجتز القلتم عتن              

حصرهم كاخ  م الفشي يف  براء الثقا ة والف ر والدين والفقته  وقتدر ال يستتهاخ بته     

يف  اتاتف و بداعته  وستتهي األجيتان     من حشارات اإلنساخ كتاخ للمستنني شتأخ كتب      

الالحقة تنعم بلرائر الع اء ا شاري اللي يشارك  يه املسنوخ
(22)

. 

وقتتتد تتتتبني أخ الستتتن ا تتتالي للتقاعتتتد  والتتتلي ت بقتتته معهتتتم التتتدون العربيتتتة         -3

اإلستتالمية  اتت  أخ يعتتدن استتتنادا    عتتدم وجتتود متت ر شتترعي لتتلل      الثابتتل أخ          

ستتتالمية  ي تتتوخ بعتتتد البلتتتوغ و   توان العقتتتي  راصتتتة وأخ    الت ليتتتف يف الشتتتريعة اإل 

وستتائي الرعايتتة الصتتحية ا ديثتتة قتتد كفلتتل للمستتنني الستتالمة البدنيتتة والعقليتتة ملتتدد       

أكثر اوال
(23)

. 

 : امل ل  الرابع: مصادر التمويي التقليدي لرعاية املسنني و ة القوانني اجلزائرية

اية املسنني بتني الرمسيتة والشتعبية ويتجلتمح     قد تنوعل الصيغ التمويلية املساهمة يف رع

هتلا متن رتتالن املتادة الثالثتتة متن الفصتتي األون متن قتانوخ محايتتة املستن حيتتث بينتل هتتلف          
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املادة نتوع املستؤولية وااللتتزام اجتتاف املستنني   تلكرت أنته التتزام وات   وصتنفته و تة            

ماعتات احملليتتة  بتتم  ترتيت  معتتني  بتتدءا بتالتزام األستترة  راصتتة األبنتاء  بتتم الدولتتة واجل    

اجملتمتتع املتتدني املهتتتم بالعمتتي االجتمتتاعي واإلنستتاني  بتتم تركتتل املتتادة البتتاب مفتوحتتا        

ل ي ش   رالع للقانوخ العام أو اخلاص  بىم انه أخ يساهم يف رعايتة األشت اص   

املستنني.....  وكانتتل املتتادة األو  متتن هتتلا الفصتتي قتتد أحملتتل    أخ املستتؤولية يف  لتت     

ية تشتتامنية تقتتع علتتمح عتتاتة الدولتتة واألستترة واجملتمتتع   هتتي مستتؤولية بتتني       هتتي مستتؤول 

 األجيان املتعاقبة.

وبنتتتا ء عليتتته   تتتن تصتتتنيف مصتتتادر التمويتتتي التقليتتتدي حملاربتتتة الفقتتتر واإلقصتتتاء     

  االجتماعي  لف الفذة    قسمني أساسني:

جلماعات احمللية : تتمثي يف ما تقدمه الدولة واالفرع األون: مصادر التمويي الرمسية

متتن رواتتت  للمتقاعتتدين ومتتنح و عانتتات  شتتهرية أو دوريتتة أو مومسيتتة للعجتتزة واملستتنني      

وكلا املؤسسات املت صصتة يف  لت   املشتار  ليهتا يف الفصتي الثتاني متن قتانوخ محايتة          

املسن  حيث نصل املادة اخلامسة علتمح اإلعانتات املاديتة لفائتدة األستر احملرومتة أو تلت         

يف حالة هشة  حيث تستفيد من  عانة من ار  الدولة واجلماعتات احملليتة     اليت توجد

وكتتتلا املؤسستتتات املت صصتتتة املعنيتتتة والتتتيت تت تتتل يف  اتتتار ارتصاصتتتاتها  التتتتداب       

املناستتبة ملستتاعدة هتتلف األستتر  للقيتتام بواجتت  الت فتتي بأش اصتتها املستتنني  وتشتتجيع      

 نا الوانية واإلسالمية واالجتماعية  دماجهم يف وس هم األسري واالجتماعي  و قا لقيم

: ويتمثتي  يمتا يقدمته اجملتمتع املتدني املهتتم       الفرع الثاني: مصتادر التمويتي الشتعبية   

بالعمي االجتماعي واإلنساني  وما يقدمه كي ش   رالع للقانوخ العام أو اخلتاص   

 بىم انه أخ يساهم يف رعاية األش اص املسنني.

