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"ظاهرة األمومة العازبة في المجتمع الجزائري " المعالجة والحمول
د آمال بن صويمح
مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد
- الجزائر-  قالمة5491  ماي8 جامعة
الملخص
سبكنت ادلرأة يف اجلزائر منذ فًتة االستقالل وبعد جهد جهيد بالظفر حبقوق عديدة ال تتمتع هبا نظَتاهتا يف رلتمعات أخرى كحق التعليم اجملاين
 إال أن ذلك مل دينع من تعرضها للتعدي على شخصها الضعيف وانتهاك حقوقها كانسان عن طريق تعرضها، وادلشاركة يف احلياة السياسية وادلساواة
لالعتداء اجلنسي وما ينجم عنو من أضرار بالغة ال سيما يف حال إصلاب طفل غَت شرعي إذ تًتتب عليها مسؤولية ضخمة حيملها إياىا اجملتمع اجلزائري
. الذي ديتاز بالتحفظ والتقيد الشديد بالعادات والتقاليد ومبادئ الشرف والنزاىة
The phenomenon of single motherhood in Algerian society: treatment and solutions
Abstract
Since independence, women in Algeria have been able to win many rights that their
counterparts in other societies do not enjoy, such as the right to free education and
participation in political life and equality. However, this has not prevented them from
assaulting their weak person and violating their rights as a human being through sexual abuse
and Especially in the event of the birth of an illegitimate child as it carries a huge
responsibility borne by the Algerian society, which is characterized by the reservation and
strict adherence to customs and traditions and principles of honor and integrity
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المقدمة
من بُت اآلفات االجتماعية اليت يعايشها اجملتمع الدويل اليوم وجود ما يعرف بفئة األمهات العازبات ىذه الفئة اليت مل تأيت من
فراغ بل ىي وليدة العديد من العوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية واألمنية اليت ينجم عنها وجود طفل غَت شرعي حسب
اإلدارة العامة للمفوضية األوروبية  EUROSTATفان دول أوروبا تشهد والدة أعداد ىائلة من األطفال الغَت شرعيُت وفقا
لإلحصائيات الصادرة عام  9002فان نسبة ادلواليد غَت الشرعيُت بلغت  4..3بادلائة يقابلها يف الدول العربية كادلغرب وجود ما
يقارب  0300طفل يولد سنويا حسب دراسة أقيمت حول األمهات العازبات بادلملكة ادلغربية من قبل مجعية إنصاف  ،كما
تفيد اإلحصائيات باجلمهورية التونسية بوجود ضلو  0000حالة والدة ألطفال خارج نطاق الزواج الشرعي سنويا حسب تقرير
صادر عن مجعية أمل للعائلة والطفل .
إذ يتم اإليقاع بالفتاة باستعمال أساليب اخلداع والكذب للتأثَت عليها واحلصول على موافقتها إلقامة عالقة غَت شرعية أمال يف
الزواج لتجد الفتاة نفسها وحدىا أمام مصيبة كربى وىي احلمل حسب تقديرات وزارة التضامن اجلزائرية يولد حوايل  4000طفل
سنويا خارج نطاق الزواج إذ تلحق هبؤالء الفتيات وأطفاذلن وصمة العار فكثَتا ما يتم طرد ىؤالء األمهات العازبات من قبل
أسرىن ليضطررن لتحمل ضغط اجتماعي ىائل .
أمام ىذا التفاقم الكبَت لظاىرة األمهات العازبات يف اجلزائر يتم طرح التساؤل التايل ىل مت وضع اسًتاتيجية زلددة ادلعامل للتقليص
واحلد من تنامي ىذه اآلفة االجتماعية ؟ وان كان كذلك فيما تكمن ؟
أهمية الموضوع حيتل أمهية بالغة على ادلستوى االجتماعي خاصة بالنظر لالزمات األمنية اليت مر هبا اجملتمع اجلزائري واليت
خلقت نوعا من الفوضى والعنف صلم عنو تفكك اجملتمع ،يعد موضوع جد حساس من الطابوىات اليت سبس باستقرار وتوازن
ومبادئ اجملتمع اجلزائري ،ديثل ىاجس ذو طبيعة مزدوجة اجتماعي وقانوين نظرا لعجز ادلشرع رغم وضعو جملموعة تدابَت من
التحكم يف الظاىرة.
أهداف الدراسة تتمثل إعداد دراسة شاملة عامة لظاىرة األمومة العازبة وكشف الوضعية االجتماعية و القانونية ذلا  ،تسليط
الضوء على األسباب الكامنة وراء ظهورىا وخطورة وحساسية ادلوضوع على كل فرد من اجملتمع والعمل على دراستو ووضع حلول
فعالة قصد منع تفاقمها.
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 -1مفهوم األمومة العازبة
تعد األمومة العازبة نتاج لعالقة غَت شرعية أو مجاع ال شرعي بُت رجل وامرأة فتكون النتيجة احلتمية يف غالب األحيان وجود
أطفال غَت شرعيُت.
