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  ةـــــدمــــقــم
د      د تزای املق وق ا االھتم دولي بحق انإلال یة و  أو نس مات األساس دى الس ل إح بح یمث دولي  ص ام ال زة للنظ الممی

  .1945 المعاصر خاصة بعد إنشاء ھیئة األمم المتحدة عام

وق    ھتمام األمم او    ة حق ز وحمای دة بتعزی ن           المتح ع البشر م ا لجمی رار بم ة أساسھ اإلق ات العام اإلنسان والحری

ي    1أصیلة فیھم كرامة دل والسالم ف ة والع دول     ، ومن حقوق متساویة وثابتة تشكل أساسا للحری دت ال الم، وتعھ الع

ا  الم  األعضاء في األمم المتحدة بالتعاون معھا على ضمان تعزیز احترام حقوق اإلنس ر الع ن     ،ن عب روا ع ا عب كم

ا عالم یحترم حقوق اإلنسا عزمھم على صنع ین جنس   أي دون  ن والحریات األساسیة للناس جمیع ز ب عرق   ،تمیی

  . 2دین أو لغة

ذي      ان ال وق اإلنس المي لحق الن الع د اإلع دویجس ام  اعتم ث  1948ع الم، حی ذا الع ق ھ ى تحقی دول عل زم ال     ع

رة   اریخ ألول م ھد الت اقاالش ن   تف ة م ى مجموع وقعل م    و الحق دولي، وت توى ال ى المس یة عل ات األساس الحری

راف وق         االعت ى حق اظ عل ال الحف ي مج دول ف عوب وال ع الش ازات جمی ام إلنج اس ع الن كمقی وص اإلع بنص

  .اإلنسان

ي أيّ      ي ف ور الرئیس و المح ان ھ ان اإلنس إن  وإذا ك تھدف ف اء مس اء    بن ي بن یة ف ة األساس ي المرحل ة ھ الطفول

ة   اإلنسان ذاتھ كشخصیة فاعلة ومنتجة، وأھمیة ھذه المرحلة لم تكن لتخفى عن الشرائع السماویة والقوانین القدیم

ر      ن وجود الكثی ة ع وال عن القوانین والدراسات الحدیثة، فقد كشف التنقیب في صفحات المدونات القانونیة القدیم

سلبي وكملكیة أسریة تفرض ضرورة  تعلقة بالطفل، إال أن معظمھا تناول ھذا األخیر كموضوعمن النصوص الم

  .مطلقة وطاعة األھل طاعة احترام

ع      ض لحقوق الطفل،أقدم قانون تعّر 3"عشتار تلب " وتاریخیا یعتبر تقنین     ة م ذه المدون لكن معظم نصوص ھ

ن         "رابيحمو"كن لھا صفة اإللزام، بخالف قانون تقلتھا لم  ر م ھ بقسط أوف ل فی ذي حضي الطف ام ال ث   االھتم حی

ؤولیة،   ة مس ن أی اه م ادة    أعف ص الم واده ن ن أشھر م ھ  29وم ي بأن ي تقض ى   "  :الت ادر عل ر ق ان األب غی إذا ك

إلى  أموالھالزوج بتقدیم جزء من  137كما ألزمت المادة ، "ثلث الحقل ألمھ من أجل تربیتھ يبطفلھ فیعط االلتزام

  .زوجتھ المطلقة وألوالدھا

دور          وفي نفس السیاق ُع   ة ص ى غای ذا إل ل وھ ة بالطف ك المتعلق ا السیما تل رفت الحضارة الیونانیة بتشدد أحكامھ

ي القضاء         4"داركون "  والمالحظ أن، "وصولون كوندار" شرائع ھ ساھم ف ل ولكن ام خاصة بالطف لم یضع أحك

                                                             
  .1948 لعام دیباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 1
 .1945من میثاق األمم المتحدة  55 المادة) 2
 .م  ق 1923-1934ھو خامس ملوك ساللة أیسن وقد تولى الحكم في العراق القدیم فیما بین  الملك لبت عشتار) 3
  . ق م 620عام  باسمھق م، أصدر قانونھ المسمى  621سنة  أثیناداركون ھو أحد حكام ) 4
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ا   دة         1"صولون "على فكرة السلطة األبویة لیتم نقلھا من األسرة إلى الدولة، أم اء القاع ي إلغ ھ الفضل ف ان ل د ك فق

 .الممیز من التعویض عند قیامھ بفعل ضارغیر أعفى الصبي األكبر كما  االبنالتي حصرت اإلرث في 

ة لتنظیم األسرة   من النصوص القانو اكبیر الیس بعیدا عن الحضارة الیونانیة خصص الرومان جزءو    م   ،نی وأھ

ي    ةتسویاللسلطة األبویة واالقانون الروماني تقدیس  مبدأ عرفھ ین ف بین األبناء الشرعیین وغیر الشرعیین والمتبن

 .2المیراث

ي ا  كانت األھمیة التي أعطیت للطفل في القوانین القدیمة أو لكن أیا    لنظام  الوسطى فإن الطفل في حقیقة األمر ف

ر      امصغر االقدیم كان معدوم الوجود كفئة أنتربولوجیة مستقلة فلم یكن إال نموذج ف مثی ي ألی وان منزل لبالغ أو حی

ل      فقد ُع ،مكانة عظیمة أعطتھ عكس الشرائع السماویة التي للمرح ة الطف ى تربی دعوتھا إل رفت الدیانة المسیحیة ب

دأ       و المب اة وھ ي الحی ھ ف ذي قدستھ الشریعة اإلسال    على المحبة واحترمت حق رآن الكریم     ال ص الق ي ن وال "میة ف

  . 3"متقتلوا أوالدكم خشیة إمالق نحن نرزقھم وإیـاك

ن أَی    ى     الك نص عل وى ال قاط محت ل إال أن إس ص للطف انوني المخص رعي أو الق ار الش ى اإلط م وغن ان حج ك

دخل      شخصیة حساسة كالطفل یتطلب معرفة الكثیر من األمور العلمیة والنفس راھن لت ت ال ي الوق یة عنھا السیما ف

  .نترنیتإلفي تكوینھا كاإلعالم اآللي وا اعوامل جدیدة أصبحت تلعب دورا كبیر

ل         وق الطف اھیم الخاصة بحق ى ویعود وضع المف ف    إل ام  إعالن جنی دّ  ، 19244لع ذي یع ي    ال ي ف اق دول    أول میث

أن ذا الش ة  ، ھ ام ھیئ د قی ة وبع نوات الالحق ي الس دةوف م المتح اء  األم ندوقوإنش دة لل ص م المتح ةاألم                طفول

یف- ام  -الیونیس وق    1946ع المي لحق الن الع ة اإلع ار مناقش ي إط ف ف الن جنی ص إع ویر ن ة تط دأت مناقش ، ب

ان ام  اإلنس ذي  1948لع ل، وال وق الطف الن حق واة إع بح ن ھ، لیص ي   اعتمدت دة ف م المتح ة لألم ة العام  20الجمعی

ھ   تشمل نقاط  ن ھذا اإلعالن من عشروقد تكّوباإلجماع،  1959 عام نوفمبر مسائل متعلقة برفاھیة الطفل وتعلیم

ة،    وحقھ  روح األخوة العالمی دول ظھرت فكرة وضع          في التنشئة ب زمتین لل ا مل م تكون ابقتین ل وثیقتین الس وألن ال

وق     ، وأدخلت ضمن تكون ملزمة بموجب القانون الدولي معاھدة بین الدول ة حق ي رأت   اإلنسان مناقشات لجن الت

  .بحقوق الطفل خاصة عترف بھا عالمیاومتكاملة ی تشریعات مترابطة اتخاذضرورة 

ل    ب حقوق الطفل اتفاقیةومة البولندیة لمشروع الحكمن  اقتراحجاء  1978وفي عام     ة للطف  مناسبة السنة العالمی

المشروع األصلي    أَن المنشودة، إَال االتفاقیةعلیھ من أجل صیاغة  لجنة حقوق اإلنسان اعتمدتوقد ، 1979عام 

ة نظراً    عملیة تعدیل وتوسیع شاملة   شھد  ا موضوع        خالل مناقشات مطول ذكر منھ ابتھ ن ي ش ائص الت  قضاء للنق

داث  ذ األح أ یي ال ر مس ة لعتب ى الت  ،ة مھم ل عل م یحص الي ل اء  وبالت ن أعض وب م د المطل ة  أیی ة العام ذاالجمعی       ، ھ

                                                             
كان  ،من حكماء الیونان ، وھو إلى جانب كونھ شاعرا وحكیما)560ـ  640(نین السادس والسابع قبل المیالد رلون شاعر ومشرع یوناني عاش بین القصو) 1

 .سمیت بتشریعات صولون حات تشریعیة وإداریة، فقام بإصالن، فقد انتخبھ أھالي أثینا حاكماأیضا من السیاسیین الالمعی
  .ق م 450قانون األلواح اإلثني عشر ) 2
  .151سورة األنعام اآلیة ) 3
للھیئة البریطانیة إلغاثة األطفال والمنظمة  ، وقدمتھ الحقا1923األطفال سنة  ممثلة اإلتحاد الدولي إلغاثة" أجالنتین جیب"وقد أعدت ھذا اإلعالن ) 4

 ".إعالن جنیف"، وسمي 1924، وھما منظمتان غیر حكومیتان، وتبنتھ واعتمدتھ عصبة األمم في سبتمبر )رادا بارنن(السویدیة لرعایة الطفولة 
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م     ،1طلق علیھ مبادرة اللحظة األخیرةیجعل البعض  ما ر ت ي األخی اق وف ود    االتف ى بن ة عل ث    االتفاقی اع حی باإلجم

دت دیق   اعتم ع وللتص ت للتوقی ماموعرض م    ولالنض دة رق م المتح ة لألم ة العام رار الجمعی ب ق             بموج

ؤرخ  44/25 وفمبر  20 يفالم اریخ  1989ن اذ بت ز النف ت حی بتمبر  03، ودخل ادقت   1990س د أن ص ك بع وذل

ا   49ألحكام المادة  دولة وفقا 20إلیھا  انضمت أوعلیھا  ى منھ اریخ    ،الفقرة األول ى ت ت  2012 جوان  26وحت  كان

  .االتفاقیةفي  دولة طرفا 193 ھناك

را    رار    ونظ د إق دثت بع ي ح ورات الت ةللتط وص  االتفاقی اتوبالخص ا   االنتھاك رض لھ ي یتع ي  الت ال ف األطف

واد اإلباح           ي العروض والم ال واستخدامھم ف اء األطف ع وبغ د ظاھرة بی ة، قامت   النزاعات المسلحة، وإزاء تزای ی

دة     م المتح ة لألم ة العام اریخ  الجمعی اي 25بت م     2000 م ا رق ب قرارھ اد  54/2632بموج ولین   باعتم بروتوك

ة    ھمواستغالل، األول بشأن بیع األطفال لالتفاقیة اختیاریین واد اإلباحی ي الم اني بشأن   و ،3في البغاء وف  اشتراك الث

ي     األول ودخل  4األطفال في النزاعات المسلحة اذ ف ز النف ي       ،2002 جانفي  18حی اذ ف ز النف دخل حی اني ف ا الث    أم

ق   دولة طرفا 147كانت ھناك  2012 جوان 26وحتى تاریخ ، 2002 يرفیف 21  باشتراك في البروتوكول المتعل

لحة    ات المس ي النزاع ال ف اك    ،األطف ت ھن ا كان ا  158بینم ة طرف ال      دول ع األطف ق ببی ول المتعل ي البروتوك ف

  .األطفال في البغاء و في المواد اإلباحیة واستغالل

اري  بروتوكول  2011 دیسمبر 19الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ  كما اعتمدت    ث ال اختی ة ثال وق   تفاقی حق

دیم البالغات   الطفل ي           5متعلق بإجراء تق م ف ل نظ ي حف ھ ف ع علی اب التوقی تح ب ذي ف ري   29وال ذي  و 2012فیف ال

  .دولة بالتوقیع علیھ 23قامت  2012 جوان 26وحتى تاریخ ، دول علیھ 10 مصادقةدخل حیز التنفیذ بعد یس

ذكر        ات، ن ع األوق وتعترف االتفاقیة بقائمة طویلة ومفصلة من الحقوق الواجب أن تحترم وتؤمن للطفل في جمی

ك الجنسیة   ھ في التسجیل عند الوالدةمنھا حق الطفل في الحیاة والنمو، وحق م ، وفي الھویة بما في ذل ي  واالس ، وف

ا، إالَ معرفة والدیھ وتلقي رعایتھما وعدم فصلھ عن والدیھ على ك ان  إذا ره منھم ك الفصل ضروریا لصون      ك ذل

الذي  قضاء األحداث مسألة بالتنظیم نجد  االتفاقیةأھم المواضیع التي تناولتھا كذلك من و ،مصلحة الطفل الفضلى

الم تعرف ظاھرة          بحثناھو موضوع  ع دول الع الطبع لكون جمی ذا ب رة ھ  انحراف والذي یكتسي أھمیة عملیة كبی

ة     ، فھي ظاھرة   Prédélinquance  ھوتعرضھم ل Délinquance  األحداث دول المتخلف ى ال ط  ال تقتصر عل فق

  .الدول المتقدمة أیضًاال تسلم منھا  بل

تفحال      بح اس ث أص اھرة حی رافظ ل    االنح ا دلی ة م ي دول ح ف ي  واض ا ف ى عجزھ ة  عل ة الكافی دیم الرعای تق

ام   ھ متخلف متى أھمل موارده البشریة یوصف بأنألطفالھا، فالمجتمع مھما كان متقدما في موارده المالیة  واالھتم

   .بالموارد البشریة ال یمكن أن یتم بدون تحقیق عدالة لألحداث تضمن حمایة حقوقھم
                                                             

1) Sharon, Detrick. The United Nations Convention on the Rights of the Child, London, 1993, p. 20-21. 
2) UN.Doc. A/55/41, 2000, p. 7. 
3) UN.Doc. A/RES/45/263, March10 th 2001, p. 14.  
4) UN.Doc. A/RES/45/263, 2000, p. 15. 
5) UN.Doc.A/RES/66/138, New York, 19 December 2011. 
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داثو    ان األح دیما ك الفون ق الغون  المخ ا الب ل بھ ي یعام ة الت نفس المعامل ا ب املون جنائی انون یع ان  ،للق ث ك حی

انو   ذلك الفعل المرتكبمن األمر إال القاضي ال یعنیھ ت  ، نولیس مطلوبا منھ أكثر من أن تكون لھ درایة بالق وكان

ة   ث المتابع ن حی دة م دث موح تھم الح الغ والم تھم الب ا الم ع لھ ي یخض ذا اإلجراءات الت ة وك ق والمحاكم   والتحقی

اكن  اتأم ذ العقوب ان ، وتنفی ة    ك لطة تقدیری ھ س ي ل و أن القاض داث ھ ھ األح ز ب ا یتمی ل م م عل ك ي أن یحك  یھمف

  .1بعقوبات مخففة تطبیقا لمبدأ الشرعیة

ل               أَن إَال    ة لعام ة بالغ ث أعطت أھمی ى التجریم والجزاء حی ر النظرة إل دأت تتغی ور المدرسة الوضعیة ب ھ بظھ

ذین یج       ف المجرمین ال د طوائ دث أح ة    الظروف التي تحیط بالشخص، واعتبر الح املتھم الجنائی ف مع ب أن تختل

ن  ة ع دّ  معامل ل تع ن، ب غر الس رف ص وافر ظ ك لت الغین وذل راءات خ الب ق إج اداة بتطبی ى المن ر إل ة ى األم اص

ین،  ة   باألحداث وتقسیمھم إلى فئت ى  فئ ى ا   أول ع مساءلتھم عل وا أخطر الجرائم     تمن و ارتكب ة  ،إلطالق ول ة  وفئ  ثانی

دابیر أو    یھم الت ق عل ة   تطب ات المخفف ي      العقوب ائج الت ك حسب النت ة ا الدراسة النفسیة   تتوصل إلیھ  وذل  واالجتماعی

  .لشخص الحدث

اداة بمعام      ف المن م تتوق انون   ول الفین للق داث المخ ة األح ذ ع     ل ل أخ د ب ذا الح د ھ نفس   عن اء ال اع لم      واالجتم

ى سلوك          ھ عل ل إقدام دث قب ة الح ك بحمای والقانون على عاتقھم المناداة باإلسراع إلى تطویق ظاھرة اإلجرام وذل

ة وال  اشردین والذین یخالطون معتادي اإلجرام أو فوإعطاء أھمیة بالغة لألحداث الم إجرامي دوا الرعای مصابین  ق

ذرة  وواألحداث الضحایا  يأو نفس بمرض عقلي االنحراف غیر ذلك من الحاالت المن ة     ، ب ي الحمای دث ف فحق الح

رة  ھ الفط ق تفرض زة ح ھ الغری ود  وتحفظ ة الوج ھ طبیع ھ  وتؤمن الیم اوتحمی ماویةالتع ق   لس ھ المواثی ث علی وتح

  .2الدولیة وتنظمھ القوانین الوضعیة واالتفاقیات

ة األح          كان للمؤتمرات الدولیة دور قد و   ة شاملة لحمای د إجرائی ن وضع قواع ي البحث ع ام ف داث المنحرفین  ھ

ر  والمعّر ین لخط رافض نة  االنح ي س د 1980، فف ي  انعق زویال اكرف اس بفن ة    ك دة لمكافح م المتح ؤتمر األم م

ذین               داث ال نظم قضاء األح د ت ي قواع تم صیاغتھا ف ادئ أساسیة ت ع مب ھ التوصیة بوض ن نتائج ان م ة وك الجریم

ؤتمر         واالجتماعي االقتصادي، وقد قام المجلس 3فون القانونلیخا ى الم د إل ك القواع دیم تل دة بتق م المتح التابع لألم

ن   میالنوانعقد في  السابع لمكافحة الجریمة الذي ى   26م ؤتمرون  1985سبتمبر   6أوت إل ة   ، فأوصى الم الجمعی

دنیا إلدارة شؤون      اعتمادلقواعد، وقد تم فعال عتماد تلك اباالعامة لألمم المتحدة  ة ال دة النموذجی قواعد األمم المتح

ي   داث ف اء األح وفمبر  29قض دّ    1985ن ي تع ین والت د بك ة بقواع دث    المعروف م وأح ن أھ بعض م ر ال ي نظ   ف

اه األح     ذ تج ي تتخ راءات الت ت اإلج ي نظم ة الت ق الدولی ر  المواثی ین لخط رفین والمعرض رافداث المنح  االنح

وح   داث  باإلضافة إلى مبادئ األمم المتحدة لمنع جن ة   (األح اض التوجیھی ادئ الری ام  ) مب م   1990لع د األم ، وقواع

                                                             
 .وما بعدھا 199، ص1978، العدد السابع، للدفاع االجتماعيالمجلة العربیة ، ة األحداث قبل وبعد بدایة الجناحعدالصالح عبد المتعال، / د ) 1
، وقواعد األحوال االجتماعيالطفولة، حقوق الطفل في التشریع الدستوري والدولي والمدني والجنائي والتشریع  تشریعات حمایةحسني نصار، / د) 2

  .9، ص1973 مصر، منشأة المعارف، اإلسكندریة، الشخصیة،
   . المقصود ھنا مخالفة أي قانون من قوانین الدولة بما فیھ قانون العقوبات) 3
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داث المجردی      ة األح دة بشأن حمای ن حریتھم  المتح د  ( ن م ا قواع ى    ،1990لسنة  ) ھافان ذه   والشيء المالحظ عل ھ

ا          التزامات ال تضعأنھا الصكوك  دول نظرا ألنھ ة بالنسبة لل ا ملزم واردة فیھ د ال قانونیة إال أن البعض من القواع

د   لوسیكون لنا مجال  1989الدولیة لحقوق الطفل لعام  االتفاقیةمتضمنة في  ك القواع ف   مناقشة بعض تل ي مختل ف

  .مراحل البحث

ر         ما توصل إلیھ المجتمع الدولي  ومما الشك فیھ أَن    د أث ف المجاالت ق ي مختل ل ف وق الطف ة حق في مجال حمای

ر خالل وضعھا    منھا على القوانین الداخلیة بحیث أخذت بھا واستلھمت ة الموضوعیة    ل الكثی ا الجنائی ا  قوانینھ منھ

ك  ة     واإلجرائیة، وذل داخلي تشریعات          بحسب ظروف كل دول ى الصعید ال د عل ذا نج ة، ل ا اإلیدیولوجی واتجاھاتھ

وي      ي خطر معن ا  ، ف 1الدول مختلفة في تناولھا للقوانین الخاصة بحمایة الحدث المنحرف والموجود ف البعض منھ

ائي كالتش   جمع تلك النصوص ضمن ي   تشریع مستقل عن القانون الجن اني واألردن بعض  ریع المصري واللبن ، وال

ة الشكلیة والموضو    اآلخر داث المنحرفین   جمع النصوص الجنائی ا      ضمن عیة لألح داث، بینم انون خاص باألح ق

إلجراءات المدنیة كالمشرع  األحكام الخاصة باألحداث المعرضین لخطر معنوي في القانون المدني وقانون ا نظم

انون العقو      ،2الفرنسي ین ق ات  وفئة ثالثة تركت األحكام الخاصة بالقصر موزعة ب ة    ب انون اإلجراءات الجزائی وق

 .ع الجزائرينصوص خاصة باألحداث المعرضین لخطر معنوي كما ھو الشأن في التشریمع سن 

                                                             
ن استعمال تستعمل كلمة حدث أو صغیر أو قاصر أو طفل باختالف المشرعین للداللة على فترة زمنیة من عمر اإلنسان، فیرى بعض الفقھاء أنھ ال مانع م) 1

: انین، ویستعمل المشرع الجزائري للتعبیر عن صغیر السن مصطلح قاصر، طفل، حدث، أنظر في ذلككلمة حدث ألنھا ھي الكلمة الدارجة في معظم القو
التي  1972فبرایر  10الموافق ل  1391ذي الحجة  25المؤرخ في  3-72المادة األولى من قانون حمایة الطفولة والمراھقة الصادر بمقتضى األمر رقم 

كما تضمنت المادة الثانیة من ..." وتكون صحتھم وأخالقھم وتربیتھم عرضة للخطر" 21"واحد والعشرین عاماالذین لم یكملوا ال صرالُق إَن: "تنص على
  .األمر نفس المصطلح

المعدل والمتمم استعمل المشرع  1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156-66وفي قانون العقوبات الصادر بمقتضى األمر رقم   
لتوضیح تدرج مسؤولیة الحدث، كما استعمل نفس المصطلح عند تناولھ موضوع خطف القصر  49،50،51یل المثال في المواد مصطلح قاصر على سب

 المتعلقة بانتھاك اآلداب كما استعمل مصطلح قاصر أیضا في المادة 336و 338، 335 ،334وكذلك في المواد  326،328،329وعدم تسلیمھم في المواد 
التي تتناول موضوع  314،315،316،317،320،321القصر على الفسق والدعارة، أما مصطلح طفل فاستعملھ مثال في المواد  المتعلقة بتحریض 442

  .327ترك األطفال وتعریضھم للخطر، وكذا المادة 
الموافق  1386صفر  18ؤرخ في الم 155-66من قانون اإلجراءات الجزائیة الصادر بمقتضى األمر رقم  444ا مصطلح حدث فاستعملھ مثال في المادة أَم  
ال یجوز في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر إال تدبیر أو أكثر من تدابیر : "المعدل والمتمم التي تنص 1966نوفمبر  2 ـل

                ...".                                                           الحمایة والتھذیب
یؤدي إلى نفس المعنى وھو التعبیر على صغر السن فإنھ یكون من قبیل عدم التحكم في  -قاصر، طفل، حدث -وإذا كان استعمال أي من المصطلحات السابقة

  .لجنائي بشقیھالمصطلحات القانونیة أن یستعمل المشرع في قانون واحد المصطلحات الثالثة كما فعل المشرع الجزائري في  القانون ا
والذي بمقتضاه  1996كما ھو الشأن في قانون الطفل المصري الصادر سنة " طفل"إال أنھ بصدور اتفاقیة حقوق الطفل أصبح المشرعون یستعملون مصطلح 

  .1996، وكذا مجلة حمایة الطفل التونسیة الصادرة سنة 1974تم إلغاء قانون األحداث لسنة 
  .ئري حذوھم عند سن قانون الطفلونأمل أن یحذو المشرع الجزا

 .ستعمل المصطلحات التي وردت في النصوص القانونیة المطبقة حالیانھذا وإلى غایة صدور قانون الطفل الجزائري س
المرسوم المعدل  إال أن تلك الحمایة لم تتجسد إال بصدور 1810في فرنسا االھتمام بحقوق الحدث في المجال الجنائي بدأ بصدور قانون العقوبات لسنة ) 2

  .2/2/1945بتاریخ 
(Ordonnance modifiée n°45-174 du 2 Février 1945 relative à l'enfance délinquante)                                                       

  .1945فیفري  2مبادئ أمر الذي یرى الباحثون أنھ خرج عن  9/9/2002وما لحقھ من تعدیالت تفوق العشرین مرة آخرھا تعدیل 
-Loi n° 2002-1138 du 9 Septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice. 

  :قانوني صدر بشأنھم ھو أھم نصوبالنسبة لألحداث الموجودین في خطر فإن 
(Ordonnance du 23 Décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger) 

  .الذي تم إدماج مواده الحقا في القانون المدني وقانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي
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دول      ن ال ا م ر وكغیرھ ادقت الجزائ ى ص ةعل اریخ  االتفاقی ل بت وق الطف ة لحق ل 16الدولی ذا  ،19931 أفری وبھ

ادة   أصبحت ة   26ملزمة حسب نص الم ن اتفاقی ا  م ذ     فیین دات بتنفی انون المعاھ ات لق ي    االلتزام واردة ف ة ال   االتفاقی

فیر الحمایة إلى تو باإلضافةوألجل ذلك فھي ملزمة أوال بإدماج ھذه الحقوق ضمن تشریعاتھا الوطنیة بحسن نیة، 

  .إعمال ھذه الحقوقالالزمة للتمتع و

وقھ    ونعانمازالوا ی األطفال المستوى الوطني أن لكن المالحظ الیوم على    م حق ن ھض ة األح    ،مم  داثخاصة فئ

د  على  ،المنحرفین والمعرضین لخطر االنحراف تم الرغم من أن المشرع الجزائري ق ن      اھ ة الخاصة م ذه الفئ بھ

ن خالل              ،حمایة خاصة  أوالھااألطفال و داث م ة خاصة لقضاء األح د وضع منظوم ر ق ذا األخی د أن ھ ث نج حی

   .2مجموعة واسعة من القوانین

وق     ،تساؤالت حول ھذه المنظومةاالت والواقع یطرح عدة إشك أَن إَال    ة بحق ة المعنی وھذا ما أكدتھ اللجنة الدولی

ن التوصیات   اھمن خالل طرحتحیث  جزائر،ال مقدمة لھا من طرفالریر ادراستھا للتق الطفل خالل  3مجموعة م

ات    و باألحداثالتي طالبت من خاللھا الدولة الجزائریة بتحسین منظومتھا القضائیة الخاصة و ا لمتطلب دیلھا وفق تع

ذا  وعلى ، تفاقیةاالمن  40و 39 ،)، د ج أ،(ات الفقر 37المواد  ن صیاغة إشكالیة ا    ھفإنَ ھ ي السؤال    یمك لبحث ف

ا تقتضیھ   مخالف للقانونالھل حقوق الحدث : الرئیسي التالي ة  في الجزائر محترمة وفق م وق    االتفاقی ة لحق الدولی

   ؟الطفل

ة للسؤال الرئیسي و    ثانویةتساؤالت ثالثة  تتفرع عنھالرئیسي وھذا السؤال     ة مكمل ا    متكامل ا بینھ ن   يالت وفیم م

ا أن  ددتدورھ ا ح ذ  ةدقب لن یل ھ ةتفاص ل : ي، وھه الدراس دث     ھ ة الح ة لحمای ة كافی ة الحالی وص القانونی النص

ة ھل      وإذاالمنحرف والمعرض لخطر االنحراف؟  ت النصوص كافی ھ  یستعمل  كان دث حقوق ؟ یستعملھا ال  أو الح

  ؟الخاص تعامل الھیئات المختصة مع األحداث عند انعدام النص القانونيتوكیف 

  :منھانذكر والتي أھداف ھذا البحث لنا تتضح  اإلشكالیة السابقةابة على جباإل   

  .م بالوقائع الثابتة المستقاة من مصادرھا األصلیةإرساء دعائم بحث علمي منھجي مدّع -

ل     - وق الطف ة حق ي اتفاقی   .كذلك تقدیم المعوقات التي تحول دون تمتع جمیع األحداث بحقوقھم المنصوص علیھا ف

  .أو تعدیل منظومة قضاء األحداث في الجزائر وفقا للمعاییر الدولیة سینة لتحتقدیم مقترحات مفید -

اارتأیو    ل ع    ن وق الطف ة لحق ة الدولی أثیر االتفاقی وع ت ة موض ون دراس اء لأن تك ة قض داثى منظوم ي  األح ف

ري           ى التشریع الجزائ ز عل ون التركی ث یك ة، حی ة مقارن ة الجزائر دراسة وصفیة تحلیلی ة  واالتفاقی وق   الدولی لحق

ان    المواثیق الدولیة ذات الصلة والتشریعین المصري و أساسا مع التعرض إلى ما جاء في الطفل  ى ك الفرنسي مت

  :البحث إلى فصلین نامولتجسید ذلك قس، ذلك یخدم البحث

ل    تفاقیةاالفیھ الحمایة الدولیة لحقوق الطفل في ظل  ناتناول ولاألفصل ال    وق الطف م   والدولیة لحق ذي ت ھ میقس تال
                                                             

  .1989 المتضمن المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1992دیسمبر  19المؤرخ في  461-92: المرسوم الرئاسي  رقم) 1
  .2004 الجزائر، یمیة الخاصة باألطفال، المدرسة العلیا للقضاء،مدونة النصوص التشریعیة والتنظ: نظر في ذلكأ) 2

3) UN.Doc.CRC/C/15/Add.76 and  UN.Doc.CRC/C/15/Add 269 and UN.Doc.CRC/C/DZA/CO/3-4. 
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ة    المبحث األول في  ناتناول ،مباحث ةإلى ثالث ام العام ة األحك ل    لالتفاقی وق الطف ة لحق اني    و، الدولی ي المبحث الث ف

ث        االتفاقیةآلیة الرقابة على تنفیذ  ي المبحث الثال ل، وف وق الطف ة لحق ى   الدولی ا إل ر بالنسبة    تطرقن وضعیة الجزائ

   .  لالتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل

ل  االتفاقیةمنظومة قضاء األحداث في الجزائر في ظل  دراسةله ناخصص فصل الثانيالا أَم     الدولیة لحقوق الطف

ا  حث التمھیدي حمایة حقوق األحداث خالل الباألول  في ناتناول ،مباحث ةإلى ثالثبدوره ھ میقستالذي تم و وتطرقن

ث  أَم ،ل التحقیقلحمایة حقوق األحداث خالالثاني  في د  ا المبحث الثال ة    نادرس فق ھ حمای وق  فی داث خالل   حق األح

                            .   المحاكمة

داث     لحقوق التي أقّرلمن البحث  مستخلصًا شامًال تتضمن تصورًا البحث بخاتمة وأنھینا   ة األح ا المشرع لحمای ھ

ن    أّن نارالتي قّد االقتراحاتكما شملت الخاتمة  ،ومدى توافقھا مع أحكام االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل داركھا م   ت

د              داث المنحرفین والمعرضین لخطر االنحراف عن ا لألح ات الواجب توفیرھ ن األولوی      طرف المشرع أصبح م

                                                                                                              .الطفلحمایة  قانون إصدار
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  ل األولـــصـــفــال

  لــفـطــوق الـقـحـة لــیـدولـال ةــیـاقــفـاالتل ـي ظــل فــفـوق الطــقـحـة لــیـدولـة الــایـمــحـال
ي      األخیرةھذه  ،مجموعة كبیرة من صكوك وأحكام حقوق اإلنسانمن  یستفید األطفال    ة الت ل أشكال الحمای تماث

المجتمع الدولي الحاجة  أقّرقد و، أخرى تخص األطفال وأحكامًا ھناك صكوكًا أّنإال  تتیحھا حقوق اإلنسان للكبار

ال        ة األطف ي حال ة، وف ن احتیاجات خاص عیفة م ات الض ا للمجتمع دي لم ة للتص ى أدوات برنامجی ة إل وفر اتفاقی ت

ال      حقوق الطفل صكوك حمایة  ر شموال لألطف دة واألكث وق اإلنسان الوحی ي حین    ،حق ة    ف وفر الصكوك القانونی ت

ل      ددة مث ق بقضایا مح ي واالستغال     الدولیة األخرى حمایة تكمیلیة، بعضھا یتعل داث والتبن ق   لقضاء األح أو تتعل

 .بحاالت معینة مثل استخدام األطفال في النـزاعات المسلحة

 في  متفق علیھا من المعاییر وااللتزامات التي تعطي الطفل موقعا مركزیا مجموعة اتفاقیة حقوق الطفل تمثلو   

ن أجل    رام والسالم،        السعي م دل واالحت ع یسوده الع اء مجتم اه        وبن ا تج راف بھ دول مستعدة لالعت ون ال ي تك الت

ة إدارة ش      األ یم وكفال وفیر تسھیالت التعل ل ت داث   ؤطفال وقد تتسم ھذه االلتزامات بطابع مباشر مث ون قضاء األح

اء   التزاماتقد تكون  أو ،بطریقة سلیمة أدوارھم      غیر مباشرة تمكن اآلب ن االضطالع ب أو األسرة أو األوصیاء م

  .ومسؤولیاتھم األولى في رعایة األطفال وحمایتھم

رّ     ةف وتع ھ أيّ  االتفاقی ل بأن ة    الطف اوز الثامن م یتج اة ل رة صبي أو فت ر  ،عش ي   هوتعتب ردا وعضوا ف رة األف س

  .1واحدمجتمع في آن الو

ل   واتفاقیة    اوت               حقوق الطف ن تف الرغم م ا، ب ي صادقت علیھ دول الت ن ال ة م ة كل دول ا داخل والی ة قانون ملزم

ي         الطرق التي تدخل بھا الدول القانون الدولي في  ة الت ى الطریق دوره عل ؤثر ب ا ی ة، وھو م نظمھا القانونیة المحلی

  .مثال االستعانة باالتفاقیة في المحاكم المحلیة یمكن بھا

ذا الفصل سنتطرق     1993عام   حقوق الطفل اتفاقیةوقد انضمت الجزائر إلى الدول المصادقة على     ، وخالل ھ

ة ال  ة وآلی ي االتفاقی واردة ف ام ال م األحك ى أھ ى تطبیقإل ة عل ا،رقاب ریع   ھ ي التش ة ف ذه االتفاقی ة ھ نبین مكان ا س كم

المبحث  ، نتطرق في في ثالث مباحثذلك الجزائري وكیفیة تطبیق الجزائر ألحكام االتفاقیة في قانونھا الداخلي و

ى   الثانيالمبحث ، وفي الدولیة لحقوق الطفل لالتفاقیةاألحكام العامة  إلى األول ذ     إل ى تنفی ة عل ة الرقاب ة آلی  االتفاقی

  .الدولیة لحقوق الطفل لالتفاقیةوضعیة الجزائر بالنسبة  إلى المبحث الثالثفي  تطرقون الدولیة لحقوق الطفل

  

  

  

  

                                                             
  .1989لعام  حقوق الطفلالدولیة ل تفاقیةالاالمادة األولى من ) 1
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  ث األولـــــحـبــمــال

 لــــفــطـوق الــقــحـة لــیـدولـال ةــیــاقـفـلالتة ـامـعــام الــكـــاألح
دولي   العام الدافع  إن    وطني وال انوني بضعفھم          وراء العمل ال وي والق راف المعن ال ھو االعت ن األطف ة ع بالنیاب

ي            ا ف وقھم، بم ة حق احترام وكفال االلتزام ب راف ب ة خاصة، واالعت ى رعای االنفعالي والبدني والنفسي، وحاجتھم إل

ى ال       ع عل ا المجتم ي یعلقھ ة الت ن القیم واغل ع ذه الش ر ھ م وتعب رام آرائھ ك احت یس   ذل ا ول ا علیھ ة حرص طفول

ة ستؤثر    ، باعتبارھا حقال للتدریب على البلوغ ي الطفول ویجب أن نعترف في نفس الوقت بأن األحداث التي تقع ف

  .على الفرد عندما یكبر ومن ثم على المجتمع برمتھ

ال              ة الخاصة باألطف وانین الدولی ن الق دة م انوني الرئیسي لمجموعة متزای وتمثل اتفاقیة حقوق الطفل الصك الق

ة  ، وتغطي المجموعة الكاملة الخاصة بحقوق اإلنسان وقد جرى العرف على تصنیف ھذه الحقوق إلى حقوق مدنی

ادة    ف ،ناحیة األخرى یة وثقافیة من الوسیاسیة من ناحیة وإلى حقوق اقتصادیة واجتماع ا تشیر الم ة بینم ن   الرابع م

ذا التصنیف    تفاقیةاال ى ھ ذا النحو         إال أن إل ى ھ ر مقسمة عل ة نفسھا غی واد الجوھری ذه    ، الم ع أن جوھر ھ والواق

  .  زر جمیع الحقوقتآاالتفاقیة ھو التشدید على ترابط و

ي تغ            وق الت دد وصف مجموعة الحق ذا الص ي ھ د ف ة       وقد یكون من المفی ى ثالث ا تنطوي عل ة بأنھ ا االتفاقی طیھ

ي أ   ، محاور رئیسیة وھي التوفیر والحمایة والمشاركة الحق ف ة ب م   تن وھكذا یتمتع األطفال بصورة جوھری اح لھ ت

یم    أشیاء وخدمات معینة  ة الصحیة والتعل ین الرعای ال الحق   ، تتفاوت بین الحق في التمتع باسم وجنسیة وب ولألطف

ن      في التمتع بالحمایة  دون وجھ حق م انھم ب من أعمال معینة مثل التعذیب واالستغالل واالحتجاز التعسفي وحرم

س       رعایة الوالدین ي تم رارات الت ي الق كما أن لھم الحق في القیام بأشیاء وفي التعبیر عن آرائھم، أي المشاركة ف

  .حیاتھم وفي المجتمع برمتھ على السواء

  :كمایلي مطالب من خالل ثالثلى ھذه الحقوق بمزید من التفصیل إسنتطرق و   

  .الدولیة لحقوق الطفل لالتفاقیةمبادئ العامة ال :األول المطلب 

  .الدولیة لحقوق الطفل االتفاقیةحقوق المحمیة في ال :المطلب الثاني 

 .تدابیر الحمایة الخاصة :المطلب الثالث
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 لـــــفـــطـوق الــقـــحـة لـیـــدولـال ةـیــاقـفـلالتة ـــــامــعـال ادئــبـمـال: ب األولـلـطـالم
ا       أساسیة تشكل فلسفتھا  مبادئمكانة خاصة على أربعة  االتفاقیةتضفي     ا عفوی ي متنھ رد ف ة، وھي ت دون  العام

ذه   مبادئأي إشارة إلى أنھا  ادئ عامة، والقصد من ھ ي تفسیر      المب و المساعدة ف ة ھ الي إرشاد     االتفاقی ككل وبالت

ا   ،البرامج الوطنیة للتنفیذ ادئ والفضل في إبرازھا على أنھ ل      أساسیة   مب وق الطف ة حق ى لجن ود إل ي درست  یع  الت

ل    وق الطف ي لحق وم الحقیق الل   ،المفھ اد فخ بتمبر    انعق ي س ى ف ا األول وبر   -دورتھ ة رأت أن  1991أكت   االتفاقی

  .1تعكس المفھوم الحقیقي لھذه الحقوقتتضمن حقوق اإلنسان لألطفال، وأن موادھا 

ذه      د وردت ھ ادئوق واد     المب ي الم ة ف فة خاص ر     12و 6و 3و 2بص ع البش ى جمی ا عل ق األوالن منھ ، ینطب

  .فقط ن اآلخران األطفالآدبالنسبة لألطفال في حین یخص المب االتفاقیةوتؤكدھما 

  :یلي في أربعة فروع كما المبادئوسنتناول ھذه    

  

 زـــیـیـمــدم التـــعدأ ــبــم: رع األولــــفـــال
ادة       ل الم ان مث وق اإلنس ة لحق ق الدولی ن المواثی د م ھ العدی دأ تبنت ذا المب ةھ وق   الثانی المي لحق الن الع ن اإلع م

من العھدین الدولیین  الثانیة، وكذلك المادة 1959، والمبدأ األول من إعالن حقوق الطفل لعام 1948اإلنسان لعام 

ام   ادرین ع ا  1966الص ین ب وق  لالخاص یة، والحق ة والسیاس ادیةحقوق المدنی ة، االقتص ة  االجتماعی والثقافی

ر ومضمون المبدأ ھو أن الناس جمیعا متساوون في الحقوق والواجبات وال فرق بینھم بسبب الغنى أو  ون   ،الفق الل

  .ألي سبب آخرأو الجنس أو 

  :حقوق الطفل على أنھ اتفاقیةمن األولى  فقرةال الثانیةلذلك فقد نصت المادة    

وع         "  وقھم دون أي ن ع بحق ا التمت ذین یخضعون لوالیتھ ال ال ینبغي على الدول األطراف أن تضمن لجمیع األطف

یتھم   ھ، أو جنس انوني علی ي الق ھ أو الوص ل أو والدی ر الطف ن عنص ر ع ض النظ ز، بغ واع التمیی ن أن تھم م        أو لغ

ره    ي أو غی م السیاس انتھم، أو رأیھ ي أو    أو أو دی ومي أو اإلثن لھم الق اعيأص زھم االجتم رواتھم، أو عج         ، أو ث

  ."أو مولدھم، أو أي وضع آخر

ي ال    واالتفاقیة    ال ف ة األطف ل     في ضوء المادة السابقة ترسي مبدأ المساواة بین كاف ین الطف الم السیما ب ة  ع والطفل

ا و   المرأة بشكل عام من وجود نوحیث كانت تعاني البنات و ة بینھ ة التمییزی ى     ع من المعامل ل حت ین شقیقھا الطف ب

ل  عقیكان دین الطفل و بین األطفال في العالم أیا االتفاقیةداخل األسرة الواحدة، كما ساوت  دتھ، فال فرق بین الطف

ال أی  المسلم و م السیاسي أو    المسیحي والیھودي، وال فرق بین األطف ان رأیھ اعي ا ك ة أو ، أو االجتم ة   الطائف األقلی

ذه   ة التي ینتمون إلیھا، وأیضا ال فرق في الحقوق الواردة في ھ راء     االتفاقی ال الفق ین األطف اء، وال یجب   وب األغنی

                                                             
  .110، ص2000 لبنان، ، بیروت،حقوق الطفل، التطور التاریخي منذ بدایات القرن العشرینغسان خلیل، ) 1
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ع        ب أن یتمت رعیین، فیج ر الش رعیین وغی ال الش ین األطف وق ب ذه الحق نح ھ ي م ز ف ذلك التمیی ر   ك ال غی األطف

   .الذین لھم نسب معلوموق التي یتمتع بھا األطفال لشرعیین بذات الحقا

ة من  الثانیة المادة فبموجب ،ضد األطفال یتخذ عدة أشكال التمییزف    زم  االتفاقی دول  تل ة  األطراف  ال ع  بكفال  جمی

وع  أّي دون االتفاقیة في الموضحة الحقوق ن  ن واع  م ز  أن ض النظر   التمیی ن  بغ ل  عنصر  ع ھ  أو الطف و  ،والدی ن ل

تھم  أو جنسھم بشرتھم أو  نھم  أو لغ م السیاسي   أو دی ره  أو رأیھ ومي  أصلھم  أو غی اعي  أو الق  وضع  أّي أو االجتم

ا  المنصوص  "آخر  وضع أي"لعبارة  لجنة حقوق الطفل تفسیر ویشمل، آخر ادة    علیھ ذه الم ي ھ ل  وضع  ،ف  الطف

روس  المصاب  ثال   بفی دز م ھ  وضع  أو اإلی ھ،  المصابین  أبوی ا  یفضي  نتیجة  فأسوأ  ب ز  إلیھ د  التمیی ال  ض  األطف

  .1عام بوجھ تمعلمجا أو المحلي ومجتمعھم أسرھم جانب من عنھم التخلي ھي بالفیروس المصابین

ع  التعامل  أشكال شتى على جوانبھ جمیع من التمییز عدم مبدأ كذلك  ینطبقو    ال  م یھم  نبم  األطف  المنفصلین  ف

ز  أي خاص بوجھ المبدأ ھذا ویحظر ،المصحوبین ذویھم وغیر عن ى  تمیی ل  وضع  أساس  عل ر  بوصفھ  الطف  غی

ا  أو الجئا بوصفھ أو ذویھ عن منفصال أو مصحوب اجرا  أو للجوء  ملتمس ادة و ،مھ ة   الم ن  الثانی ة م ل  االتفاقی  تكف

دول  حقوق الطفل لجنة وتحث، االتفاقیةفي  علیھا المنصوص الحقوق التمییز أنواع من نوع أي دون طفل لكل  ال

ادة ف ،المبكرة  الطفولة مرحلة في خاصة الحقوق إعمال على المبدأ ھذا آثار تحدید على االتفاقیةفي  األطراف  الم

ي  الحاالت في مثال ،األسباب من سبب ألي عام بوجھ األطفال صغار ضد التمییز عدم یجب أنھ معناھا الثانیة  الت

ن  متساویة  حمایة توفیر على القوانین فیھا تنص ال ف  م ع  العن ال  لجمی ن  األطف یھم  بم ال   ف    ، فھؤالء 2صغار األطف

بیا  ضعفھم بسبب ضدھم التمییز لخطر خاص بوجھ یتعرضونقد  ادھم  نس ى  واعتم ن   عل ال  أجل  اآلخرین م  إعم

ثال  بوالدیھم، یلحق الذي التمییز آثار من أیضا األطفال صغار یعاني قدو ،حقوقھم د  إذا م ال  ُول إطار   خارج  األطف

ي  أو التقلیدیة القیم على خروجا لتشّك أخرى ظروف في أو الزوجیة ي  الحاالت  ف ون  الت ا  یك دان  فیھ ین  الوال   الجئ

 أشكالھ وأینما كانت مھما التمییز ھذا ومكافحة رصد مسؤولیة األطراف الدول عاتق على وتقع لجوء، ملتمسي أو

  .األخرى المؤسسات أو المدارس أو المحلیة تمعاتلمجا أو األسر داخل  وقع

ؤدي و    ز  ی ي  باألصل  المتصل  التمیی ة  العرق ة  أو والطبق ة،  الفئ اة   الشخصیة  والظروف  االجتماعی          وأسلوب الحی

دات  المتصل  أو ة  السیاسیة  بالمعتق ال ألل والدینی دیھم  أو طف ى   وال ال  استبعاد  إل ن المشاركة   األطف ة  م ي  الكامل  ف

ع لمجا و  تم ا   وھ ؤثر م ى  ی درة  عل دین  ق ى  الوال ا تھبمسؤولیا  النھوض  عل ا   م ذلك  ،تجاه أطفالھم ھ  ك ؤثر  فإن ى  ی  عل

ى  بالسخط  الشعور على أنھ یشجع لىع فضال بالنفس، اعتزازھم وعلى لألطفال المتاحة الفرص زاع  وعل ا  الن   فیم

  .والبالغین األطفال بین

للقانون  المخالفین األطفال جمیع معاملة على للحرص الالزمة التدابیر جمیع اتخاذ كذلك األطراف الدول علىو   

د  والتي الواقع، بحكم القائمة والفوارق التمییز حاالت إلى خاص بشكل االنتباه وینبغي متساویة معاملة تج  ق ن   تن ع

                                                             
1) UN.Doc. E/CN.4/2002/85,  p5. 

 .11، ص 2001أوت  األھرام،، بوركینافاسو، البرلماني الدولي حول حمایة ورعایة األطفالالمؤتمر أحمد فتحي سرور،  /د) 2
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ل  من األطفال، من ضعیفة فئات تشمل وقد متسقة سیاسة وجود عدم ال  قبی ال  الشوارع،  أطف ین  واألطف ى   المنتم إل

 األطفالخاصة و المعوقین واألطفال والبنات، األصلیة، الشعوب وأطفال لغویة، أو دینیة أو ثنیةإ أو عرقیة أقلیات

 أیضا  للتمییز ضحیة یقعون الذین للقانون المخالفون األطفال ھم وكثیرون ،1)المعاودون( مرارًا المخالفین للقانون

دما  الحال ھو كما ى  یحاولون الوصول   عن یم  إل ذا   ،العمل  سوق  أو التعل ن  ل الزم  م دابیر  اتخاذ  ال ع  ت ل  لمن ذا  مث      ھ

      من جھود من یبذلون ما في سابقا الجانحین األطفال إلى المالئمین الدعم والمساعدة تقدیم منھا بوسائل التمییز

  .2تمعلمجا في بناء بدور االضطالع في حقھم تؤكد عامة وتنظیم حمالت تمع،لمجا في مجددا االندماج أجل

ي أن ُی    ا ینبغ وق كم ات الحق لیة أو األقلی ات األص ال الفئ ي وأطف ل أجنب ن أص ال م ین واألطف ال الالجئ نح أطف   م

رھم    منح األطفال الذین یعانون من عجز الفرصة نفسھاوینبغي أن ُی ،نفسھا الممنوحة لسواھم جمیعا الممنوحة لغی

 . عیشي الئقمللتمتع بمستوى 

  

  ىــلــــضــفـل الــــفــطــح الـــالــصــمدأ ــبــم: يـــانــثـرع الـــــفـال
وق            اتفاقیةالمبدأ الثاني الذي أرستھ     دول األطراف لحق اة ال ة، ھو ضرورة مراع ا الثالث ي مادتھ ل ف حقوق الطف

ص              اال عند الطفل أّو د جاء ن ذلك فق ل، ول ق بالطف ا تتعل ة أو قضائیة أو غیرھ ة أو تنفیذی ة إجراءات إداری تخاذ أی

  :یلي كما االتفاقیةالمادة الثالثة من 

ة        "  ا مؤسسات الرعای ال، سواء قامت بھ ة في جمیع اإلجراءات التي تتعلق باألطف ة أو الخاصة   االجتماعی   العام

لطات اإلدار  ولى  أو المحاكم أو الس ات التشریعیة ی ة أو الھیئ اری ا  االعتب ل العلی الح الطف ف "األول لمص م یكت ، ول

د        االتفاقیة واضعو ذا المب دت ھ ل أك ط، ب ادة فق ذه الم ي      بنص ھ واد األخرى ف ن الم د م ة أ العدی اد   االتفاقی ل الم  ةمث

  .الفقرة الثالثة 40 ، المادة)ج(البند 37، المادة الثامنة الفقرة األولى، المادة التاسعة الفقرة األولى والثالثة

ي     ع أن تبن ةوالواق ھ    االتفاقی ة أو والدی لحة الدول ل مص ا أوال قب ل العلی الح الطف اة مص ل أوال ومراع دأ الطف لمب

یس بالضرورة أن تكون مصالح       و ھ ل ل، ألن أوصیائھ، ھو نقلة جدیدة على الصعید الدولي نحو حمایة حقوق الطف

  .والدیھ أو أوصیائھ، بل أن العكس قد یحدث في بعض الحاالتالطفل مرتبطة بمصلحة 

ل  اتفاقیةالثالثة من  المادة تنصو       ى  حقوق الطف دأ  عل أن  القاضي  المب تم  ب ي  ی ع  ف ي  اإلجراءات  جمی ق   الت تتعل

دم  بحكمكذلك  األطفال فصغار ،الفضلى الطفل لمصالح األول االعتبار إیالء باألطفال دون  نضجھم،  ع ى   یعتم عل

ؤثر  التي واإلجراءات بالقرارات یتصل فیما الفضلى ومصالحھم حقوقھم وتمثیل لتقدیر المسؤولة السلطات ى   ت عل

ي  رفاھھم ت  ف ذي  الوق ذ  ال ھ  تأخ ذه  فی م  السلطات  ھ درا  آراءھ ي  المتطورة  متھوق رد  ،الحسبان  ف دأ  وی المصالح   مب

 جمیع على الفضلى المصالح مبدأ وینطبق، 213و 20و 18و  9 المواد في ذلك في بما مرارًا االتفاقیة في الفضلى

                                                             
 .254، ص 1999 المملكة العربیة السعودیة، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة، الریاض،محمود محمد أحمد طھ،  /د) 1
  ، مجلة الدراسات القانونیة، جامعة بیروت، العدد األول، المجلد األحداث المنحرفین في التشریع الجزائي والمواثیق الدولیةحمایة  علي محمد جعفر،/د) 2

 .17، ص 1998جویلیة األول، 
 . حقوق الطفل اتفاقیةمن  21و 20و 18و 9أنظر المواد ) 3



 صل األولـالف الــحـمـایــة الـدولـیـة لحــقـوق الـطـفــل فــي ظــل االتـفــاقـیـة الــدولـیـة لـحـقــوق الـطـفــل

 

15  

 

ة  اإلجراءات  ال  المتعلق ب  باألطف ض  اتخاذ  ویتطل دابیر ال بع ة ال ت وقھم   فعال ة حق ائھم  والنھوض  لحمای وھم  ببق  ونم

 الیومیة المسؤولیة یتحملون اآلخرین الذین واألشخاص الوالدین ومساعدة لدعم تدابیر اتخاذ عن فضال ،ورعایتھم

  . األطفال حقوق إعمال عن

 المتعلقة القرارات صنع عملیة كامل وذلك في الحسبان، في تؤخذ أن یجب  األطفال لفرادى الفضلى فالمصالح   

دان  التي القرارات ذلك في بما وتعلیمھ وصحتھ الطفل برعایة ون  یتخذھا الوال ن  اآلخرون  المسؤولون  والمھنی  ع

ات  اتخاذ  األطراف الدول فعلى، األطفال ن  ترتیب ل   م ال  أجل تمثی ى  األطف ي  مستقل  نحو  عل ع  ف  اإلجراءات  جمی

ي  األطفال إلى االستماع ومن أجل الطفل، لمصالح اتحقیق یعمل ما شخص یتخذھا التي القانونیة ع  ف  الحاالت  جمی

  .متھأفضلیا أو آرائھم عن التعبیر بمقدورھم فیھا یكون التي

ا المصالح      ال  الفضلى  أم ان  أو كمجموعة  لألطف ي  وضع ت أن یجب   كی ي  الحسبان  ف ع  ف ات  جمی  وضع  عملی

وانین  ات  والسیاسات  الق رارات  اتخاذ  وعملی ة  الق ات  والقضائیة  اإلداری دمات   وعملی دیم الخ ي  تق ؤثر  الت ى  ت  عل

ال  ذا  األطف ي  اإلجراءات  یشمل  وھ ؤثر  الت ى  ت ال  عل دمات الب اإلجراءات المتصلة ك  مباشرة  بصورة  األطف  خ

ر   األطفال على تؤثر التي اإلجراءات عن فضال المدارس، أو الرعایة نظم أو ة،یالصح ل  مباشرة  بصورة غی  مث

 .النقل أو اإلسكان أو بالبیئة المتصلة اإلجراءات

ھ  الطفل رعایة جوانب جمیع تغطیة ھو حقوق الطفل اتفاقیةالثالثة من  للمادة العام من الطابع والغرض     وحمایت

ین  المادة تمتھو ،االتلمجا جمیع في انوني  اإلطار  بوضع  بالمشرعین المكلف ة  الق وق  لحمای ل  حق ن  فضال  الطف  ع

ھ  تقام الذي األساس الثالثة من االتفاقیة المادة تكون أن وینبغي ،بالطفل المتعلق القرار اتخاذ عملیات رامج  علی  الب

ى  ىتراع  أن وینبغي  والسیاسات، ل   الواجب  النحو  عل ي ك ة  ف ن  خدم دمات  م ة  الخ ل  المقدم ي  للطف  أي اتخاذ  وف

دمات  توفر التي األخرى والمرافق للمؤسسات بالخصوص موجھة الفضلى الطفل مصالحو ،بھ یتصل إجراء  الخ

ھ  إلى نظرا للطفل ع  أن ا  یتوق زم  أن منھ اییر  تلت وائح،  بالمع ي  تراعي  أن وینبغي  والل ام  ف ل   األول المق  سالمة الطف

د  الظروف جمیع وفي آخر اعتبار كل فوق االعتبار ھذا یسود أن ورعایتھ، وینبغي وحمایتھ د  عن ادات  رص  اعتم

   .المثال سبیل على المیزانیة

داث،  قضاء شؤون إدارة سیاق في المتخذة القرارات جمیع وفي    ل  مصالح  تراعى  أن ینبغي  األح الفضلى   الطف

ي  ام  ف ك  األول المق ال  أن ذل ون  األطف ن  یختلف ار  ع ي  الكب وھم  ف دني  نم ي  والنفسي،  الب ة   احتیاجاتھم  وف العاطفی

ة  ذه  وتشكل  والتعلیمی وارق  ھ ذي  األساس  الف وم  ال ھ  یق ف  علی ن  التخفی ب  م ال  ذن الفین  األطف انون  المخ ذه   ،للق وھ

داث  لقضاء  مستقل  نظام  وجود علة ھي وغیرھا الفوارق ة  وتستلزم  األح ة  معامل ال  مختلف ى  ،لألطف ة  ومعن  حمای

داف  والجزاء،  القمع مثل للعدالة التقلیدیة األھداف محل تحل أن ھو المثال سبیل على للطفل المصالح الفضلى  أھ
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 مشترك بتخطیط بذلك القیام ویمكن الجانحین األطفال مع التعامل لدى اإلصالحیة والعدالة التأھیل قبیل إعادة من

  .1الفعلیة العامة السالمة مع مراعاة

  

  وـــمـــنـاء والــــقـبــاة، الــیـي الحــــق فـــحـدأ الـــبـم: ثـــــالــرع الثـــفــال
وق اإلنسان         الحق في الحیاة أھم حقوق اإلنسان م بھ أن ّلمن المس    ھ سائر حق ع من ذي تنب ھ الحق ال ل إن ، إذ ال ، ب

د    حق آخر دون ضمان أولي وحمایة كافیة لھذا الحق  یعقل التفكیر في ممارسة أّي ذلك فق ة    اك ذه الحقیق نعكست ھ

لحقوق اإلنسان عامة والطفل خاصة، فجاءت أحكامھ مؤكدة على قدسیة ذلك الحق وضرورة على القانون الدولي 

    .2تأمینھ وحمایتھ لكل طفل

وق اإلنسان             المي لحق ا اإلعالن الع ذا الحق منھ ى ھ ة عل الحقوق     3ولقد نصت المواثیق الدولی د الخاص ب والعھ

ة ، وقبل ذلك نصت علیھ 5واألمریكیة لحقوق اإلنسان األوربیة االتفاقیتانوأكدتھ  ،4المدنیة والسیاسیة ف   اتفاقی جنی

   .19496الرابعة لعام 

ن        ادة السادسة م ة وبموجب الم ل   اتفاقی وق الطف ل     " :حق أن لك دول األطراف ب رف ال ا أصیال   تعت ل حق ي  طف ف

اة ف  ،"الحی م تكت ةول دول      االتفاقی ل ال ى أن تكف ادة عل س الم ي نف دت ف ل أك ط ب اة فق ي الحی ل ف ق الطف د ح بتأكی

ن بق    د ممك وه  ااألطراف إلى أقصى ح ل ونم دم           ، ء الطف ي ع ط ف ل فق اة ال یتمث ي الحی ل ف ي أن حق الطف ذا یعن وھ

وفیر         االعتداء ذا یجب ت وه ولھ ل ونم اء الطف مجموعة  على ھذا الحق، بل في توفیر الظروف المالئمة لضمان بق

  .من الحقوق األخرى كحقھ في التغذیة والصحة وحقھ في النفقة وفي المعاملة اإلنسانیة

اناً     ومن المعروف أن الحق في الغذاء    رد بوصفھ إنس ذا ال حق طبیعي لكل ف ھ      ، وھ رات عن ر التعبی د أكث حق یج

اال ي  كم دى ف ةوص ل اتفاقی وق الطف ادة  ،حق راف  24فالم دول األط ن ال ة م ب خاص ا تطل اذمنھ راءات  اتخ اإلج

اه الشرب          ة ومی ة الكافی وفیر األغذی ق ت ن طری ة ع نص   7المالئمة من أجل مكافحة األمراض وسوء التغذی ا ت ، كم

دني والنفسي           االتفاقیةمن نفس  27المادة  وه الب م لنم ي مستوى معیشي مالئ ل ف ص   8على حق كل طف ر ن ، ویعتب

  :في غایة األھمیة في ھذا الصدد، حیث تنص على أنھ االتفاقیةالفقرة الثالثة من  18المادة 

ز     "  مان وتعزی ي سبیل ض ذه   ف ي ھ ة ف وق المبین ة الحق ذه   االتفاقی ي ھ راف ف دول األط ى ال ة ، عل دم  االتفاقی أن تق

دین  ة للوال اعدة المالئم ي   المس انونیین ف یاء الق طالعأو األوص ل    االض ا أن تكف ل وعلیھ ة الطف ؤولیات تربی بمس

  ".تطویر مؤسسات ومرافق وخدمات رعایة األطفال

                                                             
  .18، ص 1995 بیروت، لبنان، المستقبل العربي،حقوق الطفل في القانون الدولي، دار نجوى علي عتیقة، ) 1
 . 1، ص1975، حاالت اإلعدام بال محاكمة أو اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة، مركز حقوق اإلنسان، جنیف، 11صحیفة الوقائع رقم ) 2
 . 1948لعام  المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 3
 . 1966لعام  الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المادة السادسة من العھد) 4
 .36، ص1993 مصر، ، اإلسكندریة،رسالة دكتوراهسعید فھیم خلیل، حمایة حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائیة،  /د) 5
 . 1949جنیف الرابعة لعام  اتفاقیةالمادة الثالثة من ) 6
 . حقوق الطفل اتفاقیةمن  24المادة ) 7
  .حقوق الطفل اتفاقیةمن  27المادة ) 8
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ت      ا اھتم ةالاكم ة ل تفاقی ھ الدولی ا ل ل وتقریرھ ة الطف ل بنفق وق الطف ادة  ،حق ت الم د عالج امن 27فق راحة  ھ ص

ل   ى الطف واد    مسؤولیة اإلنفاق عل ي ضوء الم ن   3و 2و 4، فف ة م در       االتفاقی دول األطراف تخصیص ق تضمن ال

ة كاف من الموارد في المیزانیة للخدمات  الء     االجتماعی ال وإی ام لصالح األطف ذین      اھتم ال ال ة األطف خاص لحمای

  .1ینتمون إلى الفئات الضعیفة والمھمشة ویجب أن تعطى األولویة لألطفال في توزیع الموارد

ادة    ولعلنا نجد سندًا    ص الم ة ن م  26لذلك في ن دول األطراف         االتفاقی رف ال ى ضرورة أن تعت نص عل ث ت حی

الفقرة  19، وقبل ذلك نصت المادة االجتماعيبما في ذلك التأمین  االجتماعيمن الضمان  االنتفاعبحق الطفل في 

س   ة الثانیة من نف ى   االتفاقی دول   عل رامج      اتخاذ واجب ال ة لوضع ب ة إجراءات فعال الزم     اجتماعی دعم ال وفیر ال لت

  .2للطفل

ة ، وقد كرست  وللطفل الحق في المعاملة اإلنسانیة التي تحترم حقوقھ وحریاتھ األساسیة    ادة    االتفاقی ي الم ك ف    ذل

ي      19 ف المنزل واع العن ن أن وع م د أي ن ة ض ن الحمای ن م اق ممك ع نط ل أوس نح الطف ى م عى إل ي تس ا الت          منھ

  .3)أ(البند 37 ةأو غیره من أشكال العنف، كما أكدت ذلك في الماد

ّدلو    د ق عو ق ةر واض اءة أو    االتفاقی ال أو اإلس كال اإلھم ن أش كل م حیة لش ل ض وع الطف ة وق تغاللإمكانی       االس

  :على) أ( البند 39أو التعذیب لذلك نصت المادة 

دني والنفسي وإعادة          "  ل الب ي إعادة التأھی دماج للطفل الذي یتعرض لحالة أو أكثر من ھذه الحاالت الحق ف  االن

  ". لھ االجتماعي

 

 ةــــاركـــشــمــر والــیــبـــعـي التــق فــحــدأ الـــبـــم: عـــرابـــرع الـــفــال
  :منھا حیث نصت على أن 12حقوق الطفل ھذا الحق في المادة  اتفاقیةست لقد كّر   

ذه   "  ة الدول األطراف في ھ ادر     االتفاقی ل الق ل للطف ى تكف ك اآلراء         عل ن تل ر ع ھ الخاصة حق التعبی وین آرائ تك

ل   ولى آراء الطف ل، وت س الطف ي تم ائل الت ع المس ي جمی ة ف اربحری ا االعتب ب وفق جھ الواج ل ونض ن الطف  ،"لس

ا  ھ       وتحقیق ى أن ا عل ادة ذاتھ ن الم ة م رة الثانی ة نصت الفق ذه الغای ة     " :لھ ھ خاص فرص ل بوج اح للطف یجب أن تت

ة   أوإلیھ في أي إجراءات قضائیة وإداریة تمس الطفل إما مباشرة  االستماع من خالل ممثل أو ھیئة مالئمة بطریق

  ". تتفق مع القواعد اإلجرائیة للقانون الوطني

اح       فطبقًا    اتھم، وأن تت ى حی ؤثر عل ي ت لھذه المادة ینبغي السماح لألطفال بالمشاركة الفاعلة في جمیع األمور الت

ار ذلك ألن لھم الحق في أن یعبروا عن آرائھم وأن یلھم حریة التعبیر عن آرائھم  ى    ستمع إلیھم الكب ذوھا عل ویأخ

لخاصة من ممارسة حقھ في التعبیر عن ھذه اآلراء محل الجد، كذلك یجب تمكین الطفل القادر على تكوین آرائھ ا
                                                             

 . حقوق الطفل اتفاقیةمن  3و 2و 4أنظر المواد ) 1
 .حقوق الطفل اتفاقیةالفقرة الثانیة من  19المادة ) 2

3) UN.Doc. A/55/41, 2000, p19. 
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ل               ن الطف ا حسب س ا لھ وزن الواجب إعطاؤھ ك اآلراء ال ع إعطاء تل ھ م ؤثر علی ي ت بحریة في جمیع المسائل الت

  .1ونضجھ

ض التساؤالت           ارت بع د أث دول ق ض ال ت بع ر     حول وإذا كان دأ حق التعبی ق مب ة تطبی إن  ،إمكانی رى  دوًال ف أخ

ي     ،االتفاقیةعكستھا في إعطاء ھذا الحق نقلة حضاریة  كثیرة رأت ا یعن رام وھو م ل داخل األسرة     احت آراء الطف

ؤثر   والمدرسة ومؤسسات الرعایة والمحاكم وفي إطار نظام قضاء األحداث ومشاركتھم في ج ي ت میع المسائل الت

ادة   فیھم وفقا ن   12للم ة م ا  االتفاقی ك وفق وھم     ، وذل اء نم دراتھم المتطورة أثن ر       ،لق ي التعبی ل ف ان حق الطف وإذا ك

ي          ا ف وق األخرى المنصوص علیھ ى ممارستھ للحق ؤثر عل ة والمشاركة ی ى أن      االتفاقی س صحیح بمعن إن العك ف

 اقتصادیاً حرمانھ من الحقوق األخرى یعیق ممارستھ لحقھ في المشاركة، فالطفل المحروم من التعلیم أو المستغل 

  .2 یمكن لھ المشاركة بالرأي أو التعبیر الحّرال

ل             درات الطف ا ق ن بینھ دة ظروف م ى ع ف عل لكن مشاركة الطفل مشاركة فعالة في العالم من عدمھا أمر یتوق

دى     ور، وم ي التط ذة ف احاآلخ روف       انفت وار والظ ار للح ن الكب رھم م دین وغی ادیةالوال ة االقتص  واالجتماعی

ا              واتفاقیةجتمع، موالسیاسیة لل ق لم ائن متل ل مجرد ك د الطف م یع ة فل ة مستحدثة للطفول ل جاءت برؤی حقوق الطف

  .3أساسیة وتلتزم بكفالتھا د الدولة بذاتیتھ فتقرر لھ حقوقاتعت بل أصبح كائنا احتیاجاتتوفره لھ الدولة من 

ن        واد م ي الم ل ف اركة للطف وق المش ى حق ى  12وتتجل ن  17إل ةم واد   اتفاقی ى الم افة إل ل باإلض وق الطف              حق

ة،  9و 5 رة الثانی ادة الفق ادة  23الم ى والم رة األول ادة 31الفق ت الم ى   23، وإن كان راحة عل نص ص ي ت ي الت ھ

ى        المعوق في المشاركة بوصفھا ھدفا خاصا حقوق الطفل ا عل ى منھ رة األول نص الفق ث ت باألطفال المعوقین، حی

ل     لیا أو جسدیاول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقتعترف الد" : ھأن ي ظروف تكف بحیاة كاملة وكریمة ف

  ".على النفس وتیسیر مشاركتھ الفعلیة في المجتمع اعتمادهلھ كرامتھ وتعزز 

دولة على  150طفل من  400بمنح األطفال حق المشاركة حیث تم دعوة أكثر من  ھتم المجتمع الدولي أیضااو   

اي     ي م ل ف ة بالطف ة المعنی دورة الخاص ور ال ل لحض ورك،    2002األق دة بنیوی م المتح ر األم ي مق ان ف ث ك حی

ي      ر ف الغ األث دورة ب ذه ال ال ھ ي أعم اركتھم ف ال ومش ؤالء األطف ور ھ رافلحض اركة   االعت ة مش ة وأھمی بقیم

 .4ألطفالا

ي    احتیاجاتھمأن األطفال ھم أفضل من یعبر عن  خلص مما تقدمستن    ذ ف ار مع األخ ى     االعتب ل عل درة الطف أن ق

ة     ال وخاص جیع األطف ب تش ذلك یج ور، ل ي التط ذة ف درة آخ ي ق ور ھ ى األم م عل ى الحك ھ وعل ن نفس ر ع التعبی

  .المراھقین والشباب على المشاركة في جمیع العملیات والقرارات التي تؤثر في وضعھم داخل األسرة وخارجھا

                                                             
1) Platt, Anthony. The child savers: the invention of delinquency, Chicago: university of Chicago press, 1969, p230.  
2) UN.Doc. A/55/PV.63, 2000, p2.  
3) Hart, Roger. A. Children’s participation: From tokenism to citizenship, UNICEF international child development 
centre, Florence, Italy, 1992, p 6 and 7.   

