جامعــة مولــود معمـري-تيــزي وزو
كميــة الحقــوق والعــموم السياسية
ّ
قسم القانون –نظام ل.م.د

المركز الشرعي والقانوني للطفل المكفول
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون
تخصص :قانون خاص داخمي
تحت إشــراف:

إعداد الطالبة:

د .سعيد بكيزرم

إقرشة رشيدة

لجنـــة المناقشــة:
األستاذ أعمر لخضارم ،أستاذ بجامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك .................................رئيسػا
د .سعيد بكيزرم ،أستاذ محاضر ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك  ........................مشرفا كمقر ار
األستاذ بمحسف زكانتي ،أستاذ بجامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك .................................ممتحنا
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كلمة شكس
أتوجه جبصيل الشكس والعسفان إىل األضتاذ الدكتوز ضعيد بويصزي لكبوله اإلشساف على هرا
العمل املتواضع،
وإىل كل من ضاعدني من قسيب أو من بعيد يف إجناش هرا العمل

إهداء
أهدي هذا العنل املتواضع إىل الوالدين اللرميني أطال اهلل يف عنرهنا
وإىل إخوتي وأخواتي
إىل كل العائلة صغريا وكبريا
وإىل زميالتي وزمالئي بللية احلقوق والعلوم السياسية.

قائمة أهم المختصرات
أوال -باللغة العربية

ج

 :جزء

دسن

 :دون سنة النشر

صص

 :من صفحة إلى صفحة

ص

 :صفحة

ط

 :طبعة

ع

 :عدد

قأج

 :قانون األسرة الجزائري

قحم

 :قانون الحالة المدنية الجزائري

م.ج.ع.ق.إ.س

 :المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،االقتصادية والسياسية

م.ق

 :مجلة قضائية

ثانيا -باللغة الفرنسية
: Direction de l’Action Sociale

DAS

R.A.S.J.E.P : Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Économiques
et Politiques

مقدمة
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
كاف نظاـ التبني منتش ار في المجتمع العربي ،كقد كقع فعبل مف قبؿ النبي ( )قبؿ البعثة،
فقد تبنى ( )زيدا بف حارثة في الجاىمية ،اشتراه حكيـ بف حزاـ لعمتو خديجة (رضي اهلل عنيا)
كالتي كىبتو لمنبي ( )بعد أف تزكجت بو .لما عرؼ أبكه كعمو بمكانو ،طمباه مف النبي (،)
فما كاف مف زيد إال أف اختار رسكؿ اهلل ( )الذم تبناه ،كأشيد عمى ذلؾ القكـ.
كعرؼ منذ ذلؾ الحيف باسـ "زيد بف محمد" الذم كاف أكؿ مف آمف بو مف المكالي.
كلما كاف في ىذا النظاـ الجاىمي مف تزكير لمحقائؽ كنقض لمكاقع ،إذ يجعؿ مف الشخص
الغريب فردا مف األسرة كينزؿ منزلة االبف الحقيقي ليا ،فيثبت لو النسب كالحؽ في الميراث،
كقد يحجب المستحقيف لو ،مما قد يثير األحقاد كيتسبب في قطع األرحاـ .ليذه األسباب
كغيرىا ،أبطؿ اإلسبلـ ىذا النظاـ كحرمو تحريما باتا كألغى كؿ آثاره ،قاؿ تعالى ... :كما
جعؿ أدعياءكـ أبناءكـ ذلكـ قكلكـ بأفكاىكـ كاهلل يقكؿ الحؽ كىك ييدم السبيؿ ،أدعكىـ
آلبائيـ ىك أقسط عند اهلل فإف لـ تعممكا آباءىـ فإخكانكـ في الديف كمكاليكـ 1...فالكبلـ
بالمساف ال يبدؿ الحقائؽ ،كال يغير الكاقع كال يجعؿ الغريب قريبا كاألجنبي أصيبل.
قد يقكؿ قائؿ :أف في إبطاؿ نظاـ التبني إىدار لمصالح الطفؿ ،كحرماف لو مف العيش
في كنؼ أسرة تغمره بدفئيا ،كالحقيقة أف األمر ىك عكس ذلؾ تماما ،ألف في ىذا اإلبطاؿ
صيانة لكاحد مف أسمى حؽ مف حقكؽ الطفؿ ،أال كىك الحؽ في النسب الحقيقي ،ثـ إف فيو
حماية لحقكؽ اآلخريف ،كالتي تجسدت في النظاـ البديؿ الذم أقرتو الشريعة اإلسبلمية ،أال
كىك نظاـ الكفالة الذم أخذ بو المشرع الجزائرم.
فاإلشكالية المطركحة :ما ىي األحكاـ المرتبطة بالمركز الشرعي كالقانكني لمطفؿ
المكفكؿ؟
كلدراسة ىذه اإلشكالية نقسـ بحثنا ىذا إلى مفيكـ الكفالة في الفصؿ األكؿ ،كالحماية الشرعية
كالقانكنية لممكفكؿ في الفصؿ الثاني.
 -1سكرة االحزاب مف اآلية  4كمف اآلية .5
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

الكفالة التزاـ عمى كجو التبرع بالقياـ بكلد قاصر مف نفقة كتربية كرعاية ،قياـ األب
بإبنو ،كتتـ بعقد شرعي ،فالكفالة نظاـ بديؿ لمتبني  ،حماية لؤلطفاؿ المحركميف ،إذ يحضف
الكافؿ الطفؿ المكفكؿ كيطعمو كيعممو كيربيو أحسف تربية كابنو الذم مف صمبو ،كيحفظ لو
حقكقو في الحدكد التي يخكليا لو عقد الكفالة.
كسنتعرض في ىذا الفصؿ إلى إقرار الشريعة اإلسبلمية كقانكف األسرة الجزائرم لنظاـ الكفالة
(مبحث أكؿ) كالحكمة مف إقرار نظاـ الكفالة (مبحث ثاف).

4

مفهوم الكفالة

الفصل األول:

المبحث األول
إقرار الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة الجزائري لمكفالة
أقرت الشريعة اإلسبلمية نظاـ الكفالة في الكتاب كالسنة ،بغرض تكريس التكافؿ
االجتماعي الذم ترنك إلى تحقيقو شريعتنا السمحاء.
ككذا مف أجؿ حماية حقكؽ األطفاؿ كالمحافظة عمييـ مف الضياع ،كمف أجؿ تبياف
ذلؾ سنتعرض إلى تعريؼ الكفالة كاإلجراءات المتبعة فييا (مطمب أكؿ) .كما كضع ىذا
النظاـ بديبل لمتبني الذم حرمتو الشريعة اإلسبلمية ،فسنتعرض إلى التمييز بيف ىذيف
النظاميف (مطمب ثاف).

المطمب األول
تعريف الكفالة واإلجراءات المتبعة
حثنا ديننا عمى صكف الحياة لكؿ طفؿ يكلد ،سكاء كاف يتيما أك لقيطا ،بدافع االحتراـ
لمنفس البشرية ،كجعؿ كفالة ىذا الطفؿ إحيا ء لو ،فسنتعرض إلى تعريؼ الكفالة لغة
كاصطبلحا (فرع أكؿ) ،ثـ بياف اإلجراءات المتبعة فييا (فرع ثاف).

الفرع األول
تعريف الكفالة لغة واصطالحا
يثكر بصدد تعريؼ الكفالة اختبلؼ معانييا ،كلتبياف المقصكد بكممة الكفالة نتعرض إلى
التعريؼ المغكم ( أكال) كالتعريؼ االصطبلحي (ثانيا).
أوال :التعريف المغوي

 الكفيؿ :المثيؿ الجمع :كفبلء ،كيقاؿ لؤلنثى كفيؿ كقد يقاؿ لمجمع :كفيؿ.5

مفهوم الكفالة

الفصل األول:

 الكافؿ :الضامف كىك الذم ضـ ذمتو إلى ذمة اآلخر ،أم تعيد بما تعيد بو اآلخر،يقاؿ لذلؾ األخر :األصيؿ كالمكفكؿ عنو.
 المكفكؿ :اسـ مفعكؿ المكفكؿ بو :ىك الشيء الذم تعيد الكفيؿ بأدائو كتسميمو كفي الكفالة بالنفس،المكفكؿ عنو كالمكفكؿ بو سكاء
()1

 المكفكؿ بو :ىك الطالب الدائف في خصكص الكفالةثانيا :التعريف االصطالحي

تأتي الكفالة بمعنى اإلنفاؽ كالقياـ بأمر اليتيـ ،كتأتي بمعنى الحضانة ،كىي القياـ بأمر
()2

المحضكف كمصالحو كتربيتو .الكفالة فرض كفاية ،كال يحؿ أف يترؾ الطفؿ بغير كفالة.

قد يحدث أف يضـ الرجؿ إليو طفبل يتيما أك لقيطا ،كيجعمو كإبنو في الحنك عميو،
كالعناية بو كتربيتو ،فيحضنو كيطعمو كيكسكه ،يعاممو كإبنو مف صمبو .كمع ىذا ال ينسبو
لنفسو كال يثبت لو أحكاـ البنكة ،لكف يبقى أف صاحبو يستحؽ عميو الثكاب في الجنة(.)3
قاؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ ":أنا ككافؿ اليتيـ في الجنة ،ىكذا كأشار بالسبابة
كالكسطى كفرج بينيما"(.)4
فالكفالة ىي أف يتكلى شخص تربية طفؿ كرعايتو كاإلنفاؽ عميو مثؿ أبنائو ،دكف أف
يكتسب ىذا األخير الحقكؽ التي تفرضيا صمة الدـ ،كالنسب كالميراث ،فبالرغـ مف تقرير
الكفالة في الشريعة اإلسبلمية ،سكاء بالنسبة لمعمكمي النسب أك لمجيكليو ،كحثت عمى
 -1عبيدم أبك جيب ،القامكس الفقيي ،لغة كاصطبلحا ،ط ،3دار الفكر ،سكريا ،8811 ،ص .ص .233-238

 -2جمكؿ عمارة ،إلحاؽ نسب كلد الزنا بيف الشريعة كقانكف األسرة الجزائرم -دراسة مقارنة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير
في العمكـ اإلسبلمية ،تخصص شريعة كقانكف ،كمية العمكـ اإلسبلمية ،قسـ الشريعة كالقانكف ،جامعة الجزائر-3282 ،8
 ،3288ص.871
 -3يكسؼ القرضاكم ،الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ ،ط ،88مكتبة كىبة لمنشر ،مصر ،8877 ،ص .811

 -4محمد ابف إسماعيؿ البخارم ،الجامع الصحيح المختصر ،تحقيؽ مصطفى ديب البكغة ،ط ،2دار ابف كثير ،بيركت،
 ،8817حديث رقـ  ،8881ج ،5ص.323
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

معاممة المكفكليف بالحسنى مثؿ األكالد الصمبييف ،فإنيا لـ تعط ليؤالء ذات الحقكؽ التي
يتمتع بيا األكالد الصمبيكف ،خاصة فيما يتعمؽ بالنسب كحؽ التكارث ،كذلؾ خبلفا لمتبني
الذم كاف سائدا في الجاىمية كالذم تترتب عنو كؿ الحقكؽ التي يتمتع بيا األكالد الصمبيكف
()1

بما في ذلؾ النسب كالميراث.