 1-1معنى األم العازبة
ى ناك عدة تعريفات ذلا ذلك حسب احمليط االجتماعي والثقايف والديٍت والقانوين  ،لالم العازبة من الناحية االجتماعية عدة مفاىيم
مثل الفاجرة أو الداعرة تتمحور أساسا حول ادلرأة احلرة اليت ليس ذلا زوج وليس ذلا وضعية خاصة يف رلتمعنا ودبا أن ذلا عالقات
جنسية فإهنا ال تستطيع ربديد اسم ابنها الذي سيحمل امسها .1
أما من الناحية القانونية فتعرف بالزانية والزنا ىو فعل جنسي فوضوي ال يهدف للمحافظة على سالمة اجملتمع وال على إنشاء
أسرة وإقامة حياة مشًتكة فادلرأة وحدىا ال تستطيع أن ربقق بناء أسرة كاملة دون مشاركة الرجل دبجهوداتو .
 2-1معنى الطفل غير الشرعي
تعرف الطفولة حسب علم النفس بأهنا مرحلة من احلياة تبدأ من النمو إىل ادلراىقة وىي ادلرحلة النهائية اذلامة لتغَت ادلولود اجلديد
لينتقل ويصبح راشدا  . 2أما الطفل يف الشريعة اإلسالمية يستخلص معناه من مرحلة الطفولة اليت تبدأ بتكوين اجلنُت يف بطن أمو
وتنتهي ببلوغو .
بالنسبة للطفل غَت الشرعي حيمل العديد من ادلعاين منها الطفل اللقيط أو الفاقد لرعاية والديو أو رلهول النسب حيث عرف بأنو
" الطفل الذي يكون احد والديو غَت معروف غالبا ما تكون األم معروفة واألب رلهول ناتج عن عالقة خارج إطار الزواج
كاالغتصاب أو االضلرافات اجلنسية أو أو ضاع اقتصادية خانقة .3
أما بالنسبة للمشرع اجلزائري فقد اعتمد مصطلح " الطفولة ادلسعفة " يف سلتلف القوانُت اجلزائرية منها قانون الصحة العمومية
احلامل لرقم  .2-.7الصادر بتاريخ  94أكتوبر  02.7يف ادلادة  937الذي يعرف الطفل ادلسعف بأنو :
 ادلولود من أب وأم رلهولُت ووجد يف مكان ما وىو الوليد اللقيط

1 -Psychiatrie et développement, Boucebci Mahfoud, 2eme édition, Algérie,1978,P 140.
2- dictionnaire de la psychologie, salami N, Larousse ,paris,1989, p 89.
 -4واقع الرعاية البديلة يف العامل العريب دراسة ربليلية ،دلياء بلبل،اجمللس العريب للطفولة والتنمية ،9002،ص .00
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 الذي ال أب لو وال أم وال أصل ديكن الرجوع إليو ليس لو أي وسيلة للمعيشة وىو اليتيم والفقَت
 الذي يسقط من سلطة الوالدين دبوجب تدبَت قضائي وعهد بالوصاية إىل اإلسعاف العمومي للطفولة
بناءً عليو يعد الطفل غَت الشرعي ذلك ادلولود خارج نطاق الزواج الشرعي ادلوجو من ادلستشفيات إىل ادلصاحل ادلعنية بًتبيتو و
اإلشراف عليو الذي ليس لو عالقة تربطو بعائلتو الطبيعية خاصة عالقة بوالديو اليت تعد أساس منو الطفل وبناء شخصيتو السوية .
 -2عوامل تفشي ظاهرة األمومة العازبة في المجتمع الجزائري
مل تأيت ظاىرة األمهات العازبات من فراغ بل ىي وليدة عوامل وتراكمات سلتلفة اجتماعية واقتصادية ونفسية وتربوية وأمنية
سامهت رلتمعة يف تفشي الظاىرة الغريبة عن اجملتمع اجلزائري احملافظ .
 0-9ادلشاكل األسرية  :لألسرة دور مهم جدا يف التنشئة األسرية للفتاة يف مراحل العمر ادلختلفة والتوجيو الذي يتم على مستوى
األسرة يف ادلرتبة األوىل مت ادلؤسسات التعليمية يف ادلرتبة الثانية  .بالتايل فان تفكك الروابط األسرية يعترب عامال ىاما يف اضلراف
سلوك الفتاة ألنو يؤدي هبا بالشعور بالوحدة واألمل واإلحباط وال تشعرىا باألمن داخل األسرة .1
إن افتقاد الفتاة ألبويها خاصة يف سن مبكرة خيلق لديها توترا نفسيا كبَتا يضطرىا إىل التعلق بأول رجل تعتربه سندىا ادلادي
وادلعنوي دينحها احلب والعطف واالىتمام ويليب ذلا احتياجاهتا ادلادية إذ تدفعها الرغبة يف االحتفاظ بو واالستقرار معو لتنفيذ مجيع
مطالبو اليت تكون جنسية غالبا ما ينتج عنها احلمل واإلصلاب خارج إطار الزواج . 2
 9-9األسلوب التسلطي يف التنشئة واإلمهال والالمباالة  :من الشائع لدى اجملتمعات العربية عموما واألسر اجلزائرية خصوصا
اعتماد األسلوب التسلطي يف التنشئة االجتماعية عن طريق استخدام القوة ،العنف ،العقاب البدين كالضرب ،العقاب النفسي
كالتوبيخ والشتم و االستهزاء بشخصية الفتاة ومقارنتها مع غَتىا من الفتيات لتأكيد فشلها ما يؤدي لغلق باب احلوار أو التعبَت
عن الذات

3

وربطيم كل الطاقات االجيابية واإلبداعية والطموحات ادلكبوتة اليت سبلكها ما يدفعها النتهاج الفكر السليب ذباه

نفسها واآلخرين عن طريق القيام بتصرفات ال ربمد عقباىا كالدخول يف عالقات غَت شرعية والوقوع يف اخلطيئة انتقاما من
احمليطُت هبا وحبثا عن جو عاطفي . 4

 -0السلوك االضلرايف يف إطار التقدم والتخلف  ،مجيل خليل ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية  ،0222ص .039
2-Psychiatrie et développement ; OP; Cit; P 158.
