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اھدي ھذا العمل المتواضع إلى من سھرت اللیالي على راحتي بال ضجر وال عتاب "أمي 

الغالیة "، إلى من دفعني و علمني الصبر إلى من وھبني اسمھ و كان لي القدوة الحسنة 

 في حیاتي "أبي العزیز"حفظھما هللا لي.

إلى زوجي و رفیق دربي "الحبیب" و إلى كل إخوتي و أخواتي كل باسمھ ،والى زمیالتي 

و زمالئي في الدراسة و العمل و إلى كل من مد ید العون و المساعدة من قریب أو من 

 بعید و فقنا هللا و إیاھم.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 نحمده أنھ سخر من عباده االشكر و الحمد � الذي وفقنا إلنجاز ھذا العمل المتواضع، كم
 الصالحین من أمدنا بالعون و المساعدة.

أقدم أسمى آیات الشكر و االمتنان إلى الزوج الكریم الذي كان لي بمثابة السند و الدعم 
منذ بدایة مشواري الدراسي ،والى األستاذة المشرفة الدكتورة سیدي موسى لیلى التي 
 قدمت لي كل العون و المساعدة جزاھا هللا خیرا على ھذا الجھد المبذول و صبرھا علیا 

 و ألف شكر لألستاذ سماحي ھو اآلخر شجعني كثیرا على مواصلة الدراسة

  و أیضا األستاذ سعیدي دمحم و بوخلیف عبدهللا و كل أساتذة العلوم االجتماعیة .

كما أتقدم بخالص الشكر و فائق االحترام إلى كل الطاقم اإلداري و البیداغوجي لمؤسسة 
الطفولة المسعفة لوالیة مستغانم و تعاونھم معي باألخص السیدة مازوري و أمینة و 

 المساعد االجتماعي .
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 مقدمـــــة
 

 مقدمـــة:

    عرفت المجتمعات ظاھرة الطفولة المسعفة في مختلف األزمنة، وأخذت أشكاال ومظاھر 

متعددة تماشیا والظروف الحیاتیة، واختلفت التسمیات والصفات التي وصفت بھا كوصفھم 

باألطفال في ظروف صعبة، واألطفال المحتاجین للحمایة، أما األلقاب التي ینعتون بھا من 

 ، أبناء الحرامالزناقبل أفراد المجتمع الجزائري فنذكر منھا؛ أبناء السبیل، اللقطاء، أبناء 

 أوالد الشوارع، المھملون، المسعفون، الیتامى، المشردون، المحرومون, أوالد الدولة

وتسمیات كثیرة ومتنوعة تلحق بھم، جمیعا یشتركون في صفات واحدة ھي أنھم أطفال دون 

مأوى، ودون حمایة أسریة لظروف مختلفة. 

وظاھرة الطفولة المسعفة ظاھرة اجتماعیة نفسیة تستدعي الدراسة بغرض التشخیص وتقدیم 

الحلول، وكغیرھا من الظواھر االجتماعیة مرتبطة بالعدید من العوامل االجتماعیة والتي 

 من الصعب فصل بعضھا عن بعض.

وفي ظل عملیة البحث عن االستقرار والتوازن االجتماعي، وفي ظل االھتمام المتزاید 

بحقوق الطفل الذي یشّكل نسبة كبیرة في المجتمع الجزائري, تأتي دراسة ظاھرة الطفولة 

المسعفة بغرض إعطاء تعریف دقیق لھا، ومعرفة أسالیب الرعایة المستحقة. 

 ھم:و األطفال اللذین یقبلون في مراكز الطفولة المسعفة 

- أطفال لھم أباء وأمھات ، لكن أھملوا أبناءھم نتیجة الفقر والحیف، أم المرض، أم المشاكل 

الزوجیة على رأسھا الطالق، وقد یكون عوز مؤقت وبالتالي بقاءھم مؤقت في المركز. 

- من توفى عنھ أحد الوالدین وأھمـل بعد زواج من بقي على قید الحیاة، فھو یتیم،  من  

 

 



  ب
 

 مقدمـــــة
 

 .توفي عنھ الوالدین معا، فھو یتیم

-الضالون عن أھلھم، إلى حین العثور على أولیاء أمورھم، ترسل بھم الشرطة إلى مراكز 

الطفولة. 

- األوالد اللذین ولدوا دون نسب صریح في المستشفیات أم في المنازل و تم إھمالھم في 

المستشفى أم في المزابل، وعلى أرصفة الشوارع، ترسل بھم وزارة التضامن إلى مراكز 

الطفولة. 

- األطفال اللذین لھم نسب صریح لكن أحد الوالدین أم كالھما سجین؛ أي مجردین من 

الحقوق، ترسل بھم المحاكم إلى مراكز الطفولة. 

جمیع األشكال السابقة یشكلون الطفولة المسعفة التي تختلف تسمیتھا من بلد آلخر ففي معظم 

 الدول العربیة كدولتي المغرب وتونس یسمّونھا بالطفولة المھملة.

و جاءت ھذه الدراسة بغیة الكشف عن الدور الذي تقوم بھ مؤسسة الطفولة المسعفة من 

تربیة و رعایة اجتماعیة للطفل،و احتوى ذلك على خطة دراسیة التي اشتملت على مقدمة و 

 أربعة فصول و خاتمة.

و الذي كان عبارة عن فصل تمھیدي یتضمن اإلشكالیة و الفرضیات و أسباب :الفصل األول

اختیار الموضع ( الذاتیة و الموضوعیة) و كذلك األھمیة من الدراسة مع تحدید المفاھیم و 

 إلى ءالمنھج المتبع و األدوات المستخدمة في البحث، و الدراسة االستطالعیة و اللجو

 الدراسات السابقة.

 
 
 

 



  ج
 

 مقدمـــــة
 

تحت عنوان مؤسسة الطفولة المسعفة و  الذي یعتبر بدایة الجانب النظريالفصل الثاني: و

دورھا في التربیة و الرعایة االجتماعیة لألفراد و احتوى ھذا الفصل على نبذة حول 

 مؤسسات الطفولة المسعفة في الجزائر،التعرف على الطفل المسعف و أصنافھ  

و التطرق إلى أماكن رعایة الطفل المسعف و التي تمثلت في المؤسسة اإلیوائیة و األسرة 

 البدیلة ، مع التعرض لنظام الرعایة داخل مثل ھذه المؤسسات ،

إضافة إلى شروط قبول األطفال في المؤسسة و اإلجراءات المتبعة لتسویة وضعیة الطفل 

 المسعف و حقوقھ كإنسان.

 و الذي یحتوي على الجانب المیداني الذي نعرض فیھ كل من مجتمع البحث الفصل الثالث:

 و عرض مجاالت الدراسة ثم تحلیل المقابالت و أخیرا عرض نتائج الدراسة .
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 الفصل األول                                                                     اإلطار المنھجي
 

 : اإلشكالیة  ـ1

ظاھرة الطفولة المسعفة لیست جدیدة في المجتمع الجزائري ، فھي قدیمة قدم العالقات 

اإلنسانیة ، بحیث ظھر أول مكتب "للمھملین" في الجزائر العاصمة في الفترة اإلستعماریة 

و أصبح مستشفى "باشا" ھو مكان ھؤالء المحرومین ،ثم أنشأت دار األمومة من طرف 

. و أمام التزاید المستمر قامت الدولة بمجھودات كبیرة من خالل 1954الھالل األحمر سنة 

استحداث وزارة التضامن الوطني و األسرة و قضایا المرأة و لمواجھة ھذه المشكالت 

ارتأت السلطات المعنیة زیادة عدد المراكز و توزیعھا عبر التراب الوطني لیتلقى المسعفون 

الرعایة الصحیة و التعلیمیة و التربویة ، و االھتمام بمتابعة مسارھم الدراسي  و تنمیة 

مواھبھم إلى حین یأتي طلب كفالتھم من اسر تتمتع بشروط الكفالة المخولة لھا في القانون 

 الجزائري .

و في ظل االھتمام المتزاید بحقوق الطفل تأتي دراسة ظاھرة الطفولة المسعفة من خالل 

معرفة أسالیب الرعایة المستحقة، و عدد المراكز الكافلة لھذه الفئة المجتمعیة عبر التراب 

 الوطني.

كما یدخل االھتمام بالطفولة المسعفة في إطار الرعایة االجتماعیة التي تعد نظاما یظم العدید 

من الوسائل و أنماط التدخل االجتماعي التي تھتم بتحسین الظروف المعیشیة لألفراد و 

 المجتمعات.

و ھي مؤسسات تنشئھا الدولة ،تقدم فیھا مجموعة من األنشطة و الخدمات بأسالیب خاصة 

وفقا ألنواع المساعدات الممنوحة و الفئات المستھدفة مع التفكیر في كیفیة إدماجھ في 

 المجتمع .

مالجئ و اختلفت تسمیات مراكز الطفولة المسعفة في الجزائر و في دول العالم العربي 

، ودور األطفال المحرومون، ودور الرعایة، ودور الكفالة. اإلیواءاألیتام إلى مراكز 
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 الفصل األول                                                                     اإلطار المنھجي

 

و رغم جھود الدولة في وضع آلیات و إجراءات قانونیة وقائیة لحمایة و مساعدة األطفال 

دون مأوى  و بمساعدة الجمعیات الوطنیة و المحلیة ذات الطابع االجتماعي ،و األسر 

 الكافلة إال أن الظاھرة بقیت متفشیة في مجتمعاتنا مھما كانت قیمھا و عاداتھا و تقالیدھا 

و دینھا و بالرغم من اإلمكانیات الكبیرة التي توفرھا الدولة إال أن الطفولة المسعفة تعاني 

 تحدیات كبیرة في الوسط االجتماعي . و من ھنا نطرح التساؤالت التالیة:

 ؟ للفرد و الرعایة االجتماعیة ما ھو دور مؤسسة الطفولة المسعفة  في التربیة

 و ما ھي شروط االستقبال و التكفل باألفراد؟

 و ما ھي الصعوبات التي تعاني منھا مؤسسة الطفولة المسعفة؟

 

  ـ الفرضیات :2
 .للفردعوض البیئة األسریة ت الطفولة المسعفة مؤسسة -

 تقوم مؤسسة الطفولة المسعفة بالتربیة و الرعایة االجتماعیة لألفراد. -

 حاجة الطفل المسعف لألسرة البدیلة و المؤسسة اإلیوائیة. -

 وضعیة الطفل المسعف في المؤسسة . -

 

 ھناك أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة  أسباب اختیار الموضوع: ـ 3

 و تكمن فـــي  أ- األسباب الذاتیة :

 الرغبة الشخصیة في دراسة ھذا الموضوع -

تسلیط الضوء على ھذا الوسط المؤسساتي و طبیعة العیش فیھ و التقرب أكثر من  -

 ھذه الفئة.
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 الفصل األول                                                                     اإلطار المنھجي

 

و تتمثل فــــي ب- األسباب الموضوعیة: 

محاولة معرفة مھام المركز من حیث التكفل و الرعایة االجتماعیة  بھذه الفئة من  -

 الطفولة .

 معرفة مدى تأثیر الوسط المؤسساتي على سلوك الطفل و تكیفھ. -

التعرف على مختلف األسالیب و الوسائل  المستعملة من طرف الطاقم المؤسساتي  -

 في التكیف االجتماعي للطفل داخل و خارج المركز.

محاولة التعرف على السن القانوني للخروج من المركز و ھل ھناك مراكز أخرى  -

 یلجأ إلیھا.

 

 و التي تتمثل فـــيأھمیة الدراسة:   ـ 4
لفت االنتباه إلى ھذه الفئة  التي تعتبر جزء ال یتجزأ من المجتمع و التي تتمثل في 

األطفال المسعفین الذین یتواجدون في المؤسسات الكفیلة التي أنشأتھا الدولة ، و یتم 

التكفل بھم و رعایتھم من خالل مجموعة من الموظفین الذین یسعون لتوفیر الجو 

األسري لھؤالء األطفال الذین تم التخلي عنھم من قبل عائالتھم. 

و محاولة الكشف عن الدور الذي یقوم بھ مركز الطفولة المسعفة بالتكفل و الرعایة 

االجتماعیة لھذه الفئة من األطفال. و من ھنا تكتسي الدراسة أھمیتھا على المستوى 

النفسي و االجتماعي و التربوي  

و العلمي، باعتبارھا مساھمة في میدان البحث العلمي ، و مدى تأثر الطفل و تأثیر 

المؤسسة  علیھ من حیث التكیف االجتماعي ضمن ھذا الوسط المعاش. 
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 الفصل األول                                                                     اإلطار المنھجي

 

 و تشمــــــــل  أھداف الدراسة : ـ 5

 التعرف على مؤسسات الطفولة المسعفة و وظائفھا  و المھام المخولة إلیھا. -

التعرف على األطفال المسعفین و أسباب تواجدھم في المجتمع و أھم المشاكل التي  -

 یعانون منھا.

معرفة مدى تأثیر الوسط المؤسساتي على ھذه الفئة ، و مدى مساعدتھم  على  -

 التكیف مع الوسط  و التعایش معھ.

معرفة شروط التكفل بالطفل و الطرق و األسالیب المعتمدة من قبل المربیین و  -

 األخصائیین.

كما تھدف الدراسة  لمحاولة معرفة مدى نجاح الوسط المؤسساتي لدار الطفولة  -

 المسعفة في أن یكون وسطا بدیال للعائلة .

 مختلف الصعوبات و العوائق التي یعاني منھا المركز في التكفل بھذه الفئة التماس -

 داخل و خارج المؤسسة و مدى قیامھ بدوره التربوي.

الوقایة  الھادفة لحمایة الطفولة المسعفة من التعرض لالنحراف و الضیاع.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 الفصل األول                                                                     اإلطار المنھجي
 
 :ـ تحدیــد المفاھیــم 6
 ـ تعریف الطفولة:1

 على التربیة علم في الطفل یطلق ،و شيء كل من الصغیر ھو اللغة في  الطفلالطفل:1ـ1

 مستمرا مادام الشخص على یطلق ناعما،و مادام المولود أو البلوغ ىسن ىحت البنت الولد أو

في النمو. 

  .طفالة ونعومة بھ فالولید النعومةأو  "الطفالة" من "الطفل" كلمة وأصل

 إلى المراھقة النمو من تبدأ الحیاة من مرحلة ھي الطفولة أن النفس علم قاموس في وجاء

) 1( .راشدا یصبح و لینتقل الجدید المولود لتغیر الھامة النھائیة المرحلة وأنھا

) 2: (تعریف الطفل من منظور اجتماعي 2ـ1

 مرحلة االعتماد على النفس ، و قد تم إلىالطفولة مرحلة تبدأ بفترة قبل الوالدة و تمتد 

 ثالث مراحل ھي :فترة الطفولة المبكرة ، و تمتد من لحظة الوالدة إلى السادسة. إلىتقسیمھا 

فترة الطفولة الوسطى، وتمتد من السادسة حتى الثانیة عشر. 

فترة الطفولة المتأخرة، و تمتد من سن الثانیة عشر حتى الثامنة عشر.  

 أنو یجب غیرھا. عنایة خاصة و لكل منھا ما یمیزھا عن إلىو كل فترة من الفترات تحتاج 

 التي تلیھا بشكل سلیم. إلىتتوافر لكل مرحلة متطلباتھا كي ینتقل الطفل من ھذه الفترة 

تعریف الطفل من منظور الشریعة اإلسالمیة:    3 1

 مرحلة الطفولة كما جاء في الفقھ اإلسالمي ھي تلك المرحلة التي تبدأ بتكوین الجنین في  إن

 

 
 ، رسالة ماجستیر في علم االجتماع تخصص وضعیة األطفال غیر شرعیین في المجتمع الجزائري- دخینات خدیجة ، 1

 .22  ص2012- 2011عائلي ،جامعة باتنة ، 

 في القانون الخاص ، كلیة ه ،رسالة لنیل شھادة الدكتوراحقوق الطفل المدنیة في القانون الجزائريالعرابي خیرة ،- 2

 .02،ص 2013  -2012الحقوق ، جامعة وھران ،

 



14 
 

 الفصل األول                                                                     اإلطار المنھجي
 

 كما یكون بظھور عالمات البلوغ، و قد بالحلم، و البلوغ یكون بالبلوغ،بطن أمھ و تنتھي 

 )1(اختلف جمھور الفقھاء في تقدیره.

 

بالنسبة ف  التشریعات، تعریف الطفل اختلف في إنالقانون:تعریف الطفل من منظور  4ـ 1

في مادتھا األولى تعرف الطفل بأنھ"كل 1989 لسنة حقوق الطفلالتفاقیة الدولیة لحمایة 

إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق 

 )2(علیھ."

 

 المدني القانون من 40 المادة حسب محدد المدني الرشد سنالجزائري:  التشریع حسب 5 ـ1

) 3(.سنة 19 بسن
 

 

 

 

 

 

 

 

 .02مرجع سابق،ص ، ،حقوق الطفل المدنیة في القانون الجزائري العرابي خیرة-1

 .03 ـ نفس المرجع السابق ،ص 2
 .13، ص 2015 ، یونیسیف ، الجزائر  دلیل حقوق الطفل- وزارة التضامن الوطني و األسرة و قضایا المرأة، 3
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 الطفولة المسعفة :ـ  2

 ساعده و أعانھ. أسعفھ: و أسعف، و الفعل اإلسعاف،من مصدر مسعف:  1 ـ2

)  1و في اللغة : أسعفتھ بحاجتھ قضیتھا لھ .(

 "مسعف "كلمة  أن آخرون و "البلیش و ألبالجاس " المدرسي االجتماعي القاموس في ورد

 أي عالج إسعافا أسعف أي الجرحى نجدة و المنكوبین إعانة ھو و إسعاف من جاءت

 مجردة، فالطفل تبقى أنھا غیر اإلعانة عنصر التعریف ھذا یضمن ،و بالدواء المریض

 التدخل  اآلخرین من دائما یطلب عجز و قصور لدیھ الذي الشخص ذلك دائما یبقى المسعف

 )2( .قصوره و عجزه لتغطیة

 حول ھذا التعریفات اختلفت حیث المسعفة الطفولة لمصطلح تعریفات عدة وجدت لقد

 :ھما لموضوعنا أساسیین تعریفین سنتناول یلي وفیما آخر على عالم من المصطلح

 األسري األصلي الوسط في التنشئة من و العائلة من محروم طفل ھو مسعف طفل كل نسمي

 على ضیفھانأن  یمكن الذي مادي و معنوي خطر في األطفال كذلك و شرعیین أبوین من

 تحت وأطفال الدولة اللقطاء أطفال    إلى« J Noel et M. Soul«اقترحھا التي الطریقة

 .أطفال منقذین و المراقبة تحت أطفال و مؤقتة وضعیة في أطفال و الرعایة

 غیر األزواج أو المحارم من المولودین نغیرا لشرعیي األطفال تشمل المسعفة الطفولة

  أو الفقر خشیة ذووه ونبذه حدیثا ولد اللقیط ،أما أزواجھن غیر الزوجات من أو زوجاتھم

  كالزواج الوضعي القانون یقره ال زواج من أو سفاح من مولود كان سواء العار ستر

 للمشاكل تفادیا الطریق  في تركھ أو بإلقائھ منھ التخلص إلى الطفل والدة تضطر ثم العرفي

 . المسعف بالطفل خاص مركز إلى فیؤخذ المختلفة الدوافع من ذلك غیر العار أو ستر أو

 
. 176) ، ص 2015 – 1436- مجلة البحوث العلمیة و الدراسات اإلسالمیة،العدد الثامن (1

 ،مركز حمایة الطفولة دور مراكز حمایة الطفولة في رعایة و تربیة  الطفل  المسعف- د.لونیس علي ،.ثوابتي حنان، 2

 .479بالعلمة ،جامعة سطیف،ص 

 
 



16 
 

 الفصل األول                                                                     اإلطار المنھجي
 
 ھجرة أو مؤبدا سجنا األب سجن كحالة الطفل یترك أن یمكن الزواج حاالت بعض في و

) 1( .آخر  رجل من زواجھا یتعطل ال حتى المدقع الفقر بسبب تركھ أو العائلة

كما تم تعریف الطفولة المسعفة أو أیتام الدولة حسب قانون الصحة العمومیة في الجریدة 

 أین یوضح 23/10/1976  بتاریخ 246 في المادة 76/79الرسمیة من األمر 

المادیة لألطفال و أین یتم استقبالھم تحت وصایة مصلحة اإلسعاف العمومي و ھم :  الوضعیة

 المولودین من أم و أب مجھولین و وجد في مكان ما و ھو الولید اللقیط.ـ 

الذي ال أب لھ و ال أم لھ و ال أصل یمكن الرجوع إلیھ و لیس لھ أي وسیلة للمعیشة و ھو ـ 

 الیتیم و الفقیر.

 اإلسعاف العمومي إلىالذي سقط من سلطة الوالدین بموجب تدبیر قضائي و عھد بالوصایة ـ 

 ) . 2للطفولة(

 الرعایة األسریة  من المحرومین األطفال من الفئة تلك ھي المسعفة الطفولة أن نفھم ھنا من

 جمیع النواحي من بالتكفل خاصة مراكز في وتودع اإلخوة و الوالدین یشمل الذي الوسط أي

  یولد لھا الذي الحرمان من دوما تعاني تبقى أنھا غیر التربویة االجتماعیة و و النفسیة

  بلغت مھما العائلي الوسط تعویض یمكنھا ال المختصة المراكز ألن أخرى اضطرابات

 .بھا التكفل درجة

 

 

 

 
. 08ص2008،دراسة تحلیلیة ،المجلس العربي للطفولة و التنمیة ،واقع الرعایة البدیلة في العالم العربيلمیاءبلبل،  -- 1

ص ، الجزائر 1976 دیسمبر  19 ، 101 العدد ،اإلسعاف العمومي للطفولة،- الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 2
11 ، 14 .
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 تعریف الرعایة: ـ 3

رعایة الطفولة عبارة عن خدمات اجتماعیة تمارس في مؤسسات  تعریف الرعایة :1ـ3

الخدمة االجتماعیة التي أعدت خصیصا لتقدیم ھذه الخدمات على أیدي األخصائیین 

االجتماعیین الذین تم إعدادھم  اإلعداد السلیم الذي یؤھلھم لتحمل مسؤولیة ھذا العمل 

اإلنساني العظیم ، و لذلك اتصفت رعایة  الطفولة في معظم  تعریفاتھا بأنھا مجال متخصص 

 من مجاالت الخدمة االجتماعیة.