UN.Doc.A/55/163-5/2002/172, p20.  )4  
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ذه        المبادئوتعلیقا على ھذه     ل الفضلى ھي المحور األساسي لھ ادئ األربعة، یمكن القول أن مصلحة الطف  المب

  .التمییز وبحق الطفل في الحیاة والبقاء والنمو والمشاركة مبمبدأ عد االلتزامن خالل مفھي ال تتحقق إال 

  

 لــفـطــوق الـقـحـة لـیـدولـال ةــیـاقـفـاالتي ـــة فــیـمـحـمـوق الــــقــحــال: يـــانـــثـب الـــلــطـمـال
وع          دد وتن ل بحسب تع ة للطف ات تتنوع صور الحمایة الدولی داءات  االنتھاك د     واالعت ع ض ي تق ل االت ث   ،لطف حی

ر   ونظرًاأنواعھ، بكل  واالستغاللالبدنیة  اإلساءةوصور  أشكالشتى  إلىعبر العالم  األطفالیتعرض مالیین  لتغی

إن         لم واضطراب ف ین س ل ب ا الطف یش فیھ ة الظروف التي یع ة تتناسب         اتفاقی ل حمای ل منحت كل طف وق الطف حق

ة خاصة            ب احتیاجاتھم حمای ي تتطل ال الت ض األطف اك بع إن ھن ذلك ف وطبیعة الظروف التي یحیا وینمو فیھا، وك

انحین    ال الج اقین واألطف ال المع ل األطف ع  مث دخل المجتم ب ت ا تطل اءت   دوليالمم ایا، فج ذه القض ع ھ ل م للتعام

ةالا ة ل تفاقی ةالدولی ل بقائم وق الطف لة  حق ة ومفص ن طویل ع  م ي جمی ل ف ؤمن للطف رم وت ب أن تحت وق الواج الحق

  :ليی اكمھذه الحقوق بمزید من التفصیل  مأھ سنتطرق إلىو األوقات،

  

  ةـــیـــدنـــمــات الـــریـــحــوق والــقـــحــال: رع األولــــفـــال

  ةـــــیــسـنـــجــوال مـــــــاالسي ـــل فـــفــق الطـــح :أوال
ھ  من الحقوق الطبیعیة للطفل     ون ل د      أن یك ي سجالت الموالی د ف م وأن یقی ذا     إس ھ بموجب ھ ث أن م ، حی تم   االس ی

ن   1959تمییزه عن غیره من البشر، وأول میثاق أعطى ھذا الحق للطفل ھو إعالن حقوق الطفل لعام  الصادر ع

م    م، ث الجمعیة العامة لألمم المتحدة، حیث نص المبدأ الثالث منھ على أن للطفل بعد میالده حق في أن یكون لھ إس

ام   أعید النص على ھذا الحق لصالح الطفل بطریقة ملزمة في  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لع

ل أن  19661 ذلك قی م، ول ل،    االس ف بالطف ة للتعری ة البدای و نقط ھ و   ھ ة نفس ى معرف اعدتھ عل ذا ومس ةك  معرف

حقوق الطفل على ھذا  اتفاقیة، لذلك فقد أكدت 2والھویة االنتماءاآلخرین، ویشكل األساس الذي تبنى علیھ مشاعر 

م  " :الفقرة الثانیة منھا على أنھ 7صت المادة الحق حیث ن ھ إس ا   3..."یسجل الطفل بعد والدتھ فورا، ویكون ل ، كم

 . 4على حق الطفل في أن یكون لھ إسم عن طریق الحرص على حمایة ھویتھ االتفاقیةمن نفس  8أكدت المادة 

ا  وتعتبر     ة الجنسیة إحدى حقوق الطفل التي كفلتھا لھ المواثیق الدولیة ومنھ ام     اتفاقی ل لع وق الطف ي   1989حق ف

ؤدي    " :مادتھا السابعة الفقرة األولى منھا، والجنسیة عند البعض تعني ي ت دماج الرابطة القانونیة والسیاسیة الت  الن

                                                             
 .1966من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة السیاسة لعام  2فقرة  4المادة  )1

2) The Rights to Name and Nationality: the Best we have to give on the rights of the child, UNICEF, 1989, p11.  
           دار العلم  حقوق اإلنسان، المجلد الثاني، ،الحمایة القانونیة لألطفال في إطار مشروع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفلمحمد السعید الدقاق،  /د) 3

 .337، ص 1989 ، لبنان،بیروت ،للمالیین
حقوق الطفل ھذا المبدأ بناء على اقتراح من األرجنتین على ضوء خبرة ھذا البلد خالل السبعینات في مجال اإلختفاءات الجماعیة  اتفاقیةأدرج صائغو ) 4

 .لألطفال الذین زورت أوراق ھویتھم عن قصد وقطعت روابطھم األسریة تعسفا
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ا الفرد في عنصر السكان بوصفھ من العناصر المكونة للدولة  د ، 1"ذاتھ بعض اآلخر   وعن ة   ": ھي  ال رابطة قانونی

وق            ادل الحق ة بتب یس ومرتبط الح واألحاس ود والمص ي الوج ي ف اط فعل ى رب تند إل ا، وتس ة ورعایاھ ین الدول ب

  .2"والواجبات

ادة                  ھ الم ا نصت علی ذا م ط وھ ل فق یس الطف وق اإلنسان ول ن حق ن اإلعالن    15والجنسیة بشكل عام حق م م

الفقرة الثالثة من العھد الدولي الخاص  24، وتم تأكید ھذا الحق لصالح اإلنسان في المادة 3لحقوق اإلنسانالعالمي 

ة ، ثم جاءت 4بالحقوق المدنیة والسیاسیة ذا الحق لصالح            اتفاقی ى بھ رة األول ا السابعة الفق ي مادتھ ل ف وق الطف حق

  :الطفل حیث نصت على أنھ

  ".ویكون لھ قدر اإلمكان الحق في معرفة والدیھ وتلقي رعایتھماجنسیتھ  اكتسابللطفل الحق في  " 

ول   ل ونظرًا    لصعوبات التي تعرقل الحیاة الطبیعیة لألطفال عدیمي الجنسیة فإن المجتمع الدولي سعى إلیجاد حل

رام   ة لھذه المشكلة لذلك تم إب ن حاالت       االتفاقی د م ة الخاصة بالح دام الدولی ورك    1961الجنسیة عام    انع ي نیوی ف

ي    اذ ف ز النف ت حی ي دخل ة، الت دة األمریكی ات المتح مبر  13بالوالی والي  1975دیس رور ح د م ا 14بع ى  عام عل

   .الجنسیة انعدامإبرامھا والتي عالجت العدید من حاالت 

ق بمش       ا یتعل دیم الجنسیة ك   واتفاقیة حقوق الطفل في صیاغتھا األولى فیم ل ع نص  كلة الطف ت ت ى   ان  اكتساب عل

ذر        ا إذا تع ى إقلیمھ د عل ي یول ة الت ھ، ونظراً     اكتسابھ ھذا الطفل لجنسیة الدول د والدی ض    لجنسیة أح لمعارضة بع

ؤدي    ع    الدول التي ترغب في إخضاع مسألة الجنسیة لقوانینھا الوطنیة فقد تم تعدیل ھذه الصیاغة بشكل ی ى تمت إل

دیم المساعدة     التزامامنح جنسیتھا للطفل، إال أنھا وضعت  الدول بحریة في منع أو على عاتق الدول األطراف بتق

ض               ن بع ر مشروعة م ة غی ذي یحرم بطریق ل ال ة الطف ات ھوی ن أجل اإلسراع بإعادة إثب      والحمایة المناسبتین م

   .5أو كل عناصر ھویتھ

  

ات ــیـــعــمــن الجــویــكــة تـریـوح رــبیـعـتـة الــریـــي حـــل فــفـطــق الـــح: اــیــانـث

  يـــمــــلـــــع الســـمــجــوالت
ون         ي أن یك ل الحق ف القانون الدولي لحقوق اإلنسان بشكل عام واتفاقیة حقوق الطفل بشكل خاص یمنحان الطف

ھ     ،لھ رأي ة ل رأي ال قیم كما یمنحانھ كذلك الحق في التعبیر عن ھذا الرأي وبدون ھذا الحق األخیر یصبح حق ال

  .ألن الحق في الرأي مقترن ومشروط بحریة التعبیر

  :ھحقوق الطفل على أن اتفاقیةمن  12وقد نصت المادة    
                                                             

 .28، ص1993 مصر، ضة العربیة،، المبسوط في شرح نظام الجنسیة، الطبعة األولى، دار النھأحمد سالمة /د) 1
  .9و 8، ص 1996 مصر، مصطفى فؤاد، الجنسیة والمواطن ومركز األجانب، دار النھضة العربیة، /ھشام صادق، د /د) 2
  .1948لعام  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 15المادة  )3
 .1966لعام  والسیاسیةالفقرة الثالثة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  24المادة ) 4
  .حقوق الطفل اتفاقیةالفقرة الثانیة من  8المادة ) 5
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ي           "  ذه اآلراء ف ذ ھ ة وأن تؤخ ھ بحری ن رأی ر ع ي أن یعب ل الحق ف ؤثر      للطف ة قضیة أو إجراء ی ي أی الحسبان ف

ا        "علیھ د إنفاذھ ا ورص وقھم وحمایتھ ز حق ي تعزی  ، وھذا الحق یعزز مكانة األطفال بوصفھم مشاركین ناشطین ف

ي األسرة والمجتم    احترامما یجري تجاھل  وكثیرا ع   كون األطفال فاعلین بوصفھم مشاركین ف ي والمجتم ع المحل

  .غیر مناسبة على أساس العمر وعدم النضج اعتبارھابما یجري رفضھا  ككل، أو كثیرا

ى               اتفاقیةمن  13ونصت المادة     ي الحصول عل ة نظره وف ھ ووجھ ن رأی ر ع ي التعبی ھ ف ن حق ل ع وق الطف حق

ات ال ذه   معلومات ونشر األفكار والمعلوم نح ھ ة ، وم تتبع بالضرورة         االتفاقی ھ یس ر عن رأي والتعبی ة ال ل حری للطف

ع   ،وحق التظاھر وحق تشكیل نقابات االجتماعمنحھ عدة حریات أخرى مقترنة بھ كحریة  تجمعات أو جمعیات م

ام والسالمة           ام والنظام الع ن الع انون لصالح األم ددھا الق ي ح مراعاة ضوابط ممارسة ھذه الحقوق والحریات الت

  :ھحقوق الطفل حیث نصت على أن اتفاقیةمن  15أكدتھ المادة  العامة وھذا ما

  ."إلى الجمعیات وفي حریة التجمع السلمي االنتماءتعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حریة  " 

ى أصغر         اتفاقیةمن  15و 12و 13ونود أن نؤكد أن المواد     ال حت ات األطف ع فئ ى جمی ق عل حقوق الطفل تنطب

ا           ي ینبغي إیالؤھ م الت ن آرائھ وق اإلعراب ع ار األطفال سنا یحق لھم بوصفھم أصحاب حق اً   االعتب  الواجب وفق

    .لسن الطفل ونضجھ

أثیراً  ولقد    راً  كان التفاقیة حقوق الطفل ت ق        كبی ي تطبی وطني ف دولي واإلقلیمي وال ى الصعید ال رأي    عل ة ال حری

ثال    والتعبیر عنھ عند األطفال في  الم فم دان الع ن بل ل      العدید م ي البرازی ال الشوارع ف ذب   استطاعوا أطف اه ج  انتب

تظم   "  ، ونظم ھؤالء األطفال أنفسھم في تجمع وأطلقوا علیھام العالمي والمحلي نحو مشكالتھمالرأي الع ع من تجم

ع حل           عامًا وھم یعقدون مؤتمرًا "طفال الشوارع في البرازیلأل ذا التجم ن خالل ھ م كل عامین واستطاعوا م لھ

  .1بعض المشكالت الخاصة بھم

ة          نتشار فكرة البرلمان الصغیر أیضاویعد ا    رأي وحری ي ال ل ف ي لحق الطف ق عمل الم تطبی في عدة دول من الع

ة      التعبیر عنھ، غیر أن ھذا البرلمان یجب أن یؤخذ مآخذ الجد واعتبا ر تجرب ة، وتعتب ة حقیقی ره مؤسسة دیمقراطی

ال ومجالس شعبیة         ان منتخب لألطف ا برلم د بھ دولة مالدوفیا رائدة على مستوى العالم في ھذا االتجاه، حیث یوج

  .2منتخبة من األطفال تعمل مع اإلدارات المحلیة إلشراك األطفال البالغین في عملیة صنع واتخاذ القرار

  

  نــدیـــالدة وـــیـــقـــعــالحــریـــة ي ـــل فــــفـــطــق الـــح: اـــثــالـــث
المي     ن مبدأ حریة العقیدة والدین بدءاست المواثیق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسالقد كّر    ن اإلعالن الع وق  م لحق

ام    رورا1948اإلنسان لع ام       ، وم یة لع ة والسیاس الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال اءاً ا، و1966بالعھ ة  نتھ باتفاقی

  :األولى منھا على أنھ ةالفقر 14التي نصت في المادة  1989حقوق الطفل لعام 

                                                             
 1)  . 39المرجع السابق، ص  ،تفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفلإالحمایة القانونیة لألطفال في إطار مشروع محمد السعید الدقاق،  /د 

2) The state of the world's children. UNICEF, 2002, p41. 
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ذا الحق      "تحترم الدول األطراف حق الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین "  ، ثم وضعت ضوابط ممارسة ھ

  :الفقرة الثانیة منھا والتي نصت على أنھ 14في المادة 

ھ             تحترم الدول األطراف "  ي توجی ھ، ف انونیین علی ة، األوصیاء الق ا للحال ذلك تبع دین، وك ات الوال وق وواجب حق

ل المتطورة     درات الطف ع ق ادة   "الطفل في ممارسة حقھ بطریقة تنسجم م ذه      14، وأضافت الم ن ھ ة م رة الثالث الفق

  :ضوابط أخرى لممارسة الطفل ھذا الحق، حیث نصت على أنھ االتفاقیة

ة السالمة          اإلال یجوز أن یخضع  "  ة لحمای انون الالزم ا الق نص علیھ ي ی ود الت دات إال للقی جھار بالدین أو المعتق

  ".لحریات األساسیة لآلخرینالحقوق و أو ا  العامة الصحة أوأو النظام أو اآلداب   العامة

در      فاتفاقیة حقوق الطفل تتیح للطفل الحق في اعتناق أي دین أو تغییر دینھ ألي دین آخر وفي ذات الوقت ال تھ

ز، بشرط أن             ن التمیی وغھم س ل بل ا قب ة م ي مرحل الھم، السیما ف ھ أطف حقوق اآلباء واألمھات القانونیین في توجی

       العامة أو اآلداب والنظام  والسالمة د لصالح الصحة یمارس الطفل ھذا الحق في حدود القانون وما وضعھ من قیو

  .العام، وھذه القیود ترد على كل األنشطة اإلنسانیة في إطار أي مجتمع منظم في العالم

دول             اتفاقیةمن  14ألن نص المدة  ونظرا    د تحفظت ال ي الشریعة اإلسالمیة فق ا جاء ف ل یخالف م وق الطف حق

ذه   ى ھ دیق عل د التص ھ عن المیة علی ةاإلس ار، االتفاقی ا أن باعتب ك واجب دول   ذل ض ال أت بع د لج ذا وق ا، ھ علیھ

   .1التي تخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة االتفاقیةاإلسالمیة إلى وضع تحفظ عام على كافة نصوص ھذه 

  

  بـــذیـــعــتـرض للــــعــتــدم الــــي عــــفل ـــفــطـــق الـــح: اـــعـراب
  :حقوق الطفل بأن تعمل الدول على اتفاقیةمن  37تقضي المادة    

ة القاسیة   أال یعر "  انیة أو الإل أوض أي طفل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوب ة  نس و  "المھین ، وھ

  :التي تقضي من الدول أن االتفاقیةاألولى من نفس  الفقرة 19ما تكملھ المادة 

ف       واالجتماعیةتتخذ جمیع التدابیر التشریعیة واإلداریة  "  ة أشكال العن ن كاف ل م والتعلیمیة المالئمة لحمایة الطف

ة أو االستغالل      ال وإساءة المعامل أو الضرر أو اإلساءة البدنیة أو العقلیة واإلھمال أو المعاملة المنطویة على إھم

ھ أو أي  شخص آخر ی            انونیین علی دین أو األوصیاء الق ة الوال ي رعای د  بما في ذلك اإلساءة الجنسیة، وھو ف تعھ

   ".الطفل برعایتھ

ب         اتفاقیةمن  28باإلضافة إلى ذلك، تشیر الفقرة الثانیة من المادة     دارس وتطل ي الم ى النظام ف ل إل وق الطف حق

ة   إلى الدول األطراف أن تتخذ كافة التدابیر المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو یتماشى مع كرام

ادة     الطفل اإلنسانیة ویتماشى مع  ة، وال تتضمن الم ذه االتفاقی رة   19ھ ادة    2والفق ن الم ى     28م إشارة صریحة إل

یریة    ال التحض جل األعم م تس ة ول ة البدنی ةالعقوب ل أي مناقش  لالتفاقی وق الطف ة لحق وصب اتالدولی ة  خص العقوب

                                                             
1) UN.Doc. E/2/(Rev.4), July 28th  1995, p18-28. 
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ة البدنیة، غیر أنھ یجب النظر    ى غرار جم      لالتفاقی ل عل وق الطف ة لحق وق اإل   الدولی ع صكوك حق نسان بوصفھا   ی

زمن،   یتطور تفسیره   صكا حیا م       بمرور ال ام رق ق الع ي التعلی د ورد ف الحقوق     1999عام   13وق ة ب ة المعنی للجن

  :والثقافیة بشأن الحق في التعلیم واالجتماعیة االقتصادیة

دولي ترى اللجنة أن العقاب البدني ال یتسق مع المبدأ التوجیھي األساسي لقانون حقوق  "  ي    اإلنسان ال المكرس ف

ة ي      دیباج ب ف ن التأدی رى م اط أخ ة أنم رد وثم ة الف و كرام دین وھ ال العھ ان وك وق اإلنس المي لحق الن الع اإلع

  .1"المدرسة كاإلذالل على المأل، قد ال تتسق أیضا مع الكرامة اإلنسانیة

س         اتفاقیةمن  19كما تستند صیاغة المادة     ن نف ة م ادة الرابع ى الم ل إل وق الطف ة االتحق ین بوضوح أن    فاقی وتب

اء       ة للوف دابیر الزم ن الت ا م ات التدابیر التشریعیة وغیرھ ف          بالتزام ع أشكال العن ن جمی ال م ة األطف دول بحمای ال

ن   39وتقضي المادة  ة م دني والنفسي وإعادة             اتفاقی ل الب دابیر لتشجیع التأھی ل الت دول ك ذ ال ل أن تتخ وق الطف حق

اج  اعياإلدم ال أو   االجتم كال اإلھم ن أش كل م حیة أي ش ع ض ذي یق ل ال تغاللللطف ذیب االس اءة أو التع      أو اإلس

ن ضروب          ا م ة وغیرھ ة البدنی ة فالعقوب انیة أو المھین أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإلنس

یة ة القاس یما العقوب ررا جس ق ض د تلح ة ق ي  أو المھین دني والنفس النمو الب اعيب ة  واالجتم تلزم رعای ال یس لألطف

  . وعالج صحیین وغیر ذلك من أشكال الرعایة والعالج المناسبة

د      عقدت لجنة حقوق الطفل الیوم األول من یومي 2000وفي سبتمبر     ة بشأن العنف ض ال  المناقشة العام األطف

ق بحظر   بعد ذلك توصیات تفصیلیة، بم واعتمدت، "عنف الدولة ضد األطفال"وركزت على  ا فیھا توصیات تتعل

ات جمیع أشكال العقوبة البدنیة وبدء حمالت إعالمیة  لتوعیة الجمھور وتحسیسھ بخطورة    وق اإلنسان    انتھاك حق

ال      د األطف افي للعنف ض في ھذا المجال وما یترتب علیھا من أثر ضار على األطفال وللتصدي لمسألة القبول الثق

  .2قا مع العنفبالتشجیع بدال من عدم التسامح إطال

  

  ةــــلــدیــبــة الـــایـــرعــــالة وـــریــــسة األـــئــیــبـال: يـــانـــثــرع الــــفــال
اء     ادأثن داد   انعق ة بإع ل المكلف ة العم ةمجموع ن   اتفاقی رة م ي الفت ل ف وق الطف ع  1987 -1980حق د وض وعن

روع   ة لمش ةالمسودة النھائی ف لأل    االتفاقی ع تعری ة حول وض ذه المجموع اء ھ ین أعض اد خالف ب ل س رة داخ س

دین           مسودة ھذا المشروع نظرا ى الوال وم ضیق یقصر األسرة عل ف األسرة مفھ ي تعری ألن بعض الدول تأخذ ف

   .واألطفال فقط

ب ا   واالتجاه    ى جان ذا   الدولي المعاصر یذھب إلى تبني مفھوم األسرة الواسع الذي یشمل األقارب إل وین، وھ ألب

ایتھم    االجتماعیةما أكده إعالن المبادئ  ال ورع ة األطف ع   3والقانونیة لحمای ام م ي  الخاص بالحضانة والتب   االھتم ن

                                                             
1  ) UN.Doc. HRI/GEN/1/(REV.6), p 14. 
2) UN.Doc. CRC/C/  100 , September 2000, p21. 

  .1986دیسمبر  3 بتاریخ 41/85ھذا اإلعالن صدر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب قرارھا رقم ) 3
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داه    "  :منھ على أن 3الذي نص في المبدأ رقم ، على المستویین الدولي والوطني األولویة للطفل ھي أن یرعاه وال

ن        األصلیان، فإن كانت رعایة الوالدین  ھ م ة ل وفیر الرعای ي ت األصلیین غیر متاحة أو غیر مالئمة یجب النظر ف

ذه   اتفاقیةمن  5وقد أشارت المادة  ،"قبل أقارب والدیھ ة حقوق الطفل صراحة إلى تبني ھ وم الواسع    االتفاقی للمفھ

ى العرف   لكل الدول األطراف، بل أ وم الواسع لألسرة لم یجعلھ ملزمالألسرة غیر أن تبنیھا لھذا المفھ حال ذلك إل

  .1الوطني السائد في كل مجتمع من مجتمعات الدول الداخلیة

 واالھتماموللوقوف على دور األسرة واآلباء واألوصیاء على األطفال في القیام بدورھم في تولي رعایة الطفل    

نت  ،حقوق الطفل اتفاقیةبھ وإعطائھ حقوقھ األساسیة الواردة في  ي س رع    طرق ف ذا الف اه    لھ دین تج مسؤولیات الوال

ة      ،عدم فصل الطفل عن والدیھ وجمع شمل األسرة و الطفل تھم العائلی ن بیئ ال المحرومون م ي و األطف ك  التبن  وذل

  :كما یلي

  لـــفـــطــاه الـــجــن تــدیــوالــات الــــیـؤولــــســم: أوال
ة تشیر دیباجة      ى األسرة    االتفاقی ا إل ع          باعتبارھ ة جمی و ورفاھی ة لنم ة الطبیعی ع والبیئ دة األساسیة للمجتم الوح

رتبط باشتراط أن            ة اآلخرین ت ة األولی دمي الرعای دین وبمق ال، فالمسؤولیة المناطة بالوال أفرادھا وبخاصة األطف

ادة        نص الم لى، إذ ت ل الفض الح الطف ق مص ا یحق رفوا بم ھ      5یتص وفرا التوجی و أن ی دین ھ ى أن دور الوال عل

   .اإلرشاد المالئمین عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف بھا في االتفاقیةو

ى نحو مستمر    المادة المبدأ القاضي بأن للوالدین مسؤولیة ھذه تتضمن كما        دعم    بالقیام عل دیل مستویات ال تع

ي   ھ    والتوجیھ التي یقدمونھا إلى الطفل، وتأخذ ھذه التعدیالت ف ل ورغبت ھ    فضال  الحسبان مصالح الطف ن قدرات ع

  .القرارات بشكل مستقل وعلى فھم مصالحھ الفضلى اتخاذعلى 

لیة األولى أن الوالدین أو األوصیاء القانونیین یتحملون المسؤوبتأكید الحقوق الطفل  اتفاقیةمن  18وتعید المادة    

د  2األساسي  اھتمامھما، على أن تكون مصالح الطفل الفضلى موضع عن النھوض بنمو الطفل ة ، وتؤك أن  االتفاقی

وه   ل ونم دمون        ،كال الوالدین یتحمالن مسؤولیات مشتركة عن تربیة الطف م مق ى أنھ ات عل اء واألمھ رف اآلب فیعت

  .3للرعایة متساوون

مطالبة بتقدیم المساعدة إلى الوالدین واألسر الموسعة في أداء مسؤولیتھا المتعلقة  االتفاقیةوالدول األطراف في    

ل وضمان     4ألطفالافي تربیة  و الطف ، بما في ذلك مساعدة الوالدین على توفیر األوضاع المعیشیة الضروریة لنم

  .الحمایة والرعایة الضروریتین ھتلقی

  

  

                                                             
 .من اتفاقیة حقوق الطفل 5المادة  )1
 .من اتفاقیة حقوق الطفل 2الفقرة  27و 1الفقرة  18المادتان  )2
 .من اتفاقیة حقوق الطفل  1الفقرة  18المادة  )3
 .من اتفاقیة حقوق الطفل 3و 2الفقرة  18المادة  )4
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  رةــــل األســـمــع شــمــھ وجــدیـــن والــل عـــفــطــل الــــصــدم فـــع: اـــیـانـــث
ھ حقوق الطفل على عدم فصل الطفل عن والدیھ،  اتفاقیةالفقرة األولى من  9نصت المادة     ة    واعتبرت دة عام قاع

في مصلحة   االنفصالال یجوز الخروج عنھا إال في حاالت الضرورة فقط مثل إقرار السلطات المختصة أن ذلك 

ر   ان آخ ي مك ان واألم ف ي مك د ف یم الوال الي یق زواج وبالت د ال خ عق ھ، أو یفس دان معاملت يء الوال أن یس ل، ك  الطف

  .1وتنفصل األسرة وكل ھذا مع مراعاة حق الطفل في إبداء رأیھ

ادة  الواردة في نص ال االعتباراتوقد تحول     دا  9فقرة األولى من الم ل      وتحدی ة الطف دین معامل ة إساءة الوال       حال

لفضلى یمكن أخرى تتعلق بمصالح الطفل ا اعتباراتإھمالھم لھ دون لّم شمل األسرة في أي مكان كان، وھناك  أو

ن         ك ع ع شمل األسرة وذل ّم وجم أن تشكل عقبة أمام جمع شمل األسرة ولكن في أماكن محددة فقط، لذلك یجب ل

أن شمل األسرة عندما یكون   وباعتبارأحد حقوق اإلنسان بصفة عامة  باعتبارهطریق تطبیق حریة التنقل والسفر 

ادة     ل ذلك یكون في مصلحة الطفل وتفعیالفي مكان واحد فإن  ت الم ذا أوجب حقھ في العیش والنمو داخل األسرة، ل

ع شمل األسرة والنظر بشكل إیجابي وسریع             اتفاقیةمن  10 ى جم دول األطراف العمل عل حقوق الطفل على ال

  .وإنساني في الطلبات التي یقدمھا الطفل أو والداه لدخول أو مغادرة الدولة المعنیة بھدف جمع شمل األسرة

ة تحول                ات قانونی ك بسبب عقب ان ذل ا إذا ك د األصلي، بصرف النظر عم وإذا تعذر جمع شمل األسرة في البل

ذ         ق حینئ ودة، تطب ي صالح الع ات دون العودة أو ألن تقییم مصالح الطفل الفضلى ال یشھد ف المنصوص   االلتزام

ذ     اتفاقیةمن  10و 9علیھا في المادتین  م ھ ل وینبغي أن تحك ات ه حقوق الطف د      االلتزام ذھا البل ي یتخ رارات الت الق

  .2المضیف بشأن جمع شمل األسرة داخل ذلك البلد

 

  ةـــیـلــائــعــم الــــھــتـئـیــن بــون مــرمـــحـمــال الـــفــاألط: اــثــالــث
ن   20بموجب المادة     ة م ل یحق     اتفاقی وق الطف ال  حق ة       لألطف ى حمای ة عل دول المعنی ن ال ومساعدة  الحصول م

وفر            ال، وتت ة لھؤالء األطف ة البدیل وطني ضمان الرعای انون ال خاصتین، حیث ینبغي لآللیات المنشأة بموجب الق

راحة    ا ص یر إلیھ ي تش ارات الت ي الخی واء، وھ ة واإلی ات الرعای ة بترتیب ارات المتعلق ن الخی عة م ة واس   مجموع

  :تي نصت علىال حقوق الطفل اتفاقیةمن  20الفقرة الثالثة من المادة 

ي         "...   ة ف د الضرورة، اإلقام ي، أو عن انون اإلسالمي أو التبن في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في الق

  ."مؤسسات مناسبة لرعایة األطفال

داً   أوجھ الضعف االعتبارالترتیبات المناسبة أن تؤخذ بعین  اختیاروینبغي عند     ون فاق  الخاصة بالطفل، الذي یك

الء   اتصاللكل  ار مع أفراد أسرتھ، وینبغي بوجھ خاص إی ة        االعتب ة والدینی ھ اإلثنی ل ولخلفیت ة الطف الواجب لتربی

ات الرع    ى ترتیب ي أن تراع ق، وینبغ جیل والتوثی ة والتس د الھوی ة تحدی الل عملی ن خ دد م ا تتح ة، كم ة والثقافی ای
                                                             

 .من اتفاقیة حقوق الطفل 1فقرة  9المادة ) 1
 . حقوق الطفل اتفاقیةمن  10الفقرة الثانیة من المادة ) 2
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ھ  ینبغي كقاعدة عامة أال یحر واإلیواء معاییر عدیدة، مثال ن حریت ل الفضلى      ،م األطفال م ولمراعاة مصالح الطف

ا   ك  ینبغي تجنب تغییر مكان إقامة األطفال ماعدا الحاالت التي یخدم فیھ ا       ذل ھ وفق ا أن ل الفضلى، كم مصالح الطف

ا          ي یلقاھ ة الت ات الرعای ن شكل ترتیب لمبدأ وحدة األسرة ینبغي اإلبقاء على األشقاء مجتمعین، وبصرف النظر ع

ة   الطفل  یم منتظم ة وتقی ون حفاظا      البد من إجراء عملیات مراقب ون مؤھل ا موظف ل     یشرف علیھ ى صحة الطف عل

ف األسري أو       ن العن ھ م ى حمایت یم وفرص      االستغالل الجسدیة والنفسیة وحرصا عل ى التعل ى حصولھ عل ، وعل

  .االعتبارالمھارات المھنیة، كما یجب أن تؤخذ آراؤھم في  اكتساب

  

  يـــنــبـــتــال: اـــعـــراب
ك        اتفاقیةألزمت     ان ذل م، سواء ك ذین ال أسر لھ حقوق الطفل الدول األطراف بإیجاد الرعایة البدیلة  لألطفال ال

ذت     د أخ ذلك فق ة، ول فة دائم ة أو بص ةبصفة مؤقت ي   االتفاقی ام التبن ارهبنظ ة ال  باعتب د وسائل الرعای ي أح ة ف بدیل

رفض اإلسالم فكرة الت    القوانین الوضعیة ونظرا ا للشریعة اإلسالمیة    ل ي لمخالفتھ د راعت   بن ة ، فق ف   االتفاقی موق

ھا      ة ال یرفض ة البدیل رى للرعای ائل أخ ة كوس ام الكفال انة ونظ ام الحض رت نظ یة وأق ن القض المیة م دول اإلس ال

  .اإلسالم والدول اإلسالمیة

یجب التي منھا على مجموعة من التدابیر واإلجراءات  21الدولیة لحقوق الطفل في المادة  االتفاقیةنصت كما     

  .1األول مصالح الطفل الفضلى االعتبارأن تلتزم بھا الدول األطراف التي تأخذ بنظام التبني مع األخذ في 

رم        دول أن تحت ى ال ا ولدى نظرھا في تبني األطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم، عل امال  احترام  ك

ادة   ي الم ا ف وص علیھ ن  21الشروط المنص ةم ال اتفاقی ل، فض وق الطف رى ذات  حق ة األخ كوك الدولی ن الص ع

ى الصعید        اتفاقیةالصلة بما فیھا على وجھ الخصوص  ي عل ي مجال التبن اون ف الھاي بشأن حمایة األطفال والتع

ام     1994الدولي وتوصیتھا الصادرة في عام   ق أحك ة بتطبی ن       ةاالتفاقی المتعلق رھم م ین وغی ال الّالجئ ى األطف عل

 . األطفال المشردین على الصعید الدولي

ا     دّ  كم ي       تع ل وھي تعن ة للطف ة البدیل دى وسائل الرعای ھ    "  :الحضانة إح ا یؤذی ھ مم ل وحمایت ظ الطف ام بحف   القی

ا  مانیا وعقلی ھ جس ره، وتربیت اة    ویض ؤولیات الحی ام بمس ى القی وى عل ى یق طالعحت ؤولیاتھا واالض د "بمس ، ولق

ز     انفصالحقوق الطفل باعتبارھا إحدى وسائل الرعایة البدیلة للطفل عند  اتفاقیةأشارت إلیھا  زوجین وھي تتمی ال

   . 2كافة عیوب نظام التبني جنببأنھا تت

ي     و    ھ وتعن رة ل ذي ال أس ل ال ة للطف ة البدیل ائل الرعای دى وس ا إح ة أیض د الكفال ة  "  :تع مان تلبی ات ض الحاج

  .3"الضروریة لألطفال السیما الفقراء والعاجزین والمحتاجین عن طریق الدولة أو األفراد العادیین

                                                             
   .حقوق الطفل اتفاقیةمن  21أنظر المادة ) 1
 .28نجوى علي عتیقة، حقوق الطفل في القانون الدولي، المرجع السابق، ص ) 2
  . 85، ص 2005 مصر، النھضة العربیة، ماھر جمیل أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار /د) 3
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ھ     انفصالحقوق الطفل حالة  اتفاقیةمن  11عالجت المادة كما     ون ل ي أن یك الوالدین وتأثیرھا على حق الطفل ف

ان    انفصالھماأسرة، فھذه المادة تكافح خطف األطفال سواء كان ذلك عن طریق الوالدین بعد  بسبب الطالق، أو ك

  .والمتاجرة بھ الستغاللھكما في حاالت خطف الطفل  شخص آخر عن طریق أي االختطافذلك 

ن ال    د م اك العدی ع أن ھن ي والواق بب وراء لتبن ت الس كالت كان ةمش ا  اتفاقی نص، ومعظمھ ذا ال ل ھ وق الطف حق

ذي یكون   مختلطیرجع إلى الزواج ال ن اآلخر     ، وھو الزواج ال ي ع ھ أجنب د طرفی ین       أح زواج ب ي حاالت ال ا ف كم

ن              ن أزواجھ ي أنجبن م ال الالئ ذ األطف ھ الزوجات الفرنسیات بأخ وم فی ت تق ذي كان الجزائریین والفرنسیات، وال

ام           ى قی ا أدى إل ذا م ر شرعیة، وھ ة غی ك بطریق الجزائریین وعدم السماح لھم بعودتھم إلى آبائھم مرة أخرى وذل

ا بھذا الشأن   خاصة اتفاقیةالجزائر وفرنسا بإبرام  ذه ال     لحل  1988عام   بینھم ن ھ  وضعیات المشكالت الناشئة ع

  .1تنظیم المسألة في الحاالت المستقبلیةكذا و

  

  ةــیــاعــمـتــاالجة ـــایــرعــة والــیـــاســة األســـحــصــال: ثـــالـــثــرع الــــفــال

  ونـــوقـــعـمـــال الــــفــاألط: أوال
وق   اتفاقیةعلى المعوقین عامة واألطفال خاصة، ومنذ بدء نفاذ  القلیلة الماضیة تركیزا إیجابیات العقود شھد    حق

  .2أولت لجنة حقوق الطفل عنایة خاصة للتمییز القائم على العجز 1990سبتمبر  2الطفل في 

ر       ات الفق الحروب، المجاع لحة ك ات المس ى النزاع ب إل ي الغال ة ف باب اإلعاق ود أس ة  اروانتشوتع األوبئ

وارث   واألمراض وعدم كفایة الرعایة الصحیة بما فیھا التوعیة والبرامج الوقائیة، وتعود كذلك إلى الحوادث والك

رة              اء فت ة أثن ة والمشكالت الطبی ة وسوء التغذی ا الوراث ة الجسیمة، وأحیان ة واألخطاء الطبی الطبیعیة وتلوث البیئ

   .3الحمل

ل     الفقرة الثانیة 23وفقا للمادة     وق الطف ة حق ن اتفاقی ع          م ي التمت ل المعوق ف دول األطراف بحق الطف رف ال تعت

ة         ع حال تالءم م ي ت دیم المساعدات الت ھ تق برعایة خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤھل لذلك المسؤولین عن رعایت

ھ، وتتضمن الفق        ن یرعون ا مم ھ أو غیرھم ا     رة االطفل وظروف والدی ادة أحكام ذه الم ن ھ ة م إضافیة تتصل    لثالث

  .بتكالیف التدابیر المحددة وتوضیحات تتعلق بما ینبغي لتلك المساعدة تحقیقھ

ادة      الستیفاء وسعیًا    ي الم ا ف ذ        23الشروط المنصوص علیھ دول األطراف وتنف ن الضروري أن تستحدث ال م

ي           واردة ف الحقوق ال ع الكامل ب ى التمت بصورة فعالة سیاسة عامة شاملة من خالل خطة عمل ال ترمي وحسب إل

                                                             
بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة  االتفاقیةیتضمن المصادقة على  1988جویلیة سنة  26 في مؤرخال 144-88رسوم رقم الم) 1

 . 1988جوان سنة  21الجمھوریة الفرنسیة، المتعلقة بأطفال األزواج المختلطین الجزائریین والفرنسیین في حالة االنفصال، الموقعة في مدینة الجزائر یوم 
2) Vandehole, Wouter. Non Discrimination and Equality in the View of the Human Rights Treaty Bodies, Antwerpen/ 
Oxford, Intersentia 2005, p170-172. 

  :أنظر تقریر المقرر الخاص عن أسباب اإلعاقة المقدم للجمعیة العامة لألمم المتحدة في) 3
UN.Doc. G.A. RES 34/154, December 1979, p 43. -  
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ن یرع  وإنما أیضا ،دون تمییز االتفاقیة ة الخاصة    إلى كفالة تلقي الطفل المعوق ووالدیھ أو غیرھما مم ھ الرعای ون

 .1تي یستحقونھا بموجب االتفاقیةوالمساعدة ال

اة            دى مراع ة وم ح كیفی ر الواض ن غی رة         احتیاجات وكثیرا ما یكون م ك الفق ى ذل نص عل ا ت ة كم دان النامی البل

ة         2لذلك توصي لجنة حقوق الطفل 23الرابعة من المادة  ي إطار المساعدة اإلنمائی دة ف دول األطراف بش سواء  ال

ام   المتعددة األطراف، بتعزیز وكفالة إیالء عنایة خاصة للطفل المعوق وبقائھ ونموه وفقًا أوالثنائیة  ة ألحك  االتفاقی

ة          وارد المیزانی ع وتخصیص م ي المجتم ى إدماجھ ف وذلك على سبیل المثال بوضع وتنفیذ برامج خاصة ترمي إل

  .لذلك الغرض

ي   حقوق الطفل، اتفاقیةوبالرجوع إلى     تطالب المادة الثانیة منھا الدول األطراف بضمان كل الحقوق المكرسة ف

ذا    االتفاقیة ب ھ زام لكل طفل یخضع لوالیتھا دون أي نوع من أنواع التمییز ویتطل دول األطراف     االلت ذ ال أن تتخ

   .جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للطفل الحمایة من جمیع أشكال التمییز بما في ذلك على أساس العجز

  

  ةــیــحــصــات الـــــدمــخــة والــــحــصــي الــل فـــفــطــق الـــح: اــیــانـــث
ھ           ا تناولت ي الصحة، كم ل ف ة لقد أكدت كافة المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان على حق الطف ل    اتفاقی وق الطف حق

ار ذه  باعتب ةأن ھ ادة         االتفاقی ت الم ل، فنص وق الطف دولي لحق انون ال ة للق ریعة الخاص ي الش ة ھ ة الھام            الدولی

  :الفقرة األولى على أنھ 24

ھ    تعترف الدول  "   ن بلوغھ، وبحق ق    األطراف بحق الطفل في الحصول على أعلى مستوى صحي یمك ي مراف ف

دھا لكي تضمن أال        ذل قصارى جھ ل الصحي، وتب ي      ُی عالج األمراض، وبإعادة التأھی ھ ف ن حق ل م حرم أي طف

  ...."الحصول على خدمات الرعایة الصحیة ھذه

ین       ة ب وفي ضوء ھذا النص یتضح أن الحق في الحصول على أعلى رعایة صحیة ممكنة یتطلب المساواة التام

ا      ره، كم نس أو غی دین أو الج ون أو ال بب الل نھم بس ز بی حیة دون تمیی ة الص ى الرعای ول عل ي الحص ال ف األطف

 .تأھیلھ صحیااألجھزة المتاحة للعالج الالزمة إلعادة  استخدامیتطلب أیضا حق الطفل في 

ت      د نص ةولق حیة   اتفاقی ة الص ق الرعای ائل لتحقی دة وس راف لع دول األط اع ال رورة إتب ى ض ل عل وق الطف حق

ك       و للطفل ان ذل ة، سواء ك د األمراض المختلف أول خطوة في سبیل تقدیم الرعایة الصحیة للطفل ھي تحصینھ ض

لعب ھذا الدور الكبیر في وقایة األطفال من األمراض  ألن التحصین ی نظرًاھذا في مرحلة الحمل أو بعد الوالدة و

   .3والحفاظ على حیاتھم

                                                             
 .18، ص1997ز حقوق اإلنسان، جینیف ، مرك، حقوق الطفل10صحیفة الوقائع رقم ) 1
  :الوارد في وثیقة األمم المتحدة 2006للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق األطفال المعوقین  09التعلیق العام رقم ) 2

UN.Doc HRI/GEN/1/Rev.9 (vol.2), p514. 
UN.DOC. E/CN.61/2001/9, p5. 3)     
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ة            ة ونظیف اه شرب نقی ذاء كاف ومی ن غ الوسیلة الثانیة لتقدیم رعایة صحیة متكاملة للطفل ھي منحھ ما یكفیھ م

ي         ي ھ راب النق ة والش ة الكافی وات التغذی ى خط ل، وأول م الطف ي لجس و الطبیع ق النم ذي یحق و ال ذاء ھ ألن الغ

د    24ا حقوق الطفل صراحة في مادتھ اتفاقیةالرضاعة الطبیعیة، وقد نصت  ة البن وفیر   ) ج(الفقرة الثانی ى أن ت عل

ة             ى مكافح ادة عل ذه الم ا نصت ھ ل كم ة الصحیة للطف ن وسائل الرعای ي م ة ھ اه الشرب النقی افي ومی ذاء الك الغ

ة   ة    األمراض وسوء التغذیة حتى في إطار الرعایة الصحیة األولی وفیر األغذی ق ت ن طری اه الشرب     ع ة ومی الكافی

  .1أخطار تلوث البیئة ومخاطره بارھااعتالنقیة، آخذة في 

یا     الوسیلة الثالثة لتقدیم الرعایة الصحی    ا أساس ا حق ل باعتبارھ ة للطف ة       ة المتكامل ع الممارسات التقلیدی ھ ھي من ل

 ولعبت منظمة الصحة العالمیة دورا حیویا، تضر بصحة الطفل الجسدیة والنفسیةالضارة واألعراف السائدة التي 

ة     ة الفرعی ى اللجن اریر إل ات والتق دمت الدراس ذا الشأن وق ي ھ س    2ف ة للمجل ات التابع ة األقلی ز وحمای ع التمیی لمن

ذه     1994التابع لألمم المتحدة، وتبنت ھذه اللجنة الفرعیة عام  واالجتماعي االقتصادي ى ھ خطة عمل للقضاء عل

  .الممارسات التقلیدیة الضارة بصحة النساء واألطفال

   

  يـــاعــمــتـاالجان ــمــضــم والــالئــي مـــشـیـــعـوى مـــتـســي مــل فـــفــطــق الـــح :اـثـالــث
وي          ي والروحي والمعن دني والعقل وھم الب اعي یحق لألطفال التمتع بمستوى معیشي مالئم لنم ا    واالجتم ذا م وھ

ھ   حقوق الطفل اتفاقیةالفقرة األولى من  27أكدت علیھ المادة  ى أن دول األطراف بحق      "  :إذ نصت عل رف ال تعت

  ."واالجتماعيالبدني، والعقلي والروحي والمعنوي  هكل طفل في مستوى معیشي مالئم لنمو

ن        رغم م ى ال غیر أن ھذا الحق ال یكفل للمالیین من األطفال حتى المستوى المعیشي األساسي للغایة، وذلك عل

ان      االعتراف ى الحرم ة عل ث  على نطاق واسع بالعواقب الضارة المترتب تعلم       حی م لل ن الفرص المتاحة لھ د م یح

  .والنمو

ال وصحتھم    خطورةأما النمو في أوضاع تتسم بالفقر المطلق فلھ عواقب أشد     اء األطف ة    ،إذ یھدد بق ت لجن وحث

ى مكافحة             ا ترمي إل ر كم ن الفق د م ى الح ة ترمي إل حقوق الطفل الدول األطراف على تنفیذ إستراتیجیات منھجی

رامج     استخدامآثاره السلبیة على رفاه األطفال حیث ینبغي  ة وب جمیع الوسائل الممكنة بما في ذلك المساعدة المادی

ال بمستوى معیشي         27الدعم من أجل األطفال واألسر حسب نص المادة  ع األطف ك لضمان تمت ة وذل الفقرة الثالث

  .3أساسي یتفق مع حقوقھم

ي         ل ف ال حق الطف اع وأحد العناصر الھامة في أي إستراتیجیة ھو إعم ن الضمان    االنتف اعي م ي   االجتم ا ف ، بم

ة الفقرة األولى من  26حیث نصت المادة  االجتماعيذلك التأمین  ى أ    اتفاقی ل عل وق الطف ھ حق دول    "  :ن رف ال تعت

                                                             
 .حقوق الطفل اتفاقیةمن ) ج(الفقرة الثانیة البند  24المادة ) 1
  :، وثیقة األمم المتحدة26/08/1994الصادر في  1994/30قرار اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة األقلیات رقم ) 2

UN.DOC. E/CN.4/sub.2/1994/10/Add.1, p 45. 
 .حقوق الطفل اتفاقیةالفقرة الثالثة من  27المادة ) 3
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ق     االجتماعيمن الضمان بما في ذلك التأمین  االنتفاعاألطراف لكل طفل بالحق في  ة لتحقی دابیر الالزم وتتخذ الت

  ."اإلعمال الكامل لھذا الحق وفقا لقانونھا الوطني

وفیر األوضاع   األوصیاء  أو المساعدة المناسبة إلى الوالدین والدول األطراف مطالبة بأن تقدم    القانونیین على ت

أمین ظروف معیشة        دین بت ن الوال ة م المعیشیة الضروریة لنمو الطفل، وینبغي أن یراعى تقدیم المساعدة المالئم

  .1مالئمة لنمو الطفل

  

  ةــیــافــقـثـــة الــطـــشـھ واألنـیـرفــتــراغ والــفــات الــم وأوقــیــلـعـتــال: عـرابــرع الــــفـــال
یم          ي سبیل إتاحة التعل رة ف لقد بذل المجتمع الدولي والدول والمنظمات الدولیة العالمیة والمتخصصة جھودا كبی

الث           اتفاقیةألطفال، وإلبراز مدى ما حققتھ لبكافة صوره  ي ث رع ف ذا الف نتناول ھ دد س ذا الص ي ھ ل ف حقوق الطف

یم     ي التعل ل ف ى حق الطف ث نتطرق أوال إل اط حی را    نق یم وأخی داف التعل اول أھ م نتن راغ   ث ات الف ى أوق رق إل نتط

  :والترفیھ واألنشطة الثقافیة وذلك على النحو التالي

  

  مـــیــلـــعـتـــي الــل فــفــطــق الـح: أوال
دول األطر   اتفاقیةالفقرة األولى من  28بالرجوع إلى نص المادة     اف حقوق الطفل نجد أنھا نصت على إقرار ال

  :2وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم الدول بوجھ خاص بما یلي بحق الطفل في التعلیم وتحقیقا لھذا الحق تدریجیا

 .للجمیع إلزامیا ومتاحا االبتدائيجعل التعلیم  -1

ال             -2 ا لكل األطف ا وإتاحتھ ي وتوفیرھ ام أو المھن انوي سواء الع یم الث ف أشكال التعل  واتخاذ تشجیع تطویر مختل

 .ساعدات المالیة عند الحاجة إلیھاالتدابیر المناسبة مثل إدخال مجانیة التعلیم وتقدیم الم

ادئ         ي بمختلف الوسائل المناسبة متاحا  جعل التعلیم العال -3 ات والمب ل المعلوم درات بجع ى أساس الق ع عل للجمی

 .وفرة لجمیع األطفال وفي متناولھماإلرشادیة التربویة والمھنیة مت

 .التدابیر لتشجیع الحضور المنتظم في المدارس والتقلیل من معدالت ترك الدراسة اذاتخ -4

دابیر المناسبة لضمان     "  :ھعلى أن االتفاقیةالفقرة الثانیة من  28كما تنص المادة     تتخذ الدول األطراف كافة الت

  ."االتفاقیةإدارة النظام في المدارس على نحو  یتماشى مع كرامة الطفل اإلنسانیة، ویتوافق مع ھذه 

ذه      " :ھوأیضا تنص الفقرة الثالثة على أن    ي ھ دول األطراف ف ة تقوم ال دولي      االتفاقی اون ال ز وتشجیع التع بتعزی

الم، وتراعي     في األمور ا لمتعلقة بالتعلیم وخاصة بھدف اإلسھام في القضاء على الجھل واألمیة في كل أنحاء الع

  ."الدول النامیة في ھذا الصدد احتیاجاتبصفة خاصة 

                                                             
 .حقوق الطفل اتفاقیةالفقرة الثانیة من  27المادة ) 1
المرجع الشامل في حقوق الطفل، مرشد الباحثین والتربویین واآلباء والمشرعین في حقوق األطفال : ، حقوق وتنمیة األطفالىالخزامعبد الحكم أحمد  /د) 2

 .320 ، ص2004 القاھرة، مصر، وحمایتھم، مكتبة ابن سینا،
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 علت حق الطفل في التعلیم إلزامیا ومجانیاحقوق الطفل قد ج اتفاقیةومن جماع ما تقدم من نصوص، یتضح أن    

ة       باعتباره حقا أساسیا االبتدائیةفي المرحلة  ي المراحل الثانوی ة ف ذه المجانی لھ وطالبت الدول األطراف بتحقیق ھ

 وجعل ھذا التعلیم متاحاالطفل حق التعلیم العالي  االتفاقیةوأیضا منحت  ،إذا كان ذلك في مقدور الدول وإمكانیاتھا

نھ          درات الخاصة لكل م ى أساس الق الم عل ي الع ال ف یم        لكل األطف ة التعل ع نوعی درات م ذه الق ث تتناسب ھ م، بحی

اث     بعدم االتفاقیةل تلتزم الدول األطراف في طفولتحقیق ھذه األھداف التعلیمیة لصالح ال ال اإلن ین األطف التمییز ب

  .، تشجیع الحضور المنتظم في المدارس وتشجیع التعاون الدولي في مجال التعلیم1والذكور في التعلیم

  

  مــیـلــعــتــال فداــــأھ: اـیــانــث
ادة       ن الم ن   29تكتسي الفقرة األولى م ة م ة     اتفاقی ة بالغ ل أھمی وق الطف رة       ،حق ذه الفق ددتھا ھ ي ح داف الت واألھ

یم األساسیة             دعم وتحمي الق داف تشجع وت دول األطراف ھي أھ ع ال ا جمی ة للتعلیم والتي وافقت علیھ أي  لالتفاقی

   .2ھ المتساویة وغیر القابلة للتصرفكرامة اإلنسان المتأصلة في كل طفل وحقوق

ادة           ن الم ة م رات فرعی س فق ي خم ة ف داف المبین ذه األھ ع ھ ا    29وجمی ة جمیعھ ى مرتبط رة األول االفق  ارتباط

ة الخاصة والتطور    التن احتیاجاتھ االعتباربكرامة الطفل وحقوقھ كإنسان، وھي تأخذ بعین  باالعتراف مباشرا موی

ة           ك تنمی ي ذل ا ف ل بم ات الطف ة إمكان املة لكاف ة الش ي التنمی داف ھ ذه األھ ھ، وھ ف قدرات دریجي لمختل رامالت  احت

  .ومع البیئةاالجتماعیة للطفل وتفاعلھ مع اآلخرین والتنشئة  واالنتماءحقوق اإلنسان، وتعزیز اإلحساس بالھویة 

ذي    مسألة تتصل فقط بحصولھ على ھذا التعلیم بل كذلك بمحتواه، ویشكلوحق الطفل في التعلیم لیس     یم ال التعل

ھ     29من قیم المادة  یكون مضمونھ نابعا د طوال حیات الفقرة األولى أداة ضروریة للجھود التي یبذلھا كل طفل لیج

ین  تغیر أساسي ناجم عن العولمة والتكنولوجیات الجدیدة والظواھر ذات الصلة، وتشمل ھذه  التحدیات التوترات ب

اعي   ا ھو روحي       جملة أمور منھا ما ھو عالمي وما ھو محلي، ما ھو فردي وما ھو جم ادي وم ا ھو م ا  وم ، وم

  .3استیعابھاالمعرفة والقدرة على  وانتشارھو تقلیدي وما ھو عصري وتكافؤ الفرص 

الفقرة األولى  تمثل أكثر من جرد أو قائمة بمختلف األھداف التي ینبغي أن یحاول التعلیم تحقیقھا  29إن المادة    

ام  یاق الع ي الس ي ف ةوھ ور لالتفاقی ة أم رز جمل ام  ، 4تب روري ألحك رابط الض ابع المت د الط ا تؤك ةإذ أنھ  االتفاقی

ام األخرى وتعز     ن األحك دمجھ  وتستند إلى مجموعة متنوعة م ا وت ا صحیحا     زھ م فھم ن أن تفھ ا وال یمك  ا وتكملھ

  .بمعزل عنھا

                                                             
 .102ص ، 2007، مصر القانون الدولي العام واإلسالم، دار الجامعة الجدیدة،منتصر سعید حمودة، حمایة حقوق الطفل في / د) 1
حقوق الطفل في الواقع  اتفاقیةإشكالیات تطبیق :  ، بحث منشور في مؤلفمنظور مؤسس لتحسین أوضاع حقوق الطفل في مصرمحمد السید سعید، / د) 2

  .127، ص 1999 ، مصر،)آمدیست(المصري، الناشر 
 

3) LEARNING; the treasure within, UNESCO, 1996, p 16-17.    
4) UN.Doc. HRI/GEN/1/REV.9 (VOL 3), May 27th 2008, p 39.  
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ة     29تشدد المادة كما     ة معین یم ذي نوعی ي تعل ا  ،الفقرة األولى على الحق الفردي والذاتي ف ة  وطبق ي   لالتفاقی الت

ل أي   و ،تشدد على أھمیة العمل من أجل المصلحة الفضلى للطفل ى الطف تؤكد ھذه المادة رسالة التعلیم المركز عل

ھ         ھ وقدرات ل ومواھب یة كل طف ة شخص و تنمی یم ھ دف الرئیسي للتعل اأن الھ ائص     اعتراف ن خص ل م ا لكل طف بم

ا  تعلیمیة فریدة، وعلیھ یجب واحتیاجاتومصالح وقدرات  ل    أن یكون المنھاج الدراسي مناسبا تمام لظروف الطف

ة ة   والثق االجتماعی ة والبیئی ادیة افی ي      واالقتص ذ ف ة ویأخ رة والمقبل ھ الحاض ار والحتیاجات ور    االعتب ام التط الت

  .التدریجي لقدراتھ

  

 ةـیــــافــقـثـة الــطـــشـھ واألنــیـــرفـتـــراغ والــفــات الــأوق: اـثــالــث
  :حقوق الطفل على أنھ اتفاقیةمن  31تنص المادة    

دول    "   رف ال اب واألنشطة المناسبة لسنھ             تعت ة األلع راغ ومزاول ت الف ي الراحة، ووق ل ف األطراف بحق الطف

  . "والمشاركة بحریة في الحیاة الثقافیة وفي الفنون

ة     اتفاقیةالمادة نجد أن ھذه من نص     ھ الثقافی حقوق الطفل أقرت للطفل حقھ في اللعب والترفیھ وممارسة ھوایات

ل        الفنیة، وینبغي أن تفسرو درات الطف ار وق ف األعم ا تتضمن مختل ة    ھذه المادة على أنھ ة والنفسیة والبدنی العقلی

  .االجتماعیةعترف باللعب بصفة أفضل لتعلم مختلف المھارات، بما فیھا المھارات اوقد 

ة  األطفال فرصاأن یمنح  كما ینبغي    ي مختل    متكافئ ة فضال    للمشاركة ف ة والفنی اب    ف األنشطة الثقافی ن األلع ع

  .الریاضیة، ویجب أن تعتبر ھذه األنشطة وسائل للتعبیر ووسائل إلعمال نوعیة حیاة تبحث عن الرضا بالنفس

ردھم                 ون بمف انوا یلعب ا، سواء ك وق علیھ ا یحاولون التف ة كم دراتھم الحالی ال بق ع األطف ق اللعب یتمت ن طری      فع

تعلم    ا على نطاق واسع معترف بھ االستكشافيأو مع آخرین، وقیمة اللعب اإلبداعي والتعلم  ي إطار ال ر ، ف أن  غی

وا   قت الفراغ ومزاولة األلعاب كثیراإعمال الحق  في الراحة وو ما یعوقھ نقص الفرص المتاحة لألطفال لكي یلتق

  .التوتر وتركز على األطفال خالیة من، حافزة ،داعمة ،ویلعبوا ویتفاعلوا في بیئة آمنة

ي           ات الت ن البیئ ر م ي كثی ة ف ورة خاص ر بص ھ معرض للخط ون فی ز یلعب ي حی ال ف الفوحق األطف ا  یتح فیھ

ق             واع األخطار لخل ع أن وث وجمی ع الضوضاء والتل ل م ة ووسائل النق ز التجاری تصمیم وكثافة المساكن والمراك

  .بالنسبة للطفلبیئة محفوفة بالمخاطر 

ؤثر   األعمال المنزلیة المفرطة الواجبات وبفعل  إحباط حق األطفال في اللعب یمكن أیضاكما     ي ت السیما تلك الت

ات   ى البن ازل  عل ل المن ل األداخ ات ل اعمأو بفع یوالواجب ي ت ةالمدرس افس الت م بالتن بب    تس ا تس ا م ي غالب والت

 . اإلرھاق لألطفال
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الحسبان عند تخطیط المدن ومرافق الترفیھ واللعب  أن یؤخذ في  على ھذا األساس فإنھ یصبح من الضروريو   

ذه المجاالت   فحق األطفال في التعبیر عن آرائھم عن طریق المشاورات المناسبة،  ن الواجب    في جمیع ھ یكون م

ام على الدول األطراف إیالء  ة       اھتم وارد بشریة ومالی ر وتخصیص م ة  أكب ع      كافی ي الراحة والتمت اذ الحق ف إلنف

  .1واللعببأوقات الفراغ 

 

  ةــــاصــخــة الـــایـــمـــحــر الــــیـــدابــت: ثــالـب الثــلــطـمــال
ا ظروف    واقتصادیة واجتماعیةیوجد بعض األطفال في  ظروف خاصة تتنوع ھذه األخیرة بین صحیة     تفرزھ

ذلك   ،والتعلیمیة بین ھذه المجتمعات واالقتصادیة واالجتماعیةالرعایة الصحیة  واختالفكل مجتمع نتیجة تباین  ل

زاع        ي ن ال الموجودین ف ذلك األطف ات وك یوجد األطفال الالجئون واألطفال في النزاعات المسلحة، وأطفال األقلی

  .أو في مجال العمل سواء كان جنسیا االستغاللمع القانون واألطفال في حاالت 

ة   ه الفئات الخاصة من األطفال موجودذألن ھ ونظرًا    وفیر حمای ة داخل إطار المجتمعات الوطنیة فإنھ البد من ت

ال   اتفاقیةخاصة تناسب ظروف ھؤالء األطفال، لذلك فإن  حقوق الطفل سعت إلى إیجاد ھذه الحمایة لھؤالء األطف

  .حتى یتمتعوا بالحقوق والحریات العامة بدون أي تمییز بینھم ألي سبب من األسباب

ي حاالت الطوارئ      إلىسنتطرق ھذا المطلب  في    ال ف ة األطف رع   ،ثالث فروع، الفرع األول خاص بحمای والف

ى   االستغالل،الثاني نخصصھ لحمایة األطفال في حاالت  أما الفرع الثالث فسنتناول فیھ حمایة األطفال المنتمین إل

  .أقلیة أو مجموعة من السكان األصلیین

 

  وارئــطـــاالت الــي حــــال فــفــة األطـایـــمــح :رع األولــفــال
  :كما یلي األطفال الجانحینون واألطفال في النزاعات المسلحة یاألطفال الالجئــحمایة ونتناول فیھ    

  

  نـــئــیـــال الالجـفـة األطـایـــمـح: أوال
ا        1989إتفاقیة حقوق الطفل لعام     ین مشمولون بأحكامھ ال الالجئ الالجئین، إال أن األطف لیست معاھدة خاصة ب

ة عشرة      االتفاقیةألن جمیع الحقوق المنصوص علیھا في ھذه  تمنح لجمیع األشخاص الذین ال یتجاوز سنھم ثمانی

  .سنة ودون أي نوع من أنواع التمییز

كل ناحیة  دد معاییر شاملة فھي تغطي تقریباطفل مھمة لجمیع األطفال الالجئین ألنھا تححقوق ال اتفاقیةوتعتبر    

اون   باتخاذمنھا ألزمت الدول األطراف فیھا  22من نواحي حیاة الطفل، فبموجب المادة  كل التدابیر المالئمة بالتع

ذي یسعى للحصول عل          ل ال ل بالطف دة للتكف م المتح ر     ى مع الوكاالت المتخصصة لألم ذي یعتب مركز الجئ أو ال

                                                             
 .181، ص2003 مصر، ، دار النھضة العربیة،"الطفولة والمراھقة"، علم نفس النمومحمود فتحي عكاشة/ د) 1
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داه أو أي شخص         الجئا م یصحبھ وال ا سواء صحبھ أم ل وفقا للقوانین واإلجراءات الدولیة أو المحلیة المعمول بھ

ة      االتفاقیةالحمایة والمساعدة اإلنسانیة في التمتع بالحقوق الواردة في  يفي تلق 1آخر ن الصكوك الدولی ا م وغیرھ

  . المتعلقة بحقوق اإلنسان

د     بتوق ةالا اكتس ة ل تفاقی ین ب   الدولی ال الالجئ بة لألطف ة بالنس ة خاص ل أھمی وق الطف بھ  حق ادقة ش بب المص س

ین     اتفاقیةكما تطبق  ،العالمیة علیھا دة لشؤون الالجئ م المتح ة  2مفوضیة األم ل    اتفاقی وق الطف ي حق ن    ف ا ع أعمالھ

ى أن   ھذه الحقوق كمبادئ توجیھیة، وتنص سیاسة ال استخدامھاطریق  ین عل ة مفوضیة بشأن األطفال الالجئ  اتفاقی

ا   صادرة عن األمم المتحدة تحضى بإجما باعتبارھاحقوق الطفل  لعمل   ع عالمي علیھا، فإنھا تشكل إطارا مرجعی

ار حقوق الطفل إیالء مصالح الطفل الفضلى   اتفاقیةمن مبادئ  ألنھ المفوضیة وارد     االعتب ل ال رد الطف األول، ومف

افی ئ   ھ ل الالج مل الطف ة          ،3یش االت الدولی دول والوك یة ال ث المفوض ین تح ال الالجئ ة األطف ل رفاھی ن أج وم

   .حقوق الطفل اتفاقیةالمعاییر التي حددتھا  احتراموالمنظمات غیر الحكومیة على 

 

  ةـحــلـــســات المــزاعـــنـي الــــال فـــفـــة األطــایـــمـح: اــیــانـث
د      اء بع ى  الحرب   انتھ ة األول ؤتمر دبلوماسي   عالعالمی د م ھ   1949عام   ق رت فی ات أق ف األرب   اتفاقی ام  عجنی لع

ت الحرب و   اتفاقیة، وتضمنت 19494 ول الجنیف الرابعة لحمایة األشخاص المدنیین وق ا   یناإلضافی  ینبروتوك لھ

ام   ا  1977لع ة           أحكام ر الدولی ة وغی اء المنازعات المسلحة الدولی ال أثن ة لألطف ة القانونی د  و، 5تقضي بالحمای تزای

ل عام   اتفاقیةخاصة منذ إبرام بحمایة األطفال العالمي  االھتمام دول األطراف      1989 حقوق الطف ث ألزمت ال حی

ي المنازعات المسلحة ذات الصلة       الدولي قواعد القانون  احترامعلى  38فیھا في نص المادة  ق ف اإلنساني المطب

ا     وباتخاذبالطفل  ة عملی دابیر الممكن ع الت ذین ی    لضمان أال ی  جمی ال ال د األطف ل  شترك أو یجن ن  سنھم ق سنة   15 ع

تراكا رًا اش ن    مباش ال م د األطف د تجنی ا عن رب، وأنھ ي الح ى  15ف اة   18إل ع مراع ا وم ك تطوعی ون ذل نة یك س

  .6كما ألزمت الدول األطراف بحمایة السكان المدنیین واألطفال المتأثرین أثناء النزاعات األولویة لألكبر سنا

ل النفسي         اتفاقیةمن  39وتؤكد المادة     ى ضرورة إعادة التأھی ل عل وق الطف دماج حق اعي  واالن ال   االجتم لألطف

ن  الذین شاركوا في العمل ة         اضطرابات یات الحربیة نتیجة ما حدث لھم م ي بیئ ل ف ذا التأھی ث یجري ھ نفسیة بحی

  .تعزز صحة الطفل وكرامتھ

                                                             
  .من اتفاقیة حقوق الطفل 22المادة ) 1
لتقدیم المساعدة اإلنسانیة والقیام بإعداد  1949عام ) 4(319بموجب قرار الجمعیة العامة رقم أنشأت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین ) 2

 .طفل الالجئالقطریة والتقاریر السنویة بشأن المسائل المھمة المتعلقة بالبرامج لتوعیة الالجئین بحقوقھم، وتضمن معالجة خطط العملیات 
  .156، المرجع السابق، ص حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام واإلسالممنتصر سعید حمودة،  )3

4) The Geneva Conventions of August, 12th 1949. International Committee of Red Cross, Geneva, 1983. 
   .134-133، ص 1991مصر، ، الطبعة األولى، دار النھضة العربیة، دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیةالقانون الدولي اإلنساني، عبد الغني محمود، / د )5

  .حقوق الطفل اتفاقیةمن  38المادة  6)
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ة        باتفاقیةملحق  اختیاريبروتوكول  اعتمادتم  2000 ماي 25وفي     ة العام رار الجمعی ل بموجب ق وق الطف حق

ي   263لألمم المتحدة رقم  ري   12أثناء الدورة الرابعة والخمسون والذي دخل حیز التنفیذ ف ، ویتضمن  2002فیف

   .لحمایة األطفال في المنازعات المسلحة ھذا البروتوكول العدید من األحكام المھمة

ي       استخدام باإلضافة إلى ھذا تم تعیین ممثل خاص لألمین العام في مجال      ي الصراعات المسلحة ف ال ف األطف

ام   ا      1997سبتمبر ع ر بھ ي تم ع المراحل الت ي جمی اھھم ف ال ورف وق األطف ة حق ر وحمای ى نش ث یعمل عل ، حی

رارا  2001 نوفمبر 13الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  واعتمدت، 1الصراعات المسلحة ا      ق ع م د الواق ن العق یعل

ام    ، 2لثقافة السالم والالعنف ألطفال العالم عالمیًا عقدًا 2010 -2001ام بین ع ین الع رة األم ر خبی  ولقد كان لتقری

اً   Grasha Machelالسیدة   دم وفق ة     المق ة العام رار الجمعی ي   84/751لق وارد ف ى      " ال زاع المسلح عل أثیر الن ت

  .في حمایة حقوق األطفال في النزاعات المسلحة كبیرًا ، أثرًا1996في أوت " األطفال

  

  ونــانـــقــع الـــزاع مـــي نـــفال ــفــة األطـایــمـــح: اـــثـــالـــث
ل      دث  المقصود بالطف اً    أو الح و المنحرف جنائی ا    الجانح ھ ة م ذي ارتكب جریم انون    3، أي ال ص الق د خص ، وق

ة األ    ة لحمای د خاص ام قواع دولي الع داثال ائیة      ح راءات القض ة اإلج دة بدراس م المتح ت األم انحین، واھتم الج

ام             األحداث لمحاكمة ھؤالء ین لع د بك ا قواع داث أھمھ دة بشأن قضاء األح ة موح د دولی الجانحین فوضعت قواع

ام      ومبادئ 1985 داث لع وح األح ع جن د  1990الریاض التوجیھیة لمن ا ، وقواع داث المجردین     ھافان ة األح لحمای

  .1990ھم لعام من حریت

ة   اتفاقیةمت واھت    دث  حقوق الطفل بإرساء قواعد خاصة لحمای ث       الح ة حی ة معین اب جریم تھم بارتك الجانح الم

ا أن     والمبادئ لضمان حمایتھوضعت مجموعة من الضوابط  ة أھمھ ق والمحاكم دث  في مرحلة التحقی الجانح  الح

دول أن         ي ال ى السلطات المختصة ف ذلك یجب عل یتمتع بقرینة البراءة حین ینسب إلیھ اتھام بارتكابھ جریمة ما، ل

  .إلى أي إنسان بما فیھم األطفال اتھامتعتبر البراءة ھي القرینة األساسیة عندما یوجھ 

ة     مانات حمای ن ض دث وم ة أو الح ة عادل ام محكم اكم أم انح أن یح ة الج ة ھیئ ائیة مختص ھ و قض ي ل ق ف الح

الجانح حق الطعن في الحكم الصادر بإدانتھ من  حدثلل أیضا االتفاقیةبمحام أو مستشار قانوني، وكفلت  االستعانة

  .محكمة أول درجة أمام محكمة أعلى

                                                             
            1995، 51المجلد، العام ، المجلة المصریة للقانون الدولياإلبعاد والترحیل القسري للمدنیین في ضوء القانون الدولي اإلنسانيرشاد السید، / د )1

 .262ص 
2) UN.Doc. A/RES/56/5, p23. 