 -3اإلرىاب الًتبوي  ،علي وصفة ،جريدة البعث األسبوعية ،العدد  ،2390دمشق ،0222 ،ص .0.
4 -Manuel de psychiatrie de l énfant , Ajura Guerra, édition Masson, 1977,P 881.
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دون إغفال أسلوب اإلمهال العاطفي والالمباالة الذي دينح احلرية ادلطلقة للفتاة يف التصرف يف ظل غياب الضبط والرقابة إذ تنشأ
بشخصية ضعيفة غَت قادرة على ربمل مسؤولياهتا مفتقدة لإلحساس باالستقرار ادلادي والنفسي وإحساسها بعدم تقبلها من
طرف أسرهتا  1ما يدفعها للتمرد وشلارسة سلوكيات فوضوية واالضلراف لشد االنتباه إليها مرافقة أصدقاء السوء شلا جيعلها عرضة
آلفات عديدة كتعاطي ادلخدرات وإدمان الكحول وشلارسة أعمال سللة باآلداب إذ ادلفروض إن تتسم التنشئة االجتماعية للفتاة
خاصة بصرامة معتدلة من غَت عنف وليونة وصداقة  2ومنحها حب وعاطفة واىتمام و حوار.
كما أنو ويف بعض األحيان تأيت األم العازبة من وسط عائلي يتميز بالتفكك و االضطراب وعدم االستقرار العاطفي خاصة عندما
يكون الوالدين غَت متفامهُت أو منفصلُت أو يف حال وفاة احدمها شلا يولد جوا عائليا مشحونا بالتوتر بُت أفراده شلا ينعكس على
الفتاة سلبا ويشعرىا باحلرمان العاطفي الذي تعوضو بالبحث عن احلنان خارج نطاق ادلنزل  3فتظن أن رغبة الرجل يف إقامة عالقة
جنسية معها تكون لذاهتا نابعة من حبو وحنانو بينما ال تعي حجم الكارثة واألضرار النامجة عن تسليمها نفسها لو خارج النطاق
الشرعي .
 4-9الوضعية ادلالية لألسرة  :تعترب الظروف االقتصادية لألسر من ادلؤثرات اذلامة على التنشئة االجتماعية لألبناء عموما والبنات
خصوصا ذلك على مستويات عدة أمهها النمو اجلسدي والذكاء والتحصيل العلمي  ...إذ ليس دبقدور كل العائالت ضمان
احلاجيات األساسية أل فرادىا ما يؤدي بالشعور باحلرمان والدونية  ،تدفع ىذه الوضعية باألطفال المتهان بعض ادلهن وىو ما
يعرف بعمالة األطفال فاإلشكال األكرب يف حال قيام الفتاة بالعمل كخادمة يف البيوت أو عاملة يف ادلعامل ما جيعلها عرضة
للتحرش اجلنسي أو االغتصاب أو التغرير هبا عن طريق وعدىا بالزواج ما ينجم عنو يف معظم األحيان احلمل واإلصلاب يف إطار
غَت شرعي واضلراف الفتيات وشلارسة سلوكيات وامتهان أعمال الدعارة من اجل تامُت دخل مناسب ذلن ولعائالهتن .
 3-9اللجوء إىل الزواج العريف  :عرفت ظاىرة الزواج العريف انتشارا ملحوظا يف اآلونة األخَتة داخل اجملتمع اجلزائري خاصة لدى
فئة الطلبة والطالبات اجلامعيات إذ يعترب دبثابة وثيقة يتم صياغة زلتواىا وتوقيعها من قبل الشاب والفتاة وشاىدين حيتفظ كل
منهما بنسخة من عقد الزواج  4اذ يلجأ إليو الطرفان باعتباره وسيلة ىروب من األوضاع االقتصادية الصعبة كالبطالة وادلغاالة يف
ادلهر والطلبات التعجيزية من أىل الفتاة وغَتىا كما انو ال يًتتب عنو أية مسؤوليات وال ينتج عنو حقوق مادية أو معنوية .

 -0الذكاء والتفوق ،عباس ادلهدي ،دار ادلناىل للنشر والتوزيع ،بَتوت ،0222 ،ص .94
 -9الًتبية العائلية يف اإلسالم  ،العريب خبيت ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،0227 ،ص ..0
 -4موسوعة الطب النفسي ،عبد ادلنعم اخلفٍت ،اجلزء األول  ،ط ،9مكتبة مدبويل  ،القاىرة ،0220 ،ص .407
-3اجلردية واجملتمع  ،حسن الساعايت  ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر  ،بَتوت ،0223 ،ص .092
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لكنو بادلقابل لذلك يف حال نتج عن الزواج محل ووالدة فان مصَت ادلولود ىو اعتباره طفل غَت شرعي نتيجة تنصل والده من
مسؤوليتو يف االعًتاف بو وتنصلو من االعًتاف هبذا الزواج .