 " على أنھا أسلوب لتقدیم الخدمات االجتماعیة  عرفتھا منظمة رعایة الطفولة بأمریكا2 ـ3

لألطفال و الشباب ، الذین عجز آباؤھم عن الوفاء بالتزامات  التربیة و اإلعالة أو الذین 

 )1یعیشون في مجتمع یعجز عن إمدادھم بالموارد و الحمایة ." (

 تعریف المجلس االستشاري لرعایة الطفولة بإدارة الصحة و التعلیم و الرفاھیة 3 ـ3

رعایة الطفولة ھي تلك الخدمات بالحكومة الفیدرالیة للوالیات المتحدة األمریكیة:" 

االجتماعیة التي تكمل أو تنوب عن الرعایة و اإلشراف الوالدي و التي ترمي إلى الحمایة و 

النھوض بمستوى رعایة و رفاھیة األطفال و الشباب ،و ذلك بالقضاء على اإلھمال ، و سوء 

المعاملة واالستغالل، و التغلب على المشاكل المتولدة من اإلتكالیة ، أو اإلھمال أو االنحراف  

و ذلك بتقدیم الرعایة المالئمة لألطفال و الشباب المبعدین عن بیوتھم ، و تقدم مثل ھذه 

الرعایة عن طریق األسرة البدیلة ، و بیوت التبني ، و المؤسسات  اإلیوائیة  لرعایة األطفال  

 )2أو بأي تسھیالت أخرى." (

 
 ،  المكتب الجامعي الحدیث ، سرة و الطفولة و الشباباألالخدمة االجتماعیة و رعایة - د. دمحم سالمة  دمحم غباري ، 1

 .126،ص 1989 ،2طمحطة الرمل  ، اإلسكندریة ،

  .133  ص- نفس المرجع السابق ،2
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: االجتماعیة: الرعایة ـ 4

 و العملیات بتتضمن الرعایة االجتماعیة" كل أشكال التدخل االجتماعي ،فتشمل كافة األسالي

(من مھارات و تعلیم وخبرات و دراسة و تشخیص) التي تتصل بعالج المشكالت و الوقایة 

منھا،و تتضمن أیضا الخدمات االجتماعیة المقدمة لألفراد و الجماعات بھدف تحسین 

 )1ظروفھم المعیشیة و تمكینھم من المشاركة في عملیة التنمیة."(

" بأنھا جھد منظم من الوسائل و الخدمات و البرامج یھدف الى مساعدة فرید الندو یعرفھا 

األفراد و الجماعات و تحقیق مستویات مالئمة للمعیشة و الصحة ،وذلك عن طریق العمل 

 )2التعاوني الذي یھدف الى تحسین ظروفھم االقتصادیة و االجتماعیة".(

أنھا تنظیم اجتماعي یھدف إلى مساعدة أفراد المجتمع ومد ید :  تعریفھا بشكل عامویمكن

العون لھم عبر قنوات اجتماعیة منظمة تؤمن العدالة والتكافل االجتماعي ألفراد المجتمع 

وتوفر لھم العیش الكریم وتلبي احتیاجاتھم االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والتعلیمیة 

وغیرھا بما یساعدھم على التكیف مع بیئاتھم ویمكنھم من استثمار طاقاتھم من أجل بناء 

 .أنفسھم ومجتمعاتھم

 

 

 

 

 

 

 .27،ص 2014 ،1 ،دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزیع ،عمان،طالرعایة و الخدمة اإلجتماعیة سلیمان علي الدیلمي،1

،المكتبة العصریة للنشر الرعایة االجتماعیة لألسرة و الطفولةـ  عصام توفیق قمر و سحر فتحي مبروك،2
 .32،ص 2009، 1 ،طةوالتوزیع،جمھوریة مصر العربي
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 أو واحد مبنى عن عبارة نھابأ"  احمد شفیق جمال" عرفھا:مؤسسة الطفولة المسعفة ـ 5 

 التي و الصعبة األسریة الظروف  ذوي األطفال بھا یودع الداخلیة، لإلقامة مجھز أكثر،

  في مكون إداري جھاز بھا یوجد الطبیعیة، أسرھم داخل معیشتھم استمرار بین و بینھم تحول

 المشرفین و االجتماعیین و النفسانیین األخصائیین من عدد و المدیر من األحیان بعض

 إذا إیوائیة مؤسسة اسم علیھا یطلق و  المختلفة، لألنشطة متخصصین مدرسین و اللیلیین،

  جمعیة أو ملجأ أو دار علیھا یطلق و الخارجیة) الشؤون وزارة تدیرھا (أي حكومیة كانت

 ).1( "خیریة أھلیة إدارة تتبع كانت إذا

 یوجد اجتماعیة مؤسسة في یتمثل و العالم، دول معظم في السائد النمط"  نھاأ أیضا قیل كما

 من عدد علیھم )یشرفنغیر شرعیيالخاصة( ذوي الظروف منو أ األیتام من عدد لھا

 "الرعایةر إلى دا اسمھا تغیر ثم  "المالجئ"ى تسم قدیما كانت و نساء، و رجاال المشرفین

)2 .(

 مؤسسة تربویة بیداغوجیة تستقبل األطفال وذلك الستفادة من تكفل و یمكن تعریفھا بأنھا

نفسي تربوي وذلك لحمایتھم من مختلف األخطار التي قد تھددھم وذلك من خالل االھتمام 

بالجوانب التالیة : 

:حیث یقوم الطاقم الطبي برعایة منتظمة لألطفال وتقدیم الفحوصات الجانب الصحي-أ

والعالج واألدویة الالزمة لكل حالة وضمان وجبات متوازنة وصحیة وفق ما یتطلبھ عمر 

الطفل وحالتھ الصحیة . 

  

، رسالة ماجستیر،جامعة عین شمس، سمات شخصیات بعض المودعین ببعض المؤسسات اإلیوائیة- جمال شفیق أحمد، 1
 .02،ص 1986مصر، 

 .12 ،ص 1999 ،دار الفكر العربي، بیروت،أطفال بال اسرعبد هللا بن ناصر،-2
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 یشرف على ھذا الجانب فریق بیداغوجي یعمل على تلقین الطفل أسس ب- الجانب التربوي :

 التربیة السلیمة وذلك من خالل تقدیم النصح ، واإلرشاد والتوجیھ في إطار أنشطة بیداغوجیة

تربویة ترفیھیة تركز على الجانب المعنوي للطفل ، ومنحھ الحنان الالزم لیتقبل الوسط الذي 

یعیش فیھ. 

:یعتبر ھذا الجانب الركیزة األساسیة التي یقوم علیھا الفریق البیداغوجي الجانب النفسي- ج

حیث یجري مع الطفل المقابالت العالجیة والتشخیصیة ویطبق االختبارات النفسیة والعقلیة 

للتعرف أكثر على الشخصیة ومختلف االضطرابات النفسیة التي قد یعاني منھا ، ویقدم 

العالج المناسب للطفل واإلرشاد للفریق التربوي في كیفیة التعامل مع الطفل المسعف. 

 

 : یحاول المركز أو المؤسسة وقایة األطفال من السلوكیات الخاطئة  االجتماعيد ـ الجانب

التي قد تصدر عنھم مثل الكذب، السرقة، وتھیئتھم لالندماج داخل المؤسسات مع التركیز 

على االندماج األسري.  

 األُسریة الرعایة من المحرومین األطفال لرعایة اجتماعیة مؤسسات بأنھا أیضا وتعرف

 الثانیة، العمریة المرحلة حتى وذلك الطفل تنشئة عن العجز أو األسري التفكك أو الیتم بسبب

 و والتعلیمیة االجتماعیة و المھنیة و إلیوائیةا الرعایة المؤسسات ھذه تقدم و تمتد وقد

). 1(األطفال لھؤالء الصحیة و الترویحیة

 
 

 
 مجھولي لدى المراھقین المستقبل بقلق المرتبطة االجتماعیة و النفسیة الحاجاتالرحمان، عبد إسماعیل عزازي فریح- 1

. 07،ص 2012 القاھرة،مصر، .جامعة  التربویة، الدراسات التربیة،معھد في ماجستیر ،رسالةي المنظور التربومن النسب
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  یقصد بالتكفل االستقبال و اإلیواء  و اإلطعام و العالجات شبھ الطبیة  ـ التكفــــــل :6

 و التتبع االجتماعي و التربوي ، في احترام للحرمة البدنیة للمستنفدین من ھذه الخدمات  

 و لكرامتھم و لسنھم و لجنسھم و لقدرتھم البدنیة و العقلیة و النفسیة.

و یمكن أن یكون ھذا التكفل  حسب نوع مؤسسة الرعایة االجتماعیة ، دائما أو مؤقتا ، كلیا 

 )1أو جزئیا. (

عند المربیین في معناھا االصطالحي عملیة تكیف للفرد بطریقة مباشرة أو  ـ التربیة :"7

غیر مباشرة في الحیاة االجتماعیة للجنس البشري ،و باستمرار ھذه المشاركة و اتصالھا 

تتشكل عادات الفرد و اتجاھاتھ و قیمھ الفكریة و الخلقیة و االجتماعیة ألنھا تمثل الحصیلة 

 )2." (الكلیة إلتحاد الخبرات اإلنسانیة التي تشكل ما یسمى بالشخصیة

 

 

 

 

 

 

 

 
 15 .01) بتنفیذ القانون رقم 2002 یونیو 13  (1423 صادر في الفاتح ربیع األخر 01-02-172ظھیر شریف  رقم  ـ 1

 .06،المملكة المغربیة  وزارة العدل و الحریات مدیریة التشریع ،  ص المتعلق بالكفالة األطفال المھملین

، 1 ،دار المسیرة للنشر و التوزیع،عمان،طالتربیة االجتماعیة و الدینیة في ریاض األطفال ـ د. السید عبد القادر شریف،2
 .17، ص 2007
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 ـ المنھج المتبع:7

إن لكل بحث منھج یتبعھ الباحث ، و طبیعة الموضوع ھي التي تحدد لنا طبیعة المنھج 

 األخیر إلى الطریقة التي یتبعھا الباحث لدراسة مشكلة موضوع االمعتمد الذي یشیر ھذ

الدراسة ،و المنھج في البحث العلمي یعني "مجموع القواعد و األسس التي یتم وضعھا بقصد 

 )1الوصول إلى حقیقة العلم."(

أو ھو " الطریقة و األسلوب الذي ینتھجھ العالم في بحثھ أو دراسة مشكلتھ و الوصول إلى 

 )2حلول لھا أو بعض النتائج".(

و یعتبر المنھج من الخطوات المنظمة التي یتبعھا الباحث في معالجة الموضوعات التي یقوم 

 بدراستھا إلى أن یصل إلى النتیجة المرادة .

 و لما كانت طبیعة الدراسة ھي التي تحدد المنھج المستخدم و نظرا لطبیعة الموضوع

 المختار للدراسة و من اجل الوقوف على الخطوات العلمیة التي تمكننا من الوصول إلى

الھدف المرغوب ،فقد اعتمدنا على المنھج الوصفي الذي یعد أكثر مالئمة لمعرفة الدور الذي 

تقوم بھ مؤسسة الطفولة المسعفة من تكفل و رعایة و حمایة لھؤالء األطفال المحرومین من 

 العائلة.

 

 

 

 

 
 .98،ص 1994،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثـ دمحم محمود الذنیبات، 1

 .12،ص 1998، 1،دار الراتب الجامعیة ،اإلسكندریة،طمناھج البحث العلميـ عبد الفتاح دمحم العیسوي ،2
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و یعرف المنھج الوصفي على انھ " كل استقصاء ینصب على دراسة الظاھرة كما ھي قائمة 

 .)1في الحاضر بقصد تشخیصھا و كشف جوانبھا ،و تحدید العالقات بین عناصرھا".(

و منھج البحث الوصفي " ال یتوقف عند حدود وصف ظاھرة موضوع البحث و لكنھ یذھب 

إلى ابعد من ذلك فیحلل و یقارن و یفسر ،و وظیفة البحث الوصفي تتمثل في وصف ما ھو 

 كائن و تفسیره و ھو یھتم بتحدید الممارسات الشائعة أو السائدة و التعرف على المعتقدات 

 ) 2و االتجاھات لدى األفراد و الجماعات و طریقھا في النمو و التطور".(

و المنھج الوصفي یدرس الظواھر آو الظروف أو المواقف أو العالقات كما ھي موجودة في 

الواقع دون أي تدخل من الباحث ثم یقوم بعمل وصف دقیق لھا یساعد على تفسیر المشكالت 

 التي تتضمنھا أو اإلجابة عن األسئلة الخاصة بھا .

كما یعتمد المنھج الوصفي  في البحث على "البیانات الخاصة بالظواھر و الموضوعات التي 

یدرسھا و على وسائل و أدوات القیاس التي تساعد على جمع البیانات و تصنیفھا تمھیدا 

 )3لتحلیلھا و استخالص النتائج".(

 

 

 

 
،دیوان المطبوعات الجامعیة مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثـ عمار بحوش ، دمحم محمود الذنیبات، 1

 .139 ،ص 2،ط1990،الجزائر،

 .279،ص 2004،دار الھدى للطباعة و النشر،الجزائر،منھجیة العلوم االجتماعیةـ بلقاسم سالطنیة،حسان الجیاللي،2

 ،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة مناھج البحث العلمي في المجاالت التربویة و النفسیةـ د.محمود عبد الحلیم منسي ،3
 .201،ص 2003،
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  :االستطالعیةـ الدراسة   8

 تسمى كذلك بالدراسة الكشفیة و ھي ال تحتوي على فروض و إنما على مجرد تساؤالت 

 و تعد خطوة ضروري ألي بحث علمي للتأكد من سالمة الخطة المرسومة.

 تھدف إلى تحدید اإلطار العام و المیداني الذي يكما تعد أساسا جوھریا لبناء البحث، فھ

 تجري فیھ الدراسة كما تھدف إلى تعمیق المعرفة بالموضوع المقترح من الناحیة النظریة 

و التطبیقیة و جمع المالحظات عن الظاھرة من جمیع جوانبھا التنظیمیة و البشریة و المادیة 

 و البیئیة.  

و تعد الدراسة االستطالعیة من المراحل األولى لكل دراسة علمیة محددة بإشكالیة معینة 

حیث تسھل للباحث عملیة التأكد من صحة توافق المنھج المختار للدراسة مع متغیراتھا ،وكذا 

 معرفة مدى مالئمة أدوات القیاس.

و قبل البدء في إجراء البحث خاصة المجال التطبیقي القیام بدراسة استطالعیة للتعرف على 

الظروف التي یتم فیھا  إجراء البحث و الصعوبات التي ربما تواجھ الباحث في تطبیق أدوات 

بحثھ،كونھا خطوة أساسیة و أولیة عند إجراء أي دراسة أو بحث علمي بحیث  یتم من خاللھا 

 التعرف على مسار الدراسة و األھداف التي تصبوا إلى تحقیقھا .  

بعد أخذ الموافقة من مدیریة و لقد تمت الدراسة بمؤسسة الطفولة المسعفة بوالیة مستغانم 

النشاط االجتماعي و بھا استطعنا الدخول إلى المؤسسة و كان أول لقاء مع مدیرة مؤسسة 

الطفولة المسعفة و التي قدمت لي حوصلة عامة عن السیر البیداغوجي و اإلداري للمؤسسة 

 و كیفیة التعامل معھم باعتبارھا ھي األخرى أخصائیة أرطوفونیة متمكنة في مجال رعایة 
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 األطفال و الدور المھم الذي تقوم بھ تجاه األطفال و العاملین بالمؤسسة من توجیھ

و إرشادات في كیفیة التعامل مع ھذه الشریحة و كیفیة خلق لھا جو أسري و محاولة الدمج 

 االجتماعي بطرق و أسالیب مدروسة .

 كما أخذنا اإلذن منھا بالتجوال داخل المؤسسة و كذا الغرف و المرافق الخاصة بھا 

و التعرف على مختلف الفئات الموجودة بالمؤسسة و التعرف على الموظفین و إجراء 

 مقابالت معھم.

و كل ھذا لمعرفة الدور الحقیقي لمؤسسة الطفولة المسعفة في التربیة و الرعایة االجتماعیة 

 للطفل و محاولة دمجھ في الحیاة االجتماعیة.

 الذین یتم استقبالھم من مدیریة النشاط االجتماعي أو المحكمة ،و ھم لوالتكفل الكلي باألطفا

أطفال ضحایا حاالت انفصال الوالدین أو وفاتھم ،و أطفال غیر شرعیین ،و أطفال في خطر 

معنوي و حتى أطفال معلومین النسب وضعوا في المؤسسة بسبب تخلي الوالدین عنھ و ھذا 

 إلعاقة الطفل و عدم تقبل وضعیتھ.
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 ـ األدوات المستخدمة في البحث:9

یحتاج الباحث إلى بعض األدوات التي تساعده على انجاز بحثھ بالشكل العلمي المطلوب 

إسنادا إلى ما قد قدمھ من فروض و مشكلة خاصة بالبحث ولیس بالضرورة أن یستعمل 

الباحث جمیع األدوات و إنما یختار منھا ما یتناسب مع بحثھ و من أھم تلك األدوات 

 المالحظة و المقابلة.

  المالحظة:1ـ9
فحسب طبیعة الموضوع تم االعتماد على المالحظة و التي تعتبر من أھم أدوات البحث 

العلمي ،وھي مراقبة الظواھر و مشاھدتھا كما ھي في الواقع لكونھا تتیح للباحث تفحص 

 الجوانب المبحوثة في الظاھرة عن قرب في إطار ظروفھا الطبیعیة العادیة.

" فالمالحظة ھي تقنیة  مباشرة للتقصي و تستعمل عادة في مشاھدة مجموعة ما بصفة 

 )1مباشرة و ذلك بھدف اخذ معلومات كیفیة للمواقف و السلوكات".(

و كانت المالحظة المنطلق األساسي في التعرف على میدان الدراسة و الحصول على 

المعلومات و البیانات األولیة عن الدور الذي تسعى إلیھ مؤسسة الطفولة المسعفة من ناحیة 

 التكفل و التربیة و الرعایة االجتماعیة لألفراد.

و تظھر المالحظة من خالل كونھا "األداة األسھل و النجع في مراقبة السلوك اإلنساني و 

جمع بعض البیانات حولھ في بعض المواقف الحیاتیة التي ال یستطیع المرء أن یصرح فیھا 

عن آرائھ بصراحة أو تلك التي یمتنع فیھا عن إعطاء المعلومات حولھا كونھا تمس جوانب 

حساسة من حیاتھ،كما أنھا تفید في تلك المواقف التي یرفض فیھا المبحوث إعطاء معلومات 

 )2للباحث تتعلق بموضوع الدراسة أو اإلجابة عن أسئلتھ". (

 

 
 ،تدریبات عملیة ،ترجمة بوزید صحراوي و مراجعة منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةـ موریس أنجرس ،1

 .184،ص 2004مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر، الجزائر،

 .272،ص 2004 ، دار الھدى للطباعة و للنشر، الجزائر، منھجیة العلوم االجتماعیةـ بلقاسم سالطنیة، حسان الجیاللي،2
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و من خالل الدراسة االستطالعیة كانت ھناك بعض المالحظات حول العالقات داخل 

المؤسسة و التي تتخذ أشكاال رسمیة ،باإلضافة إلى أن أغلبیة المربیات نساء و بالتالي غیاب 

الرجل الذي یعتبر بمثابة األب للطفل المسعف، و المالحظ في مؤسسة الطفولة المسعفة 

ارتداء المربیات للزى الرسمي األمر الذي یشعر الطفل أنھ لیس في أسرة ،إضافة إلى 

 االھتمام الزائد خوفا من تحمل المسؤولیة إذا ما أصاب الطفل مكروه ما.

 : المقابلة2ـ9

 التي ولقد تم االستعانة بالمقابلة كتقنیة ثانیة لكونھا أداة ھامة و فعالة بالنسبة لھذا البحث، 

تتمثل في الحوار الفظي بین الباحث و المبحوث و ذلك للحصول على المعلومات من 

 مصادرھا البشریة.

 )1و حسب رودولف و غفلیون و بنیامین بأن " المقابلة ھي محادثة ھادفة".(

أي أنھا حوار لفظي مباشر و ھادف یتم بین شخصین ( الباحث و المبحوث) أو بین شخص 

باحث و مجموعة من األشخاص بغرض الحصول على معلومات دقیقة یتعذر الحصول 

 علیھا بأدوات أو تقنیات أخرى.

كما تعتبر"وسیلة ھامة لجمع المعطیات فھي مركز في البحوث السوسیولوجیة و تستخدم في 

 العدید من المجاالت ،إذ تھدف المقابلة للحصول على الحقیقة أو الحضور لموقف معین 

 )2و تسعى من خاللھا لمعرفة الواقع لتحقیق الھدف من الدراسة".(

 

 

 
،ترجمة علي سالم ،مركز اإلنماء العربي البحث االجتماعي المعاصر مناھج و تقنیاتـ رودولف و غفلیون و بنیامین، 1

 .98،ص1986، 1،لبنان،ط

 ،تدریبات عملیة ،ترجمة بوزید صحراوي و مراجعة منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةـ موریس أنجرس ،2
 .206،ص 2004مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر، الجزائر،
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 مع مدیرة مؤسسة الطفولة المسعفة و التي قدت لي حوصلة عامة عن ىكانت المقابلة األول

السیر البیداغوجي و التكفل النفسي و االجتماعي و التربوي للطفل المسعف ،و نظرا 

لحساسیة المؤسسة طلبت مني أخذ الموافقة من مدیریة النشاط االجتماعي و التي كان لي 

  للوسط المفتوح.ةمقابلة مع رئیسة مصلحة الطفولة و األموم

 كما كانت ھناك مقابالت مع الطاقم البیداغوجي للمؤسسة و الذي یسھر بدوره في رعایة 

 و محاولة قدر اإلمكان تكیف و دمج الطفل اجتماعیا و تقدیم الرعایة لو تربیة األطفا

الصحیة و التعلیمیة و الدینیة و االجتماعیة و النفسیة ،مع السعي إلى خلق بیئة أسریة لھؤالء 

  المحرومین من الرعایة العائلیة.لاألطفا

و كانت المقابالت مع كامل الطقم البیداغوجي المتمثل في المدیرة و األخصائیة النفسانیة 

التربویة،و المساعد االجتماعي و المربیة الرئیسیة المتخصصة و المساعدات الحاضنات ، و 

  النفسانیة و بعض المربیات.   ةالممرض و بعض الموظفین المؤقتین كاألخصائي

و كانت كل ھذه اللقاءات تدور حول معرفة الدور الحقیقي لمؤسسة الطفولة المسعفة من 

خالل الطاقم البیداغوجي الذي یسعى جاھدا في توفیر الرعایة و الحمایة و محاولة خلق جو 

أسري  لھذه الشریحة المحرومة من العائلة سواء كانت وضعیة الطفل بصفة مؤقة أو نھائیة  

 مع العمل على محاولة إدماجھ في الوسط المؤسساتي و االجتماعي .

 و ذلك من خالل دلیل المقابلة و الذي تضمن ثالثة محاور كاآلتي:

 المسعفین لو التي تمثلت في الطاقم البیداغوجي و األطفاالبیانات الشخصیة للمبحوثین:ـ 

المتواجدین بالمؤسسة بمختلف الفئات و األعمار و األجناس و ھناك أطفال طبیعیین و أطفال 

) الذي یبین فئات األطفال الموجودین 02من ذوي الحاجات الخاصة. أنظر الجدول رقم ( 

 بالمؤسسة.
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  الرعایة البدیلة المقدمة للطفل المسعف من خالل الطاقم البیداغوجي.ـ المحور األول:

  طرق و أسالیب إدماج الطفل المسعف اجتماعیا.المحور الثاني:

 : المشاكل و الصعوبات التي تعاني منھا مؤسسة الطفولة المسعفة.المحور الثالث
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 ساترالد ابعض على عباإلطال قمنا جلتخر اةمذكر ادعد إمن أجل  ـ الدراسات السابقة:10

 ستنا و من أھمھا: دراعموضو من طرحھا لتي اقتربت في ا

" وضعیة األطفال غیر الشرعیین في دراسة الطالبة "دخینات خدیجة"، تحت عنوان 

" مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم االجتماع  تخصص عائلي المجتمع الجزائري

 .2012ـ 2011،دراسة میدانیة بوالیة باتنة سنة 

و تتمحور دراستھا حول تفشي ظاھرة الطفولة المسعفة و األسباب المؤدیة إلى تواجدھا ،و 

الواقع االجتماعي الذي تعیشھ ھذه الشریحة من المجتمع بالرغم من الجھود المبذولة من 

 طرف الدولة.

