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 دور الكفالة في تحقيق المصمحة الفضمى لمطفل

القانون، وقد تشكل حقوق الطفل نقطة تقاطع بين مختمف فروع     
أسيمت االتفاقيات و المواثيق الدولية الراعية لحقوق الطفل في تطوير 

صبحت الضمانات الدستورية و القانونية أكثر أ؛ بحيث القوانين الوطنية
اتساعا و األنظمة القضائية أكثر فاعمية في تعزيز حقوق الطفل و حمايتو 

 األول. االعتبارو إيالء مصالحو 

يعتبر مبدأ مصالح الطفل الفضمى مبدأ رئيسيا يشكل أساس اتفاقية و      
حقوق الطفل و فمسفتيا، و ىو المحور الذي تدور حولو كافة الحقوق 

؛ فيو يرمي إلى ضمان التمتع الكامل و وطنياالمقررة لمطفل دوليا و 
لجميع األطفال بجميع الحقوق المعترف بيا في اتفاقية  ءالفعمي عمى السوا

و النماء الشمولي لمطفل؛ بمعنى نمو الطفل الجسدي و  الطفل حقوق
 العقمي و الروحي و األخالقي و النفسي و االجتماعي.

    

 



 

 

قرارات تؤثر   لذلك يجب أن يكون األشخاص الذين يشاركون في اتخاذ
واضح عمى جميع المعطيات الخاصة  بشكل  مطمعين  عمى األطفال

 ر المتعمقة بو.افة األمو كبحالة الطفل و 

مجموعة من العناصر، تتناول عممية التقييم الشاممة لممصالح الفضمى و    
منيا ضرورة مراعاة الوضع االجتماعي و التقييم األسري لمطفل؛ فالمادة 

من اتفاقية حقوق الطفل تنص عمى الزام الدول بدعم الوالدين في  81
تربية الطفل، اعتبارا لكون الروابط القائمة مع   االضطالع بمسؤوليات

تشكل عامال أساسيا و رئيسيا في  األسرة سواء الصغيرة أو الموسعة 
لذلك نصت االتفاقية  تحقيق االستقرار الداخمي لمطفل و شعوره باألمان.

منيا عمى حماية حق الطفل في  84الدولية لحقوق الطفل في المادة 
 الحياة األسرية.

ح أسرة الوارد في المادة أعاله يفسر بمعناه الواسع؛ بحيث يشمل مصطمو  
الكفيمين و عند االقتضاء أفراد األسرة  أو المتبنين أو البيولوجيينالوالدين 

 الموسعة أو الجماعة أو األوصياء أو غيرىم من األشخاص المسؤولين 

 



 

 

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

رة تماشيا مع ذلك، و نظرا لكون الطفل يعتبر النواة األساسية في األسو    
ورمز المستقبل اإلنساني و الجيل الطالع، فإن المشرع المغربي  المجتمع و 

، و كل ذلك من ولأقر مجموعة من القوانين التي تضمن الرعاية الالزمة 
؛ أي بشكل مختصر تحقيق أجل  بقائو و تعممو بالطرق العممية األنسب

 مصمحتو الفضمى.

د يفي ىذا الصدد تم سن قوانين تنظم كفالة األطفال الميممين و تحدو 
الصادر  83ـ81القانون رقم الشروط الواجب توافرىا لذلك كان آخرىا 

عمى خمق توازن بين رغبة الكافل ، الذي عمل 2112يونيو  81بتاريخ 
و التي تتمثل في ضمانات واقعية و قانونية كرسيا  ؛مصمحة المكفولو 

لفائدة المكفول، و التي تؤكد انفتاح المغرب عمى محيطو و عمى الخارج؛ 
منو إمكانية السفر بالطفل المكفول لإلقامة  22فقد خول بموجب المادة 

الدائمة خارج المممكة المغربية بعد الحصول عمى إذن بذلك من طرف 
 ون القاصرين.القاضي المكمف بشؤ 



 

 

الكثير من االيجابيات و ينص عمى أعاله غير أنو إذا كان لمقانون 
رائدة لحماية األطفال الميممين ال و مجموعة من المقتضيات اليامة 

 األسرةيضع عمى عاتق الكافمين التزامات تقارب تمك التي أوجبتيا مدونة و 
و غيرىا من القوانين عمى اآلباء و األولياء تجاه أطفاليم، فإن تطبيقو أبان 
عن إشكاليات و صعوبات عممية سواء فيما يتعمق بمسطرة التصريح 
باإلىمال أو فيما يخص إسناد الكفالة سواء عمى المستوى الوطني أو 

 داخميا و خارجيا. ة الطفل عمى مستوى سبل تتبع و مراقبالدولي ، وكذا 

كل ىذا يدفعنا إلى التساؤل عن مدى فعالية الضمانات القانونية      
تم انسجام  وىللحماية الطفل الميمل في التشريع المغربي؟ من جية، 

خيرة مع االجراءات الحمائية المقررة لو في الشريعة االسالمية، ليذه األ
فل طلي في حماية التستجيب اللتزامات المغرب عمى المستوى الدو  وىل

 من األسر بشكل خاص؟ والمحرومينبشكل عام 

 تناول المحاور التالية:في ىذه الندوة  ارتأينا ،لإلجابة عن ىذه األسئمة 

 األول: الحماية القانونية لممصمحة الفضمى لمطفل وطنيا و دوليا. رالمحو  



 

 

مة لحماية يموقف الشريعة االسالمية من الكفالة كوس المحور الثاني : 
 المصمحة الفضمى لمطفل 

: دور القضاء في تحقيق المصمحة الفضمى لمطفل عبر  ثلالمحور الثا   
  الكفالة .

المحور الرابع : دور المجتمع المدني في مأسسة مسطرة الكفالة تحقيقا 
 لممصمحة الفضمى لمطفل.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 تنسيق الندوة
 

 الدكتورة السعدية أمغيرير

kafala.kafala22@gmail.com  
 

 تىاريخ مهمت
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 .1218-81-81: هخص انمذاخالثمخر أجم نهتىصم بآ -

 .1218-81-81تاريخ انرد عهى انمذاخالث انمقبىنت:  -

 .1218-81-81تاريخ انتىصم بانمذاخالث كامهت:  -

انمهخص وانمذاخالث مع انمعهىماث انشخصيت إنى انبريذ  إرسال -

 kafala.kafala22@gmail.comاالنكتروني انتاني: 

 

 

 
 


