
 

 



 

 قال تعالى

 ادعوهم البائهم هو أقسط عنداهلل فإن مل تعلموا اباءهم"

  ن"فإخوانكم يف الدي
 5سورة األحزاب األية 

 دور الكفالة في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل

تشكل حقوق الطفل نقطة تقاطع بين مختلف فروع القانون، وقد أسهمت االتفاقيات و المواثيق الدولية الراعية 
أكثر اتساعا و األنظمة  لحقوق الطفل في تطوير القوانين الوطنية ؛ بحيث أصبحت الضمانات الدستورية و القانونية

 القضائية أكثر فاعلية في تعزيز حقوق الطفل و حمايته و إيالء مصالحه االعتبار األول.

و يعتبر مبدأ مصالح الطفل الفضلى مبدأ رئيسيا يشكل أساس اتفاقية حقوق الطفل و فلسفتها، و هو المحور الذي 
فهو يرمي إلى ضمان التمتع الكامل و الفعلي على السواء  تدور حوله كافة الحقوق المقررة للطفل دوليا و داخليا؛

لجميع األطفال بجميع الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل و النماء الشمولي للطفل؛ بمعنى نمو الطفل 
 الجسدي و العقلي و الروحي و األخالقي و النفسي و االجتماعي.

واضح على مطلعين  بشكل   طفال خاذ  قرارات تؤثر على األلذلك يجب أن يكون األشخاص الذين يشاركون في ات
 األمور المتعلقة به.جميع المعطيات الخاصة بحالة الطفل و كافة 

للمصالح الفضلى مجموعة من العناصر، منها ضرورة مراعاة الوضع االجتماعي و تتناول عملية التقييم الشاملة  و
ة حقوق الطفل تنص على الزام الدول بدعم الوالدين في االضطالع من اتفاقي 18التقييم األسري للطفل؛ فالمادة 

بمسؤوليات  تربية الطفل، اعتبارا لكون الروابط القائمة مع األسرة سواء الصغيرة أو الموسعة  تشكل عامال أساسيا و 
 16الطفل في المادة  رئيسيا في تحقيق االستقرار الداخلي للطفل و شعوره باألمان. لذلك نصت االتفاقية الدولية لحقوق

 منها على حماية حق الطفل في الحياة األسرية.

 



 

و مصطلح أسرة الوارد في المادة أعاله يفسر بمعناه الواسع؛ بحيث يشمل الوالدين البيولوجيين أو المتبنين أو 
األشخاص المسؤولين الكفيلين و عند االقتضاء أفراد األسرة الموسعة أو الجماعة أو األوصياء أو غيرهم من 

 قانونا عن الطفل، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من اتفاقية حقوق الطفل.

و تماشيا مع ذلك، و نظرا لكون الطفل يعتبر النواة األساسية في األسرة و المجتمع  ورمز المستقبل    
تضمن الرعاية الالزمة له، و اإلنساني و الجيل الطالع، فإن المشرع المغربي أقر مجموعة من القوانين التي 

 كل ذلك من أجل  بقائه و تعلمه بالطرق العلمية األنسب؛ أي بشكل مختصر تحقيق مصلحته الفضلى.

و في هذا الصدد تم سن قوانين تنظم كفالة األطفال المهملين و تحديد الشروط الواجب توافرها لذلك كان آخرها 
، الذي عمل على خلق توازن بين رغبة الكافل و مصلحة 2002يونيو  13الصادر بتاريخ  15ـ10القانون رقم 

المكفول؛ و التي تتمثل في ضمانات واقعية و قانونية كرسها لفائدة المكفول، و التي تؤكد انفتاح المغرب على 
منه إمكانية السفر بالطفل المكفول لإلقامة الدائمة خارج  24محيطه و على الخارج؛ فقد خول بموجب المادة 

 لكة المغربية بعد الحصول على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين.المم

على مجموعة من المقتضيات الهامة  و  غير أنه إذا كان للقانون أعاله الكثير من االيجابيات و ينص
نة األسرة و عاتق الكافلين التزامات تقارب تلك التي أوجبتها مدو  ماية األطفال المهملين و يضع علىالرائدة لح

و األولياء تجاه أطفالهم، فإن تطبيقه أبان عن إشكاليات و صعوبات عملية  اآلباءالقوانين على  منغيرها 
سواء فيما يتعلق بمسطرة التصريح باإلهمال أو فيما يخص إسناد الكفالة سواء على المستوى الوطني أو 

 ا و خارجيا.الدولي ، وكذا على مستوى سبل تتبع و مراقبة الطفل  داخلي



 

كل هذا يدفعنا إلى التساؤل عن مدى فعالية الضمانات القانونية لحماية الطفل المهمل في التشريع      
المقررة له في الشريعة  المغربي؟ من جهة، و هل تم انسجام لهذه الـأخيرة مع االجراءات الحمائية

االسالمية، و هل تستجيب اللتزامات المغرب على المستوى الدولي في حماية الطفل بشكل عام و 
 المحرومين من األسر بشكل خاص؟

 :لإلجابة عن هذه األسئلة ارتأينا تناول المحاور التالية 

 و دوليا.: الحماية القانونية للمصلحة الفضلى للطفل وطنيا المحور األول     

 : دور القضاء في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل عبر الكفالة . المحور الثاني     

: دور الفاعل الجمعوي و االجتماعي في تحقيق المصلحة الفضلى الطفل في  المحور الثالث     
 وضعية صعبة.