تح اجملتتان واستتعا للتتدور غتت  الرمستتي  ولعلتته اعتت ا     .واملالحتت  علتتمح القتتانوخ أنتته  تت  

 لم  بعدم قدرة الدولة أخ تستوع  وحدها جمان رعاية املسنني.

 رامتة

 خ مش الت املستنني يف اجلزائتر  ويف العتا  العربتي ال تتمثتي  قتط يف املعانتاة        -1

ا اجلستتمية نتيجتتة إلصتتابتهم بتتأمراهل الشتتي ورة  أو بعتتم األمتتراهل املزمنتتة  بتتي  نهتت       
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تتعد   ل     اإلقصاء االجتماعي  اليت تنت  عن  حساستهم بتأنهم أصتبحوا بتال  ائتدة      

يف اجملتمع  وكلل  الفقر وا رماخ  وعليه ينب تي أخ متتتد رعايتة املستنني     شتراك      

متتن لتته القتتدرة متتنهم يف التت ام  التنمويتتة التتيت تتناستت  متتع قتتدراتهم العقليتتة واجلستتمية     

 ر اللي   ن أخ يقوموا به حتمح يع يهم األمي يف ا ياة.إلشعارهم بأهمية الدو

هنتتاك تشتتريعات قانونيتتة والتزامتتات دوليتتة كتتث ة تتتدن علتتمح االهتمتتام التتدولي          -1

توصتتية    27باملستتنني  علتتمح رأستتها ر تتة عمتتي  يينتتا الدوليتتة للشتتي ورة املتشتتمنة لتتت        

 ومبادل األمم املتحدة املتعلقة بالشي ورة.

ي القتتتوي وت بيتتة القتتتوانني الصتتتادرة لرعايتتتة املستتتنني يف   رغتتم التتتتدري التشتتتريع -2

املتتؤرخ يف  84/17لقتتانوخ رقتتم  جمتتاالت التأمينتتات واملعاشتتات والشتتماخ االجتمتتاعي كا  

املتتؤرخ يف  18/ 92املتعلتتة بالتقاعتتد  املعتتدن واملتتتمم باملراستتيم: رقتتم    1984جويليتتة  27

 99/24القتتتانوخ رقتتتم وب 1992متتتاي  41املتتتؤرخ يف  92/14وا رقتتتم  1992جويليتتتة  22

   تتىخ  لتت  كلتته ال  ثتتي  ال حتتال جزئيتتا ال شتتامال ألبعتتاد       1999متتار   77املتتؤرخ يف 

   تعزيتتز -  ا اقتصتتر علتتمح هتتلا ا تتي اجلزئتتي  -الهتتاهرة واملشتت لة  ويتتؤدي غالبتتا 

 املواقتتتتتتتتف الستتتتتتتتتلبية لتتتتتتتتد  املستتتتتتتتتنني لالجتتتتتتتتتاف ملتتتتتتتتتو املشتتتتتتتتاركة يف اجملتتتتتتتتتاالت     

 االجتماعية واالقتصادية.

 الصتتادرة باجلريتتدة الرمسيتة اخلاصتتة بفذتتة املستنني تبقتتمح غتت  كا يتتة     القتوانني -3

 ا يت ل   صدار تشريعات أرتر  جديتدة تعمتي علتمح تفعيلتها و ع تاء املستنني حقتوقهم         

 كاملة غ  منقوصة  وجعلهم شركاء اجتماعيني يساهموخ يف تنمية الوان .

مستتتتنني هتتتتو تعزيتتتتز تتتتر  الدراستتتتات الراهنتتتتة أخ الرعايتتتتة ا قيقيتتتتة الفعالتتتتة لل  -5

االجتاهتتتتات واملواقتتتتف االاابيتتتتة ملشتتتتاركتهم اجلتتتتادة يف جمتتتتاالت التنميتتتتة الريفيتتتتة       

 والصتتتناعية وا ر يتتتة  وأيشتتتا بشتتت ي رتتتاص يف جمتتتان التنميتتتة الثقا يتتتة  وكتتتتلا         

 ا ياة العامة.

من املفيد عمليا امتداد سن التقاعد يف املهن التعليميتة والثقا يتة وقتد اتشتح متن      -6

ات األكاد ية أخ قمة اإلنتاس والشموخ العلمي واألدبي والف   أحيانا ما تتتم  واقع اخل 
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هتتلف اإلاتتاتات بعتتد ستتن التقاعتتد  وقتتدر ال يستتتهاخ بتته متتن حشتتارات اإلنستتاخ كتتاخ         

للمسنني شأخ كب  يف  ااتف و بداعته  وستتهي األجيتان الالحقتة تتنعم بتلرائر الع تاء        

 ا شاري اللي يشارك  يه املسنوخ.