الفرع الثاني
إجراءات الكفالة
تنص المادة  887مف قانكف األسرة عمى " :يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام

الموثق وأن تتم برضا من له أبوان"
يتضح لنا مف خبلؿ نص المادة أف طمب ممارسة الكفالة يتـ بتعبير أبكم الطفؿ
مكضكع الكفالة عف مكافقتيا عمى ذلؾ ،كيجب أف يتـ عقد الكفالة أماـ المحكمة أك المكثؽ،
فيك عقد رسمي يشترط الكتابة.
كيرفع طمب الكفالة بمكجب عريضة تقدـ مف الكافؿ إلى القاضي ،كيرفؽ معيا نسخة
مف التصريح بمكافقة أبكم المكفكؿ معمكـ النسب أك أحدىما في شكؿ عقد رسمي.
أما إذا تعمؽ األمر بمجيكؿ النسب ،فحتى يككف محبل لمكفالة ،يجب الحصكؿ عمى
مكافقة مدير مصمحة المساعدة االجتماعية لمطفكلة ،باعتباره كليا عنو بعد كضعو في مركز
الطفكلة المسعفة( ،)2كطمب الكفالة يتطمب ممفا يتككف مف الكثائؽ التالية:
 -8طمب مكجو إلى مدير النشاط االجتماعي مكقع مف طرؼ الزكجيف.
 -3شيادة ميبلد الزكجيف.
 -1تكاتي صباح ،دكافع األسر الجزائرية لئلقباؿ عمى الكفالة -دراسة ميدانية بدار الحضانة (األبيار) ،-مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير ،قسـ عمـ االجتماع ،كمية العمكـ االجتماعية ،جامعة الجزائر ،3228-3222 ،ص.22

 -2سبلمي دليمة ،حماية الطفؿ في قانكف األسرة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ،فرع قانكف خاص ،كمية

الحقكؽ ،جامعة الجزائر ،2008-2007 ،ص.69
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:
 -2سجؿ السكابؽ العدلية لطالب الكفالة.
 -8شيادة العمؿ.
 -5صكر طبؽ األصؿ لبطاقة التعريؼ الكطنية.
 -1صكر شمسية.
 -7شيادتاف طبيتاف (عامة كصدرية).
 -1عقد الزكاج.
 -8دليؿ اإلقامة أك عقد اإليجار.

يكضع ىذا الممؼ مع صكر طبؽ األصؿ لو لدل مديرية النشاط االجتماعي ،يضاؼ
إلى ما سبؽ شرط الجنسية الجزائرية لطالب عقد الكفالة ،أم الكافؿ الذم يبرـ ىذا العقد(.)1

المطمب الثاني
التمييز بين الكفالة والتبني
التبني ىك أف يتخذ اإلنساف كلدا غير معركؼ أك معركؼ النسب ،إبنا لو ،كقد كاف
نظاـ التبني معركفا في الجاىمية كاستمر مدة مف الزمف ،في صدر اإلسبلـ ،حتى أبطمو اهلل
تعالى كاستبدلو بنظاـ الكفالة ،حماية لؤلطفاؿ المحركميف مف العائمة مف الضياع ،كألنيما
مفيكميف متداخميف ،فإننا سنسعى مف خبلؿ ىذا المطمب إلى التمييز بيف الكفالة كالتبني.
فقانكف األسرة الجزائرم يمنع التبني شرعا كقانكنا ،كذلؾ مف خبلؿ نص المادة  81منو،2
لكنو يقر نظاـ الكفالة الذم ىك بديؿ عف التبني ،فميذيف النظاميف أكجو شبو بينيما ( فرع
أكؿ) كأكجو اختبلؼ ( فرع ثاف).

 -1مديرية النشاط االجتماعي ،تيزم كزك()D.A.S

 -2تنص المادة  46مف ؽ.أ.ج .عمى مايمي  " :يمنع التبني شرعا كقانكنا".
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

الفرع األول
أوجه الشبه بين الكفالة والتبني
الكفالة عقد مبرـ في شكؿ عقد رسمي أك قضائي ،ييدؼ إلى التعيد أك االلتزاـ بالتكفؿ
بكلد قاصر كرعايتو كحمايتو كتربيتو تربية سميمة ،مبنية عمى أسس أخبلقية سامية ،كتكفير
لو كؿ الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية التي تسمح لو بحياة كريمة ،كمعاممتو معاممة االبف
()1

الشرعي ،كالمكفكؿ يككف معمكـ النسب أك مجيكلو.

أما التبني فيك أف يتخذ الرجؿ أك المرأة كلدا فينسب إليو دكف أبيو الحقيقي ،إذا كاف المتبنى
ثابت النسب ،كتجب عميو حقكؽ الكلد ليذا المتبني( .)2كالطفؿ المتبنى إما أف يككف معمكـ
النسب أك مجيكلو(.)3
ال يجكز إثبات الكفالة إال بعقد شرعي ،أم الكتابة ،كيجب عمى الكافؿ القياـ بتربية
الطفؿ المكفكؿ كاإلنفاؽ عميو .فالكفالة عقد يتـ بيف الكافؿ كالمكفكؿ ،كككنو يتـ بالكتابة فيك
يتـ أماـ المكثؽ أك المحكمة ،فعقد الكفالة يتـ بحكـ قضائي(.)4
أما التبني فيك عقد قضائي ينشئ عبلقة أبكية بيف شخصيف كىما المتبني كالمتبنى.

()5

فعقد التبني مثمو مثؿ عقد الكفالة يتـ أماـ المحكمة ،كبحكـ قضائي ،كىذا ما نجده في
الدكؿ التي تعترؼ بالتبني مثؿ القانكف التكنسي.

 -1سبلمي دليمة ،حماية الطفؿ في قانكف األسرة ،مرجع سابؽ ،ص.18
-2عبد العزيز مخيمر عبد اليادم ،حقكؽ الطفؿ بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي ،مطبكعات جامعة الككيت،

 ،8887ص .55

 -3فضيؿ سعد ،شرح قانكف األسرة الجزائرم في الزكاج كالطبلؽ ،ج ،8المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر،8815 ،
ص.338
 -4بمحاج العربي ،الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم ،أحكاـ الزكاج ،ط ،1ج ،8ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،

 ،3282ص832

-Dendani Dhaouia, Adoption et kafala, R.A.S.J.E.P, n° 04, 1993, p780.
9

5

مفهوم الكفالة

الفصل األول:

كفيما يخص انقضاء عقد الكفالة ،فإنو ال يجكز شرعا نزع المكفكؿ مف الكافؿ إال إذا
أىممو أك أساء تربيتو ،أك طمب األبكاف أك أحدىما عكدة الكلد المكفكؿ إلى كاليتيما بإذف مف
القاضي ،مع مراعاة مصمحة المكفكؿ.
كفي حالة الكفاة تنتقؿ الكفالة إلى الكرثة إف التزمكا بذلؾ ،كاال فعمى القاضي أف يسند
أمر القاصر إلى الجية المخصصة بالرعاية .كما أف الكفالة تنتيي بمجرد بمكغ الطفؿ سف
()1

الرشد.

في حيف يككف إلغاء التبني أك الرجكع عنو بقرار مف المحكمة المختصة ،بناء عمى
طمب المتبني أك المتبنى أك نائبو القانكني إذا كاف قاص ار ،كيشترط في ىذه الحاؿ أف يككف
عمر المتبنى أكثر مف  82سنة( )2مثبل في القانكف الفرنسي الذم يعترؼ بالتبني.

الفرع الثاني
أوجه االختالف بين الكفالة والتبني
عند التطرؽ إلى معنى الكفالة كالتبني نجد أنيما مفيكميف متداخميف فبل يكجد فرؽ
بينيما ،ألف كبلىما ييدؼ إلى رعاية الطفؿ ماديا كمعنكيا ،ككذا إلى االسناد الكاقعي لمطفؿ
القاصر ،كضمو إلى أسرة أخرل ليست أصمية.
غير أف التبني حراـ في اإلسبلـ ،فإذا كاف األب ال يجكز لو أف ينكر نسب مف كلد في
فراشو ،فإنو ال يحؿ لو كذلؾ أف يتبنى مف ليس إبنا مف صمبو(.)3

 -1بمحاج العربي ،الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم ،أحكاـ الزكاج ،ط ،1ج ،8ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،
مرجع سابؽ ،ص.833

 -2محمد صبحي نجـ ،محاضرات في قانكف األسرة ،ط ،2ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،8883 ،ص.55
 -3يكسؼ القرضاكم ،الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ ،مرجع سابؽ ،ص.811
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

فكاف حكـ اإلسبلـ مبطبل لمتبني صيانة لحقكؽ األكالد كمحافظة عمييـ مف الضياع،
كابتعادا بالناس مف تزييؼ الحقائؽ ،كلـ يقتصر اإلسبلـ عمى تحريـ التبني ،بؿ فتح لمناس
()1

أبكاب اإلحساف كطرؽ الحماية لمضعفاء ليحفظ لكؿ ذم حؽ حقو ،فبل يغتالو غيره.