 0-9غياب الًتبية اجلنسية  :من بُت أسس ثقافة اجملتمع اجلزائري ىي ثقافة احلياء والعيب ما أدى كنتيجة لذلك لغياب الًتبية
والثقافة اجلنسية دبفهومها ادلوضوعي الصحيح يف الوقت الذي ديتاز فيو األبناء حبب االستطالع وادلعرفة خاصة ما تعلق دبسائل
اجلنس اآلخر ذلك يف ظل االختالط بُت اجلنسُت سواء يف ادلدارس أو الثانويات واجلامعات وأماكن العمل ناىيك عن العودلة اليت
أدت النفتاح كبَت على ثقافة الغرب اليت ال تتناسب مع ثقافة اجملتمع اجلزائري احملافظ  ،دون إغفال دور وسائل اإلعالم السمعية
والبصرية وادلكتوبة وفضاء االنًتنيت الذي غالبا ما صلد فيو برامج تروج لثقافة اجلنس دون حدود أو ضوابط قانونية أو شرعية األمر
الذي يدفع باألبناء للخوض يف ىذه التجارب وفقا لغرائزىم يف ظل تفادي األولياء وهترهبم من اخلوض يف ىذه األمور أو شرحها
بدافع االحًتام واحلياء  1إال أن لذلك نتائج وخيمة تنعكس إمجاال على الفتيات اللوايت قد يصبحن أمهات عازبات يف سن صغَت.
 7-9غياب الوازع الديٍت  :أدى نقص وضعف الوازع الديٍت داخل األسر اجلزائرية ويف ادلدارس وادلساجد والتغَتات الكبَتة اليت
مست القيم اجملتمعية نتيجة وجود جهل ببعض اجلوانب الدينية بسبب سياسة ادلستعمر الفرنسي واالنفتاح على ثقافة اجملتمعات
الغربية الغَت زلافظة ودور وسائل اإلعالم احلديثة إىل نشر وتوسيع نطاق الغزو الثقايف عرب القنوات الفضائية عن طريق التأثَت على
دىنيات الشباب والفتيات ليكتسبوا أفكار وقيم غربية ال عالقة ذلا بالدين اإلسالمي واالقتناع ببعض السلوكيات وتقليدىا اليت
تؤدي يف النهاية لبناء عالقات غَت شرعية تنجم عنها محل وإصلاب .
 .-9التعرض لالغتصاب من قبل اجلماعات ادلسلحة أثناء العشرية السوداء  :استخدمت اجلماعات ادلسلحة العنف اجلنسي
كطريقة لنشر الرعب والفزع من جهة وإلظهار عجز قوات األمن التابعة للدولة عن محاية السكان ادلدنيُت العزل إذ كان الكثَت من
الفتيات خيتطفن من بيوهتن ويقتدن إىل معسكرات يف اجلبال أين حيتجزن يف أوضاع استعباد جنسي ليتم تعرضهن الغتصاب
مجاعي من قبل عدد كبَت من ادلسلحُت وللتعذيب وللقتل خاصة يف حال محلهن مرتكبُت بذلك جرائم ضد اإلنسانية .
ال يزال الفتيات الاليت تعرضن لالغتصاب خالل ىذه األزمة األمنية يعانُت آثار العنف يف صمت متجنبُت الكشف عن ما حلق
هبم من أذى كبَت إىل أجهزة الدولة أو حىت خارج زليطهم الضيق ذلك دلا يتعرضن ذلن من قسوة ورفض وربميلهن ادلسؤولية والعار

 -0الًتبية اجلنسية يف ادلدارس  ،نوال السعداوي و آخرون  ،الدراسة التونسية للنشر ،تونس ،02.2 ،ص .073
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ما أدى بلجوء الكثَتات منهن أما إىل اإلجهاض الذي مسح بو استثناء خالل ىذه الفًتة أو لإلبقاء على محلهن واإلصلاب وربمل
كل تبعات ذلك . 1
أدت ىذه الظروف رلتمعة لتسجيل ارتفاع متزايد يف نسبة ادلواليد خارج نطاق مؤسسة الزواج حسب إحصائيات وزارة التضامن
الوطٍت باعتبارىا الوزارة الوصية بلغ عدد األطفال غَت الشرعيُت سنة  022.حوايل  9400طفل ليصل سنة  9007عددىم إىل
 90ألف طفل لَتتفع العدد عام  9003ضلو  4900طفل .
فيما تقد عدد الوالدات غَت الشرعية بنحو  4000والدة ليبقى ىذا الرقم غَت دقيق بسبب تفضيل األمهات وضع مواليدىم بعيدا
عن ادلؤسسات االستشفائية العمومية وتوجو بعضهن اآلخر لوضع محلهن خارج الًتاب الوطٍت والتوجو ضلو فرنسا ليتم تنصَت ىؤالء
األطفال وإدخاذلم الديانة ادلسيحية ىذا حسب تصرحيات الرئيس السابق للرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان .
من جهة أخرى وحسب إحصائيات ادلنظمة العادلية للصحة يتم تسجيل معدل  0000أم عازبة سنويا يف اجلزائر وىو ما يقابلو
وجود حوايل  .000طفل يولدون خارج إطار الزواج  ،وفقا للتحقيق الذي أصلز بطلب من ادلنظمة العادلية للطفولة اليونيسيف
أظهرت أن ثلث األمهات العازبات ولدن أكثر من مرة لبعضهن  4أوالد غَت شرعيُت كما مت التوصل إىل أن أكثر من  09بادلائة
من األمهات العازبات أعمارىن تقل عن  90سنة بينما  07بادلائة منهن تًتاوح بُت 00اىل  90سنة .