 .32، المرجع السابق، ص ، الحمایة الدولیة لحقوق الطفلماھر جمیل أبو خوات/ د) 3
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ة       اء محاكم دث وأثن ادة         الح ة نصت الم ام المحكم ن   40الجانح ونظر قضیتھ أم ة م ن   االتفاقی ى مجموعة م  عل

ار    تم إخط ا أن ی ن بینھ ذكر م یة ن مانات األساس ھادتھ     هالض ى اإلدالء بش ھ عل دم إكراھ ھ وع ة إلی التھم الموجھ             ب

  .1المالئمة إلعداد دفاعھ ةبالذنب والحصول على المساعد االعتراف أو

ن     الحدثوإذا ثبتت إدانة     ي ع ك التخل الجانح في محاكمة عادلة ومنصفة بموجب حكم قضائي نھائي ال یعني ذل

   .حتى وھو ینفذ العقوبة الصادرة ضده، ألنھ ال یتساوى مع الشخص البالغ تھحمای

ق أفضل السبل          م تحقی وأنھ من المساواة خضوع كل األحداث الجانحین لقواعد موضوعیة وإجرائیة تضمن لھ

ة          اتفاقیةمن  ، وحرصا2والتھذیب والتأھیللإلصالح  ة العقابی ن المعامل وع م ى إیجاد ن ل عل وق الطف داث  حق لألح

ة مع ضرورة       لدول األطرافللھذه المعاملة وتركت  عامًا لجانحین وضعت إطارًاا حریة وضع السیاسات العقابی

انون          مبادئبعدة  االلتزام اك ق ة النتھ دیھم األھلی یس ل ال ل ا أن األطف منھا تحدید سن المسؤولیة التي یفترض دونھ

رورة  ذلك ض ات، وك اذالعقوب ائیة   اتخ راءات قض ى إج وء إل ال دون اللج ؤالء األطف ة ھ دابیر لمعامل اح  ت وأن تت

رامج    ا     ترتیبات مختلفة مثل أوامر الرعایة واإلرشاد واإلشراف والمشورة والحضانة وب ي وغیرھ دریب المھن الت

      .3من بدائل الرعایة المؤسسیة لضمان معاملة األطفال بطریقة تالئم ظروفھم وجرمھم على حد سواء

د  اتفاقیةوضعت  وقد    ؤداه ضرورة    ءحقوق الطفل مب ا م زام ا عام دول   الت دم تعرض     األطراف ال  أيبضمان ع

ذیب   ل للتع ن   أوطف ره م كالغی یة   أش ة القاس ة أو العقوب انیة أوالمعامل ھ  ینأو المھ الإلنس ن حریت رم م ة وأال یح

ذا السجن أو     أنویجب  ،وفقا للقانون إالیحتجز  وأال یسجن أو بصورة تعسفیة أو غیر قانونیة،  االحتجاز یكون ھ

م یجب    إذاو األخیر ویكون ذلك لفترة قصیرة جدا،ھو الحل والملجأ الوحید و ذا لحك ي سجن     أَال سجن تنفی ودع ف ی

     .4ویكون لھ حق االتصال بأسرتھ عن طریق الرسائل والزیارات البالغین، األشخاصمع 

  

  اللــغــتــاالساالت ــي حـــال فـفـة األطـایــمـح: يـانـثــرع الــفــال
ن     نتناول في ھذا الفرع    ال م ة األطف ي مجال العمل    االستغالل حمای ن    ف ال م ة األطف الجنسي     االستغالل ، حمای

  :بھم كما یلي االتجارأو البیع أو  االختطافحمایة األطفال من كذلك و

  

  لـمـــــعــال الــجــي مـــف اللـغـتـاالسن ـــال مــفـة األطـایــمـح: أوال
یا  استغالليعمل " :فھا البعض بأنھاعمالة األطفال یعّر    ا  یضر بصحة ونماء الطفل بدنیا ونفس ویحرم   واجتماعی

  .5"األطفال من التعلیم وفرص الحصول على الخدمات األساسیة األخرى

                                                             
 .حقوق الطفل اتفاقیةمن  40المادة ) 1
 .152، ص 1991مصر، أحمد شوقي أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  /د) 2
 . حقوق الطفل اتفاقیةالفقرة الثالثة والرابعة من  40المادة ) 3
 . حقوق الطفل اتفاقیةمن  3و 2، 1الفقرة  37المواد ) 4
 .169 ماھر أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص/ د) 5
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كبیرة لمواجھة ظاھرة عمالة األطفال وذلك عن  المجتمع الدولي قد بذل جھودا لجسامة ھذه المشكلة فإن ونظرا   

ة ذات       استغاللھطریق تنظیم عمل الطفل، وحظر  ق الدولی ن المواثی في مجال العمل، وذلك من خالل مجموعة م

ن       1919الصلة، فقد عملت منظمة العمل الدولیة منذ تأسیسھا عام  ھ م ل وحمایت  االستغالل على تنظیم عمل الطف

ات  عدةھذه المنظمة لتحقیق ھذه الغایة  اعتمدتومحاولة القضاء على عمالة األطفال وقد  ة   اتفاقی ة ھام ذكر   دولی ن

ا   ن بینھ ةم م  االتفاقی ة ب 182رق ا      حظالخاص اء علیھ ة للقض راءات الفوری ال واإلج ل األطف كال عم وأ أش ر أس

ة  م  واالتفاقی ام 138رق ادرة ع ذه 19731 الص عت ھ د وض ات ، وق ال  االتفاقی ي مج یة ف ادئ رئیس دة مب ة ع الدولی

 .2تنظیم عمل الطفل

ت     د واجھ ةوق ام  اتفاقی ل لع وق الطف ت   1989حق ث نص ل، حی ة الطف یة عمال ى أن 32قض ا عل دول  " :منھ ال

ن أداء أي االقتصادي  االستغالل األطراف تعترف بحق الطفل في حمایتھ من  را     ، وم رجح أن یكون خطی  عمل ی

وعلى الدول األطراف أن   واالجتماعيویكون من شأنھ أن یضر بتطوره الجسماني والذھني والروحي والمعنوي 

  ".لضمان تطبیق ھذه المادة واالجتماعیةتتخذ اإلجراءات التشریعیة واإلداریة 

حقوق الطفل وما یمیزھا عن غیرھا من المواثیق الدولیة األخرى في معالجة  اتفاقیةونالحظ أن أھم ما جاء في    

د    قضیة عمل الطفل ھو تقریرھا مبدأ فرض العقوبات والجزاءات المناسبة على األشخاص الذین یخالفون القواع

بة  یما بالنس ل، الس ل الطف ة بعم زامالخاص ة   لاللت ل الیومی اعات العم د س غیل وتحدی ن التش ى لس د األدن بالح

   .واألسبوعیة وضمان ظروف عمل آمنة وصحیة للطفل الذي تضطره الظروف للعمل

  

  يــســنـالج اللـغـتــاالسن ــال مـفـة األطــایــمــح: اــیــانــث
ذ     تغاللیتخ ور أھم     االس دة ص وم ع الم الی ي الع ال ف ي لألطف االجنس اء ھ ال    بغ نس األطف یاحة ج ال، س األطف

  .واستخدام اإلنترنت في نشر الصور الجنسیة و المواد اإلباحیة عن الطفل

طفل ألغراض أنشطة جنسیة مقابل مال أو أي شكل   استخدامعبارة عن " :ینصرف مفھوم بغاء الطفل إلى أنھ    

ویض  كال التع ن أش ر م ا  3"آخ ا منظم كال تجاری ذت ش اھرة أخ ذه الظ یة  ، وھ ورة الرئیس ي الص تغالل، وھ  لالس

اح ومكاسب      ھذه الظاھرة عالمیا وبشكل خطیر، نظرا انتشرتالجنسي لألطفال في العالم، وقد  ن أرب ھ م لما تحقق

  .4طائلة لمن یمارسون ھذه التجارة غیر المشروعة

                                                             
  : في االتفاقیاتأنظر ھذه ) 1

, A.J.I.L, vol.93, Development, The ILO Convention on The Worst Forms of Child LaborCurrent  Michel .J.  ,Dennis
N°4, October, 1999, p938-943. 

  : مشار إلیھ في مرجع 1945ھذه القواعد وردت في قرار مؤتمر العمل الدولي بشأن حمایة األطفال الصادر عام  )2
   .161 و 153، ص 1991 مصر، ، دار النھضة العربیة،طفولة في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة، حمایة العبد العزیز محیمر عبد الھادي/ د          

ب من البروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع وبغاء األطفال واستخدامھم في العروض والمواد اإلباحیة لعام /2ھذا التعریف ورد في المادة ) 3
2000 . 

4) UN.Doc. A/55/163-5/2000/172, p20.                                                                                                                           
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ى إصابتھ بمرض اإل            ؤدي إل ث ی ل ونفسیتھ، حی دز واألمراض   وللبغاء آثار مدمرة وخطیرة على صحة الطف ی

اط          ھ اإلنسانیة وإصابتھ باإلحب ھ لكرامت ى فقدان ؤدي إل دوى، وی اب الجنسیة األخرى التي تنتقل بطریق الع  واالكتئ

   .1داخل شخصیتھ االستغاللوسلوك طریق العنف والجریمة وتنمیة وترسیخ فكرة 

ى       ھذه السیاحة الالأخالقیة قد  سیاحة جنس األطفالأما     ا أدى إل الم مم ن دول الع ر م دد كبی انتشرت كثیرا في ع

ة          ا العام درت جمعیتھ ي أص دة الت م المتح دخل األم تفاقم المشكلة بشكل صارت ظاھرة، وھذا ما تطلب ضرورة ت

ة حاالت           1997في عام  52/107القرار رقم  ذھا لمواجھ ا أو تنفی وانین أو تعزیزھ ى وضع ق دول عل ھ ال حثت فی

.                                                    ت أیضا الدول على  معاقبة من یستغل الطفل ألغراض اإلساءة الجنسیة في بلد آخرسیاحة الجنس وحث

اءة و    ي إس ورة ف ة والمتط اھر الحدیث ن المظ تخدامم یا اس ال جنس تخدمھا األطف ي یس بكة الت ك الش ت تل ، اإلنترن

الجنسي   االستغالل لخطورة ھذا المظھر من مظاھر  جنسیا، ونظرا واستغاللھمل باألطفا لالتجارالبعض للترویج 

ل ذه   ف للطف ة ھ بیل مكافح ي س ات ف دول والحكوم ان ال وق اإلنس ة حق ن لجن ة ع ة المنبثق ة الفرعی ت اللجن د أوص ق

ام  اھرة بالقی تعراضالظ اءة   باس ع إس دة لمن وانین جدی ن ق ودة، أوس وانین الموج ذ الق دیل وتنفی تخداموتع بكة  اس ش

  .    جنسیا واستغاللھمبالنساء واألطفال وبغائھم  االتجاراإلنترنت ألغراض 

  

  مـــھــب ارــجـاالتع أو ـیـبــال ،افـطـتـاالخن ــال مـفـة األطــایــمــح: اــثــالــث
ادة       رت الم ن   35حظ ة م ل    اتفاقی وق الطف اف حق یعھم أو    اختط ال أو ب ار األطف ن     االتج رض م م ألي غ بھ

ى    ة       اتخاذ األغراض أو بأي شكل من األشكال، ودعت الدول األطراف إل ة والدولی ة اإلقلیمی دابیر الوطنی ة الت كاف

ك ع ذل المن ول   ، كم دة البروتوك م المتح ة لألم ة العام درت الجمعی اريأص ق  االختی ةالملح ي  باالتفاقی اي  25ف م

ال    2000 رة         ف  واستخدامھم لمنع بیع ودعارة األطف ة الفق ادة الثانی ت الم د عرف ة، ولق واد اإلباحی ي العروض والم

ھ   ال بأن ع األطف ول بی ذا البروتوك ن ھ ى م ب أي    "  :األول ن جان ل م ل الطف ا نق تم بموجبھ ة ی راء أو معامل أي إج

خص  خص آخ ش ى ش ة إل ر  رأو مجموع ل آخ ن أو أي مقاب ر ثم رى نظی ة أخ ل 2"أو مجموع البروتوكول یكم ، ف

ات الدولیة لحقوق الطفل وذلك بتقدیم المتطلبات التفصیلیة لتجریم   االتفاقیةأحكام  ي سیاق      انتھاك ال ف وق األطف حق

  .في البغاء وفي المواد الخلیعة واستغاللھمبیع األطفال 

ا        ذا البروتوكول أحكام د شمل ھ ف    ولق ل تعری یة مث اترئیس ال    انتھاك ع األطف تغاللبی اء    واس ي البغ ال ف األطف

ا         االنتھاكاتاألطفال في المواد الخلیعة ووضع قواعد لمعالجة  اللواستغ ك م ي ذل ا ف ي، بم انون المحل في ظل الق

وع  كذلك  ،یتعلق بمرتكبیھا ات حمایة الضحایا وبذل الجھود لمنع وق دولي       االنتھاك اون ال ادة التع وفیر إطار لزی وت

 .في ھذه المجاالت

                                                             
 .191، المرجع السابق، ص ، الحمایة الدولیة لحقوق الطفلماھر جمیل أبو خوات/ د  )1
 .25/05/2000الصادر في  54/263قرار الجمعیة العامة رقم ) 2
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ال    االنتھاكاتعلى تجریم  یدا خاصاویشدد البروتوكول اإلضافي تشد    ع األطف الخطیرة لحقوق األطفال، وھي بی

دولي   واستغاللوالتبني غیر القانوني  األطفال في البغاء والمواد الخلیعة، وبالمثل یؤكد النص على قیمة التعاون ال

ام وحمالت اإلعالم وال      وعي الع ة ال ز   باعتباره وسیلة لمكافحة ھذه األنشطة عبر الوطنیة، وعلى قیم ف لتعزی تثقی

   .1حمایة األطفال من تلك االنتھاكات الخطیرة لحقوقھم

ام   االتفاقیةكما تناولت عدة مواثیق دولیة أخرى ھذه الظاھرة نذكر منھا     ول   19362الخاصة بالرق لع وبروتوك

   .2000باألشخاص خاصة النساء واألطفال لعام  االتجارمعاقبة وقمع ومنع 

  

ان ـــكــن الســـة مــوعـمـجــة أو مــیـلــى أقــن إلــیـمـتـنـال المــفـاألط: ثـالـرع الثــفــال

 نـــیـــیـلـاألص
ي       وق الت ا     أطفال األقلیات یتمتعون بذات الحق ة تحقیق ال األغلبی ا أطف ع بھ ادئ   یتمت ل     لمب ین ك دل ب المساواة والع

ة    ویتم وتنمی ودھم وھ ى وج اظ عل ق الحف ن طری ك ع ال وذل ماألطف زة لھ ائص الممی نح ، 3الخص ب م ھ فیج وعلی

  :األقلیات وخاصة األطفال منھم الحقوق اآلتیة

 ودـــــجوـــــــق الــــح :أوال
ى     ل           " :ینصرف مفھوم حق الوجود إل دم ممارسة أي عم ع، وع ي المجتم اء ف ي البق انیة ف حق الجماعات اإلنس

ویعادل  األقلیات في الوجود یماثل تماما ، لذلك فإن حق4"ضدھا یھدف للقضاء علیھا على المدى البعید أو القریب

اة،   ي الحی ان ف ق اإلنس د ح ن  وق ة م ادة الثانی ت الم ةنص ة    االتفاقی ادة الجماعی ة اإلب ع جریم ة بمن ة الخاص الدولی

ة ھي    " :على أن 1948دیسمبر  9والمعاقبة علیھا الصادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة في  اإلبادة الجماعی

  ."دینیة على جماعة قومیة أو أثنیة أو عنصریة أو التي ترتكب بقصد القضاء كلیا أو جزئیااألفعال 

ذه          ن ھ ادة م ذه الم ص ھ ة ویتضح من ن ة      االتفاقی ى األقلی ا إل نص     ،أن الجماعة ینصرف مفھومھ ذا ال ا أن ھ كم

ن   و من رجال ونساءلجماعة أو األقلیة ینطبق بشكل عام على كل أفراد ا أطفال والتي یجب عدم القیام بأي عمل م

ة أو الجماعة   شأنھ أن یمنع إنجاب األط ذه األقلی ة ، وحظرت  فال داخل ھ ال األقلی    االتفاقی ل أطف ك   نق القوة وذل ات ب

ة جریمة اإلبادة الجماعیة الوال شك أن ھذا النقل القسري یحقق  ،على ھذه األقلیة بھدف القضاء كلیا أو جزئیا  ثقافی

ال        اء واألطف ع األبن ة ویمن ألنھ من شأنھ أن یؤدي إلى القضاء على ظاھرة تعاقب األجیال داخل الجماعة أو األقلی

  .5منقطعي الصلة بجذورھم األصلیة األطفال نشألغة وعادات ودین اآلباء، فی اكتسابمن 

  
                                                             

UN.Doc. A/156/155, 2001, p6. )1  
 .25/07/1951ودخلت حیز النفاذ في  2/12/1949في ) 4-د(317بالقرار رقم  االتفاقیةاعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ھذه ) 2
     54، المجلد العام ، المجلة المصریة للقانون الدوليولیة المتخصصةنظم حمایة حقوق اإلنسان في منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدأحمد أبو الوفا، / د) 3
 .42، ص )1998(
 .92، ص 1994 مصر، وائل عالم، حمایة حقوق األقلیات في القانون الولي العام، دار النھضة العربیة،/ د) 4
 .301، ص 1995 مصر، العربیة، القاھرة، عبد الواحد محمد الغار، الجرائم الدولیة و سلطة العقاب علیھا، دار النھضة/ د) 5
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  زــــیـــیــمــتـدم الـــــي عــــق فــــحـــال :اـــیـــانــــث
ون             نھم بسبب الجنس أو العرق أو الل ز بی ال تمیی ات، ف األصل العام أن كل البشر متساوون في الحقوق والحری

المي      أو وق اإلنسان وخاصة اإلعالن الع الدین أو اللغة أو ألي أسباب أخرى، وھذا األصل أكدتھ كافة مواثیق حق

نھم  وأفراد األقلیات بما فیھم األطفال الذین لھم الحق في عدم التمییز فیما بینھم، أ ،1948لحقوق اإلنسان لعام  و بی

ات المنشئة عام      وبین األغلبیة، ولذلك عر ة األقلی ز وحمای ھ    1947فت اللجنة الفرعیة لمنع التمیی ز بأن ع التمیی   :من

  ."اة في المعاملةیریدونھ من مساو منع أي عمل من شأنھ أن یحرم األفراد والجماعات مما"

ذلك     نص ك اقإوی ام   تف یم لع ال التعل ي مج ز ف ع التمیی كو لمن م  1960الیونس ادة رق ي الم رة  5ف ى) ج(الفق    : عل

ك            االعترافمن الضروري " ي ذل ا ف ة الخاصة، بم ي ممارسة أنشطتھم التعلیمی ة ف ات القومی بحق أعضاء األقلی

  :لغتھم، وذلك بالموافقة مع السیاسة التعلیمیة لكل دولة وبالشروط اآلتیة استخدامإقامة المدارس وإدارتھا كذلك 

ي       - اركة ف ن المش ع ككل أو م ة المجتم ة ولغ م ثقاف ن فھ ات م اء األقلی ع أعض لوب یمن ق بأس ذا الح ارس ھ أال یم

   .نشاطات المجتمع أو بأسلوب یضر بسیادة الدولة

 .ام الموضوع أو المصادق علیھ من جانب السلطات المختصةأال یكون مستوى التعلیم أدنى من المستوى الع -

   ." 1اختیاریابھذه المدارس  االلتحاقأن یكون  -

رھم       االتفاقیات اتجاھاتوتماشیا مع     ین غی نھم وب ز بی دم التمیی الدولیة سالفة الذكر في مجال حقوق األقلیات وع

ل     1989حقوق الطفل لعام  اتفاقیةنصت  ال ب ین األطف ھ على عدم التمییز ب یا   واعتبرت دءا أساس ذه     مب ھ ھ وم علی تق

رھم    االتفاقیة ع غی ات م ، وفلسفة كرستھا كافة نصوصھا وبالتالي فإن أطفال األقلیات یتساوون في الحقوق والحری

 .من أطفال األغلبیة

 ةــــویـــھـــى الـــلــــعاظ ــفـــحـــي الـــق فــــحــال :اـثـــالــــث
ي               ا ف ذا یتضمن حقھ ا وھ زة لھ ن خالل خصائصھا الممی ا م الحق في الھویة ھو حق األقلیة في أن تحدد ذاتیتھ

  .2تنمیة ھذه الخصائص والتي بدونھا ال یكون لألقلیة أیة ھویة أو ذاتیة تمیزھا عن بقیة المجتمع

ادة      دولي     27ویستند حق األقلیة في الحفاظ على الھویة الخاصة بھم إلى نص الم د ال ن العھ ال  م حقوق الخاص ب

  .3الجماعة الدولیة لحمایة ھویة األقلیات اعتمدتھاألساس القانوني الذي  باعتباره 1966المدنیة والسیاسیة لعام 

وبذلك یكون القانون الدولي قد منح أعضاء األقلیات في مجال الحفاظ على ھویتھم الخاصة بھم الحق في التمتع    

دیّ      ي الت ق ف م، والح ة الخاصة بھ ي     بالثقاف ة، والحق ف عائرھم الدینی تخدامن وممارسة ش ذه    اس تھم الخاصة، وھ لغ

ا     د تبنتھ ة ق ة الحقوق الثالث ل    اتفاقی وق الطف ا حق ت          واعتبرتھ س الوق ي نف ات، وھي ف ال األقلی وق خاصة ألطف حق

  . ة لحفاظ أطفال األقلیات على ھویتھمیلیست تمییزًا لھم عن باقي األطفال وأنھا ضرور

                                                             
 .66، ص 1985 مصر، أحمد محمد رفعت، مقدمة لدراسة القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار النھضة العربیة،/ د) 1
 .151وائل عالم، حمایة حقوق األقلیات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص / د) 2
 .والسیاسیة حقوق المدنیةبال صالخا من العھد الدولي 27المادة ) 3
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 يــــانـــثـث الــــبحـمـال

  لــفـطــوق الــقـحـة لـیــدولـال ةـیــاقــفـتذ اإلـیــفـنـى تـــلــة عــابـــرقـة الــیــآل
دول    اق التزاماتحقوق الطفل  اتفاقیة تنشئ    ى ال ة عل ز   انونی ى الصعید      وألطراف بتعزی ل عل وق الطف ة حق حمای

دول ھ  قالوطني، فعندما ت دیق أو    ذه اإلبل إحدى ال ق التص ن طری ة ع التزام ا تضطلع  ھ فإن نضمام اال تفاقی انوني   ب ق

ا     االعترافألن  ىولالخطوة األذا لیس سوى ھلكن و ،الواردة فیھابإعمال الحقوق  یس كافی ورق ل بالحقوق على ال

   .العملیة الممارسةبھا في میدان  التمتعي رلضمان أن یج

ة    تحتاج إلى التشجیع و  الدولیة لحقوق الطفل اإلتفاقیةفي  دول األطرافالو    ي تلبی ا المساعدة ف ة   التزاماتھ الدولی

ي اإل   ل داخل الدولة بالحقوق فالتدابیر الضروریة لضمان تمتع كل ط التخاذ ا ف ة المنصوص علیھ إن   تفاقی ذلك ف ، ل

ن   تنشئ ھذه األخیرة راء لجنة دولیة م دولیین  الخب ام   ال ا    للقی ذ أحكامھ د تنفی ن  برص دول األطراف فی   م ب ال ا جان  ھ

ذلك  و في النزاعات المسلحة األطفالب المتعلقین االختیاریین البروتوكولینفضال عن تنفیذ  ال  استغالل ك ي   األطف ف

  .المواد اإلباحیة

  :یلي لما اوفق مطالبسنتناول ھذا المبحث في ثالث    

  الدولیة لحقوق الطفلالھیكلي للجنة طار التنظیمي واإل :المطلب األول

  حقوق الطفل على المستوى الدوليبإنفاذ باألطراف المعنیة حقوق الطفل الدولیة لجنة للاعالقة  :المطلب الثاني

   . الدولیة لحقوق الطفل مھام اللجنةأعمال و :المطلب الثالث
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  لــفـطــوق الــقـحـة لـیـدولـة الـنــجـي للــلــكــیـي والھــمــیـظـنـار التــاإلط: ب األولـلـطـمــال
ل عام  ئأنِش    ادة     1991 ت اللجنة الدولیة لحقوق الطف نص الم ذا ل رة ال 43تنفی ى  فق ن   األول ل   م وق الطف ة حق  إتفاقی

ي       راف ف دول األط ھ ال ذي أحرزت دم ال ة التق و دراس ائھا ھ ن إنش ي م دف الرئیس ذه اإل والھ تیفاء  ھ ي اس ة ف تفاقی

وف     التي تعھدت بھا، والملقاة على عاتقھا في سبیل كفالة حقوق  االلتزامات ذلك یجب الوق ا ل ى  الطفل وحمایتھ عل

ي   واالختصاصاتأعضائھا  اختیارتشكیل ھذه اللجنة وطریقة  المنوطة بھا في سبیل تحقیق أھدافھا وأداء دورھا ف

   .1عالمحمایة حقوق ومصالح الطفل في ال

  :ليكما یأربع فروع اإلطار العام للجنة الدولیة لحقوق الطفل وفق  بھذا المطلفي سنتناول    

  

  لــــفــطـــوق الـقــحــة لــیــدولـة الـنــجـاللــف بــریــعــتــال: رع األولـــفــال
ن            ل م وق الطف ة لحق ة الدولی ق اإلتفاقی ة تطبی لجنة حقوق الطفل ھي ھیئة مكونة من خبراء مستقلین تقوم بمتابع

اء  دول األعض ل ال ا، فیقب ول  ھ ب أن ی یة، ویج فتھم الشخص راء بص ؤالء الخب ل ھ ار ىویعم ي  االعتب ارھمف  اختی

ع    السري باالقتراعأعضاء اللجنة  انتخابالعادل وكذلك للنظم القانونیة الرئیسیة، ویتم  للتوزیع الجغرافي ن جمی م

ل         ونظرا  ،الدول األعضاء ل واسعة النطاق، إذ تغطي مجاالت مث وق الطف ة حق ة السیاسات   ألن إتفاقی  االجتماعی

 .2متنوعة من خلفیات مھنیة اللجنة تضم عادة أشخاصا والقانون فإن

ة     إلى اللجنة في غضون اراف في اإلتفاقیة أن تقدم تقریرویتعین على الدول األط    دء دخول اإلتفاقی عامین من ب

ة وسیاساتھا وممارساتھا تتماشى        حیز النفاذ بالنسبة لھا، توضح فیھ الخطوات التي ا الوطنی اتخذتھا لجعل قوانینھ

  .اإلتفاقیةمع مبادئ 

ة،         ن الدول دم م التقریر المق ام     وتقوم اللجنة بفحص الحقائق ودراسة المعلومات ذات الصلة ب ة بقی وترحب اللجن

ا  المنظمات الحكومیة بإمدادھا بالمعلومات والتقاریر ذات الصلة، ذ        كم ات بشأن تنفی ة المشورة للحكوم دم اللجن تق

  .        جوھریة للسیاسات المتعلقة بقضایا الطفل إتفاقیة حقوق الطفل وتشركھا في مناقشات

رف        ة الط ر الدول ة لتقری ص اللجن ة فح ي نھای وم وف ن      تق ة م من مجموع ة، تتض ات ختامی اد مالحظ باعتم

ھذا ویتعین على الدول  ،المعنیة بتحسین مستوى تنفیذ أحكام إتفاقیة حقوق الطفل التوصیات حول كیفیة قیام الدولة

 .مرة كل خمس سنوات ةتقاریر دوری تقدیم

دان ال      ىتفاقیة علولدعم تنفیذ اإل    ي المی دولي ف اون ال ھ اإل  ذينحو فعال وتشجیع التع االت    تغطی إن للوك ة، ف تفاقی

ة          األمم المتحدة للطفولة وغیرھا من صندوقالمتخصصة و دى نظر اللجن ة ل دة أن تكون ممثل م المتح أجھزة األم

 . تفاقیةوالیتھا من أحكام اإل في تنفیذ ما یدخل في نطاق

                                                             
1) UN.Doc. CRC/C/121, December 11th 2002, p4. 
2) Human Rights fact sheet  N°10: The Rights of the Child, (Rev.1), center for human rights, Geneva, 1997, p8. 
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اری  ذه الوكاالتھ وللجنة أن تدعو    ذ اإل عن رلتقدیم مشورة خبرائھا لتقدیم تق دخل      تنفی ي ت ي المجاالت الت ة ف تفاقی

ا        ة إلیھ ل اللجن ا تحی ي نطاق أنشطتھا، كم ا للمشورة أو المساعدة           ف دول األطراف تتضمن طلب ن ال اریر م ة تق أی

ذه   إلى حاجتھا لمثل ھذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بمالحظات اللجنة واقتراحاتھا بصدد تشیرأو التقنیتین  ھ

  .1اتالطلبات أو اإلشار

ة        ة العام ب الجمعی أن تطل ي ب ة أن توص ك للجن ن ذل ا    فضال ع ة عنھ راء دراسات بالنیاب ام إج ین الع ى األم إل

م           ،بخصوص قضایا محددة تتصل بحقوق الطفل ة لألم ة العام ى الجمعی دمھا إل ي تق ة الت اریر اللجن ھذا وتغطي تق

در عن  المتحدة كافة ا األنشطة التي تقوم بھا، وما یص رر   ھ ن مق ة    م ا الختامی ذلك مالحظاتھ ى   ات وتوصیات وك عل

ر    وسبتمبر  ماي، جانفيت كل عام وذلك خالل شھر ادور ثالث وتعقد اللجنة ،التقاریر التي نظرت فیھا ك بمق وذل

ف  ةاألمم المتحد ول   ،بجنی ا تت د       ىكم اء ال دى وف ى م ة اإلشراف عل ن البروتوكوال     اللجن ي كل م ت ول األطراف ف

ي المنازعات المسلحة،      اشتراكبشأن  االختیاريحقوق الطفل، البروتوكول  باتفاقیة ةالملحق ةالختیاریا ال ف األطف

ال واستغاللھم   االختیاريالبروتوكول  واد      بشأن بیع األطف ي الم اء وف ي البغ ة ف اري   ، اإلباحی والبروتوكول االختی

    .إجراء تقدیم البالغات بشأن

ول         تالبروتوكوالول األطراف في أي من یجب على كل الد     د دخول البروتوك ي غضون سنتین بع دم ف أن تق

 اتخذتھا إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فیھ معلومات شاملة عن التدابیر التي لھا، تقریرا المعني حیز النفاذ بالنسبة

ا   لجنة لتنفیذ أحكام البروتوكول، وأن تدرج بعد ذلك في التقاریر التي تقدمھا إلى ل، وفق ادة  ل حقوق الطف ن   44لم م

دول       ، 2بتنفیذ البروتوكول االتفاقیة أیة معلومات إضافیة فیما یتعلق ن ال ب م ل أن تطل وق الطف ة حق كما یجوز للجن

   .من المعلومات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتھا بھذا الخصوص األطراف تقدیم مزید

ادئ     ن، قامت لجنة حقوقاللجان اإلشرافیة على المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسا ھا شأنوشأن    اد مب ل باعتم الطف

دول      إتوجیھیة بخصوص   ن ال دیمھا م وب تق اریر المطل داد التق ة مؤخراً       ع ا شرعت اللجن ذا كم ي   األطراف، ھ ف

ى    اعتماد ا الضوء عل ام اإل  توصیات عامة تلقي فیھ ة أحك دة        ، تفاقی م المتح ات األم ة فعالی ة بكاف ة عنای ولي اللجن وت

   .اإلنسان وبشكل خاص تلك المتعلقة منھا بحقوق الطفل ذات الصلة بحقوق

  

  لــــفــطـــوق الــقـــحـــة لـیــدولــلاة ــنــجـاء اللــــضــعأ: يــانـــثــرع الــفــال
ة       10تفاقیة حقوق الطفل تتألف اللجنة من إمن  43 طبقا للمادة    ة الرفیع ة الخلقی ن ذوي المكان راء م اءة  وخب الكف

ا تفالدول األعضاء في اإل تنتخبھم، تفاقیةبھا في المیدان الذي تغطیھ اإلالمعترف  ة   لو، اقیة من بین رعایاھ كل دول

                                                             
1) UN.Doc. CRC/C/69, November 26th   1997, p50.  
2) UN.Doc. CRC /GC/2003/3, March 17th   2003, p12. 
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ي    ،مثلین لحكوماتھم، حیث یعملون بصفتھم الشخصیة ولیس كمترشح شخصا واحداأن  ع الجغراف ویراعى التوزی

   .1العادل والنظم القانونیة األساسیة في العالم

األعضاء  من 2/3 في مقر األمم المتحدة بدعوة من األمین العام ویشكل حضور اجتماعاتفي  االنتخابیجري    

ر أن خمسة   ، إذا أعید ترشیحھم  انتخابھم، ویجوز إعادة ینتخب األعضاء لمدة أربع سنوات حیث نصابا قانونیا غی

   .2ألولىسنتین من الوالیة ا بانقضاءعن طریق القرعة وتنتھي عھدتھم  اختیارھمخبراء یتم 

ادر  استقالعضو في اللجنة أو  يفإذا توأما     ب  اأو أعلن أنھ لم یعد ق ى أداء و  ألي س ة   اب آخر عل ي اللجن ھ ف  جبات

را       ین خالل شھرین خبی ن   آیطلب األمین العام من الدولة الطرف التي كانت قد رشحت ذلك العضو أن تع خرا م

  .3بین مواطنیھا لیكمل ما تبقى من فترة عضویة سلفھ

ق         إیحیل األمین العام إلى اللجنة و    ھ لكي تواف ة الخاصة ب ات السیرة الذاتی ة وبیان سم الخبیر المعین بھذه الطریق

ر   ، وعندالسري باالقتراععلیھ  ین الخبی ة         موافقة اللجنة على تعی ي اإلتفاقی دول األطراف ف ام ال ین الع یخطر األم

  .ل المنصب الشاغر الطارئغعضو اللجنة الذي یش باسم

ة    ة لوفاة عضو أو إصابتھ بعجز مؤكدالحالة التي یشغر فیھا مقعد نتیج باستثناءو    ام واللجن ین الع ، یتصرف األم

د     النظام الداخلي للجنة حقوق الطفلمن  14من المادة  4و 3وفقا ألحكام الفقرات  ذا التصرف إال بع ، وال یكون ھ

  4.لتوقف عن أداء وظائفھ كعضو في اللجنةأن یتلقیا إخطارا خطیا من العضو المعني بأنھ قرر ا

اع  1991عقد في أوائل عام و    ة إلجراء        اجتم ي اإلتفاقی دول األطراف ف ي ال ات لممثل ى لعضویة    االنتخاب األول

ي لشغل المقاعد العشرة مرشحا 40، وقد سمي نحو لجنة حقوق الطفل ن      ، وكان الخبراء ف ى م ك المناسبة األول تل

ابقا  ، اإلتحاد بیرو، الفلبین، البرتغالالبوركینافاسو، مصر، ، البرازیل، بربادوس ابوي ، السوید  السوفیتي س  وزیمب

دولي ن فنیة مختلفة منھا حقوق اإلنسانوكان ھؤالء الخبراء ست نساء وأربعة رجال من میادی قضاء   ،، القانون ال

   .وغیر الحكومي الصحافة والعمل الحكومي ،الطب ،جتماعياإل، العمل األحداث

اریخ     بتمبر  13وبت ع   2002س ى توقی ھ تلق دة أن م المتح ام لألم ین الع ار األم ة  119أش ي اإلتفاقی رف ف ة ط دول

فل من عشرة إلى ثمانیة بغرض زیادة عدد أعضاء اللجنة المعنیة بحقوق الط 128الدولیة لحقوق الطفل من أصل 

  .عشر خبیرا

ي  حیث بدأت  ،اخبیر 18أصبحت اللجنة تتكون من  2006ومنذ جانفي  ي غرفتین     ف اریر ف ص التق وازیتین فح  مت

 ك یكمن في عدد التقاریر المتراكموالسبب في ذل ،ومؤقت اعتیاديتتكون كل غرفة من تسع أعضاء كإجراء غیر 

                                                             
  1)  .من اتفاقیة حقوق الطفل 2الفقرة  43المادة 

.من اتفاقیة حقوق الطفل 6الفقرة 43المادة )  2  
.من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 114المادة  ) 3  
.من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل  5و 4فقرة  14المادة  ) 4  
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ولین    ون البروتوك اریین ولعل ھذا راجع إلى ك ین   االختی ة الملحق دیم    باالتفاقی دول بتق ان ال دى     یلزم اریر حول م تق

    .1امحكامھبأ التزامھا

ة  الخاص ببیع األطفال واستغ االختیاريمن البروتوكول  12المادة ف    ادة اللھم في الدعارة والصور الخلیع    ، والم

دى    انزمتل، عات المسلحةامن البروتوكول الخاص باشتراك األطفال في النز 08 ن م الدول بتقدیم تقاریر أولیة ع

  .من دخولھما حیز التنفیذ سنتینألحكامھا بعد  احترامھا

ة       ف األحكام الواردة  بإنفاذالمعلومات المتعلقة  قدیمتقوم الدول بت    دمھا اللجن ي تق ا الت ي تقاریرھ ولین ف ي البروتوك

ادة  ب الم ة     44بموج تمكن اللجن ي أن ال ت ة وطبیع ر المدروس اریر غی راكم التق ن ت ا زاد م ذا م ة وھ ن اإلتفاقی         م

ا  - ر بخبرائھ ي     -ةالعش النظر ف ة ب ل اللجن ریع عم تدعى تس ا اس ذا م اریر وھ ن التق ل م م الھائ ذا الك ة ھ ن دراس م

  .خبراء مما یقلل من تراكم األعمالالتقاریر في قاعتین تتألف كل قاعة من تسع 

دكتور         تاذ ال ذا البحث األس ال   ولإلشارة فاألستاذ المشرف على ھ ي كم ة      فیالل یس اللجن اب رئ شغل منصب ن

  .2011إلى غایة  2003من عام ة لحقوق الطفل بالدول

  

وق ــقــحــة لـیــدولـة الـنــجـل اللـــت داخــویــصــتـل والــمــعـم الــیـــظــنــت: ثـــالــرع الثــفــال

  لـــفــطـــال

  لــــمـــعــم الـــیــظــنــت :أوال
ة    یقوم رئیس اللجنة باإلضافة إلى ممارسة السلطات المنوطة بھ بموجب اإلتفاقیة     داخلي للجن إعالن  والنظام ال ب

ة، وإعطاء       كفالة مركل جلسة من جلسات اللجنة وإدارة المناقشة و واختتام افتتاح داخلي للجن ام النظام ال اعاة أحك

  .المقررات ، وإعالن لتصویتل المسائل، وطرح الحق في الكالم

ا       ى سیر أعم ي جلساتھا     كما یشرف عل ظ النظام ف ة وحف اء     ل و ،ل اللجن ة أثن ى اللجن رح عل د   ھ أن یقت مناقشة أح

ا     البنود ي یجوز فیھ ألة       تحدید الوقت الذي یسمح بھ للمتكلمین وتحدید عدد المرات الت ي مس تكلم ف تكلم أن ی لكل م

  .، وإقفال قائمة المتكلمین ما

في المسألة  ، أو رفع الجلسة أو تعلیقھا، وتنحصر المناقشةح تأجیل المناقشة أو إقفال بابھایقترأن للرئیس أیضا    

د        ا، ویجوز للرئیس أن ینبھ المتكلم إلى مرالمعروضة على اللجنة ن الموضوع قی ھ ع اة النظام إذا خرجت أقوال ع

  .2المناقشة

ة     مسألة ةوأثناء مناقشة أی    ي النقطة النظامی یجوز ألي عضو أن یثیر في أي وقت نقطة نظامیة ویبت الرئیس ف

ورا فورا وفقا للنظام الداخلي للجنة وأي طعن ف ا      ي قرار الرئیس یطرح للتصویت ف ا م رئیس قائم رار ال ى ق ، ویبق

                                                             
 األولالعدد  مصر، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، ،للطفل على المستوى الدوليإبراھیم العناني، الحمایة القانونیة  1)

  . 15، ص 1997جانفي 
  .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 39المادة  2)
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ة   ، وال یھ أغلبیة أصوات األعضاء الحاضرینلم تبطل ر نقطة نظامی ي مضمون    ، أن جوز للعضو الذي یثی تكلم ف ی

  1.المسألة قید المناقشة

، إال أن أن یعلن إقفال القائمةیجوز للرئیس أثناء المناقشة أن یعلن قائمة المتكلمین ویجوز لھ بموافقة اللجنة كما    

  .ذلك وجوبكلمة ألقیت بعد إعالنھ إقفال القائمة إلى  تللرئیس أن یعطي حق الرد ألي متكلم إذا دع

ة  ،عدم وجود أي متكلم آخرمناقشة أي بند ل وعندما تنتھي    ال    یعلن الرئیس إقفال باب المناقش ذا اإلقف ، ویكون لھ

  .نفس األثر المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة

 االقتراحات رفعھا وال یسمح بمناقشة ھذه  الجلسة أوویجوز ألي عضو أن یقترح أثناء مناقشة أیة مسألة تعلیق    

  .تصویت فورًابل تطرح لل

ادة     ام الم ا بأحك ى  40ورھن ة تعط داخلي للجن ام ال ن النظ اتم ع   االقتراح ى جمی بقیة عل ة األس ة التالی اإلجرائی

  :وذلك وفق الترتیب اآلتي  األخرى المعروضة على اللجنة االقتراحات

 .تعلیق الجلسة اقتراح -1

 .رفع الجلسة اقتراح -2

 .تأجیل مناقشة البند قید البحث اقتراح -3

 .البحثإقفال باب مناقشة البند قید  اقتراح -4

 دلصویت علیھ شریطة أال یكون قد ُعوقت قبل بدء الت في أي اقتراحھاإلجرائي أن یسحب  االقتراحولصاحب    

  .2المسحوب على ھذا النحو االقتراحویجوز ألي عضو أن یعید تقدیم 

  

  تــــویـــصـتـال :اــیــانــث
ذ  واحدیكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت     ر  وتتخ ة األعضاء الحاضرین     رات اللاق ة بأغلبی تثناء  جن باس

  .3تفاقیةما ھو منصوص علیھ خالفا لذلك في اإل

ي    وات ف ت األص ا إذا تعادل ر  أم ألة غی ى مس ویت عل ةالتص ر انتخابی راح، یعتب ا االقت ة و مرفوض ري اللجن تج

ع  ویت برف ديالتص وز ألي عاألی ماء ، ویج داء األس ویت بن ب التص و أن یطل داء األض ري ن ب ، ویج ماء حس س

  .بالقرعة اسمھبالعضو الذي یسحب الرئیس  ابتداءإ، نجلیزیة ألسماء أعضاء اللجنةاإل الترتیب األبجدي باللغة

ة إجراء التصویت    امیة تتعلق، ال یقطع التصویت إال إذا أثار أحد األعضاء نقطة نظبعد بدء التصویتو     بطریق

د        و دء التصویت أو بع ل ب ا قب ل تصویتھم إم للرئیس أن یسمح لألعضاء باإلدالء ببیانات موجزة تقتصر على تعلی

  .انتھائھ

                                                             
  .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 40المادة  1)

  . من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 46المادة  )2
شریطة ات بتوافق اآلراء قبل التصویت أعرب أعضاء اللجنة عن رأیھم بأن أسلوب عملھا ینبغي أن یسمح عادة بالقیام بمحاوالت للتوصل إلى اتخاذ المقرر) 3

  .مراعاة أحكام االتفاقیة والنظام الداخلي للجنة
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ي تم            ،إن طلب عضو تجزئة مقترح ماو    رح الت م تطرح أجزاء المقت ھ جزءا جزءا، ث ت یجري التصویت علی

ة  ویت مجتمع ا للتص ة علیھ رح  ا إذ، والموافق وق المقت زاء منط ع أج ت جمی ا  رفض ھ مرفوض رح كل ر المقت ، یعتب

  .بمجموعھ

ن        إدخال تعدیل على مقترح ما اقتراحا عند أَم    ث المضمون ع ن حی د م دیل األبع ى التع ، تصوت اللجنة أوال عل

دا      المقترح األصل  ھ بع ل من دیل األق ى التع م عل ك   ، وي ث ذا دوالی دیالت للتصویت،      ھك ع التع ى تطرح جمی وإذا حت

  .1یطرح المقترح بصیغتھ المعدلة للتصویت اعتمد تعدیل واحد أو أكثر

م    یقدوفي حالة ت   ا ل دیمھا، م م مقترحان أو أكثر في مسالة واحدة، تصوت اللجنة على المقترحات حسب ترتیب تق

  .تقرر خالف ذلكی

ب،  لى المقتھ للجنة أن تقرر بعد كل تصویت على مقترح إن كانت ستصوت عكما أَن     إَالرح الذي یلیھ في الترتی

  .یطرح للتصویت قبلھاه المقترحات یعتبر مسألة سابقة وتخاذ قرار بشأن مضمون ھذإإجرائي بعدم  اقتراحأي  أَن

  

  لـــفــطــوق الـــقــحــة لـیــدولـــة الــنــجــدورات الل: عــرابـــرع الــفـــال
د  حقوق الطفل التفاقیةوفقا  فعاًال ًاأداءما یلزم ألداء وظائفھا  االجتماعاتتعقد لجنة حقوق الطفل من     ، حیث تعق

الث  في العادة  ع               ةت عادی ادورث دة م م المتح ام لألم ین الع ع األم ة بالتشاور م ا اللجن د تقررھ ي مواعی كل سنة ف

  .2تقره الجمعیة العامة الذيمراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات 

 استثنائیةعندما ال تكون اللجنة منعقدة یجوز للرئیس عقد دورات ، ومنھاللجنة بقرار  استثنائیةات وركما تعقد د   

ة اآلخرین    للجنة بالتشا ب اللجن ة أیضا دورات     ور مع أعضاء مكت یس اللجن د رئ تثنائیة ، ویعق ب     اس ى طل اءا عل بن

 .تفاقیةبناءا على طلب إحدى الدول األطراف في اإلأو  أغلبیة أعضاء اللجنة

دورات و    د ال تثنائیةتعق ي  االس ع    أف ام وم ین الع ع األم اور م رئیس بالتش دده ال د یح ي موع ن ف ت ممك رب وق ق

م            ة لألم ة العام ھ الجمعی ق علی ذي تواف ؤتمرات ال ي للم دول الزمن اة الج ع مراع ة اآلخرین م ب اللجن أعضاء مكت

  .المتحدة

دة، و   ھذه الدورات تع    م المتح ر األم د         یجوز  قد عادة في مق دة تحدی م المتح ام لألم ین الع ع األم ة بالتشاور م للجن

  .3مكان آخر لعقد دورة من دوراتھا مع مراعاة قواعد األمم المتحدة ذات الصلة

یرسل ھذا اإلخطار قبل الجلسة األولى من كل دورة، و انعقادمكان مین العام أعضاء اللجنة بموعد ویخطر األو   

ة، و  ستة أس عقد الجلسة األولى بما ال یقل عن دورات العادی ة        ابیع في حالة ال ي حال ة أسابیع ف ن ثالث ل ع ا ال یق بم

  .4االستثنائیةالدورة 

                                                             
1) UN.Doc. CRC/C/4/(Rev.1), p 184. 
2) Human Rights fact sheet N° 10: The Rights of the Child, op.cit, p 8. 

 .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 3المادة )  3
 .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 5المادة  ) 4
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یعد األمین العام بالتشاور مع الرئیس اللجنة جدول األعمال المؤقت لكل دورة عادیة وفقا لألحكام ذات الصلة  و   

ك    ئیةاالستثنادورة لویقتصر جدول األعمال المؤقتة ل، تفاقیةمن اإل للجنة على البنود المقترحة للنظر فیھا خالل تل

  .االستثنائیةالدورة 

اء   و    ة أثن ض البن     الدورة ال یجوز للجن افة بع ب االقتضاء إض ا حس وز لھ ال ویج دول األعم نقح ج ة أن ت ود عادی

یحیل األمین ، و، وال تضاف إلى جدول األعمال سوى البنود العاجلة أو الھامةإرجاء النظر فیھا أو حذفھا ویمكنھا

ي  الوثائق األساسیة المتصلة بالبنود المدرجة فیھ إلى م المتحدة جدول األعمال المؤقت والعام لألم أعضاء اللجنة ف

  .1كلما أمكن في نفس موعد إرسال اإلخطار بافتتاح الدورةأقرب وقت ممكن و

ا تعقد وتجتمع اللجنة في جنیف و       داوالت     اعتیادی ن الم الث دورات م الث أسابیع       ث دة كل دورة ث ي السنة م ف

  .عداد للدورة القادمةإلیخصص األسبوع األخیر دائما لما قبل الدورة و اجتماعاتمسبوقة بأسبوع من 

انفي     تو    ھر ج ي ش ا ف ون دوراتھ اي و ك بتمبر م ل ال ، وس ا   تتمث میة فیھ ات الرس ة، ي اإلف لغ یة  نجلیزی الفرنس

   .سبانیةاإلو

حالیا من المفوضیة السامیة  لمتحدة لحقوق اإلنسان في جنیف سابقا ومن مركز األمم ا تتلقى ھذه اللجنة الخدماتو

  .لحقوق اإلنسان

  

ة ـیــنـعـمــراف الـــاألطـــل بــفــطــوق الــقــح ةــنــجـــلة ـــالقــع :يـانــثـب الــلــطـمــال

  يـــدولـــال وىـــتـــســمـى الــلــان عــــسـوق اإلنـقــاذ حـــفــإنــب
ح حول       ة ع           اإلحتى تكتمل الرؤیة وتتض ل المنبثق وق الطف ة حق ھ لجن ذي تنشط فی ي ال  نطار التنظیمي والھیكل

ل  اإل وق الطف ى             ال ،تفاقیة الدولیة لحق وق اإلنسان عل اذ حق ة بإنف األطراف المعنی ة ب ذه اللجن ة ھ راز عالق ن إب د م ب

دولي توى ال ة    ،المس ى اللجن راف إل ذه األط دیھا ھ ي تس اعدات الت ة المس ا وقیم ة بینھم ة العالق ا ألھمی ك طبع وذل

 استقاللیةھذا باإلضافة إلى ما تكشفھ من تأثیر ھذه العالقة على  ،اإلتفاقیةلتساعدھا على السھر على حسن تطبیق 

  .مھامھالاللجنة في أدائھا 

قوق اإلنسان على المستوى الدولي، یمكن القول أن ھذه األطراف ھي تحدید مفھوم األطراف المعنیة بإنفاذ حول   

ار أن     ،أساسا المنظمات الدولیة والوكاالت المتخصصة من جھة ة أخرى باعتب والمنظمات غیر الحكومیة من جھ

دولي      ك أن المستوى ال د ذل كال الطرفین یمثالن ھیئات ناشطة في مجال حقوق اإلنسان لكنھا لیست الطرف الوحی

ذه اللجان   ی شمل إلى جانبھا أھم طرف فاعل ومؤثر على إنفاذ حقوق اإلنسان والذي یدخل في عالقة مباشرة مع ھ

  . وھذا الطرف ھو طبعا الدول

                                                             
  .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 8و 7، 6المواد  )1
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وقد نص النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل على إمكانیة إقامة عالقات تعاون مع الھیئات والمؤسسات الناشطة     

ا     كا إذافي مجال حقوق اإلنسان، و ا عملی ى عنھ ن أن تتخل نت المسألة على سبیل الجواز بالنسبة لھا إال أنھا ال یمك

  . ألھمیة إشراكھا في أعمال اللجنة، وقد كانت اللجنة ذاتھا على تمام الوعي بأھمیة إشراك ھذه الجھات

  :وفقا لما یلي ضمن ھذا المطلب عالقة اللجنة الدولیة لحقوق الطفل بغیرھا من المنظمات والدولسنتناول و   

ة ـیــدولــات الـمــظــنــمــالـل بـفـطــوق الـقــحـة لــیــدولــة الــجنــة اللــالقــع: رع األولــفـال

  ةـــصــصــتخــمــاالت الــــوكـــوال
اعدة   ق اإلتعّل    اون والمس ى التع ة عل ة خاص ا أھمی ة عنھ ة المنبثق ل واللجن وق الطف ة لحق ة الدولی دولیتین تفاقی ال

ى   كوسائل لتحقیق الحمایة الفعالة لحقوق الطفل، وقد أذنت اإل رة إل تفاقیة والنظام الداخلي للجنة أن تحیل ھذه األخی

ورة           ة للمش ى حاج ارة إل ا أو إش من طلب راف تتض دول األط ن ال اریر م ة تق لة أی ات ذات الص االت والھیئ         الوك

ة مصحوبة بمالحظات ا     ة أو المساعدة التقنی ا للجن ة      واقتراحاتھ ا الختامی رة مالحظاتھ ذه األخی دم ھ ا تق را م ، وكثی

  .1الموجھة إلى الدول األطراف كنتیجة للحوار الذي یدور حول التقریر

ھ       ة أن توج ن للجن اویمك فة        اھتمامھ ى بص ي تعن ة الت االت المتخصص ة والوك ات الدولی ى المنظم ة إل         خاص

  .نوطة بعھدتھا كل حسب اختصاصھاأو بأخرى بمجموعة الحقوق الم

ة أن     ا وقد الحظت اللجنة أیضا أن ما یجعل الوكاالت ذات الصلة أفضل إطالعا وإسھاما في أعمال اللجن ولي   ھ ت

ا ذه     اھتمام ي ھ ور ممثل عف حض ى ض یر إل ت تش س الوق ي نف ا ف ا ولكنھ ور ممثلیھ الل حض ن خ ده م ر تجس أكب

  . والثقافة ومنظمة الصحة العالمیة ومظمة األمم المتحدة للتربیة والعلالھیئات باستثناء منظمة العمل الدولیة ومن

ة       ة      وتتلقى اللجنة مواد ومعلومات مكتوبة وثیقة الصلة بموضوع نظر اللجن م األعمق ألھمی ن الفھ بالجلسة، لك

ا          اون مم ادة سیاق أنشطة التع ي زی ل ف ة یتمث العالقة بین اللجنة والوكاالت الدولیة المتخصصة والمنظمات الدولی

  .مزید التفاعل بین اللجنة والوكاالت المناسبةر ییس

ز   اتخاذھافي  اشتركوقد قامت بعض ھیئات األمم المتحدة بمبادرة     م     كل من مرك امج األم وق اإلنسان وبرن حق

ى وجھ الخصوص     اقتراحاتھمالمتحدة اإلنمائي بالكتابة إلى الممثلین المیدانیین لدعوتھم إلى تقدیم  ومشورتھم وعل

  . أبعاد حقوق اإلنسانمن بشأن األشكال الممكنة للتعاون في المشاریع الجاریة وكذلك المستقبلیة بوصفھا ذات بعد 

دول    تنظر اللجنة وكما     ر ال تثمن عند بحث تقاریر الدول في آثار المساعدة التي یقدمھا كل الفاعلین اآلخرین غی

  .األطراف حول قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتھا

االت المتخصصة        ة والوك رة    ي أَنف لكن یبقى المحور الرئیسي للتعاون بین اللجنة والمنظمات الدولی ذه األخی ھ

ي اإل            دول األطراف ف ن ال واردة م اریر ال ى دراسة التق ة عل اجع یساعد اللجن ة  تمثل مصدر معلومات ھام ون تفاقی

                                                             
  .النظام الداخلي للجنة حقوق الطفلمن  74المادة )  1
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دولي    لدعم تنفیذ اإل " : تفاقیة حقوق الطفل أنھإمن  45حیث تنص المادة  اون ال تفاقیة على نحو فعال وتشجیع التع

  : تفاقیةیھ اإلفي المیدان الذي تغط

ون   -  یكون من حق الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغیرھا من أجھزة األمم المتحدة أن تك

دخل       ا ی ذ م ي تنفی ر ف دى النظ ة ل ذه اإل    ممثل ام ھ ن أحك ا م اق والیتھ ي نط االت    ف دعو الوك ة أن ت ة وللجن تفاقی

ا  حسبما تراه مالئما لتق المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والھیئات المختصة األخرى دیم مشورة خبرائھ

االت المتخصصة               بشأن تنفیذ اإل دعو الوك ة أن ت ا وللجن ة كل منھ ي نطاق والی دخل ف ي ت ي المجاالت الت ة ف تفاقی

م ال    ن أجھزة األم ذ اإل     ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغیرھا م ن تنفی اریر ع دیم تق دة لتق ي المجاالت    متح ة ف تفاقی

  . طاق أنشطتھاالتي تدخل في ن

تراه مالئما إلى الوكاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والھیئات المختصة  ما تحیل اللجنة حسبما  -

ا      دول األطراف تتضمن طلب ل        لاألخرى أیة تقاریر من ال ا لمث ى حاجتھ ین أو تشیر إل لمشورة أو المساعدة التقنیت

ة   ھذه المشورة أو المساعدة مصحوبة بمالحظات   ا اللجن ات أو اإلشارا     واقتراحاتھ ذه الطلب دد ھ دت  بص ت إن وج

   ."واالقتراحاتمثل ھذه المالحظات 

مواد وتقاریر حول   بانتظامالھیئات الحكومیة الدولیة مثل األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة تعد  والمعلوم أَن   

ن     ت م ات جمع ى بیان ادة إل تند ع ائیة تس داول اإلحص ات والج اریر والدراس ائق والتق ذه الوث ة، وھ ائل متنوع مس

  .حقوق الطفل للجنةالحكومات وقد تشكل مصدر معلومات ھام 

ا، حی      ة معھ االت المتخصص ض الوك اون بع ى تع ول عل ى الحص ة إل درجات متفاوت ة ب ا اللجن ث وتسعى أحیان

ي     ان ف وق اإلنس ة بحق ان المعنی اء اللج ى رؤس اعأوص نة   اجتم د س م عق ات   1988لھ ل الھیئ اء ك اة أعض بمواف

ن   ة   الالتعاھدیة عند نظرھم في تقاریر الدول األطراف بالمعلومات اإلحصائیة الھامة التي تتوفر م ات الحكومی ھیئ

   .1الدولیة

ول عام      یاإلسترات"منظمة الصحة العالمیة  اعتمدتكما     ع بحل وفیر الصحة للجمی ث   ،"2000جیة العالمیة لت حی

ل فضال      یعتبار ھذه اإلستراتیجب أن تؤخذ في اإل وق الطف ة بحق ة المعنی جیة لدى إعداد التقاریر المقدمة إلى اللجن

  .لقضاء على التمییز العنصرياعن اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ولجنة 

ض الحاالت    وتجدر اإلشارة    أن عالقة اللجنة بالوكاالت الدولیة والھیئات المتخصصة یمكن أن یكون لھا في بع

ھ اإل       ا نصت علی ائق، وخارج إطار م ة  صیغة مغایرة تخرجھا عن اإلطار الحصري لتبادل المعلومات والوث تفاقی

ف  عمل من شأن برنامجالنظام الداخلي فقد كرست اللجنة ذاتھا الدولیة لحقوق الطفل و ھ أن یعزز العالقة بین مختل

  . السنوي لرؤساء ھذه الھیئات االجتماعاللجان المعنیة بحقوق اإلنسان والمتمثل في 

ان أول      د ك اعوق نة  اجتم ي س اك 1984ف ة المش ھ دراس رض من ي والغ ق الفعل ا التطبی ي یثیرھ اتل الت  لالتفاقی

  .المحمول على الدول األطراف حول تقدیم تقاریرھا األولیة والدوریة لاللتزامالدولیة وخاصة بالنسبة 
                                                             

1) UN.Doc. E/CN/.4/51, 1988, p 34.  
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ذا      اع وقد تجدد ھ ذ سنة    1992و 1990و 1988سنة   االجتم دة       1994ومن م المتح ة لألم ة العام ررت الجمعی ق

ذه    اجتماعاإلذن لرؤساء ھذه اللجان بعقد  اون المشترك      االجتماعات كل سنة، وقد وقع خالل ھ بحث مسائل التع

ا وشملت أیضا     عنھا توصیات وّج نتجتبین اللجان وطریقة التنسیق الممكنة كما  ھت إلى الحكومات وللجان ذاتھ

ي           ان ف ل اللج اركت ك د ش ة وق ر الحكومی ات غی ذلك المنظم دة وك م المتح ات األم ة وھیئ االت المتخصص الوك

  .19961السنوي واستقرت على ذلك منذ سنة  االجتماع

ة متخصصة تعن   وتسعى اللجنة على      ىنطاق موسع إلى ربط عالقة التعاون مع كل منظمة دولیة أو وكالة دولی

ا    االلتزامعلى اللجنة مراقبة واجب تفاقیة والبشكل أو بآخر بمجموعة الحقوق التي تكلفھا اإل بھا، إال أنھ ونظرا لم

توى ا    ى المس ان عل وق اإلنس ة بحق ات المعنی ع الجھ اون م ات التع وع عالق ھ تن إن اإلیحقق دولي ف ة ل ة الدولی تفاقی

ر     ات غی ة المنظم ات اللجن ار عالق مل إط ى أن یش رى إل ة أخ ن جھ عت وم ة س رارات اللجن داخلي وق ام ال والنظ

  .2وجھأكمل الحكومیة ألھمیة الدور والمساعدة التي یمكن أن تقدمھا للجنة حتى تضطلع بدورھا على 

  

  ةـومیـر الحكـیـات غــمـظـنـمـالـب لــفـطـوق الــقـحـة لــدولیـة الــنـة اللجــالقـع: يـانـثـرع الــفـال
ھ    لقد عّب    ة بقول ر الحكومی ر السید كوفي عنان األمین العام السابق لمنظمة األمم المتحدة عن أھمیة المنظمات غی

دى ت  ي إح ل  ف ي أفری ریحاتھ ف ا 1997ص ر     " :بإیطالی ھ ال تحتك دول فی بحت ال ي عصر أص یش ف ن نع ییر نح تس

  .... "الشؤون الدولیة الذي أصبح كذلك من مشموالت المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات الخاصة

ة          ؤتمرات الدولی ي الم دة وف م المتح وبھذا الغرض فقد تعزز حضور المنظمات غیر الحكومیة داخل أجھزة األم

ي أ     رأي ف داء ال ي إب ا اإلن    وأصبحت تشارك الدول ف ي تواجھھ م القضایا الت ث   ھ وم مجموعات    سانیة، حی د الی توج

فة اإل        ى الص ولھا عل ى حص ة بمقتض ر الحكومی ات غی ن المنظم رة م س اإل  كبی دى المجل اریة ل ادي ستش قتص

ات    یوھي تتمتع بجملة من المزایا من بینھا تقد واالجتماعي س أو ھیئ م بیانات مكتوبة أو شفویة تخص عمل المجل

  .الرقابة األخرى

ي جوان    بفیینالمیة لحقوق اإلنسان المنعقدة وقد شكلت الندوة العا    ات       1993ف ین المنظم ات ب ي العالق ا ف منعطف

رف واألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان، حیث  دوة      اعت ل الن امج عم ذي     إعالن وبرن ام ال دور الھ صراحة بال

ھ   وم ب ت          تق و تح ة طوكی ى بمدین ي ملتق ان ف وق اإلنس ة السامیة لحق اري روبنسون المفوض ا أشارت السیدة م كم

وان   راكة "عن ن الش ة رھ ر الحكومی ات غی ون و  "المنظم ي عی ات ھ د أن آأن المنظم ة وتعتق ة األممی ذان المنظم