فحث اإلسبلـ عمى رعاية اليتيـ كالمقيط عف طريؽ الكفالة بدال مف التبني الذم يمحؽ
نسب المتبنى بنسب المتبني ،كيعتبره إبنا شرعيا لو كليذا ،فالتبني أصبح ممنكعا شرعا
كقانكنا ،فشيادة الميبلد في حالة التبني ال تككف دليبل قاطعا عمى النسب ،فما ىي إال
تصريح يمكف إبطالو بجميع كسائؿ اإلثبات الشرعية كالقانكنية.
ثـ إف التبني يقر المساكاة بيف األطفاؿ الشرعييف أك الصمبييف لممتبني كاألطفاؿ غير
الشرعييف أك مجيكؿ النسب الذيف تبناىـ المتبني (.)2
كما ذلؾ إال تزكير لمحقيقة كالكاقع ،فالتبني يجعؿ شخصا غريبا عف األسرة فردا منيا،
يخمك بنسائيا عمى أنيف محارمو ،كىف في الحقيقة غريبات عنو ،فبل زكجة الرجؿ المتبني
أمو كال ابنتو أختو كال أختو عمتو ،إنما ىك أجنبي عف الجميع(.)3
فنظاـ التبني يختمؼ تماما عف النظاـ المعمكؿ بو حاليا في مجاؿ الرعاية االجتماعية،
كإيداع الطفؿ لدل أسرة أمينة لرعايتو كتنشئتو في بيئة صالحة ،إذا كاف مجيكؿ النسب
كالمقيط أك معمكمو ،كاليتيـ كيخش عميو مف االنحراؼ كفي ىذا الحاؿ ،ال ينسب ىذا الطفؿ
إلى األسرة التي ألحؽ بيا ،كال يدعي رب األسرة أنو كلده أك أنو قد تبناه(.)4

 -1بدراف أبك العينيف بدراف ،حقكؽ األكالد في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف ،مؤسسة شباب الجماعة ،مصر،8817 ،
ص.83
 -2بمحاج العربي ،الكجيز في شرح قانكف األسرة ،أحكاـ الزكاج ،مرجع سابؽ ،ص.838
 -3يكسؼ القرضاكم ،الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ ،مرجع سابؽ ،ص811

 -4محمد صبحي نجـ ،محاضرات في قانكف األسرة ،مرجع سابؽ ،ص.55
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

كما أف المتنبى ينزؿ منزلة االبف األصمي ،بمساكاتو في الحقكؽ معو ،فيرث رغـ أنو
ابف غير شرعي ،كيحجب المستحقيف كيغتصب حقكقيـ ،فيحقد األقارب الحقيقيكف عمى ىذا
الدخيؿ ،كيثكر ىذا الحؽ كيكرث نار الفتف ،كيقطع األرحاـ (.)1
بينما الكفالة ال يترتب عنيا حؽ النسب بيف الكافؿ كالمكفكؿ ،كبالتالي ال يترتب بينيما
حؽ التكارث ،فالفرؽ بيف الكفالة كالتبني ىك أف التبني يؤثر في النسب ،إذ يحدث نسبا جديدا
اعتباريا ،كىك نسب بالتبني ،كمف خبلؿ ىذا الحؽ ينتج حؽ الميراث بالتبني .عمى عكس
الكفالة التي تحافظ عمى األنساب كيبقى المكفكؿ أجنبيا عف األسرة الكافمة ،كالكفالة نظاـ
يمنع التعدم عمى حقكؽ التركة ،فبل يمنح لممكفكؿ فييا ،بؿ يمكنو الحصكؿ عمى ىبة أك
كصية في حدكد الثمث.

 -1يكسؼ القرضاكم ،الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ ،مرجع سابؽ ،ص.817
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

المبحث الثاني
الحكمة من إقرار نظام الكفالة
منح الديف اإلسبلمي لمصغير الذم لـ يستقؿ بنفسو مكانة كحماية خاصة ،كأكجب
إعانتو كنصحو .كقد تأكد ذلؾ في أكثر مف دليؿ شرعي يثبت مشركعية الكفالة ،كما أف
المشرع الجزائرم كضع أساسا قانكنيا لحماية كرعاية القاصر (مطمب أكؿ).
كما يعتبر مكضكع الكفالة كؿ طفؿ ال ينعـ بحقو األكؿ ،كىك األسرة التي تتككف
مف أبكيف ،فقد كضعت الكفالة ككسيمة قانكنية لحماية ىذا الطفؿ المح ركـ مف العائمة
التي ىي األساس في تنشئة .كقد يككف معمكـ النسب أك مجيكلو (مطمب ثاف).

المطمب األول
األساس الشرعي والقانوني لمكفالة
الكفالة كجو مف التكافؿ االجتماعي ،فقد منحت شريعتنا السمحاء حماية لميتيـ كالمقيط ،يقكؿ
الرسكؿ ( :)أنا ككافؿ اليتيـ في الجنة كياتيف ،كأشار إلى السبابة كالكسطى كفرج بينيما.1
كقاؿ تعالى... :فتقكؿ ىؿ أدلكـ عمى مف يكفمو ،2 ...فالكفالة نظاـ ثابت شرعا (فرع
أكؿ) كمشركع قانكنا (فرع ثاف).

الفرع األول
األساس الشرعي لمكفالة
حث اإلسبلـ عمى رعاية اليتيـ كالمقيط ،ككضع نظاما بديبل عف األسرة الحقيقية حفاظا
()3

عمى األنفس لقكلو تعالى ...  :كما كنت لدييـ إذ يمقكف أقبلميـ أييـ يكفؿ مريـ...
 -1محمد ابف أسماعيؿ البخارم ،مرجع سابؽ ،ص.232
 -2سكرة أؿ عمراف ،مف اآلية 88
 -3سكرة طو ،مف األية .82
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

فاإلسبلـ يحرـ التبني ،لكنو يفتح باب المعركؼ كاإلحساف كالخير لكفالة كرعاية اليتيـ
كالمقيط ،أك مجيكؿ النسب ،بشرط أف ينسب ذلؾ الطفؿ إلى أبيو الحقيقي ،لقكلو تعالى :
...أدعكىـ آلبائيـ ىك أقسط عند اهلل.)1(...
كقكلو سبحانو كتعالى ...  :فتقكؿ ىؿ أدلكـ عمى مف يكفمو ،(2)...ككعد مف فعؿ
()3

ذلؾ بجزيؿ الثكاب ،قاؿ اهلل عز كجؿ ...كتعاكنكا عمى البر كالتقكل....

فإذا كاف حكـ اإلسبلـ مبطبل لنظاـ التبني ،فذلؾ حفاظا عمى حقكؽ األكالد ،كحماية
ليـ مف الضياع.
كلـ يقتصر اإلسبلـ عمى تحريـ التبني ،إنما كضع طرؽ حماية الضعفاء فأطمؽ حرية
اإلنساف في أف يربي كيرعى كينشئ مف شاء مف أبناء غير أبنائو ،متى كاف قاد ار عمى ذلؾ
كعنده االستعداد الكافي ،مف غير أف يثبت أك يرتب عمى اإليكاء كالضـ شيئا مف حقكؽ
األكالد الصمبييف كاألقارب.
فديننا يقبؿ الكفالة كيحث عمييا ،لقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ " :أنا ككافؿ اليتيـ
في الجنة ىكذا ،كأشار بالسبابة كالكسطى كفرج بينيما"(.)4
فتككف بيذا درجة كافؿ اليتيـ عالية الكزف عند اهلل عز كجؿ كجزاؤه الجنة.

()5

إف الصغير الذم يستقؿ بنفسو تجب إعانتو كنصحو ،لقكلو تعالى... :ىؿ أدلكـ عمى
()6

أىؿ بيت يكفمكنو ،لكـ كىـ لو ناصحكف...

 -1سكرة األحزاب ،مف اآلية 25
 -2سكرة طو ،مف اآلية .82
 -3سكرة المائدة ،مف اآلية .3
 -4ركاه البخارم

 -5فضيؿ سعد ،شرح قانكف األسرة الجزائرم في الزكاج كالطبلؽ ،مرجع سابؽ ،ص.331
 -6سكرة القصص ،مف اآلية .83
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

لقد اىتمت الشريعة اإلسبلمية بكفالة اليتيـ ،حفاظا عميو مف الضياع ،كدليؿ ذلؾ قكلو
تعالى ... :يسألكنؾ ماذا ينفقكف قؿ ما أنفقتيـ مف خير فممكالديف كاألقربيف كاليتامى
()1

كالمساكيف كابف السبيؿ ،كما تفعمكا مف خير فإف اهلل بو عميـ...

الفرع الثاني
األساس القانوني لمكفالة
تعتبر الكفالة صكرة مف صكر النيابة الشرعية المنصكص عمييا في قانكف األسرة
الجزائرم ،كاىتمت معظـ دكؿ العالـ بفكرة الكفالة السيما الدكؿ اإلسبلمية ،التي ترفض فكرة
التبني ،حيث جسدت نظاـ الكفالة في قكانينيا التشريعية .فممكفالة أساسا قانكنيا في القانكف
الداخمي (أكال) ،كفي القانكف الدكلي (ثانيا).
أوال :في القانون الداخمي
لـ تأخذ مصر بنظاـ التبني ،كانما اخذت بنظاـ كفالة االطفاؿ حيث يظؿ الطفؿ
محتفظا با سمو الذم اختاره لو أبكه ،أك أىؿ الخير الذيف كجدكه عمى قارعة الطريؽ كالتقطكه
بعد اف تركتو أمو كاختفت.2

أما القانكف التكنسي فقد اعترؼ بفكرة التبني كتـ صدكر قانكف رقـ  58/27الصادر
بتاريخ  4مارس  1958كنص في مكاد مف  8إلى  16عمى أنو يجكز لكؿ شخص راشد أف
يتبنى أم طفؿ قاصر ذك ار أك أنثى بمقتضى حكـ يصدره القاضي ،إما بناءا عمى إتفاؽ
الكالديف أك احدىما عندما يككف الطفؿ المتبنى معمكـ األبكيف ،إما بناءا عمى اتفاؽ الكلي
العمكمي مثؿ مديرم المستشفيات كمديرم اإلصبلحات عندما يككف الطفؿ مجيكؿ األبكيف.
كما نص ىذا القانكف عمى إمكانية اكتساب الطفؿ المتبنى لقب الرجؿ الذم تبناه
كيككف لكؿ كاحد قبؿ األخر نفس الحقكؽ كالكاجبات التي تككف لآلباء كأبنائيـ الحقيقييف مف

 -1سكرة البقرة ،مف اآلية .385

 -2تكاتي صباح ،دكافع األسر الجزائرية ،مرجع سابؽ ،ص34
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

