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الفصؿ األوؿ

الوضعية األساسية االبف غير شرعي
يكلد الطفؿ في أغمب األحياف بكنؼ عائمة متككنة مف أب كأـ تربطيما عبلقة الزكاج إلى
جانب إمكانية أف يككف لو إخكة ،فالزكاج ىك اإلطار الشرعي لمبنكة الشرعية كىذا ما أكدت عميو
التشريعات بمختمؼ تكجيات بالخصكص تمؾ التي يتـ األخذ بمبادئ الشريعة اإلسبلمية عند
كضع القكانيف المتعمقة باألسرة.
كلكف في بعض الحاالت قد تكجد ىذه البنكة كلكف دكف كجكد إطار شرعي ليا ،كبالتالي تعتبر
ىذه البنكة غير شرعية ،كذلؾ عف طريؽ عبلقة غير شرعية بيف رجؿ ك امرأة ،إال أنو في
بعض المكاقؼ قد يتـ التستر عمى ىذه العبلقة الناتج عنيا الحمؿ عف طريؽ إبراـ عقد زكاج
قصد أف يتـ إنجاب ىذا الطفؿ في ظؿ عبلقة شرعية ،في ىذه الحالة صحيح أف الطفؿ قد
يككف ظاىريا مف عبلقة شرعية خاصة مف الجانب القانكني ك خاصة عند تكفر قيكد معينة،
كلكف في الحقيقة كخاصة مف جانب شرعي يبقى ابنا غير شرعيا ،إال أنو في معظـ الحاالت
يتـ التخمي عف المرأة بمجرد الحمؿ لتكاجو مصيرىا مع ىذا الطفؿ.
فيذا الطفؿ إف كلدتو ىذه المرأة فيك سيكاجو العديد مف السيناريكىا

ت كلعؿ أبرزىا

االصطداـ بكاقع مر بأنو ال يممؾ أب ىذا في أحسف األحكاؿ ،لتقكـ األـ بتحمؿ المسؤكلية
الكاممة لتربيتو كرعايتو كقد ال تككف لو حتى ىذه الفرصة ليتعرؼ عمى كالدتو التي أنجبتو مف
عبلقة غير شرعية مع أبيو.
فاألـ غالبا ما تفرط في ابنيا غير الشرعي ىربا مف الفضيحة ككذلؾ لعدـ قدرتيا عمى تحمؿ
مسؤكلية طفؿ بدكف معيؿ ،كألف الدكلة تعتبر الحامي األكؿ كالضامف األبرز لحقكؽ أفراد
المجتمع كالتي تشكؿ الطفكلة جزء منو بمختمؼ طكائفيا كافِ لزامان عمييا تكفير حماية لمثؿ

ىؤالء األطفاؿ الذيف ببل مأكل كذلؾ عف طريؽ إيجاد مؤسسات خاصة بمثؿ ىذه الحاالت.
كبالتالي في حالة نبذ األـ البنيا فإف ىذا األخير يجد نفسو بيف جدراف مؤسسات خاصة

برعاية األكالد المحركميف مف الجك األسرم التي كفرتيا الدكلة كذلؾ انطبلقا مف مسؤكليتيا
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نحك ىذه الفئة باعتباره جزء مف المجتمع ،كذلؾ قصد تكفير حد أدنى مف الحماية ليؤالء
األطفاؿ الذيف كلؤلسؼ يتحممكف كزر غيرىـ .
كمنو سكؼ أتناكؿ بالدراسة في ىذا الفصؿ محكريف أساسييف متعمقتيف بيذا االبف غير
شرعي ،كذلؾ بإبراز الجكانب القانكنية المتعمقة بكؿ حالة.
كىك ما يجعمنا نطرح التساؤؿ اآلتي:
ىؿ عالج المشرع الجزائري مسألة احتفاظ األـ بابنيا الناتج عف عالقة غير شرعية بغض
النظر عف أسباب ىذه العالقة؟
كفي حالة تخمي ىذه األـ عف كلدىا ،فماىي اآلليات التي وضعتيا المنظومة القانونية لحماية
ىذا الطفؿ ؟ وىؿ ىذه اآلليات كانت كافية لجعؿ ىذا الطفؿ عنصر في فعاال المجتمع؟

كلممعالجة ىذه التساؤالت ،طرحت المحكرييف التالييف:

 المبحث األوؿ :رعاية األـ العازبة ألبنيا غير شرعي. -المبحث الثاني :وضع االبف غير شرعي في مؤسسات الرعاية االجتماعية
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رعاية األـ العازبة البنيا غير شرعي

عندما تنجب المرأة طفبل مف عبلقة غير شرعية ليس ىناؾ أم أمر يمزميا باالحتفاظ
بيذا الطفؿ كتحمؿ مسؤكليتو بشكؿ كامؿ سكاء عمى المستكل القانكني أك االجتماعي فغالبا ما
تتخمى ىذه األـ عف كليدىا سكاء في المستشفيات كىذا في أحسف األحكاؿ ،ففي بعض الحاالت
قد يرمى ىذا الطفؿ عمى قارعة الطريؽ دكف االكتراث بو ،كفي ذلؾ إىانة كبرل لمحياة
اإلنسانية الذم ال ذنب لو سكل أنو تحمؿ مسؤكلية خطأ الكبار.
إال أف ىذه األـ قد تحف ليذا الطفؿ كتحتفظ بو كتقكـ بتربيتو كرعايتو  ،كلكف ىذا األمر
يجعميا تكاجو العديد مف التحديات سكاء عمى المستكل القانكني فمثبل نجد القانكف الجزائرم لـ
يتناكؿ مسألة األميات العازبات مف أم جانب خاصة الجانب المتعمؽ بالطفؿ غير الشرعي ،
أك حتى عمى المستكل االجتماعي فالمجتمع دائما ما يتعامؿ مع ىذه األـ بقسكة كبنظرة احتقار
يحمميا ذنب ما ارتكبتو.
إف مكضكع األـ العازبة ك ابنيا يعد مف المسائؿ التي تنخر مجتمعنا كسط تكسع كزيادة ىذه
الظاىرة مع مركر الزمف كسط جمكد قانكني نحكه ىذه الفئة التي ك إف لـ تكف مكجكدة في نظر
القانكف إال أنو ال يمكف إنكارىا في الكاقع .
كصحيح أف مسألة احتفاظ األـ العازبة بابنيا لـ تعالج في القانكف الجزائرم خاصة في كقتنا
الحاضر ،إال أف ىذا األمر لـ يمنع مف احتفاظيا بيذا الكلد الذم أنجبتو مف عبلقة غير
شرعية ،ىذه العبلقة غير المعترؼ بيا قانكنا ،في الجية المقابمة فإف ىذا السككت يجعؿ مف
األـ كابنيا يجعميا عرضة لعدة عراقيؿ عمى مستكل الحياة المدنية.
كلذلؾ سكؼ أتطرؽ في المبحث إلى معالجة ىذا االحتفاظ مف الجانب القانكني سكاء ما
تعمؽ باألـ أك الطفؿ عمى حد سكل مف خبلؿ ىذه الجكانب اآلتية:
 -المطمب األوؿ :الرؤية القانونية والقضائية لألـ العازبة .

 المطمب الثاني :تسجيؿ االبف غير شرعي في سجالت الحالة المدنية. -المطمب الثالث :اآلثار المترتبة عمى انتساب االبف غير شرعي ألمو.
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الرؤية القانونية والقضائية لألـ العازبة

إف األمكمة غير الشرعية في الجزائر ظاىرة مستنكرة عمى كافة المستكيات فيي تكصؼ
بالفاجرة الساقطة ،كالمجرمة ،فيي منبكذة رغـ التطكر ك التغير الثقافي كاالجتماعي لممجتمع
الجزائرم ،ىذا األخير الذم يتنكر ليذه الفئة مف األميات لككنيف أقد مف عمى فعؿ غير

1

أخبلقي كخرقف ضكابط المجتمع ليبقيف حبيسات الصمت كالخفاء في كؿ جكانب الحياة.

كقد أرجع البعض زيادة األميات العازبات كغيرىا مف الظكاىر االجتماعية إلى اىتزاز
كضعؼ مقاكمة العائمة ،إذ ما أُضيؼ ليا إنكار المنظكمة القانكنية الجزائرية ليذه الفئة في
كقت كاف ينتظر منيا الكثير لحؿ معضمة تنخر الترابط األسرم كالمفيكـ التقميدم لؤلسرة.
فالمبلحظ لمقانكف الجزائرم في مسألة معالجة ظاىرة األميات العازبات يجد أف القانكف
الجزائرم بعدما عالج ىذه المسألة بشكؿ يضمف حقكؽ ىذه األميات ،ذلؾ أنيف لسف مذنبات
في كؿ الحاالت كذلؾ مف خبلؿ األمر (  )79/76المتضمف قانكف الصحة العمكمية " المادة
2

( )243إلى ( )245القسـ األكؿ :حماية األميات العكازب".

كفي الكقت الذم كاف ينتظر مف المشرع الجزائرم تطكير ىذه القكاعد ،بما يبلءـ زيادة
تفشي ظاىرة األميات العازبات في المجتمع ،إال أنو ألغى ىذه النصكص القانكنية دكف إيجاد
بديؿ مف خبلؿ القانكف رقـ (  )05/ 85المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا ،فالمادة (  )268منو
تنص عمى أنو "تمغى األكامر اآلتي ذكرىا :األمر رقـ (  )79/76المؤرخ في 1976/10/23
3

المتضمف قانكف الصحة العمكمية."...

كبيذا اإللغاء أنيى المشرع الجزائرم أم كجكد لؤلـ العازبة في القانكف الجزائرم بشكؿ كاضح
كصريح ،كلكف مع تكاجد بعض الجكانب القانكنية المتعمقة بيذه الفئة ،كلكف ليس بشكؿ كاضح
1

خديجة زردكـ ،المعاش النفسي لمحمؿ عند األميات العازبات ،مذكرة ماجستير في عمـ النفس االجتماعي ،جامعة منتكرم،

2

أنظر األمر رقـ ( ) 79/76المؤرخ في  1976/10 /23المتضمف قانوف الصحة العمومية  ،الجريدة الرسمية ،عدد ( ،)101

3

أنظر القانكف رقـ ( )05/85المؤرخ في  1985/02/16المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا  ،الجريدة الرسمية عدد(  ،)08لسنة

 كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ، -قسنطينة ،الجزائر ،السنة الجامعية  ،2006/2005ص .47لسنة ( ،)13المؤرخة في  ،76/12/19ص .1411-1410
( ،)22المؤرخة في  ،1985/02/ 17ص .202
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كصريح بؿ ضمني كبناء عمى االتجاه الذم ينظمو كؿ قانكف عمى حدل (كقانكف العقكبات،
قانكف األسرة . )...
كىذا ما أدل في ما بعد التأثير عمى األحكاـ القضائية المتعمقة باألميات العازبات ،كالحقيقة
أف حتى مصطمح" األـ العازبة " كمفيكـ عاـ يكاجو انتقادات كثيرة.
كمنو ففي ىذا المطمب سكؼ أتطرؽ إلى ثبلثة أبعاد كىي اآلتي:
 الفرع األوؿ :األـ العازبة بيف المفيوـ و المصطمح. الفرع الثاني :الجانب القانوني المتعمؽ باألـ العازبة. -الفرع الثالث :الجانب القضائي المتعمؽ باألـ العازبة .

الفرع األوؿ :األـ العازبة بيف المفيوـ والمصطمح:

تركيب مصطمح "األـ العازبة" تعبير حديث في المغة العربية كىك ليس سكل ترجمة لمتسمية
االنجميزية "  "Single motharكالتسمية الفرنسية "  ،"La mère célibataireكتعني بكؿ بساطة
إنجاب امرأة لكليد خارج إطار مؤسسة الزكاج سكاء كاف اإلنجاب نتيجة ممارسة جنسية
1

بالتراضي ،أك باالغتصاب كاالستغبلؿ الجنسي تحت التيديد أك بدكنو.

فمصطمح "األـ العازبة" مركب مف كممتيف اثنتيف جميمتيف محبكبتيف مف قبؿ الببلغيف ،إذا
تتكافر فييما عناصر الفصاحة كما يشترطيا عمماء الببلغة كالبياف ،مف حيث أف لفظ "األـ"
لفظ مقدس يحضى بدرجة كبيرة في ثقافتنا مف االحتراـ كالتبجيؿ ،أما لفظ (العازبة) يرمز إلى
2

نضج األنكثة عند الفتاة.

ات،
ات وأ َّ
ُم َيةُ  ،جمع :أ َّ
فمعنى األـ في المغة :يأتي بعدة معاني ،فيقاؿ لأل ٌَـ االُ َّمةُ و األ َّ
ُم َي ٌ
ُم ٌ
 :مكة ألنيا
ات لَ ْم ْف ال َي ْع َّق ُؿ ،وأ ُُّـ كؿ شي :أصمو وعماده ،...أـ القُرى
مف َي ْع َّق ُؿ ،وأ َّ
أو ىذه لَ ْ
ُم ٌ

1

الكبير الداديسي ،األميات العازبات بيف المفيوـ والمصطمح  ،الحكار المتمدف العدد ( ، www.ahewar.arg،) 4449

2

لخضر مبارؾ تريكي ،تقويمية تصويبية في مصطمح األميات العازبات ،ديكاف العرب ، www.diwanalorb.com،بتاريخ

بتاريخ  2014/05/10عمى الساعة .8:35
.2008/07/27
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يؤ ُّمكنيا ،أك ألنيا أعظـ شأنا .أ ُُّـ الكتاب :أصمو،
تكسطت األرض ،فيما زعمكا ،أك ألنيا قبمة الناس ُ
1
ُما.
أمة أُمكمة صارت أ ِّ
أك المكح المحفكظ ،الفاتحة ،أك القرآف َك َّ
تأميا إتَّخذىا أ َّ
اس َّ
وتأمميا و ْ
ُماّ .
2
ب أم ترؾ النكاح.
 كمعنى العازبة تَ َع َّز َكمنو فمصطمح األميات العازبات يبدك مصطمحا محبكبا مف ناحية كداللة مككنات ،لكف

ىذه الداللة المغكية تبدك خادعة كمخالفة مطمقا لمداللة االصطبلحية ففي الكقت الذم تبدك
الكممات منفردة تحمؿ دالالت مكجبة ،يصبح التركيب الكصفي في المغة العربية مشحكف
بدالالت سالبة تضع التركيب في تصادـ صارخ مع المعتقد كالمكركث فمصطمح "األـ العازبة
"إذف كحدة داللية يستحسف عدـ النظر إلييا ككحدتيف معجمتيف منفصمتيف كؿ عمى حدل ،كاال
كقع المستمع صحية تصادـ معنى الكممتيف ،فإذا كاف مف غير المقبكؿ نفي األمكمة عف ىذا
الصنؼ مف النساء ألنيف أنجبف مكلكدا ،كبالتالي فبما أنيف أنجبف فيف أميات ،إال أنو مف
المستحيؿ كصؼ األـ بالعازبة ،كىذا ما يكضح الكرطة التي كقع فييا المصطمح العربي عكس
الفرنسي أك اإلنجميزم كىي ظاىرة تعكس جانبا مف إشكالية المصطمح في الثقافة العربية كىذا
3

األمر لو تجميات كثيرة ،عندما يككف لممصطمح معنى مخالؼ لما ىك متداكؿ.

ك حتى مف نادكا بتغيير ىذا المصطمح بمصطمح "األميات الفاسقات" أك "األميات الزانيات"،
كدكف تمييز ،بيف إذا كانت األـ مارست ىذه العبلقة برضاىا أك باإلكراه ،ىك ليس في محمو،
فقد تككف ىذه األـ ضحية جريمة ،كمنو فيؿ مف المعقكؿ إطبلؽ ىذا المصطمح عمييف لما ليذا
المصطمح مف إىانة ليا .كحتى كاف أنجبت األـ ىذا الطفؿ.

الفرع الثاني :الجانب القانوني المتعمؽ باألـ العازبة:

مف خبلؿ ىذا الجانب سكؼ أتطرؽ إلى الجانب القانكني المتعمؽ باألـ العازبة قبؿ صدكر
قانكف حماية الصحة كترقيتيا ،أم في ظؿ

األمر(  )79/76المتضمف قانكف الصحة ،كبعد

صدكر قانكف حماية الصحة كترقيتيا.
1

الفيركس آبادم ،القاموس المحيط ،راجعة كاعتنى بو  :أنس محمد الشامي /زكريا جابر أحمد ،دار الحديث ،القاىرة ،مصر،

2

الفيركس آبادم ،مرجع نفسو ،حرؼ العيف ،شرح كممة ،عزب ،ص .1084

3

الكبير الداديسي ،مرجع سابؽ.

 ،2008حرؼ األلؼ كممة ،أمـ ،ص .73
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أوال  /األـ العازبة في ظؿ األمر( )79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية.
تحت عنكاف – حماية األميات العكازب – مف القسـ األكؿ في الكتاب الرابع المعنكف
باإلسعاؼ الطبي االجتماعي ،مف األمر (  )79/76المتضمف قانكف الصحة العمكمية ،عالج
1

المشرع الجزائرم مسألة األميات العازبات مف خبلؿ ثبلث نصكص قانكنية.

كفي ىذه النصكص القانكنية أبرز دكر الدكلة اتجاه األـ العازبة كاإلجراءات القانكنية ،مف أجؿ
كضع كقاية فعالة ضد إىماؿ األطفاؿ كاألمكمة ،فإف الكالي كباقتراح مف مديرية الصحة لمكالية
يعيف دار أك دكر األمكمة التي تستقبؿ كبدكف إجراءات النساء الحكامؿ ابتداء مف الشير السابع
عمى األقؿ كاألميات حديثات الكضع ،كال يحتج بمدة سبع أشير ضد النساء الحكامؿ المكاتي
يطمبف بالسرية ،إال أنو ال تجاكز مدة اإلقامة بعد الكالدة ثبلثة أشير إال لضركرة طبية أك
اجتماعية  ،مع مراعا ة اتجاه عمؿ األميات عند خركجيف مف المؤسسة مف طرؼ لجنة
الخدمة االجتماعية المتكاجدة عمى مستكل دار الطفكلة ،إلى جانب مساعدة األميات في
2

األبحاث الجارية عف أبكة الكليد عند االقتضاء.

كذلؾ يمنع عمى المؤسسات اإلستشفائية التي تكفر العبلج لممرأة الحامؿ ،أك التي كضعت
3

مكلكدىا حديث ،أف ترفض إيكاءىا خبلؿ الشير السابؽ لمكالدة كالذم يمييا.

ككما تستفيد األـ العازبة مف سرية نزكليا كقبكليا في المستشفى فيما تعمؽ بالحمؿ ك الكالدة،
كما أنو ال مجاؿ لطمب أم كثيقة تعريؼ أك إجراء أم تحقيؽ ،أما فيما يخص المكلكد فاألـ

4

العازبة لو أف تحتفظ بو ،أك تتخمى عنو كىذا ما يحدث غالبا ،كتسمى ىذه الحالةMusulman .

 xكذلؾ بناءا عمى محضر تخمي الذم قد يككف نيائي أك مؤقت ،فإذا كاف محضر التخمي
نيائي فبل يمكنيا استرجاع ىذا الطفؿ إال بناءا عمى إذف مف الجية الكصية عمى مؤسسة
الطفكلة المسعفة  ،ىذا إذا لـ يتـ كفالة ىذا الطفؿ مف قبؿ أسرة بديمة ففي ىذه الحالة ال

1
2
3
4

أنظر األمر رقـ (  )79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية ،مرجع سابؽ ،ص .1410

أنظر المادة(  ) 243مف األمر رقـ ( )79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية ،مرجع سابؽ ،ص .1410
أنظر المادة(  ) 244مف األمر رقـ (  )79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية ،مرجع سابؽ ،ص.1411

أنظر المادة(  ) 245مف األمر رقـ (  ) 79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية ،مرجع سابؽ ،ص .1411
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يمكنيا استرجاعو ،أما إذا كاف محضر التخمي مؤقت فينا يحؽ ليا استرجاع الطفؿ بمجرد
1

طمب ذلؾ مف إدارة مؤسسة الطفكلة المسعفة.

أما إذا كانت األـ العازبة في كضعية قاصر كتخمى عنيا أىميا ،فمدييا كضعية خاصة تتميز
باتصاؿ ككيؿ الجميكرية بقاضي األحداث كيتـ كضعيا بمركز الطفكلة المسعفة لمتكفؿ بيا إلى
غاية كضع حمميا لتتـ المتابعة القضائية لمجاني مف قبؿ القضاء الجزائرم لحماية الكالدة
2

القاصر.

كما أنو يمكف منح معكنة نقدية تعيف مف طرؼ الكالي بناءا عمى اقتراح مديرية الصحة كعند
الحاجة معكنة مف طرؼ مندكبية القبكؿ بمكتب ترؾ األطفاؿ السيما حالة الخطر الكقكع كالناجـ
عف الترؾ كذلؾ لمكاجية حاجة الطفؿ األكلية.
كمنو فاألميات العازبات يستفدف مف منحة شيرية تساعدىف عمى التكفؿ بأبنائيف إلى أف
3

يكممكا دراستيـ اإلجبارية.

كمنو فإف المشرع الجزائرم في ظؿ األمر(  )79/76المتضمف قانكف الصحة العمكمية ،كاف
يكفر حماية قانكنية لؤلـ العازبة سكاء في فترة الحمؿ ككذلؾ بعد الكضع فتكفير ىذه الحماية
لؤلـ العازبة في ظؿ ىذا األمر قد يظير بإستقراء ظاىرم لنصكص المكاد السابؽ ذكرىا أنيا
حماية لؤلـ العازبة لكنو في الحقيقة ،كباستقراء ضمني لممكاد ما ىك إال محاكلة مف المشرع
الجزائرم لحماية ىذا الطفؿ ،الذم مف حقو أف تصاف كرامتو ،في ظؿ غياب أىـ شيء يتمناه
أم طفؿ كىك العيش في كنؼ عائمة.
كالمبلحظ أيضا أف ىذه النصكص تـ كضعيا في كقت لـ تكف فيو ظاىرة األميات العازبات
كاألطفاؿ غير شرعييف مكجكدة بكثرة كما ىي اليكـ في المجتمع الجزائرم ،كىذا ما يعكس في
تمؾ الفترة عف اىتماـ الدكلة بيذه الفئة ،عمى الرغـ مف قمتيا ،مف أجؿ تكفير حد أدنى مف
الحماية ليذه الفئة عمى اعتبارىا جزء مف المجتمع بغض النظر عف الفعؿ المرتكب.

1

مقابمة السيد " :يكسؼ عبد البلكم" مدير مؤسسة الطفكلة المسعفة بالكادم ،بتاريخ . 2014/12/05

2

خديجة زردكـ ،مرجع سابؽ ،ص .48

3

أنظر المادة ( )247مف األمر رقـ ( ) 79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية ،مرجع سابؽ ،ص .1411
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ثانيا /األـ العازبة بعد صدور القانوف (  )05/85المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا:
بمكجب المادة(  )268مف القانكف (  )05/85المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا تـ إلغاء
األمر رقـ ( ) 79/76المتضمف قانكف الصحة العمكمية ،كبالتالي فإف جميع النصكص القانكنية
المتعمقة باألـ العازبة كابنيا الكاردة في األمر السالؼ الذكر تـ إلغاءىا ،كلـ يتـ بمكجب القانكف
( )05/85تعكيض ىذه النصكص بأم نص قانكني ،كحتى

الفصؿ الخامس

مف

القانكف( )05/85المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا المعنكف ب :تدابير حماية األمومة والطفولة
– كباستقراء النصكص القانكنية الكاردة فيو نجدىا تتحدث عف األمكمة الشرعية في ظؿ زكاج
شرعي ،ىذا إف لـ تستثني نص المادة (  )73مف القانكف (  )05/85بنصيا تحدد عف طريؽ
التنظيـ كيفيات المساعدة الطبية االجتماعية ،التي تستيدؼ الكقاية الفعالة لؤلطفاؿ مف
اإلىماؿ.
كمنو فإف نص المادة (  )73مف القانكف (  ،)05/85أكدت عمى ضركرة حماية األطفاؿ مف
اإلىماؿ كمف ضمنيـ األطفاؿ غير شرعييف ،ككذلؾ حماية األـ العازبة لكف في إطار حماية
1

الطفؿ مف اإلىماؿ ،أم بشكؿ ضيؽ.

كبالتالي لـ يعد ىناؾ أم كجكد لؤلـ العازبة بشكؿ صريح في القانكف الجزائرم كبيذا
المصطمح ،كىذا ىك أغمب حاؿ التشريعات العربية ،فاألميات سكاء كف مذنبات أك ضحايا فيف
يعانيف التيميش كاإلقصاء سكاء عمى مستكل االجتماعي أك القانكني.
كالمشرع الجزائرم لـ يفرؽ بيف ككف ىذه األـ ضحية أـ مذنبة إال في حدكد قانكف العقكبات،
كذلؾ مف حيث ارتكابيا جريمة الزنا أك تـ االعتداء عمييا عف طريؽ االغتصاب أك االستغبلؿ
الجنسي.
كمنو فالمشرع عالج ىذه المسألة مف جية الفعؿ كالجزء كىي أمكر متعمقة بالشخص المرتكب
لمفعؿ المجرـ دكف أف تتعدل إلى اآلثار الناجمة عف ىذه الجريمة.
كبالتالي أصبح ىناؾ عدـ تكامؿ بيف القاعدة القانكنية الجزائية ك القاعدة القانكنية المدنية،
حيث تـ معالجة الجانب العقابي بشكؿ ،كاف لـ يكف كافي بعض الحاالت.

1

قانكف رقـ(  ) 05/85المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا ،مرجع سابؽ ،ص  176كما يمييا.
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كلكف الجانب المدني فيك ال يعد يذكر في ىذا الجانب ىذا إف لـ نستثفم نص المادة ( )222
1

مف قانكف األسرة.

كمنو فقد تـ التطرؽ مف قبؿ المشرع الجزائرم إلى أسباب ظيكر األبناء غير شرعييف مف
الجانب الجزائي بشكؿ معيف ،كلعؿ أبرز ىذه األسباب ىي ارتكاب الزنا ،أك إكراه اإلناث عمى
الزنا(االغتصاب).
كسكؼ أتطرؽ إلى جريمة الزنا ،كجريمة االغتصاب بنكع مف الشرح مف جية الشرع كالقانكف،
كذلؾ قصد إبراز مدل تأثير ىذه الجرائـ عمى المركز القانكني لبلبف غير شرعي.
 .1جػػػريمة الػػػػزنا:
أ) جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية :
أ .1.تعريؼ الزنػػا:
يقول هللا في كتابه العزيز َ وو َو َوت ْقق َو ُببوا ِّز
الز َو ا ِإ َّن ُبه َوكااَو َوفا ِإ
ا َو ًة َوو َو ا َوا َو ِإب ًةيي

[ و ة اإل

اا اآلي ]32
3

 كالزنا في المغة ك الشرع بمعنى كاحد 2:كىك" :كطء الرجؿ المرأة في غير الممؾ كشبيتو". الزنا يمد كيقصر ،يقاؿ زنى الرجؿ يزني زنى مقصكر ،كزنا ممدكد ،كالقصر لغة أىؿ4

الحجاز ،كالزنا ممدكد لغة بني تميـ ،ك قيؿ ىي لغة أىؿ نجد!.

5

 كالزنا في الشرع :ىك عبارة عف :إيبلج فرج في فرج مشتيي طبعا محرـ قطعا"أ .1.حكػػـ الزنػا:

الزنا حراـ ،كىك مف الكبائر ،كمحرـ في الشرائع السماكية ،كقد ثبت تحريمو بالقرآف ،كالسنة.

1

أنظر المادة ( )222مف القانكف رقـ( )11/48المؤرخ في 1984/06/09المتضمف قانوف األسرة الجزائري  ،الجريدة الرسمية،

2

حسيف يكنس أميف ،أثر الزنى في مسائؿ األحواؿ الشخصية ،ط ،1دار الثقافة لنشر كالتكزيع ،األردف ،2010 ،ص.25

عدد( ،)24لسنة( ،)21المؤرخة في  ،1984/06/12ص .924
3

بف عمر محمد أميف الشيير بابف عابديف  ،حاشية رد المحتار عمى الدر المحتار ،ج ،4ط ،3شركة مكتبة كمطبعة مصطفى

4

أبك الفصؿ جماؿ الديف محمد"ابف منظكر" ،لساف العرب ،ج ،1دار الصادر ،بيركت ،لبناف ،ص .359

البابي الحمبي ،مصر ،1984 ،ص .04
5

أبك عبد اهلل محمد بف عمر الرازم ،التفسير الكبير ،ج ، 23ط ،3دار التراث العربي ،بيركت ،لبناف ،ص.131
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ذلؾ أف اهلل سبحانو كتعالى نيى عف االقتراب مف الزنا ،فحرـ مقدماتو ،كذلؾ في قكلو سبحانو
اف فَ ِ
كتعالىَ  :وَال تَ ْق َرُبوا ِّز
يال[ سورة اإلسراا اآلية.]32
س ِب ً
اح َ
الزَنا إِ َّن ُو َك َ
اا َ
س َ
ش ًة َو َ
1
كمنو فتحريمو مف باب أكلى.
ك كصفيا بالفاحشة دليؿ عمى أنيا مف الفكاحش في نفسيا ،ال تستحسنيا العقكؿ ،فتعرؼ،
2

فتعمؽ التحريـ بيا لفحشيا.

كما ركل أبك ىريرة عف النبي  قاؿ " :ال يزني الزاني وىو مؤمف ،وال يشرب الخمر حيف
يشرب وىو مؤمف ،وال يسرؽ حيف يسرؽ وىو مؤمف ،وال ينتيب نيبة يرفع الناس إليو فييا
3

أبصارىـ وىو مؤمف "

كجو االستدالؿ :أف النبي  يبيف أف ىذه األفعاؿ تنزع اإليماف مف قمب المؤمف ،كالزنا
أحدىا ،كما يؤدم إلى ذلؾ فيك حراـ قطعا.
أ .3.حكمة تحريـ الزنى:

اإلسبلـ راعى في تحريـ الزنى مصمحة القرب ك المجتمع ،كاألمة اإلسبلمية كاذا نظرنا إلى

حكـ تحريـ الزنى نجدىا كثيرة ،منيا ما فيو ضماف لمفرد مف الكقكع في الشركر كاآلثاـ الناتجة
4

ع ػػف الزنى ،كمنيا ما فيو بعد بالمجتمع ك األمة عف االنحبلؿ كالصراع.
كلعؿ أبرز ِ
الحكـ التي سببيا حرـ الزنا ىي المحافظة عمى المجتمع مف الكقكع في المفاسد
الميمكة ،كالمحافظة عمى األعراض ،كصيانة األسر مف الضياع ،ككذلؾ حفظ األنساب ،كحفظ
5

النسؿ ،كمنع انتشار الجريمة كمنع انتشار األكبئة كاألمراض الفتاكة.
أ.4.أنواع الزنا والعقوبة المقررة فيو:

عف أبي ىريرة كزيد بف خالد قاال كنا عند النبي  فقاـ رجؿ فقاؿ أنشدؾ اهلل إال قضيت بيننا
بكتاب اهلل فقاـ خصمو ككاف أفقو منو فقاؿ إقض بيننا بكتاب اهلل كأذف لي قاؿ إف ابني كاف
1

حسيف يكنس ،أميف ،مرجع سابؽ ،ص .42

2

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد ،بف أبي بكر الزرعي الدمشقي الشيير بابف "القيـ الجكزية " ،التفسير القيـ  ،حققو  :محمد

3

أبك عبد اهلل محمد البخارم الجعفي ،صحيح البخاري  ،حققو  :محمد زىير بف ناصر الناصر ،مج ( 4ج ،)8-7ط ،1دار

4

حسيف يكنس أميف ،مرجع سابؽ ،ص .45 ،43

5

حسيف يكنس أميف ،مرجع سابؽ ،ص .52 ،46

حامد الفقي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ص .239
طكؽ النجاة ،بيركت ،لبناف 1422 ،ھ ،ص .164
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عسيفا عمى ىذا فزنى بامرأتو فافتديت منو بمائة شاة كخادـ ثـ سألت رجاال مف أىؿ العمـ
فأخبركني إف عمى ابني جمد مائة كتغريب عاـ كعمى امرأتو الرجـ فقاؿ النبي

 كالذم نفسي

بيده ألقضيف بينكما بكتاب اهلل جبل ذكره المائة شاة كالخادـ رد عميؾ كعمى ابنؾ جمد مائة

كتغريب عاـ كأغد يا أنيس عمى امرأة ىذا فإف اعترفت فارجميا فغدا عمييا فاعترفت فرجميا.1
ِ
ٍِ ِ
الز ِاني فَ ْ ِ
الز ِان َي ُة َو َّ
كقاؿ سبحانو كتعالى في كتابو العزيزَّ 
ج ْم َد ٍة 
اجم ُدوا ُك َّؿ َواحد م ْن ُي َما م َئ َة َ

[سورة النور اآلية .]2

كمما تقدـ يتضح أف ىناؾ فرؽ بيف عقكبة الزاني المتزكج أم المحصف ،ك بيف عقكبة الزاني
الغير المتزكج.
فعقكبة الزاني المحصف ىي الرجـ حتى المكت ،أما غير المحصف فيي الجمد مائة مع تغريبو
2

سنة.

ك منو فإف اإلسبلـ في نظرتو لتحريـ ىذا الفعؿ ال ينظر إلى الرضا الحاصؿ ممف يرتكبكف ىذه
الفكاحش.
كما ينظر إلى ذلؾ فقياء القانكف الكضعي ،كانما يعتبر اإلسبلـ قضاء الشيكة في غير ما
أحؿ اهلل عمى أم صكرة كانت جريمة تستكجب العقاب فجاءت العقكبة صارمة رادعة لكؿ مف
3

تسكؿ لو نفسو إتياف ىذا الفعؿ في غير ما أحؿ اهلل.

