
	  

	  

 
 

االمملكة االمغربيیة  02/09/2012) 40( ررقم وززاارريياال بالغغاال  
مقيیميین عاددةة في من قبل أأجانب غيیر  االمقدمةكفاالتت ااألططفالل االمهھمليین  عقودد ررفض تنظيیم :االموضوعع 
االمغربب  

 
وواالصحافة ووسائل ااالعالمم باهھھھتمامم االصاددرر عن ووززااررةة االعدلل وواالحريیاتت االمغربيیة  وواالمنشورر بالغغاال حظي

عناوويین كثيیرةة مثل "االمغربب يیضع وواالتي أأفرددتت لهھ مساحاتت ووااسعة وو ووااالسبانيیة على حد سوااءاالمغربيیة 

 ٬،كما ترىى مجلة أأصوااتت االمغربيیة هھسبب بالغغصدوورر هھھھذاا اال. " مجلة االعالم ااالسبانيیة حداا لعقودد االتبني االدووليیة

امم عقد االكفالة االخاصص بالمسلميین.هھھھو أأنن هھھھذهه االعقودد تخالف أأحك  

ليیس فقط بالنسبة ووبنفس االوقت شكل صدمة ووحالة من االيیأسس٬، بالغا قلقا االوززاارريي  بالغغاالهھھھذاا صدووررثاررأأ

االمغارربة ألططفالل خاصة باشكليیة لتنظيیم عقودد كفالة االجرااءااتت االبااالسبانيیة وواالتي كانت قد بدأأتت  عائالتتلل

بدووررهھھھم . االقانونيیةؤسسة م٬، وواانما كذلك على تلك االعائالتت االتي ووضعت كل أأمالهھا في هھھھذهه االاالمهھمليین

وومع ذذلك٬، فقد  االجديید االوززاارريي بالغغاال أأبدوواا قلقهھم حيیالل هھھھذاا أأيیضا االموااططنيین االمغارربة االمقيیميین في االخاررجج

لن يیمس حقوقق االعائالتت االمغربيیة االمقيیمة  منشوررربيیة االى ططمأنة هھھھؤالء بأنن االساررعت ووسائل ااالعالمم االمغ

 في االخاررجج. 

االجديید٬، هھھھل يیعني أأنن ااألجانب  منشورر االوززااررييعني وواالمقصودد بالهھھھو االم ااذذاا كانن ااألمر على هھھھذاا االنحو فمنوو

االمتبنيین يیتوجب عليیهھم أأنن  من تنظيیم عقودد تبني ددووليیة للألططفالل في االمغربب أأمم أأنن بعد االيیومم لن يیتمكنواا

يیكونواا حصراا مسلميین ؟  

نن أأ ططفالل االمهھمليیناالمختصة بتنظيیم كفاالتت ااأل االجديید يیطلب من االسلطاتت االمغربيیة بالغغفي االوااقع اانن اال

ة االمغربيیة٬، ووترفض ططلباتت يینجنبي مقيیم عاددةة على ااألررااضي االوططتتحقق فيیما ااذذاا كانن ططالب االكفالة ااأل

االمتخذةة االتداابيیر االجديیدةة هھھھذهه ترجع أأسبابب االكفالة االمقدمة من قبل ااألجانب غيیر االمقيیميین عاددةة في االمغربب. 

 01/15االمغربيیة من االقيیامم بالرقابة وواالمتابعة االكافيیة االمنصوصص عليیهھا في االقانونن االى عدمم تمكن االسلطاتت 

يین.وواالمتعلقة باألططفالل االمهھمل  

بهھذهه االمؤسسة االقانونيیة االخاصة بالعالم جوهھھھريیا مسائل مرتبطة  االرقابيیة ااالجرااءااتتبشكل عامم تتناوولل 

 هھووحمايیة ووتربيیة االقاصر كما يیعامل ااألبب اابنبرعايیة اارراادديي هھھھي اانن يیتعهھد االكفيیل ووبشكل ططوعي ووااالسالمي 

حمايیة  وجبة على االكفيیل وواالتي كما ذذكرناهھھھا آآنفا٬،دد ااالخطارر االجديید من بيین كل االتعهھدااتت االمتيیشدّ  االصغيیر.