راء ال           ن الخب ي مجموعات صغیرة م ة المشكلة ف ق الدولی ن المواثی ة حول     اللجان المنبثقة ع رة الكافی ك الخب تمتل

                                                             
Unhchr. Ch/French/html., http:// www. Réunion des présidents des organes conventionnels de contrôle) 1   
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د         ل بل ي ك وق اإلنسان ف ن ممارسات حق ة ع ات     ،األنظمة القانونیة للدول والصورة الواقع أتي دور المنظم ا ی وھن

  . 1وانتقاداتھاغیر الحكومیة التي ترى أنھا قادرة على سد ھذه الثغرات عبر تقاریرھا 

ائج الحوار ب        ة نت ي    وللمنظمات دور أساسي یتمثل في متابع ة الطرف ف ة     إین الدول ل، واللجن وق الطف ة حق تفاقی

  .والتأكد من أن توصیات اللجنة سیقع األخذ بھا وتنفیذھا ھاالمنبثقة عن

ات           ھ المنظم ھ وتساھم ب ا تقدم ة م وال شك أن مقیاس فعالیة ھذه العالقة مرتبط إلى حد كبیر بمدى شفافیة وجدی

ھ یفترض أن         غیر الحكومیة خاصة تلك المعلومات التي تقد ذلك فإن ة، ل ة والدوری اریر األولی اء مناقشة التق مھا أثن

ي      ذة ف دورھا آخ ة ب ا تقوم ھذه المنظمات غیر الحكومی ام اإل  اعتبارھ ل       أحك ك بك ل وذل وق الطف ة بحق ة المتعلق تفاقی

دة     ن ع دعم م دول نزاھة وتجرد وواقعیة بعیدا عن كل حسابات مصلحة ضیقة، من ذلك أن ھناك من المنظمات ب

ذه        رار ھ رة إلق ق النمو ضغوطات كبی متقدمة تنشط في مجال حقوق الطفل وتمارس على الدول السائرة في طری

  .السیاسي واالستقرارجتماعي قتصادیة واألمن اإلالحقوق على حساب التنمیة اإل

ة   یھناك من و    ذه اللجن أثر رى أن عمل ھ ذه الحسابات السیاسیة الضی         ت ع ھ ان بواق ض األحی ي بع قة، وأصبح  ف

ي طرح إشكالیة           ع ف ذا الواق ة ویساھم ھ رامج الخاصة بالطفول وسیلة ضغط تمارس لتمریر بعض المواقف أو الب

دى           دول األعضاء وم اریر ال یم تق د دراسة وتقی ا عن ا شمولیة حقوق الطفل والخصوصیات الواجب تفھمھ  التزامھ

قوق ورغم سموھا إحدى الوسائل العامة لتنفیذ بعض تفاقیة المعنیة، ومن المؤسف أن تكون ھذه الحبما جاء في اإل

وق        ى حق ز عل ارس التمیی ة وأن یم ر الحكومی السیاسات لعدد من الدول المتقدمة بالتواطؤ مع بعض المنظمات غی

  . 2مكافحتھمبادئھا وأھدافھا نبذ التمییز و الطفل التي من بین

ث      لكن یبدو أن لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل على تمام    ات حی ض المنظم ھ بع الوعي بما یمكن أن تسعى إلی

اي   قتصادیة واإللجنة الحقوق اإل اعتمدت ي م ر      إجراءاً  1993جتماعیة والثقافیة ف ات غی خاصا لمشاركة المنظم

د     ،" موثوق بھا"نصت فیھ على وجوب أن تكون المعلومات المقدمة من طرفھا  الحكومیة ذا اإلجراء ق ذلك أن ھ

ة      إضافة إلى ما تقدمھل للمنظمات خو ة كل جلسة للجن ي بدای      من معلومات كتابیة أن یخصص لھا بعض الوقت ف

   .3للفریق العامل السابق للدورة لتقدیم معلومات شفاھیة في جلسة علنیة أو

ي عرض          ي ترغب ف ة الت كما وقع تخصیص الجزء األول من الجلسة األولى المسائیة للمنظمات غیر الحكومی

  :معلومات شفاھیة ولكنھا وضعت أربعة شروط للتمتع بھذا اإلجراء وھي

  ،تفاقیةعلى تنفیذ اال أن تكون مركزة تحدیدا -

 أن تكون لھا عالقة مباشرة مع موضوع بحث اللجنة، -

 أن تكون جدیرة بالثقة، -

 .أن تكون خالیة من اإلساءة -
                                                             

   .144ص ، 1997مصر، ، المطبعة التجاریة الحدیثة ،، المنظمات الدولیة والعالمیةإبراھیم محمود العناني/ د  1)
  .12، ص1998دیسمبر  ،التونسیة مجلة القضاء والتشریعجان األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ل رضا خماخم،) 2

3)UN. Doc. E  24/1993 / , p 32.  
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ي إطار    لكن ورغم ما یمكن أن یثیره دور المنظمات غیر الح    ا ف كومیة واحتراز بعض الدول حول التعامل معھ

ل خاصة وأن        وق الطف ى حق ة عل ة الرقاب ع  "اللجنة إال أنھ ال یمكن التقلیل من أھمیة العالقة التي تربطھا بھیئ جمی

ن        ي م ة، والت ر الحكومی ات غی ن المنظم األنظمة الداخلیة للجان تؤكد على األھمیة القصوى للمعلومات المقدمة م

ي       ص ھا تسلیط األضواء على مواضیع ومسائل تكون غالبا محل شأن اریر الت ي التق ل ف ر مستوفاة التحلی مت أو غی

  .1"تقدمھا الدول  األطراف

ا       استشاريویجوز للمنظمات غیر الحكومیة المتمتعة بمركز     ي لھ دة أو للجماعات األخرى الت لدى األمم المتح

ة  حیث  عالقات مع ھذه المنظمات حضور دورات اللجنة ین اللجن ي    ،یتركز محور العالقة ب ات ف ار والمنظم  اعتب

ة      ة الرقاب ن إنجاز مھم ة ھذه األخیرة مصدر معلومات وتوجیھ یساعد اللجنة على حس ا     الواجب ا وخاصة فیم علیھ

  .ة التقاریریتعلق بجانب دراس

ت المشاركة اإل      ي ضمان نشر             وقد أثبت ة ف ا الجوھری ة أھمیتھ ل اللجن ي عم ة ف ر الحكومی ات غی ة للمنظم یجابی

ى المستویین             المعلومات عن اإل ى نطاق واسع عل ا عل ة عنھ ة المنبثق ل والھیئ وق الطف ة الخاصة بحق تفاقیة الدولی

ات       ذه المنظم ت ھ رة خلق االت كثی ي ح وطني، وف دولي وال اال د     اھتمام دانھا بع ي بل را ف ا كبی ادإعالمی  اعتم

  .2المالحظات الختامیة المتعلقة بھذه الدول موضوع الدراسة

  

  دولـــــالـــل بـفــطـــوق الـقــة لحـیــدولـة الــنــة اللجــالقــع :ثــــالـــالثرع ــفـــال
ة              لقد رتبت اإل    ى مراقب ي تسھر عل ة الت ة التعاھدی ا الھیئ ي نشأت عنھ ل والت وق الطف ة بحق ة المتعلق تفاقیة الدولی

دول           التزاماتحسن تطبیقھا  ذه ال ة وھ ین اللجن ة ب ت أساس العالق دول األطراف كان ى ال ة     ،عل ذه العالق رز ھ وتب

زام أساسا من خالل   دى           الت ا م ن خاللھ ین م ة تب ة ودوری اریر أولی دیم تق دول بتق ا ال وق المنصوص    احترامھ للحق

  .وإنفاذھا على المستوى المحلي باالتفاقیةعلیھا 

ن اللجنة والدول لكن بحث ھذه العالقة یفرض تفكیك عناصرھا والتي نظرا  ویبین ھذا المحور أساس العالقة بی   

ز           ل مراك دولي تمث ى المستوى ال ل عل وق الطف اذ حق ة بإنف لكون كل من اللجنة والدول یعتبران من الجھات المعنی

ن خال      یھم م ل ضغط سیاسي ودبلوماسي خاصة فإن تفكیكھا یكون من خالل اإلجابة عن سؤالین رئیسین ینظر إل

   :یلي لما قافووالتي سنتناولھا  قدرة تأثیر كل طرف على اآلخر وھما أساس استقاللیة اللجنة وسلطات اللجنة

  

  

  

                                                             
    2001 ،التونسیة مجلة القضاء والتشریعرضا خماخم، مدى مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقاریر المقدمة من الدول العربیة للجنة حقوق الطفل،  )1

 .41ص 
  .12، ص 1974األمم المتحدة، مركز جنیف لحقوق اإلنسان، ، منشورات لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 16صحیفة الوقائع رقم  )2
 



صل األولـالف  االتـفــاقـیــة الــدولـیــة لـحـقــوق الـطـفــل لــي ظــل فــفــطـوق الــقـحـة لـــیــدولــة الــایــمـالح  
 

54  

 

  لــفـطـــوق الـــقــحـة لـیــدولـة الــنـجـالل ةـیـاللــقــتـاس :أوال
وق         دة لحق م المتح ة األم إن لجن ث ف ذا البح ن ھ ع سابق م ي موق ھ ف ارة إلی بقت اإلش ا س ن كم ة ع ل المنبثق الطف

دة        ھیئة رقابة اإل" : لحقوق الطفل تعرف عادة بكونھا تفاقیة الدولیةاإل ق المعاھ ن تطبی ى حس ي تسھر عل ة الت تفاقی

د أسندت اإل  ، "الدولیة الخاصة بحقوق الطفل من الدول األطراف ات       وق ا وآلی ة دورا ھام ذه اللجن ة لھ ة الدولی تفاقی

رة ال    لالضطالعأقل أھمیة  ع كث ل بھذه المھمة، خاصة م ي فرضتھا اإل   عراقی ن       الت د یكون م ي ق ا، والت ة ذاتھ تفاقی

اد  ا وتطویر  األفضل إیج ة لمراجعتھ بل المالئم م   الس ك الك اوز ذل ن تج ة م ذه اللجن ن ھ ى نمك ا حت ل  ھ ن العراقی م

ة ا اإل القانونی ت لھ رى خول ات أخ اك مؤسس ة وأن ھن ا أ ، خاص أتھا نطاق ي أنش ات الت ن تفاقی ع م اصوس  االختص

  .تفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسانواآللیات كالمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان المنبثقة عن اإل

دول  اللجنة تجاه الدول  استقاللیةوللبحث في مدى     ل بال دیھي  ، یجب أوال تحدید نطاق عالقة لجنة حقوق الطف وب

ذه الل   ین ھ ي اإل         ھنا أن نقول أنھ ال یمكن أن توجد عالقة ب ا ف رة طرف ذه األخی ن ھ م تك ا ل ة م ة ودول ي   جن ة الت تفاقی

ذه اإل         باالنضمام أنشأت اللجنة سواء بالمصادقة أو   ي ھ ا ف ا طرف ا لكونھ دول وتبع ون ال ة الحال تك ة  ، وبطبیع تفاقی

  .ملزمة بتنفیذ أحكامھا

دة     إوقد أقرت     ل ع وق الطف ة حق ات تفاقی ا      التزام ن بینھ دول م ى ال زام عل ة      االلت ة والدوری اریر األولی دیم التق بتق

  .تفاقیة، كما تمثل أیضا مصدر عالقة مباشرة بین الدول واللجنةألحكام اإل امتثالھاوالتي تبین من خاللھا مدى 

ي ترشیح            التزاماتتفاقیة وكما رتبت لكن اإل    ل خاصة ف وق متساویة وتتمث ا أیضا حق دول منحتھ على عاتق ال

ة  د حسب ال  مواطنیھا لتكوین اللجن ألة       المشار واإلجراءات   قواع ا یطرح مس ابقا، بم ا س ن    استقاللیة إلیھ ة ع اللجن

  .تفاقیة الدول األطراف في اإل

ة أن اإل    م    والحقیق حیح فل ا الص ن جانبھ ألة م د رأت المس ة ق داخلي للجن ام ال ل والنظ وق الطف ة لحق ة الدولی تفاقی

ا         اللجنة بمجموعھا وك استقاللیةتكرس ضمن أحكامھا  ل أنھ ا ب ة عضویة بینھم دم وجود عالق دول لع جھاز عن ال

ن خالل     استقاللیة كرست   ة م ادة   أعضائھا،   استقاللیة اللجن د نصت الم رة  ال 43فق ة فق ن اإل  الثانی ة  م ة الدولی تفاقی

مل ھؤالء األعضاء بصفتھم  تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بین رعایاھا ویع " :على أنھ لحقوق الطفل

یة ان  "الشخص ة للج ة الداخلی ع األنظم ي جمی ا ف ادة مثیالتھ ذه الم د ھ رى وتج ان األخ وق اإلنس د أن  حق ي تفی وھ

  .1أعضاء اللجنة مستقلون ویعملون بصفتھم الشخصیة ال كممثلین للحكومات

العضو من خالل التعھد الرسمي الذي یؤدیھ بجلسة علنیة قبل تسلم مھامھ باللجنة، ذلك أن كل  استقاللیةوتظھر    

د  د تولی   يشخص ینتخب لعضویة اللجنة یب ادة         ھعن ذي ورد بالم ھ ال د ومثل ذا التعھ ام منصبھ ھ ن ال  14مھ نظام  م

ل  د رسمیا   " :الداخلي للجنة حقوق الطف أن أ  أتعھ ارس سلطاتي   ؤب اتي وأن أم ة      دي واجب ة الدولی ي اللجن كعضو ف

ي ضمیري         ھ عل ا یملی ة وبم ھ ونزاھ ل بشرف وأمان وق الطف ة     ، "لحق د أن ال یكون العضو بمثاب ذا التعھ ة ھ وغای

ة    ال اللجن الجھة التنفیذیة لقرارات الدولة التي ینتمي إلیھا والتي قد تطمح من خاللھا إلى التأثیر على مواقف وأعم
                                                             

  . 18المرجع السابق، ص ،حقوق الطفل، 10صحیفة الوقائع رقم  ) 1
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ى      بما یتماشى مع مصالحھا السیاسی ن تسعى إل ة خاصة م  استعمال ة، وقد رأى البعض أن ھناك من الدول الغربی

النظر    كل وسائل الضغط الممكنة لتمریر بعض المواقف أو البرامج السیاسیة أو اإل ع ب ذا الواق قتصادیة، ویتدعم ھ

یح  ة ترش ابلطریق دأ  وانتخ ي مب ا ینف و م ة وھ اء اللجن تقاللیتھمأعض ة إل اس م عرض م ویجعلھ ي عملھ الءات ف م

  .1ومزایدات دولھم التي تتفاعل مع طبیعة التوازنات السیاسیة القائمة

ھ      االستقاللیةھا یمارسون مھامھم بصورة مستقلة وتتدعم ھذه ؤفالمبدأ أن اللجنة وأعضا    ص علی ا ن من خالل م

د  والحصانات التي تقررھا اإل االمتیازاتالنظام الداخلي ویساعد على ذلك  ة  اخليتفاقیة والنظام ال ئھا ألعضا  للجن

ي      ،والتي تخضع في معظمھا للتصویت باألغلبیة القرارات واتخاذإضافة إلى طرق العمل  رر النظر ف ا یب وھذا م

  .تین للعالقة ھما وجھین لعملة واحدةكال الطبیع مدى وجود سلطات للجنة تجاه الدول باعتبار أن

  

  لـــفــطــوق الــقــلحة ــیــدولـة الــنــجـات اللـــطــلــس: اـیــانـث
رة      یتفاقیة الدولره اإلالدور الذي تقّر إَن    ذه األخی نح ھ ة لحقوق الطفل للجنة المنبثقة عنھا یستوجب بالضرورة م

ن    ة م ى الوجھ األكمل، خاصة وأن       االضطالع سلطات معینة تجاه الدول األطراف حتى تتمكن اللجن دورھا عل ب

  .رحقوق الطفل في الوقت الحاض النتھاكاتسیاسة الحكومات ھي السبب األساسي 

تفاقیة على غرار مؤسسات أخرى كالمحكمة لكن ھل تملك ھذه اللجنة فعال سلطات تجاه الدول األطراف في اإل   

  ؟األوروبیة لحقوق اإلنسان مثال

ألة    سلطات فعلیة ت ةیمكن القول ومنذ البدایة أن ھذه اللجنة ال تملك أی سؤالھذا ال لىلإلجابة ع    دول والمس اه ال ج

ى بالنسبة ل     ي حت ذي دول ون    یمكن فھمھا من جھة عدم المساس بسیادة الدول وغیاب أي جھاز تنفی ي تك ات الت لھیئ

لكن ما ال یمكن أن یتالءم وأھمیة دور ھذه اللجنة ھو غیاب أي نوع من آلیات اإللزام على عاتق قراراتھا ملزمة، 

ذه اللجن     ى أن دور ھ دول األطراف، حت دیم اآلراء   ال ى تق ق   واالقتراحات ة یقتصر عل ى مواضع القل ارة إل  واإلش

ة        ابیر مختلف ت بتع دة وإن كان ویظھر ذلك من خالل الوثائق الصادرة عن ھذه اللجنة والتي تتفق حول صیغة واح

ة الطرف   تدعو ...اعتبارھااللجنة إذ تضع في  "، " اللجنة تعبر عن قلقھا " :ولكنھا تؤدي المعنى ذاتھ ومثلھا الدول

وم   ، وذلك حتى في أكثر األمور والحاالت خط" تعبر اللجنة عن مخاوفھا "أو كذلك  ..."إلى  ى مفھ ورة بالنظر إل

  .حقوق الطفل

ي اإل      ةلذلك من الواجب القول بأن ھذه اللجنة ال تملك وال تمارس أی    دول األطراف ف ى ال ة  سلطة عل ا  ألتفاقی نھ

ببعض الصالحیات للقیام بدورھا الرقابي والتي ال یمكن لھا أن تكون ناجعة بأي حال من األحوال، ودون تحضى 

ي تمارسھا         ض الصالحیات الت ذكر بع ن أن ن ة یمك ى    الدخول في بحث مبررات ھذه المحدودی وف عل ة للوق اللجن

ذه   ب زامھابالتتفاقیة أولھا صورة ما إذا لم تف الدولة الطرف في اإلھذه المحدودیة،  ي ھ تقدیم تقریر إلى اللجنة، وف
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ة         م الدول م تق افیة، وإذا ل ات اإلض ر أو المعلوم دیم التقری أن تق ة بش الة تذكیری ل رس ة أن ترس وز للجن الحاالت یج

ة            ذكر اللجن ة ت ات اإلضافیة المطلوب ر أو المعلوم دیم التقری ا بتق ة المشار إلیھ الطرف بعد إرسال الرسالة التذكیری

بعد أن تكون   واالجتماعيقتصادي قریر السنوي الذي تقدمھ إلى الجمعیة العامة عن طریق المجلس اإلذلك في الت

دد أو دورة       اریخ مح ي ت ام ف زم القی قد أرسلت رسائل تذكیریة إلى الدولة الطرف عن طریق األمین العام بأنھا تعت

ي اإل     الدولة الطرف إل  اتخذتھامحددة النظر في جلسة سریة في التدابیر التي  ا ف رف بھ وق المعت ال الحق ة  عم تفاقی

  .وأنھا ستعتمد بعد ذلك المالحظات الختامیة المؤقتة التي ستقدمھا إلى الدولة الطرف

دیھا        الاللجنة أن تحیل إلى  وعلى    د ل ا یوج ددة م دورة المح دد أو ال د المح دولة الطرف قبل وقت كاف من الموع

ائل الت    ص المس ا یخ بة فیم ات مناس ن معلوم ا م یجري بحثھ د    ، ي س ول وتعقی ن ط الحیات ع ذه الص ف ھ وتكش

إجراءاتھا وسعیھا الدائم إلى ترك الباب مفتوحا أمام الدول لتدارك تخلفھا وبذلك فإن ھدفھا األساسي ال یخرج عن 

  .الدولیة بالتزاماتھاإطار حث الدول على الوفاء  

ة        أن والحقیقة     ذه الطبیع ن أن یكون إال بھ ة ال یمك ذي تمارسھ اللجن ار نظام الرقابة ال ات أن  باعتب دول   التزام ال

ا      بمقتضى اإل ذھا أحیان ي تنفی ى ف ن  تفاقیة تكون إرادیة في نشأتھا وحت ھ یمك دول     أي أن ذ ال ول أن تنفی ا الق  اللتزامھ

دول األطر     دى ال ا ل ھ اإل     یخضع لتوفر إرادة سیاسیة تسعى اللجنة لتحریكھ ا تسمح ب ي إطار م ة   اف ف ة الدولی تفاقی

ر       اللجنة أحیانا، وقراراتوالنظام الداخلي  دول بصورة أكث اه ال ة تج ویمكن أیضا أن نالحظ محدودیة سلطة اللجن

  . في إجراء أعمال تحقیق دولیة اختصاصھاوضوحا من خالل 

دولي یتحدد من خالل الحاجة إلى الحصول  حقوق الطفل على المستوى الاتفاقیة وخالصة القول أن نطاق تنفیذ    

إن  رغبتھا في التعاون الدول  تبديعلى موافقة الدول وتعاونھا وإذا لم  ذ   ف ات التنفی ى   بالتقتصر  إمكانی ضرورة عل

  . طرف منظمة األمم المتحدة وھیئاتھا الفرعیة ذات اإلختصاصما یمكن فعلھ من 

  

  لــفـطــوق الــقــة لحـیــدولـة الــجنـاللام ـــھــال ومـمــأع: ثــالـثـب الـطلـمــال

ھ اإل               ا نصت علی ا م ام منھ ن المھ ة م ل بجمل وق الطف ة حق ا و  تختص لجن ة ذاتھ م    تفاقی ا ت ا م ا   استخدامھ منھ وفق

ل ب  ، ولمقتضیات الحاجة دول األطراف    تتنوع ھذه المھام في مجال حمایة حقوق الطف اریر ال ي تق ، ودراسة  ین تلق

ة ممثو ي مناقش ي اإلل راف ف دول األط ة وال اریرالبرتفاقی ي التق اء ف ا ج ول م ولین ح دار المال، ووتوك ات إص حظ

اریر    ذه التق ول ھ ة ح راء والختامی واد اإل  إج ى م ة عل ات عام ةتعلیق ذلك، وتفاقی ول    ك ة ح ات عام راء مناقش إج

ل  ة لضمان التطب    ، وموضوعات معینة تخص الطف دار التوصیات المختلف ي و  إص ق العمل واقعي ی ل    ال وق الطف لحق

  :أھم األعمال التي تقوم بھا اللجنة الدولیة لحقوق الطفل وفقا لما یلي ھذا المطلبفي سنتناول و
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  رافـــدول األطــر الــاریــقــــي تــــقـــلـت :األولرع ـــفــال
ا أیضا    التزامباإلضافة إلى     ا كل دولة طرف بتنفیذ األحكام الموضوعیة للمعاھدة فإن علیھ اریر    التزام دیم تق بتق

  .منتظمة إلى ھیئة المعاھدة عن الكیفیة التي یجري بھا إعمال الحقوق

ق        و    ن طری ان ع وق اإلنس ال حق د إعم رة رص أ فك تعراض منش ام      اس در ع رار ص و ق ة ھ اریر المقدم        التق

دة أن       واالجتماعيقتصادي ن المجلس اإلع 1956 م المتح ي األم دول األعضاء ف ة    طلب إلى ال اریر دوری دم تق تق

تفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال أدرج ھذا النموذج في اإلو عن التقدم المحرز في النھوض بحقوق اإلنسان

ة أساسیة أخرى     إ كل، وفي 1966ھدین الدولیین الخاصین لعام وفي الع 1965التمییز العنصري لعام  ة دولی تفاقی

  .1حقوق اإلنسان منذ ذلك الحین اتفاقیاتمن 

ة    األطراف تعھد الدول الطفل على حقوق تفاقیةإمن  األولىفقرة ال 44المادة  تنصو    دم للجن أن تق ن   ب ق  ع طری

ذه اإل    إلنفاذ الحق  اتخذتھاتقاریر عن التدابیر التي  األمین العام لألمم المتحدة ي ھ ا ف رف بھ ة وق المعت ن  2تفاقی ، وع

تفاقیة بالنسبة للدولة في التمتع بھذه الحقوق على أن یتم ذلك في غضون سنتین من بدء نفاذ اإل التقدم الذي أحرزتھ

س سنوات،      و الطرف المعنیة ك مرة كل خم ذه التق     بعد ذل ي ھ ح ف ى أن توض ي   اریر الصعوبات و عل ل الت العوام

اء    ى درجة الوف ؤثر عل اتت ا اإل  بااللتزام ي قررتھ ةالت ذه ال إ - تفاقی ل ھ دت مث مل  -صعوبات ن وج ب أن تش ویج

  .3تفاقیة في البلد المعنيفھما شامال لتنفیذ اإلوالتقاریر أیضا معلومات كافیة للجنة 

ي  مبادئ توجیھیة 1991اللجنة في دورتھا األولى المعقودة في أكتوبر  اعتمدتقد و     لمساعدة الدول األطراف ف

د  وصي اللجنة الحكومات تنظیم تقاریرھا األولیة، وتكتابة و ي تش د بإعداد تقاریرھا وفقا لھذه المبادئ التوجیھیة الت

اریر موجھ   تفاقیةاجھھا الدولة في تنفیذ اإلالصعوبات التي توعلى وجوب تبیان العوامل و ذه التق ة ، أي أن تكون ھ

ذ   " ا أن تذكر الدول أیضومطلوب من إلى معالجة المشاكل وتقدیم نقد ذاتي،  ات التنفی ورد   و "أولوی  دافاأھ  "أن ت

  .4اإلحصائیات ذات الصلة مع التقریرم النصوص القانونیة والبیانات ویتعین تقدی، و"محددة للمستقبل

ات و     وشددت اللجنة عند وضع طرق عملھا على أھمیة إجرا    ي الحكوم ع ممثل اء م ة    ء حوار بن ى إقام السعي إل

ا المتخصصة    تعاون مع ھیئات ا دة ووكاالتھ م المتح ث   ،ألم ادة   حی نص الم رة  ال 44ت ة فق ن   الرابع وق   إم ة حق تفاقی

ذ اإل  دول األطراف و    الطفل على حق اللجنة في طلب معلومات إضافیة ذات صلة بتنفی ن ال ة م رة   تفاقی ت الفق أوجب

ة     الخامسة ى الجمعی دم إل ة أن تق س اإل       من نفس المادة على اللجن ق المجل ن طری دة ع م المتح ة لألم قتصادي  العام

دول      تقاریر عن أنشطتھا وذلك بصفة دوریة كل سنتین واالجتماعي ن ال اریر م ي التق ة بتلق ، كما تختص ھذه اللجن

  .5باالتفاقیة ةالملحق ةاالختیاری تلتنفیذ البروتوكوال اتخذتھااألطراف حول التدابیر التي 

                                                             
1) UN.Doc. E/RES/624 B (XXII), August 1st  1956, p31. 

  .تفاقیة حقوق الطفلامن  44المادة  )2
  .تفاقیة حقوق الطفلاالفقرة الثانیة من  44المادة  )3

4) UN.Doc. HRI/GEN/2, p15. 
البروتوكول االختیاري الفقرة األولى من  12الفقرة األولى من البروتوكول االختیاري الخاص باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة، والمادة  8المادة ) 5

  .بإجراء تقدیم البالغات الفقرة األولى من البروتوكول االختیاري الخاص 1لمادة وا  الخاص ببیع األطفال وبغائھم واستغاللھم في إنتاج المواد اإلباحیة
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  :وھيمن التقاریر من الدول األطراف  ومما تقدم یتضح أن اللجنة تتلقى ثالث أنواع   

ام     و: ةـــیــر األولـــاریــقـتــال -أوال دء سریان أحك ن ب یتم تقدیمھا للجنة من جانب الدول األطراف خالل سنتین م

  .تفاقیة بالنسبة للدولة الطرفاإل

من خالل متابعة اللجنة و وتقدمھا الدول األطراف للجنة مرة كل خمس سنوات: ةــدوریــر الـــاریــقـتــال -اــیـانـث

 .التقاریر یتضح مدى التطور الذي قامت بھ الدولة الطرف في میدان حمایة حقوق الطفللھذه 

ة      : ةــیــافـر اإلضــاریـقـتـال -اـثـالـث رة إذا أرادت معرف ذه األخی ب ھ ى طل وتقدمھا الدول األطراف للجنة بناءا عل

ات     تفاقیة، وي موضوع ذي صلة بتنفیذ اإلمعلومات إضافیة من الدولة الطرف ف ذه المعلوم بطبیعة الحال تكون ھ

 .ال في التقاریر األولیةیر واردة ال في التقاریر الدوریة، وغ

دة   حقوق الطفل إلى لجنة طول المدة التي تقدم خاللھا التقاریر الدوریة من الدول األطراف ونالحظ ھنا        وھي م

زام مجال  فينرى أن ھذه المدة طویلة جدا حیث ، سنوات 5 اریر     الت دیم التق ة الطرف بتق ة     الدول ن حال ة ع الدوری

ا   ل بھ ذ اإل           حقوق الطف ة تنفی ل لمراقب وق الطف ة حق دى وسائل لجن ة ھي إح اریر الدوری ذه التق ة داخل   ، ألن ھ تفاقی

إن   ود الدول األطراف، وحد ھ ف ن شأنھ أن            انتظار علی الي م دوري الت ر ال دیم التقری س سنوات أخرى لتق دة خم م

ن أ   یمة لألطفال في العالم، الجس اب أضراریسب انون م ذین یع ة  اقتصادیة وضاع  سیما ال ة، و  واجتماعی ذا  متردی ھ

ادة      النامیة، ومعظم البلدان الفقیرة و حال األطفال في ص الم دیل ن ذلك نرجو تع رة  ال 44ل د  فق ى البن ن  ) ب( األول م

ى تلت    إ د أقص ط كح نتین فق ى س نوات إل س س رة الخم اص فت ل إلنق وق الطف ة حق دیم  تفاقی راف بتق دول األط زم ال

 .الدوریة مرة كل سنتین على األكثرالتقاریر 

ة       و    ا الوضع بالنسبة للجن ة وھو م ھناك تساؤل أیضا عن التقاریر التي تلتزم الدول األطراف بتقدیمھا إلى اللجن

  ؟دولة طرف عن تقدیم ھذه التقاریر امتناعفي حالة 

ي    الظاھرة السلبیةداخلي للجنة ھذه عالج النظام ال    ة ف اع المتمثل دول األطراف     امتن ض ال اریر    بع دیم التق ن تق ع

ادة    ي الم ھ  67المطلوبة منھا، وذلك ف ة الطرف          من ذكر الدول ة أن ت ذه الحال ي ھ ة ف ن اللجن ب م ة   ، حین طل المعنی

وب ر المطل دیم التقری ن  بتق ك ع دة طوذل م المتح ام لألم ین الع ق األم كری د ذل ة بع وم اللجن م تق دم  ،ث ة ع ي حال ف

ة ع  ون الدولي بینھا وبین تلك الدولةببذل جھود أخرى بروح التعا الدولة المعفیة استجابة دیم   لحث ھذه الدول ى تق ل

را   ذا لم تستجب الدولة أیضا، فإالتقاریر المطلوبة منھا ة حسبما ت ة    ، تنظر اللجنة في الحال ه ضروریا لصالح حمای

رة لى الجمعیة العامة، ویمكن لضوع في تقریرھا الذي ترفعھ إارة عن ھذا الموإشتدرج وحقوق الطفل،   ھذه األخی

الدولیة الناتجة   بالتزاماتھاآنذاك أن تتخذ ما تراه مناسبا و ضروریا إلجبار ھذه الدولة الطرف المعنیة على الوفاء 

  .االختیاریینتفاقیة حقوق الطفل و بروتوكولیھا إعن 

ن  دولي بالتزامن تنظر إلى عملیة إعداد تقاریرھا لیس بوصفھا وفاء أ ع اللجنة الدول األطراف علىوتشج    ، ولك

ا     ع لوالیتھ یم الخاض دود اإلقل ي ح ل ف وق الطف ة حق یم حال ة لتقی فھا فرص ا بوص ات أیض یط السیاس رض تخط لغ

ذا النحو   إذا نظر إلى نظتنفیذھا وو ى ھ ین   ام تقدیم التقاریر عل ن لل   لتب ة یمك ھ أداة ھام یم  أن ة أن تق ذي     دول ا ال ا م بھ
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ة تع       تحقق و ا بغی ام بھ ي ینبغي القی ز و ما ھي الخطوات األخرى الت د، و     زی ي البل ل ف وق الطف ة حق ینبغي أن  حمای

اریر و    دیم التق ة تق جع عملی وطني    تش عید ال ى الص ر عل عبیة و تیس اركة الش یص الجمالمش ات  تمح ور للسیاس ھ

دني    لتفاعل البنّ االبرامج الحكومیة، وو ع الم ع المجتم اون    اء م ن التع روح م رام ب ادل  واالحت دف النھوض    المتب بھ

  .1بتمتع جمیع األطفال بالحقوق التي تجمعھا االتفاقیة

  

  رافـــدول األطـــال رــاریـــقـتة ـــدراس :يـــانــثـالرع ـــفــال
  :فقا للمراحل التالیةاألطراف وتقوم لجنة حقوق الطفل بدراسة التقاریر المقدمة من الدول 

  

  دورةـــل الـــبــا قــم اتــاعـــمـتـإج :أوال
طة فریق عمل من أعضاء تقوم بدراسة ھذه التقاریر دراسة تمھیدیة بواس تلقي اللجنة تقاریر الدولة الطرفبعد    

اف  انعقادقبل ذلك و ھذه اللجنة دول          دورة اللجنة بوقت ك ع ال اریر م د مناقشة التق ة عن ذه الدراسة تساعد اللجن ، ھ

  .المعنیة

من ھیئات حقوق اإلنسان لیھ بخصوص الموضوع محل التقریر ینظر ھذا الفریق في المعلومات التي ترد إكما    

وق اإلنسان ا    ة حق وق     األخرى المنشأة من طرف لجن س حق ا مجل ي حل محلھ ذ   اإلنسان  لت ي    2006من ق ف للتحقی

ن مسائل      تتلقى اللجنة كذلك معلومن محددة، ومسائل تتعلق بحقوق اإلنسان في بلدا ررین الخاصین ع ن المق ات م

دمھا       ي یق ات الت ل المعلوم ة مث ذیب    في موضوعات معین ررون الخاصون بحاالت التع د المق ة  ، اإلع ال محاكم            ام ب

رأة    بإجراءات موجزة، أو اإلعدام التعسفي، و  أو د الم ألة العنف ض یا       ، ولمس ر مشاركا رئیس ذا السیاق یعتب ي ھ ف

  .المنشورات اإلباحیةبیع األطفال واستغاللھم في الدعارة و حاالتبقرر الخاص الم

ات فریق العامل ومم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة أن تشارك في مداوالت الیمكن لھیئات األو     أن تقدم المعلوم

ة أیضا            دعو اللجن ا ت را م ة ذات الصلة كثی ر الحكومی ات غی ن المنظم وبناءا على المعلومات المكتوبة التي ترد م

  .2التحضیریة المتعلقة بالتقاریر الواردة من الدول االجتماعاتھذه المنظمات إلى المشاركة في 

ل       و    ق العامل قب ا الفری ي یجریھ ة للمناقشات الت اد النتیجة النھائی رف      انعق ن ط ة م اریر المقدم دورة حول التق ال

ة الفرصة لكي    تقدم إلى الدولة الطرف، و "األسئلة"أو  "قائمة المسائل" ي وضع الدول ھ تتیح قائمة المسائل للجن

ا األعضاء ضروریة      ف تطلب من الدولة الطرف أي معلومات إضافیة ربما قد تكون قد أغل ر أو یراھ ي التقری ت ف

  .تنفیذ المعاھدة في البلد المعني لةلغرض تقییم اللجنة لحا
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ددة          استجواب ضا للجنة ببدء یتسمح قائمة األسئلة أكما     ن التفصیل بشأن القضایا المح د م ة الطرف بمزی الدول

دا    من الدول األطراف قائمة القضایا جد كثیرالتي تھم األعضاء بصورة خاصة، وتر والتي أثارھا التقری یال مفی دل

ات اإل أن توجیھ ل أن توبش ذي یحتم تجواب ال میا س ا رس ي تقریرھ ر ف د النظ ھ عن مح اجھ ذا یس ة ، وھ د الدول لوف

   .1رملموسا بدرجة أكبو مستنیراو اھ وبین اللجنة بناءینیجعل الحوار بالطرف بإعداد نفسھ و

بكامل ھیئتھا ترسل قائمة األسئلة إلى الحكومة المعنیة مصحوبة بدعوة إلى المشاركة في الدورة القادمة للجنة و   

ذه   ظر في أثنائھا في ھذا التقریر، والتي سین ى ھ دورة، و    تدعى الحكومة إلى الرد عل ل ال ئلة قب د  المسائل أو األس ق

ة        ى قائم ا عل ان ردودھ ض األحی ي بع وب    القضایا و  تقدم الدولة الطرف ف ي شكل مكت ئلة ف ردود   األس ، وتشكل ال

ي الح  للتقریر و الخطیة ملحقا دیم           تتسم بأھمیة خاصة ف اریخ تق ین ت ل ب أخیر طوی دث ت د ح ا ق ي یكون فیھ االت الت

  .من تناول التقریر التاریخ الذي تتمكن فیھ اللجنة نھائیاوالتقریر األصلي 

  

  دورةــــال اتــــاعــمـتـجإ :اـــیـانـــث
ام بإح           ین الع ى األم ي إل ر األول دیم التقری دة،     یجب تق م المتح ات الرسمیة لألم زه    ث دى اللغ ة بتجھی وم األمان م تق

ر  این كبیر في الشكل الذي تقدم بھ وجود تب وإمكانیةطول بعض التقاریر وإن وترجمتھ إلى لغات عمل اللجنة،  یثی

ر  ینبغي فرض حدود على عدد الصفحات،  مسألة ما إذا كان یمكن أو ز التقری د لكي     فإنَ  ومتى جھ ھ موع دد ل ھ یح

النظر         ادیة، واللجنة في إحدى دوراتھا الع تنظر فیھ ر ب ي التقری ن النظر ف ل أن یمك أخیر قب ن الت قد یحدث شيء م

  .2النظر فیھا انتظارمن األعمال غیر المنجزة یصل إلى نحو سنتین من التقاریر في  كثیراللجنة لدیھا  إلى أَن

دول الت   و    ن ال رة     مي ل تحاول اللجنة إیالء األولویة إلى التقاریر األولیة أو إلى التقاریر المقدمة م اریر لفت دم تق تق

ز العنصري     استحدثتھاالممارسة التي بتطویر  وقد قامت جمیع ھیئات المعاھدات، طویلة ى التمیی لجنة القضاء عل

ل     و ن أج ا م ة تقریرھ ا اللجن اقش فیھ ي تن دورة الت د لحضور ال ال وف ى إرس رف إل ة الط وة الدول ي دع ة ف المتمثل

ماح  اء  الس ئلة األعض ى أس الرد عل د ب ذ أح  وللوف ى تنفی ة إل ة الرامی ود الدول ن جھ افیة ع ات إض دیم معلوم ام تق ك

لة، و  دة ذات الص ا أنَ   المعاھ وریة كم ة حض راء محاكم ذا اإلج كل ھ ة   اللجن ال یش ى الدول ا عل در حكم ة ال تص

ى     الطرف ة إل ا الرامی ي جھودھ ، بل یتمثل الھدف باألحرى في الدخول في حوار بناء من أجل مساعدة الحكومة ف

  .الفعالیةوالمعاھدة بأكبر قدر ممكن من الكمال  تنفیذ

اقش م تتج    ة لتن ل حكوم ع ك ة م ع اللجن ل، و م وق الطف ال حق ي مج جلھا ف ا س دم لھعھ ذ تق أن تنفی ورة بش ا المش

اع یعقد ویتم النظر في كل تقریر بشكل علني و تفاقیةاإل ف    االجتم ي جنی ل اللجان      ف و الحال بالنسبة لك ا ھ ن   كم م

ن   من الثالثة إلى السادسة مساءاً  إلى الواحدة بعد الظھر و صباحا الساعة العاشرة ین م ة،    االثن ى الجمع وضع  ویإل
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ن       جدول األعمال المؤقت على الموقع اإل ل بضعة أسابیع م وق اإلنسان قب لكتروني لمكتب المفوضیة السامیة لحق

  .مفصلةومناقشات جوھریة  ھذهتكون ولمناقشة تقاریر الدول األطرف،  یشمل جدول مؤقت حیث الجلسة انعقاد

ة و   االوفد مناقشة التقریر یتولى  اجتماعفي بدایة و    ى اللجن ر عل ل العرض     لحكومي عرض التقری ا یتخل را م كثی

م        تفاقیةتدابیر المتخذة إلنفاذ اإلبعض المستجدات بشأن ال د ورغ ى الوف ة بطرح األسئلة عل ، ثم یقوم أعضاء اللجن

ان          أن جمیع أعضاء اللجنة یشارك م األحی ي معظ ان ف ن أعضائھا یقوم داوالت إال أن عضوین م ي الم  ون عادة ف

  ."مقررین"  بالدور األساسي بشأن بلد معین وذلك بصفة

ن       و    رة م د فت تم مناقشتھ بع ر ت قد تبرز أثناء المناقشة نقاط أخرى غیر مدرجة في قائمة األسئلة نظرا ألن التقری

ى       د تصل إل ة ق ل الدول الث  إرسالھ من قب ع مسؤولین        سنوات  سنتین أو ث ة إجراء المناقشة م ذلك تفضل اللجن ، ل

  .تخاذ القراراتإبدال من مناقشة ممثلین ال یملكون سلطة  الوزاراتعي المستوى مثل الوزراء أو وكالء یرف

ة و     " مالحظات ختامیة" باعتمادتتوج عملیة فحص التقریر و    دیم مشورة عملی ى تق ى الدو  ترمي إل ة  تشجیع إل ل

رى إل    وات أخ أن خط ر بش ة للتقری ل     المقدم وق الطف ة حق لم لجن دة، وتس ي المعاھ واردة ف وق ال ال الحق ي  عم ف

ي   مالحظاتھا الختامیة بالخطوات اإل ة الت ذتھا یجابی ة و  اتخ ام         الدول ا القی زم فیھ ي یل دد أیضا المجاالت الت ا تح لكنھ

  .1بمزید من العمل بغیة إعطاء أحكام المعاھدة مفعوال كامال

ذه المالحظات الختام     و    غ ھ دة بتبلی م المتح دة، و     یقوم األمین العام لألم م المتح ة لألم ة العام ة للجمعی ذه   ی ر ھ تعتب

دول        اریر ال ن تق ر م ي تقری ر ف ا بشأن النظ ة بیان ة    بالمالحظات الختامی ي الدول ع ف ى نطاق واس د نشرھا عل قص

ع   تفاقیةاإلأحكام جعلھا أساسا لنقاش وطني حول طریقة تحسین إنفاذ والطرف  لذلك فھي تشكل وثیقة أساسیة یتوق

  .من الحكومة أن تطبق التوصیات الواردة فیھا

ة  و    ة العام ز المناقش و تعزی دول ھ اریر ال ة تق ة مناقش ل عملی ن مجم رض م ات اللجن ،الغ ادة فمناقش ون ع ة تك

ة  قبل الدورة وریھا الفریق العامل أما المناقشة التمھیدیة التي یجمفتوحة أمام الجمھور  صیاغة المالحظات الختامی

و            للجنة فھما األ ة أن یك ك أھمی ن ذل ل ع ة وال یق واب مغلق ف أب تم خل ذي ی د ال ر الوحی وطني    م الغ ال ن إجراء اإلب

  .شفافامفتوحا و

االت األ و    ة       یمكن للجنة أیضا أن تحیل طلبات المساعدة إلى ھیئات ووك ا منظم ا فیھ دة المتخصصة بم م المتح م

  .مل الدولیة وغیرھا من المنظمات، منظمة الصحة العالمیة، منظمة العللطفولةمم المتحدة األ

اد     ة   وباعتم ات الختامی ة للمالحظ د اللجن ون ق تتك میة   اختتم ر بصورة رس ي التقری ة ال ، ولكالنظر ف ن العملی

عندھا إعالن أن أحكام المعاھدة  لى نقطة زمنیة یمكنإ أبدافبالنظر إلى أنھ ال یمكن الوصول  ،تنتھي عند ھذا الحد

ب      إ، فإن عملیة إعمال الحقوق الواردة في نفذت بشكل مطلق قد ن جان دا مستمرا م ب جھ تفاقیة حقوق الطفل تتطل

  2.الدول
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كل خمس أي  اللجنة على فترات منتظمةتكون الدول مطالبة بتقدیم تقاریر أخرى إلى  فبعد تقدیم التقریر األولي   

ع  ي نفس طول التقریر األولي األشملال تكون التقاریر الدوریة ف ، وعادة ماسنوات ، ولكنھا یجب أن تتضمن جمی

ذ      د التنفی ي رص ة ف ا المتمثل ن مواصلة عملھ ة م ین اللجن روریة لتمك ات الض ي البلالمعلوم دة ف تمر للمعاھ  دالمس

ك  وسیلة إلنفاذ توصیاتھاالمعاھدات ھیئة أخرى من ھیئات  ةلیس لدى لجنة حقوق الطفل أو أیو  ،المعني ، ومع ذل

ذ  ي أثبتت اللجنة نجاحھا ف، والتقاریر مأخذ الجدفإن معظم الدول تأخذ عملیة تقدیم  إثارة أوجھ قلق فیما یتعلق بتنفی

  .تفاقیة في كثیر من الدولاإل

  يـــــراضــــعــتــراء االســـاإلج :اــثــالــث
ذه   دمتق لمن اقیة من جانب الدولة الطرف حتى وإتففحص حالة تنفیذ اإلوفقا لھذا اإلجراء یجوز للجنة أن تبدأ     ھ

د   ھا أن تضع قائمة بالقضایا ویجوز ل ، كماتقریراالدولة  األسئلة على الدولة الطرف التي تكون مدعوة إلرسال وف

ة  والمنظمات غیر الحكومیة شریكة ویجوز تلقي معلومات من ھیئات األمم المتحدة ال، ولحضور الدورة تقوم اللجن

ذه    ات و على أساس ھ ة      المعلوم ع الدول ھ م ذي تجری ة    الحوار ال ا الختامی دار مالحظاتھ ك     الطرف بإص ي ذل ا ف بم

   .توصیاتھا

ذا    و    دء ھ ى إذا   االستعراض یجوز ب ة   امتنعت حت دورة، و      الدول د لحضور ال ن إرسال وف ال یستخدم  الطرف ع

ن ال  ف ،استثنائیةإال في حاالت  االستعراضياإلجراء  دا م ا       حاالت في عدد كبیر ج ة إخطارا بأنھ دیم اللجن ون تق یك

ي غضون      ر ف داد تقری تعتزم النظر في الحالة في بلد ما في ظل عدم وجود تقریر كافي إلقناع الدولة الطرف بإع

  .فترة وجیزة

  

  لـــفــطـوق الـــقــحـة لــیــدولـــالة ــنــجـة للــامـــعــال اتـــشــاقـــنـمــال: ثـــالــرع الثـــفــال
اء       النظام الداخلي للجنة حقوق الطفلمن  75طبقا لنص المادة     امال أثن ا ك ة یوم ص اللجن اد تخص كل دورة   انعق

ل،   تفاقیة أو لمناقشة معادیة لمناقشة مادة من مواد اإل وق الطف دف  وضوع محدد من موضوعات حق ذه   والھ ن ھ م

ا و زیادة الفھم لمضمون اإل المناقشات العامة ھو ى      تفاقیة واآلثار المترتبة علیھ دول األطراف عل ذلك مساعدة ال ك

   .1تفاقیةاإلنجاز التام للحقوق المعترف بھا في الوكاالت المتخصصة على اإلتحفیز المنظمات وواجباتھا و احترام

ي جانفي   قد و    دما أوص   1993أخذت اللجنة بطریقة العمل المبتكرة ھذه ف ى      عن ة إل ة العام ب الجمعی أن تطل ت ب

ب نتیجة   األطفال في حاالت النزاع المسلح، و األمین العام أن یضطلع بدراسة حول حمایة  مناقشة "جاء ذلك الطل

دة    نظمتھا اللجنة و یوما كامال استغرقتحول ھذا الموضوع " عامة  م المتح ن األم ر  منظم ودعت ھیئات م ات غی

  .حین مناقشات عامة حول عدة مواضیعذلك ال نذعقدت محكومیة إلى المشاركة فیھا، و
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اء     ة أثن ت اللجن ال ناقش بیل المث ى س اد دورت فعل اانعق م  ھ مون ال 16رق ادة مض ن  23م ل  إم وق الطف ة حق تفاقی

تنفیذ حقوق جنة بعدة توصیات تسھم في تطبیق و، وفي نھایة ھذه المناقشات أوصت اللالخاصة باألطفال المعوقین

  .1معاقیناألطفال ال

ي األسرة       اإل االستغالل ا مواضیع أخرى منھب قدت مناقشات عامة تتعلقعو    ل ف وق الطف ال، حق قتصادي لألطف

ھ    بعض وسنتطرق إلى  1995حقوق الطفلة، حقوق الطفل في قضاء األحداث الذي نظمتھ اللجنة عام و ا جاء فی م

ر      وفي الفصل الثاني من ھذا البحث،  ي التعبی ل ف ذلك حق الطف ي سبتمبر    وك دابیر   و، 2006المشاركة ف ذلك الت ك

ي  مسؤولیة الدوحیث تناول یوم المناقشة العامة مصادر حقوق الطفل  2007سبتمبر فيتفاقیة العامة لتنفیذ اإل ول ف

  .اسیة لألطفال في حاالت الطوارئالسیجتماعیة والمدنیة وقتصادیة واإلتحقیق الحقوق اإل

ین المشاركین  بادل وجھات النظر في حوار صریح وعامة إلى تالعامة بصفة  اتتھدف المناقشو    ث  مفتوح ب  حی

ات  ھذه المناقشات العامة تعقد  ي الحكوم وق   وآل مرة في السنة تقریبا وتكون علنیة، ویرحب بمشاركة ممثل ات حق ی

وق اإلنسان     مم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة وھیئات األ، واإلنسان باألمم المتحدة ة لحق  كذلك المؤسسات الوطنی

تجارب مجموعة واسعة من خبرات و االستفادةاألفراد من الخبراء حیث یمكن للدول والمنظمات غیر الحكومیة و

  .الذین یجمعھم یوم المناقشةمن الشركاء 

  

  لـــفــطـــوق الـــقــحة لـــدولیــالة ـــنــجــلل ةــامــعــات الـــقــیـلــعـتـال: عــــرابـــرع الـــفــال
ة         ات عام د تعلیق ل أن تع تنادا یحق للجنة حقوق الطف ز       اس دف تعزی ة بھ ى نصوص اإلتفاقی ذھا إل ومساعدة   تنفی

ة ف       بشأن تقدیم التقاریر، التزاماتھاالدول األطراف في  ات العام ذه التعلیق إدراج ھ ة ب ي    يوتقوم اللجن ا الت تقاریرھ

  .2ترفعھا إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة

ق        ا التعلی ة منھ وقد أصدرت ھذه اللجنة عدة تعلیقات عامة لصالح حمایة بعض حقوق الطفل الواردة في اإلتفاقی

تقلة    2002الصادر في نوفمبر  2 العام رقم ة المس ة      لبشأن دور المؤسسات الوطنی م وحمای ي دع وق اإلنسان ف حق

دم   ىوأتاحت اللجنة لھذه المؤسسات في سبیل القیام بذلك سلطة النظر في الشكاو الطفل، حقوق والتظلمات التي تق

ن   إ إنفاذوفي مجال  ،3أو ممن ینوب عنھم إلیھا من األطفال مباشرة ال م تفاقیة حقوق الطفل في مجال صحة األطف

وأوضحت فیھ أن  في ختام دورتھا الثانیة، 2003عام الصادر  3 أصدرت اللجنة التعلیق العام رقم إلیدز،امرض 

ع و   ي وض ھام ف و اإلس ق ھ ذا التعلی ن ھ دف م ال و الھ الح األطف ل لص ط عم ز خط وانین تعزی ات وق سیاس

دولي و  آمن  والتقلیلھذا الفیروس  انتشاررامج لمكافحة بستراتیجیات وإو وطني، ثاره على الصعیدین ال دت   ال وأك

ات الخاصة        قمن أھم طراللجنة في ھذا التعلیق أن  وفیر المعلوم ھ وت ھ ب وقایة الطفل من ھذا الفیروس ھو توعیت

ة   قد الطفل لكافة طرق الوقایة المختلفة و استیعابوللتعلیم دور ھام في  منھ، بطرق الوقایة  ي نھای طالبت اللجنة ف
                                                             

1) UN.Doc.CRC /GC/2003/3, March 17th  2003, p13. 
.من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 73المادة  ) 2  

.  367ص ،المرجع السابق، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، ماھر جمیل أبو خوات /د  (3  
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ة معل    ھذا التعلیق الحكومات المعنیة أن تضّم ى اللجن ا إل ن وم ن تقاریرھا المرفوعة منھ رامج    ات ع السیاسات والب

ان   الموارد المخصصة وعن المیزانیة و الوطنیة المتعلقة بھذا الفیروس در اإلمك ة وإجراء       ق دول للوقای ذه ال ي ھ ف

   1.هالبحوث الالزمة لتقلیل أثر

ا      ل      كم وق الطف ة بحق رى المتعلق ن القضایا األخ دد م ة ع ات العام ت التعلیق ذكر غط ا ن یم  منھ داف التعل ام أھ      ع

ل  ، 2003عام  ونموھم في سیاق حقوق الطفل صحة المراھقین ،2001 ة      حق الطف ة البدنی ن العقوب ة م ي الحمای ف

ث   ،2007عام   حقوق الطفل في قضاء األحداثو 2006 عام ةینغیرھا من ضروب المعاملة القاسیة أو المھو حی

اد  وى الم یر محت ة بتفس ت اللجن ن اإل 37و 40 تینقام دة فم ة معتم دول  تفاقی زم ال یات تل ات وتوص ك توجیھ ي ذل

ما جاء في ھذا التعلیق بمزید من التفصیل  نتطرق إلىسوتنفیذھا شاملة لقضاء األحداث و األطراف بوضع سیاسة

  .من ھذا البحث الثانيفي الفصل 

عامة عن ال التعلیقات العامة تقدم اللجنة كل سنتین للجمعیةفحص تقاریر الدول والمناقشات وة إلى تلقي وإضافو   

   .اإلتفاقیة من 44ذلك بموجب المادة تقریرا عن أنشطتھا و واالجتماعيقتصادي طریق المجلس اإل

دة     تفاقیة للجنةمن اإل 45للمادة  طبقًاو    م المتح االت األم ا و   أن تدعو وك دیم مشورة خبرائھ ن    لتق اریر ع دیم تق تق

دول األطراف تتضمن     إأن تحیل لھا كما  ،اختصاصھمتفاقیة في المجال الذي یدخل في تنفیذ اإل ن ال لیھم تقاریر م

ام اإل          إن وجدت و اقتراحاتھاطلبا للمشورة مع  ذ أحك ي تنفی ة ف دى نظر اللجن ة ل ات أن تكون ممثل ذه الھیئ ة  لھ تفاقی

  .اختصاصھاالتي تدخل في 

ى       ب إل ة أن تطل ة     األكما للجنة أن توصي الجمعیة العام ام إجراء دراسات نیاب ین الع ي مسائل خاصة      م ا ف عنھ

   .تفاقیة من الحكومات إذا وجدتبالطفل ولھا أن تطلب معلومات إضافیة ذات صلة بتنفیذ اإل

الخاص بإجراء تقدیم  2012 دیسمبر 11وباعتماد الجمعیة العامة البروتوكول االختیاري الثالث لالتفاقیة في    

والرسائل من األفراد الذین أصابھم ضرر بسبب انتھاك الدولة  بالغاتالفحص و تلقيبلجنة ال تختص ،البالغات

ألن ، ھذا البروتوكول الفقرة األولى من 1لمادة بموجب ا لطرق وقواعد حمایة حقوق الطفل وحریاتھ األساسیة

حتى اإلضافیة التي ترسلھا الدول األطراف إلى اللجنة لیست فعالة في توضیح الوضع الدوریة ووسیلة التقاریر 

تدون في ھذه التقاریر ما لن و بالمنطق لن تدین نفسھا، األخیرةألن ھذه  لطفل داخل ھذه الدولالداخلي لحقوق ا

منح األفراد وجماعات األفراد بما من العدل واإلنصاف  نوكیلذلك  منھا لحقوق الطفل داخل أراضیھا انتھاكاعد ی

ة فعالة وحقیقیة ه اللجنة وذلك كإجراء یتضمن وسیلإلى ھذ بالغاتوال فیھم األطفال أنفسھم حق تقدیم الرسائل

 . تفاقیة من جانب الدول األطرافتطبیق اإللمراقبة تنفیذ و

                                                             
1) UN.Doc.CRC/C/69, November 26th  1997, p50.   
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  ثـــالــثــث الــحـبـمــال

  لــفــطــوق الــقـحــة لـــدولیـة الــیـاقـفـة لالتـبـســالنـر بــزائــجـة الـــیــعــوض
ا       ل ألنھ وق الطف ت بوجھ خاص و      كان من واجب الجزائر االنضمام التفاقیة حق ب االستقالل تكفل ي إطار   عق ف

ال      العمل االجتماعي بإعالة أشد الفئات ضعفا  ة األطف وأكثرھا تأثرا بمخلفات العھد االستعماري والحرب وھي فئ

نة     ذ س ر من عت الجزائ ات س عف اإلمكانی ن ض رغم م ى ال الي عل نع   1963وبالت داده لص ل وإع ة الطف ى حمای إل

دت     وفضال  ،مستقبل الوحدة واالزدھار، معتمدة على التضامن الوطني وقیم األخالق التقلیدیة والدین ك أك ن ذل ع

وص     الح ي النص ل ف ن قب دة م ا المجس ل التزاماتھ وق الطف ة حق ى اتفاقی دیق عل الل التص ن خ ة م ة الجزائری كوم

  .1بوجھ خاص وجھ عام والطفلبالتشریعیة والسیاسة الجزائریة التي تعكس تشبث الشعب الجزائري باألسرة 

ت أن    ن الثاب انوني    وم ا الق ى نظامھ ة بمقتض اتق الدول ى ع ؤولیتھا عل ع مس ألة تق ي مس ل ھ وق الطف ة حق حمای

دول األطراف اتخاذ     جراءات  اإلالداخلي وھذه حقیقة لم تتجاھلھا اتفاقیة حقوق الطفل، فقد أناطت ھذه االتفاقیة بال

ا نالحظھ      الالزمة لتنفیذ ھذه الحقوق ووضعھا   تشریعیة وغیرھا من اإلجراءات األخرىال ذ، وھو م موضع التنفی

ى أن  ت عل ث نص ة حی ادة الرابع ص الم الل ن ن خ ة  " : م ریعیة واإلداری دابیر التش ل الت راف ك دول األط ذ ال تتخ

ذه     ي ھ ا ف ة وغیرھا من التدابیر المالئمة إلعمال الحقوق المعترف بھ ادة       ،"االتفاقی ھ الم ا نصت علی و أیضا م    وھ

ي نصھا    2فقرة  7 ث جاء ف دو  ت" : ، حی ل ال ا     كف وق وفق ذه الحق ال ھ ا     ل األطراف إعم وطني والتزاماتھ ا ال لقانونھ

   ."بموجب الصكوك الدولیة المتصلة بھذا المیدان

ا          إ ورغم أن    وق األطف ى إدراك حق ة تساعد عل ادئ دولی رار مب یح الفرصة إلق ل تت ل ووسائل  تفاقیة حقوق الطف

ن     جدل حول  حمایتھا وھي ال تثیر أي ھ م ع ب ا تتمت زام، إال أن  م وة اإلل ي       ق ل الت ض الصعوبات والعوام اك بع ھن

ام          االتفاقیةتعیق تنفیذ  دول ألحك ة لل دم مسایرة التشریعات الداخلی ا ع ة أھمھ ة من الناحیة العملی واختالف   االتفاقی

  .طریقة تطبیق االتفاقیة في التشریعات الداخلیة

نحاول ت     ث س ذا المبح الل ھ ن خ یحم بة   وض ر بالنس عیة الجزائ ةوض ب  لالتفاقی الث مطال الل ث ن خ ث  ،م حی

ل       مصادقةإلى  المطلب األول سنتطرق في وق الطف ة لحق ة الدولی ى االتفاقی ر عل ات   والتحفظات  الجزائ أو اإلعالن

ة مكانة  المطلب الثاني، ونتناول في االتفاقیةالتفسیریة التي أبدتھا على  داخلي    االتفاقی ري  ال ضمن التشریع ال جزائ

  .المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل دوریة التقاریرنتطرق إلى  المطلب الثالثفي  وأخیرا

     

  

  

  
                                                             

1) UN.Doc. CRC/C/SR.387, September 29th 1998, p2.  
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 لــفـوق الطـــقـة لحــیـدولــال ةــیـاقــفـاالتى ــلـع اتــظـفـحــة والتــادقــصـمـال: ب األولـلـطــمـال
ة        1969لعام  1تفاقیة فیینا لقانون المعاھداتإتعّرف     ر الدول ذي تق دولي ال ھ اإلجراء ال التصدیق على معاھدة بأن

  . 2بالمعاھدة االلتزامبمقتضاه على المستوى الدولي رضاھا 

د،            ب واح ن جان ھ إعالن م دة بأن ى معاھ د        أی وتعّرف التحفظ عل ا عن ة م دره دول ا كانت صیغتھ أو تسمیتھ تص

ا   ھ استبعاد      توقیعھا أو تصدیقھا أو قبولھا أو إقرارھ دة مستھدفة ب ى معاھ انوني     أو انضمامھا إل ر الق ر األث أو تغیی

  .3من حیث سریانھا على تلك الدولة المعاھدة أحكاملبعض 

ام      و          1989وتعد اتفاقیة حقوق الطفل لع ى بحق ي تعن ة الت ات الدولی اریخ العالق ي ت ة ف ة دولی ل  أول اتفاقی ق الطف

ال  یحا مفص وق توض ذه الحق ح ھ ا وكیفی وتوض وق وتطبیقھ ذه الحق رام ھ ل إنة احت ر   ، ب اوزت بكثی ة تج االتفاقی

ال       ع األطف دة للتعامل م ة جدی اییر دولی ا    ،الوالیة القانونیة الممنوحة لھا، حیث رسخت مبادئ أخالقیة ومع ا أنھ كم

د ت ر  ع ن أكث دة م ات واح ا    االتفاقی ا قانونی ل نظام ا تكف ث أنھ موال، حی ان تطورا وش وق اإلنس ة لحق ة  الدولی للحمای

  . القانونیة على الدول التي تصادق علیھا االلتزاماتالالزمة لحقوق الطفل بشكل یرتب مجموعة من 

ون لھا من باب أولى أن ة معاھدة دولیة وإذا كان ذلك كذلك، فإنھ یكولة لیست ملزمة باالنضمام إلى أید وإن أي   

     . فیھا مع وضع تحفظات علیھا تصبح طرفا

دول      ن ال ا م واد    وكغیرھ یریة للم ریحات التفس ع التص ل م وق الطف ة لحق ة الدولی ى االتفاقی ر عل         صادقت الجزائ

م   1993أفریل  16بتاریخ  17و 16و 14و 13 ي    92/461بمقتضى المرسوم الرئاسي رق دیسمبر   19المؤرخ ف

  .اإلنسان ، كما صادقت على مجموعة أخرى من المعاھدات الدولیة الخاصة حقوق1992

ى نطاق       ات وفي ھذا المطلب سنحاول التطرق إل ة  االلتزام ر     الدولی ن خالل التع ر م دات   للجزائ ى المعاھ ف عل

وق   اإلنسان التي تعتبر الجزائر طرفاالدولیة الخاصة بحقوق  فیھا، والتطرق إلى مصادقة الجزائر على اتفاقیة حق

ك    دتھا وذل ن الطفل والتصریحات التفسیریة التي أب روع،    م الث ف اول   خالل ث ث نتن ي   حی رع األول ف ر   الف الجزائ

ان  ، وفي الدولیة األساسیة لحقوق اإلنسان واالتفاقیات رع الث اول   يالف ر  نتن ة الجزائ ل    واالتفاقی وق الطف ة لحق  الدولی

  .الخاصة باتفاقیة حقوق الطفل التفسیریةالتحفظات واإلعالنات  نتطرق إلى الفرع الثالثوفي 

    

 

  

                                                             
    دة رقم تفاقیة فیینا لقانون المعاھدات من قبل مؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون المعاھدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة لألمم المتحإاعتمدت ) 1

      مارس إلى 26من ، وقد عقد المؤتمر في دورتین في فیینا خالل الفترة 1967ر دیسمب 6المؤرخ في  2287، ورقم 1966دیسمبر  5المؤرخ في  2166
    ماي 23وعرضت للتوقیع في  1969 ماي 22، واعتمدت االتفاقیة في ختام أعمالھ في 1969ماي  22أفریل إلى  9وخالل الفترة من  1968 ماي 24

 .  1980جانفي  27ودخلت حیز التنفیذ في  1969
 .  1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  2من المادة ) ج(الفقرة ) 2
 . 1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  2من المادة ) د(الفقرة ) 3
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  انــــسـوق اإلنــقــة لحــیــاسـة األســیــدولـال اتــیـاقـفـواالتر ــزائـجــال  :رع األولـــفــال
ل باستمرار بحثّ            وق الطف ة حق وم لجن ة، تق ا للتجزئ دول   في ضوء مبدأي ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابلیتھ ال

باتفاقیة حقوق الطفل وعلى الصكوك   على التصدیق على البروتوكوالت االختیاریة الملحقة االتفاقیةاألطراف في 

دول       ة ال جع اللجن ا تش را م ك، وكثی ت ذل د فعل ن ق م تك ان، إذا ل وق اإلنس ة بحق یة المتعلق رى الرئیس ة األخ الدولی

  .1ذات صلةاألطراف في الحوار الذي تجریھ معھا على النظر في التصدیق على صكوك دولیة أخرى 

ي      سنتناول  )01(رقم  من خالل الجدولو    وق اإلنسان الت ة الخاصة بحق ا   المعاھدات الدولی ر طرف ر الجزائ  تعتب

  :فیھ

  2رــــزائــجــة للــیـدولـال اتــزامـتـااللاق ــطـن نـیـبـی )01(م ــرق دولــج

 
األساسية دوليةاملعاهدات ال  
  اإلنسان حلقوق

 /التصديق تاريخ

  االنضمام

احملددة  االعتراف باالختصاصات  التحفظات /التفسريية اإلعالنات
 هليئات املعاهدات

لعام  االتفاقية الدولية حلقوق الطفل -
1989 

  -  17و 16و 14و 13املواد   1993أفريل  16

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  -
الطفل اخلاص ببيع األطفال واستغالهلم يف 

2000لعام  املواد اإلباحيةالدعارة و  

 2006ديسمرب  27

  

  

  ال يوجد

  

-  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  -
1966لعام  والسياسية  

الشكاوى املتبادلة بني الدول  -  2املادة    1989سبتمرب  12
  نعم): 41املادة (

 امللحق الثاينالربوتوكول االختياري  -
املدنية العهد الدويل اخلاص باحلقوق ب

اهلاف إىل إلغاء عقوبة  1989لعام  ةوالسياسي
 اإلعدام

 1989سبتمرب  12

  )انضمام(

  

  ال يوجد

  

-  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  -
  1979لعام ضد املرأة 

  -  29و 16و 15و 9و 2املواد   1996ماي  22

 صاديةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقت -
  1966لعام  واالجتماعية والثقافية

  -  23و 14و 13و 8و 1املواد   1989سبتمرب  12

مناهضة التعذيب وغريه من  اتفاقية -
أو  أو العقوبة القاسية   ضروب املعاملة

1984لعام  الإلنسانية أو املهينة  

  

  1989سبتمرب  12

 

  ال يوجد
الشكاوى املتبادلة بني الدول  -

  نعم ):21املادة (
): 22املادة ( شكاوى األفراد -

                                                             
 
1) UN.Doc:  A/HRC/WG.6/DZA/2. March 26th 2008, p6.  
2) Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at  December 31st 2006 (ST/LEG/SER.E.25), 
supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/.  
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  نعم
 ):28 املادة( إجراءات التحقيق -