لقد كضع اإلسبلـ أحكاما خاصة بجريمة الزنا ،لما فييا مف خطكرة عمى المجتمع كضبطيا
مف كؿ ناحية ،لما فييا ضياع لئلنساف ،كتدمير لمفيكـ األسرة ،فأثار عدة مسائؿ منيا نكاح
ش ِرَك ًة َو َّ
الز ِان َي ُة َال َي ْن ِك ُح َيا
الزانية ،حيث يقكؿ اهلل في كتابو العزيز ا َّلز ِاني َال َي ْن ِك ُح َّإال َز ِان َي ًة أ َْو ُم ْ
ِ
إَِّال َز ٍ
عمَى ا ْلم ْؤ ِم ِنيف[ سورة النور اآلية ]3
اف أ َْو ُم ْ
ش ِر ٌؾ َو ُحِّزرَـ َذل َؾ َ
ُ
كما ناقشت الشريعة اإلسبلمية الحمؿ مف الزنا ككؿ اآلثار المترتبة عمى ىذا الحمؿ.

1

أبك عبد اهلل محمد بف البخارم الجعفي ،مرجع سابؽ ،ص .168

2

حسيف يكنس أميف ،مرجع سابؽ ،ص .64

3

عبد المطمب عبد الرزاؽ ،حمداف ،أحكاـ المقيط في الفقو اإلسالمي  ،ط ،1دار الجامعة الجديدة لمنشر ،القاىرة ،مصر،

 ،2006ص .10
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ب ) ج يم الز ا في القا وا الوضعي:
ب .1.تعريؼ الزنا في القانوف الوضعي:

لـ يعرؼ المشرع الجزائرم الزنا عمى غرار غالبية التشريعات الكضعية ،تاركا التعريؼ لمفقو،

حيث جاء نص المادة (  )339مف قانكف العقكبات الجزائرم محرما الزنا كمعاقبا عميو دكف
1

تعريؼ دقيؽ لمفعؿ اإلجرامي.

كقد عرفو محمكد نجيب حسني عمى أنو "اتصاؿ شخص متزكج لرجؿ أك امرأة اتصاال جنسيا
بغير زكجو ،كالزنا جريمة ترتكبيا الزكجة إذا اتصمت جنسيا برجؿ غير زكجيا ،كيرتكبيا الزكج
إذا اتصؿ جنسيا بامرأة غير زكجتو".

2

ب  .2.أركػػاف جريمة الزنػػا:
لقياـ جريمة الزنا ال بد أف تتكفر األركاف اآلتية:
 -الركف المفترض (قياـ الزوجية):

ال يتصكر قياـ جريمة الزنا دكف أف يككف أحد أطرافيا سكاء كانت إمرأة أك رجؿ في عبلقة

زكجية سكاء أكانت فعمية أك حكمية ،كمنو فإف فترة كقكع ىذه الجريمة محصكرة بيف انعقاد
الزكاج كانحبللو ،فإف حدث اتصاؿ جنسي قبؿ انعقاد الزكاج فبل ترتكب جريمة الزنا كلك كانت
3

المرأة أك الرجؿ في فترة الخطكبة.

إال أنو في بعض التشريعات العربية يترتب عمى العبلقة الغير شرعية في فترة الخطبة بيف
4

المخطبيف آثار متعمقة بالجانب المدني.
 -الػػركف المػػػادي:

اشترط المشرع الجزائرم كغيره مف التشريعات العربية لقياـ الركف المادم في جريمة الزنا أف
يككف الكطء محرما ،ىذا إلى جانب كجكد العبلقة الزكجية قائمة حكما أك فعبل.
1

عبد الحميـ بف مشرم ،جريمة الزنا في قانوف العقوبات الجزائري

2

محمكد نجيب حسني ،شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص ،ط،1دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،1991 ،ص .456

خيضر ،بسكرة ،الجزائر  ،نكفمبر  ،2006ص .183

 ،مجمة العمكـ اإلنسانية ،العدد (  ، )10جامعة محمد

3

رشاد محمد متكلي ،جرائـ االعتداا عمى العرض في القانوف الجزائري

4

أنظر المادة (  )156مف ظيير شريؼ رقـ (  )01/04/22المؤرخ في  2004/02/03بتنفيذ القانكف رقـ (  )70/03بمثابة

الجزائر ،1989 ،ص . 27-28

 ،ط ،1ديكاف المطبكعات الجامعية ،بف عكنكف،

مدونة لألسرة المغربية  ،الجريدة الرسمية  ،عدد ( ، )5184لسنة ( ، )93المؤرخة في  ،2004/02/05ص .434
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كبالتالي فالقانكف يشترط أف يككف ىناؾ عبلقة جنسية محرمة ،كبالتالي فإنو ال يعاقب عمى

الشركع 1،كلكنو ال يشترط إتماـ العبلقة الغير شرعية ،ذلؾ أف جريمة الزنا ىي عبارة عف جنحة

حسب المادة (  )05مف قانكف العقكبات  ،2كحسب المادة (  )31مف قانكف العقكبات ال يعاقب
عمى الشركع في الجنح إال بنص صريح ،كبما أف إتماـ العبلقة غير مشركعة أمر يشترطو
القانكف ،كىذا ما يستنتج مف نص المادة (  )341مف قانكف العقكبات ،كبالتالي تعتبر جريمة
3

الزنا قائمة في حؽ الزكجة الزانية أك الزكج الزاني حتى كلك لـ تكف العبلقة الجنسية كاممة.
 -الػػركف المعنوي:

الزنا مف الجرائـ العمدية ،سكاء كقع مف الزكج أك الزكجة كلذلؾ يتخذ ركنو صكرة القصد

الجنائي ،كالقصد المتطمب لقيامو ىك القصد العاـ الذم يتحقؽ بالعمـ كاإلرادة.
فالعمـ ىك إدراؾ األمكر عمى نحك صحيح مطابؽ لمكاقع ،كمف ثمة ينتفي القصد الجنائي أما
بالغمط أك الجيؿ بالكقائع ،منو فيجب عمى الطرؽ المتزكج أف يعمـ أنو يطأ شخص غير زكجو،
ك يجب عمى الطرؼ اآلخر أف يعمـ أنو يطأ كطئا محرما لشخص متزكج.
كتطبيقا لعنصر العمـ ال تعتبر زانية المرأة المتزكجة إذا اعتقدت عف حسف نية بأنيا مطمقة أك
أف زكجيا الغائب قد تكفي ،فإنو ال جريمة كال عقاب ،كاألمر نفسو بالنسبة لمرجؿ إذا اعتقد
ذلؾ ،إال أف ىذا األمر مستبعد نسبيا.
باإلضافة إلى العمـ يتطمب القانكف الجنائي أف يكجو الجاني إرادتو نحك ارتكاب النشاط
4

اإلجرامي لجريمة الزنا أم الكطء المحرـ.

1

أحسف بكسفيعة ،الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ،ج ،1دار ىكمة ،الجزائر ،2003 ،ص .129

2

أنظر المادة ( )05المعدلة بالقانكف رقـ ( )23/06المؤرخ في  2006/12/20المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات ،الجريدة

3

أنظر المادة ( )31مف األمر( )156/66المؤرخ في  1966/06/08المتضمف قانوف العقوبات ،الجريدة الرسمية ،عدد( ،)49

4

عبد الحميـ بف مشرم ،مرجع سابؽ ،ص .190

الرسمية ،عدد( ،)84لسنة( ،)43المؤرخة في  ،2006/12/24ص.12
لسنة ( ،)03المؤرخة في ،1966/06/11ص .704
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ب .3.المتابعة الجزائية والعقوبة المقررة في جريمة الزنا:
 -المتػػػػابعة الجػػزائية:

تتطمب المتابعة الجزائية في جريمة الزنا شركط خاصة سكاء المتعمقة بكسائؿ إثبات جريمة
الزنا ،أك اإلجراءات المتعمقة برفع دعكل الزنا.
 -إثبػػػات جريمػػة الزنػا:

حددت المادة (  )341مف قانكف العقكبات ثبلثة (  )03كسائؿ عمى سبيؿ الحصر إلثبات

جريمة الزنا كالمتمثمة في محضر قضائي يحرره أحد رجاؿ الضبط في حالة التمبس ،أك عف
طريؽ إقرار صادر مف المتيـ كأراد في مستندات أك الرسائؿ ،أك بإقرار قضائي ،كتخضع ىذه
1

الطرؽ في مدل صحتيا لمسمطة التقديرية لمقاضي.
 -دعػػػوى الزنػػا (الشكوى):

حسب الفقرة األخيرة مف المادة (  )339مف قانكف العقكبات ،فإنو ال تتخذ إجراءات المتابعة
الجزائية إال بناء عمى شككل الزكج المضركر ،كصفح الزكج المضركر يضع حدا لكؿ متابعة،
كعميو ال يجكز لممثؿ النيابة العامة أف يقكـ بأم إجراء مف إجراءات تحريؾ دعكل الزنا مف
تمقاء نفسو ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لمدعاكل الجزائية ال عبارات تمس الركابط األسرية
2

كحمايتيا.

 -العقوبة المقررة لجريمػة الزنػػا:

يعاقب المشرع الجزائرم عمى جريمة الزنا بالحبس مف سنة إلى سنتيف دكف تمييز بيف الزكجة

كالزكج مرتكب الجريمة كتطبؽ نفس العقكبة عمى الشريؾ  ،كلـ يكف األمر كذلؾ قبؿ تعديؿ
قانكف العقكبات بمكجب قانكف

1982/02/13ـ .حيث كانت عقكبة الزكج الحبس مف ستة
3

أشير إلى سنة في حيف تعاقب الزكجة بالحبس مف سنة إلى سنتيف.

1
2

أنظر المادة ( )341مف األمر( )156/66المتضمف قانوف العقوبات ،مرجع سابؽ ،ص.737

بمخير سديد ،الحماية الجنائية لمرابطة األسرية في الفقو والقانوف الجزائري

 ،مذكرة ماجستير في العمكـ اإلسبلمية –

الشريعة كالقانكف ،-جامعة الحاج لخضر-كمية العمكـ االجتماعية ك العمكـ اإلسبلمية ، -باتنة ،الجزائر  ،السنة الجامعية
 ،2006/2005ص .98
3

أنظر المادة (  )339مف القانكف رقـ (  )04/82المؤرخ في  1982/02/13المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات

الرسمية ،عدد( ،)07لسنة ( ،)17المؤرخة في ،1982/02/16ص.324
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ك المبلحظ االختبلؼ الجكىرم بيف مفيكـ جريمة الزنا في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف
الكضعية ،ذلؾ الختبلؼ األساس التجريمي بيف الشرع كالقانكف ،فنظرة الشرع في تجريـ الزنا
ىي نظرة شاممة كليا أسس صحيحة ،كىذا عمى خبلؼ القكانيف.
فما جاءت بو الشريعة مف ىذه األحكاـ كانت كاضحة كأما قانكنا كاف ك جدت أحكاما إال أف
في تطبيقيا نجد تناقضا.
فاألـ التي تمد مف الزنا تعتبر مذنبة في نظر الشريعة ،متى ثبت زناىا ،كىذا عمى خبلؼ
1

القانكف.

 .2جػػػريمة االغتصػػػػػػػػػػػػاب:
إف الحياة اليكمية التي نعيشيا كانت كال تزاؿ مسرحا لمعديد مف مظاىر ،العنؼ ،ىذا األخير
الذم استقطب اىتماـ الكثير مف الباحثيف كفي جميع المجاالت.

2

كلعؿ أسكء مظاىر العنؼ تمؾ التي تمارس ضد المرأة ،كمنيا االعتداء الجنسي عمييا
كالمتمثؿ في جريمة االغتصاب ،فيذه الظاىرة في تزايد مستمر ،بالرغـ مف تأكيد جميع الشرائع
السماكية أبرزىا الشريعة اإلسبلمية عمى الضركرة محاربة ىذه الجريمة ،كىذا ما حاكلت تجسيده
معظـ التشريعات بمختمؼ االتجاىات.
كتعد جرائـ االغتصاب مف أكثر أشكاؿ العنؼ التي تتعرض ليا المرأة كالتي غالبا ما يتـ
3

التكتـ عمييا سكاء مف المرأة أك مف األسرة خكفا مف الفضيحة.

سكؼ أتناكؿ جريمة االغتصاب مف الجانب الشرعي كالقانكني ،مف أجؿ تكضيح تأثير ىذه
الجريمة عمى المرأة خاصة التي أنجبت أطفاال نتيجة ىذه الجريمة ،عمما فقط أف نسبة
الحمؿ مف جريمة االغتصاب تتراكح بيف (  2إلى  ،)%4كقد تكاجو الضحية مكقفا صعبا مما
يجعميا أحيانا تمجأ إلى اإلجياض الغير آمف ،ذلؾ أنو يتـ في أماكف غير صحية كعمى أيدم

1

أنظر المادة( ،)339مرجع نفسو.

2

راضية كيس ،آثار صدـ ة االغتصاب عمى المرأة  ،مذكرة ماجستير في عمـ النفس االجتماعي ،جامعة منتتكرم-كمية العمكـ

3

المرأة العربية كاقع كتطمعات،العنؼ ضد النساا ،آيار .www.amanjordan.org/studeslsid ،1995

اإلنسانية كاالجتماعية -قسنطينة ،الجزائر  ،السنة الجامعية  ،2006/2005ص .04
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غير المؤىميف ،مما يعرض الضحية لخطر النزيؼ كالتمكث كالعدكل التي قد تنيي حياة الضحية
1

كابنيا.

أ) جريمة االغتصاب في الشريعة اإلسالمية:
أ .1.تػػعريؼ االغتصاب:

تصَبوُ ك -فبلنا عمى شيء :قيره ،كالجمد :أزاؿ
ص ُبو يغصبو أم أخذه ظمماْ ،
كاغ َ
 لغػة :يقاؿ َغ َ2
عنو شعره ككبره نتفا كقشرا ،ببل عطف في دباغ ،كال إعماؿ في ندل.

 اصطالحا :قاؿ مالؾ في الغصب :إف الحد كالصداؽ يجتمعاف عمى الرجؿ فمف أتى المجنكنةالتي تعقؿ كالنائمة بمنزلة المغتصبة 3 .لكف الفقياء لـ يتعرضكا لمصطمح االغتصاب بالتعريؼ
كغيره مف المصطمحات ،إلى أف بدأ الباحثكف في تحديده في العصر الحاضر ،كقد قصره
بعضيـ في حديثو عف جريمة الزنا باعتبار الرجؿ ىك المغتصب ،فعرؼ عمى أنو حمؿ الرجؿ
4

المرأة عمى االتصاؿ بو جنسيا دكف رضا أك اختيار منيا.
أ .2.شػػروط جريمة االغتصػاب:

كتتمثؿ ىذه الشركط في أف يككف المغتصب بالغا كراشدا كعاقبل ،كيجب أف ال تربطو بالمرأة
أم عبلقة أك رابطة زكجية ،كأنو مارس اإلكراه سكاء أكاف ماديا أك معنكيا عمى الضحية إلقامة
عبلقة جنسية معيا.
أ .3.إثبػات جريمة االغتصاب:

تثبت جريمة االغتصاب في الفقو اإلسبلمي ،إما اإلقرار ،أك شيادة أربع شيكد عدكؿ تتكفر

فييـ الشركط المطمكبة شرعا.
أ .4.عقوبة جريمة االغتصاب:
في الفقو اإلسبلمي ظير اتجاىاف في عقكبة المغتصب ،فيناؾ رأم قاؿ بتسميط عقكبة
يف ُي َح ِ
سولَ ُو
ارُب َ
اا الَّ ِذ َ
وف المَّ َو َوَر ُ
الحرابة عمى المغتصب ،مستشيديف بقكلو تعالى  :إِ َّن َما َج َز ُ
1

لفتية السبع ،العنؼ والجنس و صحة األنثى.www.qassimycom/j226/htm ،

2

الفيركس آبادم ،مرجع سابؽ ،فصؿ العيف ،باب الياء ،ص .120

3

مالؾ بف أنس ،المدونة رواية اإلماـ سحنوف بف سعيد التنوخي عف اإلماـ عبد الرحمف بف قاسـ

4

محمد الشحات الجندم ،جريمة اغتصاب اإلناث ،ط ، 1دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر ،1990 ،ص .36

 ،ج ،4ط ،1دار الفكر،

بيركت ،لبناف ،1998 ،ص.401
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َف يقَتَّمُوا أَو يصمَّبوا أَو تُقَطَّع أ َْي ِدي ِيـ وأَرجمُيـ ِم ْف ِخ َال ٍ
س َع ْو َف ِفي ْاأل َْر ِ
ؼ أ َْو ُي ْنفَ ْوا
سً
ادا أ ْ ُ
َ
ْ ُ َُ ْ
َوَي ْ
ض فَ َ
ْ َ ْ ُ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم َف ْاألَر ِ ِ
ي ِفي ُّ
ظيـ [ سورة المائدة اآلية.]33
الد ْن َيا َولَ ُي ْـ في ْاآلَخ َرِة َع َذ ٌ
ض َذل َؾ لَ ُي ْـ خ ْز ٌ
ْ
اب َع ٌ

ال خبلؼ بيف الفقياء في أف عقكبة المحارب حد مف حدكد اهلل ال تقبؿ اإلسقاط كال العفك مالـ

يتكبكا قبؿ القدرة عمييـ.
كألف االغتصاب نكع مف اليجكـ عمى األمة مف داخميا كيقيد الحديث باألحكاؿ األحادية،
كألف ىؤالء المغتصبكف باعتدائيـ عمى األعراض كتحفزىـ كتخكيفيـ لآلمنيف يعرضكف
األعراض لبلنتياؾ ،لذلؾ كاف البد مف معاقبة ىؤالء بأقصى العقكبات ،كتتمثؿ ىذه العقكبات
إما في القتؿ أك الصمب أك قطع األيدم كاألرجؿ مف خبلؼ أك النفي.
ب ) جريمة االغتصاب في القانوف الوضعي:
االغتصاب ىك الفعؿ المنصكص كالمعاقب عميو بنص المادة (

 )336مف قانكف العقكبات

الجزائرم ،كقد عبر عنو المشرع الجزائرم بمفظ " ىتؾ العرض " لمتعبير عف المصطمح الفرنسي

" "violكالعبارة الصحيحة ىي "االغتصاب" كليس ىتؾ عرض .
ب .1.تعريؼ االغتصػػاب:

لـ يعرؼ المشرع الجزائرم كيحدد أركانو ،إال أنو يستشؼ مف أحكاـ القضاء الجزائرم أنو
1

مكاقعة رجؿ المرأة بغير رضاىا.

كقد عرؼ البعض االغتصاب بأنو اتصاؿ رجؿ بامرأة اتصاال جنسيا كامبل دكف رضا صحيح
منيا بذلؾ ،كعمة الجريمة أنو اعتداء عمى العرض ،فالجاف م يكره المجني عمييا عمى سمكؾ
جنسي لـ تتجو إليو إرادتو ا فيصادر ذلؾ حريتيا الجنسية كمف ثـ كاف االغتصاب أشد جرائـ
2

االعتداء عمى العرض جسامة.

ب .2.أركاف جريمة االغتصاب:
صحيح أف المشرع الجزائرم لـ يعرؼ جريمة االغتصاب كلـ يعدد أركانيا ،إال أنو يستشؼ
مف أحكاـ القضاء الجزائرم ،عمى اعتبار أنيا مكاقعة رجؿ المرأة بغير رضاىا كمنو تتككف
الجريمة في ظؿ التشريع الجزائرم مف ركنيف ال بد مف تكافرىما ليمكف القكؿ بكقكع جريمة
1

أحسف بكسفيعة ،الوجيز في القانوف الجنائي الخاص ،ج ،1ط ، ،3دار ىكمة ،بكزريعة ،الجزائر.91 ،2005 ،

2

محمد رشاد متكلي ،جرائـ االعتداا عمى العرض في القانوف الجزائري والمقارف ،ط ،2ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،

 ،1989ص .125
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اغتصاب ،كىما الركف المادم المتمثؿ في فعؿ الكطء كانعداـ رضا المرأة ،كالركف المعنكم فيك
1

اتجاه إرادة الجاني الرتكاب الجريمة مع عممو بذلؾ.
 -الركف المادي لجريمة االغتصاب:

يتمثؿ الركف المادم في جريمة االغتصاب في الكطء الطبيعي ،كال يقع االغتصاب إال مف
 1980حيث أصبح االغتصاب

رجؿ عمى امرأة ،أما في فرنسا فقد تطكر األمر منذ قانكف
2

يككف عمى رجؿ.

كالبد مف أف يتـ الكطء بغير رضا المجني عمييا ،ذلؾ أف عدـ الرضا ىك جكىر االغتصاب،
كيتكافر ىذا العنصر في االغتصاب كمما كاف الفعؿ المككف ليا قد كقع بغير رضا المرأة سكاء
باستعما ؿ الجاني في سبيؿ تنفيذ مقصده كسائؿ القكة أك التيديد أك بغير ،مما يؤثر في رضا
المجني عمييا فيعدـ إرادتيا كيشمؿ مقاكمتيا ،أك بمجرد مباغتتو إياىا أك بإنتياز فرصة فقدانيا
لشعكرىا كاختيارىا لجنكف أك عاىة في العقؿ أك استغ ارؽ في النكـ.

3

 الػػػركف المعنػػػػوي:ال تقكـ جناية االغتصاب قانكنا مف مجرد الكطء بدكف رضا المجني عمييا ،دكف مكجب
شرعي كانما ال بد مف تكافر القصد الجنائي القائـ عمى عنصر العمـ كاإلرادة ،كلكف ال يكفي
4

لقياميا القصد ،كانما يجب أف يتكافر إلى جانبو قصد خاصا.
ب .3.إثبات جريمة اإلغتصاب:

تمب ْس،
عدا الحاالت التي يعترؼ فييا الجاني بفعمو مف تمقاء نفسو ،أك بضبطو في حالة ّ

تثبت جريمة االغتصاب ،بكاسطة فحص طبي يقكـ بو ذكم االختصاص تحرر عمى إثره شيادة
تظير أف الكقائع حديثة كتبرز آثار العنؼ إف كجدت.

1

بركاىـ مسعكدم ،جريمة االغتصاب

2

أحسف بكسقيعة ،مرجع سابؽ ،ص .92

3

أحمد محمكد خميؿ ،جرائـ ىتؾ العرض ،ط ،1دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1990 ،ص .12

4

عبد الحكـ فكدة ،جرائـ العرض في قانوف العقوبات المصري ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1998 ،ص

الجزائر ،2006/2005،ص .16

 ،مذكرة تخرج لنيؿ إجازة المدرسة العميا لمقضاء ،المدرسة العميا لمقضاء ،

.81
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ب  .4.عقوبة جريمة االغتصاب:

يعاقب عمى جريمة االغتصاب بعقكبة جنائية كىي السجف مف خمس (  )05إلى عشر( )10
سنكات حسب ما أكردتو الفقرة(  /01مف المادة  )336مف قانكف العقكبات الجزائرم كتشدد
العقكبة في ثبلث حاالت:
 -إذا كانت الضحية قاصرة لـ تتجاكز ستة عشر(

 )16سنة ترفع العقكبة لمسجف مف

عشر( )10سنكات إلى عشريف( )20سنة المادة (02 /336مف قانكف العقكبات الجزائرم).
 إذا كاف الجاني مف األصكؿ أك مف الفئة التي ليا سمطة عمى الضحية ترفع العقكبة فيىذا الحالة إلى السجف المؤبد (المادة  337مف قانكف العقكبات الجزائرم).
 إذا استعاف الفاعؿ بشخص أك أكثر ،ترفع العقكبة كذلؾ إلى السجف المؤبد(المادة  337مفقانكف العقكبات الجزائرم).

1

لؤلسؼ ىذه العقكبات المقررة في قانكف العقكبات الجزائرم ،ليست كافية إلعطاء الضحية
حقيا  ،ككذلؾ لـ يتطرؽ إلى حالة نتيجة كقكع حمؿ مف االغتصاب ،كلعؿ ما يكجد عميو
الحاؿ اليكـ فمثؿ ىذه القضايا مف تخمي عف المتابعة الجزائية ،في حاؿ زكاج الجاني مف
الضحية  ،ما ىك إال تأكيد عمى تدني قكة القاعدة القانكنية سكاء في المجتمع أك في القضاء.

الفرع الثالث :الجانب القضائي المتعمؽ األـ العازبة:
إف إنجاب المرأة البف غير شرعي يككف إما ناتج عف جريمة زنا عمى األقؿ بمفيكـ إسبلمي،
أك عف طريؽ جريمة اغتصاب ،لذلؾ سكؼ نتطرؽ إلى رأم القضاء الجزائرم في حالة إنجاب
ابف إما عف طريؽ عبلقة غير شرعية (زنا) كفي حالة إنجاب االبف نتيجة جريمة اغتصاب.
أوال  /في حػػػػػػػػػػالة االغتصػػػػػػاب:

ممؼ رقـ ( )617374قرار بتاريخ .2011 /05 /12
الموضوع :نسب – اغتصاب – نكاح شبية.
"المبػػػػدأ :االغتصاب ،الثابت بحكـ قضائي ،يعد كطأ باإلكراه ،كيكيؼ بككنو نكاح شبية،

يثبت بو النسب.
1

أحسف بكسقيعة ،مرجع سابؽ ،ص .97
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بدعكل أف قضاة المكضكع إكتفكا بالقكؿ أف مدة الحمؿ المنصكص عمييا قانكنا بيف تاريخ
إبراـ عقد الزكاج في  2006/08 /01كتاريخ ازدياد البنت في  2006/ 09/04غير متكفرة دكف
مراعاة لمزكاج العرفي في المجتمع ،كأف قضاة المكضكع لـ يكمفكا أنفسيـ عناء البحث كالتحرم
عف ظركؼ كمعطيات ىذا الزكاج كالكصكؿ إلى الحقيقة خاصة كأف الطاعنة في ردىا عمى
دعكل إلغاء النسب أكدت عمى تعرضيا لبلغتصاب مما يجعؿ القرار مشكب عيب القصكر...
حيث انو بالرجكع إلى القرار المطعكف فيو يتبيف كأف قضاة المكضكع أسقطكا نسب البنت
عمى المطعكف ضده اعتمادا عمى أف البنت كلدت بعد شير كثبلثة أياـ مف انعقاد الزكاج مف
ذلؾ أنو كاف نتيجة عبلقة غير شرعية.
حيث أنو بالرجكع إلى أحكاـ المادة (  )40مف قانكف األسرة فإف النسب فكما يثبت بالزكاج
الصحيح فإنو يثبت باإلقرار بالبينة كبنكاح الشبية.
كبالتالي فإنو كاف عمى قضاة المكضكع التحقؽ مما دفعت بو الطاعنة مف أف المطعكف ضده
ىك مف قاـ بتسجيؿ البنت باسمو بعد تعرضيا لبلغتصاب منو كابرامو لعقد الزكاج البلحؽ عمى
الحمؿ في محاكلة التيرب مف المتابعة الجزائية ألنو في حالة ثبكت االغتصاب بحكـ قضائي
1

يعد كطء باإلكراه كيكيؼ بأنو نكاح شبية يثبت بو النسب".

المبلحظ مف ىذا القرار الصادر عف المحكمة العميا ،أنو جمع المتناقضات ،االغتصاب،
نكاح الشبية ،فيؿ االغتصاب يطابؽ في مفيكمو نكاح الشبية؟.
كالقكؿ أف االغتصاب الثابت بحكـ قضائي يعد كطء باإلكراه كيكيؼ بأنو نكاح شبية يثبت
بو النسب ،يطرح تساؤؿ ماىك مركز األـ في ىذه الحالة ىؿ ىي ضحية ،كالمبلحظ أف ىذا
القرار أىتـ فقط بثبكت نسب البنت طبقا لقاعدة إحياء لمكلد ،ذلؾ أف االغتصاب يبقى عبلقة
غير شرعية كليس نكاح شبية .
ك بالتالي يبقى المركز القانكني لؤلـ المغتصبة غير كاضح ال قانكنا كال قضاء .فيي تبقى
عنص ار مجيكال في مثؿ ىذه الحاالت فبل ىي زكجة كال ىي أـ عازبة ألف القانكف ال يعترؼ
باألـ العازبة ،فيي تبقى ضحية بدكف عنكاف بسيط يضمف ليا حقيا.

1

مجمة المحكمة العميا ،العدد ( ، )01لسنة  ،2012ص .298 ،294
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ك لعؿ السبب األبرز بكجكد ىذه المفاىيـ الغير المتجانسة في قرار كاحد يرجع إلى عدـ كجكد
نص كاضح سكاء في قانكف األسرة أك قانكف العقكبات يعالج ىذه المسألة.
كىؿ زكاج المغتصبة مف مغتصبيا في حالة الحمؿ يعد حبل عادال سكاء لبلبف أك المرأة.
فيذا األمر في الحقيقة ما ىك اإلستار لمجريمة ،كتنصؿ الجاني مف العقكبة عمى ىذه
الجريمة ،كلكف يبقى ىذا الحؿ الذم رأتو بعض التشريعات العربية مناسبا ،كمنيا قانكف
العقكبات األردني.
حيث تنص المادة (  )308مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو ":إذا عقد الزكاج صحيح
بيف مرتكب إحدل الجرائـ الكاردة في ىذا الفصؿ كمنيا جريمة االغتصاب كبيف المعتدل عمييا
أكقفت المبلحقة كاذا كاف صدر حكـ بالقضية عمؽ تنفيذ العقاب الذم فرض عمى المحككـ
عميو.
تستعيد النيابة العامة حقيا في مبلحقة الدعكل العمكمية كفي تنفيذ العقكبة قبؿ انقضاء ثبلث
( )03سنكات عمى الجنحة كانقضاء خمس سنكات عمى الجناية إذا انتيى الزكاج بطبلؽ دكف
سبب مشركع " ( 1.الفقرة األخيرة ممغاة بالقانكف المؤقت رقـ( )12لسنة .)2010

كمف ىنا يضيع حؽ المرأة الضحية ،إف تزكيج المغتصبة لمغتصبتيا جريمة إضافية بحقيا،
فبرأم مثؿ ىذه القكانيف ىك حؿ يتـ المجكء إليو دفعا لمعار االجتماعي .كتدعيما لفكرة التميز
بيف الرجؿ ك المرأة.
إال أنو نجد بعض البرلمانات العربية بدأت تغير ىذه النظرة ،خاصة بعد عدة قضايا ىزة
المجتمع ،كلعؿ أبرزىا البرلماف المغربي،

2

الذم صكت باإلجماع عمى تعديؿ القانكف الجنائي

الذم ينص عمى إعفاء مرتكب جريمة االغتصاب مف عقكبة السجف في حاؿ زكاجو بالضحية .
كيعاقب القانكف بصيغة المعدلة المغتصب بعقكبة تصؿ إلى خمس سنكات ،كىذا تعديؿ لـ يكف

1

أنظر المادة ( )308القانكف المؤقت رقـ ( )12لسنة  2010المؤرخ في  2010/05/02المعدؿ لقانوف العقوبات األردني رقـ

2

تصكيت البرلماف المغربي باإلجماع ،يكـ  2014/01/22عمى تعديؿ الفصؿ ( )475مف القانوف الجنائي المغربي ،كذلؾ

( )16لسنة  ،1960الجريدة الرسمية األردنية ،عدد ( ،)5034المؤرخة في  ،2010/01/06ص .3027

بإلغاء الفقرة الثانية مف الفصؿ كالتي تنص عمى إعفاا المغتصب مف المتابعة الجزائية في حاؿ زواجو مف الضحية.
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إال بعد ما أثرت قضية انتحار شابة أرغمت عمى الزكاج مف مغتصبيا الرأم العاـ خاصة
1

الجمعيات التي تنشط في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالمرأة.
ثانيا  /في حالة الػػػزنػػػػػػػػػػػػا :
ممؼ رقـ ( )355180بتاريخ :2006/03/05

الموضوع  :نسب خبرة طبية

"المبػػػدأ :يمكف طبقا لممادة (  )40مف قانكف األسرة إثبات النسب عف طريؽ الخبرة الطيبة
(الحمض النككم) ،كال ينبغي الخمط بيف إثبات النسب في الزكاج الشرعي (المادة

 41مف نفس

القانكف أك بيف إلحاؽ النسب ،في حالة العبلقة غير شرعية حيث باالطبلع عمى القرار المطعكف
فيو الذم تبنى الحكـ المستأنؼ يتبيف منو أف قضاة المكضكع لـ يستجيبكا لطمب الطاعنة الرامي
إلى إلحاؽ نسب المكلكد المطعكف ضده باعتباره أب لو كما أثبتو الخبرة الطبية (

) ADN

معتمديف في ذلؾ عمى المادة (  )40مف قانكف األسرة .رغـ أف ىذه األخيرة تفيد كأنو يثبت النسب
بعدة طرؽ كمنيا البينة كلما كانت الخبرة الطبية (  )ADNأثبتت أف ىذا الطفؿ ىك ابف المطعكف
ضده كمف صمبو بناء عمى العبلقة التي كانت تربطو بالطاعنة فكاف عمييـ إلحاؽ ىذا الكلد بأبيو
كىك الطاعف كال تختمط عمييـ األمكر بيف الزكاج الشرعي الذم تناكلو المادة ( )41مف قانكف األسرة
كبيف إلحاؽ النسب الذم جاء نتيجة عبلقة غير شرعية كخاصة أف كبلىما يختمؼ عف األخر كلكؿ
كاحد منيما آثار شرعية كذلؾ ،كلما تبيف في قضية الحاؿ أف الكلد ىك مف صمب المطعكف ضده
2

نتيجة ىذه العبلقة مع الطاعنة فإنو يمحؽ بو".