. كفالةاالنة للشخص االمسؤوولل عن عقد االقاصر ووااالنفاقق عليیهھ ووتربيیتهھ في مناخخ صحي٬، على شرطط االديیا

تماما مثل االغايیة  االطفل االمهھملهھھھدفهھ من كفالة هھھھذاا أأنن يیكونن عليیهھ هھ يیتوجب نّ أأ يیعني من االناحيیة االعمليیةووهھھھذاا 



	  

	  

حسب تعاليیم ااالسالمم.  دديینيیةتربيیة طفل االهھھھي تربيیة وواالتي االتي تنشدهھھھا هھھھذهه االمؤسسة االقانونيیة(االكفالة)٬، 

ووبالتالي هھھھذاا يیعني أأنن االكفيیل يیتوجب عليیهھ أأنن يیكونن حصراا شخص مسلم.  

أأغلب ااألنظمة االقانونيیة ااالسالميیة  ذذلك أأننّ  لتبنيلمماثال  عقد عتبرال تبشكلهھا االحالي  االكفالةنن من االمؤكد أأ

في االمغربب  أأططفالل مهھمليینكفالة ب يیرغبوننانن االذيین ااالسب ووهھھھذاا يیعني أأننّ  ٬،ما شرعاتعتبر االتبني أأمراا محرّ 

االمتعاررفف عليیهھ بالكفالة بشكلهھا  ايیضمن يیقبلوننهھم أأنّ ووبالتالي مسلميین من االيیتوجب عليیهھم أأنن يیكونواا حصراا 

.ددووليیا  

في االمغربب كانت ملتزمة  مهھمليینأأططفالل كفالة  تقدمم بطلباتتاالتي كانت تبانيیة ااالسعائالتت اال من حيیث االمبدأأ 

هھ كانن مفرووضض عليیهھا أأنن تعتنق ااالسالمم ووأأنن تقدمم ووثيیقة تثبت تحولهھا االى ااألساسي٬، حيیث أأنّ  بهھذاا االشرطط

.مصدقة من قبل االسلطاتت االقضائيیة االمغربيیةنن تتم بحضورر شاهھھھديي عدلل ووأأيیشترطط فيیهھا االديین ااالسالمي   

هھا لم على االرغم من ووجودد هھھھذهه االشرووطط االمشارر االيیهھا وواالمفرووضة على االكفيیل في االقانونن االمغربي ااال أأنّ 

من االكثيیر هھھھناكك  ٬، نظراا الننّ االمهھمليین تكن تشكل عائقا أأمامم االعائالتت ااالسبانيیة في كفالة ااالططفالل االمغارربة

يیبدوواا أأنن االمشكلة ااالسبانن يیعتنقونن ااالسالمم ووبالتالي يیمكنهھم االوفاء بهھذهه االشرووطط بسهھولة. وواالموااططنيین 

بشكل جزئي أأوو في عقد االكفالة سوااء عندما يیتركك هھھھؤالء االتزااماتهھم االتي تعهھدوواا بالقيیامم بهھا االحقيیقيیة تظهھر

مي. ووقد يیصل ااالمر بهھم في بعض كلي٬، ووخاصة تلك االمتعلقة بتربيیة االطفل حسب تعاليیم االديین ااالسال

 ٬،ططفالل االمغارربة االموجوددوونن في ااسبانيیا تبعا للقواانيین ااالسبانيیةاالى حد أأنهھم قد يیقومونن بتبني ااأل ااالحيیانن

مغربيیة. عن ططريیق عقودد كفالةأأصال  أتوااااالررااضي ااالسبانيیة وولم يیهھھھؤالء يیعيیشونن على  باعتبارر أأننّ   

االجديید بالغغ االوززاارريي قابيیة هھھھي االمقصوددةة في هھھھذاا االالجرااءااتت االرمسألة ما ااذذاا كانت هھھھذهه ااجانبا ااذذاا تركنا 

مفترضيین بأنهھا كانت تطبق بشكل صحيیح سوااء من قبل االمغارربة االمقيیميین أأوو غيیر االمقيیميین في االمغربب٬، 