نفقة كحضانة كمراث 1كبالرجكع إلى القانكف الجزائرم نظـ المشرع الجزائرم الكفالة في
الفصؿ السابع مف الكتاب الثاني ،في المكاد مف  881إلى  835مف قانكف األسرة .فالكفالة
حسب المادة " : 881هي التزام عمى وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية

قيام األب بابنه وتتم بعقد شرعي"
كأضافت المادة  " :887يجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق وأن تتم

برضا من له أبوان" .كما اشترط القانكف في الكافؿ مثمو مثؿ الكصي أف يككف مسمما ،عاقبل،
بالغا ،مؤىبل ،كقاد ار عمى القياـ بشؤكف المكفكؿ كرعاية مصالحو ،كذلؾ حسب ما كرد في
المادة  881مف نفس القانكف " :يشترط أن يكون الكافل مسمما ،عاقال ،أهال لمقيام بشؤون

المكفول وقاد ار عمى رعايته".2
كأضافت مديرية النشاط االجتماعي شرط السف في الكافؿ ،بحيث إذا طمب الكفالة
رجؿ فبل يجب أف يتجاكز عمره  15سنة ،أما إذا كاف الطالب إمرأة فبل يجب أف يتجاكز
سنيا  55سنة(.)3
فالقانكف يضمف حقكؽ الطفؿ المكفكؿ ،كيعاممو معاممة الطفؿ األصمي ،مف حيث
ضماف حقكقو في النسب إذا كاف معمكما ،كفي النفقة كاإليكاء كاإلسـ كالمنحة العائمية
كالدراسية.
كيجعؿ الكافؿ في مرتبة الكلي قانكنا (المادتاف  832ك 838مف قانكف األسرة) فإف
عميو أف يحافظ عمى مصالح المكفكؿ كعمى حقكقو المكتسبة مف اإلرث .فالطفؿ المكفكؿ
المعمكـ النسب يرث مف أبيو الحقيقي ،كما يرث المقيط مف أمو إذا كانت معمكمة ،كما يحافظ
عمى حقو مف الكصية كاليبة (المادة  )833كما يخكؿ القانكف في المادة  832لمكافؿ أف
 -1عبد العزيز سعد ،الزكاج كالطبلؽ في قانكف األسرة الجزائرم ،ط ،3دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر،1996 ،
ص.221
 -2بمحاج العربي ،قانكف األسرة كفقا ألحدث التعديبلت معمقا عميو بق اررات المحكمة العميا المشيكرة خبلؿ  88سنة ،ط،8

ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،3282 ،ص ص858-852
 -3مديرية النشاط االجتماعي لكالية تيزم كزك)D.A.S( ،
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

يكصي أك يتبرع لممكفكؿ ب ما لو في حدكد الثمث ،فإذا أكصى أك تبرع بأكثر مف ذلؾ بطؿ ما
زاد عف الثمث إال إذا أجازه الكرثة(.)1
ثانيا :في القانون الدولي

الكفالة فكرة قضائية معترؼ بيا في القانكف الدكلي كذلؾ بمكجب ما جاء في االتفاقية

الدكلية لحقكؽ الطفؿ(*) ،كالتي صادقت عمييا الجزائر عاـ  ،)2(8882فيذه االتفاقية تؤكد
عمى حؽ الطفؿ في الكسط العائمي.
فقد يكلد الطفؿ محركما مف ىذا الكسط ،كقد يككف ىذا األخير غير مبلئـ لتنشئتو نشأة
صالحة .فقد أكدت ىذه االتفاقية عمى ضركرة إيجاد كسط عائمي بديؿ لمطفؿ المحركـ بصفة
مؤقتة أك دائمة مف ىذه البيئة .كيتعيف عمى الدكؿ األطراؼ في االتفاقية أف تكجد مثؿ ىذا
الكسط كفقا لقكانينيا كتشريعاتيا الكطنية.

()3

فقد أخذت االتفاقية بنظاـ التبني باعتباره إحدل كسائؿ الرعاية البديمة في القكانيف
الكضعية ،كما ارعت مكقؼ الدكؿ اإلسبلمية التي ترفض فكرة التبني لمخالفتيا ألحكاـ
الشريعة ،فأقرت ليا نظاـ الكفالة ككسيمة لرعاية بديمة ،أك عند الضركرة اإلقامة في مؤسسات
مناسبة لرعاية األطفاؿ ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ المكاد  32ك 38مف االتفاقية.

()4

-1كماؿ لدرع" ،مدل الحماية القانكنية لمطفؿ في قانكف األسرة الجزائرم" ،ـ،ج،ع،ؽ ،إ،س،ع ،3228 ،8ص.51
* -اتفاقية حقكؽ الطفؿ  1989تمزـ  191دكلة في العالـ ففي الدكؿ العربية ،ىناؾ بعض دساتير تعطي فكرة تعمك عمى

القكانيف التشريعية مثؿ تكنس كمكريطانيا كىناؾ دكؿ أخرل تعطي إندماجيا في القانكف الداخمي قكة القانكف يرد ذلؾ صراحة
في دساتير الجزائر  ،البحريف ،السكداف ،قطر ،الككيت ،مصر ،اليمف .فالجزائر أدخمت اتفاقية حقكؽ الطفؿ في القانكف
الداخمي ،حيث انظمت الجزائر إلى ىذه االتفاقية بمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  461-98المؤرخ في . 1992/12/19
-2سبلمي دليمة ،حماية الطفؿ في قانكف األسرة ،مرجع سابؽ ،ص.22

3

- Chioukh Rabiha, Les enfants abandonnés entre prise en charge et marginalisation sociale, cas de la
pouponnière de Boukhalfa (Tizi-Ouzou), mémoire de magistère, spécialité anthropologie, école doctorale
d’anthropologie, université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 2012, p97.
4
- Boukhatmi Fatima, Evolution de la jurisprudence française en matière de kafala, R.A.S.J.E.P, n° 01, 2008, p p
193-194.

17

الفصل األول:
عمى عكس اتفاقية الىام

مفهوم الكفالة
بتاريخ  38مام  8882المتعمقة بحماية الطفؿ فيذه
()1

االتفاقية اعترفت بفكرة التبني كالتمتع الطفؿ المتبنى بحؽ النسب كاستبعدت فكرة الكفالة .

بينما في القانكف الفرنسي ،كبالضبط في قانكف  1فيفرم  3228الذم تمت فيو دراسة
فكرة التبني كالتي رفضتيا الدكؿ اإلسبلمية حيث لـ تنص ىذه الدكؿ عمى التبني في قكانينيا
التشريعية ،حيث تـ صدكر حكـ  37نكفمبر  ،3222عف مجمس قضاء فرسام بفرنسا
كالذم قرر بأف الكفالة ال تنشأ أم عبلقة نسب بيف الكافؿ كالمكفكؿ ،عمى عكس التبني رغـ
أف األطفاؿ المكفكليف يمكنيـ حمؿ ألقاب كافمييـ.
إضافة إلى قرار مجمس قضاء ريمس بتاريخ  8ديسمبر  3222كالذم جاء فيو بأف
رفض التبني في التشريع الجزائرم ال يتعارض مع الكضع العمكمي في فرنسا ،بما أف ىذا
القانكف كضع بديبل لمتبني كىك الكفالة ،كىك نظاـ شديد الحساسية ،يعطي لمطفؿ الحماية
التي يحتاجيا .فقانكف  1فيفرم لـ يمنع الفرنسييف مف كفالة أطفاؿ مكلكديف مف أبكييف
جزائرييف ككف إقامتيـ شرعية ،كتقكـ عمى كقائع االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ لسنة
 ،8818كاالتفاقية األكربية لحقكؽ اإلنساف.

المطمب الثاني
المستفيدون من الكفالة
يعتبر مكضكعا ل مكفالة كؿ طفؿ ال ينعـ بحقو األكؿ كىك األسرة التي تتككف مف أبكيف،
فقد كضعت الكفالة ككسيمة قانكنية لحماية ىذا الطفؿ المحركـ مف العائمة التي ىي األساس
في تنشئتو ،أك ما يسمى بػ "أيتاـ الدكلة" بصفة عامة ،كقد يككف يتيما فيك معمكـ النسب (فرع
أكؿ) كما قد يككف مجيكؿ النسب (فرع ثاف).

- Boukhatmi Fatima, Op.cit., p 195.
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

الفرع األول
كفالة معموم النسب
الطفؿ اليتيـ أك ما يسمى بالطفؿ الضاؿ كىك الذم يفقد أىمو أك يضؿ طريقو إلييـ،
ألم سبب خارج عف إرادتيـ كالكفاة أك ألسباب أخرل .فالطفؿ الضاؿ نسبو مف أبيو ثابت
بغض النظر عف ثبكت العمـ أك عدـ العمـ بيذا النسب.

()1

فقد كردت أحاديث عديدة تحث عمى العناية باليتيـ كحسف رعايتو إلى درجة قرف فييا
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بينو كبيف كافؿ اليتيـ في الدخكؿ إلى الجنة.
فكفالة ىذا األخير ىي القياـ بأمكره كالسعي في مصالحو مف طعامو ككسكتو كتنمية
مالو إف كاف لو ماؿ.
فإف لـ يكف لو أنفؽ عميو ككساه ابتغاء كجو اهلل عز كجؿ فيذه الكفالة استمدىا المشرع
مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية .فقد حث الشرع اإلسبلمي المسمميف عمى كفالة اليتيـ ،كضمف
الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ لمكافؿ غفراف ذنكبو كميا ماعدا الكبائر ،كما اعتبر البيت الذم
يأكم يتيما كيحسف إليو خير بيكت المسمميف كالبيت الذم لـ يأكم يتيما أك أكاه كأساء إليو ىك
شر بيكت المسمميف.

()2

كدليؿ كفالة اليتيـ مف القرأف الكريـ قكلو تعالى ... ":يسألكنؾ ماذا ينفقكف ،كؿ ما
أنفقتـ مف خير فممكالديف كاألقربيف كاليتامى كالمساكيف كابف السبيؿ ،كما تفعمكا مف خير فإف
اهلل بو عميـ"...