مف خبلؿ ىذا القرار الذم أصدرتو المحكمة العميا ،نبلحظ كلك ضمنيا أنو أعترؼ بكجكد األـ
العازبة ،كما أنو خالؼ القانكف كالشريعة اإلسبلمية مف خبلؿ المادة ( )222مف قانكف األسرة.
كما أف بمكجب ىذا القرار يتضح أف األـ العازبة في ىذه الحالة محتفظة بابنيا ،كبمكجب
إثبات النسب األب الذم ربطتو عبلقة غير شرعية باألـ سكؼ تحصؿ عمى نفقة االبف غير
شرعي.
1

أنظر الفصؿ (  )475مف القانكف رقـ (  )15/14القاضي بتغيير كتتميـ الفصؿ (  )475مف مجموعة القانوف الجنائي

المغربي  ،الصادر بتنفيذه الظيير الشريؼ رقـ (  )01/14/06الصادر في  ،2014/02/20الجريدة الرسمية المغربية ،عدد

( ،)6238المؤرخة في  ،2014/03/13ص .3138
2

مجمة المحكمة العميا ،العدد ( ، )01لسنة  ،2006ص .484 -483
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المطمب الثاني

تسجيؿ االبف غير شرعي في سجالت الحالة المدنية

األصؿ أف كؿ كلد يمد في ظؿ كنؼ أسرة مبنية عمى قكاعد صحيحة حسب ما يتطمبو الشرع
كالقانكف ،كيترتب عمى ىذه الكالدة ضركرة تسجيؿ ىذا الكلد في سجبلت الحالة المدنية ،كذلؾ
مف أجؿ ضماف حقكقو ،كلتحمؿ كاجباتو في المجتمع المدني.
إال أنو في حالة معنية قد يمد ىذا الطفؿ دكف كجكد أسرة ،بمعنى أنو ناتج عف عبلقة غير
شرعية ،ففي ىذه الحالة غالبا ما تتخمى األـ عف ابنيا إما في المؤسسات اإلستشفائية ىذا إذا
كاف محظكظ ،ففي بعض الحاالت يرمى عمى قارعة الطريؽ  .إال في بعض الحاالت قد تككف
ليذه األـ العازبة قكة كافية لتحمؿ أخطائيا كتقرر االحتفاظ بابنيا لتربيتو.
كلكف تربيتو تتطمب مف األـ أف تككف ليذا الطفؿ ىكية في المجتمع حتى كاف كانت ىذه
اليكية غير كاضحة.
صحيح أف قانكف الحالة المدنية الجزائرم ،كضع آليات كاجراءات مف أجؿ تمكيف أم شخص
كلد لو طفؿ في ظؿ شركط محددة أف يقكـ بتسجيؿ ابنو لكف ىذا القانكف كبالرغـ التعديبلت
األخيرة التي شممتو خاصة فيما يتعمؽ بنص المكاد (  61ك  63ك  )79كالمتمثمة في تمديد آجاؿ
التصريح بالكالدات كالكفيات في كاليات الجنكب كالتي سكؼ تمدد مف خمسة عشر(  )15يكما
إلى عشريف (  )20يكما ،مع مراعاة طبيعة المنطقة  ،إلى تمديد صبلحية عقكد الميبلد إلى
عشر سنكات ،كالغاء تحديد أجؿ صبلحية شيادة الكفاة ،ككذا تحديد سف الرشد بتسعة
عشر(  )19سنة ليككف مطابؽ ألحكاـ القانكف المدني الجديد ،إلى جانب أحكاـ متعمقة تمكيف
رئيس المجمس الشعبي البمدم مف تفكيض صفة ضابط إلى نكابو كالمندكبيف الخاصيف
كالبمدييف ،كقد صادؽ نكاب المجمس الشعبي الكطني باألغمبية عف ىذه التغيرات المتممة لؤلمر
1

رقـ( )20/70المتعمؽ بالحالة المدنية كذلؾ بتاريخ  21مام .2014

1

أنظر القانكف رقـ ( )08/14المؤرخ في  2014/08/09المعدؿ كالمتمـ لؤلمر( )20/70المتضمف قانوف الحالة المدنية ،

الجريدة الرسمية ،عدد( ،)49لسنة( ،)51المؤرخة في  ،2014/08/20ص  3كما يمييا.
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إال أف التعديبلت لـ تشمؿ مسألة تسجيؿ األـ البنيا غير شرعي ،بالرغـ مف أف
األمر( )20/70تطرؽ إلى مسألة تسجيؿ المقيط في سجبلت الحالة المدنية  ،ككافة اإلجراءات
المتخذة لذلؾ.
كمنو سكؼ أتناكؿ في ىذا المحكر ما يمي:
 -الفرع األوؿ  :دور األـ في تسجيؿ ابنيا غير شرعي .

 الفرع الثاني  :دور ضابط الحالة المدنية في تسجيؿ االبف غير شرعي في سجالتالحالة المدنية.

الفرع األوؿ :دور األـ في تسجيؿ ابنيا غير شرعي:

إف األـ العازبة إذا قررت االحتفاظ بابنيا ،كعدـ التنازؿ عنو عند كالدتو فبل بد مف أف تككف
ليذا الطفؿ ىكية داخؿ المجتمع ،كحتى كاف كانت ىذه اليكية غير كاضحة المعالـ بقدر كافي.
كلكف مف خبلؿ استقراء نصكص األمر (  )20/70المتعمؽ بالحالة المدنية  ،نجد أف المشرع
الجزائرم لـ يتطرؽ إلى حالة تسجيؿ االبف غير شرعي مف قبؿ أمو بدكف كجكد عقد زكاج،
كحتى عند استقراء لنصكص القانكنية المتعمقة بالتصريح بالكالدة يستشؼ أنيا متعمقة بحالة
1

كجكد زكاج صحيح فقط.

فالمشرع الجزائرم بالرغـ مف تطرقو لحالة الكلد المقيط ،ككيفية تسجيمو في سجبلت الحالة
المدنية ،إال أنو أغفؿ ىذه المسألة ،كىذا عمى خبلؼ المشرع المغربي الذم يعطي الحؽ لؤلـ
العازبة بالتصريح لضابط الحالة المدنية بكالدة ابف غير شرعي ليا ،كيقكـ ضابط الحالة المدنية

بتسجيمو 2،أك حتى مف يقكـ مقاميا مف نائب عنيا أك كصييا ،كما أنو يجب عمى األـ أك مف

1

أنظر المادة (  ) 62ك(  ) 64مف األمر (  )20/70المؤرخ في  1970/02/19المتضمف قانوف الحالة المدنية  ،الصادر

2

أنظر المادة (  )16مف ظيير شريؼ رقـ (  )1/02/239الصادر في  2002/10/03بتنفيذ القانكف رقـ ( )01/02/239

بالجريدة الرسمية ،عدد( ،)21لسنة ( ،)07المؤرخة في  ،1970/02/27ص.279
المتعمؽ بالحالة المدنية المغربي  ،الجريدة الرسمية المغربية ،عدد (

ص.3151
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يقكـ مقاميا عند التصريح بالكالدة أف تختار اسميا شخصيا كاسـ أب مشتؽ مف أسماء
1

العبكدية هلل تعالى كاسما عائميا خاصا بو.

كمف ىنا نبلحظ أف المشرع المغربي أعطى ليذا الطفؿ كجكدا قانكنيا بالرغـ مف كقعو تحت
طائمة ظركؼ خاصة  ،في الحقيقة ال يعترؼ بيا القانكف كالمجتمع.
صحيح أف المشرع الجزائرم جسد قاعدة أف الكجكد القانكني لكؿ شخص طبيعي مرىكف
بالتصريح بكالدتو أماـ مصمحة الحالة المدنية ،كذلؾ مف خبلؿ المادتيف(

 )27 -26مف

القانكف المدني ،إلى جانب اإلجراءات المفصمة بشأف التصريح بالكالدة كالكاردة في قانكف الحالة
المدنية مف(المادة  61إلى المادة  71مف األمر  .)20/70باإلضافة إلى الحماية الجنائية
المقررة في المادة ( )03/442مف قانكف العقكبات الجزائرم ،كالتي تعتبر عدـ التصريح بالكالدة
2

مف الجرائـ المتعمقة بالحالة المدنية لمطفؿ.

ذلؾ أف شرط التصريح بالكالدة مف أىـ الشركط لمكجكد القانكني اإلنساف عامة كلمطفؿ
خاصة ،أم المانحة القانكنية ،ألف التصريح يثبت الكالدة بجممة مف البيانات حسب المادة ( )63
مف قانكف الحالة المدنية كبيذه الكثيقة تثبت نيائيا الحقكؽ التي اكتسبيا الجنيف قبؿ كالدتو،

فتتأكد شخصيتو القانكنية ،كبيا أيضا يعرؼ سف التمييز كسف الرشد المدني 3 ،كالجنائي ككؿ ما
لو عبلقة بثبكت كحماية حقكؽ الطفؿ بعد كالدتو كمنو فإذا كاف الكجكد القانكني يثبت بتحرير
كثيقة ميبلد الطفؿ ،كذلؾ بعد التصريح بكاقعة الكالدة أماـ ضابط الحالة المدنية ،إال أف عدـ

التصريح بذلؾ ال ينفي كجكده اإلنساني ،كاف كاف ينفي كجكده القانكني ،كيشيد الكاقع حاالت
4

كثيرة بفقداف ىذه االزدكاجية أم الكجكد اإلنساني دكف الكجكد القانكني.

كلؤلسؼ ىذا حاؿ كثير مف مجيكلي األب في الجزائر ،فنجد أف األـ قد تحتفظ بابنيا دكف
أكراؽ ثبتكتية تفيد ىكيتو ،كقد يحرـ في معظـ الحاالت مف مزاكلة أم نشاط لو آثار قانكنية،

1
2

عبد الرحيـ بف مبارؾ ،إثبات النسب بوثائؽ الحالة المدنية ، www.mococdroit.com ،بتاريخ .2013/12/16

عبد العزيز سعد ،الجرائـ الواقعة عمى نظاـ األسرة ،ط ،1ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ، 2002 ،ص .133

3

إبراىيـ أبك النجا ،وجود الشخصية القانونية الشخص الطبيعي في القانوف،

4

ىجيرة نشيدة مداني ،حقوؽ الطفؿ بيف الشريعة والقانوف ،مذكرة ماجستير في القانكف الخاص – عقكد كمسؤكلية ، -جامعة

كالسياسية ،العدد(، )04الجزائر  ، 1987 ،ص .958

المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية

الجزائر ،1كمية الحقكؽ  ،بف عكنكف،الجزائر ،السنة الجامعية  ،2012/2011ص .47
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كلعؿ أبرزىا الدخكؿ إلى المدرسة  .فالمبلحظ أف المشرع الجزائرم فيما يتعمؽ بحالة تصريح
األـ العازبة أماـ الحالة المدنية ،كقع أماـ إشكالية ال كجكد لمطفؿ عمى األقؿ مف الناحية
القانكنية بدكف أسس صحيحة قائمة عمى مؤسسة الزكاج ،كبيف فكرة أف حصكؿ الطفؿ عمى
ىكية ألنيا تعتبر مف الحقكؽ البلصقة بو ،المتعارؼ عمييا دينيا ك دكليا ككطنيا.
كصحيح أف المشرع الجزائرم حاكؿ المكازنة بيف ذلؾ كجسده مف خبلؿ الحالة المتعمقة
بالمقيط ،بالمادة ( )67مف قانكف الحالة المدنية.
كلكف حالة تصريح األـ العازبة ،بكالدة ابنيا الذم تنكم االحتفاظ بو لـ يتطرؽ ليا ،نظ ار أف
سبب كجكده ال يعترؼ بو قانكنا ،ذلؾ أف إطار كجكده غير شرعي .
بالرغـ مف أف سبب ثبكت نسب الطفؿ ألمو الكالدة ،فمتى جاءت المرأة بكلد ،ثبت نسبو منيا،
دكف تكقؼ عمى شيء آخر مف فراش أك إقرار أك إدعاء ،كال فرؽ في ذلؾ أف تككف الكالدة مف
زكاج صحيح أك فاسد أك اتصاؿ جنسي بشبية أك مف سفاح ،كاذا ثبت النسب منيا بالكالدة كاف
1

الزما ،كال يمكف نفيو.

كبالتالي ففي حالة كالدة المرأة لكلد مف عبلقة غير شرعية (سفاح) ،ككانت ىذه الكالدة ثابت
في حقيا ،فيك ينسب ليا ،فإف كانت تريد االحتفاظ بو فعمييا مف أجؿ ضماف ىكية لو كلك
كانت غير كافية ،أك غير كاضحة المعالـ بشكؿ كافي في المجتمع ،إال أنيا تضمف لو أبسط
حقكقو ،كىك أف تقكـ بتسجيمو في سجبلت الحالة المدنية عمى اسميا دكف أف يحمؿ لقبيا  ،أك
لقب أم شخص آخر حتى كلك كاف لقب كالده.
ذلؾ أف الزنا أك حتى في حالة االغتصاب في الشريعة اإلسبلمية عمبل بأحكاـ المادة
( )222مف قانكف األسرة  ،ال يترتب عميو أم أثر مف آثار الزكاج الصحيح كال حتى الفاسد فيما
يتعمؽ بإثبات النسب حتى في الكثائؽ الرسمية ،كمف ىنا يمكف القكؿ أنو ال يجكز لضابط
الحالة المدنية أف يسجؿ الكلد غير الشرعي عمى لقب كاسـ شخص الذم قاـ بعبلقة جنسية
2

غير شرعية مع أمو.

1
2

م  ،مصر ،2001 ،ص .120
عصاـ أنكر سميـ ،حقوؽ الطفؿ ،ط ،1الناشر المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندر ة

عبد العزيز سعد ،نظاـ الحالة المدنية في الجزائر ،ج ،2ط ،3دار ىكمة ،الجزائر ، 2011،ص .53
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كما أنو ال يجكز لممحكمة أف تأمر بتقييد مثؿ ىذا الكلد عمى لقب كاسـ شخص تزعـ األـ انو
ىك أبكه ،دكف أف تقدـ حجة عمى ذلؾ ،كاذا تقدمت األـ كشخص آخر إلى ضابط الحالة المدنية
بالتصريح بالمكلكد كطمبت تسجيمو في سجبلت الحالة المدنية ،أك تقدـ أحد إلى المحكمة بقصد
طمب إصدار أمر بتقييده فإنو عمى كؿ كاحد مف ضابط الحالة المدنية أك قاضي أف يتحرل
كيتحقؽ مف أف الكلد المطمكب تسجيمو أك تقييده ناتج عف زكاج شرعي حتى كلك كاف زكاجا
1

عرفيا حسب نص المادة ( )06مف قانكف األسرة.

كلعؿ ىذا ما أكدت عميو المحكمة العميا في قرارىا رقـ

( ) 309543الصادر بتاريخ

 2004/02/25بقكليا انو مف "المقرر شرعا كقانكنا متى ما كلد الطفؿ مف الزكاج شرعي
2

كمسجؿ في الحالة المدنية كلـ ينكره األب بالطرؽ المشركعة كاف نسبو ألبيو صحيحا".

بمفيكـ المخالفة ليذا القرار يتضح أف الطفؿ المكلكد بدكف كجكد زكاج شرعي ،ال يسجؿ
بالحالة المدنية ،كال يثبت بو النسب.
كبالتالي إذا تبيف لضابط الحالة المدنية أك لمقاضي أف الكلد المطمكب تسجيمو في سجبلت
الحالة المدنية مباشرة أك تقييده بمكجب أمر قضائي ابف الزنا كانو ال تكجد أية دالئؿ عمى
3

كجكد زكاج شرعي بيف أمو كشخص آخر فإنو يجب عمييـ رفض الطمب.

مف خبلؿ ما تقدـ ،يتضح أف الكلد غير شرعي ال يسجؿ بمقب أم شخص ،حتى كلك كاف
كالده البيكلكجي في ظؿ عدـ كجكد رابطة شرعية بينو كبيف كالدة الطفؿ بؿ أف ىذا األخير
يحمؿ اسـ كالدتو ،كيسجؿ باسميا فقط ،كيككف مجيكؿ األب.
لكف ىذا الحديث كمو يضرب عرض الحائط ،بالرغـ مف أنو يستشؼ مف خبلؿ التطرؽ إلى
القكانيف المتعمقة بيذه الحالة ،كلعؿ أبرزىا قانكف األسرة مف خبلؿ أحكاـ نص المادة( ) 222
مػنو .كذلؾ عند الرجكع إلى إحدل ق اررات المحكمة العميا الصادرة بتاريخ  2006/03/05تحت
رقـ ( )355180السابؽ ذكره مف خبلؿ ىذا القرار تـ إثبات نسب الطفؿ ،بالرغـ مف أنو كاف
نتاج عبلقة غير شرعية ،كبالتالي ماداـ أنو تـ إثبات نسب الطفؿ إلى أبيو دكف كجكد عبلقة

زكجية مع كالدتو ،فيذا الثبكت سكؼ يككف لو أثر عمى مستكل كثائؽ الحالة المدنية ،بحيث
1

عبد العزيز سعد ،مرجع نفسو ،ص .53

2

أنظر نشرة القضاة ،عدد ( ،)65لسنة  ،2006ص .307

3

عبد العزيز سعد  ،مرجع سابؽ  ،ص .54
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أف ىذا الطفؿ سكؼ يحمؿ لقبو ،كلف يككف مجيكؿ النسب ،كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو،
كيؼ يتـ تسجيؿ ىذا الطفؿ دكف كجكد عقد زكاج مسبؽ بيف األـ ك األب ،خاصة كأننا عند
استقراء مكاد قانكف األسرة كحتى قانكف الحالة المدنية  ،يتضح لنا أنو ال يمكف إثبات النسب
دكف كجكد عبلقة شرعية بيف المرأة كالرجؿ ،كأيضا ال يستطيع أف يسجؿ أم طفؿ عمى لقب
شخص دكف كجكد عبلقة ثابتة قانكنا عمى مستكل الحالة المدنية.
كلعؿ ىذا القرار يكضح التناقض الصارخ بيف التطبيؽ القضائي مع مقتضيات القانكف خاصة
قانكف األسرة كقانكف الحالة المدنية كمف ىنا تتضح الحاجة إلى ضركرة إعادة معالجة النقاط
المتعمقة باألطفاؿ مجيكلي النسب ،بقكاعد قانكنية تتساير مع الكاقع المكجكد في المجتمع.
كبالرجكع إلى مسألة تسجيؿ األـ لكلدىا غير شرعي في سجبلت الحالة المدنية ،ال نجد أف
المشرع الجزائرم تطرؽ إلى ىذه المسالة ،كلكف ىذا ال ينفي استطاعت األـ العازبة مف تسجيؿ
ابنيا في سجبلت الحالة المدنية .فمف خبلؿ ماىك معمكؿ بو عمى مستكل الحالة المدنية فإف
األـ يمكف ليا أف تصرح بطفميا غير شرعي لضابط الحالة المدنية محؿ الكالدة أك اإلقامة،
بغرض إيجاد ىكية لو عمى مستكل الحالة المدنية ،ففي ىذه الحالة يجب عمييا قبؿ التكجو
لضابط الحالة المدنية أف تقكـ بكتابة طمب خطي تصرح فيو عف رغبتيا باالحتفاظ بيذا الطفؿ،
ككنو ابنيا كيسجؿ باسميا ،مع إرفاؽ ىذا الطمب بكثيقة مف المستشفى الذم تمت فيو الكالدة،
إذا كانت الكالدة في المستشفى ،كيجب أف تحمؿ ىذه الكثيقة االسـ الثبلثي الذم اختارتو األـ
ليذا الطفؿ الذم تنكم االحتفاظ بو ،إلى جانب نسخة مف بطاقة التعريؼ كنسخة مف عقد
ميبلدىا ،كتتكجو األـ في ىذه الحالة مع الكثائؽ إلى ضابط الحالة المدنية قصد استخراج شيادة
1

ميبلد ليذا الطفؿ.

صحيح أف إجراء تصريح األـ العازبة بكالدة ابنيا لـ يتـ التطرؽ لو صراحة في قانكف الحالة
المدنية ،لكف ىذا ال يعني عدـ احتراـ آجاؿ التصريح بالكالدة فاألـ عمييا أف تصرح بيذه الكالدة
خبلؿ اآلجاؿ المذككرة في نص المادة

( )61مف األمر(  )20/ 70المتضمف قانكف الحالة

المدنية ،آال كىي خمسة (  )05أياـ مف تاريخ الكالدة كتمدد إلى عشرة ( )10أياـ فيما يخص
كاليتي الكاحات كالساكرة كالببلد األجنبية ،كما يتـ تمديد المدة بالنسبة لكاليتي الكاحات كالساكرة
1

مقابمة مع ضابط الحالة المدنية لبمدية قمار ،في يكـ .2014/11/18
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إلى ستيف (  )60يكما مف تاريخ الكالدة(المادة (  )01مف المرسكـ رقـ(  )161/73المتعمؽ
بتمديد أجؿ التصريح بالكالدات كالكفيات في كاليتي الكاحات كالساكرة) ،إال أنو بمكجب
القانكف( )08/ 14المؤرخ في 2014/08/09المعدؿ كالمتمـ لقانكف الحالة المدنية ،تـ تعديؿ
الفقرة الثالثة في جزئيا األكؿ ،إلى جانب الفقرة الرابعة ،فأصبحت تنص  ...تحدد المدة
المذككرة في الفقرة األكلى أعبله خمسة (  )05أياـ  ،بعشريف (  )20يكما مف الكالدة بالنسبة
لكالية الجنكب.
لكف تـ اإلبقاء عمى ما جاء بو المرسكـ (  )161/73المؤرخ في 1973/10/01المتعمؽ بتمديد
أجاؿ التصريح بالكالدات كالكفيات لكاليتي الكاحات كالساكرة ،ذلؾ أنو لـ يرد نص في

القانوف
1

( )08/14المعدؿ كالمتمـ لؤلمر( )20/70المتعمؽ بالحالة المدنية يمغي المرسكـ المذككر أنفا.

الفرع الثاني :دور ضابط الحالة المدنية في تسجيؿ االبف غير شرعي في سجالت
الحالة المدنية:

بالرجكع إلى نص المادتيف األكلى الثانية مف األمر(  )20/70المتضمف قانكف الحالة المدنية
نجدىما ُيضفيا صفة ضابط الحالة المدنية عمى أشخاص معينيف تسند إلييـ ميمة تمقى
التصريحات بالكاليات كالكفيات كتحرير عقكد الزكاج كتسجيميا في سجبلت الحالة المدنية،
كىؤالء ىـ رئيس المجمس الشعبي البمدم كنكابو كالمكظؼ البمدم الذم يفكض ليذا العرض كىذا
عمى المستكل الكطني ،أما ضباط الحالة المدنية بالخارج ىـ رؤساء المراكز القنصمية كرؤساء
البعثات الدبمكماسية.
إال أف نص المادتيف األكلى كالثانية شيدتا تعديبل بمكجب القانكف (  ،)08/14ككذلؾ المادة
الثالثة مف األمر( ،)20/70كىذا فيما يتعمؽ بصفة ضابط الحالة المدنية ،فأكدت المادة األكلى
المعدلة بمكجب القانكف(  )08/14عمى أف ضباط الحالة المدنية ىـ رئيس المجمس الشعبي
البمدم ،كفي الخارج رؤساء البعثات الدبمكماسية المشرفكف عمى دائرة قنصمية كرؤساء المراكز
2

القنصمية.
1
2

أنظر المادة ( )61مف القانكف رقـ (  ) 08/14المعدؿ والمتمـ لقانوف الحالة المدنية ،مرجع سابؽ ،ص.05
أنظر المادتيف(  ) 1ك(  ) 2مف األمر رقـ (  ) 20/70المتعمؽ بالحالة المدنية ،مرجع سابؽ ،ص .275
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أما المادة (  )02المعدلة بمكجب القانكف (  ،)08/14فتطرقت إلى إمكانية تفكيض رئيس
المجمس الشعبي البمدم كتحت مسؤكليتو ،ميامو التي يمارسيا كضابط لمحالة المدنية لتمقى
تصريحات بالكالدات كالزكاج كالكفيات كتسجيؿ كقيد جميع العقكد أك األحكاـ في سجبلت الحالة
المدنية إلى نائب أك عدة نكاب أك إلى المندكبيف البمدييف أك المندكبيف الخاصيف كالى أم
1

مكظؼ بمدم مؤىؿ.

كبالرجكع إلى مسألة تسجيؿ االبف غير شرعي في سجبلت الحالة المدنية في حالة ما قررت
األـ االحتفاظ بو منذ كالدتو ،ذلؾ أف ىناؾ بعض األميات العازبات تتخمى عف طفميا مؤقتا
إلى مؤسسة الطفكلة المسعفة كفي ىذه الحالة يككف تسجيؿ الطفؿ في سجبلت الحالة المدنية
مف ميمة المستشفى كضابط الحالة المدنية كىذا ما سنتناكلو الحقا.
أما فيما يتعمؽ بحالة احتفاظ األـ العازبة بابنيا منذ كالدتو فينا عمييا التكجو إلى ضابط
الحالة المدنية محؿ الكالدة بغرض تسجيمو في سجبلت الحالة المدنية مرفقة ببعض الكثائؽ
أبرزىا الطمب الخطي التي تؤكد فيو أنيا تريد االحتفاظ بطفميا الذم أنجبتو مف عبلقة غير
شرعيتو ،كمف أجؿ أف يككف ليذا االحتفاظ سند قانكني فإنيا تريد تسجيمو بسجبلت الحالة
المدنية ،كما تقدـ لو البياف الكتابي الذم تسممتو مف المستشفى الذم تمت فيو الكالدة كنسخة
2

مف بطاقة التعريؼ الكطنية كنسخة مف عقد شيادة الميبلد الخاصة بيا.

كبعد تسمـ ضابط الحالة المدنية لمكثائؽ المطمكبة مف طرؼ األـ كتأكده مف جميع
المعمكمات ،يباشر عممية تسجيؿ ىذا الطفؿ في سجبلت الحالة المدنية كفقا لما ىك محدد في
قانكف الحالة المدنية خاصة فيما يتعمؽ بنص (المادة  30كالمادة  )63مف قانكف الحالة المدنية
المعدؿ كالمتمـ بالقانكف(  ،)08/14فعمى ضابط الحالة المدنية أف يبيف في عقد ميبلد الطفؿ
السنة كالشير كاليكـ كالساعة التي تمقى فييا التصريح مف قبؿ األـ ،كما يذكر اسمو كلقبو
باعتباره ضابطا لمحالة المدنية ،كما يبيف في عقد ميبلد الطفؿ السنة كالشير ك الساعة كالمكاف
الذم كلد فيو الطفؿ ،ككذلؾ جنسو ،كما يذكر اسـ كلقب كمينة كمسكف األـ ،كيجب أف يحمؿ
3

الطفؿ اسما ثبلثيا يككف آخره اسـ مذكر.
1

أنظر المادتيف ( ) 1ك ( ) 2مف القانكف رقـ ( ) 08/14المعدؿ والمتمـ لقانوف الحالة المدنية ،مرجع سابؽ ،ص .3

2

مقابمة مع ضابط الحالة المدنية لبمدية قمار بتاريخ .2014/11/18

3

أنظر المادة ( )03/63مف القانكف رقـ ( )08/14المعدؿ والمتمـ لقانوف الحالة المدنية ،مرجع سابؽ ،ص .05
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أما بخصكص المقب العائمي ،كاسـ األب ،كاسـ األـ ،فإف المكلكد سكؼ لف ينسب إلى أية
عائمة ،كسكؼ ال يحمؿ لقب أية عائمة حتى كلك كاف لقب عائمة أمو كبناء عمى رغبتيا ،كسكؼ
1

يذكر مكاف اسـ األب أنو مجيكؿ األب ،كيذكر اسـ كلقب األـ فقط.

كتجدر المبلحظة أف قانكف الحالة المدنية الجزائرم سكاء مف خبلؿ األمر(  )20/70أك حتى
مف خبلؿ القانكف( ،)08/14لـ يتطرؽ إلى مسألة تسجيؿ االبف غير شرعي سكاء مف قبؿ األـ
في حالة االحتفاظ بو ،أك فيما يتعمؽ باإلجراءات التي تتخذىا الجية التي كجد فييا الطفؿ
بالمستشفى أك بالطفكلة المسعفة ،مف أجؿ تسجيؿ المكلكد في سجبلت الحالة المدنية بالرغـ
مف أف المشرع تطرؽ إلى كيفية تسجيؿ المقيط مف خبلؿ أحكاـ نص المادة (

 )67مف األمر

( )20/70المتعمؽ بالحالة المدنية ،كلـ يشيد ىذا النص أم تعديؿ بمكجب القانكف ( ،)08/14
كىك ما يطرح التساؤؿ حكؿ ىذا التغاضي عمى تسجيؿ ىذه الفئة في سجبلت الحالة المدنية،
فكاف مف األجدر كضع أحكاـ خاصة بتسجيؿ األبناء غير شرعييف مف قبؿ األـ في حالة
إقرارىا كمكافقتيا باالحتفاظ بابنيا.
كلعؿ القانكف المغربي كاف أكضح في ىذه المسألة حينما أكد مف خبلؿ نص المادة ( )03/16
مف قانكف الحالة المدنية عمى أنو يمكف لؤلـ أك مف يقكـ مقاميا باف تصرح باالبف مجيكال
األب ،كما تختار لو اسما شخصيا كاسـ أب مشتقا مف أسماء العبكدية هلل تعالى كاسما عائميا
2

خاصا بو.

ككذلؾ قانكف األحكاؿ المدنية المصرية حيث نص في المادة(  )26منو أنو يمكف لؤلب أك
األـ قيد ابنيما غير شرعي عف طريؽ إببلغ مكاتب الصحة كمصمحة األحكاؿ المدنية عف
طريؽ اإلدالء بجميع البيانات المتعمقة بالطفؿ كيجب عمى المصرح سكاء أكانت األـ أك األب
أف يثبت اسمو بناءا عمى طمب كتابي .
كقد أشارت المادة(  ) 02/26مف قانكف األحكاؿ المدنية المصرم عمى أف القيد في السجؿ أك
الصكرة المستخرجة منو ال يكسب أم حؽ يتعارض مع القكاعد المقررة في شأف األحكاؿ
الشخصية كيبدكا أف ىناؾ إشارة كاضحة ألحكاـ النسب بمعنى أنو ال يأخذ اسـ عائمة األب

1

عبد العزيز سعد ،مرجع سابؽ ،ص .56

2

أنظر المادة ( )16مف القانكف رقـ(  )37/99المتعمؽ بالحالة المدنية المغربي ،مرجع سابؽ  ،ص. 3151
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عمى اعتبار أف العبلقة غير شرعية ،كمنو فإف ىذا القيد متعمؽ فقط بأف يككف ليذا الطفؿ
1

ىكية.

أما القانكف األردني فنص في المادة( )20مف قانكف األحكاؿ المدنية عمى أنو إذا كاف المكلكد
غير شرعي فبل يذكر اسـ األب أك األـ أك كمييما معا في سجؿ الكالدة (إال بناء عمى طمب
خطي منيما أك مف أم منيما مؤيدا بحكـ قضائي قطعي) ،كعمى أميف المكتب أف يختار اسما
لمكالديف ،كيعتبر باطبل كؿ تسجيؿ لكالدة تـ خبلفا ألحكاـ ىذه المادة فيما يتعمؽ بذكر اسـ األب
كاألـ.
إال أف أميف المكتب يقكـ بذكر األـ بالسجؿ في حالة ،إذا تـ التبميغ بكالدة الطفؿ غير شرعي
مف قبؿ األطباء كمديرك المؤسسات كالمستشفيات كدكر الكالدة كالسجكف كالمحاجر الصحية
2

كالقابمة القانكنية.

المطمب الثالث

اآلثار المترتبة عمى انتساب االبف غير شرعي
إف األـ إذا قررت االحتفاظ بكلدىا الناتج عف عبلقة غير شرعية ،أم الذم تخمؽ مف نطفة
3

كصمت رحـ امرأة ببل شبية في زكجية.

فيذا الكلد إذا قررت األـ االحتفاظ بو ،فيي التي تتحمؿ مسؤكلياتو كاممة دكف أف تتعدل
لمطرؼ اآلخر ،فيذه العبلقة غير شرعية فيك ال يتحمؿ نفقتو أك حضانتو ...الخ ،فيك ال يممؾ
أم عبلقة بو ،كىذا حسب ماىك مقرر شرعا كقانكنا في المجمؿ.
ك بالتالي فاألـ إذا احتفظت بيذا ،فإنو يترتب عمى ذلؾ عدة كاجبات عمييا في اتجاه ىذا
الطفؿ ،سكاء كانت ىذه الكاجبات تحمؿ طابعا ماديا أك معنكيا.
1
2

أنظر المادة ( )26مف القانكف رقـ(  ) 143لسنة  1994المتعمؽ باألحواؿ المدنية المصري.