 و یأتي موضوع الدراسة لیفسر تلك العالقة القائمة بین الطفل غیر الشرعي من ناحیة 

و األسرة و المؤسسة البدیلة من ناحیة أخرى، مع البحث في األبعاد و اآلثار الناتجة عن 

االنفصال الحاصل بین الطفل و والدیھ بسبب النبذ و التخلي الراجع لعدم شرعیة العالقة التي 

 جمعت بینھما.

 األسر ظھور وراء كان الشرعي غیر الطفل عن نالحقیقیي الوالدین تخلي تحت فرضیة

و  ما مدى حاجة الطفل غیر الشرعي  لألسرة البدیلة و  البدیلة و المؤسسة اإلیوائیة.

 المؤسسة اإلیوائیة.

الطفولة غیر الشرعیة لیست سببا مباشرا و من بین النتائج المستخلصة من الدراسة ھو أن 

 إنما ھي أھم األسباب التي ساھمت في انتشار و زیادة ولظھور أنواع الرعایة البدیلة، 

االعتماد على نظم الرعایة البدیلة ( األسرة البدیلة و المؤسسات اإلیوائیة) في التكفل و 

 االھتمام بالطفولة المحرومة من الرعایة الوالدیة.
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 غیر لفالدراسة المیدانیة أثبتت أن األسر البدیلة و المراكز اإلیوائیة ال تظم فقط األطفا

 معلومین الوالدین أو الفاقدین للرعایة الوالدیة بسبب مالشرعیین و إنما تظم األطفال األیتا

 األوضاع االقتصادیة أو بسبب  اإلعاقة الجسدیة أو الذھنیة .

إال أن انتشار ظاھرة الطفولة غیر الشرعیة أدت إلى الزیادة في عدد األسر البدیلة و المراكز 

 غیر لاإلیوائیة ،مما ساعد في االعتقاد أن الرعایة  البدیلة وجدت خصیصا للتكفل باألطفا

 الشرعیین. 

المركز القانوني : من إعداد الطالبة " نامة وسیلة" تحت عنوان : "أما الدراسة الثانیة  

"، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، تخصص للطفل غیر الشرعي 

 .2015 ـ 2014أحوال شخصیة ، جامعة الشھید حمة لخضر ـ الوادي للسنة الجامعیة: 

تدور حول القواعد القانونیة المتعلقة باالبن غیر الشرعي في التشریع الجزائري  و التي

 مقارنة ببعض التشریعات العربیة، و أھم اآللیات التطبیقیة القضائیة المكرسة لحمایة 

 و ضمان حقوقھ.

 و تھدف ھذه الدراسة  لمعرفة المركز القانوني لإلبن غیر الشرعي في القانون الجزائري

 و في بعض القوانین العربیة ، و التغیرات التي تطرأ على ھذا المركز عند وجود الطفل في 

حاالت معینة ، إلى جانب التنویھ لمعاناة ھذه الفئة في ظل الحیاة المدنیة داخل المجتمع 

وكذلك التوصل لمدى فاعلیة القاعدة القانونیة لفئة األطفال غیر الشرعیین في مواجھة 

 القواعد القانونیة ذات الصلة ببعض التشریعات العربیة.

و من أھم نتائج الدراسة أن ھذه الفئة من األطفال غیر الشرعیین تعتبر جزء من المجتمع 

فھؤالء األطفال لیس لھم ذنب أنھم جاؤوا  لھذه الحیاة  بدون ھویة أو نصف ھویة ، فبدال من 

 أن ینظر لھذه الفئة على أنھا إشكالیة ، أن تعتبر ضحیة تحتاج إلى مضاعفة الحمایة لھا 
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و تحدید ھویة واضحة لھا داخل المجتمع، وال یكون ھذا إال من خالل منظومة قانونیة تعالج 

 ھذه المسألة.

و معظم التشریعات العربیة من ضمنھا التشریع الجزائري لم توضح المركز القانوني لالبن 

غیر الشرعي عند احتفاظ أمھ البیولوجیة بھ،و عدم معالجة المشرع الجزائري لھذه المسألة 

بالرغم من تزاید ھذه الفئة في المجتمع ، في المقابل نجد الشریعة اإلسالمیة لم تمنع األم من 

 االحتفاظ بابنھا غیر الشرعي بل أكدت أن ینتسب الطفل إلى أمھ و تتحمل مسؤولیتھ.

 غیر لكما انھ و لغایة الیوم في الجزائر نفتقد إلى إحصائیات حقیقیة واضحة حول فئة األطفا

 الشرعیین، فاألصل أن أول طریق لمعالجة ھذه الظاھرة ھو معرفة حجمھا داخل المجتمع 

  لھا.ةو محاولة إیجاد إطار قانوني كافي و فعال لتحقیق الحمایة الالزم

: كانت للدكتور عبد هللا بن ناصر بن عبد هللا السدحان،تحت عنوان  الدراسة الثالثة أما

 ،مركز بحوث كلیة اآلداب الرعایة االجتماعیة لألطفال المحرومین من الرعایة الوالدیة

ھذه الدراسة تناولت الطفل المحروم من الرعایة الوالدیة 1423،المملكة العربیة السعودیة،

بسبب الیتم أو بسبب مجھولیة والدیھ الذي یھتم برعایتھ و یؤدي حقوقھ،فالطفل الیتیم أو اللقیط 

أو مجھول الوالدین لھ من الحقوق ما یستحقھ الطفل الذي ترعرع بین أحضان والدیھ فھو 

 أولى بالعنایة من الدولة بشكل عام و المجتمع بمختلف مؤسساتھ.

و تھدف الدراسة إلى تحقیق عدد من األھداف العلمیة و العملیة منھا: توضیح األسس التي 

 تقوم علیھا رعایة األطفال المحرومین من الرعایة الوالدیة في المجتمع المسلم.

التعرف على الحقوق التي ضمنھا المشرع للطفل بشكل عام و للطفل المحروم من الرعایة 

 الوالدیة بشكل خاص.

التعرف على أنماط رعایة األطفال المحرومین من الرعایة الوالدیة و تحدید النمط المناسب 

 لرعایتھم في المجتمع المسلم.
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و من أھم النتائج التي توصل إلیھا: أن من أشكال رعایة الطفل الیتیم التبني و الرعایة في 

الدور االجتماعیة ( الرعایة المؤسسیة) و نظام األسرة البدیلة ( الكفالة) تنطلق من ھدف 

 أساسي و رئیسي و ھام ھو رعایة ھذا الطفل الیتیم.

و حتى یمكن التوازن بین نظم الرعایة البدیلة ما عادا نظام التبني الذي حرمھ اإلسالم فال بد 

من التعرف على حاجات الطفل األساسیة لننظر أین أفضل مكان یمكن أن تتوفر لھ فیھ 

الحاجة إلى التعلم و االندماج  یتقبل أسالیبھا و نظمھا و یتكیف مع معاییرھا، الحاجة إلى 

الرعایة الصحیة و التغذیة السلیمة ،الحاجة الى الملبس و المسكن المالئم ،الحاجة إلى 

 االمتثال إلى معاییر خلقیة و دینیة في ظل إطار قیمي في المجتمع، الحاجة إلى األمن

  و الطمأنینة.ب و الحمایة، اللع

و منھ یمكن القول إذا ابتعد الطفل عن بیئتھ الطبیعیة في األسرة أصبح طفال غیر طبیعي و 

معرضا للعدید من االضطرابات النفسیة و المشاكل االجتماعیة ، ذلك بأن ھناك أسسا 

أن یعیش الطفل  الشروط العامة " هاجتماعیة البد أن تتوفر في أنماط رعایة الیتیم و مبدأ ھذ

في جو أسري و اجتماعي و ھو الجو الطبیعي،و كلما كان الطفل قریب من البیئة الطبیعیة 

 )1كلما كان نمو سلیم ،و كلما ابتعد عن ذلك كان نمو الطفل  خالف ذلك".(

و من خالل الدراسة فإن النمط المناسب لرعایة الطفل الیتیم ھو نظام األسرة البدیلة (الكفالة) 

خاصة في المجتمع المسلم ،أما في حالة عجز األسرة عن الكفالة لظروف اقتصادیة قاسیة 

فتلجأ الدولة إلى الدور أو المؤسسات االجتماعیة بشكل یحقق الحد األدنى من سد حاجات 

 الیتیم و حقوقھ.

 

 
 ،مركز بحوث الرعایة االجتماعیة لألطفال المحرومین من الرعایة الوالدیةد. عبد هللا بن ناصر بن عبد هللا السدحان، ـ 1

 .93ھـ.ص 1423كلیة اآلداب ،المملكة العربیة السعودیة، 
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 :النقد و أوجھ االستفادة

لقد تم اختیار ھذه الدراسات السابقة و القریبة من موضوع بحثنا ،بحیث تم االستناد علیھا 

بغیة معرفة وضعیة األطفال غیر الشرعیین في المجتمع الجزائري و المركز القانوني للطفل 

 المسعف و ما یتمتع بھ من حقوق، و ھناك  من ینعتھم باألیتام ألنھم فاقدین للرعایة الوالدیة .

إال أن ھذه المؤسسات ال تظم األطفال غیر الشرعیین  فقط و إنما تظم أیضا األطفال األیتام 

معلومي الوالدین أو الفاقدین للرعایة الوالدیة بسبب األوضاع االقتصادیة أو بسبب اإلعاقة 

 الجسدیة أو الذھنیة.

 المحرومین من الرعایة لو بالتالي مؤسسة الطفولة المسعفة تحتوي و تظم كل األطفا

 األسریة و تقوم المؤسسة بدورھا في التكفل و الحمایة و الرعایة لھذه الشریحة من المجتمع.
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 تمھید:

ھدف ھو  خدمة اجتماعیة المة بتقدیـلق المؤسسات المتعل ھذه مث         إن الھدف من وجود

 كني، ذلوضع أساس قانلب و یتطي الرعایة األسریة،األمر الذن مومین المحرلحمایة األطفا

 ن األسر، ال ینبغي أن مال المحرومینر رعایة األطفو كبناء دنالمحا ض فكرة إنشاء نأ

اجد و الطبیعي لتو الجاللھا خمنیأ همتاحة، یت و قائمةل  بدائن ضمو اختیاریا، أاأمارون یك

  ، و حتى البدیلة منھا.األسرة الحقیقةو ھو ،لالطف

و اللجوء إلى إنشاء المؤسسات ضرورة من الضروریات التي أفرزتھا سیاسة العامة 

الموجھة لھذا النوع من األطفال ، ھذا ما یعكس حجم الجھود المبذولة من الدولة لرعایة 

ھؤالء األطفال و حمایتھم و یؤكد أیضا حضورھا و أدائھا لواجباتھا و مسؤولیاتھا تجاه ھذه 

 الفئة.

و منھ فالدولة باعتبارھا الحامي األساسي عن طریق مؤسساتھا لحقوق الفرد على رأسھم 

 الطفولة خاصة المحرومة من الجو األسري كان علیھا إیجاد مكان إلیواء ھؤالء األطفال،

و لعب دور بسیط یعوضھم عن الحرمان و وصمة العار التي ینظر بھا المجتمع لھم، و ذلك 

 عن طریق وضع تشریعات متعلقة بسیر و عمل ھذه المؤسسات.
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 :الطفولة المسعفة في الجزائر ـ نبذة حول مؤسسات 1

وفّرت الدولة الجزائریة مراكز للطفولة المسعفة منھا التي ورثتھا عن االستعمار الفرنسي 

تأوي الیتامى والمشردین، ناھیك عن عدد المخطوفین من طرف الجیش الفرنسي حتى 

یربون على دین غیر دین آباءھم. 

واختلفت تسمیات مراكز الطفولة المسعفة في الجزائر وفي دول العالم العربي من مالجئ 

األیتام إلى مراكز اإلیواء، ودور األطفال المحرومون، ودور الرعایة، ودور الكفالة. 

     وبعد االستقالل استمر وجود تلك المراكز وضمت عدد من أبناء الشھداء، و في سبعینات 

القرن الماضي وما بعدھا أصبحت الحاالت تتزاید، بعد تشجیع زیادة النسل من جھة، 

والتحرر واالنفتاح الذي أصاب المجتمع من خالل المؤثرات الخارجیة من جھة ثانیة، 

 من جھة ثالثة, وألسباب  )بواسطة الفاتحة فقط (وتضاعف حاالت الزواج غیر الموثق 

أخرى حسب الظروف السائدة في تلك العشریة. 

       و من الناحیة القانونیة في الفترة ذاتھا لم تعر الدولة لھؤالء إالّ بعض األوامر لوقایتھم 

الصحیة أم تلك االتفاقیات الدولیة لحقوق الطفل التي كانت الدولة تصادق علیھا ، منھا ما 

 "یحق لكل طل محروم من وسطھ العائلي بصفة مؤقتة أو نھائیة أو 1ــ20تنص علیھ المادة 

من مصلحتھ عد البقاء في ھذا الوسط أن یتمتع بحمایة ویستفید من مساعدة خاصة تقدمھا 

، أقر بضرورة 1972 فبرایر10 المؤرخ 03ـ72 صدر األمر رقم 1972الدولة".ففي عام 

حمایة ومساعدة األطفال والمراھقین القاصرین المعرضة صحتھم وأخالقھم للخطر، والتي 

قد تؤثر ظروفھم المعیشیة على مستقبلھم. 

 المتضمن لقانون الصحة العمومیة اھتم 1979 أكتوبر 23 المؤرخ بتاریخ 79ـ76واألمر 

بإجراءات الوقایة والحمایة، إنشاء دور للحضانة مكلفة باالستقبال في ظل الّسریة التامة 

 

 



38 
 

 الفصل الثاني                                                        مؤسسة الطفولة المسعفة
 

لألمھات العازبات سواء كن بمفردھن أو برفقة المولود الجدید، كما یلزم ھذا األمر المراكز  

اإلستشفائیة بضمان العالج المالئم للمرأة الحامل أو التي أنجبت منذ عھد قریب، وكذا 

استقبالھا في األشھر السابقة للوالدة والشھر الموالي لھا، كما یلزم األمر الوالي بدفع نفقات 

) 1الطفل وسد احتیاجات األم وإالّ وضع الطفل في مركز خاص.(

أول مكتب "للمھملین"   ظھر ظاھرة الطفولة المسعفة لیست جدیدة في المجتمع الجزائري ف

 1904في الجزائر العاصمة في الفترة االستعماریة حیث تمركز في باب ألواد بعد قانون 

 ،وتحول إلى مكان أكثر سریة1905المحرمین ، ولم یطبق إال سنة  الذي یخص األطفال

، وأصبح مستشفى مصطفى باشا ھو مكان ھؤالء األطفال المحرمین، 1917جوان 16في 

 كان مسكن الداي ھو ملجأ ھؤالء األطفال، ثم أنشئت دار 1962 إلى 1940وخالل الفترة 

 ، وأمام التزاید المستمر أصبح المشكل 1954األمومة من طرف الھالل األحمر سنة 

خطیرا ، فقامت الدولة بمجھودات كبیرة لبناء أحیاء لھؤالء األطفال. 

 واستقاللیة إداري،وحالیا الدولة ھي التي تتكفل بھم من خالل مؤسسات عمومیة ذات طابع 

 المتضمن إنشاء دور 1980مارس 15 المؤرخ في 80/83 بمقتضى المرسوم مالیة وھذا

األطفال المسعفین وتنظیمھا وسیرھا. وحظیت ھذه الفئة من األطفال بدراسات عدیدة على 

 بینت إحدى الدراسات التزاید المستمر لھؤالء الجزائري حیثأیدي باحثین في جل القطر 

 طفال مسعفا في الجزائر، وارتفع سنة 2311 حوالي 1977األطفال حیث قدر عددھم سنة 

. وتمكنت مصالح 2001طفل مسعف سنة 3000طفال وبلغ عددھم 2820 إلى 1980

طفل منھم وسط عائالت كافلة بموجب المرسوم  1400الحمایة االجتماعیة من إدماج 

  الذي یضمن اإلیواء والتكفل دون إلحاق 1992 جانفي14 المؤرخ في 92-24الوزاري 

 

 

دراسة حالة دار الطفولة 2012 إلى 1962 منذ  مراكز الطفولة المسعفةإحصائیاتقراءة تحلیلیة في ، نبیلة بن یوسف .دـ 1
 .05-04ر، صاألبیابلدیة المسعفة ب

 



39 
 

 الفصل الثاني                                                        مؤسسة الطفولة المسعفة
 

 :ـ تعریف الطفولة المسعفة 2

تعد الطفولة مرحلة مھمة في حیاة اإلنسان و تتطلب عنایة خاصة و حمایة زائدة من طرف 

 .األسرة و المجتمع الذي یندمج معھا الطفل و یتواصل من خاللھا

و ھناك فئة من األطفال لم تمنحھم الحیاة بأن ینشئوا في أسر طبیعیة بسبب الطالق أو 

التفكك األسري و كذا العالقات غیر الشرعیة و عدم تحمل المسؤولیة أو سجن و وفاة أحد 

  الوالدین

و تسمى ھذه الفئة بالطفولة المسعفة و التي تحتاج إلى رعایة و تكفل قصد التأھیل و الحمایة 

 .من األخطار و األضرار التي تعترضھا

و یمكن تعریف الطفل المسعف بأنھ ذلك الطفل الذي فقد معنى العیش في ظل األسرة في 

ظروف مختلفة مثل الطالق، الوفاة ،الھجر .....إخ. ووضع في مؤسسة اجتماعیة بقصد 

 )1توفیر الظروف المعیشیة من مأكل و ملبسو مأوى.(

 أنھ" من فئة األطفال  الذین ھم بال مأوى و ال عائل، لھم عرف فرید الطفل المسعفكما 

تفكك في حیاتھم األسریة بسبب ظروف قاھرة و من ثم انفصلوا عن أسرھم و حرموا من 

االتصال الوجداني بھم و الذي یكون سبب الربط العائلي و قد ألحقوا بدور الحضانة أو 

 ) 2المالجئ."(

 

 

 

 

 

 
. 279 ، ص 1998القاھرة ، ، ، عالم الكتبعلم النفس النمو و المراھقةعبد السالم ،زھران حامد، ـ 1

،مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في الوضعیة االجتماعیة لألمھات العازبات في المجتمع الجزائري ـ شھرة نزار،2

 .28، ص 2012علم االجتماع العائلي،جامعة باتنة،
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 :یمكن تصنیف الطفولة المسعفة على النحو التالي الطفولة المسعفة:  فیـ تصن3

 :الطفل الغیر شرعي 1ـ3
 طفل بال ھویة، بال جذور وجاء نتیجة عالقة غیر شرعیة، تخلى األب عن مسؤولیتھ ھو

) 1وخافت  األم من العار والفضیحة، فلم یكن أمامھا إال إن تتخلى ھي األخرى عنھ. (

 واإلشراف تھمی لتربةی إلى المصالح المعناتی وھي الفئة التي توجھ من طرف المستشف

 خاصة ة،یعی عالقة تربطھم بعائالتھم الطبھمی لدسی لنی الذطفال كل األھای إلنتميی وھم،یعل

 الطفل مجھول كونی" وقد نیی الشرعری  وتسمى ھذه الفئة ب:"األطفال غةیالعالقة الوالد

 مجھول األب ومعلوم األم كونی ، أو ةی ، فتتكفل بھ مصلحة الشؤون االجتماعنیالوالد

 . اسمھاحملیف

 

 :  الطفل الموجھ من طرف قاضي األحداث2ـ3

 لمشاكل أسریة أو معاناة عائلیة قد یوضع األطفال بالمؤسسة وذلك بقرار من طرف نظرا

قاضي األحداث لمدة مؤقتة أو یتم إعادتھ إلى وسط عائلتھ، بمجرد تحسن األمور وتبقى 

عالقتھم بذریتھم عن طریق الزیارات، أو قد یبقى األطفال بصورة نھائیة في حالة التخلي 

 )2 من والدیھ ویبقى بقوة القانون.(كفالتھالكامل، تسقط بذلك  

 :  الطفل الذي یودع من طرف والدیھ3ـ  3

 یودع ھذا الطفل لفترة محددة اءی الفئة التي تودع في مؤسسة مختصة من طرف األولھي

وھذا نتیجة لمصاعب مادیة مؤقتة، لكن یبقى لمدة طویلة ومن ثمة یتم التخلي عن ھذا 

الطفل، أو قد یوضع بحجة عدم التفاھم بین الزوجین، أو إذا كان الطفل من ذوي 

  . الخاصةاجاتیاالحت

 
 .310، ص1،1986، 1 منشورات دار األفاق الجدید،لبنان،طمشكالت الطفولة والمراھقة،- إبراھیم سعد، 1

 .42،ص1،ط2007ـ دمحم المھدي،الصحة النفسیة للطفل، مكتبة األنجلو المصریة، مصر، القاھرة،2
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 :الطفل الیتیم 4 ـ 3

 الطفل الذي فقد أبواه ولم یبلغ سن الرشد، ولقد أعطى اإلسالم أھمیة خاصة تدعوا إلى ھو

 .تربیة الیتیم والعنایة بھ

 

 ھذا التشرد قد یتطور إلى أن یأخذ صورة من صور التسول وھذا  الطفل المتشرد:5 ـ3

یعود إلى الظروف االقتصادیة الصعبة التي یوجد فیھا الطفل، وھكذا یضطر إلى الھروب 

بسبب السیطرة المفروضة علیھ من طرف األولیاء وكثرة المشاكل والخالفات العائلیة، وقد 

 . وقسوة اآلخرینینیكون بسبب وفاة الوالد

 

 : طفل الزوجین المطلقین6ـ  3
 الطفل یتضرر كثي ا ر إثر طالق والدیھ ویصبح ضحیة لمشاكل كثیرة، فالطالق یحرم ھذا

 من رعایة وتوجیھ والدیھ، فحرمان من الناحیة المادیة والمعنویة یؤدي إلى التشرد الطفل

 )1والتسول وفي أغلب األحیان ما یؤدي إلى االنحراف .(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 310ص، 1،1986  ، منشورات دار األفاق الجدید، لبنان،طمشكالت الطفولة والمراھقةـ إبراھیم سعد، 1
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 :أماكن رعایة الطفل المسعفـ  4

 أنلقد أكدت معظم الدراسات االجتماعیة والنفسیة سواء على المستوى الوطني أو العالمي  

تؤدي دوراً مھماً في تربیة الطفل وفي تأھیل المجتمع ِ الركن الرئیسي في ھياألسرة 

 وصقلھا، وصیاغة معتقداتھ وسلوكیاتھ، وفي رسم الخطوط العریضة لمسیرة حیاتھ شخصیتھ

لكن الطفل في  و سموھا ، و ھي الخلیة األساسیة في ارتقاء المجتمعات المستقبلیة، مثلما

 متعددة كالتفكك األسري أو الطالق أو الیتم یصبح فاقد الرعایة بعض األحیان، وألسباب

 األسریة فیحدث ذلك آثارا سلبیة على الطفل و على المجتمع بأكملھ.

المتعددة، والتي  التدخل إلیجاد حل لھذا الخلل عن طریق مؤسسات المجتمع ما یستدعي

تنطلق في عملھا من القیم اإلسالمیة باإلضافة إلى االستراتیجیات الوطنیة واالتفاقیات الدولیة  

  الطفل.والمتعلقة بحقوق اإلنسان 

 نع دًابعی مبیتھرت وألطفال الرعایة دمتستخ لتي السائول الك على لبدیلة الرعایة اظلف قلطو ی

 یلةدلب ارألس اقی طرنع أو ،ئیةواإلی اتسساؤلم اقی طرنع ذاھ مت واءس بیعیةطل امھرسأ

 نیدلوال المح لتح یلةدب رةس أو أسسةؤم بھا ومستق یضیةوتع اجتماعیة  رعایة ھيو

 ملقیا دون اولتح صعبة ظروف جتھماوام دعن  أو ھماودج ودمع حالة في نبیعییطلا

 بدورھما. 