3

 -1خالد رمكؿ ،البرلماف كالمركز القانكني لترقية كحماية حقكؽ الطفؿ المقيط ،الفكر البرلماني ،ع ،3227 ،81ص.87
دكتكر دكلة في الدراسات اإلسبلمية ،ج،3
ا
 -2محمد الكدم العمراني ،فقو األسرة المسممة في الميجر ،أطركحة لنيؿ شيادة

منشكرات دار الكتب العممية ،بيركت ،د س ف ،ص.355
 -3سكرة البقرة مف األية .215
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:
كقاؿ تعالى ... ":كاعبدكا اهلل كال تشرككا بو شيئا كبالكالديف إحسانا

كبذم القربة

كاليتامى كالمساكيف كالجار ذم القربى كالجار الجنب كالصاحب بالجنب كابف السبيؿ كما
ممكت أيمانكـ إف اهلل ال يحب مف كاف مختبل فخكرا.1"...

الفرع الثاني
كفالة مجهول النسب
لـ يتعرض المشرع الجزائرم ألحكاـ المقيط في قانكف األسرة بشكؿ مفصؿ ،كلـ يضع
نصكصا خاصة بو ،لكنو أشار فقط ،عرضا ،إلى أحكاـ المقيط مجيكؿ النسب في المادة 88
في باب النسب

()2

كالمادة  888في باب الكفالة(.)3

غير أنو ،كبالرجكع إلى نص المادة  17مف قانكف الحالة المدنية الصادر بمكجب
األمر رقـ  32/72المؤرخ في  8872/23/88المعدؿ كالمتمـ ،نجد أنيا عرفت المقيط عمى
النحك التالي:

"هو كل مولود حديث العهد بالوالدة  ،ال يعرف له أب وال أم وطرحه أهمه خوفا من
ار من تهمة الزنا في مكان يغمب الظن عمى هالكه لو ترك فيه"
الفقر أو فر ا
فالطفؿ المقيط يمكف أف ينتج عف عبلقة زكجية شرعية لكنو ترؾ بسبب الفقر ،عمى
عكس الطفؿ غير الشرعي الذم يكلد سفاحا ،أم عف عبلقة غير شرعية كىك إبف زنا.
فالمشرع الجزائرم قصر أبناء الزنا في األكالد الناشئيف عف العبلقة غير الشرعية شرط
أف يككف أحد طرفييا متزكجا.
 -1سكرة النساء مف اآلية .36

 -2تنص المادة  88مف ؽ.أ.ج .عمى :يثبت النسب باإلقرار بالبنوة أو األبوة أو األمومة لمجهول النسب ولو في مرض

الموت ،متى صدقه العقل أو العادة.

 - 3تنص المادة  888مف ؽ.أ.ج :الولد المكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معموم النسب".
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مفهوم الكفالة

الفصل األول:

في حيف أغفؿ كلد الزنا الذم يككف ثمرة عبلقة غير شرعية بيف رجؿ كامرأة غير
متزكجيف( ،)1كىناؾ طفؿ اإلسعاؼ العمكمي الذم يكضع في المستشفى التابع لمقطاع العاـ
بطريقة سرية مف أـ معمكمة ك التي عادة ما تككف أما عازبة ،دكف أف تطمب منيا المصمحة
كثيقة تدؿ عمى ىكايتيا طبقا لنص المادة  835مف قانكف الصحة العمكمي .فكفالة المقيط
ىي تكلي شؤكنو دكف أف يترتب عف ىذه العبلقة نسب بيف الكافؿ كالمقيط ،كال يرث أحدىما
اآلخر كلك لـ يكف لكؿ منيما كارث ،ألف القصد مف التقاطو ىك تقديـ النفع كاإلحساف إليو
ابتغاء مرضاه اهلل عز كجؿ .فقد جعؿ اإلسبلـ التقاط المقيط أم ار كاجبا ،كما منح لمممتقط حؽ
إيكاء المقيط ككفالتو ،إال إذا ثبت نسبو مف أحد ،ففي ىذه الحالة لـ يعد لقيطا(.)2
إف نظاـ الكفالة كضعتو الشريعة اإلسبلمية حماية لممكفكؿ ،كىي فكرة قانكنية معمكؿ
بيا عمى المستكييف لدكلي كالكطني ،كذلؾ في الدكؿ اإلسبلمية التي ترفض فكرة التبني،
حيث أخذ بيا المشرع الجزائرم ككسيمة قانكنية لحماية األطفاؿ المحركميف مف الكسط
العائمي ،حيث كضع المشرع مجمكعة مف القكاعد كاإلجراءات القانكنية لممارسة الكفالة،
كىذاما جاء بو قانكف األسرة الجزائرم في الفصؿ السابع منو .كما نص عمى فئة المقطاء في
قانكف الحالة المدنية الجزائرم.

 -1خالد رمكؿ ،البرلماف كالمركز القانكني ،...مرجع سابؽ ،ص.87
 -2كماؿ لدرع ،مدل الحماية القانكنية لمطفؿ في قانكف األسرة الجزائرم ،مرجع سابؽ ،ص.58
21

الحماية الشرعية والقانونية لممكفول

الفصل الثاني:

لـ يعتبر األطفاؿ قديما بش ار ذككا قيمة إنسانية كاممة ،لذلؾ لـ تحض الطفكلة باالىتماـ
البلزـ كفئة اجتماعية مستقمة ،لكف مع مطمع القرف الثامف عشر بدأ االعتناء بالطفؿ
كاالىتماـ بو مف خبلؿ إبراز حقكقو كإنساف ككشخص ،كقد تجسد ذلؾ في إصدار تشريعات
خاصة بالطفكلة عمى المستكييف الداخمي كالدكلي ،كما أف رجاؿ الفقو كالقضاء أكلكا لقضايا
الطفؿ اعتبا ار مميزا.
فعمى المستكل الدكلي تـ تبني االتفاقية الدكلية الخاصة بحقكؽ الطفؿ سنة ،1989
كىي االتفاقية التي صادقت عمييا العديد مف الدكؿ مف بينيا الجزائر ،كذلؾ سنة 1993ـ،
فبدأت مسألة العناية بالطفكلة تأخذ منحا كاضحا كاف كانت الشريعة اإلسبلمية ىي السباقة
إلى االىتماـ بيذه الفئة التي أحاطتيا بجممة مف الحقكؽ المعنكية (مبحث أكؿ) كأخرل مادية
(مبحث ثاف).
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الحماية الشرعية والقانونية لممكفول

الفصل الثاني:

المبحث األول
الحقوق المعنوية لممكفول
إف االعتراؼ بالحقكؽ المعنكية لمطفؿ المكفكؿ استمزـ زمنا طكيبل في التشريعات
الكضعية .لكف كانت الشريعة اإلسبلمية سباقة في منح ىذه الحقكؽ ،فيي مقررة مف قبؿ
الخالؽ عز كجؿ الذم ال يضؿ كال ينسى ،كالذم يعمـ ما يصمح بو لمخمؽ كتقكـ بو األمة.
فيذه الحقكؽ منحت لممكفكؿ معمكـ النسب (مطمب أكؿ) ،كما يتمتع بيا مكفكؿ مجيكؿ
النسب (مطمب ثاف).

المطمب األول
الحقوق المعنوية لممكفول معموم النسب
تتمثؿ الحقكؽ المعنكية التي منحتيا الشريعة اإلسبلمية كقانكف األسرة الجزائرم لممكفكؿ
معمكـ النسب في حؽ االسـ (فرع أكؿ) كفي حؽ النسب (فرع ثاف).

الفرع األول
الحق في االسم
كفؿ اإلسبلـ لمطفؿ الحؽ في أف يخرج إلى الحياة الدنيا مزكدا باسـ حسف ،يميزه عف
غيره ،كيدعى بو كيخاطب بو إلى أف يمقى كجو ربو ،كحث اإلسبلـ الكالديف عمى اختيار
األسماء الحسنة ألكالدىـ ذكك ار كانكا أـ إناثا .يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل كسمـ" مف حؽ الكلد
عمى الكالد أف يحسف أدبو كيحسف اسمو"(.)1

 -1الحديث عف عائشة ،البييقي ،شعب اإلماـ ،تحقيؽ السيد محمد السعيد بسيكني ،دار الكتب العممية ،بيركت1410 ،
ق ،حديث رقـ  ،8667ج ،6ص.401
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الحماية الشرعية والقانونية لممكفول

الفصل الثاني:

كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ" إنكـ تدعكف يكـ القيامة بأسمائكـ كأسماء آبائكـ فاحسنكا
()1

أسماءكـ"

كقد أمر الرسكؿ صمى اهلل كسمـ ،بتسمية الطفؿ في اليكـ السابع مف ميبلده ،ككانت
()2

الشريعة اإلسبلمية سباقة في اعتبار أف االسـ ىك أحد جكانب ىكية الطفؿ.

لـ يحدد قانكف األسرة عمى مف تقع مسؤكلية اختيار االسـ لمطفؿ ،كانما أحاليا إلى
قانكف الحالة المدنية في المادة  18منو ،لكف الذم نص عميو قانكف األسرة أف الطفؿ سكاء
كاف ذك ار أـ أنثى ينسب إلى أبيو ،أم يحمؿ لقب األب دكف أمو ،كىك ما يتكافؽ مع الشريعة
)3(.

اإلسبلمية كاألعراؼ االجتماعية

فقد ضمف قانكف األسرة ىذا الحؽ لممكفكؿ ،فنصت المادة  832منو " يجب أن يحتفظ
الولد المكفول بنسبه األصمي إن كان معموم النسب ،وان كان مجهول النسب تطبق عميه المادة

 46من قانون الحالة المدنية"(.)4
كاذا رجعنا إلى المادة  18مف قانكف الحالة المدنية فإنيا تنص عمى ما يمي ":يختار
األسماء األب وأألم أو في حالة عدم وجودهما المصرح ،يجب أن تكون األسماء أسماءً جزائرية
ويجوز أن يكون غير ذلك بالنسبة لألطفال المولودين من أبوين معتنقين ديانة غير الديانة

اإلسالمية"...