أنظر المادة (  )20مف القانكف رقـ (  )09لسنة  2001المتعمؽ باألحواؿ المدنية باألردف (الجريدة الرسمية ،عدد( )4480

،المؤرخة في  )2001/03/18المعدؿ بالقانكف المؤقت رقـ (  )17لسنة (2002الجريدة الرسمية ،عدد ( ،)4542المؤرخة بتاريخ
.)2002/05/01
3

يكسؼ بف الحاج فرج ،المواريث الشرعية والوصية ومجمة األحواؿ الشخصية  ،ط ،1دار الميزاف ،سكسة ،تكنس،1996 ،

ص .331
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فميذا الكلد الحؽ أف يعيش حياة طبيعية كغيره مف البشر ،حتى كلك كانت بصفة نسبية ،فيك
يحتاج ليكية قانكنية ،كلك كانت غير كافية ،فيذه اليكية مقكماتيا األساسية االسـ كالنسب
كالجنسية.
فالشريعة اإلسبلمية أكدت قبؿ أم تشريع قانكني عمى ضركرة حفظ ىكية الطفؿ حتى كاف
كاف مف عبلقة ينبذىا الشرع كيعاقب عمييا ،فحتى عمى ضركرة منحو اسما محببا ،كمنع
التمييز أك العنصرية في منح االسـ لمكلد غير شرعي ،فمنع التنابز باأللقاب بيف الناس ميما
كانت اختبلفاتيـ

1

يف َآم ُنوا َال يس َخر قَ ِ
كذلؾ في قكلو تعالى :يا أَي َّ ِ
َف َي ُكوُنوا َخ ْي ًار ِم ْن ُي ْـ
سى أ ْ
َ َ
وـ م ْف قَ ْوٍـ َع َ
ُّيا الذ َ َ
َْ ْ ٌ
ِ
ِ
وَال ِنساا ِم ْف ِن ٍ
س ُكـ َوَال تََن َاب ُزوا ِب ْاألَ ْلقَ ِ
س
سى أ ْ
اب ِب ْئ َ
ساا َع َ
َ
َ َ ٌ
َف َي ُك َّف َخ ْي ًار م ْن ُي َّف َوَال تَ ْمم ُزوا أَ ْنفُ َ ْ
ِ
وؽ َب ْع َد ِْ
يم ِ
وف  [سورة الحجرات اآلية.]11
س ُ
اف َو َم ْف لَ ْـ َيتُ ْب فَأُولَ ِئ َؾ ُى ُـ الظَّالِ ُم َ
اال ْ
س ُـ ا ْلفُ ُ
اإل َ
كاألـ العازبة تتحمؿ كؿ األعباء المتعمقة بالطفؿ مف حضانة كنفقة كتربية كتعميـ ،كما لك

كاف في أسرة حقيقة ،ذلؾ أف ىذا الطفؿ كاف كاف سبب كجكده غير شرعي ،فإف ىذا ال ينفي أف
لو حقكقا تحفظ لو إنسانية ،كالتي مف شأنيا المحافظة عميو ليصبح إنسانا يستطيع االعتماد
عمى نفسو.
كبالتالي ما ىك كاجب عمى األسرة نحك الطفؿ في الحاالت الطبيعية يصبح كاجبا عمى األـ
العازبة إذا قررت االحتفاظ بو ،فتتحمؿ مسؤكلية الرعاية كالحضانة كالتربية كاإلنفاؽ كالتدريس
كالتحسيس باألماف كالدؼء بيدؼ تحقيؽ نفسية سكية لمطفؿ.
كمنو فإف ىذه المسؤكلية التي تتحمميا األـ العازبة تجاه كلدىا غير شرعي يكتسي إما طابعا
ماديا أك معنكيا ،لذلؾ سكؼ نتطرؽ مف خبلؿ الفرعيف اآلتييف إلى اآلثار المادية كاآلثار
المعنكية الناتجة عف االحتفاظ األـ العازبة بكلدىا غير شرعي.

1

رجاء ناجي ،األطفاؿ الميمشوف قضاياىـ وحقوقيـ  ،منشكرات المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة ايسيسكك،1999 ،

ص.19
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الفرع األوؿ :اآلثػػػػار المػػػػػػػاديػػة:
كيقصد بيذه اآلثار تمؾ الجكانب المادية التي يحتاج إشباعيا مكارد مالية كاقتصادية تعتمد
1

عمييا األـ العازبة مف إشباع حاجات ابنيا المادية كلعؿ أبرزىا:
أوال  /النفقػػػػػػػػػػػة:

يقصد بالنفقة تكفير احتياجات الطفؿ مف مأكؿ كممبس كمشرب ،باإلضافة إلى أجكر بعض
األمكر التي قد يحتاج إلييا الطفؿ في شؤكف حياتو كمصاريؼ العبلج كالدكاء ،كمصاريؼ
2

الدراسة ...إلى آخره مف األمكر التي جرل العرؼ االجتماعي عمى إرسائيا.

كقد أكدت المادة(  )78مف قانكف األسرة ( ) 11/84عمى أنو "تشمؿ النفقة :الغذاء كالكسكة
كالعبلج كالسكف أك أجرتو ،كما يعتبر مف الضركريات في العرؼ كالعادة".
فاألـ العازبة في أغمب األحياف ال تتمقى أم معكنة مف أم جية إال في حاالت محدكدة
،كذلؾ مف خبلؿ طمبيا معكنة مف مصالح النشاط االجتماعي كالتضامف كتككف ىناؾ
مساعدات عينية (حميب أطفاؿ ،حفاظات ).....التي تككف لمدة سنتيف ،كتتكقؼ ىذه المعاكنات
فيما بعد ،كمف بعد قد تساعد األـ العازبة مف قبؿ المصالح المذككرة لمحصكؿ عمى عمؿ .
فاألـ صحيح قامت بفعؿ غير أخبلقي ،كغير مقبكؿ شرعا كقانكنا ،إال أنو قد يتحفظ عمى
قانكنا بالنسبة لممنظكمة القانكنية في الجزائر ،فإذا نظرنا إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كبإعماؿ
عاـ لنص المادة(  )222مف قانكف األسرة نجد ىذه العبلقة غير مشركعة كمعاقب عمييا،
بالنسبة لجميع مف أرتكبيا دكف تمييز ،إال في العقكبة ،كىذا عمى خبلؼ قانكف العقكبات الذم
ال يعتبر ىذه العبلقة زنا كغير مشركعة إال إذا كاف أحد أطرافيا أك كبلىما متزكج ،أما إذا
كانت بيف غير متزكجيف فمـ يشير ليا بشكؿ كاؼ كىذا عمى خبلؼ رجؿ كامرأة ال تربط بينيما

1

خديجة دخنيات ،وضعية األطفاؿ غير الشرعييف في المجتمع الجزائري

 ،مذكرة ماجستير في عمـ االجتماع -تخصص

عائمي ،-جامعة الحاج لخضر-كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية كالعمكـ اإلسبلمية ،-باتنة ،الجزائر ،السنة الجامعية /2011
 ،2012ص .30 -29
2

فايز عايد الظفيرم ،الطفؿ والقانوف :معاممتو  ،وحمايتو الجنائية في ظؿ القانوف الكويتي ( ،) 2000/1999مجمة الحقكؽ،

مجمد( ،)25عدد ( ،)01الككيت ،2001 /03/01 ،ص .137
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عبلقة زكجية ،تعتبر جريمة فساد ،يعاقب عمييا القانكف بالحبس مف شير إلى سنة،

1

إال أف

ىذا الطفؿ ليس لو أم ذنب.
كمنو فمو الحؽ أف يعيش حياة كريمة مع أمو ،كذلؾ عف طريؽ تكفير مكرد مالي ليذه األـ
كلك بسيط ،كلعؿ الجمعيات الخيرية التي تنشط في ىذا المجاؿ في المغرب حققت خطكات
متقدمة في مسألة إعانة األـ العازبة بغرض مساعدتيا مف أجؿ تكفير عمؿ مف أجؿ ضماف
حياة كريمة البنيا ،كلعؿ أبرز ىذه الجمعيات " ،جمعية إنصاؼ" ،ك"جمعية التضامف النسكم"،
إال أف ىذه الجمعيات تكاجو كثي ار مف االنتقادات داخؿ بعض األكساط في المغرب ،كذلؾ
بالقكؿ أنيا تشجع مثؿ ىذه العبلقات.
فمثبل جمعية "إنصاؼ" تضع شركط الستقباؿ األـ العازبة كمساعدتيا ىي ابنيا أف ال تككف
األـ تتعاطى المخدرات ،أك ليا انحرافات معينة ،كمستعدة لبلستقبلؿ بذاتيا ىي كابنيا ،أما
جمعية التضامف النسكم فيي تحتضف األميات كتدعميف عف طريؽ منح ليتمكف مف العيش
في سكف مبلئـ كتكفر الطعاـ كالرعاية الصحية ليف كألطفاليف ،كما تعمميف حرفا تساعدىف
2

عمى رعاية أطفاليف.

كمنو األـ العازبة إذا قررت االحتفاظ بالطفؿ فيي ممزمة باألنفاؽ عميو فالتزاـ العازبة بالنفقة
ىك التزاـ مؤقت كقد يككف مستم ار أحيانا أخرل كىذا يستشؼ مف خبلؿ استقراء المادة(  )78مف
قانكف األسرة  ،أف األـ تجب عمييا نفقة كلدىا إذا كانت بيا القدرة ،كتستمر ىذه النفقة لمذكر
ببمكغو سف الرشد المدني كىك تسعة عشر (  )19سنة ،كاإلناث بالدخكؿ ،كتستمر في حالة ما
3

إذا كاف الكلد عاجز آلفة عقمية أك بدنية أك مزاكلة لمدراسة كتسقط عنيا بالكسب.

1

أنظر نص الفصؿ (  ) 490مف ظيير شريؼ رقـ (  )01/59/413الصادر في  1962/12/26المتعمؽ بالمصادقة عمى

مجموعة القانوف الجنائي المغربي

 ،1963/06/05ص .1297

 ،الجريدة الرسمية المغربية ،عدد (

 2640مكرر) ،لسنة (  ،)52المؤرخة في

2

سارة حيدر ،ظاىرة األميات العازبات في المغرب انحالؿ أـ فقر وجيؿ

3

دليمة سبلمي ،حماية الطفؿ في قانوف األسرة ،مذكرة ماجستير فرع قانكف خاص ،جامعة يكسؼ بف خدة-كمية الحقكؽ، -

بتاريخ . 2010/08/18

،www.maghress.com/wadnon/159 ،

بف عكنكف ،الجزائر ،السنة الجامعية ،2008/2007ص ( 84 -83بتصرؼ).
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كبالتالي فالنفقة كاجبة عمى األـ إذا كانت قادرة مادية عمى ذلؾ مف ثـ يطرح التساؤؿ في
حالة عدـ قدرة األـ العازبة عمى اإلنفاؽ عميو ،فيؿ يمكنيا االحتفاظ بيذا الطفؿ أك أف األـ
العازبة تحصؿ عمى مساعدة مالية معينة.
في الحقيقة أنو في الغالب ال تحصؿ عمى أم مساعدة مالية مف أم جية رسمية أك مدنية،
فحتى المساعدات التي تتحصؿ عمييا تككف عينية مف قبؿ جيات رسمية ،كما يمكنيا أف
تتحصؿ األـ العازبة مف بعض الجمعيات الخيرية غير الحككمية عمى مساعدة باختبلؼ
طابعيا فقد تككف مالية أك حتى معنكية في بعض األحياف ،كلكف ىذه الجمعيات ال تعد تذكر
في الجزائر نظ ار لمكضع الدقيؽ كالرؤية النمطية ليذه الفئة في المجتمع الجزائرم فكجكد مثؿ
ىذه الجمعيات قد يعتبر مف البعض عمى أنو تشجيع لكجكد مثؿ ىذه الحاالت داخؿ المجتمع.
فالكاقع أف األـ العازبة التي تقرر االحتفاظ بابنيا غالبا ما تجدىا مرمية عمى قارعة الطريؽ
تمارس التسكؿ بيذا الكلد ،أك أنيا تعيش حياة صعبة كمزرية جدا ،ىذا ناتج عف عدـ تقبؿ
المجتمع كأسرة ىذه األـ ليذا الطفؿ.
كمنو فإف األـ العازبة مف أجؿ أف تتكفر البنيا احتياجاتو المتعمقة بالممبس كالغذاء كالمسكف
كالعبلج...الخ غالبا ما تمجأ إلى التسكؿ أك القياـ بعمؿ شاؽ ال يسد جميع ىذه الحاجيات.
كمنو الجمعيات الخيرية قد تككف مساعد لؤلـ العازبة كمحف از لبلحتفاظ بابنيا كرعايتو ،ذلؾ
أف الشغؿ الشاغؿ لؤلـ العازبة إذا قررت االحتفاظ بالطفؿ ىك عدـ تقبؿ ىذا الكضع مف
المجتمع ،ككيفية رعاية ىذا الطفؿ ،ألنيا غالبا ما تككف لكحدىا دكف معيؿ خاصة مف أسرتيا.
ذلؾ أف الطفؿ ميما أخطأت يككف في حاجة ألمو في بداية حياتو ،كلعؿ أبرز مثاؿ في ىذا

المكضكع يككف بالرجكع إلى عيد النبي  ،كذلؾ في ما يعرؼ بقصة الغامدية ،كالتي جاءت
إلى رسكؿ اهلل  كالتي قالت يا رسكؿ اهلل !! إني قد زنيت فطيرني فردىا فمما كاف الغد قالت:
يا رسكؿ اهلل ! لـ تردني ،لعمؾ تردني كما رددت ماع از  .فكا هلل !! إني لحبمى  .قاؿ أماه،
فأذىبي حتى تمدم فمما كلدت أتتو بالصبي في حرقة ،قالت :ىذا قد كلدتو

– قاؿ أذىبي

فأرضعيو حتى تفطميو فمما فطمتو أتتو بالصبي في يده كسرة خبز فقالت لو :ىذا ،يا نبي! قد
فطمتو ،كقد أكؿ الطعاـ ،فدفع الصبي إلى رجؿ مف المسمميف ،ثـ أمر بيا فحفر ليا إلى
صدرىا ،كأمر الناس فرجمكىا ،فيقبؿ خالد بف الكليد بحجر فرمى رأسيا ،فتنضح الدـ عمى كجو
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خالد فسبيا ،فسمع نبي اهلل  إياه فقاؿ ( :ميال! يا خالد! فو الذي نفسي بيده ! قد تابت
1

توبة ،لو تابيا صاحب نكس لغفر لو).

مف خبلؿ ىذه قصة ،يستشؼ مدل رعاية الشريعة اإلسبلمية بيذه الفئة مف األطفاؿ بالرغـ
مف فادحة ما عممو الكبار ،كذلؾ مف خبلؿ مراعاة مصمحة ىذا الطفؿ ،بتأجيؿ حد زنى
المحصنة في سبيؿ رعايتو كاطعامو خاصة في أكثر المراحؿ التي ىك بحاجة أمو.
كبالتالي فاألـ باحتفاظيا بطفميا خاصة في بداية حياتو ،يجب عمييا أف تكفر ليذا الطفؿ في
إطار نفقتيا عميو ،أبرز احتياجاتو كىي مسكف صالح يحميو كيكفر لو األمف كالراحة كالذم
يضمف لمطفؿ بعض اليدكء.
ككذلؾ المأكؿ كالغذاء البلزـ مف أجؿ نمك جسده بداية مف مسألة إرضاعو مف طرؼ األـ إذا
2

كانت قادرة صحيا عمى ذلؾ.

كمنو فاألـ العازبة باحتفاظيا بابنيا مطالبة بتكفير حد أدنى لو مف الحياة الكريمة بتكفير
بعض مستمزماتو المادية ،كليس االحتفاظ بو كجعمو عرضت لظركؼ قاسية في الحياة كما لك
تجعؿ مف شارع بيتو ،كتمتيف التسكؿ ،كىذا يعتبر إضرار بالطفكلة ميما كاف سبب كجكدىا،
فاألجدر أف تككف ىناؾ شركطا الحتفاظ األـ بابنيا غير شرعي خاصة فيما تعمؽ بمسألة
اإلنفاؽ عميو ،كتكفير حياة مستقرة نكعا ما.
لكف ماىك معمكؿ بو في الجزائر أف األـ تحتفظ بالطفؿ دكف أم قيد أك شرط ،كىذا ما قد
يضر بمصمحة الطفؿ في بعض األحياف ،كيجعمو عرضة لمعديد مف المخاطر ،خاصة إذا
كانت ىذه األـ العازبة ال تممؾ مقكمات كافية لبلحتفاظ بيذا الطفؿ ،كىك ما يؤدم إلى تدىكر
حقكقو في ظؿ عدـ كجكد قانكف لمطفؿ كاضح المعالـ ،عمما فقط أف ىناؾ مشركع قانكف لحماية
الطفؿ ،كىك محؿ مناقشة في البرلماف.
كمف ىنا يطرح التساؤؿ ،ىؿ مف المعقكؿ أف يسمح لؤلـ العازبة أف تحتفظ بالطفؿ دكف التأكد
مف قدرتيا المادية خاصة بغرض اإلنفاؽ ،قد يقكؿ البعض أنو مف األفضؿ أف يبقى الطفؿ مع

1

مسمـ بف الحجاج بف مسمـ ،صحيح مسمـ المسند الصحيح المختصر مف السنف بنقؿ العدؿ عف العدؿ عف الرسوؿ اهلل ،

2

خديجة دخينات ،مرجع سابؽ ،ص .31-30

حققو  :أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ،ج ،2ط ،1دار طيبة ،الرياض ،السعكدية ،2006 ،ص .693
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أمو في كؿ الحاالت لكف ىذا ال ينؼ أف تربية طفؿ ليس بالييف ،في مثؿ ىذه الحالة في ظؿ
غياب كياف أسرم.
كبالتالي فاألفضؿ لؤلـ العازبة ،إذا لـ تكف قادرة نيائيا عمى اإلنفاؽ عمى ىذا الطفؿ ،أف
تضعو في المؤسسات الخاصة ،كلكف دكف أف تقطع عبلقتو بو ،كذلؾ بزيارتو كؿ ما أتيحت ليا
1

الفرصة.

ثانيا  /الميػػػػػػػػػػػراث:
إف الميراث ىك ما ينتقؿ جب ار بالمكت إلى الكارث مف تركة مف مكرثو يثبت ممؾ الكارث ببل
اختيار منو لما كرثو مف مكرثو مف حيف مكتو.
فأخرج ما يتعمؽ بالتركة مف سائؿ الحقكؽ غير اإلرث ،كما ينتقؿ إلى الكارث مف تركة مكرثو
باختياره كديف لو عمى الكرثة ،أك كاف باختياره كرضا الكرثة فكصية لو مف مكرثو ،كذلؾ كفؽ
شركط اإلرث ،ككجكد أحد أسبابو كانتقاء مكانعو كايفاء التركة لئلرث كسائر الحقكؽ المتعمقة
2

بو.

فاألـ العازبة إذا تكفيت ،ككاف ابنيا معيا أك حتى إف اعترفت بو مف قبؿ ،فيك يرثيا ،كىذا
باتفاؽ أىؿ العمـ عمى أف كلد الزنا يرث مف جية أمو كغيره مف األكالد ،ألنو كلدىا ،كألنو
منسكب إلييا ،كالنسب سبب لئلرث ،كىك ككلد المبلعنة.
كبالتالي فكلد الزنا يرث أمو إذا انتسبتو ليا أقرب بأنو كلدىا ،كما أنو إذا تكفى ىذا الكلد فإف
أمو ترث حقيا مف تركة ىذا الكلد ،كما يرث ىذا الكلد مف يدلكف باألـ ،كىذا محؿ اتفاؽ أىؿ
العمـ  .كقد قاؿ الشافعي أنو إذا مات كلد المبلعنة ككلد الزنا كرثت أمو حقيا في كتاب اهلل،
3

كاخكتو ألمو.

1

مقابمة مع  ":السيد يكسؼ عبد البلكم "مدير دار الطفكلة المسعفة بالكادم ،بتاريخ.2014/11/12

2

عبد الرحماف بف إبراىيـ بف السيد الياشـ ،الوجيز في الفرائض  ،ط ،2دار ابف الجكزم ،المممكة العربية السعكدية،2012 ،

3

محمد بف إدريس الشافعي ،األـ  ،حققو  :رفعت فكزم عبد المطمب ،ج  ،3ط ،1دار الكفاء ،المنصكرة ،مصر ،2001 ،ص

ص .28
.177
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يقكؿ ابف الحزـ " كلد الزنا يرث أمو كترثو أمو ،كليا عميو حؽ األبكة األمكمية مف البر كالنفقة
كالتحريـ ،كسائر أحكاـ األميات ،كال يرثو الذم تخمؼ مف نطفتو كال يرثو ىك كال عميو حؽ
األبكة كال بر كال نفقة كال تحريـ كال في غير ذلؾ ...كال نعمـ ىذا خبلفا إال في التحريـ فقط .
كبرىاف صحة ما قمنا ىك قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ " الكلد لمفراش كلمعاىر
الحجر" ،فألحؽ الكلد بالفراش كىي األـ كبصاحبو كىك الزكج أك السيد كلـ يجعؿ لمعاىر إال
1

الحجر كمف جعؿ تحريما بما الحؽ لو في األبكة فقد ناقض .

الفرع الثاني :اآلثػػػػػػار المعنوية:
إف األـ العازبة عندما تحتفظ بطفميا يترتب عمييا العديد مف االلتزامات ،كىذه االلتزامات
مختمفة الصفة فقد تككف مادية كما أشرنا سابقا ،أك معنكية كىذا ما سأتناكلو في ىذا الجانب.
صحيح أف ىذه االلتزامات المعنكية متعددة إال أننا سنتطرؽ إلى جانبيف األكثر شمكلية ليذه
االلتزامات كالمتمثمة في الجنسية كالحضانة.
أوال  /الجنسيػػػػػػػػة:

الجنسية ىي رابطة ركحية سياسية كقانكنية تفيد انتماء فرد لشعب دكلة معينة كبالتالي فالفرد

بمجرد اكتسابو جنسية دكلة ما ،يصبح تابعا ليا كيتمتع بكافة الحقكؽ الكطنية عمى عاتقو كافة
2

المسؤكليات الكطنية.

كبالرجكع إلى قانكف الجنسية الجزائرم مف خبلؿ أحكاـ المادة (

 )06منو نبلحظ أف الطفؿ

مجيكؿ األب كمعمكـ األـ إذا كانت جزائرية يتحصؿ عمى الجنسية الجزائرية األصمية.
كمنو فالطفؿ كاف كاف غير معمكـ ،كأف أمو جزائرية كالتي قررت االحتفاظ بو فإف ىذا الطفؿ
يتحصؿ عمى الجنسية الجزائرية األصمية بمكجب رابطة الدـ بناءا عمى نص المادة (  )06مف
قانكف الجنسية.

1

أبي محمد عمي بف حزـ ،المحمى ،حققو :محمد منير الدمشقي ،ط ،1إدارة الطباعة المنيرية ،القاىرة ،مصر1352 ،ھ ،ص

2

شمس الديف الككيؿ ،الموجز الوجيز في الجنسية ومركز األجانب  ،ط ،1دار العارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ،1964 ،ص -26

. 302
.27
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كبالتالي فالمشرع الجزائرم بمكجب األمر رقـ(  )01/05المؤرخ في  ،2005/02/27تـ تعديؿ
المادة (  ) 06مف األمر رقـ(  )86/70المؤرخ في  1970/12/15المتضمف قانكف الجنسية،
1

بما يعطي الحؽ لمطفؿ غير شرعي جنسية كالدتو الجزائرية ،بمكجب رابطة الدـ.

كلعؿ نص المادة (  ) 02مف قانكف الجنسية المصرم كاف صريحا ،خبلفا لقانكف الجنسية
الجزائرم بنصيا في فقرة ( )03عمى ذلؾ "،يككف مصريا ...:مف كلد في مصر مف أـ مصرية
2

كلـ تثبت نسبتو إلى أبيو قانكنا.

كالمبلحظة أف نص المادة(  )03/02تطرؽ إلى الكالدة قي مصر فقط ،جاءت نص المادة( )03
مف قانكف الجنسية المصرم بنصيا عمى أنو يعتبر مصريا مف كلد في الخارج مف أـ مصرية

كأب مجيكؿ  ،3...كبالتالي فإف قانكف الجنسية المصرم جاء بالتفصيؿ مف خبلؿ أحكاـ نص
المادة ( )2ك( )3كىذا خبلفا لنص المادة ( )06مف األمر( )01/05التي جاءت عامة كمطمقة.
ثانيا  /الحضانػػػػػػػػػػة:

إف الحضانة حؽ لمطفؿ ،في الطكر األكؿ مف أطكار حياتو إلى أف يبمغ السف التي يستغنى

فييا عنيا ،ذلؾ أنيا مكقكفة بزمف معيف كىك عمر حضانة الطفؿ.
كقد اتفؽ الفقياء عمى أف األـ أحؽ الناس بالحضانة ،إذا كانت أىبل لذلؾ ،ككما ىك معمكـ
4

أف كلد الزنا أك غير شرعي ينسب إلى أمو كبالتالي فحضانتو عمى أمو،

كصحيح أف المشرع

الجزائرم مف خبلؿ قانكف األسرة الجزائرم لـ يتطرؽ إلى ىذه المسألة ،لكف بإحالة إلى الشريعة
اإلسبلمية مف خبلؿ نص المادة ( )222مف قانكف األسرة ،كبالتالي فإف األـ إذا قررت االحتفاظ
بيذا الطفؿ فتجدر عمييا حضانتو كذلؾ برعايتو كتعميمو كالقياـ بتربيتو عمى الديف كالخمؽ
5

كالسير عمى حمايتو كحفظو صحة كخمقو (المادة  62مف قانكف األسرة).

1

أنظر المادة ( )06مف األمر()01/05المؤرخ في  2005/02/27المعدؿ والمتمـ لقانوف الجنسية ،الجريدة الرسمية،

2

أنظر المادة () 02مف القانكف رقـ( )07لسنة  1975المتضمف قانوف الجنسية المصري.

عدد( ،)15لسنة( ،)42المؤرخة في ،2005/02/27ص.15
3

أنظر المادة ( )03مف قانوف الجنسية المصري  ،مرجع سابؽ.

4

أحمد عبد المجيد حسيف ،أحكاـ ولد الزنا في الفقو اإلسالمي  ،مذكرة ماجستير جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف،

5

أنظر المادة(  ) 62مف قانكف(  ) 11/84المتضمف قانوف األسرة ،مرجع سابؽ ،ص.913

 ،2008ص .97
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كمنو فاألـ العازبة يقع عمييا عبئ حضانة ابنيا ذلؾ أنيا ىي األحؽ بالحضانة كىذا ما أكدت
عميو المحكمة العميا الجزائرية مف خبلؿ ق ارراتوا.
قرار رقـ(  )582813بتاريخ .2010/11/11
" المبػػدأ – أـ البنت مجيكلة األب ،المتكفؿ بيا مف طرؼ الغير ىي األكلى بالحضانة حيث
كبمراجعة القرار المطعكف فيو تبيف منو أف المطعكف ضده متكفؿ بالبنت محؿ النزاع كالطاعنة
أميا مف أب مجيكؿ.
كحيث أف الطاعنة بصفتيا أـ البنت أكلى مف غيرىا في حضانتيا.
كحيث بقضاء قضاة المكضكع خبلفا لذلؾ يككنكا قد أساؤا تقدير الكقائع فضبل عمى أنيـ لـ
1

يعطكا لقضائيـ األساس القانكني ،األمر الذم يستكجب اإلجابة لمكجو المشار لكجاىتو".

ككتحقيؽ عمى ىذا القرار نبلحظ أف المحكمة العميا أكدت عمى ضركرة إرجاع البنت مجيكلة
األب إلى أميا بالرغـ مف أنيا ىي مف سممتيا إلى كافميا ،كذلؾ باعتبارىا ىي أكلى بحضانة
ابنتيا مف غيرىا ،لكف المبلحظ أف القضاة في المحكمة العميا لـ يثيرك

ا مسألة مصمحة

الطفمة ،ذلؾ أف تربية ىذه الطفمة كاف في ظؿ عائمة ،كلك لـ تكف عائمتيا ،بينما سكؼ تنتقؿ
رعايتيا كحضانتيا لكالدتيا الحقيقة دكف كجكد أك معرفة األب ،كحتى دكف معرفة قدرة األـ
عمى تربية ىذه البنت ،ألف ىذه المسألة متعمقة بحماية كضماف حقكؽ ككرامة ىذه الطفمة.
لئلشارة أف األـ بصفتيا الحاضنة سكؼ تككف ليا الكالية ىذا كفقا لما حدده قانكف األسرة مف
ة اإلجراءات

خبلؿ نص المادة (  )87سكاء كانت ىذه الكالية عمى الماؿ أك النفس مع مراعا
2

المحددة قانكنا.

كلقد أكدت المحكمة العميا مف خبلؿ قرارىا رقـ (  )476515المؤرخ بتاريخ ،2009/01/14
3

"عمى أف إسنادا الحضانة لؤلـ ،بدكف منحيا الكالية عمى الطفؿ ،يعد خرقا لمقانكف".

كمنو فاألـ العازبة تككف ليا حضانة ابنيا كىي األحؽ بحضانتو ،لكف السؤاؿ الذم يطرح
نفسو كىك في حالة كفاة األـ العازبة لمف تككف الحضانة.
1

مجمة المحكمة العميا ،العدد ( ، )01لسنة  ،2011ص .265 ،262

2

أنظر المادة( )87مف األمر( )02/05المؤرخ في  2005/02/27المعدؿ والمتمـ لقانوف األسرة ،الجريدة الرسمية ،عدد(،)15

3

مجمة المحكمة العميا ،العدد األكؿ ،لسنة  ،2009ص .268 ، 265

لسنة( ،)42المؤرخة في ،2005/02/27ص.22

52

الوضعية األساسية االبن غري شرعي

الفصل األول

إف كلد الزنا يدلي بأمو ،النقطاع نسبو مف أبيو ،فبل أقارب لو مف جية األب فإذا كقع لؤلـ
مانع مف الحضانة أك تكفيت ،تنتقؿ الحضانة إلى أقارب األـ مف اإلناث كعمى رأسيـ أـ األـ،
األخت األـ ،ثـ الخالة ،ثـ بنت األخت األـ ،ثـ بنت األخ األـ ،ثـ خالة األـ ،ثـ عمة األـ،
1

كىذا ما أقره مذىب الحنفية ،أما باقي المذاىب فاختمفكا في ترتيب مرتبة ىؤالء.

لكف ليس ىناؾ ما يجبر ىؤالء األقارب مف جية األـ عمى حضانة الطفؿ غير شرعي عمى
األقؿ مف الجانب القانكني ،كحتى كاف قبمت إحداىف رعايتو كحضانة فيككف فقط مف جانب
الشفقة كعمى سبيؿ التبرع ،ذلؾ أنو غالبا ما تتخمى عائمة األـ العازبة عنيا في مثؿ ىذه
الحاالت ،كترفض العائمة ىذا الطفؿ باعتباره كصمة عار عمى العائمة ،كبالتالي ال يتخيؿ في
معظـ الحاالت قبكؿ حضانتو مف األقارب مف جية أمو ،كبيذا يككف مصير الطفؿ إما إحالتو
إلى المؤسسات االجتماعية الخاصة بذلؾ (مؤسسات الطفكلة المسعفة) ،أك تحتضنو عائمة
بديمة(الكفالة).
كفي األخير كفي مثؿ حالة ىؤالء األطفاؿ الذيف ك إف احتفظت بيـ األـ ،يبقكف في نظر
القانكف كالمجتمع كلد زنا كبدكف نسب ،كال يشفع ليذا الطفؿ االحتفاظ بو مف قبؿ أمو ،فالقانكف
الجزائرم لـ يضع صكرة كاضحة لمثؿ ىؤالء األطفاؿ كال ألمياتيـ أيضا ،كأنو مرآة عف ما يراه
المجتمع ليذه الفئة .

1

عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي ،االختيار لتعميؿ المحتار ،حققو  :محسف أبك دقيقة ،ج ،4ط ،3دار المعرفة ،بيركت،

لبناف ،ص .15
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المبحث الثاني

وضع االبف غير شرعي في مؤسسات الرعاية االجتماعية

إف مؤسسات الرعاية االجتماعية ،تحاكؿ دائما أف تجد البديؿ لما حرـ منو الطفؿ ،أك تحؿ
محؿ العناصر التي تنقصو في حياتو ،لكي تتكامؿ لديو الفرص لتككينو كتربيتو بصكرة طبيعية،
1

أك عمى األقؿ ،لكي تصبح أقرب إلى ىذه الصكرة.

فالطفؿ المتخمى عنو ،نتيجة عبلقة غير شرعية ،سكاءا أكاف معمكـ األـ كتـ التخمي عنو في
المستشفى ،أك كجد عمى قارعة الطريؽ(لقيط) ،يعتبر كغيره مف فئات الطفكلة المككنة لممجتمع
2

يستحؽ اإلىتماـ كالعناية في كؿ خطكة مف خطكاتو في المجتمع.

كصحيح أف ىؤالء األطفاؿ ليس ليـ كنؼ عائمي يكفر ليـ الحماية الكافية كىك ما أدل
بالضركرة إلى تدخؿ الدكلة خاصة لحماية ىذه الفئة اليشة في المجتمع باعتبارىـ جزء ال يتج أز
3

مف المجتمع ،كذلؾ بتكفير مؤسسات لرعاية ىؤالء األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية.

كمنو فالدكلة عمى اعتباراتيا أنيا تقكـ بحماية األفراد كضماف حقكقيـ خصكصا إذا كاف ىؤالء
األفراد ضعافا عاجزيف ال يستطيعكف المطالبة بحقكقيـ كحمايتيا كاألطفاؿ عمكما ،كمف ىنا
كاف كاجبا عمى الدكلة تكفير اإلمكانيات البلزمة لحماية األطفاؿ غير شرعييف سكاء أكانكا
لقطاء أك حتى تـ التخمي عنيـ مف طرؼ أمياتيـ في المستشفيات ،كذلؾ مف خبلؿ إنشاء
مراكز تعنى بيـ مف أجؿ تكفير الحماية البلزمة ليـ.
كمف ىنا سكؼ نتطرؽ مف خبلؿ ىذا المبحث إلى ثبلثة جكانب متعمقة بيذه المؤسسات التي
تحاكؿ لعب دكر أسرم في حياة ىؤالء األطفاؿ كىي كاآلتي:
 -المطمب األوؿ :اإلطار القانوني لمؤسسات الرعاية االجتماعية.