 



 

 اللجنة العلمية :

العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية أكادير ـ الدكتور الحسين بلوش أستاذ التعليم العالي بكلية 
 جامعة ابن زهر

البوشواري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية أكادير  محمد ـ الدكتور
 جامعة ابن زهر

ية و االجتماعية أكادير ـ الدكتور كمال بلحركة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و االقتصاد
 جامعة ابن زهر

ـ الدكتور هشام البخفاوي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ايت 
 ملول جامعة ابن زهر

و االجتماعية ايت ملول لي منينو أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و االقتصادية اـ الدكتور ع
 جامعة ابن زهر

 



 

 اللجنة التنظيمية :

 زهر ابن الدكتور جامعة رئيس حلي عمر الدكتور ـ  
 ور عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهر الط رحيم الدكتور ـ 
 زهر ابن جامعة ملول ايت االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ البخفاوي هشام الدكتور ـ 
 جتماعية ايت ملول جامعة ابن زهراال و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ منينو علي الدكتور ـ 
 زهر ابن جامعة ملول ايت االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ اعرامو بن عبال الدكتور ـ 
  زهر ابن جامعة ملول ايت االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ تاجر بن محمد الدكتورـ 
 بوكنين أحمدناه أستاذ باحث كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهر الدكتور ـ 
 زهر ابن جامعة ملول ايت االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ كركين إدريس الدكتور ـ 
 ونية و االقتصادية و االجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهر و رئيسة القان العلوم كلية باحث أستاذ أمغيرير السعدية الدكتورة ـ

 جمعية كفالة طفل 
  زهر ابن جامعة ملول ايت االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية ةباحث ةأستاذ الغنام كنزة ةالدكتور ـ 
 ماعية ايت ملول جامعة ابن زهراالجت و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ كرم حكيم الدكتور ـ 
 زهر ابن جامعة ملول ايت االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ هنوش محمد الدكتور ـ 
 زهر ابن جامعة ملول ايت االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ السكتاني عمر الدكتور ـ 
 االقتصادية و االجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهرو منار أستاذ باحث كلية العلوم القانونية أ ابراهيم الدكتور ـ 
  زهر ابن جامعة ملول ايت االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية باحث أستاذ  الحميد عبد اليعقوبي الدكتورـ. 
 زهر ابن جامعة أكادير االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم دريسي أستاذة باحثة بكليةالدكتورة جليلة  ـ. 
 والعلوم السياسية بجامعة الجزائر.كلية الحقوق ب الدكتورة أمينة لطروش أستاذة محاضرة 
 الجزائرالسياسية بجامعة مستغانم  بوكر رشيدة أستاذة محاضرة بكلية الحقوق  والعلوم الدكتورة.   
 العدل اطار بوزارة اطار:  الشبيهي هشام  
  ناني : نائبة رئيس جمعية كفالة طفل ب  بنيس وفاءـ 
 طفل كفالة جمعية مال امينة: الشيالي وفاء ـ  
   ـ نعيمة حاجي : مستشارة جمعية كفالة طفل 



 

 

  طفل كفالة لجمعية العام الكاتب نائب حاجي المالك عبد ـ 
 طفل كفالة لجمعية العامة الكاتبة الدراز يسرى  ـ  
 المال لجمعية كفالة طفل  امين نائبة بنيس سناء ـ 
 ـ طفل كفالة جمعية عضو مجبر محمد ـ 
 بطنجة االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم بكلية الدكتوراه سلك في باحث طالب:  الخضراوي الهادي عبد ـ  
 االجتماعية بأكادير  و االقتصادية و القانونية العلوم بكلية الدكتوراه سلك في باحث طالب: الكيحل الغني عبد.ذ ـ 
 بأكادير االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم بكلية الدكتوراه سلك في باحث طالب:  بيبي الرحمان عبد.ذ 
 البيضاء بالدار االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم بكلية الدكتوراه سلك في باحث ةطالب: الكشبور نعمة. ذة 
 ضاءيعلى الدكتوراه في القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية الدارالب حاصلة: الكشبور كوثر ذة 
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