  نعم
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع     -

1990لعام  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  
   2005أفريل  21

  ) انضمام(

  

  92املادة 

  ال): 77املادة ( شكاوى األفراد -
الشكاوى املتبادلة بني الدول  -

  ال): 92املادة (
للقضاء على مجيع أشكال  االتفاقية الدولية -

1965لعام  التمييز العنصري  
): 14املادة (شكاوى األفراد  -  ال يوجد  1972فيفري  14

  نعم
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق  -

يف الرتاعات األطفال بإشراك الطفل اخلاص 
2000لعام  املسلحة  

  

  2009ماي  6

  

  5الفقرة  3املادة 

  
-  

حلقوق االشخاص ذوو االتفاقية الدولية  -
 االحتياجات اخلاصة

  -  -  2009ديسمرب  4

 

اري  البروتوكول  ھي فیھا طرفا الجزائر لیست التي األساسیة المعاھداتو    اني  االختی د  الث دولي  للعھ  الخاص  ال

ذیب  مناھضة التفاقیة االختیاري والبروتوكول عقوبة اإلعدام، إلغاء إلى والھادف والسیاسیة المدنیة بالحقوق  التع

 القضاء  االختیاري التفاقیة والبروتوكول المھینة، أو نسانیةالإل أو القاسیة العقوبة أو المعاملة ضروب من وغیره

 االحتیاجات الخاصة   ذوي األشخاص  اتفاقیة حقوقالبروتوكول الملحق بو ،المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على

ام ل ع عام   (  2006 ع ة ) 2007توقی ة  واالتفاقی ة  الدولی ع  لحمای ن  األشخاص  جمی اء  م ام  ل القسري  االختف  2006ع

   .)2007عام  توقیع(

ي و    م ف دول رق نحاول ت) 02(الج عیةابیس ر  ن وض بةالجزائ ة ل بالنس كوك الدولی ن الص ة م ة مجموع  واإلقلیمی

  :األخرى الخاصة بحقوق اإلنسان

  

ة ــیـدولـوك الـــكـصـض الـعـبـة لـبـسـنـالـر بــزائـجــة الـیـعـوضن ـیـبـی) 02(دول رقم ــج

  انــــسـوق اإلنـــقـحـة بــاصــخـال ةــیـسـیـرئــالة ــیـمـیـلـواإلق
  االنضمام أو التصديق  صلة ذات أخرى رئيسيةوإقليمية  دولية صكوك

  نعم  1948لعام  عليها واملعاقبة اجلماعية اإلبادة جرمية منع اتفاقية -

  ال  1998لعام  الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام -

  نعم  1بالريمو بروتوكول -

                                                             
1) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the 
United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
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  1961 عام اتفاقية باستثناء نعم،  1اجلنسية وعدميو الالجئون -

  الثالث الربوتوكول باستثناء نعم،  2اإلضافية اتهوبروتوكوال 1949 لعام  جنيف اتفاقيات -

  نعم  3الدولية العمل ملنظمة األساسية االتفاقيات -

  نعم  1960لعام  التعليم جمال يف التمييز ملكافحة اليونسكو اتفاق -

  نعم  1981لعام  امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب -

  نعم    1990امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهه لعام  -

  نعم  2004امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام -

  

  لــفــطـوق الــقــحـة لـــیــدولــال ةــیــاقـفـواالتر ــزائـــجــال: يــــانــثـرع الـــفــال
ة     الجزائر، األطفال شریحة كبیرة ومھمة فيیشكل     ذه الشریحة العمری وتعد الجھود المبذولة لتحسین أوضاع ھ

ي تؤ         دة البشریة الت داد القاع ائز إع ن رك زة  أساسیة م د استخداما      في المجتمع ركی ا بع منتجا  ھل الستخدامھا فیم

اال ث     وفع راغ، حی ن ف یة م اتھم األساس ة احتیاج وقھم وتلبی ال وحق ایا األطف ام بقض أتي االھتم ل ، وال ی ق ك تتواف

ط عل     كما تتوافق المواثیق الدولیة واإلقلیمیة والقمم العالمیة لحمایة الطفولة،المنظمات الدولیة  یس فق ة ل  ىوالعربی

ل أیض    دأ اال  ىا عل حمایة الطفولة وضمان حقوقھا األساسیة ب ار مب لم       عتب ف أوضاع الس ي مختل ة ف األول للطفول

  .والحرب، وتقلبات السیاسة واالقتصاد

اء المستقبل      ون مثل ی الطفاأل أن ىفھناك توافق راھن عل    ي بن رز العناصر اإلستراتیجیة ف ذا    ،أب ة ھ إال أن أھمی

اء حتمي   داد        ،العنصر تفوق ما عداھا في الخطورة واإللحاح باعتبارھا قوة نم ة واإلع دھا بالرعای تم تعھ م ی إذا ل ف

                                                             
1) 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status of 
Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
2  ) Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
(First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners = 
=of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth 
Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of  August 12th 1949, and relating to the Protection         
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of  August 
12nd 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of  August 12th 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive 
Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, 
at: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.  
3  ) International Labor Organization Convention N° 29, concerning Forced or Compulsory Labor; Convention N°105 
concerning the Abolition of Forced Labor, Convention N° 87 concerning Freedom of Association and Protection of the 
Right to Organize; Convention N° 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to 
Bargain Collectively; Convention N° 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of 
Equal Value; Convention N° 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention 
N° 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention N° 182 concerning the Prohibition and 
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. 
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واع االختالل            ة أو متعسرة فارضة شتى أن ة أو معاق د تكون ملتوی ستستمر رغم كل شيء بالنماء، إنما بأشكال ق

  .بلدانمستقبل ال ىعل

م  ومع ذلك،     د    ورغ ة تح اییر قانونی اد مع وق  اعتم ال د حق ات ال    األطف ة   زال ت ومسؤولیات الحكوم ذه الفئ ي   ھ ف

  .عقبات ھائلة تعترض إعمال حقوقھم یومیا واجھت انبلدال بعض

ر و     ة        تعتب ة الخاص ة واإلقلیمی كوك الدولی ق والص م المواثی ى معظ ادقت عل ي ص دول الت ن ال وم م ر الی الجزائ

ا أن      عاھابحقوق اإلنسان، ومس  ن قناعتھ ق م ك ینطل ي ذل انون وإطار          ف ة الق ي ظل دول واطن ف ة الم صیانة كرام

  .المؤسسات الدیمقراطیة یشكل الغایة الجماعیة للشعب والھدف األسمى الذي ینشده الجمیع

وق اإلنسان بشكل عام                  رة لحق ة كبی ولي عنای ا ت ر أنھ دت الجزائ ق أك دات والمواثی ذه المعاھ وبتصدیقھا على ھ

اریخ       ل بت وق الطف ة لحق ة الدولی ل  16وحقوق الطفل بشكل خاص، فقد صادقت على االتفاقی بمقتضى   1993 أفری

م    في الجالمنشور  1992دیسمبر  19المؤرخ في  92/461 المرسوم الرئاسي رقم دة الرسمیة رق الصادرة   91ری

  .1992دیسمبر 23 بتاریخ

اظ    االتفاقیةوتعتبر مصادقة الجزائر على     ا والحف الدولیة لحقوق الطفل بمثابة التزام بتطبیق الحقوق الواردة فیھ

ي واتخاذ اإلجرا           ق تبن ن طری وق ع ذه الحق ام لھ ق الت ة التطبی ءات علیھا، وبالتالي الوعي واإلدراك الكامل بمتابع

المالئمة لذلك، وقد سھرت الجزائر على ترجمة المبادئ واالھتمامات الواردة في االتفاقیة في قوانینھا الداخلیة بل 

ة       على أن 132نص الدستور في مادتھ  ذھبت أبعد من ذلك حیث یس الجمھوری ا رئ ي یصادق علیھ المعاھدات الت

   . تسمو على القانون الداخلي

ن       والتشریع الجزائري المطبق في مجال الطفولة ال یبتعد     د م ي العدی ن التشریعات الساریة ف ومن نواح عدة ع

ة ضمان             یم بغی ر ضرورة التنظ ي الجزائ ذ ف ز التنفی ة حی د أنشأ دخول االتفاقی دان، ولق ا البل عت   ،تطبیقھ د وض فق

ة و       وانین والخطط واالستراتیجیات لحمای ن الق ل   الجزائر مجموعة م وق الطف ة حق ذ     ترقی ي لتنفی ذا ال یكف ن ھ ، لك

اال إال  األح ذا فع ة تنفی ي االتفاقی واردة ف ام ال وق إد  ك ذه الحق اج ھ امال بإدم ري   ماجا ك داخلي الجزائ ي التشریع ال ف

  .ألحكام اإلتفاقیة تصویب أحكام القانون المحلي وفقاو

ة         الطفلأن تطبق معاییر حقوق  عمومًا ینبغيو    ي لكل دول انوني المحل ي النظام الق وري ف على نحو مباشر وف

تمكن األ  ث ی رف بحی الط ة      طف ائیة الوطنی ات القض اكم والھیئ ام المح وقھم أم ال حق ب إعم ن طل نص توال  ،م

ذھ   تفاقیةاإل ددة لتنفی وطني     اعلى سبل مح انوني ال ي النظام الق د أيَ  ،ف م ی  وال یوج زم بإدماجھ  حك نص    ال ام أو ی الت

ى م  وطني    انحھعل انون ال ي الق ددة ف ة المح ن المكان وع م ن أنَ   ،ن رغم م ى ال ال   وعل ة إعم دقیق لطریق د ال التحدی

ت  تفاقیةنص علیھا اإلتالحقوق التي  إنَ      في القانون الوطني مسألة تب ة طرف، ف ا كل دول الوسائل المستخدمة    فیھ

ون      ك یجب أن تك ي ذل ع         ف ائج تتماشى م ن نت ى أن تسفر ع ة، بمعن ة     مالئم ا كامل ة الطرف بالتزاماتھ اء الدول وف

ة   الدولیة لحقوق الطفل وتخضع السبل التي یقع علیھا االختیار أیضا الستعراض في إطار بحث اللجنة لوفاء الدول

  .تفاقیةالطرف بالتزاماتھا بموجب اإل
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ل ی     ذھا    وبالتالي فالمھام المنجزة أو التي سیتم إنجازھا من طرف الجزائر لحمایة حقوق الطف جب أن یجري تنفی

  .حقوق الطفل اتفاقیةبالموازاة مع أحكام 

  

  لــفـوق الطــقـة حــیـاقـاتفى ــلـع ةـریــسیـفــالتات ــالنـــات واإلعــظــفــحـالت: ثــالـرع الثــفــال

ا      ا أو االنضمام إلیھ ث  1للدول األطراف في اتفاقیة حقوق الطفل الحق في إبداء تحفظات وقت التصدیق علیھ  حی

نص   دات   ت انون المعاھ ا لق ة فیین ام  اتفاقی ى أن  1969لع ا      عل دة م ى معاھ دیق عل ت التص دول وق ق ال ن ح             م

  . 2لموضوع المعاھدة وھدفھا یاحفظ ما لم یكن ھذا التحفظ منافأو االنضمام إلیھا إبداء ت

ة من  51من المادة  2وھذا أیضا ما تعكسھ الفقرة     ھ      اتفاقی ى أن نص عل ل، إذ ت وق الطف داء أي   " : حق ال یجوز إب

  ".وغرضھا االتفاقیةلھدف  تحفظ یكون منافیا

ام     اتفاقیةمن  27وتنص المادة     دات لع انون المعاھ ھ   1969فیینا لق ى أن طرف أن یستظھر    ال یجوز ألي " : عل

  ".بأحكام قانونھ الداخلي لتبریر عدم تنفیذه معاھدة ما

ا           ى اإلش ة الطرف إل دعوة الدول ة ب دأ اللجن ت    وفي مبادئھا التوجیھیة المتعلقة بتقدیم التقاریر تب ا إذا كان ى م رة إل

ي  نت لدیھا نیة لسحبھاة تحفظات، أو ما إذا كاات التي أبدتھا إذا كانت أبدت أیالتمسك بالتحفظ تعتبر ضروریا ، وف

د    ا بع ة م ا دول رر فیھ ي تق تعراضالحاالت الت ا ت  االس ة إلیھ ب اللجن ا، تطل ظ م ى تحف اء عل ا اإلبق مین تقریرھ ض

  .3بذلك افیاو الدوري القادم شرحا

ادقت الجزائ      وم ص و معل ا ھ ل دون أیَ  وكم وق الطف ة حق ى اتفاقی ات، إَالر عل دأَن ة تحفظ ا أص ات ھ رت إعالن

ل    بثالث نقاط أساسیة ب تفسیریة ال تتعلق إَال ة الطف ي  النسبة للجزائر، وھي المبادئ التي یتعین على أساسھا تربی ف

د           كنف والدیھ وتعلیم الطفل وفقا ة أن تمت ة اإلعالمی ي وسع الحری یس ف ري، ول ع الجزائ ة للمجتم للمعاییر المالئم

ن    ل، وم ورة الطف د ص ي تفس واد الت ورات والم ى المنش ات  إل ة تعلیم ر بمثاب رآن تعتب الیم الق إن تع رى ف ة أخ ناحی

ى نحو یمك    الجزائر حاول أَن إَال ،القانون الوضعي في الجزائر ال تنص على التبني انون عل ن  ت تنظیم ھذا الق ن م

   .في المستشفیاتالتكفل باألطفال المحرومین من أسرة أو المھملین أو المولودین مجھولي الھویة 

ة   17و 16و 13 والثانیة والموادالفقرة األولى  14للمادة یلي سنتطرق إلى اإلعالنات التفسیریة  وفیما    من إتفاقی

     :م علیھا ھذه اإلعالنات التفسیریةواألسس التي تقوحقوق الطفل 

  

  

  

                                                             
 . فلمن اتفاقیة حقوق الط 51المادة ) 1
  .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  19المادة ) 2

3  ) UN.Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.2), p 431. 
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  ةــیــانـثــى والــرة األولــقـفـال 14ادة ــمــال -
ھ  2و 1فقرة  14تنص المادة     ة         ": من اتفاقیة حقوق الطفل على أن ي حری ل ف دول األطراف حق الطف رم ال تحت

  .الفكر والوجدان والدین

ل       ، وكذلك تبعاتحترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدین ھ الطف ي توجی ھ، ف انونیین علی للحالة األوصیاء الق

  ".لطفل المتطورة في ممارسة حقھ بطریقة تنسجم مع قدرات ا

ادة      ن الم ة م ى والثانی رة األول ام الفق ل   14أحك وق الطف ة حق ن اتفاقی اة  م ة بمراع ة الجزائری رھا الحكوم ستفس

  :وباألخصالركائز األساسیة للنظام القانوني الجزائري 

ى أن    - ة عل ھ الثانی ة   "  :الدستور الذي ینص في مادت ن الدول ھ   ، " اإلسالم دی ي مادت ھ   36وف ى أن ال مساس  "  :عل

  ." بحرمة المعتقد وحرمة حریة الرأي

تم    ": المتضمن قانون األسرة الذي ینص على أن 1984 جوان 9رخ في ؤالم11-84القانون رقم  - ل ت تربیة الطف

  ." وفقا لدین أبیھ

وجعل تفسیر معین لھا بالنسبة للجزائر یعبر عن نیة الجزائر الحفاظ على تراثھا  14التحفظ على المادة  إَن   

الفكري وعلى ثوابتھا اإلسالمیة والوطنیة، كما یعبر عن خشیة أن یستغل الضعف الفكري للطفل لتصبح حریة 

إلى االسرة الواحدة، وبالتالي تتالشى الطفل في الفكر والوجدان والدین وسیلة للتبشیر والفتن التي قد تصل 

 .  مقومات الوحدة ویتم الدخول في صراعات دینیة وطائفیة

  71، 61، 13واد ــــمـال -
ة      " : من اتفاقیة حقوق الطفل على 13تنص المادة     ذا الحق حری ر، ویشمل ھ یكون للطفل الحق في حریة التعبی

ة أو الطباعة     وإذاعتھا دون أياألفكار وتلقیھا طلب جمیع أنواع المعلومات و ول أو الكتاب     اعتبار للحدود سواء الق

  .وسیلة أخرى یختارھا الطفل أو الفن أو أي

  :یجوز إخضاع ممارسة ھذا الحق لبعض القیود، بشرط أن ینص القانون علیھا وأن تكون الزمة لتأمین ما یلي

  احترام حقوق الغیر أو سمعتھم، -أ

  ".أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامةحمایة األمن الوطني  -ب

ادة      س    16تنص الم ن نف ة م ى  االتفاقی ي        ال یجوز أن یجري أي  "  :عل ل ف انوني للطف ر ق تعرض تعسفي أو غی

  .مساس غیر قانوني بشرفھ أو سمعتھ رتھ أو منزلھ أو مراسالتھ وال أيحیاتھ الخاصة أو أس

  ." ن من مثل ھذا التعرض أو المساسللطفل الحق في أن یحمیھ القانو

ادة      ى  17وتنص الم ھ  عل ا وسائط اإلعالم وتضمن           "  :أن ي تؤدیھ ة الت ة الھام دول األطراف بالوظیف رف ال تعت

ي تستھدف         ك الت ة وبخاصة تل ة والدولی إمكانیة حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنی
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ة والرو   ھ االجتماعی ز رفاھیت ة تعزی ة والمعنوی ا    حی ة وتحقیق دیة والعقلی حتھ الجس دول     وص وم ال ة تق ذه الغای لھ

  :األطراف مایلي

ا   االجتماعیةتشجیع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة  -أ ل وفق ادة    والثقافیة للطف روح الم ل

29،  

ات      -ب ذه المعلوم ادل ونشر ھ ة       تشجیع التعاون الدولي في إنتاج وتب ة والوطنی ن شتى المصادر الثقافی واد م والم

  والدولیة،

  تشجیع إنتاج كتب األطفال ونشرھا، -ج

ن      -د ة م ى مجموع ي إل ذي ینتم ل ال ة للطف ات اللغوی ة لالحتیاج ة خاص الء عنای ى إی الم عل ائط اإلع جیع وس تش

  مجموعات األقلیات أو إلى السكان األصلیین، 

لوقایة الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحھ مع وضع أحكام  تشجیع وضع مبادئ توجیھیة مالئمة -ھـ

  ".االعتبارفي  18و 13المادتین 

ى          سیتممن اتفاقیة حقوق الطفل  17، 16، 13 المواد    اظ عل ل وضرورة الحف ع مراعاة مصلحة الطف ا م تطبیقھ

  :مراعاةسالمتھ الجسمیة والعقلیة وفي ھذا اإلطار، فإن الحكومة الجزائریة ستفسر أحكام ھذه المواد مع 

ى      - داث عل ة، تحریض األح أحكام قانون العقوبات السیما الفصول المتعلقة بالمخالفات للنظام العام، اآلداب العام

  والدعارة،الفساد 

ادة   1990أفریل  3المؤرخ في  04-90أحكام القانون رقم  - نص    24المتضمن لقانون اإلعالم والسیما الم ي ت الت

  ".یجب على مدیر النشریة المخصصة لألطفال أن یستعین بھیئة تربویة استشاریة" : على أنھ

ادة  - ھ   26الم ى أن نص عل ي ت انون الت س الق ن نف ر " :م تمل النش ب أال تش ة  یج ة الوطنی ة والمتخصص یة الدوری

ان      وق اإلنس ة، وحق یم الوطنی المي والق ق اإلس الف الخل ا یخ ل م ى ك دھا عل ا ومقص ان نوعھ ا ك ة كیفم        واألجنبی

  .إلى العنصریة والتعصب، والخیانة أو یدعو

  . "كما یجب أال تشتمل ھذه النشریات على أي إشھار أو إعالن من شأنھ أن یشجع العنف والجنوح

    

ع ـریــشـتـن الــمـضل ــفــطـوق الـقــة لحــیـدولـال ةــیــاقــفـاالتة ــانـكــم: يــانـثــلب الـطــمــال

 ريــائزــالج يـلــداخــال

اتفاقیة حقوق الطفل لیست إال معاھدة دولیة تنشئ عالقات قانونیة بین الدول األطراف فیھا فقط، ولكن الغرض    

ت   الذي تھدف إلیھ  ة إذا كان االتفاقیة ھو إحداث آثار في القانون الداخلي، ولذلك تكون لھذه االتفاقیة فاعلیتھا الكامل

  .1لنصوصھا قوة ملزمة في القوانین الداخلیة للدول األطراف فیھا، وتلزم السلطات العامة بما فیھا المحاكم

                                                             
 .5، المرجع السابق، ص القانونیة لألطفال في إطار مشروع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل ، الحمایةمحمد السعید الدقاق/ د) 1
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ا   في القوانین ومن ثم فإن المكانة التي تحتلھا االتفاقیة     ة      الداخلیة تشكل عنصرا مھم ة االتفاقی ن عناصر فعالی م

را   مسؤولیة  ما أنوتحقیقھا للھدف المنشود، السی ع أوال وأخی ھ تق ة     حمایة حقوق الطفل وحریات ى عاتق األنظم عل

  .1أكثر مما تقوم بھ األجھزة الدولیة المعنیة بالرقابة علیھا االتفاقیةالداخلیة التي تقوم بتطبیق 

ي ت  واتفاقیة    ة     حقوق الطفل ال تفرض على الدول األطراف فیھا الوسیلة أو الكیفیة الت ا الدولی ا التزاماتھ س بھ عك

ا  لالتفاقیة في نظامھا القانوني الداخلي طبقا ، وفي ھذا الصدد تتفاوت الدول في الوسیلة التي تتبعھا لتضع التزاماتھ

ذه    الدولیة في نظامھا القانوني الداخلي، فالبعض یستصدر تش  س ھ ة تعك ات ریعات داخلی بعض اآلخر    االلتزام وال

  .یضفي على االلتزامات كما تضمنتھا قوة القانون

ك         االتفاقیةوفي ھذا المطلب سنحاول توضیح مكانة     ري وذل داخلي الجزائ ي التشریع ال ل ف وق الطف الدولیة لحق

داخ       انون ال ة ضمن الق ة لالتفاقی ة القانونی ن       بالتطرق إلى الطبیعة والقیم ك م ا ضمنھ وذل اج أحكامھ ة إدم لي وكیفی

  :خالل ثالث فروع كاآلتي

  الدولیة لحقوق الطفل الطبیعة القانونیة لالتفاقیة: الفرع األول

  الجزائري  الداخلي ضمن التشریع لالتفاقیة الدولیة لحقوق الطفلالقیمة القانونیة : الفرع الثاني

    .الجزائري داخليضمن التشریع ال لحقوق الطفلالدولیة  االتفاقیةإدماج  كیفیة: الفرع الثالث

  

  لــفــطــوق الــقـة لحــیـدولــال ةـــیــاقــفـة لالتــیـانونــقـة الــعــیـبـطــال: رع األولـــفــال
ة   "من قبیل  تعد 1989حقوق الطفل لعام  اتفاقیة الشك فیھ أنمما     ة العام ات الملزم ا تتوجھ    "االتفاقی ث أنھ ، حی

ة             ببخطا د قانونی ا قواع ة ومجردة أي أنھ د سلوك عام ا ترسي قواع ى آخر أنھ ھا بصورة عامة ومجردة، أو بمعن

  ). Traités – Lois(من المعاھدات الشارعة  تعد وھي بذلك 2بالمعنى الفني الدقیق

ا               ة، وإذا انتقلن ي صورة مكتوب ة ف دة قانونی ن قاع ر ع ة تعب ن إرادة عام فالتشریع في صورتھ المجردة عبارة ع

دة     د أن المعاھ دولي نج عید ال ى الص ن اإلرادة       " إل در ع ا تص ر ألنھ دقیق للتعبی ي ال المعنى الفن ي ب ریع دول تش

في الجماعة الدولیة، وتتضمن قواعد قانونیة تحدد الشارعة ألطرافھا، وھي اإلرادة التي تملك خلق قواعد القانون 

  ". 3الحقوق والواجبات للمخاطبین بأحكامھ وھي من حیث قوة اإللزام آمرة على من تخاطبھم

  :4ولعل وصف االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل أنھا تدخل في عداد االتفاقیات الشارعة یرجع لآلتي   

ق مستقبال   امة ومجردة  وضع قواعد عبأنھا تقوم  - ة للتطبی م فھي تشبھ           قابل ن ث ا، وم درج تحتھ ة تن ة حال ى أی عل

  .التشریعات

                                                             
 .65، ص 1992الدقاق، القانون الدولي العام، دار الفتح للطباعة والنشر، مصر، محمد السعید / د) 2و  )1
 
 .169-166، ص 1975محمد طلعت الغنیمي، الوجیز في قانون السالم، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، / د) 3
  .68-67، ص 1971، 27للقانون الدولي العام، المجلد دور المعاھدات الشارعة في العالقات الدولیة، المجلة المصریة  جعفر عبد السالم،/ د) 4



 صل األولـالف الـحـمــایــة الـدولـیــة لــحـقــوق الـطــفــل فــي ظــل االتـفـاقـیــة الـدولـیــة لـحـقــوق الـطــفــل
 

75  

 

 1فیھا إن لم یكن كلھا من حیث األطراف فیھا نجد أنھا تتمیز باشتراك معظم الدول األعضاء في المجتمع الدولي -

وارد           ات ال ل والحری وق الطف ث تخضع حق ھ، حی دولي كل ع ال ى المجتم ى ضمانة    ویتوجھ الخطاب فیھا إل ا إل ة فیھ

  .الدولیة الجماعیة االتفاقیاتمن  شر تحت رقابة دولیة وھي بذلك تعدجماعیة تبا

  .وھي من حیث قوة اإللزام آمرة على من تخاطبھم -

ة    وغیرھا أد االتفاقیاتوجود مثل ھذه  وفي الواقع إن    ة عالمی د دولی ى بجانب من الفقھ إلى اإلقرار بوجود قواع

ل    اإلنسانتتعلق بحقوق  ة ب فااللتزامات الخاصة بحقوق اإلنسان ومنھا بالطبع حقوق الطفل لیست التزامات تعاقدی

ي إطار     تطورا ،إن ھذا یعد)Erga Omnes(ھي التزامات یتم االحتجاج بھا في مواجھة الكافة  ھ ف ال یمكن إغفال

  .2القانون الدولي العام باتساع المخاطبین بالحقوق وااللتزامات

ذ   وفي ھذا الصدد یمیز فقھاء القانون الدولي     ة التنفی بین نوعین من االتفاقیات الشارعة، االتفاقیات الشارعة ذاتی

)Self-executing Treaties ( واالتفاقیات غیر ذاتیة التنفیذ)Non self-executing Treaties.(  

ذھا بوصفھا جزءا    ات التلك االتفاقی"  باالتفاقیات الدولیة ذاتیة التنفیذوالمقصود     اج تنفی انون    تي ال یحت ن الق م

د صیاغة نصوصھا     ضالداخلي في الدول التي تن ا أو یعی م إلیھا إلى إصدار تشریع أو مرسوم خاص یردد أحكامھ

نظم إلی       ي ت دول الت ي ال ذ ف ة التنفی ا المحاكم بوصفھا جزءا     إذ تسري أحكام االتفاقیات ذاتی ا، وتطبقھ انون    ھ ن الق م

ذت اإلجراءات الدستوریة        إصدار تشریع أو مرسوم خاص أو أي  الداخلي دون حاجة إلى ا اتخ إجراء آخر طالم

ة   ل دول انوني لك ام الق ب النظ ة بحس لطة المختص ن الس ة م االالزم ة حقوق تمد الكاف وص  ، ویس ن نص ةم  االتفاقی

  ". 3في كل دولة من الدول التي تنضم إلیھامباشرة كما یجوز لھم التمسك بأحكامھا أمام القضاء الوطني 

ك   -فھي  الدولیة غیر ذاتیة التنفیذ االتفاقیاتأما     ن ذل ا  "  - على العكس م ات    ال تنشئ حقوق وال تفرض التزام

راد التم        ال یجوز لألف ا ال تخاطب سواھا، ف ا ألنھ ام المحاكم    بسك  إال في مواجھة الدول األطراف فیھ ا أم أحكامھ

ام       تنشئ نصوص االتفاقیة ذاتھا حقوقاوال  الوطنیة اذ أحك ین إلنف م، ویتع ة مباشرة لھ دول األطراف    االتفاقی ي ال  ف

ردد       ي ت دار التشریعات الت داخلي، ودون إص إصدار تشریعات خاصة لوضع أحكامھا موضع التنفیذ في القانون ال

  ." 4أحكام االتفاقیة أو تعید صیاغة نصوصھا تظل أحكام االتفاقیة جامدة وغیر قابلة للتطبیق في الدول األطراف

ام   اتفاقیةوإذا ما طبقنا ذلك على     ة         د أننج  1989حقوق الطفل لع ادئ عام ي صورة مب د جاءت ف نصوصھا ق

د المفصلة    ھذه األخیرة تشیر إلى قواعد بالغة العمومیة والتجرید التي تحدد اإلطار الذي ینبغي أن تأتي فیھ القواع

  .لیس لھا بحق قدرة التنفیذ الذاتي مبادئلھا والتي تكفل لھا التطبیق، وھي بذلك تتمثل في 

                                                             
 . صادقت كل دول العالم على اتفاقیة حقوق الطفل ماعدا دولتین ھما الصومال والوالیات المتحدة األمریكیة) 1
  .وما بعدھا 202ص  ،1984، 40 مصطفى سالمة حسین، تأمالت دولیة في حقوق اإلنسان، المجلة المصریة للقانون الدولي العام، العدد/ د) 2
 . 30، ص 2001األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع، دار النھضة العربیة، مصر،  اتفاقیةحسام الدین عبد الغني الصغیر، تفسیر / د) 3
 . 30مصطفى سالمة حسین، تأمالت دولیة في حقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص / د) 4
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ئ العامة وھي ملزمة للدول ، وفیھ تحدد االتفاقیة المباد"اإلطار اتفاقیات" وھذا النوع من االتفاقیات یطلق علیھ   

األطراف فیھا بطبیعة الحال على أن یكون للدول األطراف حریة وضع القواعد التشریعیة المتضمنة للتفصیالت    

  .االتفاقیةتھا بحیث ال تخرج ھذه التفصیالت عن تلك المبادئ التي وضع

ع االصطدام             وھكذا فإَن    ة لمن دات الدولی ي المعاھ ام ف د األصل الع ة یع ادئ عام صیاغة االتفاقیة في صورة مب

ن     ك م دة أو تل بالخصوصیات المحلیة لكل دولة من الدول األطراف فیھا من جھة، ولتشجیع االنضمام لھذه المعاھ

  .جھة أخرى

ذ           ار أو توصیات تأخ ا مجرد أفك ة، أو أنھ ولیس معنى صیاغة االتفاقیة في إطار نصوص عامة أنھا غیر ملزم

ا     دول أو ال تأخذ، وإنما الصحیح أنبھا ال ى م د عل االتفاقیة ملزمة من حیث المبدأ للدول، أما آلیة التنفیذ فإنھا تعتم

  .امات على عاتق المخاطبین بأحكام القانون داخلیاتصدره الدول من تشریعات تستھدف خلق الحقوق وااللتز

ة     نصوص االتفاقیة من مبادئ تخاطب بھا الدول لكي تتخذ في ما ورد ومعنى ذلك أن دورھا اإلجراءات القانونی ب

  .الواجبة لوضع أحكامھا موضع التنفیذ من خالل اآللیات التشریعیة الداخلیة في كل دولة

ر مباشرة     إَن    ي      استقراء جمیع نصوص االتفاقیة یفید أنھا تلقي إما بصورة مباشرة أو غی ة الت ى عاتق الدول عل

ا ا التزام ا فیھ بح طرف ة    تص یر الدول إن تقص م ف ن ث ھ، وم مان رعایت ل وض ة الطف ددة لحمای راءات مح اذ إج باتخ

ن اإلضر         دابیر یسبب نوعا م ذه اإلجراءات والت ل ھ ل وامتناعھا عن اتخاذ مث د  ،ار بالطف ام     ویع اك ألحك ل انتھ ك

وفره   فعل إیجابي أم امتناع سلبي تعسفاسواء تم في صورة  االتفاقیةحمایة الطفل الواردة في  یھدر القدر الواجب ت

  .1من الحمایة والرعایة للطفل

و إذن     زامفھ ذا    الت ة ودون ھ دة دولی ن معاھ ق ع ي ینبث زامدول تم    االلت ي ی ریعات الت دار التش ي إص ل ف المتمث

ة للتطب  االتفاقیةموضع التنفیذ تظل أحكام  االتفاقیةبمقتضاھا وضع األحكام التي تتضمنھا  ي   جامدة وغیر قابل ق ف ی

  .2االتفاقیةبمثابة شرط لبث الروح في نصوص   الدول األطراف، أي أنھ یعد

ة  ستخلص مما سبق أنن    د صیغ     اتفاقی ل ق وق الطف ي         حق دخول ف دم ال ة، وع م بالمرون ة تتس ارات عام ي عب ت ف

تال   ذي ی ي     التفاصیل وذلك حتى تسمح للدول األطراف فیھا بأن تطبقھا على النحو ال ة الت ا وبالطریق ءم مع ظروفھ

ا   فاقیة حقوق الطفل قد حددت أھدافا، وبعبارة أخرى فإن اتاالتفاقیةنھا من بلوغ الھدف الذي رسمتھ تمك ألزمت بھ

ذا األسلوب ھو أفضل              دول، ولعل ھ ا لل د تركتھ داف فق ذه األھ ق ھ الدول األطراف فیھا، أما وسیلة وطرق تحقی

ى تضمن         أسالیب الصیاغة ك حت دات وذل ذه المعاھ ل ھ ي مث دول     أ انضمام المتبعة ف ن ال دد م ر ع ا كب ث   ،إلیھ بحی

دول     یتمتع بھ التيللحمایة  األدنىتصبح المعاھدة بمثابة الحد  ى ال ي یجب عل ھ تصل بتشریعاتھا    نأا الطفل الت  إلی

  .ن المعاھدة ألزمتھا  بكفالة ھذا القدر األسمى إن كانت ما تكفلھ للطفل یسمو عن ذلك المستوى فإف

                                                             
 .6في إطار مشروع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص محمد السعید الدقاق، الحمایة القانونیة لألطفال / د) 1
، 1974مصر، محمد السعید الدقاق، النظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورھا في إرساء قاعدة القانون الدولي، منشأة المعارف، اإلسكندریة، / د) 2

 . 22ص 
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ام  أومن كل ما تقدم یتضح     د  1989ن اتفاقیة حقوق الطفل لع ة        تع ر ذاتی ة الشارعة، غی ات الجماعی ن االتفاقی م

  ."اإلطار اتفاقیات" ل في عداد ما یطلق علیھالتنفیذ، وتدخ

 

 لــفــطــوق الـــقــحـة لــیــدولــة الـــیــاقــفـلالتة ــیـونـــانــقــة الــمــیــقـــال: يـــانــثــرع الــفـال

  ريـــزائـــجــــال يـــلـــداخــال عـــریــشـتـن الــمــض
ا       ن   س على ضوء م ة بق ذكره ع ا       اتفاقی اك التزام ول أن ھن ن الق ل یمك وق الطف ا      حق دول األطراف فیھ ى ال عل

ا یسمى     ذا م ا "باحترام الحقوق المنصوص علیھا في االتفاقیة وكفالتھا وھ زام    "موضوعیا  التزام د الت ذلك یوج ، ك

ي "آخر   ي               "إجرائ ة الطرف ف ذتھا الدول ي اتخ دابیر واإلجراءات الت ل بالت وق الطف ة حق الغ لجن ي إب ل ف ذا  یتمث ھ

  .الصدد

بة    وعي  لإل بالنس زام الموض رضلت ة تف یا   اتفاقی ا أساس ل التزام وق الطف ى  حق راف  عل دول األط ل  ال أن تكف ب

ا   وص علیھ ات المنص وق والحری ریعاتھا الحق دول     تش ات ال س التزام ذي یعك وطني ال ریع ال اس التش ى أس ، فعل

ى   راف بمقتض ةاألط رھم م       االتفاقی یھم أو غی انونیین عل یاء الق دیھم أو األوص ال أو وال ن لألطف راد یمك ن األف

  .المطالبة بإنصافھم في حالة االعتداء على حقوقھم المعترف بھا المسؤولین عنھم قانونا

ام    132وفي ذلك تنص المادة     ر لع ى أن  1996من دستور الجزائ یس      " : عل ا رئ ي یصادق علیھ دات الت المعاھ

واردة      ،"ریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون الجمھو ام ال إن األحك م ف ي  ومن ث ف

  .االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل بعد اندماجھا في القانون الداخلي لھا قوة القانون

وص ع         وق المنص ة الحق د بكفال رط أو قی ا دون ش ة التزامھ ى االتفاقی ر عل دیق الجزائ ي تص ا  وال یعن ا فیھ لیھ

ودا   ل للدول األفاالتفاقیة نفسھا تخو ر أن تضع قی وق     طراف منھا الجزائ ض الحق ى ممارسة بع ى أن یكون    عل عل

  .1ألحكام االتفاقیة التي تنظم ھذه األمور یة القانونیة والدیمقراطیة ووفقاذلك في إطار من الشرع

ادة          ھ الم ا نصت علی ك م رة   10ومن أمثلة ذل ن   2فق ة م ا     ح اتفاقی ث جاء فیھ ل حی وق الطف دول   ...": ق رم ال تحت

ي دخول بل      ف حق الطفل ووالدیھ في مغادرة أياألطرا م، وف دھم ھ ي    بلد بما في ذلك بل دھم، وال یخضع الحق ف

ام              مغادرة أي وطني أو النظام الع ن ال ة األم ي تكون ضروریة لحمای انون والت ا الق نص علیھ ي ی ود الت         بلد إال للقی

ا         رف بھ وق األخرى المعت ع الحق ة م أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرین وحریاتھم وتكون متفق

  ".االتفاقیةفي ھذه 

ون           ا وأن تك انون علیھ نص الق ود بشرط أن ی كذلك ممارسة الحق في حریة التعبیر یمكن أن یخضع لبعض القی

ة أو اآلداب   الزمة لتأمین احترام حقوق الغیر أو سمعتھم، أو حمایة األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العام

            . 2وكذلك حریة الدین وحریة تكوین الجمعیات وحریة االجتماع السلمي العامة

                                                             
 .319، المرجع السابق، ص ، الحمایة الدولیة لحقوق الطفلماھر جمیل أبو خوات /د)  1
 . حقوق الطفل اتفاقیةمن  15و 14و 13المادة ) 2
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ة والقضائیة واإلد       االلتزاموال یقتصر     دابیر القانونی دار التشریعات والت ا   الموضوعي على مجرد إص ة وإنم اری

ذا  د ھ زامیمت ي     االلت ا ف وص علیھ وق المنص ة الحق ة لكفال رى الالزم روریة األخ راءات الض ع اإلج مل جمی لیش

ة ر   االتفاقی یھم أو غی انونیین عل یاء الق دیھم واألوص ال ووال ف األطف ك بتعری ا وذل نھم قانون ؤولین ع ن المس  ھم م

     .  على التمتع بھذه الحقوقبحقوقھم والسبیل إلى حمایتھا في حال االعتداء علیھا أو تھدیدھا ومساعدتھم 

ذ       لتزام اإلجرائيلإلأما بالنسبة     ذتھا لتنفی ي اتخ دابیر واإلجراءات الت فھو یتمثل في إبالغ لجنة حقوق الطفل بالت

ا  االلتزاممنھا على ھذا  44، فقد نصت المادة االتفاقیة ن         " : بقولھ ة، ع ى اللجن دم إل أن تق دول األطراف ب د ال تتعھ

ذه       ي ھ ا ف رف بھ وق المعت ة طریق األمین العام لألمم المتحدة تقاریر عن التدابیر التي اعتمدتھا إلنفاذ الحق  االتفاقی

  :وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق

  رف المعنیة،بالنسبة للدولة الط االتفاقیةفي غضون سنتین من بدء نفاذ ھذه  -أ

   ".مرة كل خمس سنوات وبعد ذلك -ب

ي                دابیر الت ن الت ل ع وق الطف ة حق ة للجن اریر دوری ة تق دیم الدول فواضح من ھذا النص أن اإلجراء الخاص بتق

ق   ذتھا لتطبی ةاتخ ى        االتفاقی دیقھا عل رد تص ة بمج ھ الدول زم ب اري تلت راء إجب و إج وطني وھ توى ال ى المس عل

  .االتفاقیة

ا          وعلى    رى أنھ ا ن ل فإنن وق الطف ة لحق ة الدولی ة لالتفاقی ة القانونی ن دون   الرغم من اختالف اآلراء حول القیم م

ذه       االلتزاموأساس ھذا ملزمة تتمتع بقوة قانونیة  شك ى ھ دول إل ة یتمثل في االنضمام الطوعي لل ن    االتفاقی ذا م ھ

   .من جھة أخرى بتقدیم تقاریر دوریة عن حالة حقوق الطفل داخل أراضیھا ھذه الدول والتزام جھة

  

ل ـــفــطــوق الـــقــحـة لـیــدولــال ةـــیــاقــفــاالتاج ــــإدم ةـــیــفــیــك: ثـــالـــرع الثــفــال

  ريــــزائـــجــال يـــلــــداخـــالع ـــریــشـتـن الـــمـض
ام     االتفاقیةینبغي للدول األطراف في     ة أن یكون ألحك ة أن تكفل بجمیع الوسائل المالئم ي     االتفاقی انوني ف ر ق أث

  .في كثیر من الدول األطراف ومنھا الجزائر یة، وھذا أمر ال یزال یمثل تحدیاأنظمتھا الداخل

د      ة والواقع أنھ لكي تكون قواع دمج           االتفاقی ن الضروري أن تن دول األطراف م ة لل وانین الداخلی ي الق ساریة ف

بح جزءا  ض  ث تص وانین، بحی ذه الق اكم ال   من ھ ام المح ق أم ریع المطب ن التش زأ م ة ال یتج ر أن ،وطنی كلة  غی مش

  .من المسائل التي تخضع لظروف كل دولة االتفاقیة في القوانین الداخلیة تعداندماج 

دول ال     ض ال اك بع ذاتي    فھن دماج ال دأ االن اتیرھا بمب رف دس ي تعت  )L’intégration automatique(ت

ى   - االتفاقیةللمعاھدات الدولیة في القانون الداخلي، وھناك بعض الدول التي تنص دساتیرھا على عدم اندماج  حت

ون         في القانون الداخلي إَال -ولو كان مصادق علیھا د یك ذا اإلجراء ق ة، وھ ل الدول ن قب بعد القیام بإجراء خاص م

انون    صورة مرسوم أو قانون ینص على أَن نشر المعاھدة وقد یأتي في وة الق المعاھدة تنتج أثرھا الكامل، أو لھا ق
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داخلي إالَ    االتفاقیة ال تصبح جزءاً  ویعني ذلك أَنھا أصبحت نافذة أو أَن انون ال ن الق ن    بمقتضى عمل   م مستقل ع

  .1التصدیق

في القانون الداخلي تثور مسألة العالقة بینھا وبین ھذا القانون، وھنا تختلف الدول  االتفاقیةوبعد أن یتحقق اندماج 

  .من الدول األطراف في كل دولة فیما تأخذ بھ من حلول باختالف الوضع الدستوري

ي أن   ،"قوة القانون" ي القانون الداخلة بعد اندماجھا في تعطي المعاھدفدساتیر بعض الدول     ذا یعن دة   وھ المعاھ

ن اتخاذ إجراء الحق یخ                ع المشرع م ا ال تمن ا لكنھ انون سابق یتعارض معھ ام ق ي أحك ن أن تلغ ام ایمك لف أحك

ة ال  المعاھدة دة           وفي ھذه الحال ام المعاھ د ألحك ة التشریع الجدی دفع بمخالف ة ال وإن  ،یجوز للمتقاضین داخل الدول

ان ى ك ة تحم  عل ي     الدول راف ف رى األط دول األخ اه ال ة تج ؤولیة الدولی ة المس ةل تبع ریع  إذا  االتفاقی ان التش ك

ي ظل دستور          ، أو مصالح رعایاھا المخالف یمس مصالحھا ر ف ي الجزائ ھ ف ول ب ان معم ا ك ذي   1976وھذا م ال

  .2أعطى للمعاھدة الدولیة نفس المكانة التي یتمتع بھا القانون العادي

ة  "أسمى من القوانین العادیة في مكانة " المعاھدة  تضعوھناك دول أخرى     ، ومن ثم تأخذ ھذه المعاھدة األولوی

ة       دار تشریعات الحق دم إص ا وع في التطبیق داخل الدولة وھذا یعني ضرورة تعدیل التشریعات المخالفة ألحكامھ

ة      ذه الغای ق ھ ة القضائیة لتحقی ا  ، تتعارض معھا، وامتداد الرقاب ذا م ام        وھ ر لع ي دستور الجزائ ھ ف ول ب ان معم  ك

وو 1989 ا   ھ ھ حالی ول ب ي  المعم تور ف ت   1996دس ث نص ادة حی ن 231الم تور  م ى أّن 1989دس               :عل

ى         "  تور تسمو عل ي الدس ا ف روط المنصوص علیھ ة حسب الش یس الجمھوری ا رئ ي یصادق علیھ دات الت المعاھ

د   "  :على أّنھ 1989أوت  20المؤرخ في المجلس الدستوري  قرار كما نص، "القانون ة بع ونظرًا لكون أیة اتفاقی

ى    132بمقتضى المادة المصادقة علیھا ونشرھا تندرج في القانون الوطني وتكتسب  من الدستور سلطة السمو عل

  ."القوانین وتخول لكل مواطن جزائري أن یتذرع بھا أمام الجھات القضائیة

وذلك لم تعطھا ضمانة الرقابة القضائیة  إال أنھاالدولیة  لالتفاقیةھذا السمو  إعطائھاالرغم من الجزائر ب نجد أَنو 

  .3لضمان عدم المخالفة
ذة        ة ناف دات الدولی بح المعاھ ي تص ین لك م یتع ن ث اعوم ر   إتب ة أو غی ت ذاتی واء كان راءات س ذه اإلج ة  ھ        ذاتی

ا   وفیما یتعلق باتفاقیة حقوق الطفل نجد أنھا ألزمت الدول األطراف بإدخال ما تضمنتھ اإلت ،التنفیذ ي قوانینھ فاقیة ف

إن   الداخلیة طبقا م ف ل ال      انضمام أي  لإلجراءات الدستوریة المتبعة في كل دولة، ومن ث وق الطف ة حق ة التفاقی دول

انون         ي الق ذ ف ة موضع التنفی ام اإلتفاقی د یكف لوضع أحك ة جزءاً      ال د اإلتفاقی ین لكي تع ل یتع انون    اخلي، ب ن الق م

ي  داخلي ف ل    أَيال ریع تظ ذا التش دار ھ دون إص ة، وب ام اإلتفاقی من أحك اص یتض ریع خ دار تش رف إص ة ط دول

  .الدولیة غیر ذاتیة التنفیذ االتفاقیاتمن  ھذه األخیرة تعد ألن لالتفاقیةجامدة في الدولة رغم انضمامھا  ھانصوص

                                                             
 .243، ص 1991، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، مصر،عبد العزیز سرحان/ د) 1
  .31، ص2008اإلنسان تعلو القوانین، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، نعمان دعبوش، معاھدات دولیة لحقوق ) 2
   .50، ص 2006، دار ھومھ، الجزائر، نورة یحیاوي بن علي، حمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، الطبعة الثانیة) 3
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 اإلجراءات الداخلیة تكون مطلوبة في المعاھدات التي تمس حقوق األفراد وحریاتھم أو تلك وبعبارة أخرى فإَن   

ا إالَ    تج أثرھ ن أن تن ي ال یمك رارات        الت وائح والق ریعات والل دار التش ة بإص ة المختص لطات الدول ت س إذا قام

     .1الالزمة لتطبیق المعاھدة

ن ّل وم ھ أَنالمس ا اإلتفاق م ب رت وفق ا ونش دیق علیھ م التص ى ت ة مت انوني  ی ام الق ا النظ ي بھ ي یقض راءات الت لإلج

  .الداخلي فإنھا تعتبر نافذة ومن ثم تلتزم الدولة بتطبیقھا بمختلف أجھزتھا وسلطاتھا وفي مقدمتھا جھاز القضاء

ت     د أوجب ةولق ام   اتفاقی دات لع انون المعاھ ا لق ا  1969فیین وم أطرافھ رورة أن یق ةبض ن نی ا بحس        تطبیقھ

"Pacta Sunt Servanda "تناداً   ، ولعل ما یتنافى مع ھذا المبدأ أن یحتج أ ا اس دم تطبیقھ ى أنَ  حد أطرافھا بع  إل

ت   ث نص ك، حی ول دون ذل وطني یح انون ال ادة الق ى أنَ  27الم ا عل ادة            " : ھمنھ وص الم الل بنص دم اإلخ ع ع م

، ال یجوز لطرف في معاھدة أن یتمسك بقانونھ الداخلي كسبب  )الوطنیة الخاصة بالتصدیق المتعلقة بالقواعد( 46

دة    ذه المعاھ ذ ھ دم تنفی أن  ، "لع ي ب ذي یقض دأ ال ا   فالمب ة ال یمكنھ ازالدول ا  االرتك ام قوانینھ ى أحك ص  عل أو نق

رى ف    ادئ الكب وم     دستورھا من أجل التنصل والتھرب من التزاماتھا الدولیة ھو أحد المب ذي یق دولي ال انون ال ي الق

   .2علیھ ھذا النظام بكاملھ والذي یطبق على جمیع فروع القانون

ى       االستشاریة ولقد قررت محكمة العدل الدولیة في كثیر من أحكامھا وآرائھا     ة عل دات الدولی دأ سمو المعاھ مب

ن    ات القوانین الوطنیة وعدم جواز التنصل م دة          االلتزام ي مخالف للمعاھ انون وطن دار ق ة تحت ستار إص الدولی

ة   1928مارس  3حتى ولو كان الدستور نفسھ، ففي رأیھا االستشاري الصادر بتاریخ  أعلنت محكمة العدل الدولی

أّن ا " :ب ة وفق دة الدولی وع المعاھ دة  موض راف المتعاق ة األط ا  لنی ئ حقوق ة تنش د معین اد قواع و اعتم ون ھ د یك  ق

  ." 3األفراد وقابلة للتطبیق بواسطة المحاكم الداخلیةعاتق على  والتزامات

ا     132لنص المادة  للقاضي الجزائري وفقاحقوق الطفل ملزمة  اتفاقیةنستخلص أن  ما سبقوم    ن الدستور وم م

  .ألحكام اإلتفاقیة لضمان حمایة ورعایة حقوق الطفل تشریعاتھا وفقاعلى الجزائر سوى تصویب 

  

 رـــــــــاریــــقـــتــة الــدوری: ثــــالـب الثــلـطـــالم
اً       إَن    ة یستھدف أساس ن اإلتفاقی ع م ى       واجب تقدیم التقاریر الوارد في الجزء الراب ة طرف عل مساعدة كل دول

ة      ي تأدی ھ ف تناد إلی ة االس تطیع اللجن اس تس وفیر أس ك ت ى ذل افة إل ة، وباإلض ب االتفاقی ا بموج اء بالتزاماتھ الوف

ة         ام االتفاقی ا ألحك ل وفق وق الطف ال حق   .مسؤولیاتھا عن رصد وفاء الدول األطراف بالتزاماتھا وعن تسھیل إعم

اریر ھو أساسا    ض أنمن الخطأ افترا وترى اللجنة أَن اء كل         تقدیم التق ط تستھدف حصرا وف ة فق مسألة إجرائی
                                                             

1  ) Hostert, J. “Droit International & Droit Interne dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités". A.F.D.I., 
1969, P 92-121.  
2  ) Fitzmaurice, Gerald. “The General Principles of International Law Considered from the Stand Point of the Rule of the 
Law”, R.C.A.D.I., 1957, p227. 
3) C.P.J.I., Affaire de la Compétence des Tribunaux de Dantzig, Série: B, N°15, 1928, p18.  

  :نقال عن
 .870، ص 1995دار النھضة العربیة، مصر،  النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل،علي إبراھیم، / د
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ة المناسبة           ة الرصد الدولی ى ھیئ اریر إل دیم التق ا الرسمي بتق اً      ،دولة طرف بالتزامھ ك ووفق ن ذل ى العكس م  فعل

ع ینبغي أن تكون سبیال       االتفاقیة إَن جوھرلنص و ي الواق عملیة إعداد وتقدیم التقاریر من جانب الدول یمكن وف

داف قوامھ    ن األھ ات أنَ     التحقیق جملة متنوعة م ن إثب ة م ین الحكوم د        تمك ذه ق ة ھ ر السیاسة المبدئی ة تقری عملی

التم  جیع   ، وت فع ل والتش وق الطف ة بحق ة المتعلق ات الحكومی ام للسیاس ص الع ھیل الفح ى تس ف إعل شراك مختل

ي      ع ف ة للمجتم ة والثقافی ادیة واالجتماعی ات االقتص عالقطاع ذھا     وض وع وتنفی لة بالموض ات ذات الص السیاس

  .واستعراضھا

ل     منتظمة الجزائر بتقدیم تقاریر منھا  44بموجب المادة  حقوق الطفل اتفاقیة وتلزم    وق الطف ة حق ى لجن ین  إل تب

وق   تم التي ترعاھا اإلتفاقیة والكیفیة التيالتقدم المحرز في احترام الحقوق  ذه    بھا إعمال ھذه الحق حیث نصت ھ

ن               " :  علىالمادة  اریر ع دة تق م المتح ام لألم ین الع ق األم ن طری ة، ع ى اللجن دم إل أن تق دول األطراف ب تتعھد ال

  :وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق االتفاقیةالتدابیر التي اعتمدتھا إلنفاذ الحقوق المعترف بھا في ھذه 

  بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، االتفاقیةفي غضون سنتین من بدء نفاذ ھذه  -أ

  ". وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات -ب

اتق            ى ع ع عل ي واق التزام دول اء ب رد وف فھا مج ة بوص اریر الحكومی داد التق ة إع ى عملی ر إل ي النظ وال ینبغ

ا ب   الحكومات بل  یح مجاال     ینبغي النظر إلیھ ة تت ا مناسبة مھم ة        اعتبارھ دى كفای ل، وم وق الطف یم وضعیة حق لتقی

ى  ي السیاس      التدابیر المتخذة لحماتیھا والوقوف عل د    اتالمشكالت وأوجھ القصور ف  االحتیاجات المنتھجة وتحدی

  .1االتفاقیةرعاھا والخطوات التي یتعین اتخاذھا وتبنیھا من أجل تعزیز التمتع بالحقوق التي ت

ة الرئیس      كما أن    اریر یشكل اآللی ص التق ات مجاال    فح ك الحكوم ي ال تمتل ذا       یة الت ن خالل ھ ا، وم للتنصل منھ

    :یلي لما وفقاوع فرثالث للجنة حقوق الطفل في  المطلب سنتطرق إلى التقاریر التي قدمتھا الحكومة الجزائریة

  

  يـــــر األولـــریــــقــتــال: رع األولــــفـــال
اي   15في لي شامل على الجزائر تقدیم تقریر أو كان   ن دخول       1995عام  م ي غضون عامین م ة  أي ف االتفاقی

ذا    1995نوفمبر 16 ىحت أنھا تأخرت في تقدیم ھذا التقریر النفاذ الفعلي بالنسبة لھا، إال زحی ن ھ دف م ، وكان الھ

ي  ر األول تعراض     2التقری طالع باس أمین االض د واإل   ت وطني والقواع ریع ال امل للتش ات  ش راءات والممارس ج

ع    الوطنیة سعیا اون م ك بالتع ة     إلى تأمین االمتثال الكامل لالتفاقیة بقدر اإلمكان وذل ة المعنی وزارات الوطنی  كل ال

ي تشملھا       ادین الت ف المی ي مختل ة أو غیرھا من السلطات المسؤولة عن تقریر السیاسات وتنفیذھا ف ى  ، حاالتفاقی ت

  . االتفاقیةتتمكن اللجنة من التقییم الفعال لمدى التقدم المحرز صوب الوفاء بااللتزامات الواردة في 

                                                             
1) UN.Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.2), p 436. 
2  ) UN.Doc. CRC/C/28/Add.4. 
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ن      ونظرًا    ھ س ا ورد فی ى كل م أول         تناوللطول التقریر األولي لن نتطرق إل ي مضمونھ، ف ا جاء ف ض م ط بع فق

ة األساسیة  "على تسمیتھ ر ما اصطلح اصدإھو الجھة المسؤولة عن إعداد التقریر تقوم شيء  ، وتضمنت  "بالوثیق

ا        رات إحص كاني ومؤش عھا الس ة ووض ق بالدول لة تتعل یة مفص ات أساس ة معلوم ذه الوثیق كان  ھ ع الس ئیة لتوزی

ى مستوى           ،للنوع والعمر ومستویات الدخل وتصنیفھم وفقا ة عل ي ومؤشرات دال اتج المحل ن الن رد م ونصیب الف

  .   عن الھیاكل الدستوریة والقانونیة والسیاسیة فضال لیم والصحة ومعدالت البطالةالتع

ك اإلطار               ي ذل ا ف ل بم وق الطف ة حق واد األساسیة التفاقی ع الم التقریر األولي للجزائر تناول بصورة شاملة جمی

  .الدستوري والقانوني وثیق الصلة بأحكام ھذه المواد، والتدابیر القانونیة والعملیة المتخذة من جانب الحكومة

ف    االتفاقیةإیضاحات بشأن مكانة  كما قدمت الجزائر    داخلي وكی ي یصادق     أنبالنسبة للتشریع ال دات الت المعاھ

ا بنصوص      132لنص المادة  وذلك وفقا علیھا رئیس الجمھوریة تسمو على القانون دت التزامھ من الدستور، وأك

ة      53االتفاقیة وذلك من خالل النصوص التشریعیة التي تكفل حقوق الطفل، فالمادة  دأ مجانی ل مب من الدستور تكف

من الدستور حق جمیع المواطنین  54التعلیم االبتدائي وإلزامیتھ ومن ناحیة أخرى، تضمن الدولة بمقتضى المادة 

  .على التزام الدولة بضمان عیش المعوقین العاجزین عن العمل 59عایة صحتھم، وتنص المادة في ر

ا، إذ        ل وحمایتھ وق الطف ز حق ال تعزی ي مج ة ف تیراتیجیة الجزائری اس االس توریة أس ادئ الدس ذه المب كل ھ وتش

ا         ذھا ومتابعتھ بالد بتنفی ي ال ات مسؤولیة ف ى الھیئ ة ألعل ن  ،تضطلع المؤسسات التابع ة      وم وزارة المكلف إن ال م ف ث

توى     ى مس الن عل ا تعم رة وتعزیزھ ى األس ة عل ل المحافظ ن أج ة م ة الوطنی رة واللجن وطني واألس امن ال بالتض

ة        ذه المؤسسات الحكومی ة األخرى، وتعمل ھ  الجماعات اإلقلیمیة وتشارك في ھذا مباشرة بعض األقسام الوزاری

ل     ) الیونیسیف(صندوق األمم المتحدة للطفولة  في إطار البرنامج الوطني المصمم بالتعاون مع اء الطف ن أجل بق م

وھو مؤسسة مستقلة یقوم إلى جانب العدید من  المرصد الوطني لحقوق اإلنسان وتنمیتھ وحمایتھ باإلضافة إلى أن

ل             وق األم والطف د لحق اء مرص م إنش ا ت ة، كم لطات العام ل الس اندة عم ة بمس ات الخیری ات والمؤسس  .الجمعی

ك بت  وبخص اة وذل ي الحی ق ف ن الح ر ع دافع الجزائ ة ت ة لالتفاقی ادئ العام ق المب ریعھا جوص تطبی ي تش ا ف ریمھ

ة أخرى   لغة األمازیغیة، المجال إلعطاء الطابع المؤسساتي ل 1996اإلجھاض، كما فسح دستور نوفمبر  ومن جھ

ة       ال التربی ي مج لى ف ل الفض الح الطف ة بمص ة المتعلق ات المیزانی ى مخصص ة عل ى المحافظ ة إل عى الحكوم تس

  .الصحة وتكافؤ الفرص

ق أَم    ا یتعل اء با فیم تنا أش قض وع دراس و موض ذي ھ داث ال ة ارت األح ةالجزائرالحكوم ى أن ی ر إل ي التقری  ف

ع باختصاص     ة تتمت ن      ةمحاكم  المحاكم المعنیة بالقضایا الجزائی وا س ذین بلغ داث ال اب   بسنة   16األح سبب ارتك

ى أن   جرائم ال  ب أو اإلرھاب، وأشارت إل اقبون وفق        تخری ادة یع ذه الم ي ھ یھم ف ادة  االقصر المشار إل ام الم      ألحك

  .في حقھم سنة سجنا 20و 10قوبة تتراوح بین من قانون العقوبات التي تنص على ع 50
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  ثــانــــيــــر الــریــــقـتـــال: يـــانـثــرع الــــفــال
ة خاصة     جانب الحكومة بصورة أكثر اختصارایفترض أن تأتي التقاریر الدوریة الالحقة من     وأن تعطي أولوی

ر   ا    في تقریرھا الدوري على القضایا التي سبق أن أثارتھا اللجنة مع الحكومة عند نظر آخر تقری ي غالب ا، والت  لھ

  .تقریر الحظاتھا الختامیة عند مناقشة أيما تضعھا اللجنة في م

دم الحكوم         ن المفروض أن تق ان م اني   ولقد ك ا الث ة تقریرھ ي   ة الجزائری اي   15ف س    2000عام  م د خم أي بع

ي      ر األول دیم التقری ن تق ر       ،سنوات م دمت التقری ددة وق دة المح زم بالم م تلت ا ل ي   1لكنھ ث  2003 دیسمبر  16ف حی

ل       وق الطف ة حق ع مقترحات لجن كانت نقطة البدایة في إعداده التطرق إلى ما فعلتھ الحكومة الجزائریة للتجاوب م

یاتھ یال وتوص ر تفص ات أكث ا لمعلوم ي    ا وطلباتھ ة الت ا الختامی ي مالحظاتھ ي وردت ف ب، والت ض الجوان ي بع ف

  .أعلنتھا اللجنة

ذا اإل      ي ھ ة ف ة الجزائری حت الحكوم ا وض ذلتھا كم ي ب ود الت ار الجھ ع    ط اق واس ى نط ر عل ل أن تنش ن أج م

ع     ات المجتم راك منظم ي إش ھ ف ت إلی ذي ذھب دى ال ت الم ابق، وبین ر الس ى التقری ة عل ة للجن المالحظات الختامی

  .المدني في إعداد ھذا التقریر أو في أخذ  مشورتھا ومالحظاتھا علیھ

دیم      و وركزت الحكومة على أبرز التطورات ذات الصلة     ذ تق بالد من ي شھدتھا ال ر ال الت ي  تقری ان  األول ، وإن ك

ة أن في ھذا البحث ھو المواضیع التي تتعلق بقضاء األحدا كل ما یھمنا د   ث فقد وضحت الحكومة الجزائری القواع

ة          راءات الجزائی انون اإلج ن ق ث م اب الثال ي الكت انون وردت ف الفین للق ال المخ م األطف ي تحك ن (الت واد م       الم

ى  439 ین،  )494إل ین اثن داث ومحلف ي األح ن قاض داث م اكم األح كیل مح ت تش ا تناول راءات و، كم ت إج تناول

ى    راءة حت محاكمة الحدث وذلك بعد سماعھ وسماع الشھود وأولیائھ أو أوصیائھ القانونیین واستفادتھ من قرینة الب

  .تثبت إدانتھ، وحقھ في الحصول على خدمات محام

ت      ا تناول داث  كم ة باألح وانین المتعلق ف الق م   مختل ر رق ا األم ة   3-72منھ ة الطفول ق بحمای ةالمتعل     والمراھق

         .المتعلق بإحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة 75-64رقم  واألمر

ادة             ي الم واردة ف دث وال ي شأن الح ذ ف ن أن تتخ انون   444وذكرت مختلف التدابیر التي یمك ن ق اإلجراءات   م

ین  قد یتعرض لعقوبة ق الجزائیة، كما أنھ ادة     سنة سجنا   20و 10اسیة تتراوح ب ام الم انون    50بموجب أحك ن ق م

  .العقوبات

  

  

  

  

  
                                                             

1) UN.Doc. CRC/C/93/Add.7. 
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  ــــثــالـــث والــرابــــعر الــریــــقـتـــال: لــثاـثــرع الــــفــال
طالبت اللجنة المكون من ثالث أجزاء، وقد  2009ماي  18قدمت الحكومة الجزائریة تقریرھا الثالث والرابع في 

باإلجابة  2012مارس  01الحكومة الجزائریة بتقدیم معلومات إضافیة للتقریرین الثالث والرابع كتابیا قبل تاریخ 

  :عن قائمة األسئلة حول مواضیع عدیدة والتي نذكر منھا فقط ما تعلق بموضوع قضاء األحداث

  .لعملیة تبني قانون حمایة الطفل 2005قبل الدولة منذ التقدم المحرز من  -

تحدید اإلجراءات المتخذة لجعل عمل اللجنة الوطنیة االستشاریة لترقیة وحمایة حقوق اإلنسان یتماشى مع  -

  .المنتھكة حقوقھم مبادئ باریس، وتقدیم معلومات حول اإلجراءات المتخذة لتأسیس آلیة لتلقي بالغات األطفال

  .معلومات حول التقدم المحرز لمكافحة التمییز ضد األطفال في نزاع مع القانون تقدیم -

- 2009-2008تقدیم معطیات حول المیزانیة المخصصة لألطفال خالل سنوات الجزائر بطالبت اللجنة كما 

 صةوحمایة الطفل، وخا على المستوى الوطني والمحلي في مجال التعلیم، الصحة، الخدمات االجتماعیة 2010

تقدیم معطیات باألرقام حول عدد وجنس األطفال المحبوسین ووضعیتھم االقتصادیة بما فیھم المحبوسین رھن 

المحاكمة مع تحدید التھم الموجھة إلیھم والتي أدینوا بسببھا، وكذلك تحدید نوع العقوبات المحكوم بھا وأماكن 

  .ن الحبساالحتجاز وعدد األطفال الذین استفادوا من خیارات بدیلة ع

تقدیم معلومات عامة حول كذلك تضمن من التقریر كما الجزء األول  فياإلجابة عن قائمة األسئلة وتمت    

    .ر بالنسبة لالتفاقیةئوضعیة الجزا

كما جاء فیھ التطرق إلى إطار العمل القانوني العام لترقیة وحمایة حقوق اإلنسان وذلك باستعراض مختلف    

  .العاملة في مجال حمایة حقوق اإلنسان اآللیات القانونیة

ا الجزء الثاني من التقریر فتضمن التطرق إلى مختلف المعاھدات الدولیة ووضعیة الجزائر بالنسبة لھا أَم   

  .ومكانتھا في التشریع الداخلي) االنضمام المصادقة أو(

نظرھا في التقریر الثاني للجزائر، والتي تضمن الجزء الثالث اإلجابة عن المالحظات التي أبدتھا اللجنة عند و   

  :حیث نتناول منھا فقط ما تعلق بقضاء األحداث

ضعت الخاصة بخطة العمل الوطنیة من أجل األطفال أنھا ُو 15رقم ردت الحكومة الجزائریة على التوصیة  -

 20(طنیة ذات الصلة تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بقضایا األسرة والمرأة مع مشاركة المؤسسات الو

الشباب، ھذه الخطة و ، المجتمع المدني وفریق استشاري مكون من األطفال)ھیئات وطنیة 10قطاع وزاري و

  .واستفادت من دعم الیونیسیف 2015-2008 ا بینوضعت لمدة م

طفال بتأسیس ھیئة مسؤولة عن تلقي بالغات األ الخاصة 17رقم التوصیة كما ردت الحكومة الجزائریة على  -

اللجوء إلى القضاء وتقدیم شكوى ضد  ألطفاللھیئة یمكن ھذه الوأكدت أنھ حتى تأسیس المنتھكة حقوقھم 

   .المعتدي
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حیث أشارت إلى أنھ تم تنظیم أربع ورشات تدریبیة حول خاصة بالتدریب ال 25ردت على التوصیة رقم و -

المكلفة بقضایا األسرة والمرأة  بدعم من الیونیسیف حقوق الطفل لفائدة الصحافیین من طرف الوزارة المنتدبة 

  .والخبراء الوطنیین

التدریب كذلك نظم لصالح مختلف الھیئات المھنیة خاصة قضاة األحداث الذین استفادوا من تدریب خاص حول 