 المطمب الثاني :شروط و إجرااات قبوؿ األطفاؿ غير شرعييف في مؤسسات الرعايةاالجتماعية.
 المطمب الثالث :تأثير مؤسسات الرعاية االجتماعية عمى األطفاؿ محؿ الرعاية .1

حسني نصار ،تشريعات حماية الطفولة ،ط ،1منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ،1973 ،ص .296

2

زياف سعيدم ،أحكاـ المقيط -دراسة تأصمية تطبيقية ، -أطركحة دكتكراه في أصكؿ الفقو ،جامعة الجزائر- ،كمية العمكـ

3

عصاـ أنكر سميـ ،مرجع سابؽ ،ص .203

اإلسبلمية، -الجزائر ،نكقشت بتاريخ  ،2013/06/05ص .322
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المطمب األوؿ

اإلطار القانوني لمؤسسات الرعاية االجتماعية

إف إيجاد مثؿ ىذه المؤسسات المتعمقة بتقديـ خدمة اجتماعية اليدؼ منيا حماية األطفاؿ
المحركمكف مف الرعاية األسرية،األمر الذم يتطمب كضع أساس قانكني ،ذلؾ أف فكرة إنشاء
المحاضف كبناء دكر رعاية األطفاؿ المحركميف مف األسر ،ال ينبغي أف يككف أم ار اختياريا ،أك
ضمف بدائؿ قائمة كمتاحة ،يتييأ مف خبلليا الجك الطبيعي لتكاجد الطفؿ ،كىك األسرة الحقيقة
1

كحتى البديمة عنيا.

فالمجكء إلى إنشاء المحاضف كالمؤسسات ىك ضركرة مف الضركرات التي أفرزتيا السياسة
العامة المكجية ليذا النكع مف األطفاؿ (المحركميف مف الرعاية األسرية) كالتي تعبر كلؤلسؼ
عف عدـ الشعكر بالمسؤكلية مف قبؿ المجتمع كاألسر داخمو نحك ىذه الفئة ،مف رعايتيـ
2

ككفالتيـ مف أفرادىا.

فيذا االضطرار إلنشاء ىذه المحاضف كالمؤسسات لرعاية األطفاؿ يعكس حجـ الجيكد
المبذكلة مف الدكلة لرعاية ىؤالء األطفاؿ كحمايتيـ ،كيؤكد أيضا حضكرىا كأدائيا لكاجباتيا
كمسؤكلياتيا نحك ىذه الفئة.
كاف كاف البعض لـ يشجع عمى إنشاء دكر الحضانة خشية المساعدة عمى الزنا كىك تعميؿ
مردكد ،ألف األسباب التي نتبلقى بيا كقكع الزنا ليس مف ضمنيا ،معاقبة الصغير بحرمانو مف
3

الرعاية بعد تخمى كالديو كالمجتمع عف دكرىما في حمايتو ككفالتو.

كمنو فالدكلة باعتبارىا الحامي األساسي عف طريؽ مؤسساتيا لحقكؽ الفرد عمى رأسيـ
الطفكلة خاصة تمؾ المحركمة مف جك أسرم كاف عمييا إيجاد مكاف إليكاء ىؤالء األطفاؿ،
كلعب دكر بسيط يعكض عنيـ الحرماف ككصمة العار التي ينظر بيا المجتمع ليـ ،كذلؾ عف
طريؽ كضع تشريعات متعمقة بسير ك عمؿ ىذه المؤسسات لذلؾ سكؼ نتطرؽ في ىذا المطمب
إلى الجانب القانكني ليذه لممحاضف مف خبلؿ النقطتيف اآلتيتيف:
1

زياف سعيدم ،مرجع سابؽ ،ص .333

2

أنظر المادة (  )03/20مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ  ،اعتمدت كعرضت لمتكقيع كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية

3

زياف سعيدم ،مرجع سابؽ ،ص .333

العامة لؤلمـ المتحدة  25/44المؤرخ في  1989 /12/20كدخمت حيز النفاذ بتاريخ .1990 /09/02
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 الفرع األوؿ :مف حيث الييئات. -الفرع الثاني :مف حيث الوظائؼ.

الفرع األوؿ :مف حػػيث الػييئات:
إف دار الحضانة مؤسسة اجتماعية يطمؽ عمييا مؤسسة الطفكلة المسعفة بالجزائر ،كلقد تظـ
المشرع الجزائرم كجكد كعمؿ ىذه المؤسسات مف خبلؿ العديد مف المراسيـ كلعؿ أبرزىا
المرسكـ رقـ (  )83/80المؤرخ في 1980/03/15ـ كالمتضمف أحداث دكر األطفاؿ المسعفيف
كتنظيميا كسيرىا ،فنصت المادة (  )01منو " عمى أف تحدث دكر لؤلطفاؿ المسعفيف تخصص
لقبكؿ األكالد كأيتاـ الدكلة كتربيتيـ مف كالدتيـ حتى سف البمكغ"
كأكدت المادة ( )02منو عمى أف ُدكر األطفاؿ المسعفيف مؤسسات عمكمية ذات طابع إدارم
تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المادم ،كتُكضع تحت كصاية كزير الصحة ،كقد تضمف
ىذا المرسكـ عدة نقاط متعمقة بدكر األطفاؿ المسعفيف سكاء ما تعمؽ بيياكميا ككظائفيا،

كتضمف ثبلثة كعشركف (  )23مادة شممت العديد مف الجكانب.
بمكجب المرسكـ رقـ(

 )04/12المؤرخ في

1

إال أف ىذا المرسكـ تـ إلغاءه

 ،2012/01/04المتضمف القانكف األساسي

النمكذجي لمؤسسات الطفكلة المسعفة.
ك لعؿ االختبلؼ بيف المرسكميف يكمف في اختبلؼ الجية الكصية فبعد أف كانت تحت
كصاية كزير الصحة مف خبلؿ المرسكـ رقـ(  ،)83/80أصبحت تحت كصاية الكزير المكمؼ
2

بالتضامف االجتماعي ،إلى جانب بعض االختبلفات األخرل.

ك لذلؾ مف خبلؿ ىذه النقطة سكؼ نتطرؽ إلى تعريؼ ىذه المؤسسات ك الجكانب الييكمية
المقررة مف خبلؿ المرسكـ (  )04/12المتضمف القانكف األساسي النمكذجي لمؤسسات الطفكلة
المسعفة.

1

أنظر المرسكـ (  )83/80المؤرخ في  1980/03/15المتضمف إحداث دور األطفاؿ المسعفيف  ،الصادر بالجريدة الرسمية،

2

أنظر المرسكـ (  )04/12المؤرخ في 2012/01/04المتضمف القانوف األساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة ،

عدد(  ،) 12لسنة ( )17المؤرخة بتاريخ ،1980/03/18ص  457كما يمييا .

الجريدة الرسمية ،عدد ( ،)05لسنة () 49المؤرخة بتاريخ  ،2012/10/29ص  07كما يمييا.
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أوال  /تعريؼ مؤسسات الطفولة المسعفة:

عرفت المادة( )02مف المرسكـ ( )04/12مؤسسات الطفكلة المسعفة بأنيا مؤسسات عمكمية
ذات طابع إدارم ،تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي.
أما المشرع المصرم فقد عرفيا عمى إنيا كؿ دار إليكاء األطفاؿ ممف ال تقؿ سنيـ عف
ست( )06سنكات كال تزيد عمى ثمانية عشر( )18سنة ،كالذيف حرمكا مف الرعاية األسرية بسبب
1

اليتـ ،أك تصدع األسرة أك عجزىا عف تكفير الرعاية األسرية السميمة لطفؿ.

كالمبلحظ مف خبلؿ التعريفيف أف المشرع الجزائرم عرؼ ىذه الدار انطبلقا مف اعتبارىا
كمؤسسة خبلفا لممشرع المصرم الذم عرفيا انطبلقا مف األشخاص الذيف يحؽ ليـ أف يككنكا
تحت رعاية ىذه الدار.
أما المشرع اإلماراتي فأكد عمى أف ك ازرة الشؤكف االجتماعية تشرؼ بالتنسيؽ مع ك ازرة
الداخمية عمى دكر رعاية مجيكلي النسب في الدكلة مف كافة النكاحي اإلجرائية كالتنظيمية،
كعمى الجيات المختصة التنسيؽ في ىذا الشأف مع الك ازرة

2

كيطمؽ عمى ىذه المؤسسات

باإلمارات" القرل السكنية لؤلطفاؿ " بأنيـ يعشكف في بيئة معزكلة عف المجتمع أك أنيـ يعيشكف
( )SOSكىك

في مؤسسة الرعاية بؿ ضمف عائمة حقيقية ،كذلؾ باختيار نمط قرل األطفاؿ

النظاـ المطبؽ عالميا بيذا الشأف كتقكـ ىذه القرل عمى أساس إشباع حاجات األطفاؿ ضمف
3

أربعة مبادئ أساسية كىي أف يككف لكؿ طفؿ إخكة كأخكات كخالة كبيت كقرية.

كىذه القرل (  )SOSتختمؼ عف المؤسسة الطفكلة المسعفة مف عدة جكانب مف حيث الجية
الكصية ككذلؾ المبادئ التي تقكـ عمييا ،فيذه القرل (  )SOSال تخضع لكصاية ك ازرة التضامف
كما ىك الحاؿ بالنسبة لمؤسسات الطفكلة المسعفة بؿ ىي منضكية تحت لكاء منظمة دكلية

1
2

أنظر المادة ( )48مف قانوف الطفؿ المصري ،مرجع سابؽ.

أنظر المادة (  )04مف القانكف االتحادم رقـ (  )1لسنة  2012في شأف رعاية األطفاؿ مجيولي النسب باإلمارات العربية

اتي  ،عدد( ، )537المؤرخة في . 2012/0 6/08
المتحدة المؤرخ في  ، 2012/06/07الجريدة الرسمية اإلمار ة
3

قرل األطفاؿ العالمية(  ،)sosمنظمة دولية تيتـ برعاية وتربية وتنشئة األطفاؿ فاقدي العائؿ

كيرجع الفضؿ لؤللماني

"ىييرماف جكمينز" في تأسيس ىذا المشركع النيؿ كالمنتشر اليكـ في معظـ دكؿ العالـ كتقكـ فكرة ىذا البناء االجتماعي عمى
نظرية األـ البديمة.
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غير حككمية (  )SOS kinderdorf internationalكيكجد فرع ليا في الجزائر يتكاجد عمى
مستكل د اررية بالجزائر العاصمة كىي تستقبؿ أيضا بعض األطفاؿ مجيكلي النسب.
كالمبلحظ أف المشرع الجزائرم مف خبلؿ المرسكـ التنفيذم (

 )04/12المتضمف القانكف

األساسي النمكذجي لمؤسسات الطفكلة المسعفة ،لـ يأخذ بنظاـ ىذه القرل ( )SOSعمى خبلؼ
القانكف اإلماراتي الذم قرر عند إنشاء دكر رعاية مجيكلي النسب إتباع نمط قرل (. )SOS
كمنو فإف مؤسسة الطفكلة المسعفة عبارة عف مؤسسة تربكية بيداغكجية تستقبؿ األطفاؿ
كذلؾ لبلستفادة مف التكفؿ النفسي ك التربكم كذلؾ بحمايتيـ مف مختمؼ األخطار التي قد
تيديدىـ عند حرمانيـ مف جك أسرم كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بعدة جكانب سكاء ما تعمؽ منيا
1

بالجانب الصحي أك الجانب التربكم أك الجانب النفسي أك الجانب االجتماعي.
ثانيا  /ىيئات مؤسسة الطفولة المسعفة:

تتككف مؤسسة الطفكلة المسعفة مف العديد مف ىيئات كذلؾ بغرض القياـ بتسيير ىذه
المؤسسة مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ كالغرض الذم كجدت مف أجمو كىك حماية الطفكلة
المخركمة مف الجك األسرم عمكما كحماية مجيكلي النسب خصكصا.
كلقد نظـ المرسكـ التنفيذم (  )04/12كؿ ما يتعمؽ بالييئات المككنة ليذه المؤسسة ،فنصت
المادة (  )07منو بأنو يسير المؤسسات مجمس إدارة كيديرىا مدير كتزكد بمجمس نفسي طبي
تربكم.
كمف ىنا نستشؼ أف ىناؾ ثبلثة (  )03ىيئات أساسية لتسير مؤسسات الطفكلة المسعفة كىي
كاآلتي:
 .1مجػػمس اإلدارة:
مجمس اإلدارة ىك الذم يسير مؤسسات الطفكلة المسعفة كيتككف مف عدة أعضاء ىـ:
 -ممثؿ عف مديرية النشاط االجتماعي كالتضامف لمكالية.

1

مزكز بركك ،خميس بكفالة  ،مداخمة بعنكاف" واقع اإلرشاد النفسي في مؤسسات الكفالة االجتماعية مف خالؿ عمميتي

اإلدماج واعادة اإلدماج ،دار الطفولة المسعفة ودار العجزة نموذجا

" ،مف الممتقى الدكلي حكؿ كاقع اإلرشاد النفسي في

مؤسسات الكفالة االجتماعية مف خبلؿ عمميتي اإلدماج ،المنظـ مف قبؿ مخبر تطكير الممارسات النفسية كالتربكية ،جامعة

كرقمة ،الجزائر ،بتاريخ .2009/02/19
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 ممثؿ عف مديرية الصحة كالسكاف لمكالية المستشفيات. ممثؿ عف مديرية التككيف كالتعميـ المينييف لمكالية. -ممثؿ عف مديرية الشباب كالرياضة لمكالية.

 ممثؿ عف مستخدميف البيداغكجية لممؤسسة ينتخبو نظراؤه. ممثؿ عف مستخدميف اإلدارييف لممؤسسة ينتخبو نظراؤه. ممثميف (  )2عف الجمعيات ذات الطابع االجتماعي العاممة في نفس مجاؿ نشاطاتالمؤسسة
عمى أف يترأس الكالي أك ممثمة المجمس ،كما ينعقد المجمس بحضكر مدير المؤسسة كعكف
1

إستشارم كيتكلى أمانة المجمس.

كيعيف أعضاء اإلدارة الكالي بناءا عمى اقتراح مف السمطات ك المنظمات التابعيف ليا لمدة
2

ثبلثة ( )03سنكات قابمة لمتجديد.

كيتداكؿ مجمس اإلدارة عند إنعقاده عدة نقاط أبرزىا:
 النظاـ الداخمي المؤسسة. برامج نشاطات المؤسسة. مشركع ميزانية المؤسسة كحساباتيا. الصفقات كالعقكد كاالتفاقات كاالتفاقيات. اقتناء األمبلؾ المنقكلة كالعقارية كالتصرؼ فييا قبكؿ اليبات كالكصايا كرفضيا. التقرير السنكم لنشاطات المؤسسة الذم يعده مديرىا كؿ المسائؿ المتعمقة بميمة المؤسسة كتنظيميا كسيرىا.3

 -مشاريع تييئة المؤسسة كتكسيعيا.

1

أنظر المادة ( ) 10مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ، )04/12مرجع سابؽ ،ص.7

2

أنظر المادة ( )11مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.7

3

أنظر المادة ( )12مف المرسكـ التنفيذم رقـ (  ،)04/12مرجع السابؽ ،ص.09
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يجتمع مجمس اإلدارة مرتيف في السنة بدكرة عادية ،باستدعاء مف رئيسو ك يمكف أف يجتمع
)3/2أعضائو أك مف السمطة

في دكرة غير عادية بناءا عمى طمب رئيسو أك مف ثمثي(
الكصية(ك ازرة التضامف).

1

عمى أف تكجو إستدعاءات شخصية ألعضاء مجمس اإلدارة خبلؿ  15يكما قبؿ تاريخ انعقاد
المجمس ،كىذا إذا كانت دكرة عادية ،فإذا كانت غير عادية تكجو اإلستدعاءات قبؿ  8أياـ مف
2

تاريخ االنعقاد.

3

كتككف مداكالت المجمس صحيحة بحضكر نصؼ أعضائو.
.1المديػػػػر:

يعيف مدير مؤسسة الطفكلة المسعفة بقرار مف الكزير المكمؼ بالتضامف الكطني

4كيقكـ

المدير بتسيير المؤسسة ،كيكمؼ بالخصكص بتنفيذ مداكالت مجمس اإلدارة ،كيمثؿ المؤسسة
5

أماـ العدالة كفي جميع أعماؿ الحياة المدنية.

كما يعد مشركع الميزانية لممؤسسة كحساباتيا كيقدميا لمجمس اإلدارة كيعد برامج النشاطات
كالحصيمة السنكية لممؤسسة ،كيسير عمى ممارسة السمطة السممية عمى جميع مستخدمي
المؤسسة طبقا لمتنظيـ المعمكؿ بو ،كيككف ىك اآلمر بالصرؼ فيما يتعمؽ بميزانية المؤسسة.
إف مجمس اإلدارة كالمدير كالمجمس النفسي التربكم ىياكؿ أساسية لتسيير مؤسسة الطفكلة
المسعفة ،كالقياـ عمى تطبيؽ اليدؼ كالغرض األساسي مف إنشائيا ،كالسير عمى الييكؿ
التنظيمي ليا كيككف كاآلتي:

1

أنظر المادة ( )13مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.09

2

أنظر المادة ( )14مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ  ،ص.09

3

أنظر المادة(  )15ك(  )16مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.10-09

4

أنظر المادة ( )17مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.10

5

أنظر المادة ( ) 18مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.10
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مؤسسة الطفولة المسعفة

اإلدارةمديػر-السكرتارية

األمانة العامةمقتصدأميف مخزف-مساعد أميف مخزف

المصمحة التنفيذية والبيداغوجيةالطبيبالممرض-أخصائي نفسي  -تربوي

المراقدمراقد الكتاكيتمراقد الفراشات-مراقد البراعـ

شكؿ رقـ )1( :الييكؿ التنظيمي لمؤسسة الطفولة المسعفة.
 -مػػػالحظة:

يقكـ المشركع البيداغكجي بتنظيـ ىياكميا بما تقتضيو كؿ ىيئة كذلؾ لضماف الثبات كألماف

لؤلطفاؿ مع نفس الشخص كالتحكـ في تغييرىـ ككثرة عددىـ ،خاصة فيما يتعمؽ:
 تنظيـ األطفاؿ كفقا لمسف مع التقميص مف عدد العمبلت داخؿ كؿ مرقد كيسمى المرقدبحسب الفئة العمرية التي يبمغيا الطفؿ كىي:
 مراقد الكتاكيت :مف الميبلد إلى الشير السادس مراقد الفراشات :مف الشير السادس إلى سنة مراقد البراعـ  :مف عاـ إلى ستة سنكات. تقسـ المؤسسة إلى كحدات سكنية كفقا لسف كمراحؿ النمك كاليدؼ منو ىك تكفير جك1

عائمي لممقيميف بالمؤسسة.

.3المجمس النفسي الطبي التربوي:
إف المجمس النفسي الطبي التربكم مكمؼ بدراسة كابداء رأيو في المسائؿ المرتبطة
بالنشاطات البيداغكجية كببرامج التكفؿ بالطفكلة المسعفة ،فيك المسؤكؿ عف إعداد كاقتراح
برامج النشاطات التربكية كالثقافية كالترفييية كضماف متابعتيا ،كما يقكـ باقتراح كؿ ما يتعمؽ
بالتدابير التي مف شأنيا أف تسمح بتمبية حاجيات األطفاؿ ك المراىقيف المسعفيف خاصة في

1

مقابمة مع السيد  ":يكسؼ عبد البلكم" مدير مركز الطفكلة المسعفة بالكادم ،يكـ . 2014/11/12
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المجاؿ الطبي كالنفسي كاالجتماعي كالتربكم ،إلى جانب ذلؾ يقدـ تكصيات حكؿ كؿ المسائؿ
1

التي تخص مياـ المؤسسة كتنظيميا كسيرىا.

كيتككف المجمس النفسي الطبي التربكم مف عدة أعضاء ىـ كاآلتي:
 مدير المؤسسة رئيسا. نفساني عيادم طبيب. مربي متخصص لممؤسسة ينتخبو نظراؤه. مساعد اجتماعي. مساعد في الحياة اليكمية لممؤسسة ينتخبو نظراؤه. -ممرض.

2

كيمكف لممجمس أف يستعيف بأم شخص يراه كفأ مف شأنو المساعدة في أشغاؿ المجمس.

يقكـ مدير المؤسسة بتعييف أعضاء المجمس النفسي الطبي التربكم لمدة سنة قابمة لمتجديد،
يجتمع المجمس كؿ ثبلثة ( )03أشير في دكرة عادية باستدعاء مف الرئيس ،كما يمكنو أف
يجتمع في دكرة غير عادية بناءا عمى طمب مف رئيسو أك بطمب مف ثمثي(

 )3/2أعضائو،

كيحدد الرئيس جدك أعماؿ اجتماعات المجمس النفسي الطبي التربكم ،كيجب أف تكجو
استدعاءات شخصية ألعضائو مرفقة بجدكؿ أعماؿ المجمس قبؿ
3

 8أياـ مف تاريخ انعقاد

المجمس.

الفرع الثاني :مف حيث الػوظائؼ:

إف اليدؼ األساسي كالعاـ مف إنشاء مؤسسات الطفكلة المسعفة ىك تقديـ الرعاية المناسبة
لؤلطفاؿ الصغار ذكم الظركؼ الخاصة ممف ال تتكفر ليـ الرعاية السميمة في األسرة ك
المجتمع الطبيعي.
1

المادة ( )19مف المرسكـ التنفيذم رقـ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.10

2

أنظر المادة ( )20مف المرسكـ التنفيذم رقـ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.10

3

أنظر المادة ( )21كما يمييا مف المرسكـ التنفيذم رقـ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص .10
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كمف أجؿ الكصكؿ ك تحقيؽ ىذا اليدؼ األساسي تكمؼ مؤسسات الطفكلة المسعفة باستقباؿ
األطفاؿ المسعفيف مف الكالدة إلى سف ثمانية عشر(  )18سنة ،كالتكفؿ بيـ ليبل كنيا ار كىذا في
انتظار كضعيـ في كسط عائمي.
كما تكمؼ ىذه المؤسسات ،عمى كجو الخصكص بما يأتي:
 ضماف األمكمة ،مف خبلؿ التكفؿ بالعبلج كالتمريض. ضماف الحماية مف خبلؿ المتابعة الطبية كالنفسية كالعاطفية كاالجتماعية. ضماف حفظ صحة كسبلمة الرضيع كالطفؿ كالمراىؽ عمى المستكييف الكقائي كالعبلجي.
 مرافقة األطفاؿ كالمراىقيف أثناء فترة التكفؿ قصد اندماج مدرسي كاجتماعي كمينيأفضؿ.
 ضماف سبلمة األطفاؿ ك المراىقيف الجسدية كالفكرية. ضماف التنمية المنسجمة لشخصية األطفاؿ كالمراىقيف. السير عمى تحضير المراىؽ لمحياة االجتماعية المينية. العمؿ عمى كضع األطفاؿ في الكسط العائمي.كتجدر المبلحظة أنو بالنسبة لؤلطفاؿ المسعفيف الذم بمغك سف (

 )18سنة كلـ تكف ليـ

الفرصة بااللتحاؽ بكسط عائمي ،تقكـ المصالح المكمفة بالنشاط االجتماعي المعنية باتخاذ
1

تدابير مبلئمة قصد التكفؿ بيـ كمرافقتيـ بغرض إدماجيـ اجتماعيا كمينيا.

كتجدر اإلشارة بأف الطفكلة المسعفة ليست متعمقة بالمقطا ء أك مجيكلي األب فقط كاف كانكا
يشكمكف الجزء األكبر مف ىذه الفئة ،فالطفؿ المسعؼ مف منظكر نفسي ىك الذم ال مأكل لو
كال عائد ،كتفككت حياتيـ األسرية بسبب ظركؼ قاىرة ،كمف ثـ انفصمكا عف أسرىـ كحرمكا مف
2

االتصاؿ الكجداني بيـ كقد ألحقكا بدكر الحضانة أك معاىد الطفكلة كالمبلجئ.

كمنو فاألطفاؿ المسعفيف ىـ أطفاؿ ال يعيشكف في أسرة أك عائمة بؿ يعيشكف في مراكز
الطفكلة المسعفة ،كىذا راجع إلى عدة مشاكؿ اجتماعية أك اقتصادية مثؿ النبذ العائمي ،أك

 1أنظر المادة ( )05مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.07
2
Norbert Sillamy; dictionnaire de la psychologie, paris, Larousse,1989.
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الفقر ،أك كفاة الكالديف ،أك بالسجف ،كمف بينيـ األطفاؿ غير شرعييف ،كىـ الذيف يكلدكف مف
1

كالديف غير متزكجيف زكاجا شرعيا.

كلقد صنؼ العالـ "صكؿ  "Souleك "نكؿ  " Noelاألطفاؿ المسعفيف كاآلتي:
 اليتامى القاصروف :ىي الفئة التي تكجو مف طرؼ المستشفيات إلى المصالح المعنيةلتربيتيـ كاإلشراؼ عمييـ ،كينتيي إلييا كؿ األطفاؿ الذيف ليس لدييـ عبلقة تربطيـ بعائبلتيـ
الطبيعية خاصة العبلقة الكالدية ،كتسمى ىذه الفئة ب " :األطفاؿ غير شرعييف" كقد يككف الطفؿ
مجيكؿ الكالديف فتتكفؿ بو مصمحة الشؤكف االجتماعية ،أك يككف مجيكؿ األب كمعمكـ األـ
فيحمؿ اسميا.
 األطفاؿ المكفوليف :ىي الفئة التي تكجو مف طرؼ قاضي األحداث عمى اعتبارىا في حالةتشرد أم في حالة خطر معنكم كمادم ،كىذا يعني أف ىذه الفئة تنتمي لعائبلت التي لدييا

مشاكؿ في عدـ القدكة عمى التكفؿ بالطفؿ.
 األطفاؿ المؤقتيف :ىي الفئة التي تكدع في مؤسسة مختصة مف طرؼ األكلياء لمدة محددة2

نتيجة لمصاعب مالية مؤقتة.

إال أنو ما يبلحظ عمى المرسكـ التنفيذم (  )04/12المتضمف القانكف األساسي النمكذجي
لمؤسسات الطفكلة المسعفة لـ يشتمؿ عمى تعريؼ لفئات الطفكلة المسعفة ،كىذا خبلفا لقانكف
الصحة العمكمية (لؤلمر رقـ  )79/76حيث أعتبرىـ ىذا القانكف أيتاـ الدكلة ،كىـ الذيف تشمميـ
الحاالت التالية:

3

 الكلد المكلكد مف أب كأـ مجيكليف ككجد في مكاف ما أك حمؿ إلى مؤسسة كديعة (المقيط). الكلد المكلكد مف أب ك أـ معمكميف كمتركؾ منيما كلـ يمكف الرجكع إلييما(متركؾ). الكلد الذم ال أب لو كال أصؿ يمكف الرجكع إلييما كليس لو أم كسيمة لممعيشة(يتيـ فقير). الكلد الذم سقطت عنو سمطة األبكيف بمكجب تدبير قضائي كعيد بالكصاية عميو إلىاإلسعاؼ العمكمي لمطفكلة.
1

اسمي بقاؿ ،فاعمية برنامج عالجي قائـ عمى فنية التدريب التحصيني لدى عينة مف األطفاؿ المسعفيف بدار الحضانة

2

مزكز بركك ،خميس بكفكلة ،مرجع سابؽ.

3

أنظر المادة ( )246مف األمر رقـ ( )79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية ،مرجع سابؽ ،ص .1392

بنوف بوىراف ،مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،ج( ،)01العدد ( ، )09جامعة كىراف  ،كىراف  ،الجزائر ،2012 ،ص .62
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المطمب الثاني

شروط واجرااات قبوؿ األطفاؿ غير شرعييف في مؤسسات الرعاية االجتماعية
صحيح أف مف أىـ كاجبات الدكلة أف تكفر اإلمكانيات البلزمة لحياة األطفاؿ غير الشرعييف
ذلؾ أنيـ في األغمب محرمكف مف العطؼ كالحناف الذم يحتاجو الطفؿ في بداية حياتو ،فيذه
اإلمكانيات مف شأنيا إعطاء حياة أفضؿ لمطفؿ مف أجؿ أف يككف عنصر فعاال في المجتمع
كبعيدا عف الكقكع في الفساد كاالنحراؼ كلعؿ أبرز آلية لحماية ىؤالء األطفاؿ ىك إنشاء دكر
رعاية ليـ ،كما ذكرنا سابقا.
إف ىذه الدكر كالمحاضف أك ما يعرؼ "بمؤسسات الطفكلة المسعفة" في الجزائر ال تفتح
أبكابيا لجميع األطفاؿ ،ذلؾ أف األصؿ ىك كجكد الطفؿ ضمف عائمتو كأسرتو التي تقدـ لو كؿ
ما يضمف لو راحتو كيجعؿ منو ،إنسانا صالحا كراشدا.
فإيجاد ىذه المؤسسات كالمحاضف ،كاف نتاجا لظيكر فئة مف األطفاؿ داخؿ المجتمع ،ىذه
الفئة مف األطفاؿ محركمة مف تكاجدىا داخؿ كسط عائمي أك أسرم يحتضنيا ،كالتي غالبا ما
يككف نتاج ىذه الفئة ىك عبلقات غير شرعية بيف رجؿ كامرأة ،مف ىنا كجدت ضركرة إنشاء
مثؿ ىذه المؤسسات مف قبؿ الدكلة ،ذلؾ أف ىذه األخيرة تبقى الكافؿ األكؿ لحقكؽ الطفؿ
كضمانيا.
إف إيجاد ىذه المؤسسات المتعمقة برعاية األطفاؿ المحركميف مف رعاية األسرية أك الميمميف،
كاف عف طريؽ سف تشريعات كقكانيف تنظـ عمؿ ىذه المؤسسات كتحدد جميع ما يتعمؽ بيذه
الدكر ك المؤسسات ،كذلؾ قصد تقديـ أفضؿ خدمة ليؤالء األطفاؿ.
كلعؿ أبرز ما نظمتو ىذه القكانيف المتعمقة بيذه المؤسسات ،ىك ما يتعمؽ باإلدارة التي تسير
عمى تسيير ىذه المؤسسة ،مف أجؿ الكصكؿ إلى الغرض الذم كجدت بصدده ،كما حددت ىذه
القكانيف الجكانب المتعمقة بيذه الفئة خاصة فيما يتعمؽ بالتحاقيا بيذه المؤسسات ،ككضعيا
ضمف حمايتيا ك كفمتيا ذلؾ أنو ال يمكف كضع أم طفؿ ضمف ىذه المؤسسة أك الدكر أك
المحاضف إلى بعد استيفاء عدة شركط كاجراءات إدارية عمى عدة مستكيات ،لمتأكد مف أف ىذا
الطفؿ لو الحؽ في أف يستفيد مف ىذه الرعاية.
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كمف ىنا سكؼ تناكؿ في ىذا المطمب جانبيف يتعمقاف بيذه الشركط كاإلجراءات لكضع ىؤالء
األطفاؿ غير شرعييف داخؿ مؤسسات الطفكلة المسعفة المتمثمة في اآلتي:
الفرع األوؿ :شروط قبوؿ األطفاؿ غير شرعييف داخؿ مؤسسات الرعاية االجتماعية.الفرع الثاني :اإلجرااات المتبعة لتسوية وضعية األطفاؿ غير شرعييف داخؿ مؤسساتالرعاية االجتماعية .

الفرع األوؿ :شروط قبوؿ األطفاؿ غير شرعييف داخؿ مؤسسات الرعاية االجتماعية:
لكضع األطفاؿ داخؿ مؤسسة الرعاية االجتماعية ،ال بد مف أف تتكفر فييـ شركط معينة

كصفات محددة ،كذلؾ مف أجؿ أف يككنكا محؿ رعاية ىذه المؤسسات.
كمف أجؿ معرفة ىذه الشركط كالصفات ال بد أكال مف إيجاد مفيكـ كتعريؼ ليذه الفئة أكال
كمنو استخراج ىذه الشركط.
كتجدر اإلشارة أف ىؤالء األطفاؿ الذيف يستفيدكف مف رعاية ،ىاتو المؤسسات تتعدد التسميات
التي تطمؽ عمييـ ،ففي الجزائر يعرؼ ىؤالء بفئة الطفكلة المسعفة ،كفي المغرب األطفاؿ
الميمميف ،...كلكف في الحقيقة كميـ محركمكف مف الرعاية األسرية.
أوال  /تعريؼ األطفاؿ المحروموف مف الرعاية األسرية:
إف األطفاؿ المحركمكف مف الرعاية األسرية ،ليسكا كميـ أطفاؿ غير شرعييف ،كلكف تعتبر
أكبر فئة مف األطفاؿ المحركمكف مف الرعاية األسرية ،كلذلؾ سكؼ أتطرؽ إلى تعريؼ ىذه
الفئة ككؿ حسب تسميتيا في كؿ منظكمة قانكنية ،كمف ثـ التطرؽ إلى فئة األطفاؿ غير
الشرعييف بفئتييا.
 .1تعريؼ الطفولة المسعفة:

(المنظكمة القانكنية الجزائرية) ،تعرؼ ىذه الفئة في مجتمعنا

الجزائرم بأبناء الدكلة ،أك أيتاـ الدكلة كما أطمؽ عمييـ األمر رقـ (  ) 79/76المتضمف قانكف
الصحة العمكمية سابقا ،في المادة ( ) 246منو.
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فالمادة (  )246مف قانكف الصحة العمكمية سابقا كضعت تعريفا قانكنيا ليذه الفئة

 ،1كلكف

بمكجب القانكف ( )05/85المؤرخ في  1985/02/16المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا ،ثـ إلغاء
2

ىذا األمر ،كالمبلحظ أف قانكف الصحة كترقيتيا لـ يحمؿ أم تعريؼ ليذه الفئة.

كقبؿ التطرؽ إلى التعريؼ القانكني ليذه الفئة ،سكؼ نتطرؽ إلى مفيكـ ىذه الفئة عند خبراء
عمـ النفس.
.1أ.الطفولة المسعفة لدى عمماا عمـ النفس:
كرد في المعجـ لعمـ النفس أف الطفكلة المسعفة" :ىي فئة األطفاؿ الذيف ليس بكسع آبائيـ
أف يعتنكا بيـ ،بسبب اليجر ،صعكبات الحياة ،السياؽ االجتماعي لؤلـ العازبة ،مرض اآلباء،
بطالة،

3

حبس ،إبعاد مف المنزؿ األسرم أك مكت األبكيف"...