 نا نرىىفانّ  االبلد االجارر وواالمتعلق بالكفالة٬، ووكذلك لوتركنا مسألة االدوورر االذيي تلعبهھ بعثتنا االدبلوماسيیة في هھھھذاا

كانت قد سبقتهھ. فالحكومة  االقضائيیة كانن تتويیجا لسلسلة من االتحذيیرااتت بالغغاالهھھھذاا بأنن االتقيیيید االذيي يیفرضهھ 

االمغربيیة في أأكثر من مرةة كانت قد ااتخذتت تداابيیر ررااددعة ووززااجرةة ضد خرقق أأحكامم االكفالة٬، وواالتي بدووررهھھھا 

ووفي بعض ااالحيیانن كانت االسلطاتت فتحت االمجالل أأمامم اايیقافف االكثيیر من عقودد كفالة كانت في ططورر االتنفيیذ 

  االمغربيیة ترفضهھا جملة ووتفصيیال.

ووبالتالي فانن فرضض مثل هھھھذاا االتدبيیراالجديید وواالذيي يیستلزمم أأنن يیكونن االكفيیل مقيیم عاددةة في االمغربب اليیعتبر 

وواايیجادد أأللدهھھھشة هھھھو أأنن االسلطاتت االمغربيیة ططواالل هھھھذهه االمدةة لم تحاوولل االبحث  أأمراا مفاجئا٬، وواانما االذيي يیدعو

هھ االى حيیث أأنّ  لمعضلة االقانونيیةكذلك فانن االمشرعع ااالسباني يیتحمل مسؤووليیة هھھھذهه اا عالل لهھذهه االمشكلة.حل ف

 ٬،االمجتمعاتت متعدددةة االثقافاتتفي ااآلنن لم يینظم أأحكامم االكفالة ووغيیرهھھھا من االوقائع االقانونيیة وواالتي ظظهھرتت 



	  

	  

كل منهھا يیطبق أأنن هھھھذهه االمجتمعاتت فانن غيیابب االتنظيیم االقانوني لهھذهه االمسائل يیفتح االمجالل أأمامم ووبالتالي 

قوااعدهه االخاصة.  

قانونن االتبني  ووقت أأنن أأقرّ كانت معرووفة  االكفالة االمشاكل االمتعلقة بتطبيیق نظاممعلى االرغم من أأنن هھھھذهه 

من  تتضمنتهھ مسوددةة مشرووعع االقانوننقد ما  ااالّ  هھام تتخذ تداابيیر معيینة تخصهھ مع ذذلك لأأنّ  االدوولي ااالّ 

.حيینهھافي  مقترااحاتت وواالتي لم يیأخذ بهھا  

أأنن  في ررأأيینا أأنن االحل ااألمثل لهھذهه االمشكلة٬، وواانن كانن سيیخلق مشكالتت عمليیة عند تطبيیقهھ في االمحاكم٬، هھھھو 

رفض االطلب االمقدمم لتبني االطفل ب من االقانونن االمدني 176عند تطبيیقهھ للماددةة االقاضي ااالسباني يیقومم 

. كفالة االطفل االمهھمل كانت قد عملت في االمغربب عن ططريیق االتحايیل على االقانونن ننّ ااذذاا تبيین لهھ أأ االمغربي

من االكفالة االمغربيیة بأنن كانن غرضهھ نن االكفيیل كانن قد خدعع االسلطاتت بأبعباررةة أأخرىى ااذذاا تبيین للقاضي 

يین تبني االطفل حسب االقانونن ااالسباني ووليیس كفالتهھ وواااللتزاامم بتربيیتهھ حسب تعاليیم االداالمعمولة هھھھناكك هھھھو 

للتبني. رفض االطلب االمقدمم االيیهھيی مي٬، في هھھھذهه االحالة االقاضيااالسال  

هھ من االضروورريي ااحتراامم أأنّ  ااالّ كمؤسستيین قانونيیتيین  على االرغم من ااالختالفف االجوهھھھريي بيین االكفالة وواالتبني