5

فيفيـ مف المادتيف أنو مف حؽ الطفؿ أف ينسب إلى أبيو كأف األشخاص المذيف خكؿ
ليـ القانكف تسمية الطفؿ ىـ األب ثـ األـ ثـ المصرح في حالة عدـ كجكد األبكيف ،كىك ما
يتكافؽ مع أحكاـ الشريعة .كمف حؽ الطفؿ أف يسمى بأسماء جزائرية ،إال إذا كاف أبكاه غير
مسمميف.
 -1عف اإلماـ أحمد في مسنده.
 -2عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ،حقوق الطفل ،.....مرجع سابق ،ص.88
 -3كماؿ لدرع ،مدل الحماية القانكنية لمطفؿ  ،....مرجع سابؽ ،ص.87
 -4المادة  832مف ؽ ،أ،ج
 -5المادة  18مف ؽ ،ح ،ـ
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الحماية الشرعية والقانونية لممكفول

الفصل الثاني:

الفرع الثاني
الحق في النسب
مف الحقكؽ العظيمة التي أقرتيا الشريعة اإلسبلمية لمطفؿ حقو في النسب ،كىك القرابة
الناشئة عف صمة الدـ بالتناسؿ ،كالبنكة ىي نسبة الكلد إلى أبيو كأمو ،كحؽ الطفؿ في النسب
ىك أف يككف لو أب كأـ معركفاف.

()1

كقد امتف اهلل سبحانو كتعالى عمى عباده بالنسب إذ قاؿ عز كجؿ  ...كىك الذم خمؽ
()2

مف الماء بش ار فجعمو نسبا كصي ار ككاف ربؾ قديرا...

كحؽ النسب مف أىـ كألزـ الحقكؽ لمطفؿ ،كىك حؽ تتفرع عنو حقكؽ كثيرة في رعاية
الطفؿ كتربيتو ،كىك حؽ لمطفؿ كلمكالديف ،بؿ يراه الفقو اإلسبلمي حقا مف حقكؽ اهلل تعالى.
كاىتماـ اإلسبلـ بالنسب يرجع إلى ككف ضياع النسب يؤدم بالكلد إلى الميانة كالذؿ ،كما
أف فيو ضياع لمحقكؽ كافساد لمحياة .كقد نيى اإلسبلـ اآلباء عف إنكار نسب أكالدىـ
()3

كتكعدىـ بالعقاب الشديد ،إذا فعمكا ذلؾ.

فمف حؽ كؿ طفؿ أف ينسب إلى أبيو ألف في ذلؾ حفظا لنسبو ىك كفرد ،كحفظا
لمجماعة ،مع عدـ اختبلؿ األنساب ،كىك ما قرره قانكف األسرة ،إذ تنص المادة  88منو" :
ينسب الولد ألبيه متى كان الزواج شرعيا ،وأمكن االتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة".

()4

لقد اعتنى القانكف بالنسب كبطرؽ إثباتو لخطكرتو كلما يترتب عنو مف تضييع لحؽ
الطفؿ أك إلحاؽ الرجؿ بو ما ليس منو ،كفي ذلؾ اختبلط لؤلنساب ،كاىتماـ القانكف بيذا
الحؽ يعبر عف حرصو عمى عدـ ضياع األكالد ،فالنسب حؽ الكلد الحتياجو لدفع العار

 -1عبد العزيز مخيمر عبد اليادم ،حقكؽ الطفؿ  ،....مرجع سابؽ ،ص.53
 -2سكرة الفرقاف مف اآلية .58

 -3عبد العزيز مخيمر عبد اليادم ،حقكؽ الطفؿ  ،....مرجع سابؽ ،ص.52
 -4المادة  88مف ؽ،أ،ج
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الفصل الثاني:

عف نفسو بككنو كلد زنا ،كألف ثبكت النسب يستتبع لو حقكقا منيا الحؽ في النفقة ،الحؽ
في الرضاع ،الحؽ في الحضانة ،كالحؽ في اإلرث(.)1
فالنسب مف الحقكؽ الشرعية كالقانكنية ،التي ال يجكز لمزكجيف أف يتفقا عند عقد
الزكاج عمى نفيو ،كلذلؾ نجد أف الشريعة اإلسبلمية اعتبرت النسب حقا مشركعا بيف اهلل
تعالى كأطراؼ النسب ،كىـ األب كاألـ كالكلد ،أما كجو ككنو حؽ اهلل تعالى ألنو يحقؽ
مصمحة عامة لممجتمع في عدـ اختبلط األنساب ،أما ككنو حقا لؤلـ ألف مف حقيا صيانة
الكلد مف الضياع ،كدفع تيمة الزنا عف نفسيا ،كليذا جاز ليا أف تككف خصما في دعكل
نسب ابنيا مف أبيو الزكج ماداـ في يدىا ،كأما ككنو حقا لؤلب فؤلف ثبكتو منو يترتب عنو
الكالية كحؽ ضمو إليو بعد انتياء مدة الحضانة.

()2

كألىمية النسب فإف قانكف األسرة خصص لو الفصؿ الخامس مف المادة  82إلى المادة
 .81ففي المادتيف  82ك 88بي ف القانكف الحاالت التي يثبت فييا النسب مف األب كىي
الزكاج الصحيح كزكاج الشبية كالزكاج الذم يفسخ بعد الدخكؿ ،كما يثبت أيضا باإلقرار
كالبينة.
فقد تبنت اتفاقية حقكؽ الطفؿ لسنة  8818حؽ النسب مما يترتب عميو حقو في معرفة
كالديو .إذ أكلت ليذا اىتماما كبي ار بتكريسيا لحؽ الطفؿ في الكسط العائمي ،حيث أشارت في
مادتيا7

أنو يسجؿ الطفؿ بعد كالدتو فك ار كيككف لو الحؽ منذ كالدتو في اإلسـ فمعرفة

الطفؿ لكالديو يككف لمعرفة نسبو.

()3

 -1كماؿ لدرع ،مدل الحماية القانكنية لمطفؿ ،...مرجع سابؽ ،ص.88
 -2المرجع نفسو ،ص.88

3

- www.islamoline.net
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الفصل الثاني:

المطمب الثاني
الحقوق المعنوية لممكفول مجهول النسب
إف كبل مف الشريعة اإلسبلمية كقانكف األسرة الجزائرم منحا حقكقا خاصة بالمكفكؿ
فكما منحاىا لمعمكـ النسب منحاىا لمجيكلو .كىذه الحقكؽ تتمثؿ في اإلسـ (فرع أكؿ)
كالنسب (فرع ثاف).

الفرع األول
الحق في االسم
نصت المادة  832مف قانكف األسرة عمى أنو " يجب أن يحتفظ الولد المكفول بنسبه
األصمي إذا كان معموم النسب وان كان مجهول النسب تطبق عميه المادة  46من قانون الحالة
المدنية"

()1

كتقضي المادة  18مف قانكف الحالة المدنية المشار إلييا في فقرتيا الثالثة بما يمي يعطي

ضابط الحالة المدنية نفسه األسماء إلى األطفال المقطاء ،واألطفال المولودين من أبوين مجهولين
والذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء يعين الطفل بمجموعة من األسماء يتخذ أخرها كمقب
()2

عائمي".

كأماـ كضكح ىذه النصكص التشريعية يتبيف لنا صراحة أف الطفؿ المكفكؿ معمكـ

النسب يحتفظ بنسبو كأف مجيكؿ النسب يختار لو ضابط الحالة المدنية إسما مما يكفر
لمطفؿ الرعاية النفسية كاالجتماعية.
كما نصت المادة  31مف القانكف المدني الجزائرم عمى أنو يجب أف يككف لكؿ شخص
لقب كاسـ كلقب الرجؿ يمحؽ أكالده.
جاء المرسكـ التنفيذم رقـ  38/83المؤرخ في  8883/28/82المتعمؽ بتغيير المقب
الذم يعدؿ المرسكـ رقـ  857/78المؤرخ في  8878/21/22إذ نص في مادتو األكلى عمى

 -1المادة  832مف ؽ،أ،ج.
 -2المادة  18مف ؽ،ح،ـ
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الفصل الثاني:

أنو :يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا في إطار الكفالة ولدا قاص ار مجهول النسب من
األب بطمب تغيير المقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بمقب
الكافل.

()1

المرسكـ التنفيذم  38-83أنشأ قكاعد قانكنية مكازية لمقكاعد الصادرة عف الييئة
التشريعية خبلفا لمقصده الذم يتمثؿ في بياف اإلجراءات كالصيغ التنفيذية لقكاعد تشريعية
سابقة ،إضافة إلى ىذا فإنو يتناقض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالتي تقضي بأنو ينسب
الطفؿ إلى أبيو إف عرؼ ،فإف لـ يعرؼ أبكه ينسب إلى المجتمع باعتبارىـ اإلخكة في
()2

الديف.

()3

لقكلو عز كجؿ ...:فإف لـ تعممكا أباءىـ فإخكانكـ في الديف...

فإلحاؽ طفؿ

مكفكؿ بالكافؿ عف طريؽ التسمية ىك زكر كتغيير لؤلحكاـ الشرعية.
كلقد اعترض البعض عمى حمؿ المكفكؿ اسـ الكفيؿ كأساس اعتراضيـ في ذلؾ
اآليتاف  8ك 5مف سكرة األحزاب السابؽ ذكرىما ،فقد أجمع أىؿ التفسير عمى أف اآليتيف قد
نزلتا في زيد بف حارثة ،فيجب أف تفسر في ضكء الحادثة التي نزلت فييا عف ابف شرعي
معمكـ األب ،صحيح النسب ضؿ عف أىمو الذيف فقدكه كىك صغير ،كليس مف الحتـ أف
ينسب تفسير اآلية إلى المقيط كىك مجيكؿ األب بؿ مجيكؿ النسب.

()4

يثير حمؿ الطفؿ لقبا مختمفا عف لقب الشخص الذم يكفمو صعكبات كبيرة مف حيث
تأثير
ا
إدماج الطفؿ في المجتمع ،إذ أنو يعمـ في سف مبكرة بأنو لقيط ،مما يؤثر عميو نفسيا
كبي ار كيجعؿ الجيد الذم بذلو الكفيؿ في تربيتو ال يحقؽ غايتو ،كجاء المرسكـ  38/83لمحد
 -1المادة  8مف المرسكـ التنفيذم رقـ  38/83المؤرخ في  8883/28/82المتعمؽ بتغيير المقب ،جريدة رسمية عدد،5

الصادر في .8883/28/33

 -2بمحاج العربي ،الكجيز في شرح قانكف األسرة ،...مرجع سابؽ ،ص.837

 -3سورة األحزاب ،من اآلية .25
 -4محمدم زكاكم فريدة ،مدل تعارض المرسكـ التنفيذم  38-83المتعمؽ بتغيير المقب مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية،
ـ.ؽ ،3222 ،ع  ،23ص.78
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الفصل الثاني:

مف ىذه السمبيات ،فالمادة  5مكرر منو تقصي بضركرة تسجيؿ إسـ المكفكؿ في ىامش
شيادة الميبلد كبيذا يمكف لكؿ مف لو مصمحة معرفة أف المقب المذككر في شيادة الميبلد
ليس بمقبو األصمي كال يمكنو إخفاؤه عند إبرامو لعقد الزكاج ،كما ال يمكنو استعمالو بالنسبة
لمميراث.
فإذا كانت الحكمة مف تحريـ حمؿ المتبنى إسـ مف تبناه ىي لكي ال يثبت التكارث
بينيما كال يقع اختبلط في النسب.