كعرؼ فرويد ( *)freudالطفكلة المسعفة عمى أنيـ أطفاؿ ببل مأكل كعائؿ ،ليـ تفككت في
حياتيـ األسرية بسبب ظركؼ قاىرة كمف ثمة انفصمكا عف أسرىـ كحرمكا مف االتصاؿ الكجداني
بيـ كالذم يككف بسبو تفكؾ الرباط العائمي ،كقد ألحقكا بدكر الحضانة أك معاىد الطفكلة
كالمبلحؽ.
فالطفؿ المسعؼ ىك طفؿ محركـ مف العائمة كمف التنشئة في الكسط األسرم األصمي مف
أبكيف شرعييف ،ككذلؾ األطفاؿ في خطر معنكم كمادم الذيف يمكف تضيفيـ عمى الطريقة التي
اقترحتيا «  » J .Noel et M. Soulإلى" أطفاؿ الدكلة المقطاء" ك"أطفاؿ تحت الرعاية" ك"أطفاؿ
4

في كضعية مؤقتة" ك"أطفاؿ تحت المراقبة كأطفاؿ منقذيف".

1

أنظر المادة ( )246مف األمر رقـ ( )79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية ،مرجع سابؽ ،ص.1411

2

أنظر المادة ( )01/268مف القانكف رقـ ( )05/85المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا ،مرجع سابؽ ،ص .202

3

نكربير سيبلمي ،المعجـ الموسوعي في عمـ النفس ،ترجمة كجيو أسعد ،ج ،4منشكرات ك ازرة الثقافة السكرية ،دمشؽ ،سكريا،

 ،2001ص  ،1893ص.139

* "سيعيسمكند شمكمد فركيد" (1856ـ1939 -ـ) ،ىك طبيب نمساكم ،اختص بدارسة العصبي كمفكر حر ،يعتبر مؤسس عمـ
التحميؿ النفس الحديث.
4

لمياء بميؿ ،واقع الرعاية البديمة في العالـ العربي ،دراسة تحميمية ،المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية ،مارس  ،2008ص .05
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فالطفؿ المسعؼ يبقى دائما ذلؾ الشخص الذم لديو قصكر كعجز يطمب دائما مف اآلخريف
1

التدخؿ لتغطية عجزه كقصكره.

.1ب .تعريؼ الطفولة المسعفة القانوني:
فبالنسبة لممشرع الجزائرم نجده كضع فئات الطفكلة المسعفة مف خبلؿ قانكف الصحة(األمر
 79/76المؤرخ في  ،)1976/10/23كذلؾ مف خبلؿ نص المادة (  )246منو التي تنص "
بكضع القصر مف الجنسيف كالتابعيف ألحد األصناؼ المدرجة بعده تحت حماية ككصاية
مصمحة اإلسعاؼ العمكمي كالمسماة أيتاـ الدكلة:
 .1الكلد المكلكد مف أب كأـ مجيكليف ككجد في مكاف ما أك حمؿ إلى مؤسسة كديعة كىك:
(المقيط).
 .2الكلد المكلكد مف أب كأـ معمكميف كمتركؾ منيما كلـ يمكف الرجكع إلييما أك إلى
أصكليما كىك( :كلد متركؾ).
 .3الكلد الذم ال أب لو كال أـ كال أصؿ يمكف الرجكع إلييـ كليس لو أم كسيمة المعيشة
كىك( :يتيـ فقير).
 .4الكلد الذم سقطت عنو سمطة األبكيف بمكجب تدبير قضائي كعيد بالكصاية عميو إلى
2

اإلسعاؼ العمكمي لمطفكلة".

إال أف األمر(  )79/76تـ إلغاءه بمكجب القانكف (

 )05/85المؤرخ في 1985/02/16ـ

المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا ،مف خبلؿ أحكاـ المادة ( )268منو  ،إال أنو مف خبلؿ النظاـ
الداخمي لدكر الطفكلة المسعفة كانت ىناؾ محاكلة لتعريؼ الطفكلة المسعفة مف خبلؿ تعداد
فئاتيا ،في ظؿ عدـ كجكد تعريؼ ليا سكاء مف خبلؿ قانكف الصحة كترقيتيا ،أك مف خبلؿ
المرسكـ رقـ (  ) 83/80الصادر بتاريخ

1980/03/15المتضمف إحداث دكر األطفاؿ

المسعفيف كتنظيميا كسيرىا ،ككذلؾ المرسكـ التنفيذم(

 ) 04/12المؤرخ في 2012/01/04
3

المتضمف القانكف األساسي النمكذجي لمؤسسات الطفكلة المسعفة.

1

خديجة دخنيات ،مرجع سابؽ ،ص .38

2

أنظر المادة ( ) 264مف األمر رقـ (  ) 79/76المتضمف قانوف الصحة العمومية ،مرجع سابؽ ،ص.1411

3

أنظر المادة ( )268مف القانكف رقـ ( )08/85المتعمؽ بحماية الصحة وترقيتيا ،مرجع سابؽ ،ص .202
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حيث تنص المادة (  ) 08مف القانكف الداخمي لدكر األطفاؿ المسعفيف ،عمى انو يعرؼ
األطفاؿ المسعفيف كالتالي:
األطفاؿ المحركميف مف األسرة بصفة نيائية كالمتمثميف فيما يمي:
 الطفؿ الذم فقد أبكيو أك السمطة األبكية بصفة نيائية بقرار مف قاضي األحداث. الطفؿ الميمؿ كالمعركؼ أبكيو ،كالذم ال يمكف المجكء إلى أبكيو أك أصكلو كالمعتبرميمؿ بقرار قضائي.
 الطفؿ الذم ال يعرؼ نسبة كالذم أىممتو أمو عمدا أك لـ تطالب بو ضمف اآلجاؿالمحددة قانكنا.
إال أنو في الحقيقة تعتبر فئة األطفاؿ غير الشرعييف أكبر فئة ،ضمف فئة الطفكلة المسعفة
كالحقيقة أف األطفاؿ غير شرعييف قد يككنكا معمكمي األـ مجيكلي األب ،أك قد يككنكا لقطاء،
إال أنيما يشتركاف في ككنيما كلد كىك الكلد الذم يككف ثمرة عبلقة جنسية غير شرعية بيف
1

الرجؿ كالمرأة.

ب .1.المقيػػػػػػػػػػػػػػط:
كيطمؽ عميو عدة تسميات ،فقد يسمى منبكذ مف نبذة إذا طرحو عمى األرض فقيو معنى
الخبلص مف ىذه النفس البريئة التي ستمحؽ العار بصاحبيا.

ُّيا َّ
الن ِب ُّي إِ َذا
كقد سماه اهلل تعالى( :بالبيتاف المفترل) ،حيث قاؿ اهلل في كتابو العزيز َ يا أَي َ
يف َوَال َي ْقتُ ْم َف أ َْوَال َد ُى َّف
َف َال ُي ْ
ش ِرْك َف ِبالمَّ ِو َ
ات ُي َبا ِي ْع َن َؾ َعمَى أ ْ
اا َؾ ا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
س ِرْق َف َوَال َي ْزِن َ
ش ْي ًئا َوَال َي ْ
َج َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف ِب ُب ْيتَ ٍ
استَ ْغ ِف ْر لَ ُي َّف
َوَال َيأ ِْت َ
اف َي ْفتَ ِري َن ُو َب ْي َف أ َْيدي ِي َّف َوأ َْر ُجم ِي َّف َوَال َي ْعصي َن َؾ في َم ْع ُروؼ فَ َبا ِي ْع ُي َّف َو ْ
ِ
َّ ِ َّ
يـ [ سور الممتحنة اآلية . ]12
الم َو إ َّف الم َو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
قاؿ العمماء :كقد كنى اهلل تعالى بالبيتاف المفترل عبد المقيط.

كلدا فتمحقو
كىك مف لطائؼ الكنايات ،كىك قكؿ جميكر العمماء فمقد كانت المرأة تمتقط ن
بزكجيا كتقكؿ :ىذا كلدم منؾ فكاف ىذا مف البيتاف كاالفتراء أم ال يمحقف بأزكاجيف غير
2

أكالدىف.

1
2

حناف قرقكتي ،رعاية اليتيـ في اإلسالـ ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،2003 ،ص .115
عبد المطمب حمداف ،مرجع سابؽ  ،ص .27
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ب.1.أ) تعريؼ المقيط لغة:

طا أخذتو.
كىك األخذ مف حيث ال يحس فيك ممقكط تقكؿ :لقطت الشيء لق ن

1

ولقيط :فعيؿ بمعنى مفعكؿ ،تقكؿ ،لقطف العمـ لقطنا أخذتو مف الكتاب كىذا الكتاب.

طا باعتبار أنو يمقط ،أك يرفع مف
طا ك ممقك ن
كقد غمب المقيط عمى المكلكد المنبكذ .كتسمى لقي ن
األرض.

كمنبكنذا باعتبار أنو ينبذ أم يطرح في شارع أك غيره.

2

بناء عمى زكاؿ الحقيقة بزكاؿ المعنى المشتؽ منو.
كيسمى منبكذا بعد أخذه ن
كالمعنى أف المقيط ىك الكليد الذم يكجد ممفي عمى الطريؽ كنحكه ال يعرؼ أبكاه كالجمع:
3

لقطاء.

ب.1.ب) تعريؼ المقيط اصطالحا:
اختمفت تعبيرات الفقياء في تعريؼ المقيط ،كذلؾ تبعا الختبلفيـ في الممحظ الذم الحظو كؿ
منيـ عند تعريفو لمقيط.
فمف الحظ فيو جيػالة النسب ،عرفو بقكلو « :المقيط شرعا طفؿ نبيذ أك مطركح بنحك الشارع

ال يعرؼ لو مدعي ».4

كمف الحظ فيو العجز عف فيو العجز عف تعاىد النفس كعدـ قدرة عمى رعايتيا ،عرفو بقكلو:
« المقيط صغير منبكذ في شارع أك مسجد أك نحك ذلؾ ،ال كافؿ لو معمكـ كلك ممي از لحاجتو
5

إلى التعيد».

1

أحمد بف محمد بف عمي القيكمي المقرئ ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  ،ط ،1مطبعة التقدـ العممية ،مصر،

2

عبد المطمب حمداف ،مرجع سابؽ ،ص .23

3

شمس الديف محمد الرممي ،نياية المحتاج إلى شرح المنياج(فقو شافعي) ،ج ،5ط ،3دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،

4

شمس الديف محمد الرممي ،المرجع نفسو ،ص ..416

5

شمس الديف السرخسي ،المبسوط ،ج ،5ط ،1دار المعرفة ،بيركت ،لبناف ،1989 ،ص .209

1362ھ ،ص .103
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كمف الحظ فيو سبب النبذ ك اإلطراح ،عرفو بقكلو:

« المقيط في الشريعة اسـ لحي مكلكد
1

طرحو أىمو خكفا مف العيمة أك ف ار ار مف تيمة ،أم الزنا ».

كمف الحظ فيو جيالة الحرية مع جيالة النسب ،عرفو بقكلو « :المقيط طفؿ ال يعرؼ نسبو كال
يعرؼ رقو ،نبذ في شارع أك باب مسجد أك ضؿ الطريؽ مابيف كالدتو إلى سف التمييز»

2

ىذه بعض تعريفات الفقياء في مختمؼ المذاىب ،ك البد بعد عرض ىذه التعريفات مف تحديد
التعريؼ المختار ،كلكف بعد مناقشة التعريفات السابقة ،نبلحظ في اشتراكيا في معنى جامع
بينيا ،كىك الطرح كالنبذ ،دكف اإلشارة إلى معنى االلتقاط كىك أكلى ،باعتباره المعنى الحقيقي
لمقيط الذم إليو يؤكؿ أمره كعميو معقد جميع أحكامو ،كما أف حصر أسباب النبذ في ما ذكر،
الخكؼ مف الفقر ،كالفرار مف تيمة الزنا ليس صائبا ،ألنو يمكف أف يضيع ىذا الطفؿ سبب
االختطاؼ أك الحركب.
كمنو يمكف تعريؼ المقيط عمى النحك التالي « :المقيط صبي لـ يبمغ نبذه أىمو أكضاع منيـ،
التقط لحفظو ك رعايتو ».
 شػػػرح الػػتعريؼ:صبي :عاـ يشمؿ الذكر كاألنثى ،صغير لـ يبمغ :قيد يخرج بو البالغ نبذه أىمو أكضاع منيـ،
ليشمؿ جميع أسباب النبذ ك اإلطراح التقط لحفظو كرعايتو :بياف لغرض االلتقاط كغايتو.
 -ب )2.ولػػػػػد الزنػػػػػػػػػػػػػػا:

3

ىك الكلد الذم يككف ثمرة عبلقة جنسية غير شرعية بيف الرجؿ ك المرأة.

كتجدر اإلشارة أف كلد الزنا ككلد المعاف في جميع األحكاـ المتعمقة ،فبل يرث مف الرجؿ الذم
جاء مف مائو كال تثبت عميو كاليتو ،ألف نسبو ال يمحؽ بو ،كانما يرث مف أمو كعصبتيا كيرثكنو
ألنو ينسب إلى أمو.
1

4

منصكر بف إدريس الييكتي ،كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع  ،تحقيؽ :إبراىيـ أحمد عبد الحميد ،طبعة خاصة ،دار عالـ

المكتب ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،2003 ،ص.2016
2

أحمد الدردي ار بكبركاتا ،الشرح الصغير  ،ج ،3ك ازرة الشؤكف الدينية مؤسسة المنشكرات اإلسبلمية ،الجزائر،

3

حناف قرقكتي ،مرجع سابؽ ،ص .115

4

محمد بف عيسى الترمذم السممي ،الجامع الصحيح سنف الترمذي  ،راجعو  :أحمد محمد شاكر كآخركف ،ط  ،1دار إحياء

.355

التراث العربي ،بيركت ،لبناف1403 ،ھ ،ص .444
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كمنو فإف المبلعنة بيف الزكجيف ،كالتي تعني قذؼ الرجؿ زكجتو بالزنا أك نسبت الحمؿ إليو،
تجعؿ مف ىذا الطفؿ يأخذ حكـ كلد الزنا ،إذا تـ ىذا المعاف كفؽ ما يقتضيو الشرع ك القانكف.
ككذلؾ الطفؿ الذم يكلد عف طريؽ ارتكاب جريمة االغتصاب في حؽ أمو ،يعتبر طفؿ غير
شرعي ،كيأخذ حكـ كلد الزنا.
فالطفؿ غير شرعي في الحقيقة ىك جاء نتيجة عبلقة غير شرعية ،محرمة شرعا ،كمجرمة
قانكنا ،كاف كاف يتحفظ عمى قانكف فيما يتعمؽ ببعض الجكانب فيجد الطفؿ نفسو أماـ كاقع أنو
ببل ىكية متخمى عنو مف طرؼ األب ،ذلؾ أنو ال تكجد أم صمة بيف ىذا الطفؿ كاألب مف
حيث اليكية ،فيذا الطفؿ ال يمكنو أف يحمؿ اسـ أبيو ،ذلؾ أف العبلقة التي ربطت أمو بأبيو
1

البيكلكجي محرمة في الشريعة اإلسبلمية كغير معترؼ بآثارىا في القانكف بشكؿ عاـ.

كمنو فاألـ بعد أف تنجب ىذا الطفؿ ،تجد نفسيا كحيدة في ظؿ تخمي أب الطفؿ عنيا كحتى
عائمتيا ،مما يضطرىا لتخمي عف ىذا الطفؿ إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية.
كبالتالي فاألـ تتخمى عف أمكمتيا لصغيرىا ،فيي لؤلسؼ تجمد قمبيا مما يجعميا تقسك عمى
2

طفميا كتنكره كتتخمص مف مسؤكليتو ،بالرغـ أنو ال ذنب لو فيما اقترفتو ىي ككالدة.
.1جػ .تعريؼ الطفولة الميممة في القانوف المغربي:

يعرؼ القانكف المغربي الطفكلة المحركمة مف الرعاية األسرية ،بالطفكلة الميممة ،عمى خبلؼ
القانكف الجزائرم.
فالرجكع إلى القانكف المغربي المتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف ،مف خبلؿ نص المادة األكلى
منو تنص عمى أنو" :يعتبر ميمبل الطفؿ مف كبل الجنسيف الذم لـ يبمغ سنة ثماف عشرة سنة
شمسية كاممة إذا كجد في إحدل الحاالت التالية:
 إذا كلد مف أبكيف مجيكليف أك كلد مف أب مجيكؿ كأـ معمكمة تخمت عنو بمحض إرادتيا. إذا كاف يتيما أك عج از أبكاه عف رعايتو كليست لو كسائؿ مشركعة لمعيش إذا كاف أبكاهمنحرفيف كال يقكماف بكاجبيما في رعايتو كتكجييو مف أجؿ اكتساب سمكؾ حسف ،كما في حالة

1

خديجة دخنيات ،مرجع سابؽ ،ص .45

2

أركل سارة صكلي ،صورة األـ لدى الطفؿ المسعؼ  ،مذكرة ماجستير في عمـ النفس-تخصص عيادم ،-جامعة محمد

خيضر -كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،-بسكرة،الجزائر ،السنة الجامعية  ،2013/2012ص .38
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سقكط الكالية الشرعية ،أك كاف أحد أبكيو الذم يتكلى رعايتو بعد فقد اآلخر أك عجزه عف رعايتو
1

منحرفا كال يقكـ بكاجبو المذككر إزاءه"

كمنو نبلحظ أف المشرع المغربي ،أعطى تعريفا كاضحا لمطفكلة الميممة مف خبلؿ تعداد
فئاتيا ،خاصة مجيكلي النسب ،كىذا عمى خبلؿ القانكف الجزائرم الذم ال نجد لو تعريؼ
كاضح لفئات الطفكلة المسعفة ،سكاء ما تعمؽ بقانكف الصحة ،أك القانكف األساسي النمكذجي
لمؤسسات الطفكلة المسعفة .فاألخير كاف أف يشتمؿ أحد القانكنيف عمى تكضيح فئات الطفكلة
المسعفة لعبلقتيا المباشرة بيذه التشريحة ،بدال مف اإلشارة ليا في النظاـ الداخمي لدكر الطفكلة
المسعفة.
.1د .تعريؼ الطفولة المحرومة مف الرعاية األسرية في القانوف المصري:
أطمؽ المشرع المصرم عمى ىذه الفئة مف األطفاؿ تسمية األطفاؿ المحركميف مف الرعاية
2

األسرية ،كىذا مف خبلؿ أحكاـ قانكف الطفؿ المصرم.

كحددت البلئحة التنفيذية لقانكف الطفؿ المصرم ،فئات األطفاؿ المحركميف مف الرعاية
األسرية فيما يمي:
المقطاء.األطفاؿ الذيف يتخمى عنيـ ذككىـ.األطفاؿ الضالكف الذيف ال يمكنيـ اإلرشاد عف ذكييـ كتعجز السمطات المختصة عفاالستدالؿ عمى محؿ إقامتيـ.
األطفاؿ الذيف يثبت مف البحث االجتماعي استحالة رعايتيـ في أسرىـ األصمية مثؿ أكالء3

المسجكنيف كأكالد نزالء مستشفيات األمراض العقمية.

1

أنظر المادة ( )01مف ظيير شريؼ رقـ(  )01/02/172الصادر في  2002/06/13بتنفيذ القانكف رقـ (  ) 15-01المتعمؽ

بكفالة األطفاؿ الميمميف

ص.2362
2
3

المغربي ،الجريدة الرسمية المغربية ،عدد (  ،)5031لسنة (  ،)91المؤرخة في ،2002/08/19

أنظر المادة ( )48مف قانوف الطفؿ المصري رقـ ( )12لسنة  1996كالمعدؿ بالقانكف ( )126لسنة .2008
أنظر المادة (  )86مف الالئحة التنفيذية لقانوف الطفؿ المصري

 2010المؤرخة في . 2010/12/20
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قد تختمؼ التسميات حسب كؿ تشريع حكؿ مثؿ ىذه الفئات ،إال أنو يبقى العنكاف األبرز
أنيا محركمة مف الرعاية األسرية ،كعمى رأسيا فئة األطفاؿ غير شرعييف سكاء أكانكا لقطاء أك
مجيكلي النسب مف جية األب ،ذلؾ أف الطفؿ غير شرعي ينمك عادة عاج از عف التكيؼ مع
المجتمع ،بسبب ما يعانيو مف أزمات نفسية اجتماعية كمادية ،أزمات تنعكس عمى حقو في
التعميـ كاالستقرار ...كفي النياية قد يجد الشارع مأكل لو ىناؾ يتعمـ فيو كيؼ يتمرد عمى
المجتمع ،فيترجـ سمكؾ مناؼ لمقيـ المتعارؼ عمييا .كيمتحؽ بآالؼ األطفاؿ الذيف تجمعيـ
ظركؼ كاحدة ،كىي اإلىماؿ مف طرؼ مجتمعيـ .كمف ىنا انطمقت ضركرة التكفؿ بيؤالء
األطفاؿ مف طرؼ الدكلة ،عف طريؽ إصدار تشريعات خاصة بيذه الفئة كذلؾ بتقديـ الكسائؿ
1

المادية بغرض رعايتيـ.

ثانيا  /شروط قبوؿ األطفاؿ المحروموف مف الرعاية األسرية في مؤسسات الرعاية
االجتماعية:
إف كجكد الطفؿ في دكر الطفكلة المسعفة كما يعرؼ في الجزائر ،أك مؤسسات الرعاية
االجتماعية كما ىك معركؼ في معظـ األنظمة القانكنية العربية ىك خبلؼ األصؿ كضعو
الطبيعي كىك كجكده داخؿ أسرة.
كعميو فإف ىذه المؤسسات ال تفتح أبكابيا لكؿ طفؿ ،كبالتالي ال يتـ قبكؿ إال األطفاؿ الذيف
ال تتكفر لدييـ الرعاية األسرية المناسبة الطبيعية منيا أك البديمة ،كىذا ما يعزز الجانب
االيجابي في قياـ ىذه الدكر كأنيا ما قامت إال بعد غاب المكاف الطبيعي لتكاجد الطفؿ.
فأكؿ شركط القبكؿ ىك انعداـ الرعاية األسرية المناسبة ،كىذا الشرط في الحقيقة ىك أساس
إنشاء مؤسسات الرعاية مف قبؿ الدكلة ،كيشمؿ ىذا الشرط األساسي حاالت كثيرة منيا.
 عدـ إمكانية التعرؼ عمى كالدم الطفؿ أك أسرتو. عدـ شرعية عبلقة أبكم الطفؿ . أف يككف األب ك األـ بمستشفى األمراض العقمية أك مكدعا بأحد السجكف. أف يككف الطفؿ مف أسرة متصدعة بسبب الطبلؽ أك الزكاج األب أك األـ ،أك كبلىمابشرط عدـ كفيؿ برعايتو.
1

رجاء ناجي ،مرجع سابؽ ،ص .13
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 أال يككف حكـ عمى الطفؿ في تشرد أك جناية ،كسيؽ إيداعو بمؤسسة رعاية األحداث. أال يككف مصابا بمرض عقمي أك مرض معدم 1.إضافة إلى الشركط السابقة ،ىك شرطالسف.
فيذا الشرط يحدد مكاف تكاجد ىذا الطفؿ داخؿ المؤسسة ،كما يحدد إنياء إقامتو بالدار أك
المؤسسة ،إما باالنتقاؿ إلى مؤسسة اجتماعية أك مطمقا بعد تأىيمو كاستق ارره داخؿ المجتمع
2

بكظيفة كعمؿ مناسب ،أك بالزكاج بالنسبة اإلناث.

ذلؾ أف مؤسسات الطفكلة المسعفة كما أشرنا سابقا مقسمة فيما يخص إيكاء الطفؿ حسب
سنو ،فيي تشتمؿ عمى مراقد كالتي تحتضف األطفاؿ مف سف الميبلد إلى ستة سنكات ،كىي
أيضا مقسمة بيف مراقد الكتاكيت (مف الميبلد إلى ستة أشير) ،مراقد البراعـ(مف شير إلى
عاـ) ،مراقد الفراشات (مف عاـ إلى  6سنكات) ،كؿ مرقد مف المراقد لو نظامو الخاص فيما
يتعمؽ باالعتناء بيؤالء األطفاؿ ككذلؾ تشمؿ عمى كحدات سكنية كؿ كحدة سكنية تشتمؿ عمى
غرفتيف ك مطبخ ...الخ ،في ىذه الكحدات يعتمد شكؿ العائمة بكجكد المربية دكر األـ إلى جنب
أطفاؿ مختمفيف في السف كلكف يتجاكز سنيـ ستة ( )06سنكات.
كقد حددت المادة (

 )05مف المرسكـ التنفيذم (

3

 )04/12المتعمؽ بالقانكف النمكذجي

بمؤسسات الطفكلة المسعفة سف األطفاؿ الذيف تستقبميـ كىك مف الكالدة إلى سف ثمانية
عشر( ) 18سنة ،كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو لماذا لـ يتـ اختيار الحد األقصى ،بسف البمكغ
المدني باعتباره بداية األىمية الكاممة لمشخص ،كمنو يمكف القكؿ أف ىذا الجانب ُيظير عدـ
التنسيؽ في القكاعد داخؿ المنظكمة التشريعية في الجزائر.
كفي األخير يمكف القكؿ أنو قد تتعدد التسميات التي تطمؽ عمى ىذه الفئة مف األطفاؿ
باختبلؼ األنظمة القانكنية حسب كؿ دكلة ،فقد يطمؽ عمييا فئة "الطفكلة المسعفة" كما ىك
الحاؿ في الجزائر ،أك" الطفكلة الميممة" كما ىك معتمد في المغرب ،كقد يطمؽ عمييـ" مجيكلي

النسب" كما ىك معمكؿ بو في اإلمارات العربية المتحدة  ،4كلكف في الحقيقة فإف السمة البارزة
1

محمد قاسـ أنسي ،أطفاؿ بال أسر ،ط ،1مركز اإلسكندرية لمكتاب ،اإلسكندرية ،مصر ،1998 ،ص .48

2

زياف سعيدم ،مرجع سابؽ ،ص .335

3
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أنظر المادة ( )01مف قانكف حماية األطفاؿ مجيولي النسب اإلماراتي ،مرجع سابؽ.
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ليذه الفئة ىك "الحرماف مف الرعاية األسرية "كما أطمؽ عمييا المشرع المصرم ،لكف تبقى ىذه
الفئة بحاجة لممساعدة كالعناية بيا داخؿ مجتمعاتنا ،كىك ما أدل بالتشريعات إلى ضركرة
التحرؾ لمعناية بيذه الفئة بإيجاد مؤسسات تحتضف ىؤالء األطفاؿ كتنظـ عمميا كسيرىا كشركط
قبكؿ ىذه الفئة داخؿ أسكار ىذه المؤسسات كالدكر ،كىذه الشركط قد تختمؼ في الظاىر بيف
قانكف كآخر ،كلكنيا في الحقيقة كميا تصب في شرط كاحد كىك الحرماف مف الكنؼ العائمي
ليؤالء األطفاؿ.

الفرع الثاني :اإلجرااات المتبعة لتسوية وضعية األطفاؿ غير شرعييف داخؿ مؤسسات
الرعاية االجتماعية:

لكضع أم طفؿ داخؿ مؤسسات الرعاية ال بد مف استيفاء جميع اإلجراءات التي يتطمبيا
القانكف ،مف أجؿ أف يككف تكاجد الطفؿ داخؿ ىذه المؤسسات أك الدكر قانكنيا.
كفي الكاقع أف ىذه اإلجراءات ليست مكحدة ككؿ لؤلطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية،
فكؿ صنؼ مف ىؤالء األطفاؿ لو إجراءات خاصة بو ،كألف األطفاؿ غير الشرعييف ىـ محؿ
الدراسة ،فسكؼ نتناكؿ اإلجراءات الخاصة بيذه الفئة لجعميا تحت كصاية مؤسسات الرعاية
االجتماعية ،ككما أشرنا سابقا فإف األطفاؿ غير شرعييف قد يككنكا مجيكلي األب معمكمي األـ،
كقد يككنكا مجيكلي النسب (لقطاء) كمنو سكؼ نتناكؿ كؿ إجراء متعمؽ بأحد الفئتيف كؿ عمى
حدل:
أوال  /اإلجرااات المتبعة لقبوؿ الطفؿ مجيوؿ األب معموـ األـ في مؤسسة الرعاية
االجتماعية:
إف الطفؿ مجيكؿ األب معمكـ األـ ىك الذم يكلد نتاج عبلقة غير شرعية بيف أمو ككالده
البيكلكجي ،كلكف ال يعرؼ لو أبكه الحقيقي كفي الحقيقة غالبا ما يتخمى عف األـ بعد عممو
بحمميا ،كيككف اسـ األـ معمكما مف خبلؿ شيادة ميبلد الطفؿ ،كلكف األـ غالبا ما تجبر عف
تخمي عف ىذا الطفؿ لصالح مؤسسات الرعاية لسببيف أكليما اليرب مف الفضيحة ،كثانييما
لعجزىا عف تربية ىذا الطفؿ لكحدىا في ظؿ نظرة االتياـ مف المجتمع ،ككذلؾ لعدـ كجكد
إمكانيات تمكنيا مف رعاية طفميا.
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كمنو فإف األـ تتخمى عف طفميا لصالح مؤسسات الرعاية عند كالدة ىذا الطفؿ ،كيقع عمى
األـ القياـ ببعض اإلجراءات مف أجؿ التخمي عف طفميا.
كفي الحقيقة أف ىذه اإلجراءات تختمؼ مف حالة كالدة األـ داخؿ المستشفى أك كالدتيا في
البيت أك أم مكاف دكف المستشفى.
 .1في حالة والدة األـ في المستشفى:

إذا كضعت األـ طفميا غير شرعي داخؿ المستشفى ،قررت أف تتخمى عف ىذا الطفؿ كتركو

ىناؾ ،فينا تبدأ اإلجراءات المتعمقة بإحالة الطفؿ إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية ،فيي تبدأ
مف المستشفى كتنتيي لدل مصمحة النشاط االجتماعي كمؤسسة الطفكلة المسعفة.

1

كمنو سكؼ تناكؿ كؿ ما تقكـ بو كؿ جية مف إجراءات مف أجؿ كضع ىذا الطفؿ داخؿ
مؤسسة الطفكلة المسعفة.
.1أ) المستشفى:
عند دخكؿ األـ العازبة لكضع ابنيا في المستشفى ،يتـ استقباليا مع االحتفاظ بكؿ المعمكمات
كالبيانات المتعمقة بيا ،كتسجيميا في السجبلت الخاصة ،كعندما تمد األـ ىذا الطفؿ كيتـ التأكد
مف صحتيما ىنا تسأؿ األـ مف طرؼ إدارة المستشفى عف مدل إراداتيا باالحتفاظ بيذا الطفؿ
أك التخمي عنو.
فإذا رفضت التمسؾ بو كرعايتو ،كقررت التخمي عنو ىنا ليا الخيار في خياريف كىما :إما
أف يككف التخمي بشكؿ نيائي عف الطفؿ ،كبالتالي انقطاع أم صمة ليا بيذا المكلكد ،كفقداف
جميع حقكقيا اتجاه الطفؿ ،كاما أف يككف ىذا التخمي مؤقت ،كمنو إمكانية استرجاع األـ
لطفميا.
كبالتالي إذا قررت األـ التخمي عف طفميا بشكؿ نيائي كأبدت رغبتيا بعدـ رعايتو ،كقطع أم
عبلقة ليا بيذا المكلكد فيجب عمييا أف تقكـ بالتكقيع عمى محضر التخمي المسمـ ليا مف قبؿ
المكمؼ بمكتب المتخمي عنيـ ،كذلؾ بعد التأكد مف بعض البيانات المتعمقة باسـ كلقب كمكاف
ميبلد األـ كجنسيتيا كمستكاىا التعميمي كحالتيا االجتماعية ،ككذلؾ معمكمات خاصة بالطفؿ

1

مقابمة مع السيد" :يكسؼ عبد البلكم" ،مدير مؤسسة الطفكلة المسعفة لكالية الكادم ،بتاريخ .2014/12/29
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كصحتو ،...كتسجيميا ضمف المحضر ،كاإلشارة إلى أف ىذا التخمي نيائي مف قبؿ األـ ،كمف
ثـ يقكـ المكمؼ بمكتب المتخمي عنيـ بالتكقيع كالختـ في محضر.
أما إذا قررت األـ أف تعطي نفسيا مدة لمتفكير كاعادة النظر في مسألة االحتفاظ بطفميا فميا
أف تكقع عمى محضر تخمي مؤقت ،كالذم يحكم نفس البيانات المذككرة سابقا في محضر
التخمي النيائي ،كلكف يشار إلى أف محضر تخمي ىذا مؤقت تكقع فيو ألـ كالمكمؼ بمكتب
المتخمي عنيـ في المستشفى.
كبعد ذلؾ يقكـ المكمؼ بمكتب المتخمى عنيـ أك مدير المستشفى بإخبار ضابط الحالة
المدنية ،قصد تسجيؿ ىذا الطفؿ في سجبلت الحالة المدنية ،كاستخراج شيادة ميبلد ليذا
الطفؿ ،كيقكـ ضابط الحالة المدنية بتسجيؿ ىذا الطفؿ بناءا عمى بياف الكالدة المرسؿ لو مف
المستشفى ،كالذم يجب أف يحكم اسـ ثبلثي لمطفؿ الذم اختارتو األـ أك المستشفى ،ككذلؾ
اسـ األـ كلقبيا ،كساعة الكالدة كتاريخ الكالدة.
كبعد قياـ ضابط الحالة المدنية بتسجيؿ كالدة ىذا الطفؿ مع مراعاة أحكاـ المكاد (

ك( )62ك ( )63مف قانكف الحالة المدنية  ،1يقكـ ىذا األخير بإرساؿ نسخة مف عقد ميبلد

)61

الطفؿ المسجؿ إلى إدارة المستشفى ،كالتي بدكرىا تقكـ بإرساؿ ممؼ ىذا الطفؿ كالمتككف مف
نسخة عف محضر التخمي كنسخة مف عقد ميبلد الطفؿ كنسخة مف بطاقة تعريؼ األـ مصادؽ
عمييا ككذلؾ بطاقة عف الحالة الصحية لمطفؿ إلى مديرية النشاط االجتماعي ،كتقكـ بعدىا
بإرساؿ الطفؿ إلى دار الطفكلة المسعفة الخاضعة لكصاية مديرية النشاط االجتماعي المرسؿ
2

إلييا الممؼ.