 -3اإلجراءات القانونية للتكفل باألم العازبة و مولودها في الجزائر
من بُت االسًتاتيجيات اليت وضعتها الدولة اجلزائرية ىو التكفل بفئة الفتيات و األطفال عموما ذلك دبوجب توقيعها وانضمامها
للعديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية وادلواثيق الوطنية وبفئة األطفال غَت الشرعيُت خصوصا عن طريق إنشائها دلؤسسات عامة
ذات طابع إداري واستقاللية مادية ذلك دبوجب األمر رقم  73-.0ادلتعلق بإنشاء ادلصاحل وادلؤسسات ادلكلفة حبماية الطفولة
ادلسعفة ووضعها رلموعة قوانُت متتابعة تضمن توفَت اكرب قدر شلكن من احلماية ذلذه الشرحية احلساسة من اجملتمع .
الن الطفل ىو مستقبل الشعوب ورقيها إال انو يف نفس الوقت يتعرض يوميا دلخاطر هتدد حياتو وتعيق منوه  2وألنو عاجز عن
ادلطالبة حبقوقو بنفسو فقد اىتمت ادلواثيق الدولية واإلقليمية بضمان عدم انتهاك حقوقو واليت من بينها أمسى حق وىو احلق يف
احلياة والعيش بأمان وسالمة بدءا من حلظة مولده. 3

 - 0تقرير خاص بالعنف ضد ادلرأة :أسبابو وعواقبو  ،ياكُت ايرتورك  ،رللس حقوق اإلنسان ،الدورة  04 ،0.فيفري  ،9002ص ص 94-99
 - 9حقوق الطفل ومعامالتو اجلنائية يف ضوء االتفاقيات الدولية :دراسة مقارنة ،د خالد مصطفى فهمي ،دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية،900.،ص .79
 -4حقوق الطفل التطور التارخيي منذ بدايات القرن العشرين ،د غسان خليل  ،بَتوت ،9000،ص .30
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 0-4إنشاء ادلركز الوطٍت دلساعدة النساء ضحايا العنف  :فتح أبوابو عام  0222يعترب دبثابة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
تتوىل عملية استقبال الفتيات و النساء الاليت تعرضن لالغتصاب على يد اإلرىابيُت لتتوسع نشاطاتو وتشمل الفتيات واألمهات
العازبات والنساء ضحايا اإلرىاب والعنف العائلي واليت تًتاوح أعمارىن بُت  02إىل  70سنة .
يتوىل ادلركز القيام باستقبال نساء عشن حلظات حرجة يف حياهتن وتوفَت ظروف إقامة يف وسط شبو عائلي ويف مأمن من األخطار
مع السعي إلعادة إدماجهن يف اجملتمع .
 9-4إنشاء مجعيات وطنية لتقدمي ادلساعدات لألمهات العازبات  :تعمل ىذه اجلمعيات يف إطار سري للغاية إذ تقوم بتقدمي
سلتلف ادلساعدات ذلذه الفئة من اجملتمع من مساعدات مادية و مواد غذائية وأدوات مدرسية لألطفال اليت تسعى دلواصلة
دراستهم رغم وجود العديد من العراقيل واستقبال األمهات العازبات رفقة أطفاذلن مع عملها على إعادة ربط العالقة بُت األم
العازبة وعائلتها وزلاولة إدماج األم ال عازبة يف اجملتمع اجلزائري مرة أخرى من خالل زلو األمية وخضوعها لتكوين مهٍت للعمل يف
رلال اخلياطة أو الطبخ  .دون إغفال االىتمام باجلانب النفسي عن طريق توفَت أخصائيات نفسانية دلتابعة حالة ىؤالء األمهات
العازبات مع تقدمي الرعاية الطبية واخلدمات القانونية

1

 4-4اعتماد نظام الكفالة  :يعد نظام الكفالة دبثابة إجراء قانوين وحل مثايل وضعو ادلشرع اجلزائري نتيجة التزايد الكبَت لعدد
األطفال الغَت شرعيُت من جهة وللحد من االخًتاقات القانونية من جهة أخرى إذ يعترب دبثابة بديل للتبٍت الذي حرم شرعا ومنع
دبوجب القانون وبديل مث ايل عن العيش يف ادلراكز اليت سخرهتا الدولة دبا يعود بالنفع على األطفال خاصة من اجلانب األسري
واالجتماعي  .عرف التكفل بأنو " التزام على وجو التربع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية أب البنو دبوجب عقد شرعي "
 2يتم على مستوى احملكمة أو أمام ادلوثق.