  .حقوق الطفل، كما تم إعداد عدة ورشات و ملتقیات حول قضاء األحداث

الجماعات المسؤولة على تقدیم الدعم تفاقات على تدریب قضاة األحداث وافھناك ي التعاون الثنائا فیما یخص أَم -

بین  2009رمج تدریب ست قضاة في الطبي، النفسي واالجتماعي للقصر تمت مع فرنسا وبلجیكا وكذلك ُب

  . وزارة العدل والتعاون التقني البلجیكي

ام   وفي األخیر یمكن القول أن    ة آلیة تقدیم التقاریر ھي آلیة متصلة للمتابعة المستمرة اللتزام الدولة بأحك  االتفاقی

نتناول   ،ز في التمتع بالحقوق التي ترعاھاوحدود التقدم المحر والي س ي توصیات      ومن خالل الجزء الم ا جاء ف م

ا     ق منھ ا تعل زام      لجنة حقوق الطفل في مالحظاتھا الختامیة على ھذه التقاریر خاصة م دى الت داث وم بقضاء األح

  .الجزائر بھذه التوصیات

  

وق ـــقـة حـنـجـلل ةـیـــامــتـخــات الــیـوصــتـالـر بــزائـجـال زامـــتـالدى ــم: رابــعــرع الـــفــال

  لــــفـــطــال
ل   اتفاقیةعند التصدیق على     وق الطف و           حق ذ ھ ذھا، والتنفی دولي لتنفی انون ال ات بموجب الق ة بالتزام د الدول تتعھ

ي      ة الطرف ف ذ الدول ي تتخ ة الت ة العملی ي       االتفاقی ا ف وق المنصوص علیھ ع الحق ال جمی راءات إلعم ا إج بموجبھ

  .1لصالح األطفال الخاضعین لوالیتھا القضائیة االتفاقیة

ن       " : بأن االتفاقیةوتقضي المادة الرابعة من     ا م ة وغیرھ دابیر التشریعیة واإلداری ل الت تتخذ الدول األطراف ك

  ".التدابیر إلعمال الحقوق الواردة فیھا

ي تتحمل اال        ة ھي الت ت الدول ب  لوإذا كان ات بموج إن  تزام ة ف ذھا   االتفاقی ة تنفی ان    -مھم وق اإلنس أي جعل حق

ن الضروري        مشاركة جمیع قطاعات الم تتطلب -لألطفال حقیقة واقعة ال أنفسھم، فم ة الحال األطف ع وبطبیع جتم

ة       ع التشریعات المحلی ین جمی ة تأمین التوافق الكامل ب ا مباشرا     وإمكانی  واالتفاقی ا تطبیق ا ومبادئھ ق أحكامھ  ة تطبی

  .وإعمالھا بشكل مالئم

ي ال       اء ف ا ج ى م رق إل نحاول التط رع س ذا الف الل ھ ن خ اوم بة  مالحظ ل بمناس وق الطف ة حق ة للجن ت الختامی

ا     والثاني والثالث والرابعالتقریرین األولي  ھ موضوع بحثن وسنتناول فقط التوصیات الخاصة بقضاء األحداث ألن

  : وتبیان مدى التزام الجزائر بتنفیذ ھذه التوصیات وذلك كاآلتي

                                                             
1  ) UN.Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.2), p 431. 
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  يــــر األولـــریـــقـتـن الـع ةــیــامــتـخـــات الــیــوصــتـال: أوال
ة          ة الجزائری ن طرف الحكوم دم م م    نظرت اللجنة الدولیة لحقوق الطفل في التقریر األولي المق ي جلساتھا رق ف

ة  ،1997ماي  30و 29 یومي 3891و 388، 387 ا  2واعتمدت مالحظاتھا الختامی ذلك،   وفق م   ل ي توصیتھا رق     وف

داث   40 اء األح ة بقض اء         الخاص اییر قض ل لمع ذ الكام مان التنفی ا لض ر جھودھ ز الجزائ ة بتعزی ت اللجن أوص

ام   ة األحداث خاصة فیما یتعلق بتوافق التشریعات مع أحك واد  خاصة   االتفاقی ادة  و 39و 37الم ن   40الم ة م  اتفاقی

ارة شؤون قضاء إلداألمم المتحدة النموذجیة الدنیا حقوق الطفل ومراعاة المعاییر األخرى ذات الصلة مثل قواعد 

ام   داث لع د (1985األح ینقواع د  )بك ام      وقواع ریتھم لع ن ح ردین م داث المج ة األح دة لحمای م المتح األم

  .1990الخاصة بمنع جنوح األحداث لعام  ومبادئ الریاض التوجیھیة )ھافاناقواعد (1990

  

  ثــانــيــال رــریـــقــتــالن ــــعة ـــیــامـتــخــال اتـــیــوصـتال :اـیــانــث
ي اجتماع       ر ف ة والنظ ل بالمراجع وق الطف ة حق ت لجن م  یقام ا رق ي   1057و 1056ھ دین ف بتمبر 14المنعق      س

اریخ   1080 في اجتماعھا رقم 3واعتمدت مالحظاتھا الختامیة قدمتھ الجزائر الذي الثانيفي التقریر  2005  30بت

ة الحظت أن أحكام حیث  ،2005سبتمبر  وطني      االتفاقی انون ال ى الق و عل ن الدستور   132  ادةم بموجب ال تعل  ،م

ا        إال ،وأنھ باإلمكان االحتجاج بھا أمام المحاكم الجزائریة ي تكفلھ وق الت اج الحق دم إدم ة أنھا تأسف لع ي   االتفاقی ف

دم نشر    ،كامال االتشریع المحلي إدماج ة ولع ا بانتظ         االتفاقی ى نطاق واسع بدرجة تسمح باالحتجاج بھ ام  عل ام أم

  .المحاكم والسلطات اإلداریة

ر    التي قدمتھا من قبل عند عبرت اللجنة عن قلقھا من أن كثیرا من بواعث القلق والتوصیات و    ي التقری النظر ف

ال ھا واالستجابة لھا بشكل غیر كفء األولي للجزائر قد تم التعامل مع ا التوصیة   ،وغیر فع م   منھ  الخاصة  40رق

ع    داث م ي    بتعزیز جھودھا لضمان التنفیذ الكامل لمعاییر قضاء األح واردة ف ام ال اد ا مراعاة األحك خاصة   37 ةلم

اض      40و 39 والمواد ،)ب(و) أ( الفقرتین ادئ الری ین ومب د بك وغیرھا من المعاییر الدولیة ذات الصلة مثل قواع

  .من حریتھمالتوجیھیة وقواعد األمم المتحدة لحمایة األحداث المجردین 

اني یر الاللجنة إلى أن العدید من ھذه التوصیات وبواعث القلق قد تم طرحھا مرة أخرى بمناسبة التقر تراشأو    ث

ة  ابقة               حیث حثت اللجن ن اإلستخالصات الس أخوذة م ذه التوصیات الم ن أجل طرح ھ ن م د ممك ذل كل جھ أن تب

على معالجة بواعث القلق المتضمنة   الجزائراآلن وأن تعمل حول التقریر األولي للدولة والتي لم یتم تنفیذھا حتى 

  .ثانيالتقریر الب الخاصة ختامیةفي المالحظات ال

                                                             
1) UN.Doc. CRC/C/SR.387 to 389. 
2) UN.Doc. CRC/C/15/Add.76. 
3) UN.Doc. CRC/C/15/Add.269. 
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م   أوصت اللجنة مرة أخرى  - ل          81في توصیتھا رق ذ الكام ا لضمان التنفی ز جھودھ ى مواصلة تعزی ر عل الجزائ

ام     داث والقی اییر قضاء األح یم   بلمع تمرة وتقی ة ومس ة دوری ا    مراجع ي م ة ف داث وخاص ى األح ة عل ق العدال تطبی

واد       ع الم ا م ات وتوافقھ ریعات والممارس االلتزام بالتش ق ب رى ذات    40و 39و 37یتعل اییر األخ اة المع ومراع

ن حریتھم    الصلة  داث المجردین م  مثل قواعد بكین ومبادئ الریاض التوجیھیة وقواعد األمم المتحدة لحمایة األح

   . 1ل یوم المناقشة العامة الخاص بقضاء األحداثوالتوصیات المعتمدة خال

  :أوصت اللجنة 82وفي توصیتھا رقم  -

  .لضمان أن یكون اللجوء إلى الحرمان من الحریة كمالذ أخیرإجراءات بدیلة  تطبیقتطویر ب -أ

دة    -ب ر م ة ألقص ن الحری ان م ون الحرم مان أن یك ر لض راح المبك الق الس ل إط روریة مث راءات ض اذ إج اتخ

  .زمنیة ممكنة

ین      -ج ال ب د    18و 13تغییر األحكام الحالیة الخاصة بسجن األطف یض الم ة الخاصة     ةسنة، وتخف القصوى الحالی

 .بالسجن لضمان أن یكون الحرمان من الحریة ألقصر مدة زمنیة ممكنة

داث النقص الموجود على مستوى قضاة  اللجنة  والحظت -د ن       و ،األح ا م ز جھودھ ة الطرف بتعزی أوصت الدول

داث    اء األح ة بقض ایا المتعلق ة القض ة خاص ام االتفاقی ول أحك تدامة ح ة ومس یة منتظم رامج تدریس ویر ب ل تط أج

داث كالمحامین واألشخاص     املون   یستفید منھا القضاة خاصة وغیرھم من المھنیین العاملین على قضایا األح الع

ي مجال الصحة وأخصائیي          في المؤسسات وھیئات وأماكن  املین ف ى المدرسین والع ال عالوة عل احتجاز األطف

  .الصحة النفسیة واألخصائیین االجتماعیین

ـ ن   -ھ ل م خاص أق ول األش مان حص ة  18ض اعدة القانونی ى المس نة عل ة  و س توى الدول ى مس ات عل یس آلی تأس

  .وإجراءات كافیة من أجل تلقي الشكاوى بشكل یناسب األطفال

ا    بطلب واللجنة الجزائر  أوصتكما  -و ذا المجال بم تلقي المساعدة والمساندة من الجھات المختلفة ذات الصلة بھ

  .األحداثفي ذلك فریق التنسیق بین الوكاالت المعني بقضاء 

م   - یتھا رق ي توص ت 17وف ر   أوص ة الجزائ ة م  باللجن ة وطنی ة أو مؤسس یس ھیئ ي تأس تالنظر ف وق س قلة  لحق

اریس   ل ال وفق اإلنسان تعم   ادئ ب م       (مب دة رق م المتح ة لألم ة العام رار الجمعی ی    )48/134ق ة وتقی ن أجل مراقب م م

ة     اتفاقیةتطبیق التقدم الحادث في مجال تنفیذ و ى المستویات المحلی حقوق الطفل على المستوى الوطني وكذلك عل

با    ك مناس ان ذل ث          ،إذا ك ا بحی ا وتقویتھ تم دعمھ تقلة یجب أن ی ة المس ة الوطنی ة أو المؤسس ذه الھیئ ل ھ ا أن مث كم

ال      في تستطیع أن تتلقى وتحقق  ي سیاق وإطار مناسب لألطف الشكاوى الخاصة بحدوث انتھاكات لحقوق الطفل ف

ال      من و ذه القضایا والموضوعات بشكل فع ا   ،ثم تتمكن من طرح ھ ة ال   تشجع كم ة الدول طرف أن تسعى   اللجن

ان          وق اإلنس امیة لحق یة الس ب المفوض ن مكت ال م ذا المج ي ھ ة ف ة الفنی ى المعون ول عل دة   للحص األمم المتح ب

  .الیونیسیف وغیرھا من المنظماتو
                                                             

1  ) UN.Doc. CRC/C/46, para. 203-238. 
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م  - یة رق ي التوص ت 51وف ع    أوص ل من ن أج ة م ریعیة الالزم راءات التش ع اإلج ذ جمی أن تتخ ر ب ة الجزائ اللجن

ال داخل األسر    نفسي بما في ذلك العقاب البدني والجسدي والالعنف  وحظر جمیع أشكال  ةاالنتھاك الجنسي لألطف

ة و    توصأكما  ،والمدرسة ومؤسسات الرعایة ف  اللجنة أن تصاحب ھذه اإلجراءات التشریعیة حمالت توعی تثقی

لبیة إل    ار الس ة        عامة حول اآلث ى نشر األشكال اإلیجابی دعوة إل ال وال ة لألطف ر ا  ساءة معامل ن وسائل    غی ة م لعنیف

ال   ،التربیة كبدیل عن العقاب البدنيالتأدیب و والبد من تعزیز البرامج الخاصة بإعادة التأھیل وإعادة إدماج األطف

ي      ، الذین تعرضوا لالنتھاك اك أو اإلساءة ف ذین تعرضوا لالنتھ إضافة إلى ضمان توفیر حمایة لحقوق األطفال ال

  .القضائيإطار إجراءات النظام القانوني 

اعیین كما أوصت  ة   و اللجنة بتدریب المدرسین والقائمین على تنفیذ القانون واألخصائیین االجتم أخصائیي الرعای

ا                و اریر بھ ع تق ال ورف ة األطف ى حاالت إساءة معامل ة التعرف عل ى كیفی ي مجال الصحة عل املین ف القضاة والع

ن         ویجب إیالء االھتمام بدراسة العقبات والم ،ومعالجتھا ال الضحایا م ع األطف ي تمن ة الت ة واالجتماعی ع الثقافی وان

   .التماس المساعدة والمساندة والعمل على تجاوزھا

  

  ــثــالــث والــرابـــعر الــریـــقــتــالعــــن ة ـــیــامـتــخــال تـوصــیـــاتال: ثــالــثــا
 1714في اجتماعیھا رقم  1من طرف الجزائرقامت اللجنة بدراسة التقریرین الثالث والرابع المقدمین    

اعتمدت اللجنة  2012جوان  15المنعقد في  1725، وفي اجتماعھا رقم 2012جوان  4المنعقدین في  17152و

  :3المالحظات الختامیة اآلتیة

مع إبداء قلقھا من أن بعض  4رحبت اللجنة بالجھود المبذولة من طرف الجزائر لتنفیذ توصیاتھا السابقة -

  .وصیاتھا لم یتم تنفیذھا أو استجیب لھا بشكل غیر كفءت

باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لتنفیذ التوصیات التي أبدتھا عند  08في التوصیة رقم أوصت اللجنة الجزائر  -

التفسیریة، التعاون مع  اإلعالناتدراسة التقریر الثاني تماشیا مع أحكام االتفاقیة خاصة فیما یتعلق بالتشریع، 

ذوو االحتیاجات  األطفال، األطفالالمجتمع المدني، عدم التمییز، العقوبة البدنیة، مسؤولیة الوالدین، العنف ضد 

  .في نزاع مع القانون واألطفالالالجئون  األطفالالخاصة، 

أحكام االتفاقیة خاصة فیما یتعلق  القانونیة االیجابیة المتخذة لتكییف التشریع مع باإلصالحاتكما رحبت اللجنة  -

  .2005الذي أعلن عنھ في  الطفل حمایة ھا عبرت عن قلقھا لبطء عملیة تبني قانونأَن بالجنسیة، إَال

بتسریع عملیة تبني قانون حمایة الطفل وضمان مشاركة  12 في توصیتھا رقمأوصت اللجنة الجزائر و -

  .عداد ھذا القانونفي مراحل إ واألطفالمنظمات المجتمع المدني 

                                                             
1) CRC/C/DZA/CO/3-4.  
2) CRC/C/SR.1714 and CRC/C/SR.1715.  

  .سنتطرق فقط إلى المالحظات الختامیة المتعلقة بقضاء األحداث الذي ھو موضوع دراستنا)  3
4) CRC/C/15 add.269-2005.  
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الطفل متماشي ومتناسق مع أحكام ومبادئ اتفاقیة حمایة كما حثت اللجنة الجزائر بضمان أن یكون قانون  -

   .حقوق الطفل مع تعدیل وتكییف التشریعات غیر المتطابقة مع االتفاقیة

المؤسسات، المكاتب وبین أعادت اللجنة مالحظتھا عن غیاب آلیة تضمن التنسیق بین مختلف الوزارات،  -

  : 14في توصیتھا رقم  لھذا أوصت اللجنة 1مختلف الوالیات، الدوائر والمستویات المحلیة لتنفیذ فعال لالتفاقیة

تأسیس آلیة تنسیق ذات مستوى عال وضمان أن یكون لھا كل الصالحیات لتنسیق إعمال حقوق الطفل على ب -

مسؤولة عن التزامات الدولة في ضوء االتفاقیة، وبین المستویات ال األخرىمستوى كل الوزارات والوكاالت 

  .والمحلیة، ھذه اآللیة یجب أن توفر لھا الموارد البشریة، المالیة والتقنیة لتنفیذ عملھا اإلقلیمیةالوطنیة، 

، وعبرت عن قلقھا لنقص المیزانیة المخصصة )2015-2008( لألطفالورحبت اللجنة بخطة العمل الوطنیة  -

  .إلعمال ھذه الخطة وكذلك ضعف القدرات التقنیة للجنة المكلفة بإعمالھا

بضمان توفیر الموارد البشریة، المالیة والتقنیة المناسبة لتنفیذ  16 في توصیتھا رقمحیث حثت اللجنة الجزائر  -

  .فعال للخطة الوطنیة من أجل األطفال

 2األطفالوأعادت اللجنة التعبیر عن قلقھا عن غیاب ھیئة مستقلة تتلقى بالغات فردیة عن انتھاكات حقوق  -

مع مبادئ باریس  ال تتماشى كلیًا اإلنساناللجنة الوطنیة االستشاریة لترقیة وحمایة حقوق  وأشارت إلى أَن

  .2009أكتوبر  22المؤرخ في  09-08: خاصة فیما یتعلق باالستقاللیة بالرغم من إعادة تنظیمھا بالقانون رقم

تأسیس آلیة مستقلة سواء كانت جزء من مؤسسة وطنیة  على الجزائر 18 في توصیتھا رقمحیث حثت اللجنة 

لمراقبة إعمال ) مثل محامي أو مدافع عن األطفال(لة ، أو آلیة منفصباألطفالمع وحدة خاصة  اإلنسانلحقوق 

الخاصة بانتھاك  حقوقھم وتقدیم تعویضات عن ھذه االنتھاكات، كما حثت  األطفال بالغاتاالتفاقیة والتعامل مع 

  .    3اللجنة على ضمان توافق ھذه المؤسسة أو اآللیة مع مبادئ باریس

 على االتفاقیة وتأسف اللجنة أن مثل ھذا التدریب ال األحداثكما رحبت اللجنة بالتدریب المخصص لقضاة  -

  .األطفالیشمل باقي الفئات المھنیة العاملة مع 

على حقوق الطفل  األطفالبتدریب كل الفئات المھنیة العاملة مع أو من أجل  26 في توصیتھا رقم حثتو -

  ...الصحة،، عمال اإلعالمخاصة المسؤولین عن تطبیق القانون، المعلمین، 

الحظت اللجنة التقدم المحرز من قبل الجزائر باإلجراء المتخذ لتحسین نظام قضاء األحداث خاصة فیما یتعلق  -

  :على حقوق الطفل إال أنھا عبرت عن قلقھا من أن األحداثبالتدریب المنظم لقضاة 

مكانیة الحكم على إیا من خالل نظام قضاء األحداث في الجزائر مازال یتسم بالطابع العقابي الذي یظھر جل -

  .سنة 20إلى  10سنة بالسجن من  13طفل بعمر 

  .لمحاكمةاطول فترة الحبس رھن  -
                                                             

1 ) CRC/C/15 add.269-2005 para 14, 2005. 
2) CRC/C/15 add.269-2005 para 16, 2005.  
3) CRC/GC//2002/2.  
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 قت نادرؤبدیلة للحبس الم أخرى وإجراءات)  الوساطة، خدمة المجتمعمثل  (بدیلة  إجراءاتأن استعمال  -

  .في أغلب القضایا األولفالحبس ھو االختیار 

المحبوسین لیسوا دائما  األطفالوالتخریب، وكذلك  اإلرھابسنة معرضون للحبس بتھمة  16بعمر  األطفال -

  .1مفصولین عن البالغین كما الحظت لجنة القضاء على التعذیب

ھیلي أوت إصالحيحداث أجھودھا لبناء نظام قضاء  بتعزیز 82 في توصیتھا رقمتوصي اللجنة الجزائر  -

  :وتحث اللجنة خاصة ،المعاییر الدولیة ذات الصلةو 40و 39، 37یة خاصة المواد متناسق تماما مع االتفاق

وألقصر مدة زمنیة ممكنة حتى في حاالت الجرائم  ضمان أن یستعمل الحبس رھن المحاكمة كآخر إجراءب -

  .الخطیرة

  .واالستشارة متى كان ذلك ممكنا  ترقیة إجراءات بدیلة للحبس مثل التحویل -

عن البالغین في مراكز الحبس ومعاملتھم بطریقة تحترم كرامتھم وتوفیر االتصال  األطفالضمان فصل  -

  .المنتظم بعائالتھم وتوفیر التعلیم والتدریب المھني لھم

وتدریبھم على أحكام ) قضاة، عمال السجون، المحامین( ضمان تخصص كل العاملین في قطاع العدالة -

  .االتفاقیة

 .االجتماعي لألطفال في نزاع مع القانون تطویر برامج التأھیل -

   

ى ــلــــع اءاــنــذة بـــخـتـمــات الــــارســمــمــل الـضــت وأفازاــجـاالن: خامــســرع الـــفــال

  لـــفـطــوق الــقــة حـنــجلـــلة ـیــامــتــخــات الـــیــوصــتـال
د       ة ق دأ الدول         بإصدار مالحظاتھا الختامیة تكون اللجن ة، وتب ن الحكوم دم م ر المق ص التقری ن فح ي  انتھت م ة ف

ام    ،ر عنھا في ھذه المالحظاتمرحلة تنفیذ التوصیات المعب ال ألحك ة فالتنفیذ الفع ل ال یكون إال    اتفاقی وق الطف  حق

  . بااللتزام بتنفیذ ھذه التوصیات وأخذھا على محمل الجد

ان في إطار تنفیذ التوصیات الخ زائر كغیرھا من الدول تبذل جھوداوالج    اك   تامیة للجنة حقوق الطفل، وإن ك ھن

ل     الكثیر من العوائق والصعوبات التي الزالت ت وق الطف ال حق امال    حول دون إعم اال ك ر إعم ي الجزائ  خاصة ؛ ف

و   إال أن ،قضاء األحداثب تلك المتعلقة ق ھذه األخیرة قامت وعلى مدى عدة سنوات بالعمل من أجل النھوض بحق

الطفل الواردة في اإلتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل بصورة عامة وقضاء األحداث بصورة خاصة، وذلك على ضوء 

  :وفیما یلي سنستعرض أھم ھذه اإلنجازات ،التوصیات التي وجھتھا لھا اللجنة الدولیة لحقوق الطفل

  

  

                                                             
1) CAT/C/DZA/CO/3; Para 7, 2008.   
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  :يـــــعـــریـــــشـتـوال وريــــتــدســال ارـــاإلط -
ا   المحاكم  أمام ابھاالحتجاج  باإلمكانو الوطني القانون على تعلو اإلتفاقیة أحكام - ة وفق ادة   الجزائری ن   132للم م

   .1989أوت  20المؤرخ في المجلس الدستوري  قرارو ،1996دستور 

  

  :انــــسـاإلنوق ــقــحــق بــلــعــتـمـالي ــاتـــسـؤسـل المـــكــــیـھــال -
دة  - ات جدی ة المكل    إنشاء مؤسس وزیرة المنتدب ل ال ن قبی ا م ل وتعزیزھ وق الطف ة حق ى حمای دف إل رة تھ ة باألس ف

م  20031، واللجنة الوطنیة لمحاربة عمل األطفال التي أنشئت عام 2002ینت عام وقضایا المرأة التي ع ، مع العل

وق اإلنسان عام       أن ة حق ة وحمای ف "حت المركز   ومن 2001ھ تم إنشاء اللجنة الوطنیة االستشاریة لترقی ) A" (أل

  .20032عام 

 

  :لــــفـطـوق الـقـحــة بــــقـــلـــعـتــمـة الـیـــدولــال اتــزامـــتــااللذ ـیـــفـنـت -

ا    1984تم إدخال تعدیالت على قانون األسرة الصادر عام  2005عام في  - ي جرى بموجبھ ، وھي التعدیالت الت

  .3والرجال في مجال الزواج من أجانب غیر مسلمینإعمال مبدأ المساواة بین النساء 

داث دون    تم  1993منذ سبتمبر  - ى األح دام عل م       18تعلیق تنفیذ عقوبة اإلع ي ل سنة والنساء الحوامل أو األم الت

ام     ات ع انون العقوب ى ق ت عل ي أدخل دیالت الت اھمت التع د س ان، وق ا عام ل طفلھ ة  2000یكم اء عقوب ى إلغ عل

ر اإلعدام لجرائم ع رار       ، ...دیدة مثل المخدرات، غسیل األموال والتزوی ر لصالح مشروع الق ا صوتت الجزائ كم

دورة             ي ال ي ف ھ اإلتحاد األوروب ذي قدم دام ال ة اإلع ذ عقوب ف تنفی ق بوق دة    62المتعل م المتح ة لألم ة العام  للجمعی

  .4لعقوبة اإلعدام بحكم الواقع فالجزائر تعتبر نفسھا بلدا ملغیا

ل الجنسیة           2005في فیفري  - ألة نق ي مس رأة والرجل ف ین الم ق المساواة ب تم تعدیل قانون الجنسیة بغرض تحقی

  .الجزائریة إلى األبناء وكذلك یكتسب الزوج األجنبي الجنسیة الجزائریة بزواجھ من امرأة جزائریة

ر التفاقی  - مام الجزائ ة   ةانض ل الدولی ة العم م منظم ام  )182(رق ر   1999لع ة بحظ والخاص ل   أأس كال عم أش

  . 2001فیفري  9األطفال بتاریخ 

  .2003جویلیة  8بتاریخ  1990مصادقة الجزائر على المیثاق اإلفریقي لحقوق ورفاه الطفل لعام  -

  .1960لعام  انضمام الجزائر التفاقیة الیونسكو لمناھضة التمییز في التعلیم -

دعارة      مصادقة على البروتوكول االختیاري الملحق ال - ي ال ال واستغاللھم ف ع األطف باتفاقیة حقوق الطفل بشأن بی

  .بدون تحفظات 2006دیسمبر  27والمواد اإلباحیة بتاریخ 
                                                             

1) UN.Doc. CRC/C/15/Add.269, Para 5, p4.   
2) UN.Doc. A/HRC/WG.6/DZA/2, March 26th 2008, p3.   
3  ) UNDP, Arab Human Development Report, 2005, p 12 and 139. 
4  ) UN.Doc. CCPR/C/DZA/CO/3, Para.5, p 4. 
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أن       - ل بش وق الطف ة حق ق باتفاقی اري الملح ول االختی ى البروتوك ادقة عل ي    المص ال ف راك األطف ات اإش لنزاع

  .2009ماي  6في  المسلحة

  .2009دیسمبر  4ولیة لحمایة حقوق األشخاص ذوو االحتیاجات الخاصة في داالتفاقیة ال المصادقة على -

مام - ام    انض رھم لع راد أس اجرین وأف ال المھ ع العم وق جمی ة حق ة لحمای ة الدولی ر لالتفاقی اریخ         1990الجزائ بت

  .2005أفریل  21

ى           - ال باإلضافة إل ة االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطف ة المصادقة على بروتوكول مكافحة ومعاقب  اتفاقی

  .20041مارس  9بتاریخ  2000األمم المتحدة ضد الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لعام 

  . اصمكافحة ومعاقبة االتجار باألشخالخاص ب 2009فیفري  25المؤرخ في  01/09إصدار قانون رقم  -

ة   التوقیع على البروتوكول الملحق باالتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق األشخاص ذوو االحتیاجات الخاصة  - واالتفاقی

  .2007عام  2006عام ل القسري االختفاء من األشخاص جمیع لحمایة الدولیة

 

  :ةــیــائــضــقــة الــومــظــنــمــالح الـــإص -
اریخ        إدخال تعدیالت على القانون  - اعي للمحبوسین بت اج االجتم ري   6المتعلق بتنظیم السجون وإعادة اإلدم فیف

  .2، األمر الذي یتیح تحسین وضعیة األطفال ضمن نظام قضاء األحداث2005

 

  :لـفـطــوق الـقــة حـایـمــال حــجــي مــات فـــاســج والسیـرامـبالع ــوض -
ات    الذي جاء بناءا" الطفلحمایة مشروع قانون "على  لجنة وطنیة بناءا 2004جزائر عام أسست ال - ى تعلیم عل

ة بمناسبة ا       ز بوتفلیق د العزی ة السید عب ا     2005-2004فتتاحھ للسنة القضائیة    رئیس الجمھوری وجزه فیم ذي ن وال

 : یلي

  :لــــفــطـالحــمــایـــة ون ــانــروع قــشـــاور مــحــم
ا الطفل في الجزائر المكو حمایة ینص قانون    ي       ن من ستة أبواب والموجود حالی وزراء ف س ال ة مجل ى طاول عل

ث            األحكام العامة ل، حی وق الطف ة لحق ة الدولی ي االتفاقی ادئ المكرسة ف ن المب ى مجموعة م ل     عل ن الطف دد س یح

د اتخ       بثمانیة عشر عاما دة المستھدفة عن ة الوحی ل الغای ل،   بشأن إجراء   أياذ ویعتبر المصلحة الفضلى للطف الطف

  .مع تكریس مبدأ إشراك الطفل في كل اإلجراءات والتدابیر واألحكام والقرارات المتخذة بشأنھ

رّ         ل المع ة للطف ة االجتماعی ق بالحمای ا یتعل ا فیم رأم ل      ،ض للخط ا الطف ون فیھ ي یك انون الحاالت الت دد الق فیح

راف   ضاً معّر ة تحت إش ة وطنی زم بإنشاء ھیئ ر ویل ل    للخط وق الطف ة حق ة وترقی ولى حمای ة تت یس الجمھوری رئ

  .یترأسھا المندوب الوطني لحمایة الطفولة
                                                             

1) UN.Doc. CRC/C/15/Add.296, para.3, p 2. 
2  ) UN.Doc. CRC/C/15/Add.296, para.3, p1.  
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ا         المشروع المقترح على المناقشة أنویشیر     ي، مم دوب والئ ي من ى المستوى المحل ھ عل المندوب الوطني یمثل

ة       دابیر تعطي األولوی ق اتخاذ ت ن طری ل داخل أسرتھ     یمكنھ من حمایة األطفال المعرضین للخطر ع اء الطف    إلبق

دابیر             ، استعجالیة تدابیر  اتخاذأو  ي حال فشل الت داث ف والئي إخطار قاضي األح دوب ال ى المن ا یستوجب عل كم

  .المقترحة والمتفق علیھا باإلضافة إلى الحالة التي یكون فیھا من المستحیل اإلبقاء على الطفل داخل أسرتھ

ان   ،من جھة أخرى    ز       یسمح مشروع الق ي مرك ل ف والئي بوضع الطف دوب ال تقبال ون للمن دى    لالس ت أو ل المؤق

كما یتعین على المندوب رفع األمر إلى قاضي األحداث  ،شخص أو عائلة جدیرین بالثقة أو في مؤسسة استشفائیة

  .خالل خمسة أیام من تاریخ اتخاذ التدبیر االستعجالي

ر      رض للخط ل المع ائیة للطف ة القض ا أن الحمای ب نف كم دخ حس راءات ت ا إج دد فیھ روع یح ي س المش ل قاض

التي یتخذھا من أجل ذلك حیث یحدد المشروع   مع مختلف التدابیر ،األحداث للتكفل بھذه الفئة ورفع الخطر علیھا

ھ اإلبق     كاألمر تدابیر الحمایة ن خالل تم م ى  ابالحراسة الذي ی ل داخل أسرتھ أو   ء عل د   الطف لیمھ لوال ھ   هتس أو والدت

  .أو تسلیمھ ألحد أقربائھ أو عائلة أو أشخاص جدیرین بالثقة ،تمارس حق الحضانة علیھ ال التي

ي           ي وسطھ األسري أو المدرسي أو المھن ل ف األمر     ،كما سیكلف المندوب الوالئي بمالحظة الطف ھ ب ویسمح ل

ة          اعدة الطفول ة بمس لحة مكلف ر أو مص ین للخط ال المعرض ة األطف ص بحمای ز متخص ي مرك ل ف ع الطف         بوض

ذي         باإلضافة ،أو مؤسسة استشفائیة أو مركز ت ال ائي أو المؤق دبیر النھ دیل الت داث تع إلى ھذا یمكن لقاضي األح

ن        على طلب الطفل أو م أو العدول عنھ بناءا أمر بھ والئي أو م دوب ال ة أو المن ل الجمھوری ھ الشرعي أو وكی مثل

د     بكما یمكن لنفس القاضي تمدید الحمایة المقررة لألطفال المعرضین للخطر بموج    ،تلقاء نفسھ انون كح ذا الق ھ

  .سنة 21أقصى إلى غایة 

انون وفیما یتعلق بالحما    انون     ،یة القضائیة لألطفال المخالفین للق ة  حمیكرس مشروع ق دة إجراءات    ای ل ع الطف

دیرین  حیث یعطي األولویة إلبقاء الطفل في وسطھ العائلي  قانونیة أو تسلیمھ ألحد أقربائھ أو عائلة أو أشخاص ج

مؤسسة استشفائیة إن اقتضت مصلحة الطفل الفضلى  بالثقة أو وضعھ في مركز متخصص بحمایة األطفال أو في

م   .ذلك ي تكریس    وتتمثل أھ د  اإلجراءات ف دأ ع ن        مب ل سنھم ع ذین یق ال ال ة لألطف سنة،   13م المسؤولیة الجزائی

ن  عد خاصة للتوقیف للنظر وعدم تطبیووضع قوا راح    باإلضافة سنة،   13قھ على الطفل الذي یقل سنھ ع ى اقت إل

ا    وم بھ ث یق ة بنفسھ أو یك    آلیات للوساطة في مادتي الجنح والمخالفات التي یرتكبھا الطفل حی ل الجمھوری ف  وكی ل

  .أحد ضباط الشرطة القضائیة بذلك ناھیك عن وضع قواعد خاصة بالحبس المؤقت لألطفال

ة،             ات الحمای ل آلی ى تفعی دف إل ال تھ دة أفع ك  ویشیر المشروع في أحكامھ الجزائیة والختامیة إلى تجریم ع وذل

ات السریة المتحصل          ة واجب اإلخطار، واإلفشاء بالمعلوم والئي، مخالف عند عرقلة عمل المندوب الوطني أو ال
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ي        علیھا من األشخاص المقیدین ل بالعمل ف داث، واالستغالل االقتصادي للطف بالسر المھني بمن فیھم قضاة األح

  .1للطفل في الجزائر وما وطنیاالقانون في الجریدة الرسمیة یسن مبكرة ویقترح المشروع یوم نشر 

  

                                                             
1) http//:www.elkhabar.com, May 30th 2007, p6. 
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  يـــانـــثــل الــصــفــال

  لــفـطـوق الـقـحـة لـیـدولـال ةـیــاقـفـاالتل ـي ظـر فـزائـي الجــداث فــاء األحـضــة قـومــظــنـم
ة  غم من أنبالر    و            اتفاقی ة حق ز وحمای ق تعزی ى طری م رئیسي عل ا معل ت أنھ ل برھن وق الطف ى   حق ل عل ق الطف

ا       ھناك العدید  الصعید العالمي، إال أن دان منھ ن البل د م ي العدی ا ف ل  من التحدیات الواجب التغلب علیھ ر قب   الجزائ

  .ھذه الحقوق أصبحت حقیقة واقعة خاصة الحاالت التي یخالف فیھا األطفال القانون السائد أن یمكن القول بأن

ات    اتفاقیةمن  40و 39و 37تنفیذ المواد  ویعد    ز الرئیسیة للمعلوم دول     حقوق الطفل نقطة التركی ن ال ة م المقدم

الجزائر من أجل  الطریق ال یزال طویال أمام غیر أنھ من الواضح أن  ،لحقوق الطفل األطراف إلى اللجنة الدولیة

ة  الكامل ألحكام االتفاقیة كما ھو ا االمتثالتحقیق  وق اإلجرائی دابیر لل  ذ، ووضع وتنفی  لشأن في مجال الحق ل تت     عام

ة إال إذا        اإلجراءات الفین للقانون دون اللجوء إلى خمع األطفال الم ن الحری ان م دم استخدام الحرم القضائیة، وع

       . في إطار الملجأ األخیر ذلك تدبیراكان 

نھج أن         ذا ال ي لھ ذھا وال ینبغ داث وبتنفی اء األح امة لقض ة ش ع سیاس ر بوض زم الجزائ ل تل وق الطف ة حق فاتفاقی

ام    ذ األحك ى تنفی ي الم یقتصر عل ددة ف ة  40و  37 ادتینالمح ن االتفاقی ي أن یر  ،م ا ینبغ ادئ   اوإنم ا المب عي أیض

واد    ي الم خة ف ة الراس لة   12و 6و 3و 2العام رى ذات الص واد األخ ع الم ي جمی ادتین   وف ل الم ة مث ي االتفاقی         ف

  .39و 4

ام   ئر تتم إدارتھا وفقا وامتثاالداث في الجزافي ھذا الفصل سنحاول تبیان ما إذا كانت منظومة قضاء األح    ألحك

ع التطرق       اتفاقیة ذا المجال، م ي ھ دة          حقوق الطفل ف م المتح د األم ي قواع د المتضمنة بوجھ خاص ف ى القواع إل

د  ( وقواعد األمم المتحدة لحمایة األحداث المجردین من حریتھم ) قواعد بكین(إلدارة شؤون قضاء األحداث  قواع

ة نظرا  ذلك مبادئ وك) ھافانا ا متضم   الریاض التوجیھی وق        ألنھ ة حق ل، ونظرا ألن لجن وق الطف ة حق ي اتفاقی نة ف

واد       الطفل تتذر دول األطراف بموجب الم ن ال ة م  40و 39، 37ع بھا بشكل متسق حین تنظر في التقاریر المقدم

  . من االتفاقیة

ي المبحث األول إ        ث سنتطرق ف داث خالل      وقد قسمنا ھذا الفصل إلى ثالث مباحث، حی وق األح ة حق ى حمای ل

ة   البحث التمھیدي، وحمایة حقوق األحداث خالل التحقیق في المبحث الثاني أما المبحث الثالث فسنخصصھ لحمای

  .األحداث خالل المحاكمة
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  األولث ــحــبـمــال

  ديــیــھــمــث التــحــالب اللــــخداث ـــاألحوق ـــقــحة ــایــمــح

داث   العدید من الدراسات تتناول    م   موضوع قضاء األح ا ل ة البحث    ت، إال أن غالبیتھ اول مرحل دي تن    وإذا التمھی

دا   رة ج فة مختص ون بص ا یك ادة م ك فع م ذل ب ر 1ت ع حس ذا راج ونأ، وھ ى ك ا إل ب ین ریعات أغل ع  التش م تض ل

   .البحث التمھیدي خاللاألحداث نصوصا خاصة ب

داث      اه األح ذ تج ي تتخ راءات الت ائیة واإلج بطیة القض ي للض ام الھیكل اول النظ دم تن ان ع اللوإذا ك ث  خ البح

ى أن     خاللاألحداث حقوق تناول موضوع حمایة من الضروري ، فإنھ تقصیرا یعّدھیدي التم دي عل البحث التمھی

ا    راز م ة، و       یقتصر ذلك على إب ن جھ ع م ي الواق ھ ف ول ب ة أخر   ھو معم ن جھ ى المشرع      م ا یجب عل راز م ى إب

ل دون               وق الطف ة حق ى توصیات لجن اءا عل ل وبن وق الطف ة حق ا التفاقی داث وفق ة لألح ة كامل تداركھ لتحقیق حمای

ذ  ، الخوض في القواعد العامة بالتفصیل ا     وخالل ھ ن البحث سنعتمد أساس ة م ي      ه المرحل واردة ف ادئ ال ى المب عل

   .لمنع جنوح األحداث التوجیھیة باإلضافة إلى مبادئ الریاضقواعد بكین 

ن أجل اإل    ول    ذه الدراسة وم م      غرض ھ د ت ألة فق ب المس ع جوان ام بجمی ى     لم ذا المبحث إل ب  ةثالث  تقسیم ھ     مطال

  :كمایلي

  .جنوح األحداث منوقایة الشریع الجزائري في نظام الضبطیة في التدور  :المطلب األول

  .الضبطیة القضائیة في میدان األحداث ختصاصاتإ :المطلب الثاني

  .التصرف في نتائج البحث التمھیدي :المطلب الثالث

  

  

  

  

 

 

  

  

  

                                                
  : أھم ھذه الدراسات كانت) 1
  .1958سوریا،  سعدي بسیسو، قضاء األحداث علما وعمال، الطبعة الثانیة،/د
  .1986مصطفى العوجي، الحدث المنحرف أو المھدد بخطر االنحراف في التشریعات العربیة، الطبعة األولى، مؤسسة نوفل، بیروت، /د
    ،الطفلاألمم المتحدة لحقوق اتفاقیة المعرض لخطر االنحراف، دراسة مقارنة في ضوء أحكام  حقوق الحدث المخالف للقانون أو القاضي غسان رباح،/د

 .2003بیروت، 
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وح ـنـجمــن ة ـایـوقـالي ـفري ـزائـجـع الـریـشـتـي الـة فـیـطـبـضـام الـظـندور  :ب األولـلـطــمـال

  داثــــاألح
رطة      یص ش ك أن تخص ة باال ش داخاص اإلجراءاتألح ام ب ة ث للقی ة  ل المطلوب ة المحاكم ل مرحل ا قب ئم      یھی

دث  یوفر من الرعایة و قدرا ة الح ا   ،ضمانات لحمای د       كم ي ق لبیة الت ار الس ن اآلث د م ون نتیجة لعمل   یح ات  تك    جھ

ة ر متخصص ر   غی ى نظ ادرة عل ت ق ایا بال  ولیس ذه القض ن  ھ تحقھا م ي تس ة الت امدرج ة و االھتم ن والرعای حس

رف ی و ،التص اء  تجس ا ج ي  دا لم ض  ف ة  بع ؤتمرات الدولی ة الم رطة      1واإلقلیمی اء ش دول بإنش ض ال ت بع  قام

دول  ، 2التشریع التونسي  و، التشریع المصري  التشریع العراقي متخصصة في مجال األحداث من أمثلتھا إال أن ال

ن خصصت إدارة شرطة خا        ال تتبع في ا م دا، فمنھ ا     ذلك نظاما موح داث كإیطالی دان األح ي می را  وإ صة ف نجلت

ا  دةبینم ات المتح ع الوالی ة تجم ین إن األمریكی ا ب ي نظامھ داث وف ة لألح رطة متخصص دان ش اء می ین ش ین تعی ب

ؤون األ   ي ش ین ف داث ضباط متخصص ل    ح ام ك ك حسب نظ رطة وذل دات إدارات الش ة ووح رطة العادی ین الش ب

ض    ن ضمن إداروالیة من الوالیات، كما لجأت دول أخرى إلى تعیین ضباط متخصصی ة، وبع ات الشرطة العادی

  .3الجزائرارات الشرطة العادیة مثل فرنسا ومتخصصة لحمایة األحداث ضمن إد أنشأت فرقًا الدول األخرى

داث    و    ایا األح ع قض ل م رطة للتعام ن الش وة م یص ق ى تخص ریعات عل ض التش رص بع ذكر أن ح دیر بال الج

  :تنص على والتيبكین،  قواعد یتوافق مع القاعدة الثانیة عشر من

ي       ن إ"  ذین یخصصون للعمل ف ن أو ال ضباط الشرطة الذین یعملون عادة في میدان القضایا المتعلقة بصغار الس

ا        الصغار ینبغي أن یتلقوا تعلیما ومیدان الوقایة من إجرام  ن أداء وظائفھم كم وا م ى یتمكن ا خاصا حت یجب  تكوین

  ."مرافق شرطیة خاصة للتعامل مع جرائم الصغار في المدن الكبرى أأن تنشو

                                                
وفي براغ عام  1947حملت منظمة الشرطة الدولیة الجنائیة لواء الدعوة إلى إنشاء شرطة خاصة باألحداث أثناء انعقاد جمعیتھا العمومیة في باریس عام ) 1

       وفي أوسلو عام 1952جنائیة في ستوكھولم عام ، وتوالت ھذه الدعوة بالتفصیل عند انعقاد الجمعیة العمومیة للشرطة الدولیة ال1949، وفي بارن 1948
، وركزت البحوث والتوصیات التي تضمنتھا ھذه االجتماعات اھتمامھا على الدور الوقائي لشرطة 1955، في اسطنبول عام 1954وفي روما عام  1953

  . األحداث
إنشاء شرطة األحداث في  1955ة الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقد في لندن وكان من التوصیات الھامة للمؤتمر الدولي األول لألمم المتحدة بشأن مكافح

وكذلك الحلقة الثانیة للدول العربیة  1953كما نادت بذلك حلقة الدراسات األولى للدول العربیة بشأن الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقدة في القاھرة عام  .الدول
ومؤتمر التنمیة والدفاع االجتماعي الذي أقامھ المكتب الدولي  1960ومؤتمر لندن الدولي عام  1959كوبنھاقن في  بشأن منع الجریمة ومعاملة المذنبین في

  . بدولة قطر 1971العربي لمكافحة الجریمة في مارس 
جامعة  منظمة العربیة للدفاع االجتماعي،، ال، منشورات المكتب الدولي العربي لمكافحة الجریمة)إنشاء شرطة األحداث في الدول العربیة: (أنظر التفصیل في

 . 11و 10، ص 1973 ،الدول العربیة، بغداد
 .1995من مجلة حمایة الطفل التونسیة لسنة  36الفصل ) 2
ضى ، وفي الجزائر أنشأت فرق حمایة األحداث بمقت1975وعممت في اإلقلیم الفرنسي سنة  1934أنشئت فرق حمایة األحداث في فرنسا بباریس سنة ) 3

وأنشأت خالیا األحداث التابعة للدرك الوطني بمقتضى الئحة العمل الصادرة عن  1982مارس  15المنشور الصادر عن مدیریة األمن الوطني بتاریخ 
  .دو/ DEOR/ ج إ /2005/07: تحت رقم   2005جانفي  24مدیریة المشاریع لقیادة الدرك الوطني بتاریخ 

المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة العدل، استحدثت مدیریة حمایة الطفولة  2002المؤرخ في نوفمبر  410-02: وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم
تتولى مھمة الوقایة من كل ما یمس بحقوق فئات األشخاص الضعفاء كاألطفال واألشخاص المعرضین للخطر أمثال  "واألشخاص المعرضین للخطر، 

  ".واألشخاص المحرومین أو ضحایا العنف ومعالجة ذلكالمصابین باألمراض العقلیة 
 .وتضم المدیریة مدیریة فرعیة لحمایة الطفولة المعرضة للخطر المعنوي، ومدیریة فرعیة لحمایة الطفولة الجانحة
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ة ألخرى  أنظمة الضبطیة القضائیة بالنواألمر المالحظ أنھ على الرغم من اختالف     ھ  ،سبة لألحداث من دول  فإن

ة والشرطة القضائیة،    ھذه الوظیفة إلى جھاز األ إسنادما یتم  غالبا ا   من الذي یشمل الشرطة اإلداری نتناول وفق وس

   :الجزائري في النظاممھمة كل من الجھازین في الوقایة من انحراف األحداث لما یلي 

  

  ةـــاإلداریة ــیـطـبـضــدور ال: رع األولـــفــال
ي    بسببقد ساور اللجنة الدولیة لحقوق الطفل قلق ل    غیاب معلومات عن التدابیر التي اتخذتھا الدول األطراف ف

ذي  الشيء   ،وطنیة شاملة نتیجة لغیاب سیاسة جنوح األطفال، والتي ترى أن ذلك ھولمنع  االتفاقیة ص  ال  یفسر نق

ة ال ات ومحدودی ة بیان انونالمقدم الفین للق ال المخ ة األطف أن معامل ثبش م  ، حی ام رق ا الع ي تعلیقھ ة ف دت اللجن      أك

داث أن وضع سیاسة شاملة لقض      10 ن     الخاص بحقوق الطفل في قضاء األح داث دون اتخاذ مجموعة م اء األح

ر  التدابیر الرامیة إلى من ة         ع جنوح األحداث أمر خطی درج بالكامل ضمن سیاستھا الوطنی دول أن ت ذا ینبغي لل ، ل

ة اض التوجیھی ادئ الری داث مب اء األح املة لقض ة ، الش یر اللجن ي تفس ا ورد ف التركیز كم ي ف ونینبغ ى  أن یك عل

من    ي تض ة الت ات الوقائی اج  السیاس ئة واإلدم اعیینالتنش ا  االجتم ع األطف اجحین لجمی الل  الن ن خ ا م ل خصوص

    .1التدریب المھنيو ارس، المداألسرة

ع     یةالجزائرالدولة ورغم الجھد المبذول من طرف     ع مؤسساتھا لمن إن   انحراف بجمی داث، ف ي    األح دادھم ف أع

وع لتصل أل     تزاید مستمر كل سنة   ة تتن ا أن الجرائم المرتكب ا      بشع الجرائم و  ، كم ل، وھو م ا كجرائم القت أخطرھ

دمتھا   دى ا    تؤكده اإلحصائیات التي ق ة ل ة الطفول ة حمای دد        مدیری ت أن ع ي بین وطني، الت ن ال ة لألم ة العام لمدیری

ورطین    ، وطفل 6004 قد بلغ 2003م منذ بدایة عام األحداث المتورطین في مختلف الجرائ داث المت دد األح أن ع

غ   لعمدافي جرائم القتل  را و   35قد بل دثا ذك ي جر   3ح ات، وف ة ال بن اث  3ذكور و  7ضرب المفضي للموت    یم  إن

  .2أنثى 128ذكرا و 3548 العمدوفي الضرب والجرح 

داث      ل    ة األح ا حمای ة وخالی ة الطفول ذلك سنحاول إبراز دور ھیاكل الدولة خاصة الضبطیة اإلداریة وفرق حمای

ا  تباشر الضبطیة اإلداریة جنوح األحداث، ف القضائیة في التصدي لظاھرةالموجودة ضمن جھاز الضبطیة  أعمالھ

   .ذلك بالسعي إلى جعل المواطنین یحترمون القانونو، وقوعھابالحیلولة دون لمتمثلة في الوقایة من الجریمة ا

د  أوإذا كان من الواجب على مؤسسات الدولة     ن   واث ن تلعب دورھا في تقدیم النصح واإلرشاد لألح ادھم ع إبع

دّ  ،الجریمة ن             فإن الضبطیة اإلداریة تع ة سواء م وع الجریم ع وق ى من ا العمل عل المؤسسة األساسیة المسند إلیھ

ة خاصة      تم   البالغین أو األحداث، وأن الوقایة في مجال األحداث لن تكون فعالة إال بتخصیص شرطة إداری م ی بھ

ع      اإلیتم التعامل معھم، ومھمة الشرطة فئة األشخاص الذین ستكوینھا تكوینا یتناسب و ن من ا ال تخرج ع ة ھن داری

ینما           اھي ودور الس ار كالمق ة المخصصة للكب ى المحالت العام دخول إل ة وال األحداث من التجوال في أزقة المدین

                                                
1)UN.Doc. HRI/GEN/1/REV.9 (Vol 3. ), May 27th 2008, p1. 

 .2003مدیریة الطفولة المنحرفة لسنة إحصائیات المدیریة العامة لألمن الوطني، نیابة ) 2
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دة        ا ذوو األخالق الفاس ع فیھ ا یجتم ادة م ي ع ة الت اكن المعزول ات حاجة إ     ،واألم ر الفئ د أكث داث تع ة األح ى وفئ ل

الحمایة والوقایة من خطر االنحراف، فالظروف االجتماعیة واالقتصادیة للحدث قد تجعلھ عرضة لخطر الدخول 

ع  دركون وال یق     ،في دائرة اإلجرام أكثر من غیره من فئات المجتم م ال ی ي    ّدخاصة وأنھ رون خطورة وجودھم ف

  .االنحرافمواقف وأماكن معینة قد تؤدي بھم إلى 

د   ویدخل في     ام ب ة و   إطار وقایة األحداث من االنحراف القی ام المؤسسات التعلیمی ة المخصصة   وریات أم المھنی

ة أك     ،اتأولئك الذین یبقون خارج المؤسس   الكتشافر صقلل اض التوجیھی ادئ الری ا     فمب دأ التاسع منھ ي المب دت ف

ال لة بالحد على نحو فع  تضمن طرق كفیعلى ضرورة وضع خطط وقائیة شاملة على كل المستویات الحكومیة، ت

  :أنھ على ھامن 30وقد نص المبدأ من فرص ارتكاب أعمال الجنوح، 

ي أن"  ال و  ینبغ ى األطف ة إل اعدة خاص دم مس ون تق ذین یواجھ داث ال ور  األح وانین الحض د بق ي التقی عوبة ف   ص

  :ھ أن على 31 ونص المبدأ، "عن الدراسة كذلك إلى من ینقطعونو

دارس " ي للم ع ینبغ اف و أن تض دل واإلنص م بالع د تتس ات وقواع ع  سیاس زة وض ي أجھ ذ ف ل التالمی ي تمثی ینبغ

  ."ع القراراتصنالمدرسي و االنضباطالسیاسة المدرسیة بما في ذلك سیاسة 

د األسرة         بالمؤسسة أو ولي الحدث باالتصالوتقوم دوریات الشرطة     ي خطر وتعوی ى أن القاصر ف ھ عل لتنبیھ

ة والمتناسقة لشخصیة     ھي  یة حقوق الطفل فمن أھم أھداف تنفیذ اتفاق، معھمالتعاون المجتمع على و ة الكامل التنمی

ا   ،1الطفل، ومواھبھ وقدراتھ العقلیة والبدنیة ع          كم ي مجتم ة تستشعر بالمسؤولیة ف اة فردی ل لحی داد الطف ینبغي إع

ن التنشئة    سان، وكون األسرة ھي ال    احترام حقوق اإلن في ااءبّن احر یكون للطفل فیھ دور ة مسؤولة ع  االجتماعی

ة تتف     ل بطریق د الطف ن تزوی ؤولون ع اء مس إن اآلب ال ف ة لألطف ھ و األولی ورة بالتوجی ھ المتط ع قدرات اد اإلرق م ش

ھ     د ممارسة حقوق ین عن ي            المالئم ال الكامل والمتساوي للحق ف ن أجل اإلعم دابیر متنوعة م ذا ینبغي اتخاذ ت ، ل

ذلك  ،2مالئمالمعیشي المستوى ال ة الصحیة            ك ى الرعای ي الحصول عل ن بلوغھ وف ى مستوى صحي یمك ي أعل  ف

یم ي  ،3والتعل ة  وف اءة البدنی رر أو اإلس ف أو الض كال العن ع أش ن جمی ة م ة الحمای ن  أو العقلی تغاللوم  االس

  .4مت أخرى لرعایة األطفال أو حمایتھالحق في خدماأو الجنسي و االقتصادي

ن   كافة السلیملكون قضائیة الشرطة الط باضولكون     داث م ھ   االنحراف طات في مجال حمایة األح  والتعرض ل

ي خطر         داث الموجودین ف ن األح یلة للكشف ع م وس إن أھ وي أو   ف ة     معن دول ھي المراقب ة ال ي كاف رفین ف المنح

رفض أو   اإلداریة للھویة التي أقرھا القانون لكل من الشرطة اإلداریة والضب حالة است طیة القضائیة، والشك أن ال

ھ،       تبریر الھویة قد یؤدي إلى اقتی ة ھویت تم مراجع ث ت درك حی ا اد الحدث إلى قسم الشرطة أو ال ذ    كوھن ن أخ یمك

ذلك  بصمات الشخص متى أصور و ق ب و       ،ذن وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقی ك اإلجراء ھ بشرط أن یكون ذل

                                                
 .من اتفاقیة حقوق الطفل 29والمادة  6المادة ) 1
  .من اتفاقیة حقوق الطفل 27المادة ) 2
 .من اتفاقیة حقوق الطفل 29و 28والمادة  24المادة ) 3
  .من اتفاقیة حقوق الطفل 34و 32، 19المواد ) 4
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اء الشخص أك       ة، وال یجوز أن یستمر بق ات الھوی ي مركز الضبطیة        الوسیلة الوحیدة إلثب ع ساعات ف ن أرب ر م ث

ولي الشرعي و   إخطار  نإفبة لألحداث وبالنس ،القضائیة ة  ال ر  النیاب اري أم ري   التشریع وال یتضمن  ، 1إجب الجزائ

  .وكذا تشریعات األحداث للدول العربیة نصا مماثال سواء بالنسبة لألحداث أو البالغین

نحھم    صفة المشرع قد أضفى على بعض الموظفین بصفة خاصة أن في الجزائر نجد     ث م ة حی الشرطة اإلداری

ة     وھو ما نصت علیھ المادة ا صالحیة ضبط األحداث الموجودین في خطر معنوي ة الطفول انون حمای ن ق لثانیة م

  :بأنھ المراھقةو

و    كذا و ...ظر في العریضة التي ترفع إلیھ منبالن ...یختص قاضي األحداث "  ن ال ھ م ع إلی لي االعریضة التي ترف

  "...رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المندوبین المختصین باإلفراج المؤقت وأ

رة ف 4تنص المادة كما  ن   2 ق م   األم ي   المؤرخ  64-75مر رق داث المؤسسات     1975ر سبتمب  26ف المتضمن إح

  :على المراھقةلمصالح المكلفة بحمایة الطفولة واو

ا أي  أن یأمر بو االستعجالبید أنھ یجوز للوالي أو لممثلیھ في حالة  "    -المؤسسات والمراكز   -ضع األحداث فیھ

  ."لمدة ال تتجاوز ثمانیة أیام

ھم المشرع صفة الشرطة اإلداریة الموظفین الذین أضفى علی یتبین ھناك مجموعة من فمن خالل ھذین النصین   

  :ھمشافھم ألي حدث یوجد في خطر معنوي خول لھم صالحیة التدخل عند اكتو

  

  ديــــلــبـي الـــبـعــشـس الـلـجـمــس الـیـرئ :أوال
ع    دي  یتمت عبي البل س الش یس المجل نص   رئ ا ل ائیة طبق بطیة القض فة الض ادة  بص ادةو ،2إ جق  15الم           الم

ھ سواء        ، إال أن1990أفریل  7المؤرخ في  08-90 من قانون البلدیة 68 ارس مھام ھ ال یم ین أن ي یب الواقع العمل

ة     في م ة بصفة عام داث بصفة خاصة      أو جال مكافحة الجریم ة دون انحراف األح دم ممارسة   ،الحیلول  إال أن ع

ن        ي التشریع ولك ب ف ى عی رئیس المجلس الشعبي البلدي لمھامھ في مجال حمایة األحداث بكل فئاتھم ال یرجع إل

الموجودین  طر  الحمایة لألشخاص المعرضین للخ  مھ المتمثلة في تقدیم المساعدة ون مھاتخلیھ ع العیب یكمن في

اج سیاسة تحسیس    في إقلیم البلدیة، ھذا ما یتطلب امھم   ة تجعل رؤساء المجالس الشعب    یانتھ ة یقومون بمھ   یة البلدی

 یتمتعال ارسات السلبیة تجعل الحدث ال یمكن إال أن نقول بأن ھذه المم ،وفي ھذا الصددحمایة األحداث  مجال في

  .االنحرافل المناسب لحمایتھ ووقایتھ من حقھ في التدخب

إ              ة ف ع أیضا بصفة الشرط اإلداری ع بصفة الشرطة القضائیة یتمت دخل  ن وإذا كانت القاعدة أن جمیع من یتمت ت

لبلدیة یعد من صمیم إقلیم ا رئیس المجلس الشعبي البلدي بتقدیم عریضة لقاضي األحداث حول أي حدث یوجد في

                                                
1) Cario, Robert. Entre virtualité de l'éducatif et réalité du répressif, série science criminelle, Le mineur & le droit pénal, 
Nérac-Croisier, Roselyne (DIR). Editions l’Harmattan, Paris 1997, p155. 