و یھدف نظام الرعایة البدیلة إلى" توفیر الرعایة االجتماعیة و النفسیة و الصحیة و المھنیة 

لألطفال الذین قست علیھم الظروف و حرمتھم لسبب من األسباب من أن ینشئوا في أسرھم 

الطبیعیة ،و ذلك قصد تربیتھم تربیة سلیمة و تعویضھم عما حرموا منھ من حنان و عطف 

 )1على أسس سلیمة.(

 

 .02،ص 1994،القاھرة،المؤسسات اإلیوائیة بین اإلستعاب و اإلستدماج ـ عادل كمال خضر،دمحم إبراھیم الدسوقي،1
36 
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:  الرعایة البدیلة لألطفال نم نعاون كھنال  و

 اإلیوائیة ( مؤسسة الطفولة المسعفة):   تسساؤلماأوال: 

لعمیقة  اھارثا آلھا ومجتمع أي منھا ویخل ال عامة حالة نیدلوال اليومجھ رةاھإن ظ

 لمجتمعي الخدللت ماسة حاجة كھنال و،االجتماعي ملسل وانألم اعلى رةلمباش انعكاساتھاوا

 جھةوام لج أنم فعالة ومسئولة احترافیة   ودات بمجھ للقیام علمیة سس أعلى زلمتمی ادلجاا

أیضا  لب طفق لفئة اهذھ بحمایة ومیق ال لمجتمع إن ا"قلطمن نم ھارثا آواءحت ٕوارةاھظل اهذھ

 )1"(.نفسھ بحمایة 

و التي یمكننا القول على  أنھا و من بین نظم الرعایة البدیلة مؤسسة الطفولة المسعفة ،

مؤسسة الرعایة االجتماعیة لألطفال المحرومین من الرعایة األسریة ،و ھي مؤسسات 

 الذین یوجھون من قبل المستشفیات إلى المصالح العمومیة و ھي لاجتماعیة تستقبل األطفا

 الذین لیس لدیھم أي عالقة تربطھم بعائالتھم الطبیعیة و الذین یتم لالتي ینتمي إلیھا األطفا

 على اعتبار أنھم في خطر مادي و معنوي في بیئتھم ثتوجیھھم من طرف قاضي األحدا

 رعایة جماعیة إلى أن یتم االستقرار في لاألصلیة، فھي مؤسسات بنائیة تقوم برعایة األطفا

 )2أسرة بدیلة ،أي أنھا مالجئ لألطفال المحرومین من الرعایة منذ الوالدة حتى البلوغ .(

 

 

 

 

 في رالماجستيبحث تكمیلي لنیل شھادة   ،دور األسرة البدیلة في رعایة األطفال مجھولي الوالدینـ نورة علي آدم الشیخ ، 1
 .26،ص 2015كلیة الدراسات العلیا ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، العمل الطوعي ،

،جامعة قسنطینة ، رسالة ماجستیر في علم النفس  ، الرعایة في المؤسسات اإلیوائیة و السلوك العدواني ـ خریف سارة، 2
 .84،ص 2011
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 مؤسسة تستقبل األطفال اللقطاء أو الذین یتخلى عنھم آبائھم وتقوم  برعایتھم ،وھذه كما تعتبر

المؤسسة إما أنتكون حكومیة أو مؤسسة خیریة تشرف علیھا الجھات الحكومیة المسئولة 

وتعتبر ھذه المؤسسات إحدى الحلقات في برنامج الرعایة حیث أنھا تتلقى الطفل إما أن 

تحتفظ بھ وتقوم برعایتھ وتربیتھ أو تسلیمھ ألم بدیلة تقوم بإرضاعھ أو تسلمھ ألسرة بدیلة إذا 

 (1). في السنكبیراكان 

أو ھي دار إلیواء األطفال من الجنسین المحرومین من الرعایة األسریة تقوم الرعایة داخل 

المؤسسة على الرعایة الجماعیة من حیث إقامة األطفال مع المشرفة (األم البدیلة)في حجرة 

 مختلفة.حل عمریة  راكبیرة وھم من م

 األسریة وتعرف أیضا بأنھا مؤسسات اجتماعیة لرعایة األطفال المحرومین من الرعایة 

األسري أو العجز عن تنشئة الطفل ، و تقدم ھذه المؤسسات الرعایة بسبب الیتم أو التفكك ُ 

 اإلیوائیة و االجتماعیة  و التعلیمیة و الترویحیة و الصحیة لھؤالء األطفال.

كما یقصد بمؤسسة الرعایة االجتماعیة لألطفال المحرومین من الرعایة األسریة ، كل دار 

 األطفال الذین ال تقل سنھم عن ستة سنوات و ال تزید عن ثمانیة عشرة سنة ، ءإلیوا

المحرومین من الرعایة األسریة بسبب الیتم أو تصدع األسرة أو عجزھا عن توفیر الرعایة 

 )  2األسریة السلیمة.(

 المتضمن القانون 2012 جانفي 4 مؤرخ في 04 ـ 12مرسوم تنفیذي رقم اإلطار القانوني:ـ 

 األساسي  النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة.

 

 

 .158، ص 2007، 1 الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، طر، داأطفال في ظروف صعبة ـ دمحم سید فھمي، 1

 .208،ص 2000،دار المعارف المصریة، اإلسكندریة،معجم مصطلحات العلوم االجتماعیةـ حمدي السكري،2
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 ـ  وظائف مؤسسات الطفولة المسعفة : 

األساسي من إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة ھو تقدیم الرعایة المناسبة لألطفال إن الھدف 

 الذین ھم في ظروف خاصة ممن ال تتوفر لدیھم الرعایة السلیمة في األسرة و المجتمع.

 سن إلىھذه المؤسسات مكلفة باالستقبال و التكفل لیال و نھارا باألطفال المسعفین من الوالدة 

 )، و ذلك في انتظار وضعھم في وسط أسري.18ثمانیة عشرة سنة كاملة (

 بما یلي:في ھذا الصدد، فإن ھذه المؤسسات مكلفة و

ضمان األمومة من خالل التكفل بالعالج و التمریض  . ـ 

 ضمان الحمایة من خالل المتابعة الطبیة و النفسیة العاطفیة و االجتماعیة  .  ـ 

ضمان النظافة الیومیة و سالمة الرضیع و الطفل و المراھق على الصعیدین الوقائي و ـ 

 العالجي.

تنفیذ برامج التكفل التربوي و البیداغوجي  .  ـ 

مرافقة األطفال و المراھقین طیلة فترة التكفل ألفضل إدماج مدرسي و اجتماعي و مھني  . ـ 

ضمان السالمة الجسدیة و المعنویة لألطفال و المراھقین  . ـ 

 ضمان التنمیة المنسجمة لشخصیة األطفال و المراھقین  .  ـ 

ضمان المتابعة المدرسیة لألطفال و المراھقین  .  ـ 

السھر على إعداد المراھقین للحیاة االجتماعیة و المھنیة  . ـ 

 القیام بوضع األطفال في الوسط األسري . ـ 

یستفید األطفال المسعفین ذوي إعاقة من تكفل داخل مؤسسة متخصصة حسب نوع إعاقتھم ـ 

 ).1(على الصعید البسیكولوجي و الطبي و/ أو التربوي.

 

 

 
 ، مجلة مؤسسة الطفولة المسعفة و دورھا في الرعایة و التكفل بأطفال مجھولي النسبـ زھیة بختي، طھیري نصیرة ،1

 .94 ـ 93 ، ص 2017 ،1 العدد 10تطویر العلوم االجتماعیة ،مجلد 
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 ثانیا: األسرة البدیلة:

 وھ وبیعیةطل اتھرس أرغی رةس أفي لفطل اعایةریھتم ب البدیلة الرعایة ظمن نم رخ أماظن وھ

 ذریتع األطفال الذین أو نیدلوال اليومجھ أو مألیتا األطفال ابیةرت ورعایة  لشكا أنم لشك

 نم الًدب طلنم اذاھ رھ ظدق ونلسج افي االحتجاز أو رضلم اببسب رعایتھم  مبائھ أعلى

 لللعم ألساسیات  انمل ولمستقب افي حیاتھ  على ستنعك إیوائیة  تسساؤم في لفطل اتنشئة

 بیتھرت ولفطل اعایةرب ومتق وفس لتي ااختیار األسرة  رمعایی البدیلة ھي الرعایة  لمجا في

 ). 1و األسرة ( لفطلل رةلمستم المتابعة امیدتق وطویلة  أو قصیرة رةلفت نكا واءس

او ما یسمى باألسرة الحاضنة "وھي التي تقوم باحتضان الطفل المجھول أو المحروم من 

األبوین بدال من العیش داخل مؤسسة ایوائیة ،لتعویضھ عن أسرتھ الطبیعیة  التي حرم منھا 

لیكتسب منھا ما ینقصھ من اإلحتیاجات الفردیة و الضروریة في تكوینھ االجتماعي و النفسي 

و یستقي منھا المبادىء و القیم الدینیة و األسریة و المفاھیم االجتماعیة العامة التي ال  یمكن 

 )2الحصول علیھا في المؤسسة اإلیوائیة." (

 للطفـل إلسالمیة  الشـریعة اھاإذ تعتبر الكفالة إحدى صور الرعایة البدیلة التي تعترف ب

الـذي فقـد  رعایة والدیھ سواء كان معلوم أو مجھول النسب  ونعني بھا رعایة الطفل من قبل 

 نھ.أسرة غیر أسرتھ النوویة سواء كانت من أقاربھ أو غریبة ع

 

 

 

 

 
 ، مؤسسة الطفولة المسعفة و دورھا في الرعایة و التكفل بأطفال مجھولي النسبزھیة بختي، طھیري نصیرة ، ـ 1 

 .27 ، ص 2017 ،1 العدد 10مجلة تطویر العلوم االجتماعیة ،مجلد 

 .09،ص1999،دار الفكر العربي،بیروت،أطفال بال أسر ـ عبد هللا بن ناصر،2
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 : المنوال یشترط على األبوین البدیلین مایلياذــھ ىــعلو

 إذ ینص" یشترط 118 ولقد أوجب قانون األسرة شرط اإلسالم في مادتھ  اإلسالم:شرط ـ 1

 )1أن یكون الكافل مسلما".(

 

 نوـیك أي یجب أن ،ةـلكامل باألھلیة اـامتمتع ، اقالـع لـلكاف انیكو و أن شرط العقل: ـ 2

 لتكفل یمكنھ اال عقلھ المعدوم نأل ،لعتھ الجنون أو السبب علیھ غیر محجور ادـش رااـبالغ

. بشخص

 

 بالقاصر. لتكفل اعلى یادما وجسدیا دراقا لكافل انیكوأن  و  ـ شرط القدرة:3

 أي ال یكون الكافل مصاب بعجز جسدي أو عاھة تقف أمام إرادتھ أ ـ القدرة الجسدیة:

 بالتكفل بھذا القاصر على أحسن وجھ.

 لطالــب الكفالــة، إذ ال االقتصادیة یقصــد بالقــدرة ھنـا الحالة المالیة و ب ـ القدرة المادیة : 

یعقل لطالب الكفالة أن یكون بطاال و لیس لھ مورد رزق، إذ أنھ عملیـا یطلـب القضـاة مـن 

إال رفـض الطالـب   كشف الراتـب الشـھري للتحقیـق مـن ھـذه القـدرة، وتقدیم الكفالة طالبي

مراعـاة لمصلحة الطفل. 

 

 

 

 

 

 
 یشترط أن یكون الكافل مسلما ، عاقال أھال للقیام بشؤون المكفول و  من قانون األسرة الجزائري118المادة ـ تنص 1

 .قادرا على رعایتھ
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إن مثل ھذه المؤسسات ال تفتح أبوابھا لكل  المسعفین بالمؤسسة :ل ـ شروط قبول األطفا5

طفل إال األطفال الذین ال تتوفر لدیھم الرعایة األسریة المناسبة الطبیعیة منھا و البدیلة ، فأول 

شرط  القبول ھو انعدام الرعایة األسریة المناسبة و ھذا الشرط ھو أساس إنشاء مؤسسات 

 الرعایة من قبل الدولة ، و یشمل ھذا الشرط حاالت كثیرة منھا:

 ـ عدم إمكانیة  التعرف على والدي الطفل أو أسرتھ.

 ـ عدم شرعیة عالقة والدي الطفل .

 ـ أن یكون األب و األم في مستشفى األمراض العقلیة أو مودعا بأحد السجون.

ـ أن یكون الطفل من أسرة متصدعة بسبب الطالق أو زواج األب أو زواج األم أو كالھما، 

 بشرط عدم وجود كفیل برعایتھ.

 ـ أال یكون حكم على الطفل في تشرد أو  بجنایة و سبق اداعھ بمؤسسة رعایة األحداث.

 ـ أن ال یكون مصاب بمرض معدي . باإلضافة إلى كل ذلك شرط السن.

فھذا الشرط ( السن) یحدد مكان تواجد الطفل داخل المؤسسة، كما یحدد إنھاء إقامتھ 

بالدار.إما باالنتقال إلى مؤسسة اجتماعیة أخرى أو بعد استقراره داخل المجتمع بوظیفة 

 مناسبة أو بالزواج بالنسبة لإلناث.

ذلك أن مؤسسة الطفولة المسعفة مقسمة فیما یخص اإلیواء حسب السن، فھي تشتمل على 

  من سن المیالد إلى ستة سنوات.لمراقد و التي تحتضن األطفا

 

 

 .55  ص2012- 2011 ، جامعة باتنة ، وضعیة األطفال غیر شرعیین في المجتمع الجزائري- دخینات خدیجة ، 1
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 البراعم            و ھي مقسمة أیضا بین مراقد الكتاكیت ( من المیالد حتى ستة أشھر )، مراقد 

(من شھر إلى عام) مراقد الفراشات ( من عام إلى ستة سنوات). 

  كل مرقد لھ نظامھ الخاص فیما یتعلق باالعتناء بھؤالء األطفال.

)المتعلق بالقانون النموذجي 12/04) من المرسوم التنفیذي (05و قد حددت المادة (

 الذین تستقبلھم و ھو من الوالدة حتى سن الثامنة لبمؤسسات الطفولة المسعفة سن األطفا

 ).18 (ةعشر سن
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 اإلجراءات المتبعة لتسویة وضعیة الطفل المسعف :  ـ6

ال بد من اتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة التي یتطلبھا القانون ألي طفل داخل المؤسسة  حتى 

یكون تواجده قانونیا .بالرغم من أن ھذه اإلجراءات لیست موحدة فكل صنف من ھؤالء 

  لھ إجراءات خاصة بھ.لاألطفا

 ھو الطفل مجھول األب معلوم األم الذي یولد نتاج عالقة غیر  ـ الطفل غیر الشرعي :1

شرعیة ، و منھ فإن الم تتخلى على طفلھا لصالح مؤسسات الرعایة بسبب الھروب من 

 الفضیحة أو لعجزھا عن تربیتھ.

: تسأل من طرف إدارة المستشفى عن إرادتھا باالحتفاظ أ ـ في حالة والدة األم في المستشفى

 بھذا الرضیع أو التخلي عنھ .

 فإذا رفضت التمسك بھ و رعایتھ، و قررت التخلي عنھ لھ الخیار بین أمرین:

إما أن یكون التخلي بشكل نھائي و ذلك بفقدان جمیع حقوقھا تجاه الطفل، أو تخلي بشكل 

 مؤقت و منھ یمكن لھا استرجاعھ.

و بالتالي إذا قررت الم التخلي على طفلھا بشكل نھائي یجب علیھا التوقیع على محضر 

التخلي و ذلك بعد التأكد من بعض البیانات المتعلقة باسم و لقب و مكان میالد الم و الجنسیة 

و مستواھا التعلیمي و حالتھا االجتماعیة. و كذلك معلومات خاصة بصحة الطفل و تسجیلھا 

 ضمن المحضر.

 أما إذا قررت األم أن تعطي لنفسھا مدة للتفكیر فلھا أن توقع محضر للتخلي المؤقت.

و بعد ذلك یقوم المكلف بمكتب التخلي أو مدیر المستشفى بإخبار ضابط الحالة المدنیة قصد 

  استخراج شھادة میالد لھذا الطفل.وتسجیل الطفل في سجالت الحالة المدنیة، 

 ثم یقوم ضابط الحالة المدنیة بعد تسجیل الطفل بإرسال نسخة من عقد میالد الطفل المسجل 
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إلى إدارة المستشفى و التي بدورھا تقوم بإرسال ملف ھذا الطفل و الذي یتكون من نسخة من 

 محضر التخلي و نسخة من عقد میالد الطفل و نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لألم 

و كذلك بطاقة الحالة الصحیة للطفل إلى مدیریة المشاط االجتماعي و التي تقوم بدورھا إلى 

 إرسال الطفل إلى مؤسسة الطفولة المسعفة الخاضعة لوصایة مدیریة النشاط االجتماعي .

تتكفل مدیریة النشاط االجتماعي و التضامن للوالیة بتنفیذ ـ مدیریة النشاط االجتماعي : 

جمیع التدابیر المرتبطة بالنشاط االجتماعي للدولة ، بحیث تقوم ھذه المدیریات بالعدید من 

المھام من بینھا السھر على توفیر الوسائل الضروریة و ھیاكل التكفل باألطفال المحرومین 

 من العائلة و العمل على إعادة إدماجھم االجتماعي و العائلي.

و بعد إرسال الملف یتم الموافقة على استقبال الطفل في مؤسسة الطفولة المسعفة التي تقع 

 تحت وصایة المدیریة التي تم إرسال الملف لھا.

 كان ھذا األخیر محضر تخلي نھائي اتقوم المصلحة المكلفة باإلطالع على ملف التخلي، فإذ

 فإن ذلك یسمح لھا بوضع الطفل مباشرة في وسط عائلي.

أما إذا كان محضر التخلي مؤقت فإن مدة التفكیر الممنوحة لألم ھي ثالثة أشھر، خالل ھذه 

المدة یمنع وضع الطفل في وسط عائلي قبل انقضاء مدة التفكیر و یمكن خالل ھذه الفترة 

 السماح لألم بزیارة الطفل في دار الطفولة المسعفة.

فان لم تطلب األم استرجاع ابنھا فھنا یكون التخلي نھائي و یمكن حینھا وضع الطفل في 

 وسط عائلي .
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إذا أنجبت المرأة طفلھا خارج المستشفى و ب ـ في حالة والدة األم خارج المستشفى:

أرادت التخلي عنھ لألسباب خاصة ( عالقة غیر شرعیة ) لمؤسسة الطفولة المسعفة علیھا 

 :بما یلي

ـ التوجھ إلى مدیریة النشاط االجتماعي و التضامن و إبداء رغبتھا في التنازل عن الطفل، 

ثم تقوم المصلحة المكلفة القیام باإلجراءات الالزمة فیما یتعلق بمحضر التخلي سواء كان 

 .مؤقت أو نھائي مع المطالبة بنسخة میالد الطفل و نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة

و إذا كان الطفل غیر مسجل فھي مطالبة بتسجیلھ في سجالت الحالة المدنیة، و بعد 

استخراج عقد المیالد و إحضار جمیع الوثائق المطلوبة، تختار األم محضر التخلي النھائي 

 یتم التوقیع علیھ من قبل األم و المكلفة بالطفولة المسعفة، بعدھا تسلم الطفل مع وأو المؤقت، 

 أغراضھ لمؤسسة الطفولة المسعفة.

عند استقبال الطفل في المؤسسة یتم أوال فحصھ و اإلطالع على حالتھ الصحیة ، فإذا كان 

بصحة جیدة یتم وضعھ بالجناح المخصص ألقرانھ ، أما إذا كان الطفل مصاب بإعاقة معینة 

تم الكشف عنھا من قبل الجھاز الطبي داخل مؤسسة الطفولة المسعفة  فإنھ یتم توجیھ  ھذا 

 )1الطفل إلى مؤسسة متخصصة حسب اإلعاقة في المجال النفسي الطبي التربوي.(

 

  

 

 

 

 
 
 .08 ،ص 05 ،العدد 2012 ینایر 04 ، المؤرخ في 12/04) من  المرسوم التنفیذي رقم 06المادة( ، ـالجریدة الرسمیة 1
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:إن اللقیط ھو الطفل الذي یوجد في الشارع ضاال و ال یعرف نسبھ، قد یكون ابن  اللقیــــطـ 2

 .زنا و قد ال یكون كذلك

و ھو" ولید حدیث نبذه ذووه خشیة الفقر أو ستر العار سواء كان مولود من سفاح او من 

 )1زواج ال یقره القانون الوضعي كالزواج العرفي".(

فإذا وجد شخص مولود حدیث الوالدة في مكان ما یجب أن یصرح بھ إلى ضابط الحالة 

المدنیة التابع لمكان العثور علیھ، أو تبلیغ الشرطة تحضر إلى المكان وتقوم بتحریر محضر 

یحتوي جمیع المالبسات و المعلومات المتعلقة بالتقاط لھذا المولود ، ومنھ یتم أخذ المولود 

من قبل الشرطة القضائیة و یتم نسخة من المحضر لدى مدیریة النشاط االجتماعي تأمر ھذه 

األخیرة و على الفور بوضع الطفل داخل مؤسسة الطفولة المسعفة التابعة لھا مباشرة. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 .08، ص 2008،دراسة تحلیلة ،المجلس العربي للطفولة و التنمیة،واقع الرعایة البدیلة في العالم العربي لمیاء بلبل،   ـ1
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 )1ـ نظام الرعایة داخل المؤسسات:(7

ینبغي أن تكون المرافق التي توفر الرعایة داخل المؤسسات صغیرة الحجم وأن تتمحور   -

حول حقوق الطفل واحتیاجاتھ وأن تقام في موقع أقرب ما یكون من إحدى األسر أو من 

مجموعة صغیرة من األفراد. وینبغي عموما أن یكون ھدف المرافق توفیر رعایة مؤقتة 

للطفل واإلسھام بفعالیة في لم شملھ بأسرتھ أو إن تعذر ذلك، في تأمین رعایة مستقرة لھ 

داخل إطار أسرة بدیلة، بوسائل منھا التبني أو الكفالة وفقا للشریعة اإلسالمیة، كلما كان ذلك 

 .مناسبا

وینبغي اتخاذ ما یلزم من تدابیر لیتسنى القیام، حیثما كان ذلك ضروریا ومناسبا، بإیواء   -

أي طفل یحتاج حصرا إلى الحمایة والرعایة البدیلة في مكان معزول عن األطفال الخاضعین 

 .ألحكام نظام العدالة الجنائیة

وینبغي أن تضع السلطات الوطنیة أو المحلیة المختصة إجراءات فرز صارمة تكفل إتمام   -

 .المناسب فقط من حاالت القبول في ھذه المرافق

وینبغي أن تكفل الدول توفیر عدد كاف من مقدمي الرعایة في مؤسسات الرعایة الداخلیة  - 

إلفساح المجال أمام االھتمام بكل طفل على حدة وإتاحة الفرصة أمام الطفل لالرتباط بأحد 

مقدمي الرعایة تحدیدا، كلما كان ذلك مناسبا. كما ینبغي نشر مقدمي الرعایة داخل مؤسسة 

 .الرعایة بطریقة تساعد على بلوغ أھدافھا وغایاتھا بفعالیة وعلى تأمین حمایة الطفل

ـ وینبغي أن تحظر القوانین والسیاسات واألنظمة قیام الھیئات أو المرافق أو األفراد 

 باستجالب األطفال أو اجتذابھم إلى مؤسسات الرعایة الداخلیة.