يتوجب توفر شروط يف إطار الكفالة تتمثل يف أن يكون الشخص الكفيل للطفل جزائري اجلنسية ومسلما يتمتع بكامل قواه
العقلية واجلسدية أىال للقيام بشؤون ادلكفول قادرا على رعايتو ديتلك مسكنا الئقا وصحيا ووظيفة توفر لو دخل كايف وسن معينة
بالنسبة للنساء ال تتجاوز ادلرأة  00سنة والرجل  70سنة .3
إذ يقوم مركز الطفولة ادلسعفة بإبالغ وزارة التضامن لتقوم بإرسال جلنة دلعاينة الوضعية االجتماعية والصحية واالقتصادية للزوجُت
إضافة لقيام ادلركز بتحقيق اجتماعي مسبق حول العائلة الكفيلة  ،يقوم الشخص الراغب يف كفالة ىؤالء األطفال بالتوجو إىل
 -0األمهات العازبات يف اجلزائر :دلاذا ربمل ادلرأة ادلسؤولية لوحدىا؟  ،دليلة مالك ،يومية ادلساء،900.-02-92 ،
 -9ادلادة  007من القانون رقم  00-23ادلؤرخ يف  2يونيو  0223ادلتضمن قانون األسرة اجلزائري
 -4ادلواد  002-00.من القانون رقم  00-23ادلؤرخ يف  2يونيو  0223ادلتضمن قانون االسرة
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ادلصلحة االجتماعية لتكوين ملف يدفع إىل مديرية النشاط االجتماعي ليتم تسجيل طلب العائلة ادلتقدمة للكفالة رمسيا ليتحول
بعدىا ادللف إىل دار الطفولة ادلسعفة لتبدأ معها عملية دراسة الدوافع والنواحي السلوكية والنفسية للمتكفلُت بتخصيص لقاءات
معهم ذبمعهم وأخصا ئيُت نفسانيُت ليتم دراسة وتقييم مدى ربمل الزوجُت للمسؤولية وحجم إدراكهم لصعوبة ومشقة الًتبية .1
 3-4توفَت احلماية من خالل ادلنظومة القانونية اجلزائرية :
حىت تتمكن الدولة اجلزائرية من ضمان ربقيق أعلى مستوى من النجاح دلخططها اخلاص بانقاض فئة األمهات العازبات وأطفاذلن
من الضياع وربقيق مستوى معيشي مقبول قامت باإلضافة إلنشاء مراكز إليوائهن بوضع رلموعة من القوانُت واجبة السريان تكفل
ذبرمي أفعال سبارس ضد ىذه الفئة .
 0-3-4أحكام قانون األسرة اجلزائري  :مل يتضمن قانون األسرة اجلزائري عرب مراحل تطبيقو أي أحكام حلماية األطفال النامجُت
عن عالقة خارج إطار الزواج أو األمهات العازبات أو أي إجراءات تلزم األب على االعًتاف بأبوتو وربملو مسؤولية أفعالو ذباه
طفلو.
إال أن ادلشرع اجلزائري تدارك ىذا النقص فقام بتعديالت مهمة تضمنها قانون األسرة لعام  9000أمهها انو ضمن لالم العازبة
احلق يف التكفل بطفلها ومحل امسها مع السماح باإلبقاء على اسم األب رلهول يف حال اختفائو هنائيا أو عدم اعًتافو بادلولود كما
حيق ذلا تعيُت كفيل البنها يف حال ما إذا تعذر عليها حضانتو يف حُت ديكن للطفل محل اسم والده إذا ما اعًتف بو واقر بذلك
يف جلسة مغلقة باحملكمة .2
كما مسح بإجراء اختبار احلمض النووي إلثبات األبوة "  "DNAإذ جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات نسب
ادلولود معٌت ذلك أن ادلشرع اجلزائري أجاز بإمكانية اللجوء إىل طرق علمية حديثة يف إثبات نسب ادلولود خارج نطاق الزواج
باستخدام البصمة الوراثية  3اليت تقدم نسبة صلاح تصل إىل  27بادلائة دون إجبار األب على الزواج من األم العازبة أو االعًتاف
باألبناء خوفا من حدوث مشاكل اكرب خاصة يف حال كان األب متزوج ولديو أسرة  .حالو يف ذلك كحال الدول األوروبية
وبعض الدول العربية اإلسالمية اليت اعتمدت ىذا اإلجراء على مستوى تشريعاهتا وزلاكمها .

 -0مقال بعنوان " كفالة  900طفل من مراكز الطفولة ادلسعفة باالبيار" ،يومية السالم اليوم900.-0.-9. ،
 -9مقال بعنوان" األمهات العازبات يف اجلزائر بُت اخلطيئة وظلم اجملتمع" ،صحيفة العرب ،العدد  00 ،00300سبتمرب ،900.ص .90
-4حسب نص ادلادة  30من قانون األسرة اجلزائري لسنة 9000
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مت تعريف البصمة الوراثية من قبل بعض الفقهاء الفرنسيُت بأهنا " اذلوية الوراثية واألصلية لكل إنسان اليت تعُت بطريق التحليل
الوراثي وتسمح بالتعرف على األفراد بيقُت شبو تام " كما عرفت أيضا بأهنا " ادلعلومات ذات الطبيعة اجلينية والفردية واليت زبص
الشخص بادلعٌت الضيق وتعترب مصدر واصل الكيان اإلنساين عند االختالف  ،فهي ربدد صفاتو وشخصيتو وليس ىي الشخص
نفسو وال بررلة للشخص بل ىي رسالة ربمل جانب من شخصية اإلنسان وسبنحو الوجود بالقوة وإمكانية احلياة وادلخاطرة معا "
.1
يعد ىذا اإلجراء دبثابة خطوة كبَتة ضلو ربسُت وضع ومصَت األم العازبة وأطفاذلا عن طريق ربمل األب دلسؤولياتو ذباىهم وعدم
سبكنو من التنصل منها عن طريق منح لقب عائلي للطفل ديكنو من مواجهة اجملتمع  . 2يف نفس السياق ادلتعلق حبماية ادلرأة
وحقوقها مت إصدار تعليمة عام  9000تشًتط أن يتم ابرم عقد الزواج أمام ضابط احلالة ادلدنية قبل قراءة الفاربة .