  .)ق م(والقانون المدني بالرمز ) ق ع(، وقانون العقوبات بـالرمز )ق إ ج(خالل ھذا البحث سوف نرمز لقانون اإلجراءات الجزائیة بـالرمز ) 2
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ر   ھو أَن المالحظ أَن إَال، 1عملھ الوقائي ذا األخی ذا االختصاص     ھ ا ھ ارس عملی ا جعل غرض المشرع     ال یم    مم

ب            یتحقق ال م وجود مكت ذه المؤسسة رغ ن خالل ھ م المشرع م ا لھ وأن األحداث ال یتمتعون بالحمایة التي أقرھ

ھ      ة، مھمت ى مستوى البلدی ع الشرطة القضائیة خاصة بالنسبة       األساسیة ھي ال  خاص بحمایة الطفولة عل اون م تع

  .قدموا من خارج الوالیةأو  ھمرفضوا إعطاء عناوینلألحداث الذین تم ضبطھم على المستوى اإلقلیمي للبلدیة و

اریخ       ا أَم    م إنشاؤھا بت ي ت ة الت ة الطفول ارس   15على مستوى أمن الوالیة یتعاون رئیس البلدیة مع فرق حمای م

راد ، 24/01/2005تي تم إنشاؤھا بتاریخ ، وكذا خالیا األحداث ال1982 یس    ال  وإذا كان األف ون مساعدة رئ یطلب

اني أبنا    إلى ذلك أن باإلضافة، باختصاصاتھ راجع لجھلھمبي البلدي فھذا المجلس الشع ي یع ا  ؤاألسر الت مشاكل  ھ

  .ال تتقدم إلى السلطات المحلیة لطلب المساعدة لشعورھا بالیأس المسبق من جھة تلك السلطاتالجنوح 

ى     االنحرافي البلدي لدوره في الوقایة من عدم ممارسة رئیس المجلس الشعبو    ا یرجع إل ي رأین دیر   ، ف دم تق ع

تنسیق لى عدم وجود سیاسة واضحة وإین، وأھمیة العمل في مجال الوقایة من انحراف األحداث من طرف المعنی

ب ال یمارس صالحیاتھ        ن جمیع الھیئات في ھذا المیدان ومحكم بی أن المكت ول ب ھ الق ن مع ا یمك ذا   ذلك م ي ھ ، وف

   :نھأ على)د(في الفقرة من مبادئ الریاض  9الصدد نص المبدأ 

ا  "  ة ش ط وقائی ع خط ي أن توض من ینبغ ة وتتض تویات الحكومی ل المس ى ك رامج  ...ملة عل ات وب سیاس

  ."یجري تقییمھا أثناء تنفیذھاتحلیالت تشخیصیة ترصد باستمرار واستراتیجیات تقوم على و

د    ..."  :على )ھـ(ت الفقرة كما نص    ق متع اون وثی دان     تع ات البل ین حكوم ات   د التخصصات ب ات الوالی وحكوم

ي ال   إشراك القطاع الخاص، و   الحكومات المحلیة مع والمقاطعات و ع المحل ي المجتم ات    ممثل ھ، والھیئ مراد خدمت

  ."إجرام الشبابجنوح األحداث و في اتخاذ إجراءات منسقة لدرء ...العمالیة والھیئات المعنیة برعایة األطفال

ن  و    ا ی م ول بأنَ  ھن ن الق ى  ھمك ار أن یضع  المشرع عل االً  ًاواضح  ًاإط اة    وفع ین للحی اركة المسیرین المحلی لمش

االجتماعیة في مكافحة اإلجرام على مستوى كل بلدیة، خاصة بعد أن دعمت البلدیة بأعوان الشرطة البلدیة الذین 

ن التعرض     یمكن تفعیلھم بأن تسند  ة م ة الوقای ة المسبقة لألسر و      لالنحراف إلیھم مھم ق المعرف ن طری القصر  ع

ع ھ    ن شرطة و     الذین یتعرضون لصعوبات باالشتراك م ات الضبطیة القضائیة م انون    یئ دد الق ى أن یح درك، عل

  .االجتماعیین كل فئة في ھذا المجال خاصة دور المساعدین اختصاص

  

  ةـــوالیــال يــــوال :اـــیـانـــث
ي      ري رلتش اإذا كان ال یوجد نص صریح ف اب ح         یع الجزائ ة ارتك ي حال دخل ف والي حق الت نح ال ة یم            دث لجنای

ن سلطتھ   فإننا نجد المشرع قد وّس ،مخالفة جنحة أوأو  داث المعرضین      ع م ي مجال ضبط األح ى   لالنحراف ف إل

حد المراكز المتخصصة في إیواء األحداث حسب نص المادة أنھ سمح لھ أن یأمر بوضع الحدث مؤقتا في رجة أد

                                                
  .المعلق بحمایة الطفولة والمراھقة 3-72من األمر  2المادة ) 1
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رة ال 4 ةفق م   الثانی ر رق ن األم ات و   64-75 م داث المؤسس من إح ة   االمتض ة الطفول ة لحمای الح المكلف لمص

   .1المراھقةو

وح إال أن    یة اإلشراف على مصالح المالحظة ورغم أن المشرع خص الوالي بصالحو    ي الوسط المفت التربیة ف

ف المصالح و      ھذه المؤسسة ال تلعب دورھا ین مختل ي التنسیق ب داث     ل استجابة المؤسسات  ف ع األح ھ واق ا یتطلب م

وعی ة الموض ام الحری ت نظ ةن تح ة المراقب ن جھ ذا م نو ،ھ والي  م رى ال ة أخ ارهجھ بطیة ذوي  باعتب ن الض م

ة  تقتصر مھمتھ حیث الخاص  االختصاص أمن الدول الي  ،على الجرائم الماسة ب انوني یقتضي أن     وبالت المنطق الق

  .2ة بالنسبة لألحداث الموجودین في خطرتمنح لھ صفة الضبطیة اإلداری

الغ عمرھم       مھمًا للوالي دورًا كما أَن    داث الب ع دخول األح رارات بمن  في الوقایة، حیث منحھ المشرع إصدار ق

ن   ى   18أقل م ن شأنھا أن     سنة إل ي م أثیرا ضاراً    المؤسسات الت ؤثر ت ب    ت ى أخالق الش ق     عل ھ غل ا یحق ل اب، كم

ى سنة و  إالغلق بالحبس من شھرین  أشھر، ویعاقب المشرع على خرق قرار  6 المؤسسة لمدة ة ل ة  بغرام ن   مالی م

وبت   20000إلى  2000 دى العق ا   دج أو بإح ابقتین، كم یّ      ین الس ذي یس ب المشرع أیضا الشخص ال ر مؤسسة  یعاق

ددة بع  18 تحت سننوعة على األحداث مم ة  سنة إذا لم یقم بنشر المنع وفق الشروط المح ن   قوب ام   10الحبس م أی

  .3دج 1000إلى  400بغرامة من إلى شھر و

  

  ةبــراقــــمـالت ــحــتراج ـــــاإلفـب نوــفـلـكــمـال نوــــدوبـنـمـال :اـــثـالــث
داث ا      ة األح ین بمراقب دوبین المكلف ن المن ان م اك نوع ة ھن راءات الجزائی انون اإلج ا لق تطبق وعین تح    لموض

دائمون و    ،ةراقب مالتحت نظام اإلفراج  دوبون ال م المن نھم      المتطوعون وھ ون یعی م موظف دائمون ھ دوبون ال ، فالمن

   .4ویتقاضون مرتبا ختارون من بین المربین األخصائیینُیووزیر العدل 

ة أما المندوبون ال م تطو   متطوعون فھم أشخاص جدیرون بالثق دیھم       عملھ داث ل ة األح ة ووقای ي مجال حمای عي ف

افي مت توى ثق ط ومس ي  وس لین ف ادة كمناض طون ع ین أو كماألینش زاب أو معلم ة  ح ات حمای ي جمعی رطین ف نخ

باب و نھالش تم تعیی ا، ی داث، وغیرھ ي األح رف قاض ن ط ترم م وغ یش یھم بل ل، و 21ط ف ى األق نة عل یة الجنس س

  .توجیھ المندوبین الدائمینالجزائریة ویعملون تحت إشراف و

انون   الالمعرضین لفین اتصاال باألحداث المنحرفین والموظ وعلى الرغم من أن المندوبین أكثر    إن الق نحراف ف

  .علیھم صفة الشرطة القضائیة المتخصصة في مجال األحداث ضِفلم ُی

                                                
المراكز المتخصصة إلعادة : ھي 1975سبتمبر  26الصادر في  64-75المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة المنشأة بمقتضى األمر  )1

 .للحمایة، مصالح المالحظة والتربیة في الوسط المفتوح، المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبةالتربیة، المراكز المتخصصة 
القول أن ذلك یعد من قبیل تخلي ممثلي الدولة عن مھامھم الوظیفیة في مجال حمایة األحداث  یمكنتدخل الوالي ومصالحھ تكاد تكون منعدمة مما  عملیا) 2

 .بتقدیم حمایة لألحداث الموجودین في خطر معنوي اریة ھي المعنیة أساسلمصالح اإلداوالمفروض أن ا
 .دور الوالي في حمایة أخالق األحداث 5إلى  1یتعلق بحمایة أخالق الشباب یحدد تفصیال في مواده من  1975سبتمبر  16المؤرخ في  65-75األمر رقم ) 3
 .ق إ ج  2فقرة  480المادة ) 4
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دو    ةالمراقب تحت  لصادرة تجاه األحداث باإلفراج األحكام القضائیة اأغلب  بما أَنو    ف من ة  تتضمن تكلی ب بمھم

ة وال روف المادی ة الظ ةمراقب ھ و  معنوی حتھ وتربیت دث وص اة الح ي   لحی ر لقاض ي تقری ك ف دیم ذل ع تق ھ، م أخالق

ادة       ا توجب الم ة أشھر، كم رة   479األحداث كل ثالث ى وجھ السرعة إذا ساء         2فق ر عل ك التقری دیم ذل ق إ ج تق

ل إضفاء صفة الشرطة القض      فإنھلذا سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبي،  ائیة من األنسب عند سن قانون الطف

اإلفراج  المتخصصة في مجال األحداث على ى      ةالمراقب تحت   المندوبین المكلفین ب م یمارسونھا فعال، عل ا أنھ   بم

  .أن یقصر المشرع تلك الصفة على المندوبین الدائمین

ین   وفي األخیر یمكن القول أن الصالحیات التي منحھا المشرع لرئیس المجلس الشعبي البلدي     دوبین المكلف المن

ان       ض األحی ي بع دا وف دودة ج    بمراقبة األحداث الموضوعین تحت نظام اإلفراج تحت المراقبة تمارس بنسبة مح

  .ال تمارس أصال خاصة بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

  

ة ــیـطـبــضـوى الـــتـسـى مـــلـة عــــولـــفــطـة الــایــمــرق حـــفدور :  يـــانـــثـرع الـــــفـال

  ةــیــائــــضــقــال
ا تزا إَن    كان وخصوص دد الس د ع داث ی باب األح نھم الش ي   م رب المدرس ة والتس اع االجتماعی ردي األوض وت

ع،    دة للمجتم ع ب وعجز األسرة عن مقاومة األوضاع الجدی ق        دف ا لتطبی وطني وسعیا منھ ن ال ة لألم ة العام المدیری

ن      ضمن نظام الضبطیة القضائیة   إلى إنشاء األحداثسیاسة وقائیة فعالة في مجال  ة م ة الطفول ا حمای ا مھمتھ فرق

  :وقد جاء في الفقرة الرابعة من الصفحة الثالثة من منشور المدیریة العامة لألمن الوطني، 1االنحراف

داث     "  اع جرائم األح ى ارتف       إن توسیع مناطق المدینة والكثافة السكانیة ھي من العوامل الجازمة التي ساعدت عل

ى       ي المستقبل إل ن أن توسع ف لذا تؤسس فرق األحداث في البدایة بالمصالح الموجودة في التجمعات الكبیرة ویمك

 :على أنھ التي تنصمن قواعد بكین و 12/1یتطابق تماما مع القاعدة وھذا اإلجراء  ،"مجموع أمن والیات الوطن

  ".الكبیرةینبغي إنشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن ... "

  

  اـــــھـــلـیــكـــشــــت: أوال
اختالف ة كیلوتختلف من حیث التش  ،2فرق حمایة الطفولة موجودة ضمن جھاز الضبطیة القضائیة إَن    ة   ب الكثاف

ي  كانیة ف ة، فف الس ل مدین ران،  ك الجزائر، وھ رى ك دن الكب نطینةي الم افظ  ، قس ن مح كل م طیف تتش ة وس عناب

                                                
المتضمن تأسیس فرق متخصصة لحمایة الطفولة التي تناولت السبب الذي  1982مارس  15لعامة لألمن الوطني الصادر بتاریخ أنظر منشور المدیریة ا) 1

الجزائر مطابقة  جعل المدیریة العامة لألمن الوطني تسارع إلى إنشاء فرق من الشرطة لحمایة الطفولة وأن الطریقة التي أنشئت بھا فرق حمایة الطفولة في
 .لطریقة إنشاء فرق حمایة األحداث في فرنسا، إال أن تاریخ اإلنشاء مختلفتماما 

2) Lazerges, Christine & Balduyck, Jean-Pierre. Réponses à la délinquance des mineurs, mission interministérielle sur la 
prévention et le traitement de la délinquance des mineurs, rapport au premier ministre, la documentation française, 
paris, 1998, p112. 
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ى     1الشرطة ذي یشرف عل ى مفتشات            ال ن الموظفین، باإلضافة إل ام م دد ھ تسییرھا ویساعده ضابط شرطة وع

  :لین في فرق األحداث إلى مجموعتینغرض التسییر األحسن للعمل تم تقسیم العام، ولشرطة

  .لصغار واإلناثمجموعة تتكفل بالمراھقین، ومجموعة تتكفل باألطفال ا 

ة السكان  أَم    ن محافظ للشرطة          ا بالنسبة للوالیات ذات الكثاف داث تتكون م رق األح إن ف ة ف یة المتوسطة أو القلیل

  .2وفي حالة غیابھ ضابط شرطة، ومن خمسة إلى عشرة مفتشي شرطة

ا         نستخلص مما سبق أَن    ع بصفة ضباط الشرطة القضائیة طبق ن یتمت العاملین في فرق حمایة األحداث منھم م

رار،     ىمن تضف  ھمللقواعد العامة المحددة بقوة القانون ومن ك الصفة بق ھ تل ا قامت ب    وأَن علی ة    ھم ة العام المدیری

ض الضباط    لألمن الوطني یمكن اعتباره من قبیل تنظیم العمل داخل جھاز الشرطة القضائیة حیث أسندت إلى بع

ي ضبط      ة العمل ف رفین والمعرضین    وأعوانھم مھم داث المنح رطة     لالنحراف األح اره إنشاء لش ن اعتب وال یمك

 .األحداث

ین ل         و    یمن یع وافر ف ي یجب أن تت ة الت د المؤھالت العلمی ن تحدی رق     للقد جاء المنشور خالیا م ي مجال ف عمل ف

ة    ن اإحمایة الطفولة، ألن ذلك الجھاز موجود داخل جھاز الضبطیة القضائیة وبالتالي ف  ة المطلوب لمؤھالت العلمی

ة   أَن إَال موحدة رق حمای ھ أكد على ضرورة إعطاء أھمیة خاصة لتكوین األشخاص الذین سیكلفون بالعمل ضمن ف

ا        داث وم ة األح ول حمای ة ح ة ودقیق ات مكثف نھم معلوم ى تلقی وین عل ب التك داث وأن ینص ن  یاألح ھم م عترض

داث المنحرفین      مشاكل، وأَن ة األح تھم حمای ي   یشرع في تكوین فوج من المفتشات واألعوان مھم والموجودین ف

ك بغرض              بیبة وذل ة الش داث ومصالح حمای ع مصالح الشرطة وقضاة األح ین جمی ود ب خطر، وأن تتكاثف الجھ

  .3مواجھة الظاھرة

  اـــھــــــامـــھــم: اـــیـانــــث
ا           ي یتعرضون لھ ع األخطار الت ن جمی مھمة تلك الفرق تتمثل في حمایة القصر الموجودین في خطر معنوي م

ذا ر            وك ن القص ث ع ا البح داث أیض ة األح رق حمای ام ف ن مھ رائم، وم وا ج ذین ارتكب داث ال ار األح ب آث تعق

انونیین،          ائھم الق ازل أولی ن من داث أو م ن مؤسسات األح رار م ة ف ي حال خص    الموجودین ف ن كل ش ف ع والكش

ا األطف   دین    یبحث عن استغالل القصر في میدان الجریمة، وكذا سوء المعاملة التي یتعرض لھ ن طرف الوال ال م

   .أو الحاضن أو الوصي

                                                
ق إ ج ونفس الشيء بالنسبة  3بند رقم  15محافظ الشرطة یكتسب صفة ضابط الشرطة القضائیة بمقتضى القانون أي بمجرد تعیینھ في منصبھ، المادة ) 1

 .4بند  15لضباط الشرطة، المادة 
 .على قرار مشترك بین وزیر العدل ووزیر الداخلیة وفق شروط اصفة ضباط الشرطة القضائیة بناء مفتشي الشرطة یكتسبون) 2
" التخصص داخل الشرطة"من قواعد بكین تحت عنوان  12/1، وھذه الفكرة تتطابق تماما مع ما ورد في البند 1982مارس  15من منشور  3أنظر ص) 3

 نوفمبر 29على الرغم من أن قواعد بكین اعتمدت بتاریخ ". خاصین لكي یتسنى لھم أداء مھامھم على أفضل وجھیجب أن یتلقوا تعلیما وتدریبا : " التي تنص
 .1982مارس  15والمنشور صدر بتاریخ  1985 عام



 الفصل الثاني لــفـطـوق الــقـحـة لـیـدولـال ةــیـاقـفـاالتل ـــي ظــر فــزائــي الجــداث فــاء األحـضـة قــومـظـنـم

 

106  
 

ل                 ا جع ر، وھو م ح التعبی راض إن ص ق االنق ي طری ة ف ة الطفول رق حمای ویؤكد بعض الفقھاء في فرنسا أن ف

ة        ة بمحارب ن العمومي مكلف دات لألم ة ووح وزارة الداخلیة الفرنسیة تسارع إلى استحداث جھاز الشرطة الجواری

  .1االنحراف البسیط والمتوسط

دانیا،  نتمكن من الحصول على وثائق نوإن لم     ة می إال أن اإلحصائیات   ستطیع بھا تقییم عمل فرق حمایة الطفول

د وأن  ي تزای رمین ف داث المج حایا واألح داث الض دد األح ى أن ع دل عل حة ت داث وت ص الق األح ة وأخ ربی

  .2غیر محمیة لالنحرافالمعرضین 

     

  1982ارس ـــــم 15ور ــــشـنــم ولـــح اتـظــالحـــم: اــثــالـــث
ي           وطني الصادر ف ن ال ة لألم ة العام ارس   15من دراستنا لمنشور المدیری ع      1982م ھ یتطابق م ا أن ین لن ، یتب

   :على أنھ من قواعد بكین التي تنص 12/1القاعدة 

داث أو        "  ع األح را م املون كثی ذین یتع ذین یخصصون للتعامل     إن ضباط الشرطة ال اولون   ال ذین یتن م أو ال معھ

امھم            م أداء مھ ا خاصین لكي یتسنى لھ دریبا وتعلیم وا ت داث، یجب أن یتلق بالدرجة األولى مھمة منع جرائم األح

رة    دن الكبی ي الم م  ،"على أفضل وجھ، وینبغي إنشاء وحدات خاصة لذلك الغرض ف ین وضعت     رغ د بك أن قواع

  .19853سنة 

رة، و   وب تخصیص فرق وجوالتطابق یتمثل في نصھما على   دن الكبی ي الم ي    لحمایة الطفولة ف املون ف ون الع یك

ین و رق متخصص ك الف دریبا خاصّ أتل ا وت وا تعلیم ذلك ین ون یتلق داث   ك ة األح رق حمای ك الف دف تل ون ھ أن یك

 .ومعاملة األحداث المنحرفین معاملة خاصة المعرضین لالنحراف من الدخول في دائرة اإلجرام

على كافة والیات الوطن، ویرجع المختصون سبب عدم فرق حمایة الطفولة في الجزائر إال أنھ میدانیا لم تعمم    

ي    وب    تعمیمھا إلى قلة عدد األحداث المنحرفین أو الموجودین في خطر ف ات الجن ات كوالی ض الوالی  وأیضا  ،بع

ذین یخرجو      داث ال ا وألن األح ا م رة متماسكة نوع اء األس ى بق ادرون   راجع إل ا یغ را م الیھم كثی ن طوع أھ ن ع

تم            م ی ي المنشور ل ا جاء ف رق حسب م یم الف إن تعم الي ف   والیاتھم إلى الوالیات الكبیرة عن طریق الھروب، وبالت

عدم ن مایة تلك الفرق في الوقت المناسب، كما أمن األحداث ال یتلقون ح معتبرة جعل فئةما في مختلف الوالیات 

ا      یكون حاصال علیھ من ُی  الذي یجب أن تحدید المؤھل العلمي وینھم تكوین دم تك ة، وع ة الطفول عین في فرق حمای

                                                
1) Rosenczveig, J.P. Le dispositif français de protection de l’enfance, Edition Jeunesse & Droit, 1996, p188 et s.  

أحداث عن سنة  8فتیات بزیادة  8ضحیة من بینھم  26 العمدأن عدد األحداث الذین راحوا ضحیة القتل  2003تبین إحصائیات الشرطة القضائیة لسنة ) 2
 .فتاة 781 ھمضحیة من 1540فتاة، تلیھا االعتداءات الجنسیة  682خالل نفس السنة من بینھم  2853أما األحداث ضحایا العنف الجسدي فقد بلغ  ،2002

 .ذكر 48فتاة ضحیة و 38فتاة إلى جانب زنا المحارم الذي سجل عدد  196ویدخل ضمن قائمة االعتداءات الجنسیة كل من االغتصاب الذي راحت ضحیتھ 
، بینما تم 2003حالة سنة  117كما نالحظ تفاقم ظاھرة اختطاف األحداث حیث تم إحصاء .  أما المتسببون في تلك االعتداءات فھم األعمام، األخوال، اإلخوة

 .شخصا أغلبھم من القصر 49اختطاف أزید من  2004تسجیل خالل السداسي األول من سنة 
  .خ قواعد ھامة تساعد في حمایة األحداث سابقا في ذلك قواعد بكینرس 1982مارس  15أخرى أن منشور  وھنا یتبین لنا مرة) 3
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دث        ین الح دم تمك ن صور ع متخصصا جعل عمل تلك الفرق ال یرقى إلى المستوى المطلوب وھذا یعد صورة م

  .حقھ في المثول أمام أشخاص أكفاء ومتخصصین

ذلك     ةك ة الطفول رق حمای ین ف یق ب دام التنس باب   انع داث والش ر باألح ال مباش ا اتص ي لھ ات الت ف الھیئ ومختل

ات،   وزارة العمل، وزارة التربیةكوزارة الشباب والریاضة،  البالغین ن الھیئ وال شك أن  ، وزارة العدل وغیرھا م

نعكس  یق ی دم التنس لباع ى س رق و عل ذه الف ة ھ ذي مردودی صیرجعال ى نق ون إل ریة  ھ المتخصص وارد البش الم

 .اإلمكانیات المادیةوالمتخصصة 

ى  كما     ن              أَن أشار المنشور إل ا ع رات منفصلة تمام ان بمق ث المك ن حی ة یجب أن تستقل م ة الطفول رق حمای ف

وكأنھا إدارة عادیة، وذلك بغرض إبعاد األحداث المنحرفین والمعرضین لالنحراف     قرات الشرطة حتى تصبحم

م  االنتظارع أي لقاء بینھم سواء في قاعة عن المجرمین البالغین ویمن ن   لمباشرة التحقیق التمھیدي، أو أثناء نقلھ م

م یُ          مركز الضبطیة إلى المحكمة أو ذي ل ر ال داث، وھو األم ى المؤسسات الخاصة باألح ة إل ن المحكم ي   م د ف جس

 .من قواعد بكین 12/1الواقع العملي، وھو أیضا األمر الذي لم تشر إلیھ القاعدة 

ة     و    ة العام راف المدیری لطة وإش ت س ى تح ا تبق ة إداری ة الطفول رق حمای وطني   ف ن ال ك لألم لم  وذل ق الس وف

ن       ،اإلداري ھ م ا تصل إلی ود وم بالتالي بقاء تلك الفرق تابعة لرؤساء إداریین وفق التدرج یجعل ما تبذلھ من مجھ

ن مشاكل    قناعات وما تقترحھ من حلول قد ال یؤخذ بمأخذ الجد في خضم ما یتخبط فیھ الرئیس اإلداري األعلى م

راد الضبط      فإنھ قد یجتھد وفق مفاھیم  ن الوالیة كلھا، باإلضافة إلى ذلكعامة تخص أم ن أف ره م د غی ا یجتھ  ھ كم

ي             ة ف ة العام دة الفكر والسیاسة األمنی ا یصعب وح ك م داث، وذل مما یؤدي إلى تعدد أوجھ النظر في قضایا األح

ع القصر     دة     حمجال التعامل م ة الواح ن الوالی ى بالنسبة ألم ن    ،ت ك ع ات النظر بالنسبة      االختالف ناھی ي وجھ ف

  .لثماني وأربعین والیة التابع أمن والیتھا للمدیریة العامة لألمن الوطني

ول           ن الق تمكن م ى ن انون حت ة الق وبالتالي فإن منشور المدیریة العامة لألمن الوطني رغم أنھ ال یرقى إلى مرتب

أن   انون     ب ا للق داث طبق ي مجال األح رطة متخصصة ف اك ش فة     ،ھن ع بص ة تتمت ة الطفول رق لحمای اء ف إال أن إنش

اد د مب ة یع ائیة العادی بطیة القض رع، الض ا المش بقت اإلدارة بھ ة س ن  رة ھام ر م ى الكثی ور تبن ة وأن المنش خاص

م   واقعلمتحضر إال أن الالمبادئ الحدیثة التي دعت إلیھا منظمة األمم المتحدة والفكر اإلنساني ا یبین أن األھداف ل

  :تتحقق بعد، وذلك في رأینا راجع إلى سببین

  

  : ب األولــبــســال

ن    ھ على إثر تأسیس تلك الفرق داخل جھاز الشرطة القضائیة كان الحماس قویًاأَن    ة م لدى الساھرین على الوقای

ر         ي الجزائ ل بمجرد ظھور ظاھرة اإلرھاب ف الجریمة والتكفل باألحداث ذوي المشاكل إال أن ذلك الحماس قد ق

داث والتعرض        د ظاھرة انحراف األح ك تزای حیث اتجھت قوات األمن نحو محاربة تلك الظاھرة، وقد استتبع ذل

  .بصفة ملحوظةلھ 
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   :يـــانـــثـب الــبــســال

ة    -عین للعمل فیھافیمن ُی اشتراطوھو عدم  أساسیًا لم یتناول أمرًا ورالمنش أَن    ة الطفول رق حمای أن یكون   -أي ف

ة العدید من الذا مؤھل علمي رغم أن جامعاتنا قد تخرج منھا  دان    طلب ي می نفس   اآلداب،ف م ال ا  1عل م االجتم   ع، عل

ة وم التربی و عل المفروض  ،2قوالحق وین     أن ُیف ى تك ؤالء إل اع ھ ك إخض ى ذل افة إل ي باإلض ل العلم دد المؤھ ح

رى       واالبتعادمدروس بغرض تخصصھم  ة ألن الخسارة الكب ى الخزین اء عل عن الحجج بأن ذلك سیزید من األعب

ین أن نسبة     ھي أن یخسر المجتمع جزءا من أحد أركان الدولة وھو الشعب، خاصة إذا علمنا بأن اإلحصائیات تب

  .المجرمین البالغین كانوا أحداثا منحرفین أو سیئي السلوك كبیرة من

ى مستوى وزارة       المنشور لم ُی كما أَن    داث عل ن خاصة باألح ة لألم تبع بصدور نص قانوني ینشئ مدیریة عام

اكل األح  ة مش ا معالج ون مھمتھ ة تك ات  الداخلی ع المؤسس ع جمی یق م ن داث بالتنس د م ل والب ة العم بط طریق ض

د     دل عن ھ وزارة الع بمقتضى نصوص قانونیة، وذلك بغرض إرساء سیاسة وقائیة لألحداث على غرار ما قامت ب

ن نساء ورجال، وإن     إنشائھا مدیریة لحمایة الطفولة، وأن تكون فرق حمایة  ن    الطفولة مشكلة م ان م ن ك  األحس

ن  في الوقت الحالي إسناد فرق حمایة الطفولة إلى مفتش ات فإن ذلك یكون مناسبا أكثر بالنسبة لألحداث صغار الس

ع المفتشات مفتشون         15والفتیات أما بالنسبة لألحداث الكبار الذین تجاوزوا  ن األفضل أن یكون م سنة فیكون م

  .3من الرجال للتصدي للمقاومة واالعتداءات التي قد تصدر منھم خاصة في فترات اللیل

  

  يــنـوطـدرك الــاز الــھـــي جــداث فــة األحــایــمــا حــالیــخدور :  ثـــالـــثــرع الـــــفــال
ا     خالیا حمایة تم إنشاء     جانفي   24 ریخاألحداث على مستوى الدرك الوطني بمقتضى الئحة العمل الصادرة بت

م 2005 ت رق ة األح و، د /DEOR/  ج إ/ 2005/07/4 تح ل بفئ رض التكف رفین بغ ینداث المنح   والمعرض

  .وذلك بالعمل والتنسیق مع األسرة والمدرسة والمجتمع المدني االنحرافلخطر 

و  والضبطیة القضائیة بصفة خاصة وتشكل ھذه الخالیا المتخصصة تدعیما لعمل مصالح األمن بصفة عامة    وھ

للضبطیة القضائیة على مستوى  األحداث ھو مد فعالیة حمایة كما أن الھدف الخاص من إنشاء خالیا  العام، اھدفھ

م                ن عناصر ت ا یجب أن یكون م ك الخالی ي الالئحة أن تشكیل تل د جاء ف داث، وق ال األح الدرك الوطني في مج

د            اإعدادھا إعداد ي یكون أح ي القضایا الت ات والتحري ف اء التحقیق ة أثن رق اإلقلیمی خاصا یمكنھم من مساعدة الف

                                                
طالبا، أنظر في ذلك الحولیة ) 6015(ستة آالف وخمسة عشر 2002إلى  1995نجد أن عدد الطلبة المتخرجین من معاھد علم النفس خالل سنوات  مثال) 1

 .، المدیریة الفرعیة لالستشراف والتخطیط34: رقم 2002إلى  1995اإلحصائیة لوزارة التعلیم العالي لسنوات 
طالبا، أنظر في ذلك  )60543(ستون ألف وخمسمائة وثالثة وأربعون  2004لى إ 1999اإلداریة سنوات  لمتخرجین من كلیة الحقوق والعلومعدد الطلبة ا) 2

 .2002إلى  1995الحولیة اإلحصائیة لوزارة التعلیم العالي لسنوات 
على ما جاء في الالئحة أن وجود العنصر النسوي ضمن تشكیل الخالیا لیس إجباریا، في حین أن إشراك العنصر النسوي ضروري ألنھ یعطي  یعاب) 3

 .ان، ویكون ضروریا أكثر بالنسبة األحداث اإلناثئنللحدث بصفة عامة نوع من االطم
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راً  ا قاص ا حمای 1أطرافھ ؤدي خالی وح      ، وت ة بجن ة الخاص ریعیة والتنظیمی ام التش ا لألحك ا طبق داث عملھ ة األح

    .األحداث

  اــــھــلــیــكــشــت: أوال
ة مساعد           حمایة تتشكل كل خلیة من خالیا     ة یكون برتب یس للخلی ن رئ وطني م درك ال ى مستوى ال األحداث عل

د   معاثنین،  أول ومن دركیین ن أ      االقتضاء إمكانیة إشراك عنصر نسوي عن ك العنصر، ویمك وفر ذل ن وحسب ت

ادة  دركیین، وتعمل الخلیة في إطار البند الثاني ویتوسع تشكیل الخلیة إلى ستة  أي  ق إ ج 15البند الخامس من الم

ا ل     ا طبق رون أعوان ادة  لأن الرئیس یتمتع بصفة ضابط شرطة قضائیة أما من یساعدونھ فیعتب م   19م ق إ ج، وكلھ

   .ة القضائیة التابعة للدرك الوطنيا في إطار الضبطیییعملون تنظیم

  

  نــویــكــار والتــیـتــة االخــیـفـیـالت وكـــؤھـــمال: اــیـانــث
م     األحداث من ضحمایة العناصر المكونة لخالیا  اختیاریتم     ذین لھ اء ال ول   استعدادات من العسكریین األكف ومی

داث و   ع األح ارات     في التعامل م درات ومھ م ذوو ق ین أنھ ن  یتب نھم م ائلي       تمك داث ومحیطھم الع ع األح التعامل م

  .أسرة مثالي بأسلوب یحقق حمایة للحدث، وتحقیقا لذلك یشترط فیمن یعمل كرئیس للخلیة أن یكون رب

د            دین لالئحة العمل یؤك ل المع داث جع ة األح ة لحمای ا متخصص داث خالی إن إح المؤھالت ف ق ب ا یتعل ا فیم ون أم

ھ           ون لدی وطني أن یك درك ال ابع لل باإلضافة إلى المؤھالت الواجب توافرھا فیمن یعمل كضابط شرطة قضائیة ت

ول  ارف ح نفس مع م ال وي وعل نفس الترب م ال اعيعل ا أ، واالجتم ى تكوین ة حن یتلق د المتعلق ادئ والقواع ول المب

ا  ي الئح   ب وین جاء ف وان التك ت عن ھ، وتح ة من داث والوقای ون   نحراف األح كریون المعنی ى العس ھ یتلق ل أن ة العم

دور حول      حمایة تشكیل خالیا ب ي مواضیع ت ل ف نفس      األحداث تكوینا متخصصا یتمث م ال وي وعل نفس الترب م ال عل

  .االجتماعي

اعي ویتضمن البرنامج الخاص أیضا دروسا حول النشاط        ك        االجتم ات الشباب خاصة أولئ بعض فئ ل ب والتكف

وین  وتحقیقا للتكوین المتخّص، األخالقي واالنحرافالمعرضین لخطر اإلدمان  ص لخالیا حمایة األحداث فإن التك

ات أو   یتم من طرف متخصصین  ى مستوى الجامع ا         عل تم اختیارھ ي ی وین العناصر الت ز المتخصصة لتك المراك

ا   لتشكیل خالیا األحداث المنحرفین، كما أنھ یمكن أن یتم التكوین على م ك طبق ستوى مدارس الدرك الوطني، وذل

تم تسطیر    إلجراءات یتم ضبطھا من طرف قسم التكوین بالتنسیق مع مدیریة المشاریع وقسم الموارد البشریة، وی

یع      د المواض ث تحدی ن حی واء م بقا س امج مس د    البرن ة عق ع إمكانی اعي م م الس اتأو الحج ات   اتفاقی ع الجامع م

  .والمؤسسات العلمیة المعنیة

                                                
، مجموعة من المواد 2005/06/2، تحت رقم 2005مارس  07لوطني المحدد بتاریخ یشمل برنامج تكوین خالیا حمایة األحداث على مستوى الدرك ا) 1

ضباط فعال في المركز أھمھا كیفیة المقابلة، الوساطة االجتماعیة، التحقیق االجتماعي، مبادئ علم النفس الجنائي، ومبادئ علم النفس للطفل، وقد تم تكوین ال
  .في قسنطینةالوطني لتكوین المستخدمین من أجل المعوقین 
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  اـــھـــامـــھــم: اـــثـالــث
داث   المھمة األساسیة ل    ة األح ة حمای داد محاضر    رئیس خلی داث    ھي إع ن األح ة     ع ل الجمھوری ى وكی ترسل إل

ك   یتم في قانون اإلجراءات الجزائیة، ووفق ما ھو محدد  ي ذل  ھحضور ولیّ  ذلك بعد سماع الحدث حیث یشترط ف

ة النشاط      أو ل مدیری اعي المسؤول القانوني عنھ، وفي حالة غیابھم یتم سماعھ بحضور ممث ا    االجتم ة، وم بالوالی

مراكز  یعرقل عمل خالیا األحداث في بعض األحیان ھو عدم وجود أماكن خاصة باألحداث مجھزة على مستوى

  .ر بعیداى مستوى أمن الوالیة یعتبالدرك، أو أن مركز العبور الوحید الموجود عل

  :یلي ومھام الخلیة محددة كما

  

  :ةــایــمـحــة والــایـــوقــة للـبـسـنـالـبــ 

ا     مھمتھا تقتصر على إخطار قیادة الدرك الوط    ة ینتشر فیھ اك منطق ك  االنحراف ني بأن ھن ن أجل    وذل  اتخاذ م

ذلك وبال خاص ،اإلجراءات الالزمة ة   صخصو ة إخطار الشرطة ب رق حمای ة  ف ة      ،الطفول ي إطار الحمای دخل ف وی

دا  ع أشكال     تصحیح الھویة الخاطئة لألحداث وكذا البحث عن األح دي لجمی اربین والتص داث   استغالل ث الھ األح

  .من طرف البالغین

  

  :ســیـسـحــتـة والــیــوعــتـة للـبـسـنـالــب ــ

ي الوسط المدرسي     بنامج خاص فھناك بر     درات ف ي    ذلك حول المخ وین المھن ز التك ذا اإلطار     ،ومراك ي ھ وف

ة الشباب والریاضة       تنسیق وال تعمل خالیا األحداث بال ة، مدیری ة البیئ ع مدیری اون م ة    ، تع ة الصحة، مدیری مدیری

ات، وسائل اإلعالم باإلضافة      وبعض بین،ة، مدیریة التكوین المھني، المنتخالثقافة، مدیریة الشؤون الدینی الجمعی

ات  ى الجمعی ة كجمعیإل ذ، جمعی اتالمختلف اء التالمی ة األ اتأولی راھقین، جمعیاطفحمای ة  اتل والم ة البیئ حمای

  .محاربة المخدرات، الجمعیات الریاضیة المختلفة، وكذا الكشافة اإلسالمیة الجزائریة اتجمعی

  

  :اجــــادة اإلدمــــإع يـــفــ 

ة   العاصمة في الجزائرفحالیا العمل یتم بالتنسیق مع مراكز إعادة التربیة،     مثال بدأ العمل في مركز إعادة التربی

  .بنات ببئر خادم ومركز إعادة التربیة باألبیار

ة للقصر المنحرفین أو الموجود        ھذا وإن كان   ن حمای داث م ة األح ین ال یمكن أن نتحدث عما حققتھ خالیا حمای

ادرة  أَن ، إَالبالنظر إلى أنھا حدیثة في خطر ل           مب ن قبی ر م ا تعتب د ذاتھ ي ح ا ف ك الخالی ام إنشاء تل بمشكل   االھتم

ى مستوى    ومحاولة تطویقھ، األحداث  انحراف ة عل وال شك أن ذلك سیعطي دفعا قویا خاصة لفرق حمایة الطفول

ائیة    رطة قض اء ش ى إنش را عل اعد كثی ك یس ا أن ذل ائیة، كم رطة القض ى  الش داث عل ال األح ي مج ة ف متخصص
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توى ا ري   المس ریع الجزائ إن التش ك ف م ذل ى ت ریعي، ومت داف    لتش د أھ ق أح د حق ون ق ل  یك وق الطف ة حق اتفاقی

  .في مجال التخصصالحدیثة السیاسة الجنائیة و

م           ة أساسیة إن ل ل   في األخیر نشیر إلى أن بقاء رجال السلطة العامة والضبطیة القضائیة بصفة خاصة كھیئ نق

ذا            م أن ھ ع العل داث، م ع انحراف األح لیمة لمن اب سیاسة س ى غی وحیدة في میدان الوقایة من االنحراف راجع إل

  .اإلشكال ال یقتصر على الجزائر فقط بل تعانیھ أغلب دول العالم

 

 اللـــخداث ــدان األحــیـي مـــفة ــیـائــضـقـة الـیـطـبــضـال اتــاصــصـتـاخ: يــالثانب ـلــطـمـال

  ديـــیـھـمــث التــحـبــال
داعي  إنشاء قضاء متخصص للفصل في قضایا األحداث ب سبب المطالبة إَن    ى تخصیص ضبطیة     ھو نفسھ ال إل

م أول     ، 1قضائیة تھتم بشؤون األحداث وع      خاصة وأن أفراد الضبطیة القضائیة عادة ھ د وق ن یباشر البحث بع م

ة     ، 2متمیزة األحداث بضبطیة قضائیة الجزائري لم یخص والمشرعالجریمة،  الي فالضبطیة القضائیة العادی وبالت

  .ھي التي تقوم بالبحث والتحري عن الجرائم المرتكبة من قبل األحداث وفقا للقواعد العامة

ة     وص خاص ن نص ا س ا أو كلی ون جزئی رعین یغفل ن المش ر م ان كثی داث وإذا ك الل باألح دي  خ ث التمھی البح

ة      وبالتالي تطبق على األحداث نفس اإلجراءات التي ت ذه المرحل ي ھ الغین ف ى الب ق عل ا     ،طب ك یوجب علین وأن ذل

ن نصوص            ال داعي لس الي ف داث، وبالت ة األح ة لحمای ك النصوص كافی البحث فیما إذا كان ذلك راجعا إلى أن تل

ن     اتفاقیةة خاصة لك مختلف المواثیق الدولیخاصة بھم كما دعت إلى ذ اك م ین، أم أن ھن حقوق الطفل وقواعد بك

ن نصوص      ت ال یتناسب بأن النصوص ما ا یستدعي س ك م خاصة   طبق علیھم ویتعلق األمر بقصور تشریعي وذل

  :ھذا ما سنحاول تفصیلھ فیما یليو المرحلةتطبق علیھم في ھذه 

  

  دالالتـتـاالسع ـمــج اللـــخداث ــرع لألحــشــمـا الـھــلــفـي كـــتـوق الــقـــحـال: رع األولــفـال
الشرطة القضائیة   من طرف ضباط  االحتراملقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من القیود التي تكون واجبة    

ع اء جم تدالالت أثن ن االس اب ع دث  ارتك ة الح ا لجریم ي  م ھا ف ن تلخیص رورة یمك ان  ض وق اإلنس اة حق   مراع

ھ ع  و، وحریات ر جم ر محض وب تحری تدالالتج واز و ،االس دى ج تعانةم ث    اس ة البح ي مرحل ام ف دث بمح الح

  :یلي لما بالشرح والتفصیل وفقا ھذه الحقوق  طرق إلىسنت التمھیدي

  

                                                
  :في العلة الداعیة إلى إنشاء قضاء متخصص للنظر في قضایا األحداث أنظر) 1
  .131، ص 1973 مصر، ، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاھرة،، السیاسة الجنائیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة لنظریة الدفاع االجتماعيالسید یس/ د
، إال أن المنشور لم یشر إلى أن العاملین في تلك 1982مارس  15تم إنشاء فرق لحمایة الطفولة بمقتضى منشور المدیریة العامة لألمن الوطني الصادر في ) 2

یتمتعون بصفة  الفرق یتمتعون بصفة الشرطة القضائیة ذوي االختصاص الخاص، وأن محافظي وضباط ومفتشي الشرطة المعینین في فرق حمایة الطفولة
 . الضبطیة طبقا للقواعد العامة
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  ھـــاتــریــان وحــســوق اإلنـــقــح اةـــراعـــم: الأو
ة ال یكون سوى       ،تتوقف قیمة الحق على مدى الحمایة التي یكلفھا لھ القانون    ھ حمای رر ل إذ أن الحق الذي ال تق

ك       ،1شعار ال قیمة لھ في الحیاة العملیة دني أو إداري، وذل ائي أو م ن جزاء جن وال یھم أن تكون الحمایة عبارة ع

الغین    ع، ب راد المجتم ع أف ل م د التعام میة عن ات الرس ى الجھ ب عل دول توج اتیر ال دولي ودس انون ال ل الق ا جع       م

وق اإلنسان     رام حق داثا احت وق           ،2أو أح ك الحق رام تل ى احت نص عل ن ال ة الوضعیة م و النصوص القانونی  وال تخل

   :أن على 1996عام لالجزائري من الدستور  32حیث نصت المادة 

ى    اتفاقیةالثانیة من  نصت المادة كما ،"الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان والمواطن مضمونة"  ل عل حقوق الطف

ا دون أي             " :ھأن ل یخضع لوالیتھ ة وتضمنھا لكل طف ذه االتفاقی ي ھ وق الموضحة ف تحترم الدول األطراف الحق

  .."..نوع من التمییز

ن سلطات             كون أفراد لو    انون م دده الق ا یح وا بم یھم أن یلتزم دث فعل ن یتصل بالح م أول م الشرطة القضائیة ھ

لم یمنح القانون الجزائري ضباط الشرطة وفي خطر معنوي،  اسواء كان الشخص مشتبھا فیھ أو متھما أو موجود

ا    القضائیة حق إكراه أي شخص متھم، وي، أو شاھدا أو ولی ا  أو مشتبھ فیھ أو موجود في خطر معن ول   قانونی المث

ھ  ثال اإلدالء بأقوال دث م ض الح ة رف ي حال ھ، وف ماع أقوال ھ لس ر   أمام ة الخط ا أو حال ي ارتكبھ ة الت ن الجریم ع

ال یستطیع    ،أن یستعمل وسائل اإلكراه االستدالالتلیس لضابط الشرطة المكلف بجمع جد فیھا في التي ُوالمعنو ف

ال    را ب در أم ن    قبضأن یص ك األوامر م ار ألن تل ة     اختصاص واإلحض ة العام ق والنیاب ات التحقی ا ھیئ نص  طبق ل

ادة ل   58 الم ھ یحم ائیة ولكن رطة القض ة الش عب مھم ذي یص ر ال و األم ة   ق إ ج وھ ى حمای ھ معن ت ذات ي الوق ف

   .3الحریات الفردیة

  دالالتــتــع االســمـــر جـــضــحـر مــــریــحـــوب تـــوج: اــیـانـــث
ادة       ت الم رة   18أوجب ي          ق إ ج أن تثبّ  3و  1فق ا ضباط الشرطة القضائیة ف وم بھ ي یق ع اإلجراءات الت ت جمی

  :على أنھیث تنص ح االستدالالتبمحضر جمع محضر یسمى 

ل           " ى إخطار وكی ر تمھل إل ادروا بغی الھم وأن یب یتعین على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعم

م  الجمھوریة بالج ى علمھ ة       ...نایات والجنح التي تصل إل ات واألوراق المرفق وترسل المحاضر الخاصة بالمخالف

   ...."بھا إلى وكیل الجمھوریة لدى المحكمة المختصة

                                                
  .وما بعدھا 383، ص 1970 مصر، استعانة الحدث بمحام في القانون المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة،حسن محمد علوب، / د) 1
 .516، ص 1988 ، مصر،القاھرةمحمود نجیب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، / د)  2
 :أنظر في مدى وجوبیة وأھمیة انتھاء البحث والتحري بتحریر محضر المراجع التالیة) 3
  .486و 485، ص 1985 مصر، القاھرة، ،أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة/ د
    .152و 151، ص1984 مصر، اإلسكندریة، ،المطبوعات الجامعیة رؤوف عبید، مبادئ اإلجراءات الجنائیة، دار/ د

 .25، ص1999الطبعة األولى، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، الجزائر  ، جیاللي بغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة
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ة     حاضر الشرطة القضائیة كقاعدة عامة ال حجیة لھا، إّالوم    ن طرف الھیئ أنھ یمكن بعد مناقشتھا وتمحیصھا م

ان                ا إذا ك د فیم ة التأك و إمكانی ر المحضر ھ ب تحری ي طل ة ف ل، والعل ى دلی یلة للوصول إل القضائیة أن تكون وس

  .یجب استبعاد ما جاء فیھالقانون أم أن المحضر مشوب بعیب وبالتالي  االضابط قام بعملھ وفق

  

  ديــیــھــمــث التــحــالب اللـــخم اـــحــمـدث بــالح ةــانــعــتــاسواز ــدى جـــم: اــثـالـــث
ع   عملیةاألولى لمباشرتھا و السماح بحضور المحامي یعد أحد ضمانات سالمة اإلجراءات منذ اللحظات إن    جم

تدالالت ع،   االس المعنى الواس ق ب ن التحقی زء م دا   ج ا واح ثالن شخص تھم یم ھ والم تبھ فی ظ ، و1والمش أن المالح

ع   االستعانةالحق في  التشریع اإلجرائي الجزائري لم یمنح المشتبھ فیھ ھ    االستدالالت بمحام في مرحلة جم ا أن كم

  :ىعل التي تنص 2مكرر فقرة  51المادة  إال أنھ من خالل نص لم یمنعھ صراحة،

ھ   "...  ھ أو عائلت  ...."یتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامی

ھ ضابط الشرطة      ھذه یستخلص من نص  الفقرة أن المحامي ال یحضر مع المشتبھ فیھ أثناء سماعھ إال إذا سمح ل

ة     ولكنھ یجوز لھ االتصال بھ ھاتفیا وإال كیف یس القضائیة بذلك، ھ رغب ى علم تطیع طلب فحص بدون أن تصل إل

  .موكلة في ذلك

ود       لنا على ملفات قضایا األحداث تبین  طالعاإلومن خالل     ي البن ددین ف ن أن ضباط الشرطة القضائیة المح   م

ي     من أجل عرض األحداث على طبیب تقدیم وقومون بق إ ج كثیرا ما ی 15من المادة  6إلى  2 ص طب إجراء فح

على العكس في میدان االستعانة بدفاع یستغل ضباط الشرطة عدم وجود النص فال یسمحون  ،دون أن یطلب ذلك

ر، وكل     ر خطی بحضور المحامي في جلسات سماع األحداث على اإلطالق مھما كان وضع الحدث خطیرا أو غی

ات القضائیة ال   م ن     مما یقوم بھ ھو اإلسراع في تقدیمھ إلى الھیئ ك، إذ ل ع ذل د الواق ي المحاضر   ختصة، ویؤك د ف  ج

ا ي أطلعن ام  الت ور مح تم بحض داث ی ماع األح ى أن س دل عل ا ی ا م ة  ،2علیھ ة الجنائی ى والسیاس ا ال یتماش و م وھ

  .خاصة في میدان األحداث
دث ب           إجاءت  قدو    ح یقضي بوجوب استعانة الح ص واض ن ن ة م ل خالی وق الطف ة حق البحث   خالل دافع م تفاقی

ك للتشریعات الد       يواضع نستخلص أنیجعلنا  ما ذلك والتمھیدي  ي ذل وا المجال ف نص ترك نص    ال ا ل ة تطبیق اخلی

ادة   ة الم ن  الرابع ة م ي صادقت ع    االتفاقی دول الت ا أن ال ي یستخلص منھ ى الت ة ل ویب   االتفاقی وم بتص ا أن تق علیھ

ي      نیكون من العدل ال  ھوبالتالي فإن نصوصھا، اتشریعاتھا وفق داث ف ى حق األح بمحام   االستعانة ص صراحة عل

                                                
 .358-35، ص 1963 لطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، مصر،، الجزء األول، االمشكالت العملیة الھامة في اإلجراءات الجنائیةرؤوف عبید، / د) 1
، إال أن المشرع في "الحق في الدفاع معترف بھ، الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة : "من الدستور یؤكد على أن 151رغم أن نص المادة ) 2

        حق االستعانة بمحام ویبقى استعمال ذلك الحق مقتصرا على التحقیق والمحاكمة، المادة  قانون اإلجراءات الجزائیة لم یمنح المشتبھ فیھ أثناء جمع االستدالالت 
 .1 فقرة  467والمادة  2فقرة  454
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د ت    ، خاصة وأن مخاالستدالالتفي مرحلة جمع  ة ق ك المرحل ك اإلجراءات     الفة القانون في تل ى بطالن تل ؤدي إل

  .1وبطالن ما ترتب علیھا من أحكام سواء بالعقوبات المخففة أو بالتدبیر

  

  دثـــة الحـــریــد حــیـیــقـي تـــة فــیـطـبـضــال اتــاصــصــتـاخ: يـــانـرع الثـــفــال
راءا            انون اإلج ا لق ائیة طبق رطة القض ابط الش رف ض ن ط راد م ة األف د حری ة ال تقیی ن  ت الجزائی رج ع یخ

بط  االستیقاف  اد والض راً واالقتی ك      أخی نظم تل ص ی ن ن ا م ي جاء خالی ریع اإلجرائ ا أن التش ر، وبم ف للنظ التوقی

ة       ي العناصر الثالث ا ننظر ف ا  اإلجراءات في مواجھة الحدث بوجھ عام فإن ذلك یجعلن ة    السابقة وفق د العام للقواع

  .القواعد على األحداث تطبیق ھذهمالئمة حتى نتعرف على مدى 

  

  افــــــقــیـتـــاالس: أوال
ائیة،         االستیقاف     ره رجال الشرطة القض ن الجائز أن یباش الي م ن إجراءات التحري وبالت د  وإجراء م ذا یج ھ

ن من   األخیر مجاال ر    ھمزلاواسعا في میدان األحداث سواء بسبب البحث الجاري عن الھاربین م خاصة وأن الكثی

ا یجعل رجال    ادون الح   الشرطة  منھم ال یحملون بطاقات شخصیة وذلك م م    دث یقت ذي ل ن  تمكن یُ المستوقف ال م

ن أجل        ھوی اكتشاف ك م ى أقرب مركز شرطة وذل ھ    االتصال تھ إل لیمھ ل ھ وتس دم    ،بولی ان ع ص   وإذا ك وجود ن

انوني  نظم ق تیقافی ا االس ؤثر عملی ة أو   ال ی لطة العام ال الس ل رج ى عم ي عل واء ف ائیة س رطة القض ال  الش مج

یكون الغین س داث أو الب ن  األح روريم ار الض ري س رع الجزائ و أن المش م  ل ي ونظ رع الفرنس ج المش ى نھ عل

  .في مختلف جوانبھ خاصة في مجال األحداث االستیقاف

  

  ادـــیــتـــط واالقــبــالض: اــیــانــث
ة موضع الشك دون            االستیقافإذا كان الھدف من     ذي وضع نفسھ طواعی ة المستوقف ال ن ھوی ھو الكشف ع

اس ا        ة الن ھ بواسطة عام إن ضبط المشتبھ فی رب      وقوع أیة جریمة، ف ى أق اده إل ھ اقتی ضابط  مركز أو  لغرض من

ا ن ال یجوز إال في الجنایات أو الجنح المتلبس ھذا و ،اإلجراءات الالزمة التخاذقضائیة الشرطة لل صت  بھا وھو م

  :ج التي جاء فیھا إ ق 61علیھ المادة 

بس     "  ة المتل ة أو الجنح االت الجنای ي ح خص ف ل ش بس یحق لك ة الح ا بعقوب ب علیھ ا والمعاق ل  ،بھ بط الفاع ض

ادة    ، "قرب ضابط شرطة قضائیة   إلى أ واقتیاده ا نصت الم رة ال 51كم ة  فق ن   الرابع ى ق إ ج  م وإذا قامت   " :عل

اده          ضد شخص دالئل قویة ومتماسكة ى ضابط الشرطة القضائیة أن یقت ین عل ھ فیتع ى اتھام من شأنھا التدلیل عل

  ."ساعة ھ للنظر أكثر من ثماني وأربعینإلى وكیل الجمھوریة دون أن یوقف

                                                
1) Lazerges, Christine & Balduyck, Jean-Pierre. Réponses à la délinquance des mineurs, op.cit, p98-99. 
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ا یق  و    داث عادة م ال األح ي مج اد  ف ائیة باقتی رطة القض ر   وم ضابط الش ي خط رف أو الموجود ف دث المنح الح

ا ولی   ستدعى إال على المدة التي ُیوال یقتصر بقاؤه في مركز الشرطة أو الدرك  معنوي إلى وكیل الجمھوریة ھ فیھ

ر   ر محض تدالالتوتحری ا ،االس ة   وإذا اعتبرن د العام ق القواع ایتھم أن تطبی ن حم ل م داث ال یقل ى األح إن ف ،عل

ى ش          االھتمامالحمایة األساسیة التي یجب  ك اإلجراءات إل ام بتل ناد القی ي إس ن ف ا تكم رطة قضائیة متخصصة   بھ

  .بالبحث والتحري في قضایا القصر

  

  يـــبــص الطــحــفـالو رــظــنــف للــیــوقــتـال: اـــالثـــث

  رـــظــنــف للـــیـــوقــتـال) 1
ول               ن الق ا یمك داث للنظر، مم ف األح نظم إجراءات توقی واد ت ن م ة م   خلت نصوص قانون اإلجراءات الجزائی

أَن ر وفق     ب اه القص ر تج ف للنظ راءات التوقی ون إج ائیة یمارس رطة القض باط الش د  ل اض ة وال توج د العام لقواع

لطاتھم    ن س د م وص تقی رع1نص ي  ، وأورد المش اف ن    51 ةدالم ا م ي فقراتھ ى  1ف ادة  ،6إل ادة  ،56والم      والم

ر دون       إ ق 141 ت النظ وفین تح خاص الموق ة األش مانات لحمای ن الض ة م داث    ج مجموع ین األح رق ب أن یف

  .ینوالبالغ

ا            جاءت النصوص التشریعیة خالیة من أّي كما    ف األشخاص للنظر مم ا توقی ي یجوز فیھ ن الت دد الس ص یح ن

 ، إال أن المشرع 2یجعلنا نستطیع القول أن األحداث المنحرفین یجوز توقیفھم للنظر دون قید على ضابط الشرطة  

  .3الذین ال توجد ضدھم دالئل كافیة ف للنظر األشخاصیوقلشرطة بعدم التتقدیریة وافیة لضابط ا منح سلطة

ي ی  حظ أن المشرع لم یفرق بین البالغین واألحداث،ماللاو    جوز بمقتضاھما   كما أنھ لم یحدد السن والجریمة الت

ة    توقیف الحدث للنظر، ف انون اإلجراءات الجزائی ز   ق م یمی الغی     ل داث والب ین األح دة    ن مرة أخرى ب ق بم ا یتعل فیم

التوقیف  والمالحظ أن مدة ،)ج إ ق 2فقرة  51المادة (ساعة  48حیث جعلھا موحدة للفئتین وھي  ،التوقیف للنظر

  .المحددة بأربع وعشرین ساعة وفي القانون المصري والفرنسي  للنظر في الجزائر كبیرة بالمقارنة مع نظیرتھا

ر      أن ضابط الش لمنا ب ال إذا س ذا المج ي ھ ادة      وف ي الم واردة ف ة ال د العام ق القواع ر یطب ي الجزائ     طة القضائیة ف

ل       إ ق 141والمادة  65، والمادة 2فقرة 52، والمادة 2فقرة  51 د ك ري بعی ع الجزائ ون الواق ج على األحداث، یك

ف للنظر  البعد عن السیاسة الجنائیة فیما یتعلق بالمناداة بحمایة األحداث بتجنی أن     ،بھم إجراء التوقی لمنا ب ا إذا س أم

اك خروج      ؟"التعلیمات"؟ الشرطة القضائیة ال تطبق تلك النصوص فماذا تطبق ات یكون ھن ن ع وبتطبیق التعلیم

ا یُ  ة، وھن رعیة اإلجرائی دأ الش و مب كال وھ رح إش اوزات  ك ط ة التج ي حال دث ف ي الح ف نحم ن  ی ون م ذا یك ؟ ول

                                                
باألحداث فیما یتعلق بإجراء التوقیف للنظر یعد من قبیل حرمانھم من حقوقھم كأحداث، فإن عدم إیراد قیود على سلطة إذا كان عدم سن نصوص خاصة ) 1

 .لفئات األحداث ضابط الشرطة القضائیة عند تعاملھم مع األحداث الموجودین في خطر معنوي یعد أحد صور انعدام العدل في المعاملة اإلجرائیة حتى بالنسبة
قدر أنھ على المشرع  شك فیھ أنھ ال یمكن توقیف حدث للنظر متى كان سنھ صغیرا جدا حتى ولو كان الفعل المرتكب جنایة، وذلك ما یجعلنا ُنمما ال) 2

 .الجزائري أن یسارع إلى سن نصوص تحدد السن التي یجوز فیھا التوقیف للنظر
 .2001 جوان 26الصادرة في  01/08:المعدلة بمقتضى القانون رقم 3ق إ ج فقرة  51المادة ) 3



 الفصل الثاني لــفـطـوق الــقـحـة لـیـدولـال ةــیـاقـفـاالتل ـــي ظــر فــزائــي الجــداث فــاء األحـضـة قــومـظـنـم

 

116  
 

ر   ف للنظر لیصبح       الضروري عند سن قانون الطفل أن یأخذ المشرع الجزائ دة التوقی یص م ار تقل ین االعتب    ي بع

ل   4ساعات في الجنایات تمدد مرتین لنفس المدة، وفي الجنح  4 ساعات تمدد مرة واحدة لنفس المدة بإذن من وكی

دث وخطورة الفعل المرتكب     الجمھوریة في الجنایات والجنح، وأن یراعي في ذل ن الح ف    ،ك س وال یجوز التوقی

ا  للنظر في المخ الفات، وفي رأینا ال یمكن أن یبقى الحدث موقوفا للنظر أكثر من المدد المشار إلیھا أعاله نظرا لم

  .تتطلبھ قضایا األحداث من اإلسراع في اإلجراءات

  :على من اتفاقیة حقوق الطفل 3 فقرة 37تنص المادة و   

الغین       فصل كل وبوجھ خاص، ُی ...عامل كل طفل محروم من حریتھ بإنسانیةُی "  ن الب ھ ع ن حریت ل محروم م طف

ك     مصل ما لم یعتبر أَن ل الفضلى تقتضي خالف ذل ا   ،..".حة الطف ل    كم وق الطف ة حق ا    أوصت لجن ي مالحظاتھ ف

ر   ى تقری ة عل داث و  الالختامی ین األح ل ب مان الفص ر بض ة  جزائ ي مرحل الغین ف ازالب ة   االحتج ل المحاكم ا قب م

أن  وباعتبارفبمقتضى ھذه المادة وھذه التوصیات     .اوي في ھذا المجاللة لتلقي الشكوتأسیس آلیات فعالة ومستق

ع نصوص      ال لو عدل  فإن المشرع ،قوق الطفل ملزمة للقاضي الجزائريتفاقیة حإ داث م نصوص الخاصة باألح

ا     اإل ا، ولم ر إجباری وقیفھم للنظ ة ت ي حال الغین ف داث والب ین األح ل ب بح الفص ة ألص رطة  تتفاقی باط الش ن ض مك

ذه النقطة      القضائیة التذرع بعدم وجود النص في قانون اإلجراءات الجزائیة ت ھ اكن، وإن كان أو بعدم وجود األم

وطني  ي    قد تمت معالجتھا ولو إداریا بمقتضى منشور المدیریة العامة لألمن ال ارس   15الصادر ف ذي   1982م ال

ن طرف    أو األحدا يع األحداث الموجودین في خطر معنوجمیأصبح بمقتضاه  ث المنحرفین الذین یتم ضبطھم م

داث        فرق حمایة األحداث على مستوى أمن الوالیة أو من ام ضبط األح ین بمھ ر المكلف طرف ضباط الشرطة غی

  .1ئقةمتى تقرر توقیفھم للنظر، فإن ذلك یتم على مستوى أمن الوالیة حیث تتوفر األماكن الّال

  

  يـــبــطـالص ــحـــفـال) 2
ھ تعرض   أللنظر إثبات  الموقوفالفحص الطبي من الضمانات الھامة التي یستطیع بھا الشخص  عّدُی    داء ن  لالعت

دة  ت القاع ث نص ى 13/5حی ین عل د بك ن قواع ھ م ى  " :أن رة یتلق اء فت داث أثن ازاألح ة  االحتج ة الرعای والحمای

  ."النظر إلى سنھم وجنسھم وشخصیتھموالنفسیة والطبیة والجسدیة التي قد تلزمھم ب ...وجمیع المساعدة الفردیة

د  و    ي             أبالرجوع إلى التشریع الجزائري نج ة ف دة عام ا وضع قاع ق بالقصر بینم ا یتعل ذه النقطة فیم ھ أھمل ھ ن

ھ الشخص    2مكرر فقرة  51المادة  ق إ ج تجعل الفحص الطبي الزما عند انقضاء مواعید التوقیف للنظر إذا طلب

ن   وإذا تعذر ذلك قام ضابط الشرطة القضائیة بتعیین طبیب یقوم بمھمة  ،ھالموقوف أو محامیھ أو عائلت ص م الفح

                                                
فقرة ج من اتفاقیة حقوق الطفل یتناول موضوع الفصل بین المجرمین البالغین واألحداث المنحرفین دون أن یحدد فیما إذا كان  37نالحظ أن نص المادة ) 1

وبذلك النص یكون صالحا ألي إجراء یتضمن الحرمان  ،وبةالفصل یجب أن یكون أثناء التوقیف للنظر أو أثناء الحبس المؤقت أو أثناء تنفیذ التدابیر أو العق
 .فقوا تاركین التفاصیل للقواعد الداخلیةمن الحریة بما فیھ الحكم القضائي ویكون واضعوه قد ُو
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ا  ، 1ج إ ق 52ج والفقرة األخیرة من المادة  إ ق 2قرة ف 1مكرر 51خالل نص المادة  ین  من ھن د   أیتب ن المشرع ق

نح القصر أ     م یم ي ول ن   سوى بین األحداث والبالغین في مجال الفحص الطب از، لك ا  ي امتی داث    عملی ن األح كل م

ي  ھ      والبالغین ال یستعملون ذلك الحق الذي منحھ إیاھم المشرع، وذلك راجع ف م ب ى جھلھ ان إل ض األحی دم وع  بع

الي فالمشرع      اأحیانقیام الضبطیة بإخبارھم بھ، و وقھم وبالت أخرى عامل الخوف یجعلھم ال یطالبون باستعمال حق

امال،   الجزائري في ھذه النقطة قد أھمل حقوق الحدث إ اال ك ي     ونأمل ھم ص الطب ا  أن یجعل المشرع الفح  إجباری

  .النفسیة والعقلیة للحدث في مرحلة مبكرة ،وذلك للتمكن من اكتشاف الحالة الصحیة الطفلعند وضعھ لقانون 

  

  داثـــاألح ا معــــقضائیة أثناء تعاملھبطیة الـطة الضـلـى سـود الواردة علــالقی: ثـالــرع الثــفـال

  ةــدیــدیــود حــیـقـدث بــید الحــیــدم تقــــع: أوال
ة    إذا كان الشخص البالغ یجوز      ود حدیدی ده بقی إن الحال    تقیی ھ، ف د توقیف ث أن      عن داث، حی ف بالنسبة لألح یختل

رر عالسیاسة الجنائیة الحدیثة فیما یتعلق باألحداث تدعو إلى التخلي  ألن  ن استعمال القیود الحدیدیة مھما كان المب

ع      ،سلبیة من الصعب معالجتھا اسھ آثارذلك قد یترك في نف م تمن ة ل دول العربی إال أنھ من المؤسف أن تشریعات ال

  .2استعمال القیود الحدیدیة وغیرھا مع األحداث المنحرفین

ؤت        ق الدكتوریعلت إلى وفي ھذا اإلطار یمكن اإلشارة    اد الم اه بمناسبة انعق ال ألق ي مق مر الخامس  كامل السعید ف

  :للجمعیة المصریة للقانون بقولھ

دانیا         اإن الدول العربیة على الرغم من أنھا قطعت شوطا ھام   "  ھ می داث، إال أن ة األح ة ورعای ق بحمای ا یتعل فیم

ال     ھم بالحب ربط بعض دي ب دي األی ة مقی ر المحكم ى مق داث إل وقون األح م یس رطة وھ ال الش وم رج ا یق را م         كثی

البعض اآلخر   أو ربط ى دار المالحظة وال         ثیاب األحداث بعضھم ب ة إل ن المحكم د عودتھم م س الشيء عن ، ونف

  . 3"وإھدار لحقوقھ واعتداء على إنسانیتھ إھانةشك أن تلك الطریقة تنطوي على 

ود              و    ن القی ا م ة أو غیرھ ود حدیدی دث بقی د الح ع تقیی ص یمن دم وجود ن ن ع رغم م ى ال ھ أنَ  إَال ،في الجزائر عل

ن     الواقع العملي ال یتم إَال فيحسب تصریحات بعض رجال األمن والضبطیة القضائیة التقیید  ة الخوف م في حال

و أنَ الحدث أو في حالة إبدائھ مقاومة،  فرار ري    ویستحسن ل ن    یالمشرع الجزائ ذا الموضوع ب م ھ ح حس  ص واض

   .مجال للتجاوزات قطع أَيی

  

  

                                                
أحد أفراد عائلة الشخص ویجوز لوكیل الجمھوریة إذا اقتضى األمر، سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب : "ق إ ج الفقرة األخیرة 52تنص المادة ) 1

 ...".الموقوف للنظر أو محامیھ أن یندب طبیبا لفحصھ في أیة لحظة
 .199، ص 1975 ، مصر،اإلسكندریة منیر العصرة، رعایة األحداث ومشكلة التقویم، الطبعة األولى، المكتب المصري الحدیث،)  2
اآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال األحداث، عدد خاص بالمؤتمر الخامس للجمعیة  كامل السعید، اإلجراءات الجنائیة لمحاكمة األحداث، مجلة/ د) 3

  .510، ص 1992 مصر، المصریة للقانون، دار النھضة العربیة،
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  ھــاتــمــصـــذ بـــدث وأخـــر الحــویـــصــدم تــع: اــیــانـــث
ز      في الجزائر الضبطیة القضائیة     ة دون تمیی م بطاق تقوم بتصویر وأخذ بصمات األحداث المنحرفین وتنشئ لھ

داث المعرضین        طرف  تحسبا للجرائم التي قد ترتكب من  ا بالنسبة لألح ي المستقبل، أم دث ف ھ  لالنحراف الح    فإن

ن أس    ارب م ن شخصیتھ،      ال تلتقط الصور والبصمات إال للحدث الھ ض اإلفصاح ع ذي رف دث   رتھ وال د الح فتقیی

ذلك ف    اوأخذ بصماتھ وتصویره إجراءات قد تترك أثر دث، ول ذه      إبالغا في نفسیة الح اول المشرع ھ رى أن تن ا ن نن

ة ر    داث وتسھل مھم جال الضبطیة القضائیة، ألن وجود     النقطة من الضرورات الملحة لكونھا تحقق حمایة لألح

ھ    م یطبقون ة    النص یجعلھ ى السلطة التقدیری ذا الموضوع        دون اللجوء إل اول ھ ن نصوص تتن رح س الي نقت ، وبالت

  :الحساس بالتفصیل وذلك على النحو التالي

ا    13منع تقیید وتصویر وأخذ بصمات األحداث المنحرفین الذین تقل أعمارھم عن  ــ1 ت أفع و كان د  سنة ول لھم تع

  .جنایة إال بإذن من القاضي المختص

د    منع تقیید وتصویر وأخذ ب ــ2 ذین تزی داث المنحرفین ال ارھم   صمات األح ن  أعم ن     13ع ل ع سنة   18سنة وتق

  . الذین ارتكبوا جنح بسیطة أو مخالفة إال بإذن القاضي المختص

ذ صور وبصمات       في حا سنة 16أكثر من  من العمر إجازة تقیید األحداث البالغینــ 3 ذا أخ ة وك دائھم مقاوم لة إب

ذ بصمات وصور واستعمال         القانون األحداث الذین ارتكبوا جنایة أو جنحة، أي  نح الشرطة القضائیة حق أخ یم

   .ن وخطورة الفعل المرتكبالقیود في حدود ضیقة جدا وذلك باألخذ بمعیاري الس

ض     األحداث الموجودین في خطر معنوي إًالوال یجوز على اإلطالق أخذ صور وبصمات وتقیید     ة رف ي حال ف

یسمح باإلطالع على السجالت  وأَالذن من النیابة أو القاضي المختص، الحدث الكشف عن ھویتھ ویكون ذلك باإل

داث إالَ  د           المحفوظة فیھا صور وبصمات األح ن الرش دث س وغ الح ا بمجرد بل ف تلقائی ات القضائیة وأن تتل للھیئ

  .1الجزائي

  ديــیــھـمـــتـث الــحــبـج الــائــتــي نـــرف فــصــــالت :ثــالــثـالب ــلــطــمـال
ي الشكوى      شرطة أسند المشرع لضابط ال     ة تلق ع االستد   القضائیة مھم تثناءا إجراء   والبالغات وجم الالت واس

م    االبتدائیة في حالة الندب، وألزمھم بتحریر محاضر بذلك دون تفرقة التحقیقات  ھ ل داث، إال أن بین البالغین واألح

ك المحاضر     زمھم بإرسال تل اره المخول       2یمنحھم حق التصرف في نتائج عملھم وأل ة باعتب ل الجمھوری ى وكی إل

ولى إدارة         التصرف في نتائج البحث التمھیدي،  قانونا حق ي تت ة ھي الت ل الجمھوری ي وكی ة ف ة ممثل فالنیابة العام

ادة           وھي  3أعمال  الضبط القضائي ص الم ذا حسب ن ذ بشأنھا وھ ا یتخ رر م ي تق ص   ،4ق إ ج 36الت ن ن ذه  وم  ھ

                                                
إدارات ": حت عنوانت 1960أنظر ملخص توصیات األمم المتحدة في المؤتمر الثاني لمكافحة الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقد في لندن في شھر أوت ) 1

  :المشار إلیھ في رسالة" الشرطة المتخصصة في مكافحة انحراف األحداث
 .364، الحمایة الجنائیة لألحداث، المرجع السابق، ص أحمد محمد یوسف وھدان /د
 . ق إ ج 2فقرة  18المادة ) 2
 .ق إ ج 2فقرة  12المادة ) 3
 ...".ئیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة لكي تنظر فیھا أو تأمر بحفظھا بقرار قابل دائما لإللغاءویبلغ الجھات القضا: "...ق إ ج 36تنص المادة ) 4
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ع              یتبین لنا أَن المادة ق أو رف تح تحقی ب ف ن طل دي ال یخرج ع ائج البحث التمھی ي نت ة ف ل الجمھوری تصرف وكی

  :لما یلي وسنتناول العناصر الثالثة تباعًا دعوى أمام المحكمة فیما بعد أو األمر بحفظ األوراق

  

  قـــیــقــحــح تــتـــب فــلـــط: رع األولــــــــفـال
اءاً     ل        تتم متابعة الحدث الذي ارتكب جنایة أو جنحة بن ھ وكی ذي یوجھ ق ال تح تحقی ب ف ى طل ة إمَ   عل ا الجمھوری

نص      ا ت ب م داث، حس ي األح داث أو قاض ؤون األح تص بش ق المخ ي التحقی ى قاض ادة  إل ھ الم ق إ ج  452 علی

تح    وأَن جنایات والجنح،البفقراتھا الثالث، التحقیق في قضایا األحداث وجوبي في  ب ف وكیل الجمھوریة یوجھ طل

ي   ى قاض داث إل ل األح ن قب ة م ات المرتكب ي الجنای ق ف س    تحقی ا أن نف داث كم ؤون األح تص بش داث المخ األح

قاضي  لن تعھد أفي حالة تشعب القضیة للنیابة العامة و ،استثنائیة القاضي یمكن أن یقوم بالتحقیق في الجنح بصفة

ي  1ةبموجب طلبات مسببطلب قاضي األحداث و على ًاالتحقیق بإجراء تحقیق بناء ، بینما یوجھ طلب فتح تحقیق ف

  .لقاضي األحداث أصًال جنح األحداث

ھ ق إ ج فإَن 2 فقرة 59المادة  ،وإذا كان المشرع أجاز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة في الجنح المتلبس بھا   

ن وفي مجال األحداث یجوز ذلك،  داث    یكون التحقیق في الجنح المرتكبة م ل األح ا قب ا     وجوبی ا بھ ان متلبس و ك  ول

رة  59 المادة ق     أمَ . ق إ ج 3 فق تح تحقی دى جواز ف ن         ا بالنسبة لم د أجاز المشرع لم دني، فق بواسطة اإلدعاء الم

ادر    یدعي إصابتھ بضرر من جراء ج  دث أن یب ا ح ة ارتكبھ ادة     ریم ة، الم دعوى العمومی ك ال رة  475 بتحری  1 فق

ام    نفس المادة تجیز للمدعي المدني التدخل لضم دعواه ة أم المدنیة إلى الدعوى الجزائیة التي تباشرھا النیابة العام

ق  ي التحقی داث، قاض ي األح ؤون األ قاض تص بش داثالمخ داث  ح م األح ام قس ادة، أو أم رةال 475 الم ة فق        الثانی

   .ق إ ج

  