 

 
 من جدول األعمال قرار اتخذتھ الجمعیة العامة بناء على 64األمم المتحدة الجمعیة العامة الدورة الرابعة والستون، البند  ـ 1

 .30-29ص،  2010، المبادئ التوجیھیة للرعایة البدیلة لألطفال ، 142/64تقریر اللجنة الثالثة 
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واقعا ملموسا و مفروضا على  یعد وجود األطفال المسعفین:حقوق الطفل المسعف ـ 8

المجتمع لذلك توجب التعامل معھ والعمل على حمایتھ ھذه الشریحة و رعایتھا و التكفل بھا 

 من جمیع الجوانب النفسیة و االجتماعیة و غیرھا.

و تتضمن الجھود المبذولة  من خالل توجیھھم و تعلیمھم كغیرھم من األطفال العادیین و سن 

القوانین التي تحمیھم و تحافظ على حقوقھم و إنشاء المراكز اإلیوائیة لھم باإلضافة إلى 

محاولة دمجھم في المجتمع من خالل إلحاقھم بأسر بدیلة . 

ال یمكن للطفل غیر الشرعي ان یعیش دون اسم و ال ھویة لذلك الحق في النسب :  1 ـ8

اجتھد الفقھاء على إلحاق الطفل بنسب أبیھ متى وجدت قرینة على ھذا اإللحاق ،لذلك توسعت 

 )1في وسائل إثبات النسب.  (

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان "على انھ لكل إنسان أینما وجد 06بحیث نصت المادة 

أن یعترف بشخصیتھ القانونیة و یبدأ تطبیق االعتراف بالشخصیة القانونیة  لدى اإلنسان من 

مولده و قبل مولده و ھو جنین إلى وفاتھ و ترتكز ھذه الشخصیة على االعتراف بمولده 

) 2اسمھ، نسبھ، جنسیتھ و ھي الركائز التي یقوم علیھا وجوده القانوني ."(

 "للطفل المولود في الجزائر الحق 07 و 06وبالنسبة لقانون الجنسیة الجزائریة حسب المادة 

في الجنسیة مھما كانت وضعیتھ الحق في الجنسیة مھما كانت وضعیتھ ، بحیث یعتبر 

و أب جزائري أي كل مولود  یولد بالجزائر و أبوه یحمل  جزائریا الولد المولود من أم

 )3 أمھ تحمل الجنسیة الجزائریة ".(أوالجنسیة الجزائریة 

 

سبتمبر 08،مجلة الدراسات و البحوث اإلجتماعیة،جامعة الوادي،العدد الدین و الطفولة المسعفةعلي زواوي احمد، 1
 .62،ص 2014

مذكرة  مكملة  لنیل شھادة   ،الحمایة الموضوعیة للطفل مجھول النسب بین الشریعة و القانون ، ـ أمال ونوغي2
 . 42 ، ص 2015 جامعة بسكرة ، الماجستیر في الحقوق، 

 .43ـ نفس المرجع السابق ص 3
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الحق في أسرة بدیلة :   2 ـ8

میثاق حقوق الطفل العربي أن األسرة ھي البیئة األولى و المفضلة لتنشئة األطفال   أكد

و رعایتھم، و أن األسرة البدیلة ھي الخیار الضروري عند تعذر وجود األولى مقدمة على 

الرعایة المؤسسیة. 

و یحق لألطفال المحرومین من أسرة مؤقتا أو بشكل دائم على الرعایة البدیلة المالئمة بما 

یتفق مع التشریعات الوطنیة. یجب أن ینظم إجراءات التبني أو الكفالة بعنایة في الحاالت 

التي یتم فیھا تبني األطفال من قبل األسر في بلد أجنبي، و بالتالي الحاجة لمراعاة تعلیم 

 )1الطفل، أو األصول العرقیة و الدینیة و الثقافیة و اللغویة.(
 

الحق في مورد العیش:   3 ـ8

حق الطفل في النفقة و اإلسكان. أما الشریعة اإلسالمیة أوكلت كل طفل بال عائل إلى بیت 

 نظما لتمویل أعمال التكافل. تالدولة، فأقاممال المسلمین أو إلى 

 

الحق في التربیة و التعلیم:  4 ـ8

و المشاركة في مختلف  یعتبر التعلیم من أھم حقوق الطفل و للطفل حق في تلقي التعلیم

النشاطات العلمیة و التربویة. 

 نصیبھ من التربیة الطفل على الدین اإلسالمي قد حرص على أن یحصل أنبحیث نجد 

 مسلمة.السلیمة و العلم النافع الھادف و جعل من طلب العلم فریضة علة كل مسلم و 

 

 

 

 

 
. 37 ،ص 2015 ، یونیسیف، الجزائر ، ، دلیل حقوق الطفل ـ  وزارة التضامن الوطني و األسرة و قضایا المرأة 1
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  حسب اتفاقیة حقوق الطفل تكفل الدول األطراف إمكانیة الحق في الرعایة الصحیة: 5 ـ 8

الوصول إلى الخدمات الطبیة لجمیع األطفال مع التشدید على الوقایة والتثقیف الصحي 

فیات األطفال، و تشجیع التعاون الدولي إلعطاء اھتمام خاص الحتیاجات و و الحد من  

البلدان النامیة.  

و كما أن الطفل الذي توفر لھ السلطات المختصة الحصول على الرعایة و الحمایة والعالج 

 )1البدني أو العقلي، لھا الحق في توفیر مراجعة طبیة دوریة للطفل. (
 

 :االجتماعيحق الطفل في الضمان  6 ـ8

 و تمنح االجتماعي من نظام الضمان االستفادة حقوق الطفل للطفل حق في  اتفاقیةحسب

 عن رعایتھ. تعتمد الدول المسئولینخدمات لھ من الموارد و حسب حالة الطفل و األشخاص 

األطراف، في حدود إمكانیاتھا التدابیر المالئمة من أجل مساعدة الوالدین و غیرھما من 

 )2( عن األطفال.المسئولیناألشخاص 

 

 :حق الترفیھ و الراحة 7 ـ8

 حقوق الطفل لدیھ الحق في الراحة، و الترفیھ و مزاولة األلعاب و أنشطة اتفاقیةحسب 

الترفیھ الثقافیة و الفنیة حسب عمره في ظروف تراعي المساواة و یجب على الدول 

األطراف احترام حق الطفل في المشاركة في الحیاة الثقافیة و الفنیة و تشجع الوسائل 

 )3(المناسبة لقضاء أوقات الفراغ و الترفیھ و الفنون و الثقافة في ظروف تراعي المساواة. 

 

 

 
 .27ص ،2015، یونیسیف، الجزائر،دلیل حقوق الطفل األسرة و قضایا المرأة، وـ وزارة التضامن الوطني 1

. 39 ـ نفس المرجع السابق ص 2

 .49 ـ نفس المرجع السابق ص 3
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 : الخاصةاالحتیاجاتحقوق األطفال ذوي  8ـ8

 لألطفال ذوي اإلعاقة إلى حیاة كاملة و كریمة لتعزیز الطفل یحق حقوق اتفاقیةحسب  

 )1(استقاللھم الذاتي و التعلیم و الرعایة الخاصة و تلقي الدعم كلما كان ذلك ممكنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 .38 ـ نفس المرجع السابق ص 1
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 ملخص الفصل:

 یولد الطفل عادة في أسرة طبیعیة و ھو یحتاج إلى رعایتھا في كافة شؤونھ البیولوجیة 

 و االجتماعیة حتى یشب و یصبح قادرا على رعایة ذاتھ.

فالطفل ال یعیش في فراغ و لكنھ یعیش في مجتمع لھ عادات و تقالید و نظم و قوانین و لھ 

 مؤسساتھ التي تقوم بترسیخ ھذه العادات و التقالید و ذلك من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة.

 إال أن ھناك بعض األسر قد یصیبھا التصدع كالطالق و الھجر أو سجن أحد الوالدین

 أو الوفاة ھذا األمر لھ آثاره السلبیة على أداء األسرة لوظائفھا كوحدة اجتماعیة مما یجعلھا 

تعجز على تحمل مسؤولیاتھا ،و یتیح ذلك أن یكون ھناك كیان بدیل لألسرة یسمح للطفل بأن 

ینموا بداخلھ بشكل سوي، ھذا الكیان یتمثل في مؤسسات الرعایة االجتماعیة و األسرة 

 البدیلة.

 

 

  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

          تمھیــــــــد

  ـ مجتمــع البحـــــــــث.1

  ـ عرض مجاالت البحث.2

  ـ تحلیــــل المقابــــالت.3

 . ـ نتائــــج الدراســـــــة4
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 تمھید:

إن الجانب المیداني مھم في إعطاء صورة واضحة و دقیقة عن موضوع الدراسة و ذلك 

لكون البناء المنھجي للبحث مسألة أساسیة في جمیع األبحاث العلمیة من اجل المساعدة في 

معرفة جزئیات عناصر موضوع الدراسة و ھذا ما یحتاج  اللجوء إلى الطرق و األسالیب 

التي تسھل علینا الدراسة المیدانیة و كذلك تحدید معالم مجتمع البحث و المجال المكاني قصد 

االقتراب أكثر من موضوع الدراسة، و الوقوف على حقائق المجتمع المدروس و ذلك 

باالعتماد على مجموعة من اإلجراءات المنھجیة  التي تساعدنا بدورھا في الوصول إلى 

 النتائج الموضوعیة التي نبحث عنھا.
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 ـ مجتمع البحث:1

إن أول ما یفكر بھ الباحث عند قیامھ بالدراسة المیدانیة ھو تحدید مجتمع البحث الذي یعرف 

أنھ" مجموع العناصر التي لھا خاصیة أو عدة خصائص مشتركة تمیزھا عن غیرھا من 

 )1الخصائص األخرى التي یجري علیھا البحث أو التقصي".(

و یمكن تعریفھ " بجمیع المشاھدات الموضوعة للدراسة،أو ھو كافة مفردات مجتمع الدراسة 

 )2إذ یمثل مجتمع البحث جمیع األفراد أو األشخاص الذین یكونون موضوع البحث".(

و معرفة الباحث لموضوع الدراسة أمرا ضروریا و نظرا لطبیعة دراستنا التي تتمحور حول 

 و علیھ اتخذنا دراسة المجتمع دمؤسسة الطفولة المسعفة و دورھا في تربیة و رعایة األفرا

الكلي لمؤسسة الطفولة المسعفة بما فیھا الطاقم البیداغوجي المتمثل في المربیات و المساعد 

 االجتماعي و المساعدة النفسانیة التربویة ،و المربیة المتخصصة الرئیسیة و الممرض 

 و مدیرة المؤسسة و أیضا بعض الموظفین المؤقتین من بینھم األخصائیة النفسانیة و آخرون.

 

 

 

 

 

 ،تدریبات عملیة ،ترجمة بوزید صحراوي و مراجعة منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةـ موریس أنجرس ،1
 .298،ص 2004مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر، الجزائر،

 .140،ص 2009،دار الفكر ،الجزائر،البحث العلمي مفھومھ و أدواتھ و أسالیبھـ دوقان عبیدات و آخرون ،2
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 ـ عرض مجاالت الدراسة:2

إن ألي بحث مجاالت تتم ضمنھا معالجة موضوع تلك الدراسة ،و یتفق الكثیر من الباحثین 

في الدراسات االجتماعیة أن ھناك ثالثة مجاالت رئیسیة للدراسات االجتماعیة و ھي المجال 

المكاني و الذي یمثل البیئة أو المنطقة التي سوف تجرى فیھا الدراسة ،اما المجال البشري 

یعني جملة األفراد المكونة لمجتمع البحث في حین یتمثل المجال الزمني في الوقت 

 المستغرق في إجراء الدراسة .

  المجال المكاني:1ـ2

تابعة لدائرة لقد تم إجراء ھذه الدراسة على مستوى مؤسسة الطفولة المسعفة لوالیة مستغانم 

 تموقعھا في الجھة الغربیة لوالیة مستغانم بجانب دار العجزة أنخیر الدین ، ببلدیة صیادة إال 

  .كانت في السابق منزال لألحد المستعمرین

 2004 جویلیة 19 المؤرخ في 04/201و كان تاریخ إنشائھا طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن إحداث دور األطفال المسعفین و تنظیمھا و سیرھا. 

 ـ و المساحة 2 م2050: المساحة المبنیة  تتربع المساحة اإلجمالیة لمؤسسة الطفولة المسعفة 

 طفال. 40. و طاقة االستیعاب للدار 2م3913غیر المبنیة 

و مركز الطفولة المسعفة بوالیة مستغانم مؤسسة عمومیة ذات طابع اجتماعي تربوي تابعة 

لوزارة التضامن الوطني و قضایا المرأة ، تھدف إلى استقبال األطفال المسعفین منذ الوالدة 

إلى غایة السن ثامنة عشرة سنة فما فوق ، و التكفل بھم لیال و نھارا و ھذا في انتظار 

وضعھم في وسط عائلي أو تسویة وضعیتھم. 

 تمثل ھذه المؤسسات بدیال بقدر اإلمكان عن البیئة العائلیة  الغائبة آو المعوزة.و 
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 تكلف ھذه المؤسسات بما یلي :

التكفل باألطفال المسعفین لیال و نھارا بصفة مؤقتة أو دائمة في انتظار وضعفھم في  -

 وسط عائلي. 

 ضمان األمومة من خالل التكفل بالعالج و التمریض. -

ضمان الحمایة و الرعایة من خالل المتابعة الطبیة و النفسیة التربویة و االجتماعیة  -

 مع تسطیر مشروع  حیاة فردي للطفل. 

ضمان صحة و سالمة الرضیع و الطفل و المراھق على المستویین الوقائي و  -

 العالجي.

 تنفیذ برامج التكفل البیداغوجي و التربوي. -

مرافقة األطفال و المراھقین أثناء فترة التكفل قصد اندماج مدرسي و اجتماعي و  -

 تكوین مھني أفضل.

مرافقة المراھقین و مساعدتھم لإلدماج االجتماعي و تحقیق االستقاللیة الذاتیة و  -

 الكاملة.

 ضمان سالمة األطفال و المراھقین الجسدیة و الفكریة و العاطفیة. -

 ضمان التنمیة المنسجمة لشخصیة األطفال و المراھقین. -

 ضمان الدعم المدرسي لألطفال و المراھقین . -

 السھر على تحضیر المراھق للحیاة االجتماعیة و المھنیة. -

 یتم التكفل باألطفال المحرومین من العائلة المعوقین و الغیر موضوعین في إطار  -

نظام الكفالة إلى غایة استرجاعھم من طرف أمھاتھم البیولوجیات أو إدماجھم 

المدرسي و المھني و ھذا في كل المجاالت النفسیة الطبیة االجتماعیة التربویة  

 البیداغوجیة المدرسیة و التكوین المھني كل حسب حالتھ.
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 و تھدف مؤسسة الطفولة المسعفة بالتكفل المادي و النفسي و المعرفي و المدرسي 

 و العاطفي لھذه الفئة من األطفال مع السھر على إدماجھم العائلي المكیف.

كما توفر مؤسسة الطفولة المسعفة للطفل الحمایة و الرعایة و األمن و االستقرار، و كذا كل 

 الشروط الضروریة لرقیھ و نموه السلیم على كل المستویات التربوي و االجتماعي 

 و العاطفي و االستقاللیة بالمؤسسات.

وتھیئة السكن المناسب لإلقامة الكاملة و توفیر مستوى معیشي مالئم لألطفال بما یضمن لھم 

 الحیاة الكریمة.

 كما تلبي كافة االحتیاجات الصحیة و الغذائیة و التعلیمیة و النفسیة و االجتماعیة لألطفال

 و احترام رغباتھم و أرائھم و خصوصیاتھم مع تقدیم المساندة و التوجیھ و المشورة 

 إلكسابھم سلوكیات ایجابیة و مقبولة من المجتمع.

و تعمل على تھیئة المحیط االجتماعي و المناخ األسري المناسب الذي یضمن حصول 

ھؤالء األطفال على حقوقھم المشروعة و التي تكفلھا لھم الدولة تحقیقا للبعد و التوازن 

 االجتماعي.

 باإلضافة إلى توفیر أسالیب حمایة األطفال من االنحراف و األخطار التي یتعرضون لھا 

و دعم السلوك السوي لدیھم، و توفیر األمان االجتماعي لھم لتنشئتھم تنشئة اجتماعیة 

سلیمة،و تنمیة قدرات األطفال البدنیة و النفسیة و اللغویة و العقلیة و االجتماعیة و تھیئتھم 

 لمواجھة الحیاة الطبیعیة بما یتفق و أھداف المجتمع و قیمھ و دینھ و ثقافتھ.
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و تعزیز الثقة بالذات لدى األطفال من اجل بناء نظرة ایجابیة تجاه أنفسھم ، و مساعدتھم 

 لالعتماد على أنفسھم بما یجعلھم فاعلین في المجتمع.

 تتمثل شروط استقبال طفل على مستوى مؤسسة الطفولة المسعفة كما یلي: و

  الطفل المحروم من العائلة بشكل نھائي:أ-

- الطفل یتیم األب أو األم أو كالھما و الذي لیس لھ أي عائلة (ال أصول و ال أقارب یمكن 1

 اللجوء إلیھم).

 - الطفل الذي فقد أبویھ السلطة األبویة بشكل نھائي بأمر بوضع قضائي.2

- الطفل المولود من أب أو أم معروفین و المتخلي عنھ و قبل االعتراف بھ من طرفھما ، 3

 یتم التصریح و االعتراف بھ كمتخلي عنھ عن طریق أمر قضائي.

- الطفل المولود من أبوین غیر معروفین و تم العثور علیھ في مكان ما أو تم وضعھ 4

بمؤسسة لحمایة الطفولة التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني و أعترف بھ كمتخلي عن 

طریق أمر قضائي أو بتكلیف شخصي من مصالح األمن الوطني أو الدرك الوطني مع 

  ساعة في ھذه الحالة. 48إعالم قاضي األحداث للحصول على أمر بالوضع قبل مرور 

- الطفل الغیر معروف لقبھ و الذي تم التخلي عنھ من طرف أمھ البیولوجیة بعد إمضائھا 5

 ) أشھر03محضر التخلي و دون أن تطالب بھ في المدة القانونیة التي ال تتجاوز ثالثة (

  و یوم.
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 ب- الطفل المحروم من العائلة بشكل مؤقت:  

بشكل مؤقت من مشاكل صعبة من حیث الجانب الجسدي،  - الطفل الذي یعاني أولیائھ1

العقلي و أو االجتماعي أو الذین تم التنازل  عن وصایتھم باإلضافة الى عدم قدرتھم على 

 1984 جوان 09 المؤرخ في 84/11 من القانون رقم 36التكفل بطفلھم طبقا ألحكام المواد 

 المتعلق بقانون األسرة و ھذا دون استدعاء األصول و األقارب.

- الطفل الموضوع بمؤسسة الطفولة المحرومة من  العائلة عن طریق أمر بوضع من 2

  في قانون العقوبات.269طرف قاضي األحداث في حاالت المعترف بھا بأحكام المادة 

لكن و في بعض الحاالت االستثنائیة یمكن للوالي أو مدیر النشاط االجتماعي و التضامن 

 وضع الطفل على مستوى مؤسسة للطفولة المسعفة.

و یمكن لذات المؤسسات أن تستقبل أیضا األطفال الالجئین األیتام معروفي أو مجھول 

 06 سنة لمدة 14الھویة و النسب بسبب الحروب أو المجاعة و الذین تقل أعمارھم عن 

 أشھر قابلة للتجدید.
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  المجال البشري:2ـ2

تتناول ھذه الدراسة جمیع أعضاء المؤسسة الكفیلة  الذین یسھرون على توفیر الرعایة و 

الحمایة و التربیة و الذین یقومون بخدمة األطفال المتواجدین على مستوى مؤسسة الطفولة 

المسعفة بتعدد وضعیاتھم ،من الجنسین بمختلف فئاتھم العمریة المحرومین من الرعایة 

 العائلیة لظروف معینة .

و تمثل المجال البشري في الطاقم البیداغوجي المتمثل في المدیرة و المساعدة النفسانیة 

التربویة و المساعد االجتماعي و المربیة المتخصصة الرئیسیة و المساعدات الحاضنات 

) الذي یبین التخصص الوظیفي 05باإلضافة إلى األخصائیة النفسانیة  أنظر الجدول رقم (

للموظفین البیداغوجیین بالمؤسسة و بعض الموظفین المؤقتین اللواتي یعملن كمساعدات في 

 ) الذي یبین عدد الموظفین الدائمین و المؤقتین.06تربیة الطفل المسعف .أنظر الجدول رقم (

  المجال الزمني:3ـ2

لقد دامت الفترة الزمنیة المتخصصة إلجراء الدراسة المیدانیة حوالي ثالثة  أشھر ابتداء من  

  و تم إجراءھا على مرحلتین:2019 فیفري إلى أواخر شھر ماي 22

 أـ المرحلة االستطالعیة:

 و التي دامت حوالي شھر بحیث قمنا بالتعرف على مؤسسة الطفولة المسعفة و بالموظفین 

اإلداریین و البیداغوجیین ھذا بعد اخذ الموافقة من مدیریة النشاط االجتماعي، و كان أول 

لقاء مع مدیرة و التي أعطتني حوصلة عن السیر البیداغوجي لمؤسسة الطفولة المسعفة و 

المھام و األھداف التي تسعى جاھدة إلى تحقیقھا و السماح لي باإلطالع على النظام الداخلي 

 للمؤسسة و التعرف على األطفال الموجودین حالیا في المؤسسة.
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 ب ـ مرحلة المقابالت: 
و علیھا قمنا بإجراء مقابالت مع الطاقم البیداغوجي للمؤسسة  الذي یسعى إلى توفیر كل ما 

یحتاجھ الطفل من تربیة و رعایة و محاولة تكیفھ مع العالم الخارجي و التي دامت حوالي 

  دقیقة مع كل مبحوث.45

  ـ تحلیل المقابالت:3

بما أن استخدمنا في دراستنا المنھج الوصفي الذي تطلب منا استعمال تقنیة المقابلة و التي 

تعد من  أھم أدوات البحث العلمي في جمع المعطیات و البیانات و المعلومات حول 

 موضوع الدراسة.

 و قد تمحورت أسئلة المقابلة في :

 البیانات الشخصیة للمبحوث.

  المحور األول: الرعایة البدیلة المقدمة للطفل المسعف من طرف أعضاء المؤسسة الكفیلة.

 المحور الثاني: طرق و أسالیب دمج الطفل المسعف اجتماعیا.

 المحور الثالث: الصعوبات و التحدیات التي تواجھھا المؤسسة.

 

 

 

 

 

 



70 
 

الفصل الثالث                                                                    الجانب المیداني 
 

 الرعایة البدیلة المقدمة للطفل المسعف من طرف أعضاء المؤسسة الكفیلة.المحور األول: 
 مھام مؤسسة الطفولة المسعفة من خالل الطاقم البیداغوجي.ـ 1

تتمثل مھام مؤسسة الطفولة المسعفة و تتماشى مع المھام المخولة لكل موظف الذي یعمل 

 و ھذا حسب تصریحات المبحوثین و لجاھدا على توفیر الرعایة و الحمایة لھؤالء األطفا

 الذین ینقسمون إلى فوجین فریق یعمل باللیل و اآلخر بالنھار بالتناوب.