 9-3-4أحكام قانون احلالة ادلدنية اجلزائري  :يعترب من أىم القوانُت اليت أولت محاية خاصة لالم العازبة أثناء محلها ووضعها ذلا
ولطفلها  .بالنسبة حلماية األم العازبة احلامل ورعاية صحتها تتخذ ادلستشفيات على مستوى كافة الًتاب الوطٍت ترتيبات خاصة يف
قسم خاص يسمح ذلا بعد التأكد من خلوىا من األمراض بالفحص وادلتابعة الطبية بشكل منتظم بدءا من الشهر السابع إىل غاية
والدهتا دون الكشف عن ىويتها أو القيام بإجراءات إدارية أو مطالبتها بأي وثيقة على أن ال تدوم إقامتها بعد الوالدة ألكثر من
ثالثة أشهر. 3
أما إذا كانت األم العازبة احلامل قاصرا وزبلى عنها أىلها يقوم وكيل اجلمهورية باالتصال بقاضي التحقيق ليتم وضعها دبراكز
الطفولة ادلسعفة للتكفل هبا إىل غاية وضعها محلها بينما تتم ادلتابعة القضائية للجاين من قبل القضاء .4
تكون األم العازبة سلَتة بُت إما التخلي عن مولودىا يتم ذلك بطريقة رمسية عن طريق توقيعها " زلضر التخلي" الذي حيمل توقيعها
وبصمتها ليتم التكفل بو على مستوى مراكز الطفولة ادلسعفة إال انو ديكنها اسًتجاع مولودىا يف مدة أقصاىا  04أشهر أما إذا
انقضت ادلدة ومت التكفل بالطفل يف إطار عائلة أخرى يسقط حقها يف اسًتجاعو  ، 5وإما ربتفظ األم العازبة دبولودىا مقابل
استفادهتا لدعم مادي يدخل يف إطار ادلساعدة ودعم الدولة ذلن إذ تتحصل على منحة شهرية تقدر ب  00آالف دينار جزائري
تقدم لكل أم عازبة عن مولودىا غَت الشرعي الذي أصلبتو ذلك قصد التخفيف من الضغط والعبء الذي تتحملو خزينة الدولة
1- de la nature juridique du matériel génétique ou la réification du corps humain et du vivant ; Gallaux
jean- Christophe. revue de la recherche juridique ;1989;n03; p 519.
 -9الوضعية االجتماعية لألمهات العازبات يف اجملتمع اجلزائري ،شهرة نزار  ،رسالة ماجستَت ،جامعة باتنة اجلزائر ،9009،ص 20
 -4ادلرجع نفسو ،ص -4 .20
 -3قانون الصحة اجلزائري الصادر باجلريدة الرمسية رقم  000بتاريخ  02.7-09-02ادلادتُت  933و 930
 -0تقرير خاص بالعنف ضد ادلرأة :أسبابو وعواقبو  ،مرجع سابق ،ص03
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اجلزائرية للتكفل هبذه الفئة وحلماية األم العازبة من القيام بعمليات اإلجهاض السري ادلمنوع قانونا واليت تؤدي حبياهتا وجنينها يف
اغلب األوقات و الضياع وانتهاج سبيل الدعارة واالضلراف .
أما األم اليت قرأت فاربتها مث محلت قبل دخول زوجها هبا ويف حال إنكاره ذلا ونفي أبوتو دلولوده لالم العازبة حق إثبات زواجها
الشرعي عن طريق الشهود ليتم الزواج بشكل قانوين رمسي إذ يسجل ادلولود على اسم والدتو وبعد ثالثة أشهر من الزواج يتم
انتسابو لوالده قانونا.
أما بالنسبة للطفل الغَت شرعي فقد حظي بدوره حبماية خاصة إذ جيب على كل شخص وجد مولود حديث الوالدة التصريح
بذلك إىل ضابط احلالة ادلدنية ودبكان العثور عليو إذ يسلم لو باأللبسة واألمتعة وكل ما وجد معو ليقوم الضابط بتحرير زلضر
مفصل يبُت فيو تاريخ وساعة ومكان وظروف التقاط الطفل وأية عالمة ديكن معرفتو من خالذلا باإلضافة لوضع رلموعة تسميات
يتخذ آخرىا كلقب عائلي ليسجل احملضر يف سجل احلالة ادلدنية ويعترب دبثابة عقد ميالد مع إدراج عالمة  Xيف الوثائق الرمسية لو
للتوضيح بأنو رلهول النسب و اذلوية . 1إال انو ديكن للشخص الذي عثر على الطفل اجملهول النسب التكفل بو يف حال قبولو
ذلك و تقدمي إقرار بااللتزام بو ورعايتو أمام ضابط احلالة ادلدنية .
كما سبنح األم العازبة معونة نقدية تعُت من طرف الوايل
 4-3-4أحكام قانون العقوبات اجلزائري  :أوىل قانون العقوبات أمهية كبَتة حلياة الطفل الناجم عن عالقة خارج إطار الزواج
باعتباره الطرف الضعيف يف العالقة والذي غالبا ما يتم التضحية بو رغم أن كل ادلواثيق الدولية واإلقليمية والوطنية تقر وتأكد على
حق الطفل سواء كان معلوم أو رلهول النسب يف احلياة  .إذ قام القانون بتسليط عقوبة اإلعدام على كل شخص يقتل طفل
حديث الوالدة مع فرض عقوبة تقدر ب  00إىل  90سنة سجن على األم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشًتكة يف ارتكاب ىذه
اجلردية حسب نص ادلادتُت  002و  970من قانون العقوبات .