()1

فالمرسكـ  38/83ال يخالؼ ذلؾ كيظؿ في نطاقو معمكال بالحكمة مف التحريـ إنما
تطكر المجتمع كاستعماؿ سجبلت الميبلد يحقؽ في الكقت ذاتو حماية لمطفؿ تماشيا مع
تعاليـ كأىداؼ ديننا كتبقى الحكمة مف تحريـ التبني قائمة مف حيث عدـ جكاز التكارث بيف
الكفيؿ كالمكفكؿ ،إذ المبلحظة اليامشية تبيف أف المكفكؿ ليس إبف الكفيؿ الشرعي ،كما انو
في حالة الزكاج يمكف بكؿ بساطة العمـ بأف اإلسـ المذككر بالنسبة لممكفكؿ ليس ىك إسمو
األصمي فيبقى أجنبيا عف الكفيؿ( ،)2فبل يستطيع نقؿ ىذا اإلسـ إلى أكالده (المكفكؿ) ألنو
تقرر استعمالو الشخصي لو فقط ،فينقؿ ألكالده إسمو القانكني الذم منحو إياه ضابط الحالة
المدنية.
كلقد كضعت مديرية النشاط االجتماعي ممفا خاصا إلحاؽ لقب المكفكؿ بالكفيؿ كيتمثؿ
في الكثائؽ التالية:
 -8طمب خطي مكجو إلى السيد كزير العدؿ.
 -3شيادة ميبلد الكافؿ.
 -2شيادة ميبلد المكفكؿ.
 -8قرار عف الكضع العائمي يقدـ مف طرؼ مديرية النشاط اإلجتماعي.
 -5صكرة طبؽ األصؿ لعقد الكفالة.
 -1محمدم زكاكم فريدة ،مدل تعارض المرسكـ التنفيذم ،...مرجع سابؽ ،ص.73
 -2المرجع نفسو ،ص.72
30

الحماية الشرعية والقانونية لممكفول

الفصل الثاني:

 -1تصريح شرفي بعدـ معرفة األـ البيكلكجية لمطفؿ المكفكؿ.

()1

الفرع الثاني
الحق في النسب
النسب مف أىـ الركابط التي تربط األسرة ،كىك الصمة التي تربط الكلد بأبيو أك أمو،
كحددت لو الشريعة اإلسبلمية كالقانكف عدة أحكاـ يبنى عمييا.

()2

فالمقيط ىك مجيكؿ النسب ،فإذا ادعى إنساف نسب المقيط تصح دعكتو كيثبت نسبو منو
بدكف حاجة إلى بينة ،سكاء أ كاف المدعي أمو أـ غيرىا كىذا استحسانا بالمقيط حتى يثبت
نسبو كفي ذلؾ راحة نفسية لمطفؿ كمزيدا مف العناية كالرعاية لو.
أما لك ادعاه أكثر مف كاحد ككاف ألحدىـ دليؿ عمى أنو ابنو ،فإف نسبو يمحؽ بو ،كاف
لـ يكف لكاحد منيـ دليؿ عمى أنو ابنو ،ككاف أحدىـ مسمما كاآلخر كاف ار ،فإف نسبو يمحؽ
بالمسمـ دكف الكافر ،فالفقو اإلسبلمي يستعمؿ أساليب رائعة إلثبات نسب مف ال نسب لو.
بأف يثبت النسب بأدنى دليؿ ميما كاف ضعيفا بما ينفع مجيكؿ النسب ،كيعكد عميو بالخير
كاإلحساف لمف ال يعرؼ أبكه ،كليذا فإف المقيط إف لـ يدع نسبو إال شخص كاحد ،فإف نسبو
لو سكاء كاف مدعي النسب رجبل أك امرأة.

()3

أما الزنا فإنيا ال تعتبر طريقة شرعية كال قانكنية إلثبات النسب ،فإذا زنت المرأة كجاءت
بكلد فإف ىذا األخير ال يثبت نسبو مف الزاني إنما يثبت مف أمو.

()4

فأحكاـ الشريعة اإلسبلمية أقرت أف الطفؿ الذم يككف نتيجة عبلقة غير شرعية يككف
نسبو ألمو اعتمادا عمى قكلو صمى اهلل عميو كسمـ " :الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر"(.)5
 -1مديرية النشاط االجتماعي تيزم كزك ()DAS
 -2خالد رمكؿ ،البرلماف كالمركز القانكني ،....مرجع سابؽ ،ص.825
 -3بمحاج العربي ،الكجيز في شرح قانكف األسرة ،...مرجع سابؽ ،ص.835
 -4كماؿ لدرع ،مدل الحماية القانكنية ،...مرجع سابؽ ،ص52

 -5ركاه الجماعة ماعدا أبك داكد البخارم ،مرجع سابؽ ،حديث رقـ  ،8881ج،3
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الفصل الثاني:

كالحكمة مف ذلؾ ىك عدـ تغيير الحقائؽ كالحفاظ عمى حقكؽ اآلباء كاألكالد مف الضياع
كتكفير الكحدة كاالنسجاـ داخؿ األسرة( .)1كالمشرع الجزائرم أحاؿ ىذه المسألة إلى أحكاـ
الشريعة طبقا لنص المادة  333مف قانكف األسرة كالتي تنص عمى " كل ما لم يرد النص

عميه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة".
فإبف الزنا ينتفي عف أبيو مف غير لعاف ،كال يجكز ألبيو أف يستمحقو كيجعمو إبنو ،فكلد
الزنا ينسب إلى أمو التي كلدتو ترثو كيرثيا ،كاخكتو منيا محارـ لو يرثيـ كيرثكنو ،أما المقيط
الذم ال تعرؼ أمو فميس لحاضنتو أف تنسبو إلييا(.)2

 -1خالد رمكؿ ،البرلماف كالمركز القانكني ،....مرجع سابؽ ،ص.825

 -2الصادؽ عبد الرحماف الغزياني ،مدكنة الفقو المالكي ،ج ،3مؤسسة الرياف ،لبناف ،2002،ص.68
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الفصل الثاني:

المبحث الثاني
الحقوق المادية لممكفول
إلى جانب االعتراؼ بالحقكؽ المعنكية لمطفؿ المكفكؿ ،تـ االعتراؼ لو بالحقكؽ المادية،
كىذه الحقكؽ حددتيا الشريعة اإلسبلمية بأنيا حقكقا مقررة مف قبؿ الخالؽ عز كجؿ الذم
منح مكانة لمنفس الضعيفة ،كىي حقكؽ تشمؿ مكفكؿ معمكـ النسب (مطمب أكؿ) كالمكفكؿ
مجيكؿ النسب (مطمب ثاف).

المطمب األول
الحقوق المادية لممكفول معموم النسب
مثؿ سائر األطفاؿ داخؿ المجتمع ،يتمتع المكفكؿ بحقكؽ تتمثؿ في الحؽ في النفقة
(فرع أكؿ) كالحؽ في الميراث ( فرع ثاف).

الفرع األول
الحق في النفقة
يقصد بالنفقة تكفير ما يحتاج إليو الطفؿ مف الغذاء كالكسكة كالعبلج كالسكف أك أجرتو
()1

كما يعتبر مف الضركريات في العرؼ كالعادة.

فحؽ النفقة مف أعظـ الحقكؽ التي يجب أف تكفؿ لمطفؿ ألف بيا تصاف حياتو كتكفر
لو الحماية كالرعاية( .)2كبالرجكع إلى قانكف األسرة ،كحتى في النصكص الخاصة نجدىا
تكاد تككف خالية مف حكـ نفقة المكفكؿ .كحسب ما أقرتو أحكاـ شريعتنا السمحاء أنو ال يمزـ

 -1المادة  71مف ؽ.أ.ج.
 -2كماؿ لدرع ،مدل الحماية القانكنية ،...مرجع سابؽ ،ص52
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الفصل الثاني:

الكافؿ بالنفقة عمى المكفكؿ فيي غير كاجبة عميو .فإذا قاـ بيا يككف ىذا بمثابة تبرع كمف
باب المكدة كالرحمة.

()1

فبل يكجد نص قانكني يمـ األب الكفيؿ بدفع نفقة الطفؿ المكفكؿ في حالة تيربو
منيا ،إذ أنو في حالة طبلؽ الكالديف الكافميف فإف نفقة الطفؿ المكفكؿ تمنح لؤلب الكافؿ
طالما اف الكفالة تمت بإسمو.
ليذا كاف مف المفركض اف قاضي االحكاؿ الشخصية عند الحكـ بانفصاؿ الزكجيف
الكافميف يجب بإسـ مصمحة الطفؿ الفضمى إسناد حضانة الطفؿ لؤلـ الكافمة كيمنح لؤلب
الكفيؿ حؽ الزيارة ككاجب دفع نفقة الطفؿ المكفكؿ.

()2

الفرع الثاني
الحق في الميراث
إف قانكف األسرة في مسألة الميراث لـ يخرج عما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية ،فيي لـ
تفرؽ بيف الصغير كالكبير في حؽ كؿ منيما في التركة ،فبمجرد أف يكلد الشخص حيا يأخذ
حفو كامبل في الميراث ،كيككف نصيبو محفكظا مف قبؿ كليو أك كصيو إلى أف يبمع سف
()3

الرشد.