 سنة ، امرأة متزوجة ،خبرة عامین) " نوضھ في 28(صرحت المساعدة الحاضنة 
 .الصباح یغسل وجھھ و یبدل حوایجھ  و یفطرو ،و یال أطفال رضع حنا الي نقومو بیھم "

 سنة ،غیر متزوجة،خبرة عامین)" نوضھ في 25كما صرحت أیضا المساعدة الحاضنة (
الصبح باش نشوف یال راه حي و ال میت خاطر ھاذي مسؤولیة كبیرة و نتعاقب كون 

 نقیھم و نبدللھم الحفاضات و les bébéتصرا فیھ حاجة نخاف علیھ ُكثر من ولدي ،كیما 
 بصح الذراري الكبار نوضھم یغسلو و یلبسو حوایحھم لوحدھم و le bibronنعطیلھم 

 ".bébé leیفطروا و كیما المعاقین حنا نتكفلو بكلش كیما 

و المالحظ من خالل إجابة المبحوثة أن رعایة الطفل بالمؤسسة مسؤولیة كبیرة و تعطي 

للطفل اھتمام أكثر و یزداد بشكل واضح عندما یتعلق األمر بالرضع و ذلك خوفا من عقاب 

 القانون .

 سنة 14 سنة متزوجة و لھا أطفال ،خبرة 45 (كما صرحت المربیة المتخصصة الرئیسیة
في المیدان) " نقوم بحوایج بزاف نعلموه األخالق و اإلحترام و آداب األكل و تحفیظ 

القرآن و األدعیة و الصالة ،و نحاول نمھدلوا نفسیا للدخول المدرسي أو إذا كان مطلوب 
في وسط عائلي غیر المركز ، و زید على ھاذ الشىء نقوم بتقدیم النصح و التوجیھ 

للمربیات المبتدءات في المیدان ،كیفاش ترفدو بیدیھا و أوقات الرضاعة و تغییر 
 الحفاضات  ".         
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" نحاولو نوفروا لھذو الذراري الجو العائلي الي تحرمو منو و نحاولو كما صرحت أیضا
 قدر المستطاع نمدولھم الحب و العطف و الحنانة الي تحرموا منھا ".

 فالمربیة المتخصصة الرئیسة في مؤسسة الطفولة المسعفة ھي المسئولة على المربیات 

 و النصح و البرنامج الیومي للطفل سواء بالنسبة للرضیع أو رالحاضنات و تقدیم األوام

األطفال ذوي الحاجات الخاصة و العمل بالتناوب بالنسبة للمساعدات الحاضنات واحدة 

للرضع و األخرى لذوي الحاجات الخاصة مع مساعدة بعض المربیات (مؤقتین) و ھن 

 أیضا یعملن یوم بیوم.

 و من خالل تصریحات المساعدات الحاضنات تتمثل مھامھن فیما یلي:

ضمان اإلیقاظ و التنشیط النفسي الحركي ، ضمان التكفل بنشاطات الحضانة و األمومة

 ضمان النظافة الغذائیة  ، وتلبیة احتیاجات التغذیة للرضیع و الطفل،للرضیع و للطفل

 على أمنھماحفظ صحة الرضیع و الطفل و  باإلضافة إلى و الجسدیة و الھندامیة و المحیطیة

 العالجي.المستویین الوقائي و 

ضمان تنظیم نشاطات التكفل اإلقامي  بینما المربیة المتخصصة الرئیسة تتمثل مھامھ في 

 السھر على اإلدماج المدرسي و العائلي لألطفال المتكفل بھم . و

المشاركة في و تنظیم عملیات التنشیط و الترفیھ لفائدة األشخاص المتكفل بھم ب كما تقوم 

إعداد المشاریع الفردیة و المؤسساتیة باالتصال مع الفریق المتعدد االختصاصات و ضمان 

تقیییمھا . 
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عندي خبرة نتاع سنة ،غیر متزوج،خبرة عامین) یقول" 33تصریح المساعد االجتماعي ( 

عامین في المؤسسة و لكن درت تكوین لمدة ثالثة سنوات في مجال رعایة و تربیة األطفال 

 في بیر خادم و فیھ تعلمت كیفاش نتعاملوا مع الطفل المحروم من العائلة".

 مع العائالت الي وضعت l’enquête " من بین المھام الي نقوم بیھا كما صرح أیضا

طلب الكفالة من ناحیة الدخل و السكن و الحالة اإلجتماعیة و الشخصیة و عدد األوالد 

 لحاصول تحقیق اجتماعي مفصل".

 و منھ نستخلص مھام المساعد اإلحتماعي في مؤسسة الطفولة المسعفة تكمن في : 

القیام بأي تحقیق اجتماعي أو مسعى إداري لقبول األشخاص المذكورین بالمؤسسات 

المتخصصة لوضعھم في الوسط العائلي . 

السھر على تقدیم المساعدة  و مساعدة و إعانة كل شخص في وضع اجتماعي صعب و دعمھ

التبلیغ عن األشخاص الذین ھم في وضع ، و و الحمایة االجتماعیة للمقیمین بالمؤسسة

صعب. 

 . المساھمة في إعادة االندماج  االجتماعي و المھني لألشخاص باإلضافة إلى 

  ثالثة سنوات ) ةسنة متزوجة و لھا أطفال، خبر36تصریح األخصائیة النفسانیة التربویة ( 

أنا ندیر كلش ،التوجیھ المھني و التربوي لألطفال ،التأھیل النفسي و اإلرشاد لألطفال و " 

نمھدوا للدمج االجتماعي من خالل التمدرس أو الوضع في الوسط العائلي باإلضافة إلى 

 ".لإعداد البرامج و التقاریر و تدوین المالحظات مع المراقبة المستمرة لألطفا
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و منھ تقوم األخصائیة النفسانیة التربویة بالتوجیھ التربوي و المھني للطفل ،و التأھیل النفسي 

و اإلرشاد و التمھید من اجل الدمج االجتماعي و الذي یتمثل في التمدرس أو من خالل عملیة 

  و التقاریرجالوضع في الوسط العائلي ، و باإلضافة الى ھذه المھام القیام بإعداد البرام

  و تدوین المالحظات مع التتبع و المراقبة المستمرة للطفل.

  سنة متزوجة و لھا طفل ، موضة مؤقة )26تصریح األخصائیة النفسانیة ( 

 في المركز نقوم بالمتابعة النفسیة للطفل، نعاونھم باش یتكیفوا داخل المؤسسة " 

و خارجھا ،و العالج النفسي حسب الحالة ( توحد أو تخلف عقلي ) القیام بالتشخیص لكل 

 رضیع و طفل من ناحیة النمو (ما یالغیش و یضحك بكري )".

 المسعفین داخل المؤسسة لو منھ نستنتج المھام التي تقو م بھا األخصائیة النفسانیة مع األطفا

 و التي تتمثل في :

 .  ( النمو الحسي الحركي)ـ فتح ملف نفسي لكل طفل

ـ تطبیق االختبارات النفسیة و تصحیحھا و تفسیر نتائجھا. 

ـ قیاس القدرات و المیول و االھتمامات و الدوافع و االتجاھات لألطفال. 

ـ تقییم نمط الشخصیة و تشخیص االضطرابات السلوكیة ، و المشكالت التربویة لألطفال( 

كضعف القراءة و الكالم ) و إعادة توافقھا. 

ـ االشتراك مع غیره من األخصائیین االجتماعیین في وضع و تنفیذ و تطویر خطط و برامج 

و اختیار األسلوب األمثل للعالج. 

ـ التوجیھ التربوي و المھني لألطفال. 
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ـ العالج الفردي و الجمعي لألطفال. 

ـ التأھیل النفسي و اإلرشاد لألطفال تمھیدا للدمج المجتمعي عند بلوغھم سن الخروج من 

المؤسسة. 

 سنت ،غیر متزوج ، خبرة عامین)25و حسب تصریحات الممرض و مھامھ في المؤسسة (

نقوم بالفحص الطبي  و تقدیم الدواء،و نروح مع الطفل عند الحاالت اإلستعجالیة و دایما " 

 نركز على النظافة".

و المالحظ في مؤسسة الطفولة المسعفة ال یوجد طبیب الذي یقوم بالفحص و العالج و دائما 

 في الحاالت الطارئة یلجئون إلى المستشفى. 

اإلشراف على نظافة ، تنفیذ تعلیمات الطبیب الصحیة و الطبیةو منھ تكمن مھام الممرض في 

األطفال و مالبسھم و أدویتھم ، و نظافة العاملین المخالطین لألطفال و نظافة مرافق 

التعاون مع المشرفات في إكساب األطفال العادات الصحیة السلیمة للوقایة من  والمؤسسة

 .تسجیل األدویة المنصرفة لألطفال بالسجل المعد لذلك، إضافة إلى األمراض

 الفئة األكثر تواجدا بالمؤسسة:ـ 2

بزاف و أیضا المعاقین حركیا و ذھنیا les bébé "كاین تقول األخصائیة النفسانیة التربویة

 و بصریا"

حسب ما صرحت بھ األخصائیة النفسانیة التربویة أن األطفال األكثر تواجدا في المؤسسة ھم 

 ذوي الحاجات الخاصة و التي ل.باإلضافة إلى األطفا%66.66فئة الرضع و التي تمثل نسبة 

  الموجودین بالمؤسسة.ل) الذي یبین فئات األطفا02أنظر الجدول رقم( % 33.33تمثل نسبة 

  الموجودین بھا.لو ھذا ما الحظناه في زیارتنا االستطالعیة للمؤسسة والتعرف على األطفا
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  داخل المؤسسة:لـ الوضعیة االجتماعیة لھؤالء األطفا3

 تمثل الوضعیة االجتماعیة للطفل المسعف  كل حسب كیفیة إحضاره إلى المؤسسة .

یتم إحضار الطفل إلى المؤسسة إما بوضع  النفسانیة التربویة " ةحیث صرحت األخصائي

 المتخلي لإداري بحیث یقوم األخصائي االجتماعي للصحة العمومیة فیما یخص األطفا

عنھم في المستشفى  مرفوق بملف الرضیع و بتصریح بالدخول من طرف مدیریة النشاط 

 االجتماعي.

 مصحوب من ثأما فیما یخص الوضع القانوني یكون الطفل موجھ من طرف قاضي األحدا

 ".ثطرف الدرك أو الشرطة یتم بأمر بالوضع من طرف قاضي األحدا

 " كاین وضع قانوني الجوج ھو الي یعطي أمر بالوضع  و كما صرح المساعد االجتماعي

یكون مع الطفل ملف فیھ أمر بالوضع و شھادة عدم اإلصابة بمرض معدي خوفا على 

 المتواجدین بالمركز من العدوى و التكلیف الشخصي الي یحتوي عل كل المعلومات لاألطفا

حول الطفل و مكان و زمان العثور علیھ حتى لون الحوایج الي كان البسھم ،و ھناك 

 الوضع اإلداري مدیریة النشاط االجتماعي ھي الي تعطینا أمر بالوضع ".

و منھ نستنتج أن وضع الطفل المسعف داخل المؤسسة تمثل في الوضع اإلداري و الوضع 

 القانوني .

 الوضع اإلداري یكون من طرف مدیریة النشاط االجتماعي مرفوق بملف الرضیع و 

بتصریح بالدخول من طرف مدیریة النشاط االجتماعي، و الوضع القانوني یكون الطفل 

 أو ي مصحوب بملف یشمل : بأمر بالوضع ، الدفتر الصحثموجھ من طرف قاضي األحدا

 الملف الطبي للمعني و بشھادة تثبت عدم إصابتھ بمرض معدي  باإلضافة إلى شھادة مدرسیة 
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 في حالة تمدرسھ،و كل وضع على مستوى مؤسسة الطفولة المسعفة یكون بتكلیف شخصي 

حاوي على كل المعلومات الخاصة بالطفل ،مكان وزمان العثور علیھ و كذا األلبسة التي كان 

 یرتدیھا الطفل و كل حاجاتھ التي تم العثور علیھ بھا.

 أسالیب التربیة و التعامل المتبعة مع الطفل المسعف:ـ 4

  المحرومینلإن التربیة في ھذه الدور تعمل على إشباع الحاجات اإلنمائیة لھؤالء األطفا

 و تحقیق االستقاللیة الذاتیة إال أن ھذا المسار و التطبیع االجتماعي یتطلب الكثیر من الجھود 

من طرف الطاقم البیداغوجي خاصة المربیات و الذي یعمل على تربیة و تنشئة ھؤالء 

  .لاألطفا

نحاولوا دایما نعلموھم واش ھو الصح و من خالل ما صرح بھ المساعد االجتماعي " 

 وواش ھو الخطأ بأسلوب حضاري نقعد معاه و نتحاوروا ندیره كیما صاحبي".

و ھذا یعني أن المساعد االجتماعي في أسلوب التربیة و التعامل مع الطفل المسعف دائما 

 یسعى إلى تعلیمھم الخطأ من الصواب و ذلك بالجلوس مع الطفل و التحاور معھ كصدیق.

نستعمل معاه أسلوب العقاب المعنوي و لیس الجسدي من خالل و في تصریح آخر یقول" 

التخویف نقلھ ما نخلیكش تلعب معا صحابك یقعد یشوف فیھم بصح مایلعبش معاھم باش 

یحس بقیمة الخطأ الي رتكبھ، وال نقلھ ما نعطیكش كادو نستعمل معاه عقاب ترغیبي ماشي 

 ترھیبي".

 و من ھنا نستنتج أن المساعد االجتماعي یستعمل أسلوب العقاب المعنوي و لیس الجسدي 
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كالضرب و عقوبة رفع الرجلین و الیدین، و إنما یستعمل طرق تجعل من الطفل یتعلم من 

الخطأ الذي ارتكبھ كحرمانھ من اللعب مع أصدقائھ ،أي استعمال أسلوب ترغیبي و لیس 

 ترھیبي  .

نتعامل معاھم كیما والدي و نحوص نمدلھم كل كما صرحت المربیة المتخصصة الرئیسیة" 

ما یحتاجوا باسلوب یخلیھ یحس بلي راه مع أمھ وقت الي نلعب و نضحك معاه وقت الي 

نزیر فیھ وجھي منوا سیغتوا مین یدیر حاجة ماشي ملیحة ، مثال یكون یاكل حتى یرمي 

الخبز في األرض نفھموا بلي ھذا التصرف ماشي ملیح و ربي یحاسبنا كي نرموا النعمة 

 یعاود یرفدھا و كي یغلط دایما یطلب السماح".

" خطرات كي یھبلوني نعاقبھم برفع الرجل و الیدین و أما المساعدة الحاضنة صرحت

الوقوف على الجدران لمدة من الزمن باش ما یعاودش یغلط ،و ال نمنعھ من الدیسار و 

 نعطیھ لصاحبھ و ال ندسھ و نقلھ كون تستعقل نعطیھلك فالعشیة".

دایما نحوص نعلمو كي یتعامل معا خاوتھ ذراري و و األخصائیة النفسانیة التربویة تقول" 

 الزم یحتارموا بعضھم البعض و یكونوا متسامحین و كي یداوسوا نقلھ سلم علیھ"

 المحرومین من الرعایة األسریة لفإذا كانت مؤسسة الطفولة المسعفة ملجأ و إیواء األطفا

فإن تربیتھم أھم وسیلة یعیدون بھا ربط عالقات تواصلیة مع المجتمع و ذلك بفضل الرعایة 

و التكفل الذین یحضون بھا من طرف الطاقم البیداغوجي و خاصة المربیات اللواتي یعملن و 

 المسعفین و إشباع حاجاتھم و تربیتھم من الناحیة الدینیة و لبحرص على خدمة األطفا

 و االتسام بالسلوك الحسن و تشجیعھم بالمدح و الھدایا عند القیام بتصرف او عمل ةاألخالقي

ایجابي ،و في حالة ارتكابھ خطأ یجب استعمال طرق تجعلھ یتعلم من الخطأ بطرقة غیر 

 مباشرة كحرمانھ من اللعب مع أصدقائھ.
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 و المالحظ ھنا أن كل موظف في المؤسسة لدیھ طریقتھ في التعامل و تربیة الطفل 

 بعض األطفال كالصراخ تو بالخصوص المربیات اللواتي یعانین من التوتر بسبب سلوكیا

و ضرب الجدران بسبب إحساسھ بالقید و عدم اللعب و التجوال بحریة واستقاللیة مما تلجأ 

 المربیة  إلى أسلوب العقاب برفع الیدین و الرجل و الوقوف على الجدران لمدة من الزمن .

 ـ تأثیر العمل بالمناوبة على الطفل المسعف:5

 "أن المشكل ألي یأثر على الطفل باألكثر ھو العمل حسب ما صرحت بھ المساعدة الحاضنة

بالتناوب یأثر على شخصیتھ و ما یخلیھش یتربى و كلیوم یشوف وجوه كثیرة ھي الي تأثر 

 فیھ".

 " انا نقلھ ما تدیرش ھاذیك الحاجة و كي تجي صحبتي ویسمط علیھا و صرحت أیضا

تقلھ دیرھا كي شغل طیحتلي كلمتي قدامھ و ما یولیش یخافني ،مثال نقلھا صایي كال ما 

 تعطیھش ھاذیك الحاجة ضروك كي نخرج تعطیھالھ".

أن الطفل المسعف في المؤسسة یبتسم و یلعب و یعانق كما صرحت األخصائیة النفسانیة " 

أي شخص یأتي إلى زیارتھ و ھذا راجع إلى تعودھم على وجوه كثیرة بالمركز باللیل و 

 النھار لیس لدیھ وجھ ثابت".

و منھ نستنتج أن العمل بالمناوبة یؤثر على نفسیة الطفل و بالخصوص العمل بالتناوب في 

اللیل وجوه و في النھار وجوه أخرى ،فلیس لدیھ مربیة معینة متعلق بھا ،بحیث یبدأ الطفل 

في تكوین نسیج من العالقات بینھم و عند شعوره باالستقرار و األمان معھا تفاجأ ببعدھا 

علیھ و دخول حیاتھ مربیة أخرى الشيء الذي یجعل الطفل في حالة اضطراب دائم و 

عدواني و اضطرابات نفسیة و یظھر ذلك في التبول الالإرادي في بعض الحاالت و خوف 

 شدید في تكوین عالقات.
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إال أن ما یحتاجھ الطفل ھو وجھ ثابت یألفھ و یثق بھ و یلبي حاجاتھ و یكون معھ عالقة آمنة 

تمكنھ من النمو بصفة طبیعیة ،ألن كثرة الوجوه و تغیرھا یومیا تجعل الطفل یحس بالحرمان 

 و عدم تمكنھ من إنشاء عالقة و ال مع واحدة و بالتالي عدم تشكل شخصیة متزنة.

  ـ نظرة  الموظفین إلى الطفل المسعف:6

كل موظف في المؤسسة لدیھ نظرتھ الخاصة بالنسبة لھذه الفئة من المجتمع المحرومة من 

 الرعایة العائلیة.

حنا كأخصائیین نفسانیین نشوفوھم و حسب ما جاء في تصریح األخصائیة النفسیة "

بموضوعیة على أساس طفل محتاج للرعایة النفسیة لتقبل وضعھ في المؤسسة و التي 

تعتبر بالنسبة إلیھ أسرتھ الطبیعیة و أنا كأم یشفوني بزاف نعیاو وما نعوضولھمش دفء 

 األم و األب".

یشفوني بزاف نحاول نعطیلھم واش نقدر من و صرحت المربیة المتخصصة الرئیسیة " 

 حب و عطف و حنانا ،یبانولي یتامى و ربي وصانا على الیتیم".

 یغیضوني بزاف دایمن نقول ماعندھمش والدیھم یلیق كما صرحت المساعدة الحاضنة "

 نعوضھم و لو بالقلیل من الحنانة ".

 ھاذ األطفال مجرد ضحیة الوالدین".و صرحت أیضا المساعدة الحاضنة الثانیة" 

 " نحوس دایما باش نكون بمثابة األب باش ما أما في تصریح للمساعد االجتماعي

 یحسوش بالنقص و بالخصوص في المؤسسة كاین النساء بزاف".

" نبغیھم كیما والدي و ال أكثر مع والفتھم بزاف كما صرحت األخصائیة النفسانیة التربویة

 مین  دیما معاھم ".

 و من ھنا نستخلص ان نظرة الموظفین إلى الطفل المسعف نظرة عطف و حنان و شفقة على 
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ھذا الطفل البريء الذي یعتبر ضحیة یدفع أخطاء غیره، محاولین قدر اإلمكان تزویده بما 

یستحق من عطف و حنان لسد ذلك النقص الذي ھو بحاجة إلیھ و التي تدخل في تكوین ذاتھ 

 و شخصیتھ كانسان طبیعي .

و المالحظ في مؤسسة الطفولة المسعفة و بالرغم من الجھود المبذولة من طرف الطاقم 

البیداغوجي إال أن ھذا الطفل  تراه بحاجة كبیرة إلى العاطفة الوالدیة التي ال یستطیع أن 

 یعوضھا لھ أحد.

 

 المحور الثاني : طرق و أسالیب دمج الطفل المسعف اجتماعیا.

  ـ فیما یخص إن كان ھناك إدماج عائلي:1

 " أن ھنا إدماج عائلي و الكثیر من حسب ما صرحت بھ األخصائیة النفسانیة التربویة

 العائالت التي تقدمت إلى المؤسسة من أجل التكفل بطفل خاصة العائالت التي لم تنجب".

و منھ نستنتج أن مؤسسة الطفولة المسعفة تسعى إلى إدماج الطفل في الوسط العائلي من 

خالل نظام األسرة البدیلة و یعیش الطفل في جو أسري و یتلقى كل ما یحتاجھ من رعایة و 

 تربیة و اھتمام و تنشئة اجتماعیة .

  ـ أسالیب ربط الطفل بالعالم الخارجي:2

تسعى مؤسسة الطفولة المسعفة إلى محاولة إدماج الطفل في العالم الخارجي و ذلك بالتعاون 

 مع الطاقم البیداغوجي المتمثل في المربیین و األخصائي النفساني و االجتماعي .

و من بین أسالیب ربط الطفل بالعالم الخارجي و حسب تصریح المساعد االجتماعي یقول " 

 ھذا ھو الھدف األساسي من المؤسسة و ذلك من خالل إدماج الطفل اجتماعیا و مھنیا 
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بذھابھ إلى مركز التكوین المھني باش یتعلم حرفة یخدم بیھا في المستقبل ،و زید نقریوھم 

 في المدرسة باش ما یحسش بلي راه محروم ".

 les ،ندیرولھم manageنخرجوھم للرحالت ،ندوھم  "و حسب تصرح األخصائیة النفسانیة

fêtes ."و نحتافلوا باألعیاد  

خاطر ممكن ترجع   نقلھ ماماك جات تشوفك ، توحشاتك وصرحت المساعدة الحاضنة "

األم البیولوجیة نتاعھ و تدیھ، ونغرسوا فیھ بلي ھاذي دارنا كیما الطفل ألي تكفلت بیع 

  اآلخرون نمھدولھم نفسیا و نقلھ غادي نروحوا عند ماما ".لعائلة ورجعاتھ ،و األطفا

 Enrique"كیما الطفل المتوحد كاین نشاطات تعلیمیة نستند على كتاب وفي تصریح آخر

coupleur  كي تنمي الحركة و الحواس و اإلدراك المعرفي و اإلیقاع، و األطفال العادیین

 باش یندامجوا یلعبوا الكرة و ال بالسیارات و في الصیف ندوھم للبحر و الحدیقة ".