كتجدر المبلحظة إلى أنو إذا لـ تكف الدائرة اإلدارية المتكاجد بيا المستشفى الذم تمت
الكالدة ،دار لمطفكلة المسعفة ،فإف ىؤالء األطفاؿ يتـ اإلبقاء عمييـ داخؿ جناح مخصص ليـ
في المستشفى ُيعنى بيـ حتى بمكغيـ سنتيف أك ثبلث سنكات ،خبلؿ ىذه الفترة إذا لـ يستفيد
ىذا الطفؿ مف رعاية أسرة كافمة ،يتـ إرسالو إلى مؤسسة الطفكلة المسعفة الخاضعة لدائرة

1
2

أنظر القانكف رقـ ( )08/14المعدؿ والمتمـ لقانوف الحالة المدنية  ،مرجع سابؽ ،ص .05
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إدارية أخرل ،كيرسؿ الممؼ الخاص بالطفؿ إلى مديرية النشاط االجتماعي الكصية عمى ىذه
المؤسسة.
.1ب) مديرية النشاط االجتماعي:
تتكفؿ مديرية النشاط االجتماعي كالتضامف لمكالية بتطكير كتنفيذ جميع التدابير التي مف
شأنيا تأطير النشاطات المرتبطة بالنشاط االجتماعي لمدكلة كالتضامف الكطني كضماف متابعتيا
كمراقبتيا.
كتقكـ ىذه المديريات بالعديد مف المياـ أبرزىا ،السير عمى تكفير الكسائؿ الضركرية كىياكؿ
التكفؿ باألطفاؿ المحركمكف مف العائمة العمكمية كالخاصة كضماف متابعتيا كمراقبتيا كالعمؿ
عمى إعادة إدماجيـ االجتماعي كالعائمي كما تقكـ بالسير عمى كضع الكسائؿ الضركرية
الستقباؿ األطفاؿ المراىقيف في كضع اجتماعي صعب أك في خطر معنكم كالتكفؿ بيـ ،حيث
1

تقكـ مديرية النشاط االجتماعي بيذه المياـ كذلؾ في النشاط االجتماعي لمدكلة.

كبناءا عمى أف ىذه المديرية ىي الجية المكمفة بشؤكف الطفكلة المسعفة يقكـ المستشفى الذم
تمت فيو الكالدة بإرساؿ الممؼ اإلدارم ليذا الطفؿ إلى المصمحة المكمفة بالطفكلة
المسعفة(مصمحة الطفكلة كالشبيبة) كالمتككف مف نسخة عف عقد ميبلد الطفؿ كشيادة تحكم
الحالة الصحية لمطفؿ ككذلؾ نسخة مف محضر التخمي ،نسخة مف بطاقة تعريؼ األـ مصادؽ
عمييا.
كبعد إرساؿ ىذا الممؼ يتـ المكافقة عمى استقباؿ الطفؿ في مؤسسة الطفكلة المسعفة التي تقع
تحت كصاية المديرية التي تـ إرساؿ الممؼ ليا.
تقكـ المصمحة المكمفة باإلطبلع عمى محضر التخمي ،فإذا كاف ىذا األخير محضر تخمي
نيائي فإف ذلؾ يسمح ليا بكضع الطفؿ مباشرة في كسط عائمي.
أما إذا كاف محضر التخمي مؤقت فإف مدة التفكير الممنكحة لؤلـ ىي شير(  )01فقط ،خبلؿ
ىذه المدة يمنع عمى المصمحة المكمفة بشؤكف الطفكلة المسعفة بكضع الطفؿ في كسط عائمي
قبؿ انقضاء ىذه المدة ،كيسمح لؤلـ خبلؿ ىذه الفترة بزيارة الطفؿ في دار الطفكلة المسعفة.

1

أنظر المادة (  )02مف المرسكـ التنفيذم رقـ(  )128/10المؤرخ في  2010/04/28المتضمف تنظيـ مديرية النشاط

االجتماعي لموالية ،الجريدة الرسمية ،عدد ( ،)29لسنة(  ،)47الصادرة بتاريخ  ،2010/05/02ص .05
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كيمكف أف تطمب األـ بتمديد فترة التفكير ،كليا ذلؾ ،كلكف مدة التجديد تككف لمدة
شيريف(  )02فقط ،كعند انتياء مدة التفكير كالمحددة إجماال بثبلثة(  )03أشير ،فإف لـ تطمب
األـ استرجاع ابنيا ،فيمكف أف بكضع الطفؿ مباشرة في كسط عائمي.
كبالتالي يمكف لؤلـ بناءا عمى محضر التخمي المؤقت أف تقكـ باسترجاع طفميا خبلؿ مدة
أقصاىا ثبلثة( )03أشير ،كذلؾ بأف تتقدـ إلى مصمحة الطفكلة تطمب استرجاع ابنيا ،كليا ذلؾ
بإعتبارىا كالدتو ،كتـ جميع إجراءات االسترجاع عمى مستكل مديرية النشاط االجتماعي ،حيث
تقدـ األـ طمب خطي مرفؽ بكثائؽ تثبت ىكيتيا ،كمف ثـ تسمح ليا مديرية النشاط االجتماعي
1

باسترجاع ابنيا مف مؤسسة الطفكلة المسعفة.

كتجدر المبلحظة أف األـ العازبة إذا قامت باسترجاع ابنيا ككانت بحاجة إلى مساعدة مف
أجؿ تربية الطفؿ فيمكف أف تتحصؿ عمييا مف مديرية النشاط االجتماعي كالتضامف ،كذلؾ مف
خبلؿ إعانات عينية مثؿ الحميب الصناعي الطفؿ كحفّاظات ...الخ ،كذلؾ خبلؿ مدة قدرىا

سنتيف(  )02مف عمر الطفؿ ،كما أف مديرية النشاط االجتماعي قد تقكـ بمساعدة األـ العازبة
مف خبلؿ مساعدتيا لمحصكؿ عمى سكف أك منصب عمؿ يكفر ليا كالبنيا حياة كريمة ،ذلؾ أف
مف مياـ ىذه المديريات فيما يتعمؽ بالنشاط االجتماعي لمدكلة ىك تطكير برامج المساعدة
2

كاعانة األشخاص في كضع صعب ،السيما النساء كتنفيذىا.

أما إذا انقضت مدة ثبلثة(  )03أشير دكف أف تطمب األـ استرجاع طفميا ،فينا يصبح التخمي
نيائي ،كيمكف أف يتـ كضع الطفؿ في كسط عائمي إذا أتيحت الفرصة لذلؾ ،إال أف ىذا ال
يمنع مف إمكانية استرجاع األـ لطفميا بعد انقضاء مدة ثبلثة(  )03أشير كىذا إف لـ يتـ كضع
الطفؿ في كسط عائمي ،كلكف ىذا االسترجاع مرىكف بمكافقة ك ازرة التضامف الكطني كاألسرة
كقضايا المرأة ،كذلؾ باعتبارىا الجية الكصية عمى مؤسسات الطفكلة المسعفة ،بعد إخطارىا
مف قبؿ مديرية النشاط االجتماعي ،كىنا يمكف أف تكافؽ الك ازرة أك ترفض مسألة استرجاع األـ
3

لطفميا.

1

مقابمة مع السيدة" :زكينة جبلبي" مساعدة اجتماعية بمصمحة النشاط االجتماعي لكالية الكادم ،بتاريخ .2015/01/12

2

أنظر المادة ( ) 02مف المرسكـ ( ) 128/10المتضمف تعديؿ تنظيـ مديرية النشاط االجتماعي ،مرجع سابؽ ،ص.05
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ب .في حالة والدة األـ خارج المستشفى:

إذا أنجبت المرأة ابنيا مف زنا أك عبلقة غير شرعية ،كتمت كالدتيا في البيت ليذا الطفؿ أك
أم مكاف آخر ،ففي ىذه الحالة إذا أرادت التخمي عف صغيرىا لمصمحة الطفكلة المسعفة فيجب
عمييا ما يمي:
التكجو إلى مديرية النشاط االجتماعي كالتضامف (مصمحة الطفكلة كالشبيبة) ،ىناؾ تبدمرغبتيا في التنازؿ عف طفميا.
ثـ تقكـ المصمحة المكمفة بالطفكلة المسعفة بغرض اإلجراءات عمى األـ قصد التنازؿخاصة فيما يتعمؽ بمحضر التخمي ،حيث يتـ شرح مفاد ىذا المحضر األـ بنكعية سكاء أكاف
مؤقت أك نيائي ،كالى جانب ذلؾ يطمب مف األـ نسخة عف عقد ميبلد الطفؿ كنسخة
مصادؽ عمييا مف بطاقة التعريؼ.
كتجدر المبلحظة أف األـ إذا لـ تقـ بتسجيؿ ابنيا في سجبلت الحالة المدنية ،يطمب منيا
أكال ضركرة تسجيمو ،مف أجؿ استخراج نسخة عف عقد ميبلد ،كبالتالي ال بد عمى األـ مف
التقرب

إلى مصمحة الحالة المدنية محؿ الكالدة ،مرفقة بطمب خطي كبطاقة التعريؼ ،مف

أجؿ تسجيؿ ابنيا في سجبلت الحالة المدنية ،كيمكف أف يحضر أم شخص حضر الكالدة
كيقكـ بطمب التسجيؿ.

1

 كبعد استخراج نسخة مف عقد الميبلد الذم تـ تسجيمو كاحضار جميع الكثائؽ المطمكبة،تختار األـ محضر التخمي المؤقت أك النيائي كيتـ التكقيع عميو مف قبؿ األـ كالمكمفة بالطفكلة
المسعفة ،إلى جانب ختـ المؤسسة كمف ثـ بعد استعماؿ الممؼ عمى مستكل مديرية النشاط
االجتماعي كالتضامف ،كمف ثـ تسمـ األـ الطفؿ مع أغراضو إلى مؤسسة الطفكلة المسعفة
الخاضعة لكصاية مديرية النشاط االجتماعي ،كذلؾ بعد إخطارىا مف قبؿ المديرية بذلؾ.
عند استقباؿ الطفؿ في مؤسسة الطفكلة المسعفة ،يتـ أكال فحصو كاإلطبلع عمى حالتو
الصحية ،فإذا كاف بصحة جيدة يتـ كضعو ضمف الجناح المخصص ألقرانو ،كيتـ كضع نظاـ
2

غذائي خاص لو.

1

مقابمة مع السيدة ":زكينة جبلبي" مساعدة اجتماعية بمصمحة النشاط االجتماعي لكالية الكادم ،بتاريخ .2015/01/12

2
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أما إذا كاف الطفؿ مصاب بإعاقة معينة تـ الكشؼ عنيا مف قبؿ الجياز الطبي داخؿ
مؤسسة الطفكلة المسعفة ،فإنو يتـ تكجيو ىذا الطفؿ إلى مؤسسة متخصصة حسب اإلعاقة في
1

المجاؿ النفسي كالطبي كالتربكم.

ثانيا  /اإلجرااات المتبعة لقبوؿ المقيط في مؤسسة الطفولة المسعفة :
إف المقيط ىك الطفؿ الذم يكجد في الشارع ضاال كال يعرؼ نسبو ،كقد يككف ابف زنا كقد ال
يككف كذلؾ.
بكأت لئلنساف قد ار عاليا كشرفا عظيما ،فأخبر اهلل عز كجؿ في كتابو
كألف الشريعة اإلسبلمية ّ
اى ْـ ِفي
عف تكريـ بني آدـ كتفضيميـ عمى كثير مف سكاىـ فقاؿ َ :ولَقَ ْد َك َّرْم َنا َب ِني َآ َد َـ َو َح َم ْم َن ُ
ير ِم َّم ْف َخمَ ْق َنا تَ ْف ِ
اىـ ِم َف الطَّ ِّزيب ِ
اى ْـ َعمَى َك ِث ٍ
يال[ سور اإلسراا ]70
ات َوفَ َّ
ضً
ض ْم َن ُ
َ
ا ْل َبِّزر َوا ْل َب ْح ِر َوَرَزْق َن ُ ْ
كاذ ضمف اإلسبلـ اإلنساف ىذه المكانة فقد ضمف لمطفؿ عناية متميزة  ،2كلـ يكجو اإلسبلـ

عنايتو إلى طائفة معينة مف األطفاؿ ،فتكجيت عناية اإلسبلـ إلى كؿ الطكائؼ مف األطفاؿ
حتى الذيف كجدكا أنفسيـ في ظركؼ سيئة فستقبمتيـ الشكارع كاألرصفة ،الذيف جاءكا إلى الحياة
كىـ يمبسكف لباس االتياـ بذنب لـ تقترفو أيدييـ ،كتعرضكا لعقاب أقرب الناس ليـ ،الذيف
عاقبكىـ بالتخمي عنيـ ىربا مف الفضيحة كالعار.
كلكف بالمقابؿ نجد أف اهلل عز كجؿ رحمو برحمتو الكاسعة فييأ لو أسباب الحياة كأنقذه مف
3

الضياع بما شرع لو مف األحكاـ التي تكفؿ بو جميع حقكقو.

فبنفس ما يتمتع بو الطفؿ الذم يعيش ظركفا عادية مف الحقكؽ ،يتمتع بيا الطفؿ المقيط ،بؿ
كيزيد عميو ،كفي ىذا يقكؿ اإلماـ السمرقندم :إف المقيط يساكم الصبي الذم ليس بمقيط في
4

جميع أحكامو ،كلو أحكاـ عمى الخصكص.

كمنيا أف التقاطو كاجب عمى كؿ مف كجده ،ألف في تركو ضياعو ،فيجب عميو صيانتو.

1

أنظر المادة ( )06مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص.08

2

أميف زغمكؿ ،أحكاـ رعاية الطفؿ المقيط في الشريعة اإلسالمية  ،مجمة األحمدية  ،عدد(  ،)6دار البحكث لمدراسات كاجياء

3

زياف سعيدم ،مرجع سابؽ ،ص ( 52بتصرؼ)

4

عبلء الديف السمرقندم ،تحقو الفقياا ،ج ،3ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1405 ،ھ 1984/ـ ،ص .351

التراث ،دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة2000 ،ـ ،ص .136
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كبالتالي أنو إذا التقطو فإف شاء تبرع بتربيتو كإلنفاؽ عميو ،كاف شاء دفع األمر إلى السمطات
في حؽ الحفظ ،كفي حؽ التزكيج كمنيا -أف الكالية عميو لمسمطاف في حؽ الحفظ ،كفي حؽ
التزكيج ،كاذا زكجو السمطاف ،فالمير في بيت الماؿ ،إال إذا كاف لمقيط ماؿ فيككف في
1

مالو....

كلقد ساىـ الفقياء مف كؿ مذىب في تقرير مبادئ أساسية ىامة خاصة بالمقيط تتجمى فييا
فقرركا ما يمي:
الركح اإلنسانية كالعطؼ الشامؿ كالتضامف االجتماعي الحقيقي مع ىذه الفئة ّ
 أف المقيط في حكـ الحقكؽ اإلنسانية إنساف كغيره مف بني آدـ ،لو كرامتو اإلنسانيةكشخصيتو الحقكقية.
 أف العناية بو كاالىتماـ بما تقكـ بو حياتو كيضمف بقاءه كاجب مكزع عمى الجميع الحاكـكالمحككـ.
 إف التضامف االجتماعي بيف أفراد األمة يشمؿ المقيط أيضا ،كىك حؽ مف حقكقو األصمية2

التي يتمتع بيا ،فميس إحسانا يؤدمق إليو غيره ،بؿ ىك كاجب يتحممو بحكـ التضامف.

كفي ىذه المبادئ التي أسسيا التشريع فيما يتعمؽ بالمقيط تتجمى الركح اإلنسانية التي كفميا
اإلسبلـ ،كىك ما حاكلت أف تجارية التشريعات مف خبلؿ سف تشريعات كقكانيف تحفظ كرامة
ىذه الفئة داخؿ المجتمع ،خاصة فيما يتعمؽ بكضع ىؤالء األطفاؿ داخؿ مؤسسات مف أجؿ
ضماف حد أدنى مف الجك العائمي ليـ إال أف كضع ىؤالء المقطاء داخؿ مثؿ ىذه المؤسسات أك
الدكر أك المحاضف يتطمب العديد مف اإلجراءات تختمؼ مف تشريع إلى آخر.
ُ
كمنو سكؼ نتطرؽ إلى اإلجراءات المطمكبة لكضع المقيط داخؿ مؤسسة الطفكلة المسعفة
كذلؾ في ظؿ التشريع الجزائرم إلى جانب التشريع المغربي كاإلماراتي كمصرم.
 .1اإلجرااات المتبعة لوضع المقيط في مؤسسة الطفولة المسعفة في ظؿ التشريع الجزائري:
إذا كجد شخص مكلكدا حديث الكالدة في مكاف ما يجب عميو ،أف يصرح بو إلى ضابط
الحالة المدنية التابع لمكاف العثكر عميو.

1

عبلء الديف السمرقندم ،المرجع نفسو ،ص .353 -352

2

محمد المبارؾ ،حماية الطفولة في اإلسالـ ،مجمة حضارة اإلسبلـ ،عدد (  ،)01السنة (  ،)02دمشؽ  ،سكريا1961 ،ـ ،ص

.31
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كاذا لـ تكف لو رغبة في كفالتو يجب أف يسممو إلى ضابط الحالة المدنية مع ما كجد معو مف
1

ألبسة كغيرىا.

كما أنو يمكف لمشخص الذم كجد مكلكدا في مكاف أف يقكـ بإببلغ الشرطة فكرا ،كالتي
تحضر إلى المكاف كتقكـ بتحرير محضر يحتكم جميع المبلبسات كالمعمكمات المتعمقة بحالة
االلتقاط ليذا المكلكد ،كمنو يتـ أخذ المكلكد مف قبؿ الشرطة القضائية ،كيتـ كضع نسخة مف
المحضر لدل مديرية النشاط االجتماعي كالتضامف ،تأمر ىذه األخيرة كعمى الفكر بكضع
الطفؿ داخؿ مؤسسة الطفكلة المسعفة التابعة ليا مباشرة.
بعد استقباؿ الطفؿ (المقيط) كالقياـ بفحصو مف قبؿ طبيب المؤسسة ،يقكـ مدير المؤسسة
بإخطار ككيؿ الجميكرية ،بكجكد ىذا الطفؿ ،كذلؾ قصد تسجيؿ ىذا الطفؿ في سجبلت الحالة
المدنية ،حيث يقكـ ككيؿ الجميكرية بإخطار ضابط الحالة المدنية محؿ العثكر عمى الطفؿ.
كتجدر المبلحظة أنو يمكف أف تقكـ مديرية النشاط االجتماعي ممثمة بمديرييا بإخطار ككيؿ
2

الجميكرية ،كلكف ىذه المسألة تـ تككيميا إلى مؤسسة الطفكلة المسعفة عند استقباليا لمطفؿ.

كبعد قياـ ككيؿ الجميكرية محؿ مكاف إيجاد المكلكد بإحضار ضابط الحالة المدنية يقكـ ىذا
األخير بتسجيؿ ىذا المكلكد كفقا لما حددتو المادة (  )67مف األمر (  )20/70المتضمف قانكف

الحالة المدنية ،3حيث يقكـ ضابط الحالة المدنية بتحرير محضر يحرر فيو تاريخ كمكاف العثكر
عمى الطفؿ المقيط ،جنسو ،كعمره الظاىر ،إلى جانب بعض التفاصيؿ التي قد يسيؿ مف
خبلليا التعرؼ عميو ،كما يبيف ضابط الحالة المدنية الييئة أك الشخص ،أك المؤسسة التي عيد
إلييا رعاية ىذا الكلد ،بعد ذلؾ يسجؿ المحضر المذككر في سجبلت الحالة المدنية المعدة
لمكالدات بنفس التاريخ الذم كقع فيو العثكر عمى الكلد ،كبعد االنتياء مف تحرير المحضر
كتسجيمو يبقى عمى ضابط الحالة المدنية أف يحرر كثيقة مستقمة تقكـ مقاـ كثيقة الميبلد
تتضمف اسـ ك جنس المقيط ،كالمقب الذم أعطى لو مف قبؿ الحالة المدنية ،كتاريخ ميبلده
الظاىر بصفة تقريبية ،كتككف ليذه الكثيقة صفة التكقيت ألنو إذا تبيف فيما بعد أف ىذا الكلد

1

عبد العزيز سعد ،مرجع سابؽ ،ص .28

2

مقابمة مع السيدة ":زكينة جبلبي" ،مساعدة اجتماعية بمديرية النشاط االجتماعي لكالية الكادم ،بتاريخ .2015/01/12

3

أنظر نص المادة ( )76مف األمر رقـ ()20/70المتضمف قانوف الحالة المدنية ،مرجع سابؽ ،ص.280
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مسجؿ ،أك ظير أحد طالب بو كأثبت نسبو لو ،فإف كبل مف المحضر كثيقة الميبلد المؤقتة

1

يمكف إلغاؤىا إما بناء عمى طمب مف ككيؿ الجميكرية ،كاما بناء عمى طمب مف لو مصمحة.

بعد استصدار نسخة مف كثيقة الميبلد الطفؿ ،يتـ إرساليا إلى مديرية النشاط االجتماعي ،قصد
2

استكماؿ ممؼ ىذا المكلكد ،ليصبح كجكده داخؿ مؤسسة الطفكلة المسعفة قانكنيا.

كفي األخير يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم لـ يضع إجراءات كاضحة فيما يتعمؽ بكضع
المقيط داخؿ مؤسسة الطفكلة المسعفة ،إف لـ نستثني نص المادة (

 )67مف األمر ( )20/70

المتضمف قانكف الحالة المدنية ،أما فيما يتعمؽ بباقي اإلجراءات فمـ يتـ تقنينيا بالشكؿ الكافي
عمى خبلؼ التشريعات األخرل التي سكؼ نتطرؽ ليا.
 .2اإلجرااات المتبعة لوضع المقيط في مؤسسات الرعاية االجتماعية بالمغرب:
بالرجكع إلى القانكف المتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف بالمغرب ،نجد أنو تناكؿ جميع
الجكانب المتعمقة بكضع المقطاء تحت رعاية المؤسسات المتخصصة بكفالتيـ كرعايتيـ أك أسر
كافمة كتتمثؿ ىذه اإلجراءات فيما يمي:
 عمى كؿ شخص عثر عمى طفؿ كليد ميمؿ أف يقدـ لو المساعدة كالعناية التي تستمزمياحالتو ،كأف يبادر عمى الفكر بتبميغ مصالح الشرطة أك الدرؾ أك السمطات المحمية لمكاف العثكر
3

عميو.

 بعد إببلغ مصالح األمف المختص تقكـ ىذه األخيرة بإببلغ ككيؿ الممؾ لدل المحكمةاالبتدائية الكاقع بدائرة نفكذىا مقر إقامة الطفؿ ،أك مكاف العثكر عميو.
 بعد إببلغ ككيؿ الممؾ بكجكد ىذا الطفؿ ،يأمر بإبداع الطفؿ مؤقتا بإحدل المؤسسات أكالمراكز اآلتية:

4

1

عبد العزيز سعد ،مرجع سابؽ ،ص .29

2

مقابمة مع السيد" :يكسؼ عبد البلكم " ،مدير مؤسسة الطفكلة المسعفة.2014/12/29 ،

3

أنظر المادة ( )03مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي ،مرجع سابؽ ،ص .2363

4

أنظر المادة ( )05مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي  ،مرجع سابؽ ،ص .2363
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 المؤسسات الصحية.

 مراكز أو مؤسسات الرعاية االجتماعية الميتمة بالطفولة سواا منيا
التابعة لمدولة أو الجماعات المحمية.

1

 الييئات والمنظمات والجمعيات الميتمة برعاية الطفولة الميممة.

كلكف قبؿ كؿ شيء يجب أف تككف ىذه المؤسسات كالمراكز كالمنظمات كالجمعيات المكمفة
برعاية األطفاؿ ذات طابع اجتماعي معترؼ ليا بصفة المنفعة العامة المتكفرة عمى الكسائؿ
المادية كالمكارد كالقدرات البشرية المؤىمة لرعاية األطفاؿ كحسف تربيتيـ كتنشئتيـ تنشئة
2

إسبلمية.

كما أنو يمكف أف يتـ إيداع ىذا الطفؿ لدل أسرة أك أم امرأة ترغب في كفالتو أك في رعايتو
3

حتى يتـ تسكية كضعيتو بصفة نيائية.

 بعد إيداع الطفؿ بإحدل مؤسسات الرعاية المذككرة سابقا ،يقكـ ككيؿ الممؾ عند االقتضاءبكؿ اإلجراءات المطمكبة كالرامية إلى تسجيؿ الطفؿ بالحالة المدنية كمف بينيا إقامة الدعاكم
4

ككؿ ذلؾ مع مراعاة أحكاـ القانكف المتعمؽ بالحالة المدنية.

حيث تنص المادة ( )03/16عمى أنو إذا تعمؽ األمر بمكلكد مف أبكيف مجيكليف ،أك بمكلكد
كقع التخمي عنو بعد الكضع يصرح بكالدتو ككيؿ الممؾ بصفة تمقائية أك بناء عمى طمب مف
السمطة المحمية ،أك مف كؿ مف يعنيو األمر ،عمى أف يككف ىذا التصريح معز از بمحضر منجز
بيذا الشأف ،إلى جانب شيادة طبية تحدد عمر المكلكد عمى كجو التقريب ،كيتـ اختيار اسـ
شخصي كاسـ عائمي ،كأسماء أبكيف أك اسـ األب إذا كاف معركؼ األـ ،كيشير ضابط الحالة

المدنية بِطُرة رسـ كالدتو إلى أسماء األبكيف أك األب كذلؾ حسب الحالة.

كمف ثـ يقكـ ضابط الحالة المدنية بإطبلع ككيؿ الممؾ بالكالدة التي سجمت بيذه الكيفية،

كذلؾ خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ التصريح.

1
2
3
4

أنظر المادة ( )08مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي ،مرجع سابؽ ،ص 2363

أنظر الفقرة ( )03مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي  ،مرجع سابؽ ،ص .2363

أنظر المادة ( )08مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي  ،مرجع سابؽ ،ص .2363

أنظر المادة (5ا ) مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي  ،مرجع سابؽ ،ص .2364
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 يقكـ ككيؿ الممؾ بإجراء بحث في شأف الطفؿ المعثكر عميو ،كبعد ذلؾ يقدـ ككيؿ الممؾكعمى الفكر طمب التصريح بأف الطفؿ ميمؿ ،إلى المحكمة االبتدائية الكاقع بدائرة نفكذىا مقر
1

إقامة الطفؿ أك مكاف العثكر عميو أك مقر المركز االجتماعي.

 كبعد اطبلع المحكمة عمى نتائج البحث الذم قدمو ككيؿ الممؾ ،يمكف لممحكمة عنداالقتضاء أف تأمر بإجراء بحث أك خبرة تكميمية تراىا ضركرية ،كمنو إذا تبيف لممحكمة مف
خبلؿ نتائج البحث كالخبرة أف ىذا الطفؿ مجيكؿ األبكيف ،فإنيا تصدر حكما تمييديا يتضمف
ىذا الحكـ التمييدم كافة البيانات البلزمة لمتعريؼ بالطفؿ كمنيا أكصافو كمكاف العثكر عميو
كمف ثـ يأمر ككيؿ الممؾ بالقياـ بما يمزـ لتعميؽ الحكـ كخاصة في مكاتب الجماعة المحمية
كالقيادة بمكاف العثكر عمى الطفؿ ،أك عند االقتضاء في مقر إقامة الطفؿ أك مقر المركز
االجتماعي المكدع بو ،كذلؾ لمدة ثبلثة (

 )03أشير يمكف أثناءىا ألبكم الطفؿ أف يعرفا

بنفسييما كيطالبا إسترداده.
كاذا انقضت ىذه المدة ،دكف أف يتقدـ أم شخص إلثبات أبكيو لمطفؿ كالمطالبة بإسترداده،
فإف المحكمة تصدر حكما فيو بأف الطفؿ ميمؿ ،كيككف ىذا الحكـ قاببل لمتنفيذ المعجؿ بقكة
2

القانكف رغـ كؿ طعف.

 بعد صدكر حكـ اإلىماؿ يتـ تكجيو ىذا الحكـ إلى القاضي المكمؼ بشؤكف القاصريف لدلالمحكمة المختصة ،كذلؾ بطمب مف ككيؿ الممؾ أك مف الشخص الذم يطمب كفالة ىذا الطفؿ،
ذلؾ أف القاضي المكمؼ بشؤكف القاصريف يمارس الكالية عمى األطفاؿ الميمميف ألحكاـ النيابة
3

الشرعية كالنيابة القانكنية حسب القانكف.

كمف ثـ يقكـ القاضي المكمؼ بشؤكف القاصريف الكاقع بدائرة نفكذ مقر إقامة الطفؿ الميمؿ،
4

بإسناد الكفالة إلى الشخص المطالب بيا أك الجية الراغبة في كفالتو.

1
2
3
4

أنظر المادة ( )04مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي  ،مرجع سابؽ  ،ص .2363
أنظر المادة ( )06مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي  ،مرجع سابؽ ،ص.2363

أنظر المادة ( )07مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي  ،مرجع سابؽ ،ص .2363
أنظر المادة ( ) 14مف قانوف كفالة األطفاؿ الميمميف المغربي  ،مرجع سابؽ ،ص.2363
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كمنو يمكف المبلحظة أف المشرع المغربي كعمى خبلؼ التشريع الجزائرم كسع مف مياـ
القضاء في مجاؿ حماية مجيكلي النسب ،إلى جانب عدـ التفريؽ بيف كفالة الطفؿ مف قبؿ
مؤسسات كجمعيات الرعاية كاألشخاص بحيث تتـ نفس اإلجراءات كالشركط ،كلعؿ ىذا السبب
يكمف في أف التشريع المغربي لـ يضع مؤسسة كاحدة لرعاية األطفاؿ الميمميف بؿ كسع األمر
ُ
إلى كؿ الجيات النشطة في ىذا المجاؿ كحتى كاف لـ تكف حككمية كىذا خبلؼ المشرع
الجزائرم الذم جعؿ ميمة رعاية األطفاؿ غير الشرعييف إلى مؤسسات الطفكلة المسعفة ،كمف
ثـ يتـ كضعيـ في كسط عائمي.
كبالتالي قد يككف المشرع المغربي صائبا بفرض حماية قضائية في مسألة إسناد كفالة
األطفاؿ الميمميف ،كىذا ما ال نجده ضمف التشريع الجزائرم ،كلكف مسألة المساكاة في
اإلجراءات بيف كضع الطفؿ الميمؿ في مؤسسة أك جمعية معينة ككفالتو مف قبؿ أسرة معينة،
ليس باألمر اإليجابي ،إلى جانب عدـ كجكد مؤسسة حككمية كاحدة تسند ليا رعاية األطفاؿ،
ذلؾ أف الدكلة كافمة لحماية ىؤالء األطفاؿ قبؿ الجيات غير الحككمية كىذا ما حاكؿ استدراكو
المشرع الجزائرم.
- 3اإلجرااات المتبعة لوضع األطفاؿ مجيولي النسب بمؤسسات الرعاية االجتماعية بالقانوف
اإلماراتي:

أكد القانكف اإلماراتي عمى أف رعاية مجيكلي النسب يتـ مف خبلؿ إنشاء كتطكير دكر
الرعاية كتأميف أسر حاضنة ،كذلؾ قصد تكفير الرعاية الصحية كالنفسية كاالجتماعية كالتعميمية
ليـ ،إلى جانب ضركرة تييئة كتأميف الظركؼ المعيشة البلزمة لنمكىـ الطبيعي كتنشئتيـ النشأة
1

اإلسبلمية كاالجتماعية الكاجبة.

أمػا بالنسبة لئلجراءات المتبعة لكضع مجيكلي النسب في دار الرعػاية الخاصة فقد حددت بما
يمي:
 كؿ مف عثر عمى طفؿ حديث الكالدة ،البد أف يقكـ بتبميغ الشرطة أك يقكـ بتسميمو إلييا معجميع األشياء التي كجدت معو.

1

أنظر المادة ( )02مف قانكف حماية مجيولي النسب اإلماراتي  ،مرجع سابؽ.
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 كمف ثـ يقكـ مسؤكؿ مركز الشرطة بعد استبلمو لمطفؿ ،بإرسالو إلى أقرب مركز صحي،كذلؾ بغرض إجراء جميع الفحكصات البلزمة ،كمف ثـ يتـ تحرير محضر بالمبلبسات
كالظركؼ التي كجد فييا الطفؿ ،كما يتـ اإلشارة إلى مكاف العثكر عميو ك ساعتو كتاريخو كاسـ
الشخص الذم عثر عميو كمينتو كعنكانو.
 كمف ثـ يقكـ مسؤكؿ مركز الشرطة بإحضار النيابة العامة بيذه الحادثة. كيقكـ المركز الصحي المرسؿ إليو الطفؿ بإجراء جميع الكشكفات الطبية البلزمة لمطفؿ،كاتخاذ جميع ما يمزـ لممحافظة عمى صحتو كسبلمتو كيقكـ الطبيب المختص بتقدير سنو.
 بعد االطمئناف عمى صحة الطفؿ ،تأمر النيابة العامة بإحالة الطفؿ إلى دار رعاية مجيكليالنسب ،كذلؾ بعد التنسيؽ مع ك ازرة الشؤكف االجتماعية كك ازرة الداخمية.
 بعد استقباؿ الطفؿ مف قبؿ دار الرعاية ،تتكلى ىذه األخيرة اتخاذ اإلجراءات البلزمةلتسجيؿ الطفؿ في األكراؽ الرسمية(الحالة المدنية) ،كذلؾ بالتنسيؽ مع ك ازرة الداخمية ،عمى أف
تختار الدار اسما رباعيا لمطفؿ ،كما تجدر المبلحظة أنو يمتع اإلشارة كبأم شكؿ مف األشكاؿ
1

ككف الطفؿ مجيكؿ النسب سكاء في شيادة الميبلد أك أية أكراؽ ثبكتية تخص الطفؿ.