فحؽ التكارث يترتب عف حؽ النسب ،فحسب المادة  832مف قانكف األسرة أف الكلد
المكفكؿ يحتفظ بنسبو األصمي إذا كاف معمكما كيرث مف ماؿ أبيو الحقيقي ،فالنسب ىك
الطريؽ الطبيعي الكتساب االسـ كاإلرث ،فالطفؿ الشرعي يحؽ لو أف يحمؿ إسـ أبيو كيرث
()4

منو ،كيبقى يحتفظ بيذه الحقكؽ إذا كاف محبل لمكفالة.
-1خالد رمكؿ ،البرلماف كالمركز القانكني ،....مرجع سابؽ ،ص.825

-Nadia Ait Zai, La kafala en droit algérien, R.A.S.J.E.P, n° 04, 1993, p25.

 -3كماؿ لدرع ،مدل الحماية القانكنية ،...مرجع سابؽ ،ص55

-4سبلمي دليمة ،حماية الطفؿ في قانكف األسرة ،...مرجع سابؽ ،ص .ص.75-78
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الفصل الثاني:

المطمب الثاني
الحقوق المادية لممكفول مجهول النسب
منحت الشريعة اإلسبلمية لمكلد القاصر مجيكؿ النسب حقكقا مادية حماية لو مثمو
مثؿ أم طفؿ آخر ،كالمتمثمة في حؽ النفقة (فرع أكؿ) كحؽ الميراث (فرع ثاف).

الفرع األول
الحق في النفقة
إف نفقة المكفكؿ مجيكؿ النسب أك ما يسمى بالمقيط تجب مف مالو حتى ينضب إذا
كجد معو ماؿ ،فإذا انعدـ مالو تجب نفقتو عمى الدكلة ،تدفع لمقائـ برعايتو كتربيتو مف بيت
()1

الماؿ أم الخزينة العامة.

ألنيا تكفؿ كؿ مف ىك غير قادر عمى اإلنفاؽ باعتبار المقيط لو

الحؽ في البيت ماؿ المسمميف.
فعمى الكافؿ أك الممتقط أف يحافظ عمى كؿ شيء كجد مع المقيط إلعانتو كتعميمو
بالقدر البلزـ دكف إسراؼ كال تبذير ،كلو أف يقبض ما يكىب لو مف ماؿ أك يتصدؽ عميو
فيحافظ عميو مع ما بقي لو مف ماؿ ،كال يجكز لو أف ينفؽ عميو منو إال بإجازة القاضي
باعتباره كليا لمف ال كالي لو ،كعمى الكافؿ إذا احتفظ بكفالة المكفكؿ بذؿ عناية الرجؿ
العادم الحريص عمى إبنو في تربيتو كتعميمو كتقكيمو ،حتى ال يككف عالة عمى المجتمع.

 -1بمحاج العربي ،الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم ،....مرجع سابؽ ،ص.835
 -2خالد رمكؿ ،البرلماف كالمركز القانكني  ،...مرجع سابؽ ،ص.828
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الفصل الثاني:

الفرع الثاني
الحق في الميراث
المكفكؿ المج يكؿ النسب ىك الشخص الذم ال يعرؼ لو أـ كال أب ،كىك حديث العيد
()1

بالكالدة ،فنسبو منقطع ،فإنو ال ميراث لو مف أحد كال يرثو أحد بحؽ القرابة.

فإذا كاف ىذا المكفكؿ كلد زنا كأمو معمكمة ،ينسب إلى أمو كيترتب عف ىذا النسب
حؽ التكارث بينيما ،فترثو كيرث منيا كأخكاتو منيا محارـ لو ،يرثيـ كيرثكنو ،أما المكفكؿ
الذم ال تعرؼ أمو فميس لحاضنتو أف تنسبو إلييا ،بالتالي ال يترتب حؽ التكارث بينيما.

()2

فتركة المكفكؿ مجيكؿ النسب تكضع في بيت الماؿ عمى أنيا ماؿ ال مالؾ لو ،غير
انو إذا تزكج كرثتو زكجتو بحؽ عقد الزكاج الصحيح رجبل كاف أك إمرأة ،كال يمكف أف يرثو
مف تعيد برعايتو ،كىذا حسب جميكر الفقياء ،ألنو ال يعد ذلؾ سببا مف أسباب الميراث
كىذا ىك الحكـ الذم استقر عميو القانكف الجزائرم.
كبالرجكع إلى المادة  832مف قانكف األسرة فإنو يجكز لمكافؿ أف يكصي أك يتبرع
لممكفكؿ بمالو في حدكد الثمث ،كاف أكصى كتبرع بأكثر مف ذلؾ بطؿ ما زاد عمى الثمث إال
()3

إذا أجاز الكرثة.

منحت الشريعة اإلسبلمية لممكفكؿ مكانة في المجتمع مثمو مثؿ األطفاؿ اآلخريف،
حيث بينت حقكقو المادية كالمعنكية ،فيي حقكقا ضركرية لتكقير االستقرار في حياتو،
كيظير مركزه داخؿ المجتمع كتككف لو حياة عادية ،فمنحو مثبل حؽ اإلسـ يسمح لو
بممارسة حقكؽ أخرل مثؿ الدراسة كالعمؿ كالزكاج أم االنخراط في الكسط االجتماعي دكف
تمقي عقبات.

 -1خالد رمكؿ ،البرلماف كالمركز القانكني  ،...مرجع سابؽ ،ص.823

 -2بمحاج العربي ،الكجيز في شرح قانكف األسرة الجزائرم ،.... ،مرجع سابؽ ،ص.837
 -3خالد رمكؿ ،البرلماف كالمركز القانكني  ،...مرجع سابؽ ،ص.822
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الفصل الثاني:

غير أف نظرة المجتمع لمطفؿ غير الشرعي ،نظرة قاسية كسيئة ككف ىذا الطفؿ إنتياؾ
لمشرؼ في نظره ،فيكجو لو الشتـ بدؿ رعايتو ،كالعطؼ عميو .فاألطفاؿ الغير شرعييف
شريحة ىامة في المجتمع كيزداد عددىـ يكما بعد يكـ ،فيجب عمى االخريف رعايتيـ
كحمايتيـ.
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خاتمة
يتضح مما سبؽ أف اإلسبلـ كجو عناية كبيرة لؤلسرة كعني باألطفاؿ بكجو عاـ
كالمكفكليف بكجو خاص ،حيث كضع ضكابط متينة تقكـ عمييا األسرة المسممة لمنع
انتشار ىذه الفئة ،أم األطفاؿ ال مقطاء مجيكلي النسب .كما حثنا ديننا الحنيؼ عمى
رعاية اليتيـ بقكلو تعالى ... :فأما اليتيـ فبل تقير . ...زيادة إلى الحماية الكبيرة التي
أقرتيا الشريعة اإلسبلمية لممكفكؿ كتبياف كاجبات الكافؿ ،نصت القكانيف الكضعية عمى
اإلجراءات الكاجب اتباعيا عند العثكر عمى المقيط ،كمنيا قانكف الحالة المدنية
الجزائرم ،كىي جممة مف األحكاـ كاإلجراءات المتعمقة بكضعية الطفؿ المقيط ،كذلؾ
تحت باب الحماية في المادتيف  18ك 17مف ىذا القانكف .كما خصص فصبل في قانكف
األسرة عف الكفالة ،حيث ميز المشرع بيف حالة الكفالة بعقد شرعي قانكني يبرـ أماـ
المكثؽ بحضكر أىؿ المكفكؿ (أم األبكيف) مع اشت ارط المكافقة الصريحة ليـ كبيف
الك فالة بعقد قضائي إذا كاف المكفكؿ مجيكؿ النسب كفي كمتا الحالتيف البد مف إبراـ
عقد الكفالة أماـ القضاء .كلـ يحدد المشرع شركط المكفكؿ ما عدا ما نصت عميو

المادة  888مف قانكف األسرة في أف المكفكؿ إما أف معمكـ النسب أك مجيكلو.

فإذا رجعنا إلى قانكف العقكبات الجزائرم تحت باب ترؾ االطفاؿ كالعاجزيف
كتعريضيـ لمخطر كبالضبط في نص المادة  "8/288كل من ترك طفال أو عاجزا غير
قادر عمى حماية نفسه بسبب حالته البدنية والعقمية أو عرضه لمخطر في مكان خالي

من الناس أو حمل الغير عمى ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى
ثالث سنوات".
أما الفقرة الرابعة مف نفس المادة قد رفعت مف ىذه العقكبة إذا كاف الترؾ تسبب
في المكت كذلؾ بنصيا عمى ما يمي " ':إذا تسبب الترك أو التعريض لمخطر في الموت
فتكون العقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة".
نبلحظ مف حيث تطبيؽ ىذه العقكبة في القانكف الجزائرم أنيا تنطبؽ فقط عمى
الشخص االجنبي عف الطفؿ المقيط المتركؾ ،أم الذم ال تربطو بالجاني أية صمة
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خاتمة
قرابة .ألنو إذا كاف ىناؾ صمة قرابة بيف الجاني كالمقيط كاألـ أك األب كأدل تركو إلى
كفاتو ،فالقانكف الجزائرم أقر أق صى العقكبة قد تصؿ في بعض الحاالت إلى عقكبة
إعداـ الجاني كىذا ما أقرتو مثبل المادة  285مف نفس القانكف.

لكف ،كفي الكاقع المعاش نبلحظ أف الحماية الممنكحة لمطفؿ المكفكؿ ىي حماية
غير صارمة  ،فالمكفكؿ يتمقى صعكبات كعقبات خاصة عند بمكغو سف الرشد ،فتزكؿ

ىذه العناي ة كالحماية بسبب انقضاء الكفالة.

فعمى المشرع تخصيص نصكص قانكنية خاصة بالمكفكؿ إلى جانب الكفالة بكجو
عاـ ،فقد التمسنا غمكضا في النصكص الخاصة بالكفالة كلـ تظير حقيقة ىذه الحماية،
فمثبل ما يخص االسـ الممنكح لممكفكؿ مف الناحية اإلجرائية ال بد أف يعيف ىذا االسـ
في السجبلت الخاصة بالحالة المدنية كإجراء عممي حتى ال تجد ىذه الشريحة أية

عقبا ت في المستقبؿ كحقيـ في شيادة الميبلد.
كنقترح:
-

تعزيز كتقكيـ كجمع مكاد قانكنية في شكؿ قانكف خاص بالطفؿ المكفكؿ

.

 إعادة تنظيـ المصالح االجتماعية ل مجماعات المحمية كالتي تخصص ليا فرؽمختصة لمتدخؿ الفكرم لمكاف كجكد األطفاؿ المحركميف.
 -تأسيس ديكاف كطني لمكفالة.
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