" مؤخرا درنا برنامج جدید یتمثل في تبادل  النفسانیة التربویةةو في تصریح آخر لألخصائي

 الزیارات بین المراكز و العشاء خارج المؤسسة باش الطفل یحس بلي راه في دارھم".

و منھ نستنتج  من خالل تصریحات المبحوثین أن من بین أسالیب و طرق إدماج الطفل 

 و ممارسة مختلف لالمسعف اجتماعیا ذلك من خالل ذھابھ إلى المدرسة كبقیة األطفا

النشاطات التثقیفیة و التعلیمیة و االجتماعیة  ،و القیام بالرحالت و الخرجات إلى البحر أو 

إلى حدیقة التسلیة ،باإلضافة إلى االحتفال بالمناسبات و األعیاد و القیام بتبادل الزیارات مثل 

 و لدار العجزة أو مركز إعادة التربیة والخروج إلى العشاء خارج المؤسسة مع األطفا

المربیات و ھذا كلھ لخلق جو اسري للطفل و دمجھ بطریقة غیر مباشرة في المجتمع 

 الخارجي .
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  ـ مؤسسة الطفولة المسعفة تعمل كوسیط بینھا و بین األسرة البدیلة:3

تعمل مؤسسة الطفولة المسعفة كوسیط بینھا و بین األسرة البدیلة و ذلك من خالل تصریحات 

أنا نكون حلقة وصل بین المؤسسة و األسرة البدیلة من خالل المساعد االجتماعي" 

التحقیق االجتماعي، نجیب كل المعلومات المتعلق باألسرة كالسیرة الذاتیة ،عدد األوالد، 

الوضعیة االجتماعیة ،مع المراقبة المستمرة للطفل یال كانت ھذه األسرة متھلیا فیھ ولالال 

 كل ثالثة أشھر نقوم بتقدیم تحقیق مفصل".

" حنا كي یجینا تصریح من مدیریة النشاط االجتماعي بخروج و في تصریح آخر للمدیرة

الطفل و العائلة المتكفلة بھ حنا ألي نمدولھا الطفل حسب الطلب الوارد في التصریح وفي 

كل مرة نبعث المساعد االجتماعي في زیارة مفاجئة  باش یشوف وضعیة الطفل و یال راھم 

 متھلیین فیھ ".

 " تعتبر مؤسسة الطفولة وسیط بینھا و بین  النفسانیة التربویةةو في تصرح لألخصائي

األسرة البدیلة من خالل الزیارات بعد أخذ تصریح بالزیارة من طرف مدیریة النشاط 

االجتماعي ،كزیارة األم البیولوجیة لإلبنھا حنا  نستقبلوھا و نجیبولھا ولدھا باش تشوفھ 

 لفترة محددة من الزمن".

 " نمھدولھم نفسیا سواء العائلة أو الطفل ممكن یتصرف كما صرحت األخصائیة النفسانیة

الطفل بسلوك ال شعوري لبعد األم علیھ دایما نقولولو بلي ماماك راھي مشغولة و جات 

 لیوم باش تشوفك خاطر توحشاتك و جابتلك بزاف صوالح و منبعد تجي تدیك".

و من خالل ما صرح بھ المبحوثین تعد مؤسسة الطفولة المسعفة ھمزة وصل بینھا و بین 

  و ذلك من خالل التحقیقات االجتماعیة التي یقوم بھا المساعد االجتماعي   األسرة البدیلة
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حول األسرة المتكفلة و كذا التمھید للطفل من طرف المربیات و األخصائیة النفسانیة بالتكیف 

مع عائلتھ سواء كانت األصلیة أو األسرة البدیلة و تحضیره نفسیا للزیارات داخل المؤسسة 

 من طرف عائلتھ.

  ـ الشروط الواجب توفرھا في األسرة البدیلة و مكونات الملف: 4

 لكل أسرة تطالب بكفالة طفل من مؤسسة الطفولة المسعفة یجب أن تتوفر فیھا الشروط التالیة 

الشروط الي تتوفر في األسرة الكافلة الزم یكون حسب ما صرح بھ المساعد االجتماعي " 

عنده مسكن و شھریة و یكون إنسان مسلم و عاقل قادر على شقاه باش یربي طفل و یكون 

 سنة للمرأة مع شھادة تثبت الحالة الصحیة خاطر 50 سنة للرجل و 60الحد األعلى للسن 

 یال كان یعاني من مرض معدي ما نعطوھش الطفل ".

"أن الشروط الي الزم تتوفر في العائلة و في تصریح آخر لألخصائیة النفسانیة التربویة 

المتكفلة یكون المتكفل متمتعا  بكل قواه العقلیة و الزم یكون عنده عقد الملكیة أو اإلیجار 

أو وصل الكراء،و یحتوي الملف على شھادة السوابق العدلیة لكال الزوجین ،شھادة 

اإلقامة، شھادة طبیة تثبت الحالة الصحیة للزوجین، شھادة العمل و كشف الرواتب لثالثة 

 أشھر األخیرة ، باإلضافة إلى شھادة المیالد  و طلب الكفالة ".

 و من ھمنا نستخلص أن من بین الشروط التي یجب توفرھا في العائلة المتكفلة :

أن یكون الكفیل مسلم ، عاقل و متمتعا بكل قواه العقلیة ،و یجب أن یكون الحد األعلى للسن 

 سنة بالنسبة للمرأة ،و یجب ان یتعدى دخل الطالبین للكفالة 50 سنة بالنسبة للرجل و 60ھو 

الحد األدنى لألجر بعد طرح كل األعباء و التكالیف الشھریة ، باإلضافة إلى توفر سكن 

 الئق. 
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 أما فیما یخص تكوین ملف طالب الكفالة: یحتوي على
 ـ طلب تحفیزي مقدم من طرف طالبي الكفالة ممضي من طرف الزوجین.

ـ استمارة التحقیق النفسي و االجتماعي منجزة من طرف المساعدة االجتماعیة مملوءة 
 بصفة مدققة متضمنة رأي صریح و إمضاء مدیر النشاط االجتماعي للوالیة.

 ـ شھادة المیالد لكال الزوجین.

 ـ الشھادة العائلیة للحالة المدنیة ،أو شھادة شخصیة للحالة المدنیة للعازبات.

 ـ كشف السوابق العدلیة لكال الزوجین.

 ـ شھادة عمل و كشف الرواتب لثالثة أشھر األخیرة لألشخاص األجراء .

 ـ نسخة سجل تجاري مصادق علیھ.

 ـ شھادة تبرز عقد اإلقامة ( شھادة الملكیة،عقد اإلیجار،أو وصل الكراء).

 ـ صور شمسیة.

 ـ شھادة طبیة تثبت الحالة الصحیة للزوجین حاملة إلمضاء و ختم الطبیب .

و تقدم ملفات طلبات الكفالة على نسختین ( أصلیة و نسخة طبق األصل) إلى مدیریة النشاط 
 االجتماعي لدراسة الملفات .

 ـ القیام بمراقبة و متابعة الطفل في حالة إدماجھ في وسط عائلي.5

" كل ثالثة أشھر نتفقد العائلة المتكفلة و نقوم حسب ما صرح بھ المساعد االجتماعي 
بتقدیم تحقیق مفصل حول وضعیة الطفل  كیراه عایش واش صبتھ البس ملیح و ال الال 

نسقسیھ یال یعاملوه غایا و یال كانوا یضربوه و ال یستغلوه ونشوف أیضا من ناحیة 
 الدراسة یال راه یقرا و المستوى نتاعھ و حتى الجانب النفسي و الصحي للطفل ".
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 ومنھ نستخلص أن كل ثالثة أشھر یقوم المساعد االجتماعي بزیارات مفاجئة إلى العائلة 

 المتكفلة للتحقق من وضعیة الطفل الصحیة و النفسیة و االجتماعیة و من الناحیة المدرسیة  

ومنھ نستخلص أن كل ثالثة أشھر یقوم المساعد االجتماعي بزیارات مفاجئة إلى العائلة 

 المتكفلة للتحقق من وضعیة الطفل الصحیة و النفسیة و االجتماعیة و من الناحیة المدرسیة

و الظروف المعیشیة و إن كان ھناك استغالل للطفل أو الضرب و ذلك بتقدیم تقریر مفصل 

 حول وضعیة الطفل في الوسط العائلي.

  ـ  أھم اإلجراءات المتبعة في حالة تلقي نبأ إھمال للطفل :6

 خطرا بنت شكات بھا المدرسة أنھا تعاني من حسب تصریح األخصائیة النفسیة التربویة "
الضرب المبرح من طرف أمھا قمنا بزیارة مفاجئة إلى بیت المعنیة بدأت البنت في البكا و 
أنا أمھا تضربھا بدون سبب فقمنا بأخذ البنت و متابعة األم قضائیا و تضح أن األم تعاني 

من مشاكل صحیة و نفسیة و ھنا تبقى البنت في المؤسسة حتى تبرى مھا باش تدیھا 
 بالقانون بشھادة تثبت تحسن حالتھا الصحیة و النفسیة  ".

 " یال شفنا الطفل المتكفل بھ ھاملینوا و ال و في تصریح آخر للمساعد االجتماعي
 مستغلینوا نقوموا باسترجاع الطفل و متابعة المتكفل بھ قضائیا".

و ھنا نستنتج أن في حالة تلقي نبأ إھمال الطفل المتكفل بھ حتى و لو كانت أمھ البیولوجیة 

تقوم مؤسسة الطفولة المسعفة من خالل المساعد االجتماعي و بعد اإلتصال بمدیریة النشاط 

االجتماعي  بإجراءات نزع الطفل من العائلة المتكفلة و  إعادتھ إلى المؤسسة مع متابعة 

المتكفل بھ قضائیا ،و ال یمكن إعادة استرجاع العائلة للطفل إال بأمر قضائي أو شھادة إثبات 

 الحالة الصحیة و النفسیة لألم و تحسن الظروف المعیشیة.
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  ـ ھل ھناك عائالت قامت بإرجاع الطفل إلى المؤسسة ؟ كم عدد الحاالت.7

من خالل استجوابات المبحوثین أن ھناك أربعة عائالت قامت بإرجاع الطفل نفسھ إلى 

المؤسسة كل مرة تأخذه عائلة و تقوم بإرجاعھ نظرا للظروف العقلیة(تأخر في النمو و كثیر 

 الحركة ) التي یعاني منھا الطفل بالرغم من إعالم العائالت بذلك.

و المالحظ في المؤسسة أنھا عندما قامت العائلة األولى برده من المفروض عدم تسلیمھ إلى 

عائلة أخرى لما یعانیھ الطفل من تأخر في النمو العقلي و عدم مراعاتھا للجانب النفسي 

للطفل و الحالة التي یمر منھا كل مرة یعاني الرفض من عائالت و الصعوبات التي یعاني 

 منھا المربیات في طریقة التعامل مع ھذه الحالة .

  ـ المدة القانونیة  التي تعطى لألم البیولوجیة السترجاع طفلھا:8

" نعطوھا مدة ثالثة أشھر و یوم بطلب منھا و حسب تصریح األخصائیة النفسانیة التربویة

 إلى مدیریة النشاط االجتماعي و كون تتجاوز المدة الممنوحة ما نعطوھاش الطفل ".

 فالمدة القانونیة التي تمنح لألم البیولوجیة باسترجاع طفلھا و التي حددت بثالثة أشھر

  في حالة تجاوز المدة ال یمكن إعطاءھا إیاه.ا و یوم، أم

 :ـ تقییم المبحوثین للرعایة البدیلة المقدمة لألطفال المسعفین 9

ھناك دور نسبي و لكن لیسوا محقورین ،من الناحیة حسب تصریح المساعد االجتماعي "

 المادیة موفرینلھم كلش لكن المعنویة تبقى نسبیة (الحرمان العاطفي)".

  بموضوعیة أي بالمعالجة النفسیة ل " نعاملوا األطفاو في تصریح آخر لألخصائیة النفسیة
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 و تطبیق االختبارات لذلك للطفل المسعف نقص كبیر في الجانب العاطفي الذي یؤثر على 

 النمو الطبیعي للطفل مایالغوش و ما یضحكوش بكري یولي عندھم اإلحساس بالتخلي".

نحاول باش نمدلھم قاع واش یستحقوا و لكن  و في تصریح آخر للمساعدة الحاضنة " 

 تحسھم ناقصین حب و حنان األم و األب خاطر ھنا كاین الوجوه بزاف ".

و منھ و بالرغم من توفیر مؤسسة الطفولة المسعفة  لمختلف أنواع الرعایة النفسیة و 

الصحیة و االجتماعیة و الترفیھیة و المعیشیة للطفل إال أنھا تبقى نسبیة نظرا للحرمان 

العاطفي الذي یعاني منھ و الذي یظھر في بطء النمو عند الرضع بسبب اإلحساس بالتخلي و 

 النفور من الوالدین.

 المحور الثالث: المشاكل و الصعوبات.

  ـ أھم المشاكل و الصعوبات التي تواجھھا مؤسسة الطفولة المسعفة من حیث الرعایة1

 . و التكفل

نعانوا بزاف من نقص الید العاملة حسب ما صرحت بھ المربیة الرئیسة المتخصصة" 

یخصنا مربیات متمكنات في مجال الرعایة و تربیة الطفل و أیضا أخصائیین في مجال 

 التربیة الخاصة خاطر عندنا فئة المعاقین الي  نبذلوا معاھم جھد زاید ".

 "ھناك نقص في الطاقم البیداغوجي خاصة و في تصریح آخر للمساعد االجتماعي

 المربیات و ایضا عدم وجود طبیب كاین ممرض برك و ایضا ماكاش سیارة اسعاف".

   les testsعندنا نقص في الوسائل المادیة كیما و في تصریح آخر لألخصائیة النفسیة " 

 نتاع مزغران ( المركز النفسي  le centreكاین الي عندھم روتار و اطفال التوحد ندیوھم 

  ".  les testsالبیداغوجي) یدیرولھم جلسات و 
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 من أھم المشاكل و الصعوبات التي تعاني منھا مؤسسة الطفولة المسعفة:

نقص الطاقم البیداغوجي بیما فیھم المربیات التي یشرفن على تربیة الطفل المسعف لیال و 

نھارا ،إضافة إلى عدم وجود أخصائیین في مجال التربیة الخاصة األمر الذي یتطلب االنتقال 

 للطفل المعاق ،و عدم وجود طبیب یقوم ةإلى المراكز المجاورة للمتابعة العالجیة و النفیس

 بالفحص الدوري لألطفال و االكتفاء بالممرض و عدم وجود سیارة إسعاف .

 و التي ال تتعدى ثالثة غرف رغم لإضافة إلى ذلك مالحظة العدد القلیل لغرف األطفا

 لشساعة المساحة و عدم وجود غرفة خاصة للعنایة بالطفل المریض لعزلھ عن بقیة األطفا

 لتجنب العدوى.

  التي تخدم المؤسسة و الطفل على حد السواء:ل ـ أھم االقتراحات و الحلو2

 le teste technique"یجب توفیر الوسائل حسب ما جاء في تصریح لألخصائیة النفسیة

باإلضافة إلى  جلب مختصین لرعایة أصحاب اإلعاقة و یكون ھناك تكوین للمبتدئین في 

 تربیة الطفل ،و القیام بدورات تكویني إلى الخارج أو الدول المجاورة لتبادل الخبرات

  و المعارف".

 " یوجد نقص في التمویل فھو ال یسد كافة احتیاجات المؤسسة".و صرحت المدیرة أیضا

" كاین نقص كبیر في المربیات مقارنة بعدد و في تصریح آخر للمربیة الرئیسة المتخصصة

 بمختلف الفئات ،عالذاك الزم توفرنا المؤسسة مربیات متخصصات باش نقدروا لاألطفا

 نوفروا الرعایة االزمة الي یحتاجھا الطفل" 

" أنا ما نقدرش نشخص الحاالت المستعصیة ال بد من توفیر طبیب صرح الممرضو 

 ".empanneللمؤسسة و سیارة اسعاف دیفوا طیح اللوطوا 
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و من خالل استجوابات المبحوثین أھم االقتراحات و الحلول التي تخدم المؤسسة و الطفل 

المسعف ھو تزوید المؤسسة بالید العاملة من خالل توفیر عدد كبیر من المربیات و 

أخصائیین في مجال التربیة الخاصة لالعتناء باألطفال المعاقین ، و القیام بالدورات التكوینیة 

و تبادل الخبرات ،إضافة إلى توفیر طبیب المؤسسة و سیارة اإلسعاف ،مع توفیر كذلك 

الوسائل المادیة كاختبارات القیاس النمو و ذكاء الطفل ،مع العمل على تبادل الزیارات بین 

 المؤسسات الطفولة المسعفة و تبادل اآلراء و المعارف.
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  ـ نتائج الدراسة:4

تشمل مؤسسة الطفولة المسعفة التابعة لمدیریة النشاط االجتماعي لوالیة مستغانم األطفال 

المحرومین من الرعایة األسریة ، بحیث تقوم المؤسسة بمجھودات كبیرة من أجل تعویض 

الطفل المحروم من العائلة البیولوجیة بإعطائھ الفرصة للعیش  و حیاة مستقرة في جو 

اسري بدیل یسوده احترام القیم و المبادئ و ذلك بتوفیر مربیات متخصصات في مجال 

الرعایة من اجل السھر على نموھم السلیم و تربیتھم بالتعاون مع األخصائي النفسي 

 التربوي و المساعد االجتماعي .

كما تعمل المؤسسة كوسیط بینھا و بین األسرة البدیلة من خالل التشجیع على احتضان 

األطفال و متابعتھم من قبل األخصائي االجتماعي لمدیریة النشاط االجتماعي التي تستقبل 

 ملفات المتكفلین و تقوم بدراستھم حسب الطلب و الظروف المعیشیة المتوفرة في األسرة.

كما یستفید األطفال المعاقین حسب درجة و نوعیة إعاقتھم من تكفل و تعلیم و تربیة إما 

عادیة أو متخصصة على مستوى المؤسسات المتخصصة تحت وصایتھا أثناء السنة 

الدراسیة بشكل مستمر و یومي و یعودون إلى مؤسسة الطفولة المسعفة كل یوم لمتابعة 

 حیاتھم العادیة باعتبارھا مكان حیاتھم.

و بھذا تھدف مؤسسة الطفولة المسعفة بتوفیر أوجھ الرعایة المتكاملة اجتماعیا و تربویا و 

صحیا و ترویحیا بالنسبة لألطفال من ذوي الظروف األسریة التي تحول دون أن ینشؤا في 

 أسرھم الطبیعیة و ذلك من خالل:

 ـ تھیئة ظروف أسریة بدیلة.

ـ توفیر إقامة متكاملة من حیث الغذاء و الكساء و مأوى. 
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 ـ رعایة األطفال بصورة متكاملة من النواحي االجتماعیة و النفسیة و التربویة و الصحیة 

 و الدینیة و الترفیھیة وفقا لالحتیاجات المناسبة لھذه المرحلة العمریة .

 ـ تنمیة قدرات األطفال الجسمانیة و النفسیة و العقلیة و االجتماعیة.

ـ محاولة الدمج االجتماعي للطفل المسعف من خالل األسرة البدیلة و تمدرسھ و محاولة 

 االحتكاك بالعالم الخارجي. 

 و مثل ھذه المؤسسات وضعت لھدف سامي و ھو توفیر رعایة أسریة بدیلة لھؤالء األطفال.

إال انھ و من خالل دراستنا المیدانیة لمؤسسة الطفولة المسعفة لھا القدرة على توفیر 

الحاجات المادیة من مأكل و مشرب و ملبس و مأوى لألطفال المتواجدین بھا ،إال أنھا غیر 

قادرة على توفیر الحنان و االستقرار الكامل للطفل للعیش بصورة طبیعیة و ما یؤثر بشكل 

سیئ على الطفل و ھو تغییر المربیات باستمرار إما باالنتقال و تركھا للعمل أو لتغییر 

 العمل بالمناوبة من طرف المربیات و عدم يعملھا مرة في اللیل و مرة أخرى في النھار أ

 وجود وجھ ثابت یألفھ الطفل و یكون مصدر ثقتھ، لذلك غالبا ما یتمیز سلوكھم بالعدوان 

 و عدم الطاعة و العناد ، فتعلق الطفل بالمربیة و انفصالھا علیھ یولد  لھ شعور بالقلق 

و االضطراب ،إضافة إلى أسلوب التعامل و التربیة من طرف المربیات كل و طریقتھ 

الخاصة في التعامل خاصة و انھ نجد موظفین مؤقتین لیس لیھم خبرة في المجال و ال 

تكوین یقومون برعایة ھذا الطفل ،بالرغم من أن الكفاءة و المستوى التعلیمي و الرغبة في 

 العمل و حب المھنة  لھ دور مھم في التربیة و الرعایة لھذا النوع من الشریحة.
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فنجد في المؤسسة أغلبیة المربیات نساء و بالتالي غیاب األب الذي یعتبر عنصر أساسي 

في نمو الطفل و توازنھ ،إضافة إلى ارتداء المربیات للزي الرسمي و ھذا ما ینافي تماما 

 نمط العیش في أسرة طبیعیة ،و عدم استقاللیة الطفل و شعوره دائما أنھ مقید.

 و بالتالي مؤسسة الطفولة المسعفة و بالرغم من الجھود المبذولة المادیة منھا و المعنویة إال 

أنھا لیست بدیال عن البیئة األسریة الطبیعیة مما یجعل المودعین في ھذه المؤسسات في 

حاجة ماسة إلى الحب و التقدیر و األمن النفسي و غیرھا من االحتیاجات التي تلعب دورا 

 أساسیا في تشكیل الشخصیة السویة مما یجعلھم عرضة للعدید من المشكالت.

فلیس بإمكان مؤسسة الطفولة المسعفة أن تكون أسرة حقیقیة للطفل ألنھا توفر أشیاء و تھمل 

 أشیاء أھم مما یحتاجھ. 

و المالحظ في المؤسسة رغم شساعة المساحة إال أن المبنى صغیر و ال یحتوي على عدد 

كبیر من الغرف و بالتالي عدم استقاللیة الطفل بغرفة خاصة بھ ، و أیضا عدد الموظفین 

البیداغوجیین قلیل جدا مقارنة مع عدد األطفال على األقل مربیة لكل طفلین خاصة و أنھم 

یتعاملون مع فئات خاصة من بینھا ذوي الحاجات الخاصة و التي تتطلب عنایة و رعایة و 

اھتمام زائد،و كذلك فئة الرضع التي تحتاج ھي األخرى إلى رعایة من طرف األمھات 

البدیالت بسبب ضعف المناعة مما یؤدي بھم إلى التعرض لألمراض أو في بعض األحیان 

 الوفاة. 

و ھذا النموذج من الرعایة ال یتخذ الشكل األسري بل أن الخدمة تقدم بأسلوب جماعي  

و ال خصوصیة لالستقاللیة، و یعیش الطفل المحروم حیاتھ في برنامج جماعي حیث یفتقد 

واضحة للطفل و بالتالي یفتقد األطفال فردیتھم المتمیزة. 
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ولھذا فإن نمط التفاعل و التعامل داخل مثل ھذه المؤسسات یتسم بالروتینیة ،فھو نمط تأدیة 

مھام ینفق فیھ الوقت و الجھد و المال لتحویل الطفل المحروم من والدیھ إلى طفل معتني بھ 

 جسمیا في أحسن األحوال ،و لكن یظل محروما من كل مقومات الحیاة الطبیعیة.

 و ھناك بعض المشاكل التي تعاني منھا المؤسسة نذكر منھا:

 ـ ضعف في التمویل فھو ال یسد جمیع احتیاجات المؤسسة.