االدوولي٬، ووذذلك النن كالهھھھما  نظامم االعامماالكما يیتم ااحتراامم االقانونن ااألجنبي في حالة عدمم تعاررضهھ مع  ماقوااعدهھھھ

ووهھھھو تقديیم االرعايیة وواالحمايیة للطفل االقاصر. تسعى االى نفس االهھدفف  

 3/370االنظامم االقانوني االفرنسي لم يیهھمل تنظيیم هھھھذهه االحالة فهھو بحسب االماددةة  على عكس االمشرعع ااالسباني

مع نظامم االتبني٬،  اليیسمح بتبني ططفل ااذذاا كانن قانونهھ االشخصي يیتعاررضض"هھ من االقانونن االمدني يینص على أأن

  ."هھ مقيیم فيیهھا عاددةةرنسا أأوو أأنّ ااذذاا كانن هھھھذاا االطفل قد وولد في ف ااالّ 

 

بالكفالة في نصوصص موااددهھھھا صرااحة كانت قد ااعترفت ااالتفاقيیاتت االقانونيیة االدووليیة  ااضافة االى ذذلك نرىى بأننّ 

من  33وواالماددةة  )eحرفف ( 3ي االماددةة فكما هھھھو االحالل  االقاصر٬، االمعتمدةة في حمايیة االطفلاابيیر االتدكأحد 

من  20االماددةة ٬، ووكذلك ااآلباء عن أأبناءهھھھم وواالمتعلقة بمسؤووليیة 19/10/2012الهھھھايي االموقعة في ااتفاقيیة 

حولل حقوقق االطفل.مم االمتحدةة ضمن ااططارر ااأل 20/11/1989االموقعة في  نيیويیورركك تفاقيیةاامن  3االفقرةة   

تحولل  مناسبة أأحكامماالمشرعع االمغربي لوضع قوااعد وو يیفتح االمجالل ووااسعا أأمامم قدكل ذذلك  نستطيیع االقولل بأننّ 

رعايیة ااالططفالل بمنح جميیع ااالشخاصص االحق  سة االقانونيیة عن ااهھھھداافهھا ووبالتالياانحراافف هھھھذهه االمؤسددوونن 

في االمغربب أأوو خاررجهھ.عاددةة كانواا مقيیميین أأاالمهھمليین سوااء   

قانونن االتبني االحالي ال يیقدمم حال مرضيیا باعتبارر أأنّن فالحل ااألمثل بالنسبة لهھا أأما بالنسبة للحكومة ااالسبانيیة 

مع االسلطاتت االقضائيیة االمغربيیة مباشرةة بهھدفف االوصولل  فيیما يیتعلق بالكفالة٬، هھھھواالتفاووضض للحكومة االمغربيیة



	  

	  

لحل يیرضي جميیع ااألططراافف. وولكن حتى هھھھذاا ااألمر لم يیعد ممكنا حاليیا نظراا لتوتر االعالقاتت مع االحكومة 

ووعدمم تحمل  لتعنتمن االمؤكد أأنّن هھھھذاا اا. د ااالجرااءااتت االشكليیة للكفالةاالتي ااتجهھت االى تشديیّ وو االمغربيیة

. سيیحرمونن من االرعايیة االكافيیةسيیكونن لهھ آآثارر سلبيیة مباشرةة على هھھھؤالء ااألططفالل االذيین االمسؤووليیة   

تم سوااء  ٬،مع االحكومة االمغربيیةجديید تفاقق االى اا االممكن االتوصلهھھھل من  وولكن االسؤاالل االذيي يیطرحح نفسهھ

بعباررةة أأددقق  ٬، يیضمن حال جذرريیا لالشكاليیاتت االمتعلقة بالكفالة ؟االحل االدبلوماسي أأوو االقضائي عن ططريیقذذلك 

االكثيیر من االتي يیتحتم عليیهھا االقيیامم بمباددررةة جديیة تحسم االموقف وو تنقذ ااألمر باتت في يید االحكومة ااالسبانيیة 

انن االمسلميین.ااالسباالموااططنيین ووتضعهھم في أأحضانن من يیكفلهھم من ااألططفالل االمغارربة االمهھمليین   

 
	  