كما أكد على معاقبة كل من يًتك طفل أو يعرضو للخطر يف مكان خال أو غَت خال من الناس أو يشجع اآلخرين على القيام
بذلك  ،مل يكتفي قانون العقوبات هبذا القدر بل اعترب أن كل شخص حضر الوالدة و مل يصرح بوالدة طفل ومل يقدم عنو إقرار
خالل ادلوعد احملدد يعاقب من  00أيام إىل شهر وبغرامة مالية من  000إىل  0000دينار جزائري بتسليمو للجهة ادلعنية
حلمايتو الن األصل انو يتم التصريح بوالدة طفل من قبل األب أو األم أو األطباء أو القابالت أو أي شخص آخر شلن توىل

 -0قانون احلالة ادلدنية اجلزائري الصادر دبوجب األمر رقم  90-.0ادلؤرخ يف  02فرباير  02.0ادلواد 7.-73
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الوالدة ويف حال ولدت األم خارج منزذلا الشخص الذي ولدت عنده ىو من يتوىل التصريح بذلك  . 1أما فيما تعلق بفعل عدم
تسليم طفل حديث الوالدة للجهات ادلختصة ادلتمثلة يف ضابط احلالة ادلدنية نصت ادلادة  339قانون العقوبات يعاقب باحلبس
من  00أيام إىل شهرين وبغرامة مالية من  000إىل  0000دينار جزائري أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت .
رغم بدل الدولة اجلزائرية لكافة ىذه اإلجراءات اليت تصب يف زلاولة التكفل قدر اإلمكان هبذه الفئة إال أن وزارة التضامن الوطٍت
اجلزائرية ذبد صعوبة كبَتة يف التعامل والتكفل بشرحية األطفال غَت الشرعيُت ادلعاقُت ذىنيا بسبب رفض العائالت الكفيلة تبنيهم
نتيجة إعاقتهم إذ تشَت اإلحصائيات لوجود ضلو  4000طفل معاق موزعُت عرب مركز متخصص تابع لوزارة التضامن الوطٍت .
خاتمة
نستنتج شلا سبق دراستو أن موضوع ظاىرة األمومة العازبة يف اجلزائر ىو موضوع متعب وحساس يشهد تفاقما كبَتا خاصة
خالل السنوات األخَتة حالو يف ذلك حال بعض الدول العربية اليت تشهد تفاقم للظاىرة ألسباب عديدة ما دفع بالسلطات
ادلختصة حملاولة التدخل ودراسة األسباب ادلؤدية خللق ىذه الفئة الغريبة عن اجملتمع اجلزائري احملافظ ومن مث وضع بعض احللول اليت
تباينت بُت الطابع القانوين واالجتماعي وادلادي لكن رغم بذل الدولة لكافة رلهوداهتا إال أهنا مل تتمكن من القضاء على الظاىرة
أو حىت التقليص منها.
من بُت النتائج اليت مت استخالصها :
 تفاقم ظاىرة األمومة العازبة ووجود شرحية األطفال الغَت شرعيُت بنسب متزايدة رغم وجود عادات وتقاليد وأعراف ترفض وجودىذه الفئة وال تعًتف هبا
 زلاولة ادلشرع اجلزائري معاجلة الظاىرة بدراسة األسباب ادلؤدية ذلا وزلاولة وضع حلول للتقليص منها وعدم تفاقمها اعتماد ادلشرع اجلزائري قصد الفصل النهائي يف النزاعات ادلطروحة اخلاصة بالنسب اللجوء إىل طريقة علمية جديدة نتائجهامؤكدة وىي البصمة الوراثية ليساير بذلك التطور التشريعي لبقية دول العامل
 منح األم العازبة رلموعة من االمتيازات ادلادية خاصة قصد سبكنها من رعاية وتربية طفلها دون اللجوء إىل شلارسات غَت أخالقيةقد تتسبب يف وجود أعداد أخرى ألطفال غَت شرعيُت

 -0الزواج والطالق يف قانون األسرة  ،عبد العزيز سعد  ،ط ،9اجلزائر ،ص .44
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بناءً على ما سبق دراستو اعتمدنا وضع رلموعة من التوصيات تتمثل أمهها يف :
 العمل بشكل منسق وجاد ومشًتك بُت كل من الوزيرة ادلنتدبة ادلكلفة باألسرة وقضايا ادلرأة ووزارة التضامن الوطٍت وادلديريةالعامة لألمن الوطٍت وغَتىم من السلطات ذات الصلة عن طريق عقد اجتماعات دورية ومناقشة التحوالت والتحديات اليت
تواجهها األم العازبة وأبنائها وإجياد حلول ذلا.
 تأسيس مراكز لدعم ومساندة األمهات العازبات على مستوى كامل الًتاب الوطٍت مع إتاحة خطوط ىاتفية رلانية لتقدميخدمة ذلذه الفئة.
 وضع تدابَت وقائية خاصة تستفيد منها األم العازبة وأطفاذلا توفر ذلم محاية من مجيع أشكال التمييز والتحرش والعنف. -التجرمي بأقصى عقوبة لكل فعل ربرش أو اعتداء جنسي خاصة على الفتيات .
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قائمة المصادر
الكتب
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 -9الًتبية العائلية يف اإلسالم  ،العريب خبيت ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر.0227 ،
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