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مقدمة

 لروح يدا  و تجسالعيش في الوسط العائلي لكل  شخص مسن ،  االنساني في تكريس مبدأ الحق إطار في

المتحدة المتعلقة بكبار السناألمم المبادئ  

(االستقاللية ، المشاركة، الرعاية، تحقيق الذات ،  الكرامة)

 جب ،بمو( العائلة البديلة) ترتيب الوضع لدي عائالت االستقبال 2017اعتمدت الجزائر بداية من سنة

طار إأدناه من اجل تكريس حق كبار السن في العيش بكرامة ضمن وسط اسري وفي التشريع الوطني 

,والدينية والمبادئ االنسانيةالقيم الحضارية تضامن مجتمعي يكرس 



القانونياملرجع 

، المتعلرق 2010ديسرمبر سرنة 29الموافرق   1432محررم عرام 23مؤرخ في 12–10رقمالقانون -

منه؛27، ا المادة  بحماية األشخاص المسنين

، 2016نروفمبر سرنة 2الموافرق  1438صرفر عرام 2مرؤرخ فري 283-16رقرم المرسوم التنفيذي-

الخراص يحدد شروط و كيفيات االسرتفادة مرن دعرم الدولرة لفائردة عرائالت االسرتقبال و أشرخاص القرانون

أو بدون روابط أسرية، / مقابل التكفل باألشخاص المسنين المحرومين و

، 2017الموافق أول فبراير سنة 1438جمادى األولى عام 4المؤرخ في القرار-



تعريف الوضع لدى عائالت االستقبال 

(العائلة البديلة)

ط أسرية، أو بدون رواب/ترتيب تكفلي، يقصد به وضع األشخاص المسنين المتواجدين في وضع اجتماعي صعب وهو

قبلة والمصالح العائلة المستبينبموجب عقد اتفاقية ( العائلة البديلة) عائالت االستقبال بصفة مؤقتة أو دائمة لدى 

االجتماعية

 لرامية اإلجراءات اتعميم في إطار سياسة مبدأ أساسي هو حق الشخص المسن العيش في وسط عائلي،يهدف إلى تحقيق

ذين سواء من هم في وضع قامي او من هم في وضع هشاشة اجتماعية  السيما اللكبار السن االجتماعي واألسري لإلدماج 

.ليست لديهم روابط اسرية



:أهداف الترتيب

يرمي الترتيب إلى:

شخاصاألدور)إقاميوضعفيالمتواجدينوأسريةروابطدونالمسنينلألشخاصبديلعائليوسطتوفير•

،(االستقبالهياكلأوالمسنين

إنساني،كحقالطبيعيمكانهفيالمسنالشخصإبقاءدعم•

؛كرامتهصونووالعاطفيةالنفسيةالمسنراحةضمان•

حميمية؛بصورةنحوهوالتدخلاالهتمامخاللمنالمسن،للشخصالعائلياالستقرارضمان•

،(المجتمعيالتضامن)المجتمعأفرادمختلفبيناالجتماعيالتالحمتعزيز•

،السنكبارعمالتواصلعلىالبديلةالعائالتأطفالتدريبخاللمنللمجتمعوالحضاريةالروحيةالقيمتكريس•

.األجيالبينوالتواصلاألسرةاستقرارضمان•



؟الترتيبهذا من من هم المستفيدون 

 يستفيد  من هذا الترتيب:

أوالمسنيناألشخاصدور)إقاميوضعفيمتواجد؛مسنشخصكل

،(االستقبالهياكل

لرعاية،ويحتاجالوحدةيعانيمسنشخصكل

أسريةروابطبدونأو/ومحروممسن،شخصكل.



ما هي الشروط الواجب توفرها لدى عائالت االستقبال؟

 عد التحقيق الشخص المسن لدى عائالت االستقبال التي تستوفي الشروط اآلتية و بيوضع

:االجتماعي الذي تقوم به المصالح االجتماعية

- ائنةشقضائيةإدانةو أ ن ال يكونوا موضوع (رب األسرة) المدنيةالتمتع بحقوقهم،

،السالمة العقلية والقدرة البدنية

-خص بالشوسكن الئق  مزود بالوسائل الضرورية للتكفل دخل منتظم و مستقر
.  المسن

-؛اإلمكانيات الالزمة للتكفل بالشخص المسن



:إجراءات وضع الشخص المسن لدى عائلة االستقبال 



: يخضع وضع األشخاص المسنين لدى عائلة االستقبال إلى

على مستوى مديرية النشاط االجتماعي والتضامن  للوالية؛طلب إيداع

 (الجانب النفسي ، األخالقي والقدرة المادية)لتحقيق اجتماعي ونفسي معمق حول العائلةالخضوع

كلالتزاماتحديدلتاالستقبالعائالتوإقليمياالمختصةاالجتماعيبالنشاطالمكلفةالمصالحبيناتفاقيةإبرام

.طرف



لاالستقباالتزامات عائالت 



االستقبالإحصائيات خاصة بترتيب الوضع لدى عائالت 

2017-2021



المراقبة

لمراقبة الدورية االستقبال و أشخاص القانون الخاص لعالوة على أشكال المراقبة األخرى المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تخضع عائالت :15دةالما

:تشمل المراقبة السيما ما يأتيو للمصالح المكلفة بالتضامن الوطني المختصة 

مراعاة شروط التكفل،-

حترام بنودها،إواالتفاقية متابعة تنفيذ -

األمن والسالمة،قواعد النظافة و إحترام -

.إحترام القواعد الصحية، بما فيها توازن الوجبات-

 لعالقة والتكييفلدى عائالت االستقبال تحت عهدة المصالح االجتماعية التي تقوم بمراقبة وزيارات لهم داخل االسر البديلة من اجل ديمومة االسن الموضوعين يبقى كبار

المكاني  واالستقرار النفسي والعاطفي



خالصة

 بحماية االشخاص المسنين ،هو قيد المراجعة طبقا ألحكام الدستور الجديد لعام،المتعلق 210ديسمبر29المؤرخ في 12-10رقمالقانون

منه، والتي أدرجت  أحكاما جديدة تكرس 225و 72، 71،(2المطة )63،  39، 35، 27، (2المطة )21: السيما أحكام المواد، 2020

، 2030ق ومسارات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أفاالتزامات الجزائر اتجاه المبادئ الدولية الخاصة بكبار السّن، وكذا خطة عمل مدريد الدولية  

اعي دون تمييز المسن ودوره في التنمية واإلدماج االقتصادي واالجتموالتي تقتضي تعزيز مكان الشخصمن االعالن العالمي لحقوق االنسانتمدة المس

.أساس السّن، وأيضا حقه في المشاركة في الحياة العامة وتمتعه بكامل حقوقه األساسية على قدر المساواة  مع كل فئات المجتمععلى 

(االسرة البديلة) مما يستوجب مراجعة كل النصوص التنظيمية السارية المفعول والمرتبطة بهذا القانون بما فيها تنظيم الوضع لدى عائالت االستقبال,

تمت مراجعتها بشكل يضمن المزيد من المرونة والحماية عن طريق عقد االلتزام

وضع سجل رقمي للعائالت الراغبة في استقبال شخص مسن تحين دوريا



مشروع دراسة استقصائية حول االستقرار االسري داخل العائالت البديلة

  السري النسيج ااستقرار  السن على كبار اآلثار  اإليجابية لوجود حول نحن بصدد اطالق دراسة

الحركينفسية األطفال ونموهم العاطفي وكذا للعائالت البديلة 

 (قبل وبعد استقبال كبار السن ) و تطور المردود الدراسي لهم,



شكرا