كمنو نبلحظ أف المشرع اإلماراتي يتشابو كثير مف اإلجراءات المتبعة في الجزائر لكضع
المقطاء داخؿ مراكز الرعاية االجتماعية ،إال أنو يبقى التشريع اإلماراتي متفكؽ بخطكة عمى
المشرع الجزائرم ،كذلؾ بإيجاد ىذه اإلجراءات ضمف قانكف يعنى باألطفاؿ مجيكلي النسب.
.4اإلجرااات المتبعة لوضع مجيولي النسب في مراكز الرعاية بالقانوف المصري:
أكد القانكف المصرم عمى أنو ينتفع بنظاـ األسر البديمة المقطاء ككذلؾ األطفاؿ المتخمي
عنيـ ،...كيخدـ نظاـ األسر البديمة لؤلطفاؿ الذيف تجاكز سنيـ سنتيف(

 )02كتككف رعايتيـ

لدل أسر بديمة أك داخؿ دكر اإليكاء التابعة لمك ازرة المختصة بشؤكف التضامف االجتماعي،
كذلؾ حتى سف االستقرار بالعمؿ أك الزكاج.
كتستقبؿ إدارة األسرة كالطفكلة – بمديرية التضامف االجتماعي -األطفاؿ لرعايتيـ بنظاـ
األسر البديمة مف الجيات اآلتية:
 مراكز رعاية الطفكلة كاألمكمة.1

أنظر المادة ( )03مف قانكف حماية مجيولي النسب اإلماراتي  ،مرجع سابؽ.
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 -مراكز رعاية الطفكلة التابعة لك ازرة الصحة.

 المؤسسات المعدة إليداع األطفاؿ الضاليف لمحكليف إلييا مف أقساـ كمراكز الشرطة1

كذلؾ بعد انقضاء مدة سنة( )01مف عدـ التعرؼ عمى ذكييـ .

كمنو فإنو يتـ كضع مجيكلي النسب في إحدل المراكز أك المؤسسات المذككرة أعبله مباشرة
بعد العثكر عمييـ ،كمف ثـ كبعد بمكغيـ سف السنتيف(  ،)02يتـ تحكيميـ إلى دكر اإليكاء التابعة
لمك ازرة المختصة بشؤكف التضامف االجتماعي.
كبالتالي فرؽ المشرع المصرم بيف الكصاية عمى األطفاؿ المحركمكف مف الرعاية األسرية،
بحيث أنو مف الكالدة إلى سف السنتيف (  )02يككف ىؤالء األطفاؿ تحت كصاية ك ازرة الصحة،
أما مف سف سنتيف (  )02سنكات إلى غاية استقرار ىذا الشخص سكاء بحصكلو عمى عمؿ أك
2

زكاجو يككنكا تحت كصاية ك ازرة التضامف االجتماعي المصرية.

كىذا عمى خبلؼ ما يجرم العمؿ بو في الجزائر حيث أف األطفاؿ المحركمكف مف الرعاية
األسرية يتـ تحكيميـ مباشرة إلى مؤسسات الطفكلة المسعفة أيف يتـ كضع األطفاؿ دكف السنتيف
ضمف جناح الحضانة فقط ،كىذه المؤسسات ككؿ ىي تحت كصاية ك ازرة التضامف الكطني
كاألسرة كقضايا المرأة ،كحتى في حالة عدـ كجكد دار الطفكلة المسعفة محؿ الميبلد أك مكاف
العثكر فإنو يتـ كضع ىؤالء ضمف األطفاؿ جناح مخصص ليـ في المستشفى حتى بمكغيـ سف
ثبلثة(  )03سنكات تقريبا كلكف في ىذه الحالة يككنكا تحت إشراؼ مديرية النشاط االجتماعي،
التي ىك بدكرىا تحت كصاية ك ازرة التضامف الكطني كاألسرة كقضايا المرأة ،كيمجأ ليذه الحالة
إذا لـ تكف ىناؾ دار لمطفكلة المسعفة.
أما فيما يتعمؽ باإلجراءات المطمكبة لكضع مجيكلي النسب ضمف مراكز الرعاية في القانكف
المصرم فيي كاآلتي:
 يجب عمى كؿ شخص عثر عمى طفؿ حديث الكالدة أف يقكـ بتسميمو فك ار إلى جانب ما تـالعثكر عميو معو إلى إحدل المؤسسات المعدة الستقباؿ األطفاؿ حديثي الكالدة أك أف يسممو
إلى أقرب مركز شرطو التي بدكرىا تسممو إلى إحدل المؤسسات المذككرة أما في حالة تسميمو

1
2

أنظر المادتيف ( ) 86ك ( ) 87مف الالئحة التنفيذية لقانوف الطفؿ المصري  ،مرجع سابؽ.

أنظر المادة( )88مف الالئحة التنفيذية لقانوف الطفؿ المصري  ،مرجع سابؽ.
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إلى مؤسسات الرعاية مباشرة ،فإنو يجب عمى المؤسسة إخبار مركز الشرطة المختص فكرا،
ىذا إذا كاف العثكر عمى الطفؿ في إحدل المدف.
أما إذا تـ العثكر عمى الطفؿ في إحدل القرل فإف التسميـ يككف لمعمدة أك الشيخ ،كمف ثـ
يسممو إلى مركز الشرطة أك المؤسسة حسب القرب.
يقكـ مركز الشرطة بتحرير محضر يتضمف جميع البيانات الخاصة بالطفؿ كمف عثر عميو
1

ما لـ يرفض ىذا األخير.

حيث يتضمف المحضر المحرر مف قبؿ مركز الشرطة في صكرتيف البيانات التالية
 .1تاريخ كساعة كجية العثكر عمى الطفؿ
 .2اسـ كلقب كمينة مف عثر عمى الطفؿ ما لـ يرفض ىذا األخير
 .3الحالة التي عثر بيا الطفؿ كأكصافو كما قد يككف بو مف عبلمات مميزة
 .4كصؼ المبلبس كاألشياء التي كجدت معو كصفا دقيقا.
 .5جنس الطفؿ ذك ار كاف أك أثنى.
 .6التكقيع عمى المحضر مف طرؼ ممف عثر عميو ما لـ يرفض ذلؾ.
بعد ذلؾ يتـ قيد المحضر الذم تـ تحريره.
 يتـ إخطار الجية الصحية مف قبؿ مركز الشرطة ،كذلؾ بإرساؿ نسخة مف المحضر مرفكقابالطفؿ في حد ذاتو.
 -يتـ إرساؿ نسخة مف المحضر إلى النيابة العامة محؿ العثكر عمى الطفؿ.

2

 بعد تسميـ الطفؿ إلى الجية الطبية المختصة ،يقكـ الطبيب بالكشؼ عمى الطفؿ كتقديرسنو ،كتسميتو تسمية رباعية ،إلى جانب ذكر اسـ رباعي لؤلب ،كاسـ رباعي لؤلـ ،إلى جانب
اتخاذ جميع اإلجراءات الصحية البلزمة لمطفؿ ،يتـ قيد جميع الكقائع التي تمت بالجية الطبية
كبناء عمى المحضر المسمـ ليا مف طرؼ الشرطة في دفتر المكاليد الصحي برقـ تسمسمي
خاص بالجية الطبية إلى جانب نسختي التبميغ ،كما أنو يجب إثبات رقـ قيد المكلكد بالخانة
المخصصة الستقباؿ األطفاؿ حديثي الكالدة ككذلؾ بنسختي التبميغ.
1

أنظر المادة ( ) 20مف قانوف الطفؿ المصري ،مرجع سابؽ.

2

التنفيذم لمقانكف رقـ(  )143لسنة  1994المتعمؽ باألحواؿ المدنية المصري الصادرة بتاريخ
ة
أنظر المادة(  ) 13مف البلئحة

.1995/01/09

91

الوضعية األساسية االبن غري شرعي

الفصل األول

يتـ إثبات بخانة المبمغ كتحرير جميع البيانات كالمبلحظات بدفتر المكاليد الصحي رقـ كتاريخ
محضر العثكر.
كمف ثـ يتـ تسميـ الطفؿ إلحدل المؤسسات المعدة لذلؾ كنسخة مف الكثائؽ البلزمة ،كترسؿ

1

الجية الطبية نسخة مف نمكذج التبميغ كنسخة مف المحضر إلى قسـ السجؿ المدني المختص.

كيجب أف ترسؿ الجية الطبية الكثائؽ المطمكبة إلى مكتب السجؿ المدني خبلؿ سبعة(  )07أياـ
2

مف تاريخ القيد بدفتر مكاليد الصحة.

بعد أف يستمـ قسـ السجؿ المدني المختص نسخة التبميغ كمحضر الكاقعة ضمف الحافظة
األسبكعية مف الجية الصحية ،يتـ مراجعتيا ،كترسؿ نسخة المحضر كالتبميغ مرفقة بالحافظة
األسبكعية إلى مركز المعمكمات كمف ثـ يقكـ أميف السجؿ المدني بقيد الطفؿ في سجؿ المكاليد،
كيتـ بعد تسميـ شيادة ميبلد الطفؿ المعثكر عميو كارساليا إلى الجية المكدع بيا الطفؿ.
كلقد تـ تنظيـ عمؿ المؤسسات اإليكائية سكاء ما تعمؽ بتسييرىا اإلدارم أك فيما يتعمؽ
بعنايتيا بيؤالء األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية عف طريؽ البلئحة التنظيمية لعمؿ
المؤسسات اإليكائية في مصر ،ىذه البلئحة تناكلت العديد مف الجكانب كبالتفصيؿ ،سكاء ما
تعمؽ بمفيكـ ىذه المؤسسات كأىدافيا كالفئات المستفيدة مف ىذه الرعاية ،كحتى فيما تعمؽ
بمكقع كىندسة المبنى الخاص بيذه المؤسسات ككذلؾ فيما يتعمؽ بالديككر
3

كاختصاصاتيا.......

كفي األخير يمكف القكؿ أنو قد تتعدد كتختمؼ اإلجراءات المتبعة لكضع مجيكلي النسب داخؿ
مؤسسات الرعاية مف تشريع إلى آخر ،كلكف ىذا ال يغير مف فكرة أف ىذه التشريعات تيدؼ
إلى حماية ىذه الفئة داخؿ المجتمع.

1

4

أنظر المادة ( )02/13مف الالئحة التنفيذية لقانوف الطفؿ المصري ،مرجع سابؽ.

2

أنظر المادة ( )02/20قانكف الطفؿ المصرم ،مرجع سابؽ.

3

التنفيذي لقانوف األحواؿ المدنية المصري ،مرجع سابؽ.
ة
أنظر المادة ( )05/13مف الالئحة

4

أنظر الالئحة التنظيمية لعمؿ المؤسسات اإليوائية بمصر ،الصادرة عف ك ازرة التضامف االجتماعي المصرية بتاريخ /23

.2014 /06
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المطمب الثالث

تأثير مؤسسة الطفولة المسعفة عمى األطفاؿ غير شرعييف

صحيح أف مؤسسات الطفكلة المسعفة كجدت مف أجؿ حماية الطفكلة المحركمة مف الرعاية
األسرية خاصة منيـ األطفاؿ غير الشرعييف ،كىذا مف أجؿ ضماف تكفير حد أدنى ليـ مف
الرعاية باعتبارىـ عنص ار ضعيفا يحتاج إلى الحماية.
كبالتالي تصبح دار الطفكلة المسعفة في مقاـ العائمة ليؤالء األطفاؿ تكفر ليـ احتياجاتيـ،
كتضمف ليـ بعض األمف في حياتيـ.
كلكف الحقيقة أف ىذه الدكر ميما كضعت إمكانيات مف أجؿ تكفير الراحة ليؤالء األطفاؿ إال
أف ىذا ال ينؼ كجكد بعض المشاكؿ التي يعانييا ىؤالء األطفاؿ.
كلذلؾ سكؼ نتطرؽ في ىذا المطمب إلى تأثير كجكد الطفؿ غير شرعي داخؿ مؤسسة
الطفكلة المسعفة ،كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى مزايا ىذه المؤسسات كعيكبيا.
كالتطرؽ إلى ىذه المسألة ىك بغرض الكصكؿ إلى ضركرة اتخاذ ق اررات مف الجيات الكصية
بغرض القضاء عمى ىذه العيكب كتطكير ىذه المؤسسات لمكصكؿ إلى اليدؼ المرجك منيا
كىك حماية الطفكلة الميمشة.
 -الفرع األوؿ  :مزايا الرعاية داخؿ مؤسسات الطفولة المسعفة .

 -الفرع الثاني  :عيوب الرعاية داخؿ مؤسسات الطفولة المسعفة.

الفرع األوؿ :مزايا الرعاية داخؿ مؤسسات الطفولة المسعفة:

إف المشرع الجزائرم أكجد مؤسسات الطفكلة المسعفة بغرض تكفير حماية لؤلطفاؿ
المحرميف مف الرعاية األسرية ،كمنو فإنو ال نستطيع أف ننكر أف كجكد ىذه المؤسسات ليا
مزايا كلعؿ أبرزىا تكمف في مايمي:
تقدـ ىذه المؤسسات عبلقة شبيية بالعبلقة الطبيعية األبكية ،فالطفؿ داخؿ ىذه المؤسسات
يقكـ بعبلقات مع بديؿ األبكيف ،فيستطيع أف يشعر بنكع مف الجك األسرم كبعبلقات األمكمة
كاألبكة ،كدكر األخصائييف النفسانييف ىك التحكـ في ىذا الدكر الفعاؿ كانشاء مثؿ ىذه
العبلقات داخؿ المؤسسة.
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 تعمـ المؤسسة األطفاؿ الضبط كاالنسجاـ مع القكانيف كذلؾ مف خبلؿ القكانيف التي تسنياالمؤسسة كالمربي لو الدكر الفعاؿ في ذلؾ.
 يستطيع الطفؿ داخؿ المؤسسة أف يتعمـ كؿ أنكاع السمكؾ ليتماشى مع الجماعة التي يعيش1

فييا.

 إف اليدؼ مف إنشاء دكر لؤلطفاؿ المحركميف ىك إسعافيـ كتقديـ مختمؼ أشكاؿ الرعايةالبدنية كالصحية كالثقافية كالنفسية كاالجتماعية كالخمقية
 تكفير الرعاية عمى أحسف المستكيات خاصة فيما يتعمؽ بتمبية االحتياجات المادية مف غذاءككساء كدكاء.2........

الفرع الثاني :عيوب الرعاية داخؿ مؤسسة الطفولة المسعفة:

إف مؤسسة الطفكلة المسعفة ،بالرغـ مف أف ىدؼ كجكدىا ىك ىدؼ متعمؽ بمساعدة فئة
ىشة داخؿ المجتمع إال أف ىذا ال ينؼ أف ىذه المؤسسات ليا عيكبيا كتأثيراتيا السمبية عمى
األطفاؿ خاصة عمى المستكل االجتماعي كالنفسي ،كىك ما جعؿ البعض يقكؿ أف أسكء أسرة
كافمة أحسف مف المركز بألؼ مرة.

3

فالطؼؿ المسعؼ تتكلد لديو إضطرابات سمككية مختمفة نتيجة بعده عف الجك العائمي
كالمحيط ،كعدـ كجكد أشخاص يحمكف محؿ الكالديف ،فنقص رعاية الطفؿ المسعؼ يؤدم بو
إلى إحباطات نفسية ،كىك ما يجعؿ الطفؿ المسعؼ إلى الميكؿ إلى التصرفات العدكانية ،كىك
ما يجعمو غير قادر عمى التفاعؿ مع األنماط االجتماعية التي يكاجييا عمى الصعيد
االجتماعي ككذلؾ نتيجة لعدـ تحديد مقكمات الشخصية التي افتقدت مميزاتيا ،إثر غياب
الرعاية العائمية ،كفقداف اإلحساس باألمف كالحب كالحناف منذ الكالدة.

1

مزكز بركك ،خميس بكفكلة  ،مرجع سابؽ.

2

فيمي تكفيؽ مقبؿ ،العمؿ االجتماعي الوقاية والعالج في مؤسسات الرعاية الخاصة في المجتمع العربي ،ط ،1دار

3

أجكريا جيركس ،مجمد الطب العقمي لمطفؿ ،ط ،2ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1797 ،ص128

اليازكرم العممية ،األردف ،2012 ،ص 120
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مما يؤثر عمى الطفؿ كنظراتو نحك المستقبؿ حيث يجيؿ دكره االجتماعي كمساىمتو في
حياتو االجتماعية كفرد مشبع بقكاه النفسية كالجسدية كيمكف تقسيـ المشكبلت النفسية لمطفؿ
المسعؼ إلى ما يمي:
 .1اضطرابات العادات:
ىي عبارة عف مشكبلت سمككية تنتج عف خمؿ في القياـ بالكظائؼ البيكلكجية اليامة مثؿ
1

األكؿ ،كالنكـ ،كصعكبة في النكـ كاألحبلـ المزعجة.
 .3اضطرابات السموؾ:

يتمثؿ في الجنكح كالتخريب كالسمكؾ اإلجرامي ،كىذه عادة ما تظير متأخرة أم أثناء فترة
المراىقة ،كتدؿ اضطرابات السمكؾ عمى الصراع بيف الطفؿ كالمجتمع.
 .3اضطرابات اجتماعية:

م مف الرعاية األسرية السميمة.
أىـ مشكبلت األطفاؿ المسعفيف ىك الحرماف العاطؼ

كذلؾ بسبب فقداف الكالديف أك كمييما كما أف مشكؿ النسب مشكؿ أساسي يعاني منو األطفاؿ
غير الشرعييف ،كالطفؿ المسعؼ بإعتباره محركـ مف كؿ ىذا سيعيش بذلؾ حياة صعبو مميئة
بالمخاطر ،فاالعتراؼ بأصؿ الطفؿ ضركرم لتكازنو النفسي ككجكده داخؿ المركز يعني لو أف
منسي كغير مرغكب فيو ،مما يؤدم إلى صعكبة إدماجو داخؿ المجتمع مما يسبب لو
اضطرابات نفسية مختمفة كحتى مشاكؿ دراسية مما يؤدم إلى الرسكب كحتى االنفصاؿ عف
الدراسة كخاصة الفتيات كىذا راجع إلى الظركؼ السيئة التي تجعميـ غير مباليف بالتحصيؿ
2

العممي.

إلى جانب ىذه المشكبلت يعاني األطفاؿ المسعفيف أيضا مف اضطرابات عصبية مثؿ شدة
الغيرة كتعطيؿ النزاعات العدكانية كالخكؼ المرضي ،ككذلؾ مف اضطرابات ذىنية كالتي تتمثؿ
بتخمخؿ في نظاـ النمك كاضطرابات في العبلقات الشخصية كعدـ الكفاية كالقدرة كتظير في
3

صعكبة النطؽ كالكبلـ كاختبلؿ التفكير كاالنغماس الشديد كاالنسحاب.
1

ميدم عبيد ،التربية النفسية لمطفؿ ،ط ،2ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1982 ،ص.125

2

خديجة دخنيات ،مرجع سابؽ ،ص.44

3

سامية محمد فيمي ،المشكالت االجتماعية  -منظور الممارسة في الرعاية والخدمة االجتماعية  ،-ط ،1دار المعرفة

الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص .15
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قد تككف ُدكر الطفكلة المسعفة مجيزة بالكسائؿ الضركرية ،كلكف ما يصؿ إلى الطفؿ مف
التربية كالعناية سيـ قميؿ ،فالطفؿ يعاني مف حالة عاطفية غير عادية كاألثر الحاصؿ في
التربية مف ىذه الدكر خطير جدا ،بسبب القكانيف الصارمة كاالمتثاؿ كالخضكع دكف أم نقاش
يعرض الطفؿ لما ال تحمد عقباه ،كالتعامؿ الجاؼ ،كالمفتقد لمعاطفة مف قبؿ المسؤكليف عمى
األطفاؿ في بعض األحياف ،كعدـ التسامح معيـ كقمة الصبر عمى طمباتيـ المتكررة ،كعدـ
االحتماؿ لما يصدر منيـ مف أخطاء كالبكاء الكثير ،...كؿ ىذا يؤدم إلى بطء النمك ،كالسيما
1

النفسي منو.

كقد أثبتت بعض الدراسات كاألبحاث أف األطفاؿ الذيف يعيشكف في المؤسسات مف قبيؿ دكر
الحضانة كدكر األيتاـ مف حيث النمك ،يصابكف بالتخمؼ النفسي ،كما أثبتت أبحاث الدكتكر
"كولد فار ب" أف(  ) %100مف األطفاؿ الذيف أمضكا سنكات عمرىـ األكلية في دكر الرعاية،
كاف لدييـ بطء في النمك النفسي ،كحتى بعد بمكغيـ ،لـ يكف لدييـ تكافؽ كتكاؤـ مقبكؿ مع
2

المجتمع.

كقد أثبتت التجارب أنو كمما ازدادت مدة إقامة الطفؿ في مؤسسة مف المؤسسات المتعمقة
بالرعاية فإف النقص النفسي يزداد فيو.
فالطفؿ الذم يعيش كسط أعداد كبيرة مف األطفاؿ في مثؿ عمره ال يستطيع أف يككف مستقؿ
الشخصية ،يحس بفرديتو كتميزه ،ذلؾ أف أفعالو كنشاطاتو قد ضاعت كذابت كسط ذلؾ القطيع،
3

الذم كجد فيو في مرحمة الطفكلة فغطى عمى شخصيتو.

كالحقيقة أف مؤسسات الطفكلة المسعفة في الجزائر تعاني مف سكء التسيير في معظميا،
كىك ما يؤثر سمبا عمى تربية األطفاؿ داخميا ،كيتجمى ىذا مف خبلؿ عدـ إيجاد أىؿ التخصص
عمى رأس مؤسسات الطفكلة المسعفة فقد تجد مدي ار لمؤسسات الطفكلة المسعفة ال يممؾ أم
خمفية عف ىذا القطاع مما يسبب في عدـ قدرة ىذا الشخص عمى تحقيؽ خدمة أفضؿ ليؤالء
األطفاؿ.

1

زياف سعيدم ،مرجع سابؽ ،ص .339

2

عمي قائمي ،عمـ النفس وتربية األيتاـ ،ط ، 1دار الببلغة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،2001 ،ص.282

3

زياف سعيدم ،مرجع سابؽ ،ص .340
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إلى جانب كذلؾ أف مؤسسة الطفكلة في تسييرىا تتداخؿ في إدارتيا عدة قطاعات منيا الصحة،
كالتضامف ،كالعدؿ ،كالتربية ،قد يككف ىذا األمر إيجابيا في ظاىره لكف لو سمبياتو المتعمقة
1

بالتدخؿ في تسيير ىذه المؤسسات مف قبؿ عدة قطاعات كؿ لو تكجيو الخاص.

كمنو فكؿ ىذه األمكر كاألعراض ،تؤثر بشكؿ سمبي عمى حياة األطفاؿ ،كتعيؽ نمكىـ
االجتماعي كالنفسي ،ذلؾ أف اآلثار السمبية المذككرة سابقا ىي مكجكدة كبقكة في ىذا القطاع،
كىذه األمكر ىي أمكر بسيطة مما ىك مكجكد في الكاقع
خاصة فيما يتعمؽ بسف التخمي عف ىؤالء األطفاؿ ىك (  ) 18سنة ،كىذا األخير إذا لـ يجد
مف يكمفو أك يعينو كيرشده إلى طريؽ الصكاب ،فحتما سكؼ يجد في الشارع أشياء مريعة قد
تدفعو لؤلجراـ كتعاطي المخدرات ضؼ إلى ذلؾ مسألة ىركب األطفاؿ مف ىذه المؤسسات ،
كمف ىنا يطرح التساؤؿ ىؿ فعبل ىذه المؤسسة اليكـ مكاكبة اليدؼ الذم كجدت بصدده أما أنيا
تركاح مكانيا كلعؿ المبلحظ لممكسكـ التنفيذم (  )04/12المتضمف القانكف األساسي النمكذجي
لمؤسسات الطفكلة المسعفة ،يبلحظ أف المشرع الجزائرم اىتـ بالجكانب المادية المتعمقة بيذه
المؤسسات (التنظيـ والتسيير -أحكاـ مالية) ،فالمبلحظ أنو تـ التطرؽ إلى مياـ المؤسسة إال
2

مف خبلؿ نص المادة(  )05منو.

بالرغـ مف أنو كاف ينتظر مف ىذا المرسكـ إيضاح العديد مف المسائؿ المتعمقة بالطفكلة
المسعفة ،خاصة بعد إلغاء قانكف الصحة الصادر باألمر(

 )79/76بمكجو القانكف( )05/85

المتعمؽ بحماية الصحة كترقيتيا ،فقانكف الصحة سابقا تطرؽ كبإسياب إلى األمكمة العازبة
كطفميا ككؿ ما يتعمؽ بو ،كىذا ماال نجده اليكـ في القانكف الحالي سكاء ما تعمؽ بالصحة أك
بمؤسسات الطفكلة المسعفة كما غيبت مسألة استرجاع األـ العازبة ألبنيا ،ذلؾ أف األـ العازبة
يمكنيا استرجاع ابنيا مف دار الطفكلة المسعفة ،خاصة إذا كانت تخمت عف طفميا بمكجب
محضر تخمي مؤقت ،كذلؾ مف خبلؿ عدـ مكاكبة األـ كطفميا بعد استرجعيا ،فاألـ قد تككف
غير قادرة عمى تربية ىذا الطفؿ كالتكفؿ بو ،كتسترجع طفميا دكف أية ضمانات أك مساعدة كىذا

1

مقابمة مع السيد ":يكسؼ عبد البلكم " مدير مؤسسة الطفكلة المسعفة بالكادم ،بتاريخ . 2014/11/12

2

أنظر المادة( )05مف المرسكـ التنفيذم رقـ ( ،)04/12مرجع سابؽ ،ص .07
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ما يجعؿ مسألة ضماف كحماية الطفكلة غير الشرعية في الجزائر غير مكفكلة بشكؿ الكافي في
المنظكمة القانكنية الجزائرية.
كىك ما يفرض اليكـ في ظؿ تزايد األطفاؿ الغير شرعييف في المجتمع ،التحرؾ كايجاد حمكؿ
مف خبلؿ سف التشريعات كالقكانيف لمحد مف ىذه الظاىرة ،كلكف اإلشكالية المطركحة اليكـ أف
ك ازرة التضامف االجتماعي ال تممؾ إحصائيات صحيحة ككاضحة لعدد ىؤالء األطفاؿ في
الجزائر ،كىك ما جعؿ ىذه األرقاـ تكضع مكاد دسمة في كثير مف الصحؼ ،كىك ما يفرض
عمى ىذه الك ازرة التحرؾ أكال بضبط عدد ىؤالء األطفاؿ اليكـ كمف ثـ إيجاد السبؿ كالحمكؿ
لمساعدة ىذه الفئة اليشة في المجتمع ،ذلؾ أف سياسية التجاىؿ ليذه المسائؿ ال تُجدم نفعا،
فيؤالء ميما تـ تيميشيـ فيـ مكجكدكف كيشكمكف جزءا مف المجتمع.
كمنو مف أجؿ مكاجية ىذه الظاىرة البد مف العمؿ عمى تشجيع الكفالة داخؿ األسر
كالعائبلت ،حيث إف تكاجد الطفؿ بيف أسرة ،كاف كانت غريبة عنو يعتبر أقؿ ضرار مف تكاجد
الطفؿ داخؿ دكر الرعاية.
كالبد كذلؾ مف إعادة النظر فيما يتعمؽ بتسيير مؤسسات الطفكلة المسعفة مف خبلؿ إعادة
ىيكمتيا ،كذلؾ عف طريؽ اختيار األكفاء إلدارتيا مف ذكم العقكؿ الراجحة كالقمكب العاطفة
1

الحانية ،كالعالميف بشؤكف النفكس المتمرنيف عمى عبلج أدكاتيا.

إف الفراغ القانكني المتعمؽ بفئة الطفكلة المسعفة ،أدل إلى كجكد عشركف(

 )20ألؼ طفؿ

ينتمكف إلى فئة الطفكلة المسعفة خاصة منيـ مجيكلي النسب ،الذيف تـ التب أر منيـ مف قبؿ
مؤسسات الطفكلة المسعفة بمجرد بمكغيـ سف ثمانية عشر(  )18سنة ،كىذه اإلحصائية كضعتيا
الشبكة الكطنية لمدفاع عف الطفكلة ،كأرسمت منيـ إلى ك ازرة التضامف ،ك تـ فييا تسميط الضكء
عمى ما تعانيو ىذه الفئة ،خاصة خارج أسكار ىذه المؤسسات ،ابتداء مف مشاكؿ الكثائؽ
كاليكية كغياب التكفؿ بيـ كصكال إلى ظاىرة استغبلليـ مف قبؿ شبكات التسكؿ كالدعارة كعمالة
األطفاؿ ككؿ ىذا يجعؿ مف ىؤالء مكاطنيف مف درجة ثانية.
إف طرد األطفاؿ مف مراكز الطفكلة المسعفة عند بمكغيـ سف ثمانية عشر(  )18سنة ،دكف
كجكد أم كافؿ أك قدرة ليـ لمكاجية المجتمع ،يعد انتياكا صارخا لحقكؽ اإلنساف ،كىك ما
1

زياف سعيدم ،مرجع سابؽ ،ص.304
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يتكجب عمى الك ازرة الكصية إعادة النظر في القكانيف كالتشريعات المتعمقة بيذه الفئة ،كذلؾ
بالبحث عف مشكبلت ىذا القطاع ،كايجاد حمكؿ ليا.
فالحقيقة أف ىناؾ مجمكعة كبيرة مف فئة الطفكلة المسعفة ييربكف مف ىاتو المراكز
كالمؤسسات إلى الشارع ،فيذا التصرؼ يككف في أغمبو ناتج عف تصرفات بعض المربيف ك
المسؤكليف حيث يسيئكف التعامؿ معيـ ،كفي بعض األحياف يتـ المجكء حتى لمعنؼ كالضرب
ضدىـ ،ىذا األمر الذم يتنافى مع االتفاقية الدكلية لمطفؿ.
فاالتفاقية الدكلية لمطفؿ أكدت عمى ضركرة أف تساعد الدكلة عمى حماية ىكية الطفؿ ،كفي
حالة إذا حالة حرـ منيا لسبب ما ،يجب عمييا أف تسعى إلى تحديد ىكية لو ،كلكف ما يحدث
اليكـ عمى أرض الكاقع ىك أف كثي ار مف مجيكلي النسب كمف فئة الطفكلة المسعفة ال يممككف
حتى بطاقات ىكية في الجزائر ،كمنو فإف ىذه الفئة تعاني أزمة اليكية داخؿ مجتمع يعتبرىا
1

أىـ شيء إلنسانية الشخص.

إف االتفاقية الدكلية لمطفؿ أكدت عمى الدكؿ المنظمة ليذه االتفاقية ضركرة تكفير حماية
كمساعدة خاصة مف قبميا ،نحك األطفاؿ المحركمكف بصفة مؤقتة أك دائمة مف البيئة العائمية،
كذلؾ عف طريؽ تكفير رعاية بديمة ليـ،

2

فالجزائر رغـ إنضماميا ليذه االتفاقية ،إال أف

المنظكمة القانكنية في مجاؿ الطفكلة عامة كالطفكلة غير الشرعية مازالت تعاني مف فراغات
كنقص فادح ،كلعؿ عدـ كجكد قانكف لمطفؿ في الجزائر يؤكد ذلؾ ،فبالرغـ مف الحديث الكثير
عف كجكد مقترحات حكؿ قانكف حماية الطفؿ في الجزائر إال أنو مازاؿ حبيس األدراج مف
الحككمة إلى البرلماف.
كمف ىنا يطرح التساؤؿ حكؿ مصير الطفكلة في الجزائر ،التي تعاني التيميش خاصة فئة
مجيكلي النسب ،ففي الكقت الذم ينتظر فيو إيجاد آليات لحماية الطفكلة المحركمة مف الرعاية
األسرية ،تسمع الكثير مف الحديث حكؿ ضركرة إصدار قكانيف متعمقة بيـ مف قبؿ صناع
القرار ،إال أف المكجكد يقكؿ خبلؼ ذلؾ ،فك ازرة التضامف االجتماعي أفاقت أخيرا ،كذلؾ عف
طريؽ إجراء جديد يسمح لمف بمغ سف ثمانية عشر(  )18سنة مف فئة الطفكلة المسعفة بالبقاء

1
2

أنظر المادة ( )08مف االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفؿ  ،مرجع سابؽ.
أنظر المادة ( )20مف االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفؿ ،مرجع سابؽ.
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في المركز في حاؿ لـ يكف لو مف يؤكيو ،كما أكدت الك ازرة عمى أنو سيتـ الشركع في تكزيع
سكنات اجتماعية عمى الشباب المنتميف لفئة مجيكلي النسب ،بمجرد بمكغيـ سف الزكاج ،كذلؾ
1

لتمكينيـ مف االرتباط كتأسيس عائبلت خاصة بيـ.

1

زىيرة مجراب ،فراغ قانوني يرمي ب 20ألؼ طفؿ في الشارع ،جريدة الشركؽ اليكمي ،عدد ( ، )4609الصادرة بتاريخ06 ،
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