ـ عدم توفر الوسائل المادیة و بالخصوص التي تحتاجھا فئة ذوي الحاجات الخاصة 

 باإلضافة إلى الوسائل الخاصة بالتنقل كالحافالت من اجل الرحالت.

ـ نقص في المربیین و المشرفین و األخصائیین المتمكنین في مجال التربیة الخاصة عوضا 

 من التنقل بھم ( ذوي الحاجات الخاصة) إلى مراكز متخصصة. 

 ـ عدم وجود طبیب األمر الذي یستدعي التنقل إلى المستشفى .
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 الخاتمة
 

 الخاتمة:
 المحرومین ل ومكان استقبال األطفالتعد مؤسسات الطفولة المسعفة مرفقا لرعایة األطفا

من العائلة و من التنشئة في الوسط األسري ،و ھي مؤسسات اجتماعیة ،تربویة تابعة 

لوزارة التضامن الوطني  و األسرة و قضایا المرأة بما توفر للطفل المسعف حیاة الجماعة 

التي تعتبر سندا في النمو من الناحیة االنفعالیة و النفسیة و المعرفیة لھ و تساعده في إعادة 

 تكوینھ و توافقھ االجتماعي .

 بحیث أن ھذه المؤسسات تحیط بالطفل من جمیع جوانب شخصیتھ بتھیئة الجو المناسب 

و تقدیم مختلف أنواع الرعایة االجتماعیة و التربویة و النفسیة و الصحیة و المعیشیة وكذا 

 الترفیھیة.

فھي تظم حاالت اجتماعیة مختلفة و تتخذ مبدأ الطفل في حالة ضرر مادي و معنوي 

 لیوضع و یحمى من األخطار الخارجیة داخل ھذه المؤسسات.

بحیث یشھد وقتنا الحالي أشكال مختلفة من التصدع ألسباب متعددة التي كان ضحیتھا ھذا 

الطفل البريء مما استوجب على الدولة توفیر مؤسسات تقوم على حمایة و رعایة ھذه الفئة 

التي تعتبر جزء من ھذا المجتمع، و تحمل على عاتقھا مھمة التكفل بھؤالء األطفال و توفیر 

الرعایة البدیلة في الوسط المؤسساتي بتوفیر العنایة الضروریة لنموھم الصحي و النفسي و 

 االجتماعي.

و إذا كانت مؤسسة الطفولة المسعفة ملجأ حمایة و إیواء األطفال المحرومین من الرعایة 

األسریة فإن تربیتھم تعتبر أھم وسیلة یعیدون بھا ربط عالقاتھم التواصلیة مع المجتمع 

بفضل الرعایة و التكفل الذي یحضون بھ من طرف األعضاء العاملین بالمؤسسة الذین 

 یعملون بحرص و مسؤولیة لخدمة األطفال المسعفین و إشباع حاجاتھم المتنوعة.
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الخاتمة 
 

و ھذا كلھ من أجل بناء شخصیة اجتماعیة للطفل حتى یستطیع التعایش مع المجتمع و ذلك 

من خالل عملیة اإلدماج سواء من حیث عالقاتھ داخل و خارج المؤسسة و من حیث كذلك 

 تمدرسھ أو إدماجھ في أسرة بدیلة و ھو أولى األھداف و أھمھا.
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اقتراحات 
 

 اقتراحات: 
بالرغم من الجھود التي تبذلھا مؤسسة الطفولة المسعفة و دور األسرة الذي تلعبھ إال أنھا ال 

 تستطیع أن تتقنھ كلھ.

و لھذا یجب األخذ بعین االعتبار بعض االقتراحات التي یجب على أعضاء المؤسسة األخذ 

 بھا لمحاولة الدمج االجتماعي للطفل و االقتراحات ھي كما یلي:  

ـ على مؤسسات الرعایة البدیلة البحث عن األسر التي ولد منھا الطفل عن طریق الشرطة 

 أو أیة جھة مساعدة بھذا الخصوص.

 ـ سد العجز في عدد الموظفین في مجال األطفال المحرومین بحیف یتالءم عدد األطفال مع 

 عدد المشرفین بما یضمن تحمل المشرفین أعباء خدمة ھؤالء األطفال.

ـ غالبا ما تفتقد مؤسسات الرعایة لمعاییر محددة الختیار المربیین و المشرفین، و في ظل 

 غیاب مشرفین مؤھلین في مراكز األطفال ال یملكون التجربة و الخبرة فال بد من إقامة 

 الدورات التدریبیة لھؤالء المشرفین و إعدادھم عن طریق مختصین في مجال الرعایة

  و أیضا إقامة الدورات التدریبیة لألطفال ذاتھم لتمكینھم و توسیع معرفتھم بحقوقھم 

 و واجباتھم وفق المعاییر الدولیة لحقوق الطفل.

ـ تحسین نوعیة الخدمات و ذلك بخلق الروح المھنیة لدى العمال و ذلك بتقدیم تشجیعات 

 مادیة و معنویة.

ـ توفیر الموارد المالیة لھذه المؤسسة بجلب مختلف األشیاء و الوسائل التي من شأنھا أن 

تنمي و تغذي عقلھ و جسده مثل توفیر الحاسوب أدوات الرسم و الموسیقى و 

 الریاضة...الخ.

ـ المشاركة في إعداد اإلستراتیجیات و الخطط المرتبطة بالطفولة و التعاون مع الدول 

 الصدیقة لتبادل التجارب و الخبرات الرائدة في مجال رعایة الطفولة.
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اقتراحات 
 

لمعرفة ھویة الطفل و إلحاقھ بذویھ و ھذا من شأنھ أن یخفف ADNـ اعتماد قانون فحص 

 من العالقات غیر الشرعیة.

 ـ الرجوع إلى تعالیم الدین بتشدید العقوبة على الزاني و الزانیة.

ـ دمج األطفال المسعفین في المجتمع من خالل القیام بالرحالت و النشاطات و تعلیمھم في 

 المدارس العادیة و كذا المراكز المتخصصة فیما یخص األطفال ذوي الحاجات الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 قائمة المراجع
 

 

قائمة المراجع: 
 

الكتب: 

،الطبعة األولى التربیة االجتماعیة و الدینیة في ریاض األطفال ـ السید عبد القادر شریف،1

 . 2007،دار المسیرة للنشر و التوزیع،عمان، 

 األفاق دار منشورات ط،.د والمراھقة، الطفولة مشكالت سعد، ـ إبراھیم2

.  1986الجدید،لبنان،

،دار الھدى للطباعة منھجیة العلوم االجتماعیةـ بلقاسم سالطنیة،حسان الجیاللي،3

. 2004 و النشر،الجزائر،

 دار الفكر ،البحث العلمي مفھومھ و أدواتھ و أسالیبھـ دوقان عبیدات و آخرون ،4

 .2009،الجزائر،

،ترجمة علي البحث االجتماعي المعاصر مناھج و تقنیاترودولف و غفلیون و بنیامین،  ـ 5

 .98،ص1986، 1سالم ،مركز اإلنماء العربي ،لبنان،ط

 1 سلیمان علي الدلیمي،الرعایة والخدمة االجتماعیة ،دار الحامد للنشر و التوزیع،عمان،طـ6

 ،2014. 

المؤسسات اإلیوائیة بین اإلستعاب و اإلستدماج ـ عادل كمال خضر،دمحم إبراھیم الدسوقي،7

 .1994،القاھرة،

 . 1998 ،القاھرة: عالم الكتب ،علم النفس النمو و المراھقة- عبد السالم ،زھران حامد، 8

،دار الراتب الجامعیة ،اإلسكندریة، 1، طمناھج البحث العلميـ عبد الفتاح دمحم العیسوي ،9

1998 .
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 قائمة المراجع
 

. 1999،دار الفكر العربي، بیروت،أطفال بال اسر- عبد هللا بن ناصر،10

الرعایة االجتماعیة لألطفال المحرومین من ـ عبد هللا بن ناصر بن عبد هللا السدحان، 11

ھـ.. 1423 ،مركز بحوث كلیة اآلداب ،المملكة العربیة السعودیة، الرعایة الوالدیة

ـ عصمان توفیق قمر،سحر فتحي مبروك،الرعایة االجتماعیة لألسرة و الطفولة،المكتبة 12

 .2009، 1العصریة للنشر و التوزیع،جمھوریة مصر العربیة،ط

مناھج البحث العلمي و طرق إعداد ـ عمار بحوش ، دمحم محمود الذنیبات، 13

. 1990،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،2،طالبحوث

،دراسة تحلیلیة ،المجلس العربي واقع الرعایة البدیلة في العالم العربيلمیاءبلبل،  ـ14

. 2008للطفولة و التنمیة ،

مصر،  المصریة، األنجلو مكتبة ،4 ط ،للطفل النفسیة الصحةالمھدي، ـ دمحم15

 .2007القاھرة،

 ،  الخدمة االجتماعیة و رعایة األسرة و الطفولة و الشبابـ دمحم سالمة  دمحم غباري ، 16

 .1989الطبعة الثانیة المكتب الجامعي الحدیث ، محطة الرمل  ، اإلسكندریة ، 

، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، أطفال في ظروف صعبةـ دمحم سید فھمي، 17

 .2007، 1ط

،دیوان المطبوعات مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثـ دمحم محمود الذنیبات، 18

. 1994الجامعیة ،الجزائر،

 ،دار مناھج البحث العلمي في المجاالت التربویة و النفسیةـ محمود عبد الحلیم منسي ،19

. 2003المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة ،

 ،تدریبات عملیة ،ترجمة منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیةـ موریس أنجرس ،20

. 2004بوزید صحراوي و مراجعة مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر، الجزائر،
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 قائمة المراجع
 

  الماجستیر:رسائل

مذكرة    ،الحمایة القانونیة للطفل مجھول النسب بین الشریعة و القانونـ أمال ونوغي، 1

. 2015 جامعة بسكرة ، ،مكملة  لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق

رسالة لنیل شھادة الدكتوراه ،حقوق الطفل المدنیة في القانون الجزائريالعرابي خیرة ،- 2

. 2013-2012في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة وھران،

، سمات شخصیات بعض المودعین ببعض المؤسسات اإلیوائیة- جمال شفیق أحمد، 3

 . 1986رسالة ماجستیر،جامعة عین شمس، مصر، 

رسالة ماجستیر   ،الرعایة في المؤسسات اإلیوائیة و السلوك العدوانيـ خریف سارة ، 4

. 2011 جامعة قسنطینة ، ،في علم النفس

،شھادة ماجستیر وضعیة األطفال غیر شرعیین في المجتمع الجزائريـ دخینات خدیجة ، 5

. 2012- 2011في علم االجتماع تخصص عائلي، جامعة باتنة 

ـ شھرة نزار،الوضعیة االجتماعیة لألمھات العازبات في المجتمع الجزائري،مذكرة مكملة 6

 .2012لشھادة الماجستیر في علم االجتماع العائلي،باتنة،

الحاجات النفسیة و االجتماعیة المرتبطة بقلق فریح عزازي إسماعیل عبد الرحمان،- 7

،رسالة ماجستیر في المستقبل لدى المراھقین مجھولي النسب من المنظور التربوي

. 2012 القاھرة،مصر، .التربیة،معھد الدراسات التربویة، جامعة 

،شھادة ماجستیر في القانون المركز القانوني لإلبن غیر الشرعي ـ نامة وسیلة ،8

, 2015الخاص،جامعة الوادي،

بحث   ،دور األسرة البدیلة في رعایة األطفال مجھولي الوالدینـ نورة علي آدم الشیخ ، 9

كلیة الدراسات العلیا ، جامعة السودان ،تكمیلي لنیل شھادة ماجستیر في العمل الطوعي 

. 2015للعلوم و التكنولوجیا ،
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الجریدة الرسمیة: 

 19 ، 101، العدد اإلسعاف العمومي للطفولة- الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ،1

 الجزائر. 1976دیسمبر  

، 12/04) من المرسوم التنفیذي رقم 10 المادة ( للجمھوریة الجزائریة،الجریدة الرسمیة ـ2

. 05العدد ،2012 ینایر 04المؤرخ في 

 ، یونیسیف ، دلیل حقوق الطفلوزارة التضامن الوطني و األسرة و قضایا المرأة،  ـ 3

 .2015الجزائر  

مقاالت: 

 ،دار الطفولة المسعفة النخیل واقع مؤسسات  رعایة الطفولة المسعفةـ بلعیساوي الطاھر، 1

 باألبیار دراسة میدانیة استكشافیة ، جامعة سعد دحلب البلیدة.

 ،مجلة العلوم االحتراق النفسي لألم البدیلة في مراكز الطفولة المسعفةـ عقیلة عیسو، 2

  .2018النفسیة و التربویة ، الجزائر ، 

دور مراكز حمایة الطفولة في رعایة و تربیة  الطفل  ـ لونیس علي ، ثوابتي حنان، 3

 ،مركز حمایة الطفولة بالعلمة ،جامعة سطیف. المسعف

قراءة تحلیلیة في إحصائیات مراكز ـ نبیلة بن یوسف جامعة مولود معمري تیزي وزو،ـ 4

 دراسة حالة دار الطفولة المسعفة ببلدیة األبیار.2012 إلى 1962 منذ الطفولة المسعفة

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :01ملحق رقم 

 دلیــــــل المقابلـــــــة

 ـ متى تأسست ھذه المؤسسة؟

 ـ ما ھي المرافق التي تحتویھا ؟

 ـ ما ھو عدد الموظفین الموجودین بھا ؟ و ما ھو دور كل واحد منھم ؟

ـ من أین تحصل المؤسسة على التمویل ؟ و ھل تقبل إعانات من المحسنین ؟ و كیف یتم 

 ذلك؟

  الذین استقبلتھم المؤسسة منذ تأسیسھا إلى یومنا ھذا ؟لـ ما ھو عدد األطفا

 ـ  كیف یتم إحضار الطفل إلى المؤسسة ؟ و من المسئول عن ذلك؟

 ـ كیف یتم إنشاء ملفات خاصة بكل واحد منھم؟

ـ ھل یتم االحتفاظ بھویة والدي الطفل، و ھل یمكن إعالم الطفل بھویتھ في حالة ما إذا طالب 

 بذلك؟

ـ ھل حدث و إن قام الوالدین باسترجاع طفلھما بعد إیداعھ بالمؤسسة ؟ و ما ھو عدد الحاالت 

 ـ ھل ھناك إدماج عائلي للطفل المسعف ؟ ھل ھذا النظام ناجح ؟ 

 ـ ما ھي شروط الكفالة ؟ و كم تستغرق المدة ؟ 

 ـ ما ھي الشروط الواجب توفرھا في األسرة لمنحھا الطفل ؟

 ـ ھل ھناك مراقبة من طرف المؤسسة للطفل المتكفل بھ ؟

 ـ ما ھو سن مغادرة الطفل من المؤسسة، و إلى أین یذھب حین مغادرتھ؟



 

 

 

  البیانات الشخصیة المتعلقة بالمبحوثین:

 ـ السن:...........................

 ـ الجنس:..........................

 ـ الحالة االجتماعیة (أعزب أو متزوج أو مطلق ):............................

 ـ المستوى التعلیمي:.................................................................

 ـ الوظیفة:..............................................................................

 ـ وضعیة العمل ( دائم او مؤقت):.................................................

 ـ الخبرة المھنیة:......................................................................

 ـ عند التحاقك بمؤسسة الطفولة المسعفة ھل تلقیت تكوین خاصا بوظیفتك؟

 ـ ما ھي فئة األطفال التي تتعامل معھا؟

 من طرف الطاقم المؤسساتي:  المسعفالرعایة البدیلة المقدمة للطفل المحور األول : 

 ـ  فیما تكمن مھام مؤسسة الطفولة المسعفة من خالل الموظفین البیداغوجیین؟1

 ما ھي فئة األطفال األكثر تواجدا في المؤسسة ؟ـ 2

 ـ ما ھي الوضعیة االجتماعیة لھؤالء األطفال داخل المؤسسة؟3

 ـ ما ھي أسالیب التربیة و التعامل  المتبعة مع الطفل  المسعف ؟.4

 ؟نـ ھل یؤثر العمل بالمناوبة على األطفال المسعفي5

 ـ كیف تنظر إلى الطفل المسعف؟6

 



 

 

 

 المحور الثاني: طرق و أسالیب دمج الطفل المسعف اجتماعیا.
 ـ ـ ھل ھناك اتصال بین األطفال المسعفین و أولیائھم؟ وكیف یتم ذلك؟1

 ـ ھل تسعى إلى ربط األطفال المسعفین بالعالم الخارجي ؟ كیف ذلك2

 ـ ھل ھناك إدماج عائلي؟3

 ـ مؤسسة الطفولة المسعفة تعمل كوسیط بینھا و بین األسرة البدیلة ، كیف یتم ذلك؟4

 ـ ما ھي الشروط الواجب توفرھا في األسرة المتكفلة؟5

 ـ ھل ھناك مراقبة مستمرة للطفل في حالة إدماجھ ؟6

ـ و في حالة تلقي نبأ إھمال من طرف العائلة سواء كانت عائلتھ األصلیة أو المتكفلة، ھل 7

 یتم استرجاع الطفل و متابعة العائلة قضائیا بسبب اإلھمال؟

 ـ ھل ھناك عائالت متكفلة قامت بإرجاع الطفل إلى المؤسسة ، و كم عدد الحاالت؟8

 ـ ما ھو تقییمك للرعایة البدیلة المقدمة لألطفال المسعفین من طرف أعضاء المؤسسة؟9

 

 الصعوبات و التحدیات التي تواجھھا المؤسسة: المحور الثالث:

ـ ما ھي أھم المشاكل و الصعوبات التي تواجھھا مؤسسة الطفولة المسعفة من حیث 1

 الرعایة و التكفل؟

ماذا تقترح كحلول و إصالحات في المستقبل فیما یخص المؤسسة بصفة عامة و الطفل ـ 2

 بصفة خاصة من حیث الوسائل و األسالیب التربویة و البرامج البیداغوجیة؟

 

 

 

 

 



 

 

 02الملحق رقم: 
 : التنظیم الھیكلي للمؤسسة

 :یحتوي على : ـ الجناح اإلداري 1

  مكاتب .06

  مخزن.01

 

 و یضم : ـ الجناح البیداغوجي : 2

 ـ مكتب األخصائي النفساني.

 ـ العیادة .

 ـ قاعة األلعاب .

 ـ المطبخ .

 ـ غرفة الغسیل .

 ) غرف لألطفال .03ـ (

  .لـ حمام لألطفا

 ـ حدیقة .

  ) سكنات وظیفیة.02ـ (

 

  :و تتوفر على ـ الوسائل المادیة :3

 )سیارات سیاحیة .02ـ (

 ـ الغسالة .

 ـ السخان ( توفیر الماء الدافئ و التزوید بالتدفئة المركزیة ).

 ـ غرفة الخزان المائي.

 

  : ـ الوسائل البشریة4



 

 ـ مدیرة المؤسسة ( أخصائیة أرطوفونیة ).

 ـ المقتصد ( رئیس المصلحة اإلداریة ).

 ) محاسب إداري رئیسي .01ـ (

 ) متصرف إداري .02ـ (

 )أخصائي نفساني تربوي .01ـ (

 ) ممرض.01ـ(

 ) مربیة رئیسیة متخصصة .01ـ (

 ) مساعدات حاضنات .02ـ (

 ) مساعد اجتماعي .01ـ (

 ـ األمانة.

 ـ عون حفظ البیانات .

 ـ أمین مخزن.

  ـ عامالت النظافة.

 ـ عمال األمن.

 ـ البستاني .

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

  03الملحق رقم : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :2019 إلى 2015) یبین عدد األطفال المسعفین من سنة 01جدول  رقم ( 

 
 

 السنة

  الجنس

 المجموع

 

 % إناث % ذكور %

2015 06 60 04 40 10 05.84 

2016 24 42.85 32 57.14 56 32.74 

2017 21 47.72 32 14.08 44 25.57 

2018 24 52.17 22 47.82 46 26.90 

2019 11 73.33 04 26.66 15 08.77 

 100 171 49.70 94 50.29 86 المجموع

 

 

 :2019) یبین فئة األطفال المسعفین بالمؤسسة لسنة 02جدول  رقم ( 
 

 % المجموع  % إناث  % ذكور الفئة 

 66.66 10 06,66 01 60 09 أطفال طبیعیین
أطفال ذوي الحاجات 

 الخاصة (معاقین)
03 20 02 13,33 05 33.33 

 100 15 20 03 80 12 المجموع
 

 

 

 

 



 

 

 :2019) یبین عدد األطفال المسعفین حسب السن لسنة 03جدول  رقم (
 

 % المجموع الجنــــــس الســـــــــن

 % إنـــاث % ذكــــور

 66.66 10 06.66 01 60 09 أقل من عام إلى عامیــــــــن

 06.66 01 06.66 01 00 00 من عامین إلى أربع سنوات

 08 سنوات إلى 06من 

 سنوات

02 13.33 00 00 02 13.33 

 13.33 02 06.66 01 06.66 01  سنوات10سنوات إلى 08من 

 100 15  03  12 المجموع

 

 

 

 

 :2019) یبین نوع اإلدماج للطفل المسعف لسنة 04جدول رقم ( 
 

  استرجاع األم البیولوجیة  إدماج عائلي  

 % مج مج إناث ذكور مج إناث ذكور السنة

2016 13 17 30 05 02 07 37 66,07 

2017 06 04 10 04 08 12 22 50 

2018 10 09 19 05 09 14 33 71,73 

2019 03 00 03 00 01 01 04 26,66 

  96 34 20 14 52 30 32 المجموع

 



 

 

) یبین التخصص الوظیفي للموظفین البیداغوجیین بالمؤسسة 05جدول رقم ( 

 :2019لسنة 
 

الحالة  لخبرة ا السن التكرار التخصص الوظیفي

 االجتماعیة 

 المؤھل العلمي

 متزوجة  سنوات3 36 01 أخصائیة نفسانیة تربویة

 و لھا أطفال
شھادة اللیسانس في علم 

 النفس التربوي.

 36شھادة باكالوریا+ أعزب عام 33 01 مساعد اجتماعي
 شھرا تكوین متخصص.

 متزوجة  سنة14 45 01 مربیة متخصصة رئیسیة 

 و لھا أطفال
 36شھادة باكالوریا+

 شھرا تكوین متخصص

غیر  عامین 25 02 مساعدة حاضنة

 متزوجة
 24شھادة باكالوریا+

 شھرا تكوین متخصص

 متزوجة عامین 28

 شھادة ممرض أعزب عام 25 01 ممرض

  06 المجموع 

 

 

 

 :) یبین عدد الموظفین الدائمین و المؤقتین فیما یخص الجانب البیداغوجي06جدول رقم ( 

 

 % التكرار الموظفین

 33,33 06 الدائمین

 66,67 12 المؤقتین( ما قبل التشغیل)

 100 18المجموع 



 

 

 

 )  یبین توزیع األفراد حسب فترة العمل:07جدول رقم ( 
 التكرار المدة الزمنیة فترة العمل

 04 16:30سا إلى 08:00 الفترة الصباحیة

 02  صباحا.08:00سا إلى 16:30 الفترة المسائیة

 

 

 

 

 ) یبین عدد الوافیات لألطفال المسعفین:08جدول رقم ( 
 

 
 السنة 

  عدد الوافیات
 المجموع

 
 إناث ذكور  %

2017 02 00 02 66,66 
2018 01 00 01 33,34 

 100 03 00 03 المجموع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 :04الملحق رقم 
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