وقتتتد تتتتبني أخ الستتتن ا تتتالي للتقاعتتتد  والتتتلي ت بقتتته معهتتتم التتتدون العربيتتتة         -7

اإلستتالمية  اتت  أخ يعتتدن استتتنادا    عتتدم وجتتود متت ر شتترعي لتتلل      الثابتتل أخ          

الت ليتتتف يف الشتتتريعة اإلستتتالمية  ي تتتوخ بعتتتد البلتتتوغ و   توان العقتتتي  راصتتتة وأخ     

ستتالمة البدنيتتة والعقليتتة ملتتدد   وستتائي الرعايتتة الصتتحية ا ديثتتة قتتد كفلتتل للمستتنني ال    

 أكثر اوال.

 املسنوخ شركاء يف التنمية .-8

 ا وام : 

 
 http: //thevoiceofreason.de/ar .7214أجمد نيو   مقان  -(1)
 .473الراتي  أبو ب ر   تار الصحا   ص: -(2)
 م.1992البن  الدولي لإلنشاء والتعم   تقرير التنمية يف العا  -(3)
 114-111ا رماخ والت لف يف ديار املسلمني  ص -نبيي صبحي ال ويي-(4)
 .14/777ابن منهور  لساخ العرب  مادة سن: -(5)
 .122 نفسية  ص اجتماعية دراسة- السن يف التقدم مش الت :أغا كمان-(6)
 .12اإلسالم  ص يف املسنني رعاية :السدحاخ ناصر بن اهلل عبد-(7)
 .472صوم الشيوخ املسنني  ص :عبد العزيز رليفة القصار-(8)
 .2  ص 1992  مصر  229تقرير جلنة ر اء منهمة الصحة العاملية  صحة املسنني  رقم -(9)
انهر: هبتة متدحل راغت  التدلو  أح تام املستنني يف  قته العبتادات دراستة  قهيتة مقارنتة   شترا  عر تات              -(10)

 .2م  ص 7229املناوي  كلية الشريعة والقانوخ  اجلامعة اإلسالمية  غزة  
  مد عمر با سليماخ  نهتام رعايتة املستنني يف مراكتز الرعايتة الصتحية األوليتة  ورقتة عمتي مقدمتة لنتدوة           -(11)

الرعايتتة الشتتاملة للمستتنني الواقتتع واملتتأمون  نهمتهتتا وتارة العمتتي والشتتؤوخ االجتماعيتتة بالريتتاهل يف الفتت ة متتن     

 .192هت  ص  13-12/11/1372
يتعلتتتة زمايتتتة    7212ديستتتم  ستتتنة    79املوا تتتة  1347 تتترم عتتتام    74متتتؤرخ يف   17-12قتتتانوخ رقتتتم -(12)

 .29األش اص املسنني  اجلريدة الرمسية رقم: 

 



 شيدخ حجيبة/ د  -عاشور بن صليحة/ دأ.   االجتماعي واإلقصاء الفقر من نـاملسني محاية
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264 

 
 مد مص فمح محيداتو: عبد ا ميد بن باديع وجهودف ال بوية  امل تبتة اإلستالمية علتمح شتب ة  ستالم      -(13)

 www.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang وي  :                             .
  حيتدد  7217متار    2هتت املوا تة ن   1344ربيتع الثتاني عتام     13متؤرخ يف   114-17مرسوم تنفيلي رقتم  -(14)

شروط ولع املؤسسات املت صصة وهياكتي استتقبان األشت اص املستنني وكتلا مهامهتا وتنهيمهتا وست ها          

 .12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  العدد: 
منهمتتة املتتؤمتر اإلستتالمي  اإلحتتتاد النستتائي العتتام  م تتت  املستشتتار الثقتتايف  حلقتتة رعايتتة املستتنني يف            -(15)

 .792  اإلمارات  ص 1232/1982   اإلسالم  أبو ئ
 .792-792اي  ال يالني  رمشاخ البواي وورروخ  املرجع نفسه  ص -(16)

(17)- http: //www.elmouwatin.dz 

 املرجع السابة .-(18)
 املرجع السابة.-(19)
 428-422ابة  ص اي  ال يالني  رمشاخ البواي وورروخ  املرجع الس-(20)
 .428ال يالني  البواي وورروخ  املرجع السابة  ص -(21)
 .422ال يالني  البواي وورروخ  املرجع نفسه  ص -(22)
 .414ال يالني  البواي وورروخ  املرجع نفسه  ص-(23)

http://www.elmouwatin.dz/
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