  داثـــا األحـایـضـي قــكم فــئة الحــیـام ھــوى أمـــدعـك الـریــحـواز تــدى جـــم: يــانــثـرع الــفـال
د    :أوال ع ال ة رف داث     في جنح األحداث المتلبس بھا لم یجز المشرع للنیابة العام م األح ام قس ث  عوى مباشرة أم حی

نص ادة ت رة 59 الم ى 3 فق ادة "  :عل ذه الم ام ھ ق أحك ان  ...ال تنطب خاصإذا ك اھمتھم األش ي مس تبھ ف ي  المش ف

  ."...ةالجنحة قاصرین لم یكملوا الثامنة عشر

ع دعوى ق    :اـیـانـث ة رف ات      في مخالفات األحداث أجاز المشرع لوكیل الجمھوری م المخالف ام قس ضائیة مباشرة أم

ادة   ج إ ق 446 وھو ما تناولتھ المادة الخاصة بالبالغین ا   ق إ  459وحسب الم ي جاء فیھ إذا رأى قاضي  "  :ج الت

ة أ    ون إال مخالف ائع ال تك داث أن الوق اظرة     األح ة ن ى المحكم یة عل ال القض ادة   ح ي م اع   ف ات باألوض المخالف

      . "146 المنصوص علیھا في المادة

                                                
 .ق إ ج 452المادة ) 1
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ل       ارتكبھایمكن للمضرور من مخالفة و ا أن وكی ات علم م المخالف ام قس حدث طبقا للقواعد العامة اإلدعاء مدنیا أم

ا   الجمھوریة ھو الوحید المخول لھ متابعة األحداث المقدم بشأنھم شكوى مسبقة من اإلدارة صاحبة الم  صلحة طبق

ق ا  ج،  إ ق 2 فقرة 448 للمادة الغین وف ا    وتتم محاكمة األحداث أمام قسم المخالفات الخاص بالب ة فیم د العام لقواع

ة إال أن   ة        یتعلق بالتكلیف بالحضور لجلسة المحاكم ق أوضاع العالنی ة یكون وف اد المحكم ا انعق نص  وفق ادة  ل  الم

  .ج إ ق 468

ـ ثـالـث دخل           :اـ داث الت ن قاضي األح ب م ة أن یطل ل الجمھوری وي، لوكی ر معن داث المعرضین لخط بة لألح بالنس

قاضي األحداث  وبما أَن،  3-72 مراألمن  2 معنوي وھو ما نصت علیھ المادةخطر  لحمایة الحدث الموجود في

ق و    استثناءا في قضایا األحداث الموجودین ف ھ صالحیة التحقی وي ل ت،     ي خطر معن س الوق ي نف ة ف ھل  فالمحاكم

   ؟أو تحریكا لھا یعد رفعا للدعوى تقدیم عریضة لقاضي األحداثب اإلجراء الذي یقوم بھ وكیل الجمھوریة

داث المعرضین           أَن ھنا یمكن القول    دان األح ي می ة ف ل الجمھوری ن وكی دیم العریضة م ن أن   لالنحراف تق یمك

ب أنَ         ن جان ك اإلجراء م ى ذل النظر إل ة، ب اً      یأخذ حكم  تحریك دعوى الحمای التحقیق وفق وم ب داث یق  قاضي األح

ث أنَ   عتبر اإلجراء رفعًای لنص القانون، ویمكن أن ي قضایا     لدعوى الحمایة إذا نظرنا إلیھ من حی م ف ھ قاضي حك

  .األحداث الموجودین في خطر

  

  ظــــفــحـــالــر بــــاألم: ثـــــالــثـرع الــــــفـال
بالنسبة لألمر بحفظ األوراق قد یرد على حق النیابة العامة قیود ال تسمح لھا برفع أو تحریك الدعوى العمومیة    

ة    كما ھو الشأن في اشتراط المشرع في بعض الجرائم حصولھا على شكوى أو طلب أو إذن كما ال تستطیع النیاب

ة وفق          دعوى العمومی اء ال باب انقض د أس وافرت أح ى ت دعوى مت ك ال ة تحری ال ًاالعام اء  م واد ج ي الم                             ف

ة  ،ج إ ق 389 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ل الجمھوری أمر وكی رّ وی ر مج ل غی ون الفع دما یك الحفظ عن وافر ب د ت م أو عن

  .3أو مانع من موانع المسؤولیة 2أو مانع من موانع العقاب 1سبب من أسباب اإلباحة

ع المسؤولیة مجاالَ         ن موان انع م دأ       واسعاَ  وفي مجال األحداث یفتح صغر السن كم ال مب ي إعم ة ف ة العام للنیاب

ظ   وافرت أرك   المالئمة الذي بمقتضاه تقرر حف و ت ین      األوراق ول ك بع ي ذل ذة ف ة، آخ ار ان الجریم مصلحة   االعتب

دد مسؤولیتھ         ي تح ة الت ذكیره بالنصوص القانونی ع ت انوني م دث    4الحدث، مكتفیة بتسلیمھ لولیھ الق ن سلوك الح  ع

  .أن تحذر القاصر من تكرار تلك األفعال متى رأت ذلك ضروریا ولھا أیضَا

                                                
  .ق ع 40و 39أنظر المادتین ) 1
 .ق ع ھذه المواد في نفس الوقت تضع قیدا على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 389، 387 ،373 ،369- 368المواد ) 2
 .ق ع 49، 48، 47أنظر المواد ) 3
دج على الوالدین أو الوصي أو متولي الحضانة في حالة اإلغفال الواضح لرقابة الحدث ویمكن  500إلى  100 من ةالییجوز للقاضي أن یحكم بالغرامة الم) 4

  مطالبة بالتعویض طبقاالاألفعال التي قام بھا الحدث  ق إ ج، ولمن لحقھ ضرر من جراء 32المادة و 2فقرة  481للقاضي أن یضاعف تلك العقوبة المادة 
المادة  من القانون المدني، كما یجوز لمن لحقھ ضرر من جراء جنایة ارتكبھا حدث أن یدعي مدنیا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث 124للمادة 
 .ق إ ج 2فقرة  478
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یجیز إجراء الصلح    لكنھالمشرع الجزائري موضوع تصالح الضحیة مع الحدث بنصوص خاصة، لم یتناول و   

  :ج إ ق 381تنص المادة ، ولى القضاءتخفیف العبء ع قصد في المخالفات المعاقب علیھا بغرامة

ة بإ       "  ت لمخالف ھ محضر مثب ة المحال علی خطار  قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العام

  ...".بأنھ مصرح لھ بدفع مبلغ على سبیل غرامة صلح  المخالف

ادة ا    ت الم ن وإذا كان واد م ابقة والم ى  382لس داث، إ ق 893إل الغین واألح ى الب ق عل رى أَن ج تطب ى فن ھ عل

داث    المشرع أن یضع ع الضحیة       نصوصا خاصة باألح نظم إجراءات التصالح م ن  ت د س ل   عن انون الطف ع   ،1ق م

ادة         واألخذ بعین االعتبار سن الحدث  ن الم ث م د الثال ة البن ك ھي غای ة    40التكفل بمصالح الضحیة وتل ن اتفاقی م

  :على حقوق الطفل التي تنص

ال            "  ى األطف ة خصیصا عل وانین وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبق ة ق ز إقام تسعى الدول األطراف لتعزی

  ...."باتالذین یدعى أنھم انتھكوا قانون العقو

رة الثال نص الفق د وت ن البن ة م ادة 3ث ن الم ى 40 م وب "  :عل اذ یستص د  اتخ دابیر عن اءت ؤالء  االقتض ة ھ لمعامل

  ."...األطفال دون اللجوء إلى اإلجراءات القضائیة

م     م یق ري ل ي مجال األ     ب فالمشرع الجزائ ة ف وانین إجرائی ن ق ع    س داث تتطابق م ة ح ل    اتفاقی وق الطف ا فعل  حق  كم

ھ صالحیات         و مثالالمشرع التونسي  ال صفة الضبطیة القضائیة، وأسند ل ة األطف الذي أضفى على مندوب حمای

  . 2لالتفاقیةجراءات القضائیة تطبیقا واسعة في معالجة قضایا األحداث بغرض إبعادھم عن اإل

كان  تىالمخالفات وفي الجنح البسیطة مالصلح بالنسبة لألحداث في نجد أن قضاة النیابة العامة یطبقون  یًاعملو   

ت الضحیة       الحدث صغیرا دث بتعویض الضحیة أو تنازل ا  ومتى قبل ولي الح ن حقھ ا أنَ  ،ع ین    كم ذون بع م یأخ ھ

ة فإنَ    ا إذا ُحقبل تحریك الدعوى العمومیة، أمَ  االجتماعيث ووضعھ سلوك الحد االعتبار دعوى العمومی ھ ركت ال

ة ال یجوز     د العام ا للقواع ن ال          طبق ازل المضرور ع و تن دعوى ول ن ال ازل ع ة التن ة العام ام    للنیاب ھ أم ة بحق مطالب

انوني           نصوص اتفاقیة حقوق الطفل َنإو، 3القضاء الجنائي ص ق دور ن ة ص ى غای ة إل ى معطل ذا المجال تبق في ھ

دث        ذا المجال یكون الح ي ھ ص ف إجرائي یحدد المبدأ وشروط تطبیقھ حفاظا على مبدأ الشرعیة، وبعدم صدور ن

حقوق الطفل المتمثلة في إبعاده كل ما أمكن عن اإلجراءات القضائیة    اتفاقیةحد أوجھ الحمایة التي أقرتھا لھ فقد أ

ة سلطات أوسع          ض حمایة األحداث فإَنوبغر ة العام نح النیاب ص یم دار ن ي إص ھ یكون من الضروري اإلسراع ف

ن ذل      ا أمك ادة    فیما یتعلق بقضایا األحداث بغرض إبعاد الحدث عن اإلجراءات القضائیة كلم دف الم  40ك وھو ھ

  .االتفاقیةمن  3بند 

                                                
من قانون األحداث  1فقرة  1-12المادة (تأمر بالحفظ في مجال األحداث متى قبلت الضحیة التعویض المشرع الفرنسي أجاز صراحة للنیابة العامة أن ) 1

 ).الفرنسي المعدل
 .1995من مجلة حمایة الطفل التونسیة الصادرة سنة  50إلى  28أنظر الفصول من ) 2
 .ق إ ج 2فقرة  2المادة )  3
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  يـــانـــثــث الــحـبــمـال

  قـــیـقـحـــالتالل ـــخداث ـــاألحوق ـــقــحة ــایــمــح

ة اإل   التحقیق مع ا رغم أَن    ي الواقع ا      ة المنسوبة  ی نحرافلحدث یتناول البحث ف ھ لھ ن ارتكاب ة ع ع األدل ھ وجم    إلی

دلوال   ن للتحقیق في مجال األ إھ باإلضافة إلى ذلك فأَن إَال داث م ع فكرة    اآخر ح ق م ام ، یتف دث  بشخص   االھتم الح

ق  أدت بھ إلى ارتكاب الفعل المنحرفالدوافع التي والظروف و ، وذلك ھو الفارق األساسي والجوھري بین التحقی

  .1تھم البالغممع الحدث المنحرف وال

ا لیس  " تحقیق"كلمة  إلى القول أَن ةھذا ویذھب الدكتور منیر العصر    ي    تھن ر الفن ى     التعبی دل عل ذي ی دقیق ال ال

ة    "التي تتخذ تجاه الحدث في ھذه المرحلة، فالتسمیة الدقیقة في رأیھ ھي اإلجراءات  ص الحال ة    أوفح تحري حال

ث              ل صائبة وھي تسمیة  ، "الحدث  ن حی الغ م تھم الب ع الم ق م ن التحقی ف ع تھم یختل دث الم ع الح ق م ون التحقی ك

  .2الھدف والغایة

ة  و    عى السیاس ة الحدیث تس ي مختالجنائی اع  لة ف ى إخض الم إل ین    ف دول الع رفین أو المعرض داث المنح األح

راف ر لالنح ى إج عاإل الل جمی زة خ دعو ءات متمی ل ال ت و ى،مراح بإذا كان ة أغل ة العربی ریعات وخاص       التش

نّ  جمع االستدالالت خاللباألحداث  ةخاص الم تضع نصوص م    فإنھا جمیعا س اء  ت نصوصا خاصة بھ ق  أثن التحقی

ة،   تنفیذ األحكام، وو والمحاكمة د العام ر تحیل فیما ال یوجد بھ نص إلى القواع ا   تسیر أن التشریعات ال   غی جمیعھ

ات        طة الجھ ة بواس ق بالحمای ا یتعل واء فیم ا س ابق تمام ط متط ى نم داث    عل ع األح التحقیق م ة ب                 المختص

و   أو ن ی ض            اإلجراءات التي تتخذ حیالھم م ھ، فیسند بع ة التصرف فی ى غای ق إل ي حوزة المحق ف ف م دخول المل

دة           ى ع بعض إل ي حین یسندھا ال دة كالتشریع المصري ف المشرعین مھمة التحقیق في قضایا األحداث لھیئة واح

ري ین الفرنسي و ات قضائیة كالتشریع جھ ى          ،الجزائ داث إل ي قضایا األح ق ف ر التحقی ذا األخی ث أسند ھ دة  حی  ع

 .ائیةجھات قض

وق  والتحقیق  أثناءغرض تبیان حقوق الحدث المخالف للقانون ول    مدى توافقھا مع األحكام الواردة في اتفاقیة حق

ي  مطالب  ثالث ھذا المبحث من خالل إلیھا ضمن فإننا سنتطرق، ھذه المرحلةالطفل في  ب  حیث سنتناول ف المطل

وق و  المطلب الثاني، وفي األشخاص المكلفین بالتحقیق في قضایا األحداث األول ة    الحق ررة لحمای الضمانات المق

ق الماسة   المطلب الثالث فسنتطرق فیھ إلى  أمااألحداث أثناء التحقیق  األوامر الجنائیة التي تصدرھا ھیئات التحقی

 .بشخص الحدث

  

 

                                                
1) Bouloc, Bernard. Pénologie, Exécution des sanctions adultes et mineures, 2ème  édition, DALLOZ, 2002, P195. 

 . 182، المرجع السابق، ص رعایة األحداث ومشكلة التقویملعصرة، منیر ا )2
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  داثـــا األحـــایـــضـقي ـــق فـــیــقــحــتـالـــن بـــیــفــلــكـمـاص الــــخــاألش: ب األولـــلــطــملـا
ى مستوى محاكم الدرجة                   ات قضائیة، فعل دة جھ ى ع داث إل ي قضایا األح ق ف ري التحقی أسند المشرع الجزائ

من قسم  إلیھالمحالین  واألحداثنجد قاضي األحداث یحقق في قضایا القصر الموجودین في خطر معنوي  األولى

نح    ي الج ق ف ا یحق ات، كم ا البسیطة، المخالف تص بشؤون    أم ق المخ داثقاضي التحقی ي   األح ق ف اتفیحق  الجنای

  .األحداثعلى مستوى محاكم الدرجة الثانیة المستشار المندوب لحمایة  األحداثوالجنح المتشعبة، بینما یحقق مع 

داث ا بالنسبة  أَم    الغین  لألح ر    الب ن العم م          16م ق معھ ة فیحق ة أو تخریبی ال إرھابی اب أفع ین بارتك سنة والمتھم

  .ق إ ج 2فقرة  249قاضي التحقیق الذي یحقق مع المتھمین البالغین طبقا لنص المادة 

ذا ال   اوإذا ك    ان ھ ا إذا ك رراً        تن من الضروري تبیان م ات مب دة جھ ین ع ق ب ام التحقی ع مھ اً  قسیم أو توزی  ومحقق

داث،    ة لألح إَنالحمای عوبة   ف م ص ة ال   تواجھ أھ ي مرحل ن یبحث ف ع  تم ق م داثحقی ات    األح ام ھیئ ل مھ ھي تماث

رعین  إلىتقسیم ھذا المطلب  نا، ومع ذلك حاولالتي تجعل التقسیم صعبا 1التحقیق ا تطرق ،ف رع    ن ي الف ى   األولف إل

ي   طة قاض ق بواس داثالتحقی اني األح رع الث ي الف ي   ، وف طة قاض ق بواس ى التحقی قإل ؤون  التحقی تص بش المخ

التحقیق      األحداثالمندوب لحمایة  للمستشارخصص فرعا ندون أن  األحداث ق المختص ب ا لقاضي التحقی ، وفرع

ام ، واألولىعلى مستوى محاكم الدرجة  األحداثال تخرج عن مھام قاضي  األولن مھام مع البالغین أل اني   مھ الث

ن     إلىشیر نوس ،األحداثالتحقیق المختص بشؤون قاضي  مھامختلف عن ال ت ا م ال كل ما یتفرد بھ كل منھم  أعم

   .إلیھضمن التقسیم المشار 

  

  داثـــي األحـــاضــــة قـــطـــواســـق بـــیـقـحــتــال: رع األولــــفــال
ھ   ،الحكمبین التحقیق و اعتباره یجمع عتبر قاضي األحداث العمود الفقري في قضاء األحداث بُی    فالمشرع منح ل

ذین   لالنحراف صالحیة التحقیق في قضایا األحداث المعرضین   ار  ال ل أعم ا لألمر     21ن م ع ھتق ك طبق  سنة وذل

م ة و   3-72 رق ة الطفول ق بحمای ة المتعل ا    و، 2المراھق ي جنای یھم ف ي عل داث المجن ادة   األح ق الم نح وف        ت أو ج

ذلكوج  إ ق 493 ن     ك ر ع ض النظ ة بغ ة أو مخالف ف جنح ة بوص وا جریم ذین ارتكب رفین أي ال داث المنح األح

من طرف البالغین بشأن الحضانة وكذا مصاریف  ینظر قاضي األحداث في قضایا األحداث التي ترفعكما  ،سنھم

    .بشأن اإلغفال الواضح لرقابة الحدث المودع لدى شخص طبیعي أو معنوياإلیداع والرعایة و

  

  

  

                                                
  .قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث لھما نفس الصالحیاتالمقصود بالتماثل ھو أن قاضي األحداث و) 1
   تم عرضة للخطر أو یكون وضع حیاتھوأخالقھم أو تربیإن القصر الذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما، وتكون صحتھم : " على تنص المادة األولى منھ )2
  ".سلوكھم مضرا بمستقبلھم، یمكن إخضاعھم لتدابیر الحمایة والمساعدة التربویة، ضمن الشروط المنصوص علیھا في المواد الواردة بعده أو  
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  ويـــــنـــعــر مــــطـــخــن لــــیـــرضــعـــــمـداث الـــحاأل عــق مــــیـقــحــتـال: أوال
ن         وي ع ر معن ي خط ودین ف داث الموج ع األح ق م ي التحقی داث ف ي األح الحیات قاض رج ص روط الال تخ ش

ا القاضي     كذا اإلجراءات القاضي من التدخل لحمایة الحدث وفرھا حتى یتمكن االواجب تو وم بھ ي یق ة الت  المرحلی

ق بالقاضي    عن تخرج شروط التدخلال و، اتخاذ التدبیر المالئممن التحقیق و االنتھاءإلى غایة  شروط شكلیة تتعل

ا و  و ا ومعنوی د الضمانات        ھي أن یكون القاضي مختصا محلی ص القاضي أصبح أح أن یكون متخصصا، فتخص

ى الوصول      . 1لمعرضین لخطر معنوياسیة بالنسبة لألحداث المنحرفین واألسا ادرا عل فالقاضي یجب أن یكون ق

تح     ھ ی ھ لشخصیتھ تجعل ھ،     إلى شخصیة الحدث المعقدة ألن معرفت ذي سیتخذه حیال دبیر ال ي الت لنجاح عمل   و كم ف

عمال اجتماعیین وكالء الجمھوریة وین ومحامطة والقاضي یجب أن یكون كل المتدخلین في ملف الحدث من شر

  .لھم درایة بأسالیب التعامل مع القصرومتخصصین 

ن األمر    2لقد تناولت المادة و ،لقاضي ھو وجوب تقدیم عریضة لھالثاني من شروط التدخل المتعلقة باوالشرط  م

  .قاضي األحداثلاألشخاص الذین یجوز لھم تقدیم عریضة  72-3

ق باو    روط تتعل اك ش دث وھن ق  لح وي وف ر معن رض لخط دث مع ون الح ي أن یك ص ال ھ ادة ن ر 1م ن األم           م

ادة     ھيو 72-3 ق الم ل       ج، و إ ق 493أن یكون ضحیة وف م یكم ة ل دث محل الحمای ي  ، وسنة  21أن یكون الح ف

ادة     18تمام بالتعلیق على ھذا الشرط نجد أن في التشریع الجزائري سن الرشد الجزائي یكون  نص الم ا ل          سنة طبق

ادة    ،سنة 19م یكون بتمام  ق 40طبقا لنص المادة ي وسن الرشد المدن ج إ ق 442 ي الم ى  إال أن المشرع ف األول

ة و   ة الطفول ة            من قانون حمای ى غای وي إل ي خطر معن داث الموجودین ف دخل بالنسبة لألح ن الت ع س ة رف      المراھق

ذا   ،2سنة 21 ا  وھ ن    م ا نتساءل ع ذي ا سبب الیجعلن ي خطر          ل داث الموجودین ف ة األح رر حمای جعل المشرع یق

لإلجابة و، ؟سنة تسعة عشربسنة والمدني نیة عشر بثمابینما سن الرشد الجزائي محدد  ،سنة 21معنوي إلى غایة 

ذا ال ى ھ ة استعل ى دیباج وع إل ب الرج ر  ؤل یج ادئ و 3-72األم ن مب ا م ا ورد فیھ ث  ،م ا حی ین لن دف أن یتب ھ

ن       المشرع في  دد ممك ر ع ى أكب ة عل المراحل األولى من استقالل الجزائر كان منصبا على محاولة إضفاء الحمای

ة         ك اآلون ي تل ات الشباب نظرا للوضع السائد ف رّ       و ،من فئ ا االستعمار الفرنسي م ي تركھ م أن الوضعیة الت  رغ

ي  لو ،سنة 21بقي السن و 3-72 تعدیل في األمر سنة إال أنھ لم یحدث أّي 49علیھا  م یتناول المشرع الجزائري ف

ر ب     3-72 األم داث األجان ان لألح ا إذا ك تفادةم ة و   االس راءات الحمای ن إج دث     م ا الح ع بھ ي یتمت ة الت التربی

ر  رض للخط ري المع داث       و الجزائ ع األح ى جمی ق عل ام یطب ص ع ع ن لیة وض ول بأفض ى الق دعو إل ا ی ك م ذل

                                                
1) Allaix, Michel. La spécialisation des magistrats de la jeunesse: une garantie pour les mineurs de justice, Garapon, 
Antoine. Salas, Denis (Dir). la justice des mineurs, Evolution d'un modèle, BRUYANT, L.G.D.J Paris, 1995, p79-80.           

: لطفولة والمراھقة، منشور في الجریدة الرسمیة بتاریخیتعلق بحمایة ا 1972فیفري  10الموافق لـ 1931ذي الحجة عام  25مؤرخ في  3-72األمر رقم  )2
  .15، العدد 1972فیفري  22
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د كما أنھ  ،دین في خطر مھما كانت جنسیتھمجوالمو دابیر     لم یتناول أیضا ما إذا كان ترشید الح ي ت ھ ف ده حق ث یفق

  .1التربیةالحمایة و

  

  قـــیــقــحـــاء التــــنـــداث أثــــي األحـــــاضــا قـــھـــب ومــــقـــي یــــتـراءات الـــاإلج )1
وي               داث المعرضین لخطر معن ق بالنسبة لألح ھ كقاضي تحقی ة المسندة إلی یجوز لقاضي األحداث بحكم المھم

دث        التيو 2تخاذ بعض التدابیر المؤقتة تجاه الحدثا ى األسرة والح ر عل دى كبی ا ص ذ   و ،یكون لھ ى ھ ه نصت عل

الحدث في بیئتھ األسریة  يیر تبقدابنصت على ت 3-72من األمر  5فالمادة  ،3-72من األمر  6و 5التدابیر المادة 

ھ    6المادة وأو لدى شخص موثوق فیھ،  ائلي كإلحاق من نفس األمر نصت على تدابیر تخرج الحدث من وسطھ الع

ي    وین المھن ة أو التك د للتربی ة أو معھ ة أو مؤسس اعدة الطفول ة بمس لحة مكلف ة أو بمص واء أو المراقب     بمركز لإلی

  .أو العالج

  :یتبین أن عمل قاضي األحداث في ھذا المجال ینقسم إلى  33-72من األمر رقم  4و 3إلى المواد الرجوع وب   

  ). 3المادة (  ھم عالقة بالحدثلاألشخاص الذین لھم عالقة أو یمكن أن تكون الحدث وسماع  -

   ).  4المادة ( التحري حول الحالة االجتماعیة والطبیة والعقلیة والنفسیة للحدث القیام بإجراءات -

  :األشخاص الذین یقوم قاضي األحداث بسماعھم ھموبالتالي 

  

  دثــــــحــاع الـــــمــــــــس )أ
دة       ن قو  14/2نصت القاع ى   م ین عل د بك وى        ": اع ق المصلحة القص ى تحقی یتوجب أن تساعد اإلجراءات عل

دثلل و  و ح ي ج تم ف ن التأن ت ا وأن  م ارك فیھ دث أن یش یح للح اھم یت ة ف ھ بحری ن نفس ر ع ادةو ،"یعب ت الم        نص

ل    2فقرة  12 وق الطف ة حق ى  من اتفاقی ل بوجھ خاص فرصة       ..." :عل اح لطف ي أي إجراءات     االستماع تت ھ ف إلی

  ."...إداریة تمس الطفلقضائیة و

ا و    فرغم أن التحقیق كقاعدة عام    الغین یكون دقیق ي قضایا     مفصّ ة بالنسبة للب ق ف إن المحق دما   ال، ف داث عن األح

دث    لذلك بعدم الخوض في التفاصیل ألن ذیبتعد عن التدقیق في األسئلة، و یسمع الحدث یجب أن ؤدي بالح د ی ك ق

اع اإلإلى  ة    متن ول الحقیق ن ق دث مستعم         ،ع وم بسماع الح ق أن یق ى المحق ھ عل ا أن ادي     الكم أسلوب المناقشة الع

ا ھ ناقشة قانونیة ال یفھم، كما علیھ أن یبتعد عن الخوض في مسلطة باستعمال التخویف والتھدیدفیجب أال یظھر ال

أن الغرض الو           و ،الحدث دث ب اع الح ار ھي السعي إلقن ین االعتب ذھا القاضي بع د  أھم نقطة یجب أن یأخ ن حی  م

                                                
1) Pandele, Gilbert. La protection des jeunes par le juge des enfants, les éditions ESF, Paris 1977, p18.    

تم إحصاء  2001ففي سنة تبین إحصائیات المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي أن عدد األحداث الموجودین في خطر معنوي یتزاید من سنة ألخرى،  )2
طرف ، أنظر في ذلك مشروع تقریر حول حمایة الشباب، جنوح األحداث المعد من حدثا 2851تم إحصاء  2002في سنة  في خطر معنوي بینما حدثا 2211

  . 31، ص 2003المجس الوطني االقتصادي واالجتماعي لجنة السكان والحاجات االجتماعیة، ماي 
  .المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة 3-72من األمر  4و 3أنظر  المواد ) 3
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ھ ھو مساعدتھ و    ھ      مثولھ أمام ن المشاكل المحیطة ب ھ         إخراجھ م ن حق ھ م ره بأن ھ ویخب ك بحضور ولی ویكون ذل

ھ إال      بم االستعانة دم اإلدالء بأقوال ي ع ھ الحق ف ك المستشار   ستشار ول ذا  ، 1بحضور ذل ا  وھ ادة   م ھ الم    نصت علی

رة  40 د 2 فق ا  )ب(بن اء فیھ ث ج ھ  ب..." :حی ور والدی رى وبحض بة أخ انوني أو بمساعدة مناس ار ق ور مستش      حض

ھ  نییأو األوصیاء القانون ا   "...علی ذلك م دة     وك ھ القاع ي أن     ": 15/1نصت علی دث الحق ف ھ طوال سیر    یللح مثل

ع مراحل اإلج      " : 7/1القاعدة كذلك و "...اإلجراءات مستشاره القانوني  ي جمی ل ف ة   تكف راءات ضمانات إجرائی

ین         "...أو الوصي  حضور أحد الوالدین...أساسیة مثل ة تعی ى غای ده أن یؤجل سماعھ إل دث أو وال فإذا اختار الح

ھ ذ  ان ل ھ ك دافع عن ار ی ك،مستش ق   ل ة التحقی ى جلس دث إل ھ الح ود فی ق یع اریخ الح ى ت ق عل ي و ویتف ھ قاض ینب

با      2ولي الحدث إلى مسؤولیتھ المدنیة األحداث راه مناس دث أي إجراء ی انون سمح    ،وأن یتخذ بشأن الح أي أن الق

  .اتخاذ أي إجراء احتیاطي في مصلحة الحدثلقاضي األحداث ب

  

  نــــدیــــوالــلل اعــــمــتــــساإل )ب
رار ال     اذ الق ن اتخ ق م ي التحقی تمكن قاض ى ی دین محت ماع الوال وم بس ھ یق ة علی دث المعروض ة الح ب لحال           ناس

انوني   ؤول الق ن الأو المس دث ع انون و  ح یھ الق ا یقتض ق م دة   وف ت القاع د نص ى   15/2ق ین عل د بك ن قواع           :م

ي اإلجراءات   االشتراكللوالدین أو الوصي حق "  داث الموجودین ف        ،"...ف دث بالنسبة لألح اء الح ي فسماع أولی

ا ل لیس لكونھم قصرا فھم بالغ 3-72من األمر  3خطر معنوي تطبیقا لنص المادة  دني و  لون طبق انون الم انون  ق الق

ن األشخاص         أَن الجنائي، إَال ن م دد ممك ر ع ى أكب ة عل ذین تجاوزوا   المشرع أراد أن یبسط الحمای د   ال ن الرش س

بق و  ا س ي كم دني والجزائ ھالم رت إلی راءات    و ،أن أش ذ اإلج م تتخ رمین إذا ل نھم مج ل م د تجع روفھم ق ن ظ لك

ت المناسب، خاصة و   القانونیة ح راد    یالھم في الوق ض أف د بع ا نج ذب و       أنن ي الك م براعة ف ة لھ ذه الفئ المراوغة  ھ

ل التمسك بھاو وتصور أشیاء غیر حقیقیة اء  سماع األ  ، ھذا ما جع ة و     ولی ن اإلجراءات األساسیة والھام د م  وذیع

   .أھمیة بالغة

راءات الجزائی لو    انون اإلج ي ق رد ف ص   ة وم ی ة ن ة والمراھق ة الطفول انون حمای ي ق رال ف راءات یع ض اإلج

ري،    ریع الجزائ ي التش بطالن ف دث لل اء الح ماع أولی دم س ة ع ي حال ي ف ل القاض ن قب ذة م دابیر المتخ إال أن والت

و دث    المعم ي الح تدعاء ول ون باس اة یقوم و أن القض ھ ھ یة و  ل ب ف القض ى مل دھم عل ع ی رد وض التوازي بمج ب

                                                
  .المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة 3-72من األمر  7المادة  )1
ق إ ج عبارة غرامة مالیة إال أن ھذا المصطلح ال یوجد ما یقابلھ في قانون العقوبات، وأن قضاة األحداث في الجزائر ال یلجأون  481ورد في نص المادة  )2

لغرامة من جھة، ومن جھة ق إ ج، ویكون من المناسب أن یرفع مبلغ ا 3فقرة  481في أحكامھم إلى تطبیق عقوبة الغرامة المالیة المنصوص علیھا في المادة 
 .أخرى حث القضاة على تطبیقھا كردع لكل مسؤول قانوني سلم لھ الحدث فتھاون في مراقبتھ وحمایتھ من العودة إلى االنحراف

  :أنظر تفصیل ذلك في رسالة
 208، ص 1998معة الجزائر، كلیة الحقوق، مسؤولیة األولیاء الجنائیة عن جنوح أطفالھم، دراسة مقارنة، رسالة دكتورة، جاصوالح محمد العروسي، / د

  .وما بعدھا
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ة مستعجلة  صخالتدابیر الضروریة لحمایة الحدث واو اإلجراءاتیقومون باتخاذ جمیع  ین  و ،ة إذا كانت الحال لتمك

  .لسماع ولي الحدث نسبةبالالحدث من حقوقھ كاملة یكون من األفضل أن یضع المشرع الجزائري نصا دقیقا 

 

  نـــریـــــاص آخــــخــــشأل اعــــمـــتـــساإل )ج
ولى قاضي   " :3-72من األمر  4جاء في نص المادة     داث درا  یت ة  ، "...سة شخصیة القاصر، السیما    األح كلم

ي أن یسمع و    ن قاضي األحدأتفید ب "سیماال" ة السلطات ف ة     اث لھ كاف ى   یستعمل كل الوسائل القانونی وف عل للوق

ق    ي أدت بالحدث إلى التعرض للخطر واألسباب الت رى أن سماعھ یحق بالتالي فال مانع من أن یسمع أي شخص ی

دث،  مصلحة ا  ن بشرط   ولح ى اإلضرار بسمعتھ    لك ك إل ل ذل ة   ،أال یص ا أن كلم راءات    "سیما ال"كم أن إج د ب تفی

ى سبیل الحصر و      االنحراف ر التحري التي یقوم بھا قاضي األحداث تجاه القصر المعرضین لخط  أت عل م ت أن ل

  .  األحداث لیست الزمة كلھا في كل قضیة يأعمال قاض

 

  يـــاعـــمـــتـــجإلا قـــــیـــقــحــــالت )د
ة و فھو یھدف إلى التعرف على الوضعیة الم  ،جتماعي مزدوج الھدف أو الغایةالتحقیق اإل    ة لألسرة   ادی المعنوی

داقاتھ التحصیل وعن مستوى ، ومشواره الدراسي والظروف التي عاشھا الحدثالبحث في من جھة و ن   عن ص م

ن شأنھ أن یمكّ       ،جھة أخرى دف م ذا الھ ق ھ ي        حیث أن تحقی راز األسباب األساسیة الت ن إب داث م ن قاضي األح

ا عت بالحدث إلى التعرض لالنحراف ودف ت لبالت م    ي ال دبیر المالئ ن اتخاذ الت ذ    و ،مكن م ى ھ د نصت عل ا اإلجراء  ق

ل  التي تنطوي على جرائم ثانویة، و یتعین في جمیع الحاالت باستثناء الحاالت" : من قواعد بكین 16/1القاعدة  قب

لیم   إجراء  ة المختصة قرارا نھائیا یسبق إصدار الحكم، طأن تتخذ السل ص س ة و لتق ا     لبیئ یش فیھ ي یع الظروف الت

  ."تبصرلسلطة المختصة إصدار حكم في القضیة عن لیتسنى لالحدث أو الظروف التي ارتكبت فیھا الجریمة، 
ق اإل     اعي حو  في الجزائر التحقی دث ضروري و   جتم ة الح داث أ   ل حال ن لقاضي األح ھ و  لك أمر ب ا   ال ی ك طبق ذل

ا فیالتي جاء  3-72من األمر  2فقرة  4لمادة ل ة، أن         و " :ھ دیر الكافی ھ عناصر التق وفرت لدی ك، إذا ت ع ذل ھ م یمكن

رف الن ا   یص بعض منھ أمر إال ب دابیر أو أال ی ذه الت ع ھ ن جمی ر ع ادة   ،"ظ نص الم ین ت ي ح رة  إ ق 453ف        ج فق

ا     غیر أنھ یجوز لصالح الحدث أال یأمر بإجراء أي من ھذه التدابیر أو ال ی" :على 5 ن بینھ دا م دبیرا واح قرر إال ت

  ."في ھذه الحالة یصدر أمرا مسببا و

ي   و    رع ف ي      نالحظ أن المش ى قاض م یشترط عل وي ل ر معن ي خط داث الموجودین ف ة باألح ادة المتعلق ذه الم ھ

  .التحقیق االجتماعيه الذي بمقتضاه استبعد بعض عناصر األحداث تسبیب قرار

التحقیق اإل   فولة والمراھقة وحمایة الططبقا لقانوني و    وم ب ة یق ة    اإلجراءات الجزائی اعي المصالح االجتماعی جتم

ادة  األشخاص و رة   454الطبیعیون المؤھلون لذلك طبقا لنص الم رة     إ ق 3فق ادة الخامسة فق ن األمر   2ج والم          م
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ادة        1ھمو 72-3 ق الم ة، وف ز المتخصصة إلعادة التربی ن   10مصالح المالحظة الموجودة على مستوى المراك م

ة الم قسم المشورة والترفیھ و، و642-75األمر  ى مستوى م   التربی ي الوسط    صالح المالحظة و  وجود عل ة ف التربی

   .3المفتوح

داث الم  و    م      على العكس بالنسبة لألح األمر رق رد ب م ی اول األشخاص     64-75 األمر و 3-72نحرفین ل ص یتن ن

دث  ك     ،الطبیعیین الذین یجوز لقاضي األحداث أن یعھد إلیھم بالتحقیق االجتماعي حول حالة الح ھ حصر ذل أي أن

ة االجتماععلى المصالح  ة    الموجودة ضمن الم   ی ة الطفول ة بحمای ادة    و ،ؤسسات المكلف نص الم ا ل رة ال 454طبق  فق

دث لألشخاص الحاص        إ ق الثالثة اعي تجاه الح إجراء البحث االجتم ى  ج أجاز المشرع لقاضي األحداث ب لین عل

ل الفصل  شھادة الخدمة االجتماعیة، و اء     ذلك بأن یعین مندوب لكل حدث تستدعي حالتھ ذلك قب ي القضیة أو أثن ف

  .التحقیق بتقریر مفصل عن حالة الحدثمھمتھ موافاة قاضي  ،ج إ ق 478المادة الفصل فیھا، 

ق ال یُ    جد أنالواقع نلكن في     ن التحقی وع م ا یمك       ى ورج ھذا الن م إجراؤه فیكون بصفة سطحیة مم ھ  إن ت ن مع

ر  القول بأن النصوص موجودة و ا متعث م أن   ،لكن تطبیقھ ى   یُ وال یھ ك إل ة الوسائل البشریة و   رد ذل ة و قل أن المادی

ى    قاضي یجعلھ ال یتخذ كل اإلجراءات، والعمل المكثف المسند لل التركیز عل ال شك أن وضع نص یلزم القاضي ب

ة أنج        ات سیحقق حمای ن التحقیق وع م ذا الن دث  عإجراء ھ ان یجوز         للح ا إذا ك دد م ى المشرع أن یح ھ عل ا أن ، كم

ى  لإلدارة تسویة بعض الملفات غیر المعقدة، وذلك تماشیا مع اتفاقیة حقوق الطفل التي تسعى للتقلیل من اللجوء  إل

  .4مالذ أخیراللجوء إلیھ كفي مجال األحداث المنحرفین والمعرضین لالنحراف وأن یكون القضاء 

  

  ةـــیـبـــــالط صوــــحـــفــال )ھـ
داث صالحیة ا  العقلیة و ،ة لصحة الحدث الجسدیةحمای    إجراء فحوص    النفسیة منح المشرع لقاضي األح ألمر ب

ن األمراض و   متى تبین لھ أن الحدث  -منحرفا أو معرضا لالنحراف -لحدثلطبیة  و  قد یكون مصابا بمرض م ھ

  .ج إ ق 453المادة األولى، و المراھقة في فقرتھامن قانون حمایة الطفولة و 4مادة ما تناولتھ ال

دیة،      تكتسي الفحوصات الطبیة أھمیة خاصة ألو    ل الجس ن صحة الطف ى    النفسیة و نھا تكشف ع ي عل ة الت العقلی

دث  ي وجوده    أساسھا یتبین فیما إذا كان للحالة الصحیة للح ي دور ف دى صور    ف ص   االنحراف إح ، ویجري الفح
                                                

أي في حالة عدم وجود مصلحة  أن تخول لھا ھذه المھمة استثناءاالجزائر الضبطیة القضائیة غیر مختصة بإجراء البحوث االجتماعیة غیر أنھ یمكن في  )1
  .المالحظة والتربیة في الوسط المفتوح في المنطقة التي یقیم فیھا الحدث

علي بن فلیس، مدیریة إدارة السجون وإعادة التربیة، المدیریة الفرعیة لحمایة / دلیل قاضي األحداث، المعد من طرف وزیر العدل السابق السید: أنظر
  .13وزارة العدل، ص، األحداث

ات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة م یتضمن إحداث المؤسس1975سبتمبر  26: ھـ الموافق لـ1395رمضان عام  20مؤرخ في  64-75األمر رقم ) 2
  .والمراھقة

توجد صالح المالحظة والتربیة في الوسط المفتوح ھي مصالح تابعة للوالیة  تأخذ على عاتقھا األحداث الموضوعین تحت نظام الحریة المراقبة، وم )3
. لجانحون أو الشباب ذوو الخطر الخلقي أو خطر االندماج االجتماعينشأ لھا فروع یودع فیھا األحداث اتمصلحة واحدة على مستوى كل الوالیة، ویمكن أن 

الشبیبة فھي تابعة لوزارة التشغیل والتضامن أما المراكز المتخصصة إلعادة التربیة والمراكز المتخصصة للحمایة والمراكز المتعددة الخدمات لوقایة 
 .الوطني

ي السابق حول حمایة الشبیبة أن ھناك غموضا في األدوار التي تقوم بھا الوزارات فیما یخص اعولقد ورد في تقریر المجلس الوطني االقتصادي واالجتم
  .إعادة تربیة األحداث

  .من اتفاقیة حقوق الطفل 3الفقرة  2البند  40المادة )  4
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مصالح و  المراكز المتخصصة للحمایة ،مراكز المتخصصة إلعادة التربیةكل ال المالحظة فيالطبي في مصلحة 

   .المراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبةالتربیة في الوسط المفتوح وظة والمالح

  

  ةـــــیـــــســـفـــنـرة الــــبــخـال )و
ر         رف أو المعرض لخط دث المنح ع الح ق م ة   القاضي المحق لطة التقدیری ھ الس ص   االنحراف ل ي األمر بفح ف

ا ن  ، و1ثل أمامھنفسي تجاه أي حدث ُم ق یجعلن دث   اءس توضع ھذه اآللیة الھامة جدا في ید القاضي المحق ل ھل الح

  دور في حمایتھ أم ال؟ مكن من ھذا اإلجراء الذي لھفعال في الجزائر ُی

ء من أھمیة ورغم وجود النصوص القانونیة، إال أنھ من خالل في ھذا المجال نستطیع القول رغم ما لھذا اإلجرا  

ا           یال م داث قل ي مجال األح ین ف ین أن المحقق یھم تب وم عل اإلطالع على عدد من ملفات األحداث المتابعین والمحك

مما جعل القاضي ال یأخذ بھا ویطرحھا جانبا، ویرجع بعض القضاة ذلك  ،یأمرون بإجراء الفحص النفسي للحدث

ى   ة   إل ریة والمادی ات البش وافر اإلمكانی دم ت ت      ،ع د اس رع عن ترطھ المش ذي یش بیب ال ا أن التس ض كم بعاد بع

ا            اإلجراءات عادة ما یكون دث تقریب ة الح اعي حول حال د أن البحث االجتم ا نؤك ا یجعلن ك م في بضع جمل، وذل

  .         منعدم، وھو ما یعد سلبا لحق الحدث في ھذا المجال

ة   نوعھا تبقىفإنھ مھما كان مصدرھا و، القاضي الخبرة في قرار دورأما عن      غیر ملزمة للقاضي ھذا من جھ

ب أن تكون منسجمة            ،من جھة أخرىو ض الصعوبات فھي تتطل ر بع داث تثی ي مجال األح فإن الخبرة النفسیة ف

اعي    ق االجتم ع التحقی ا م ة أ   ونوعا م اال كتابی ا أعم ر كلھ ي تعتب ة الت اریر التربوی ى أس التق زت عل دیر نج اس التق

ة   ، الشخصي للقائمین بھا ذه المرحل ي ھ ن العمر   كما أن المراھق ف ون        م زم أن یك ا یل رات مم یكون عرضة للتغی

  .أن تلك التقاریر یمكن أن یستعملھا القاضي كحجج في قرارهرا في إعداد تقاریره خاصة والخبیر حذ

ة  المشرع باإلضافة إلى الیقوم األفضل لو من یكون و   ات  ضع  بونصوص الحالی ض اآللی ي تجعل     بع دة الت الجدی

ات و   إلزامیة فيالقاضي ملزما باألمر بالخبرة النفسیة، كأن یجعلھا  د      ،الجنح جرائم الجنای دث العائ ة الح ي حال وف

ي حاالت التعرض لالنحراف    اختو ھ یُ  ، یاریة ف ا أن ي یجب أن یتضمنھا       تفضل أن  كم دد العناصر األساسیة الت ح

دث      تقریر الط دم مصلحة الح راه یخ ا ی س الشيء بالنسبة   و 2بیب النفسي مع إفساح المجال لھ بأن یضیف كل م  نف

  .لألمر ببحث اجتماعي مدقق

  

  

  

                                                
  .ق إ ج 4فقرة  453والمادة  3-72من األمر  1فقرة  4المادة  ) 1
  :في أھمیة الخبرة الطبیة النفسیة في عالج حالة الحدث قانونا أنظر )2
  .206المرجع السابق، ص  الحدث المنحرف أو المھدد بخطر االنحراف في التشریعات العربیة،مصطفى العوجي، / د
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اء ــــھــتـل انـــبــداث قـــي األحــــاضـــا قـــذھـــخـــتـن أن یــــكــمـــي یــــــر التــــیـــدابـــتـال )2

 قــــیـــقـــحــالت
دث                   ائي تجاه الح دبیر نھ ة التخاذ ت ان كافی م األحی ي معظ ا ف ي سبق اإلشارة إلیھ ال تكون إجراءات السماع الت

ك   ا وذل در م ي یص ل القاض ن قضایا   یجع ر م ي كثی داثف ق   األح تكمال التحقی ار اس ي انتظ ة ف دابیر مؤقت ول حت

ى قسم     م إل ة تنقس دابیر   ،1ینشخصیة الحدث، والتدابیر المؤقتة حسب النصوص القانونی ي  ت ي أسرتھ    تبق دث ف الح

   .وتدابیر تخرج الحدث من أسرتھ

  

  ھـــیـوق فــوثـص مـخـدى شـــة أو لــریــــھ األســـتــئـیـي بــــدث فـــاء الحـــقـــر إبـــیــدابـــت )أ
   :وھي 3-72من األمر رقم  5وردت تلك التدابیر على سبیل الحصر في المادة   

  .في عائلتھإبقاء القاصر  -

بشرط أن یكون ھذا الحق غیر ساقط عمن  إعادة القاصر لوالده أو والدتھ اللذین ال یمارسان حق الحضانة علیھ، -

  .القاصریعاد إلیھ 

  .                                                          تسلیم القاصر إلى أحد أقاربھ اآلخرین طبقا لكیفیات أیلولة الحضانة  -

وق       - ى شخص موث لیم القاصر إل ة        و ،ھفیتس ھ الطبیعی ي بیئت ر ف ة القاص ان اتخاذ إجراءات مراقب د  یإذا ك د أع ح

ي           ھ ف یلة ترك نح للقاضي وس ن فم ا صغر الس ا فیھ اإلجراءات الھامة التي یراعي فیھا المشرع ظروف الحدث بم

   .بیئتھ مع فرض رقابة علیھ

 

  يــــلــــائــــھ العــــطـــن وســــدث مـــرج الحــخــر تــــیــدابــت )ب
دم          " :على 3-72من األمر رقم  6 تنص المادة    ا تق ى م ادة عل أمر زی ق أن ی اء التحقی داث أثن یجوز لقاضي األح

  :القاصر مؤقتة إلحاقبصفة 

  .المراقبةبمركز اإلیواء أو  )1

  .مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة  )2

 ..".التكوین المھني أو العالج مؤسسة أو معھد للتربیة أو )3

ى           یعتبرو    ر إل ي األخی ة ونشیر ف ن خطر االتجاه نحو الجریم ن أھذا اإلجراء قمة في حمایة الحدث تشریعیا م

رض بق التع ي س ة الت دابیر المؤقت ذھا ا الت ن أن یتخ ا ال یمك داث لھ ة األح دوب لحمای ار المن توى لمستش ى مس عل

  .2تئنافھاالمجلس القضائي ألنھ ال یجوز اس

 
                                                

  .3-72من األمر  6و 5أنظر نص المادتین ) 1
  .3- 72من األمر  2فقرة  14المادة ) 2



لـفــطـوق الــقـحـة لــیـدولـة الــیـاقـفـل اإلتــي ظــر فــزائــي الجــداث فــاألحاء ــضـة قـومـظـنـم  الفصل الثاني 
 

131  
 

  نــــیــــرفــــحـــنــمـداث الــــع األحــــق مـــــیـــقـــحــتــال: اـــیــانــث
ى            ر عل رفین تقتص داث المنح ع األح ق م ي التحقی داث ف ي األح الحیات قاض ل ص ري جع رع الجزائ المش

ق       الجنح سنتناول ذلك تباعا و فات والمخال ن صالحیات قاضي التحقی داث المختص بشؤون األ  نرجئ الكالم ع     ح

  .إلى الجزء الموالي -الجنح المتشعبة في التحقیق في الجنایات و -

  

  اتـــفـــالـــخـــمـــة للــــبــســنــالـــب )1

ات،         ي الجنای ق وجوبي ف اك نصوص خاصة         إإن التحقی ن ھن م تك ا ل ي الجنح م اري ف ي ؤیجوز إجرا  و ختی ه ف

ة      ،ج إ ق 66في المادة  ةالجمھوریة تطبیقا للقاعدة المقررالمخالفات إذا طلب وكیل  ات المرتكب ي المخالف یفصل ف

ادة    ا للم داث طبق رف األح ن ط بة     إ ق 446م تم بالنس ا ی ل ھن الغین، إال أن الفص اص بالب ات الخ م المخالف ج قس

  .ج إ ق 2فقرة  446المادة  تنص علیھللعقوبة الجزائیة، بینما بالنسبة للتدبیر 

ق النصوص الخاصة         كنل    ق وف إجراء تحقی داث ب ات األح ھل یقوم قاضي قسم المخالفات قبل الفصل في مخالف

ى السماع و     أنھ ی وباألحداث المنحرفین؟ أ اءا عل دبیر بن ق حول       نطق بالت دون إجراء أي تحقی ات السابقة ب التحقیق

  .التحقیق في مواد المخالفات بالنسبة لألحداثجابة یتعین علینا أن نبحث في مدى وجوب لمعرفة اإلحالة الحدث؟ 

ول و    تطیع الق رنس ص المش دم ن ل ع ي ظ داث وف ع األح ق م وب التحقی ى وج اب ع عل ین بارتك الغین المتھم الب

ق   وي           وجوبي مخالفات، أن التحقی ي خطر معن داث الموجودین ف ھ بالنسبة لألح ر وجوبیت ى تقری تنادا إل ھ  ،اس      ألن

دث   ي تجاه حدث موجود في خطر معنوي ویق واسع للنطق بتدبیر نھائال یعقل أن نقوم بتحق ال نحقق في وضع ح

ى و   أفصح عن نیتھ ة حت ك عرضیا    اإلجرامیة بارتكاب مخالف ان ذل و ك دّ    و .ل ذا المنطق نق ن ھ ع   م ق م ر أن التحقی

 ال أن یورد نص نستطیع القول بأن المشرع أغفو ،بأوسع معاني التحقیقیجب أن یتم ورتكب مخالفة االحدث الذي 

ات      ي المخالف ق ف تح تحقی ب ف داث       و ،في ھذا المجال یلزم فیھ وكیل الجمھوریة بطل دل جعل األح ر الع ن غی ھ م أن

ث في أغلبھا تبدأ بجرائم بسیطة   أن جرائم األحدافي ھذا النوع من الجرائم خاصة و كالبالغین فیما یتعلق بالتحقیق

ا نتساءل     و ا یجعلن ذا م ة   ھ ذه الحال ي ھ ن  ف ا و    ع ب منھ ي یطل ة القضائیة الت ي     الجھ ق ف تح تحقی ة ف ل الجمھوری كی

   مخالفة ارتكبھا حدث؟ 

ي مجال    فلو ُو    داث ف جھ الطلب لقاضي األحداث لكان ذلك مخالفا للقانون ألن االختصاص النوعي لقاضي األح

لمحالین إلیھ من األحداث اى األحداث الذین ارتكبوا جنحة، واألحداث المعرضین لالنحراف، والتحقیق یقتصر عل

ة       و ،قسم المخالفات د العام ا للقواع الغین طبق ع الب التحقیق م أن توجیھ طلب فتح تحقیق لقاضي التحقیق المختص ب

ا  و ،بالنظر إلى نوع الفعل المرتكب وسن الفاعل یعتبر من قبیل عدم االنسجام في النصوص المطبقة ذلك ما یجعلن

ضع غیر سلیم م المخالفات الخاص بالبالغین وث المتھمین بارتكاب مخالفة لقسنؤكد مرة أخرى أن إخضاع األحدا

  .اإلجرائيفي قانوننا 
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ق و     كیل الجمھوریة فتنا ھو أن یطلب والمنطق في رأی    داث فیحق ن قاضي األح ق م ت    ح تحقی دبیر المؤق ذ الت ینف

ب، ق مت و المناس اء التحقی د انتھ ان الجریم ىعن ین أن أرك ال تب وفرة أح داث وة مت م األح ى قس م یقسأن عل م قس

ھ   و ،ذلك عند الحاجةفرع خاص بالمخالفات وبالجنح وفرع خاص  :األحداث إلى فرعین ا علی إن الواقع الذي وقفن

دب  ة أي ھو شخص    ھو أن قاضي األحداث الذي یحقق في قضایا األحداث یحیل إلى نفسھ لیفصل بالت یر أو بالعقوب

  . ھ مھمة الفصل في المخالفاتسیكون نفس الشيء لو أسندت لواحد و

  

  حــــنـــجـــة للـــبـــســـنــالـــب )2

ت   طة التحقیق واألمر بالنسبة للجنح مختلف، فقاضي األحداث لھ فقط سل    دبیر المؤق ر بالت ر    وأ األم دار أوام إص

ائي  التحقیق ذات الطابع الجزائي دون الفصل في القض دبیر نھ ھ      یة بحكم جزائي أو ت اء تحقیق داث أثن فقاضي األح

واردة      طبق النصوص الخاصة باألحداث، وی في جنح األحداث ة ال د العام ق القواع ي   إذا لم یجد نصا خاصا یطب ف

ة راءات الجزائی انون اإلج ى  و ،ق ول إل رض الوص دث بغ ع الح ول وض التحقیق ح ام ب ھ القی ال یمكن ذا المج ي ھ ف

ة شخصیتھ    ا و  ومعرف ر الكشف عنھ ھ   الوسائل  تقری ة بتھذیب دث       و، 1الكفیل وم باستجواب الح دف یق ك الھ وغ ذل لبل

ص  االجتماعي و سماع الشھود، المواجھة، االنتقال للمعاینة، مضاھاة الخطوط، باإلضافة إلى األمر بالتحقیق الفح

ي و ا إذا ك    الطب ا كلھ وم بھ ھ أن یق ل ل ابقة، ب ال الس ع األعم وم بجمی ب أن یق ھ یج ذا أن ى ھ یس معن یة ل ت القض ان

  .لھ أن یقوم ببعض األعمال دون األخرىالمعروضة تقتضي ذلك و

ي         ي ف ري والتشریع الفرنس ق التشریع الجزائ ي أن    إویتف ة ف داث السلطة التقدیری ا قاضي األح ري عطائھم یج

ن      و ،أو غیر رسمي تحقیقا رسمیًا ھ ینبغي إعطاء فكرة ع بما أن التحقیق الرسمي ھو كل ما نحن بصدد تناولھ فإن

  .رسميالالتحقیق غیر 

  

  يـــــمـــــــرســـر الـــــــیــق غـــــــــیــقــحـــتــال) 3

داث دون قاضي     داث     ھو أحد الخصوصیات التي ینفرد بھا قاضي األح ق المختص بشؤون األح اه  و ،التحقی معن

ي  رائیة المطلوبة بالنسبة للمحقق واألول من الشكلیات اإلجإعفاء  لھ أن یتخذ جمیع اإلجراءات التي یراھا الزمة ف

ادة   طظل احترام قواعد القانون العام  ا للم رة   453بق داث  إال أن قاضي  ،2ج إ ق 2فق اء     األح یجب أن یخطر أولی

ار   الحدث حتى و د اخت ان ق ر الرسمي     لو ك ق غی ذل والتحقی ین ك ن القاصر     ك تعی دفاع ع ان یجوز   و ،محام لل إذا ك

ا       فیما یتعلق باألحداث المنحرفین  رسمي رلقاضي األحداث أن یجري تحقیقا غی ذلك فیم وم ب ى أن یق اب أول ن ب فم

                                                
كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  اءات الجزائیة في جنوح األحداث ومحاكمتھم، دراسة في القانون الجزائري وبعض القوانین األخرى،اإلجرجماد علي،  )1

  .122، ص 1976مارس 
  ."مع مراعاة قواعد القانون العام... وتحقیقا لھذا الغرض فإنھ یقوم بإجراء تحقیق غیر رسمي": ق إ ج على 2فقرة  453تنص المادة  ) 2
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ذا  وجد نص في قانون حمایة الطفولة ون كان ال یإحداث الموجودین في خطر معنوي، ویتعلق باأل المراھقة في ھ

  .الشأن

داث    لم یشر المش    دھا قاضي األح ي یعتم ي   رع إلى المعاییر الت ق الرسمي و    اإلف ین التحقی ار ب ر   ختی ق غی التحقی

اییر         الرسمي و ة مع ن ثالث ا ال تخرج ع د علیھ ي یعتم اییر الت ى خطورة    ھي   لكن یمكن التصور أن المع النظر إل

د   وھل سبق أن ،الفعل اإلجرامي نظر إلى سن الحدث أثناء ارتكابھلاو الفعل المرتكب دث   اتخذت ض شخصیة الح

 .نجاعتھامدى الحمایة والتربیة و إجراءات

ذ   و قاضي األحداث اتخاذ تدابیر مؤقتة تجاه الحدث المنحرف قبل انتھاء التحقیقلخول المشرع و    ه یحتم اتخاذ ھ

  . وفقا لنص المادة الثالثة من إتفاقیة حقوق الطفل التدابیر معیار مصلحة الحدث

  

ص ـــتــخــمــق الــــیــقـــحــتــي الــضاــة قــطــواســق بــــیـــقـــحـــتــال: يــــانــــثــرع الـــــفـال

  داثــــؤون األحـــشـب
انوني،  على حمایة الحدث مھما كان سنھ و حرص المشرع    دّ ومھما كان وضعھ الق م صغر   ق داث رغ  ر أن األح

إلى قاضي  اإلجرامیةارتأى أن یسند التحقیق في ھذا النوع من األفعال فھا رأخطسنھم قد یقترفون أفظع الجرائم و

ات ا  ادة    تحقیق مختص یحقق في جنای ا للم داث طبق رة   449ألح ادة  و 3فق رة   452الم ي الجنح      1فق ق ف ا یحق بینم

انون ال   االختصاصاتوفق شروط في انتظار ما قد یحدث من تغییر في توزیع  5فقرة  452للمادة  وفقا ي ق ل ف طف

  .الذي ما یزال مشروعا

  

  داثـــــؤون األحـــشــص بــــتــخــمـق الـــیــقــحــتـي الــاضـــــات قــــاصـــصــتــاخ: أوال

  اتــــایــــنـــي الجــــف )1

ى                  اءا عل داث سواء بن ا األح ي یرتكبھ ات الت ي الجنای داث أصال ف ق المختص بشؤون األح یحقق قاضي التحقی

اء  ،تحقیق من طرف وكیل الجمھوریةطلب فتح  دني و     أو بن ى شكوى مصحوبة بإدعاء م لشروط  ل اك وفق ل ذا عل

ان    القا ددتھا المادت ي ح ة الت ادة     و ،ج إ ق 72و 67نونی ق الم وبي وف داث وج ات األح ي جنای ق ف         التحقی

س    یقوم قاضي األحداث على مستوى المحكمة الموجودة وقد ج، ھذا  إ ق 1فقرة  452 ر المجل خارج أو داخل مق

الي ی     التحقیق في جریمة بوصفھا جنحة، وب ة، بالت ة جنای ھ أن الجریم ین ل ة و     یتب ة العام ى النیاب ل القضیة إل ھي  حی

ن            ى ع داث تخل ار أن قاضي األح ق باعتب تح تحقی داث ف بدورھا تطلب من قاضي التحقیق المختص بشؤون األح

ھ دم اختصاص یة لع ة ل و ،القض ذه الحال ي ھ التحقیق و قاف وم ب ق أن یق ي التحقی اإلجراءات و ض وم ب ھ أن یق ذ ل یتخ

  .ج إ ق 456و 455األوامر المنصوص علیھا في المادة التدابیر و
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  حــــــــنـــجــي الــــف )2

ن     ة م ل  التحقیق في الجنح المرتكب داث وجوبي   قب ك لقاضي     يلجعل االختصاص األص   و ،األح ي ذل داث ف   األح

 طعھد بالتحقیق في الجنحة إلى قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث لكن وفق شرو أن ُی الكن یجوز استثناءو

  :ھيوج  إ ق 4فقرة  452حددتھا المادة 

عبة ) أ ة متش ة جنح ع   ،أن تكون الجریم ة م دث ارتكب جریم ون الح الغین أي أن یك ركاء ب لیین أو ش اعلین أص ف

 .1تكون وقائع القضیة على درجة من التعقیدو

ا     أن) ب داثا طلب ین أح یقدم قاضي األحداث الذي كان قد طلب منھ وكیل الجمھوریة فتح تحقیق ضد متھم أو متھم

 .مضمونھ التخلي عن التحقیق في الجنحة إلى قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث

 .أن یكون الطلب مسببا )ج

  

  يــــدنــــمــاء الــــــي اإلدعــــــف )3

ق المختص              إَن   ام قاضي التحقی دنیا أم ھ اإلدعاء م دث یجوز ل ا ح ة ارتكبھ المتضرر من جریمة بوصف مخالف

ات   م المخالف ام قس الغین أو أم ع الب التحقیق م اص باب ي  الخ ام قاض ون أم اء یك نح فاإلدع بة للج ا بالنس الغین، أم لب

ام قاضي       بینما في الجنایات اشترط الم، ج إ ق 1فقرة  475لمادة لاألحداث طبقا  دنیا أم شرع أن یكون اإلدعاء م

داث با    م األح توى قس ى مس ود عل داث الموج ؤون األح تص بش ق المخ دث  التحقی دائرتھا الح یم ب ي یق ة الت لمحكم

  .2العامة عند اإلدعاء مدنیا على الحدث المرتكب للجریمة الواردة في القواعد الشروط طبقتو

ي تشریعنا و    في إطار حمایة شاملة لألحداث المنحرفین وفق ما تقضي بھ و    ل ف وق الطف ھ    اتفاقیة حق ادي ب ا تن م

دول  ف ال ریعات مختل ا        ،تش ا خاص تحدث نص ة اس راءات الجزائی انون اإلج ر لق ھ األخی ي تعدیل رع ف د المش نج

ة  التقادم في الدعوتسري آجال  " :جاء فیھعلیھم بموضوع التقادم فیما یتعلق باألحداث المجني  ى العمومیة المتعلق

  .3"من بلوغھ سن الرشد المدني ابتدءاالجنح المرتكبة ضد الحدث بالجنایات و

ھ   ،في إطار جمع التحقیق في قضایا األحداث في ھیئة قضائیة موحدة لإلسراع بالفصل في قضایا األحداثو    فإن

انون       د وضع ق ة  من األفضل لو یوسع المشرع عن ل حمای داث ل     الطف ن اختصاص قاضي األح ات   م یشمل الجنای

ة أو غرف خاصة       الجنح وو نھم غرف ى أن یكون لكل م دل ت  ،المخالفات عل داث      ب ین قاضي األح ق ب ع التحقی وزی

الغین و   قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث المو ع الب التحقیق م ات   ختص أصال ب م المخالف ث  ، قاضي قس حی

                                                
      1977قوق، جامعة الجزائر، سبتمبر المعاملة العقابیة لألحداث، دراسة في القانون الجزائري وبعض القوانین األخرى، كلیة الحعبد المالك السایح،  )1

  .186ص 
   :أنظر تفصیل اإلدعاء المدني في كتاب )2
  .75، ص1965، مطبعة جامعة دمشق، سوریا ، قضاء التحقیقمحمد الفاضل/ د
  .2004نوفمبر  10: الصادر بتاریخ 14-04:مكرر ق إ ج، المعدلة والمتممة بمقتضى األمر رقم 8المادة  )3
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لیس كما ھو الوضع في النصوص  مة تحیل تلقائیا لقاضي األحداث وفإن النیابة العا ئذعندذلك یحقق السرعة و أَن

 .القانونیة الحالیة

  

  داثـــــــؤون األحــشــص بــتــخــمــق الـــــیـــقــحـــتـي الـــــضاــــات قــــطــلــس: اــــیــانـــث
ادة    فیما یتعلق بنوع األعمال التي یقوم بھا قاضي التحقیق     د الم داث نج ین   إ ق 464المختص بشؤون األح ج تب

ا    أَن ادة، أي أنھ اإلجراءات التي یتخذھا قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث ال تختلف عن اإلجراءات المعت

ن     ،ال تختلف عن قواعد التحقیق الخاصة بالبالغین ھ م ذا فإن ى        المناسب ول ق عل ي تطب ة الت د العام التطرق للقواع

  .التفاقیة حقوق لطفل وفقا وذلك في حدود ما یتطلبھ البحث وما تحققھ تلك القواعد من حمایة لألحداثاألحداث 

  

  دثــــــحــاه الـــــــجـــھ تــــاتــــطـــلــس )1

ات و   یختص قاضي التحقیق المختص بشؤون    ي الجنای ي      األحداث بالتحقیق ف التحقیق ف وم ب الجنح المتشعبة ویق

انون اإلجراءات الجز     القواعد العامة و وفق قضایا األحداث ي ق داث ف ة، أي یستدعي   االنصوص الخاصة باألح ئی

ادة   والحدث وولیھ، ویتم سماع الولي  ا للم ي مح  100استجواب الحدث وفق وب، سماع الضحیة     ق إ ج ف ضر مكت

ھود و إن ُو ماع الش دت وس رورة و  إج ة الض ي حال ة ف راء المواجھ را  ج ة إج ل الجریم ادة تمثی رة و ءإع ذا الخب ك

الغین إال     المعاینة إذا اقتضى األمر، و ع الب درھا م ن أن یص ي یمك ھ بالنسبة    لھ إصدار جمیع األوامر الجنائیة الت أن

  . ج إ ق 456للحبس المؤقت تراعى أحكام المادة 

داث لو ذلك  قاضي التحقیق المختص بشؤون األح ى المصالح اإلجتماعی        ك اعي إل إجراء البحث اإلجتم د ب ة أن یعھ

أمر المتخّص ة، وأن ی ي    بص دث ف ة الح با لحال راه مناس ت ی دبیر مؤق أي ت أمر ب اني، وی ي نفس ي أو طب ص طب فح

دث   )ق إ ج 455المادة (انتظار إتمام إجراءات التحقیق  ، وھي نفس التدابیر التي یتخذھا قاضي األحداث تجاه الح

ي       المنحرف، وباإلضافة إلى ذلك فإن قاضي التحقیق المختص بشؤون األ دث ف ا للح ین محامی أن یع زم ب حداث مل

  .اختارا محامیا ألن تعیین محام للدفاع عن الحدث أمر وجوبي ال ولیھحالة ما إذا كان ال الحدث و

  

  دثــــحـص الـــخــول شــــــھ حــــاتــــطــلــس )2

بحث معمق حول    تفرض نصوص قانون اإلجراءات الجزائیة الخاصة باألحداث على قاضي التحقیق أن یجري  

ي          ي العضوي، والنفسي والعقل ص الطب ذا الفح ة للقاصر المنحرف وك  1الوضعیة األسریة والدراسیة واالجتماعی

داث،   ذلك على و ھ قاضي األح ب          غرار ما یقوم ب ع الجوان دث حول جمی ویجب أن تتمحور دراسة شخصیة الح

ب               ل الجوان ة فتمث ر القانونی دث غی ال الح ى أفع ط عل ة بصفة شاملة، وال یجب أن تنصب فق االجتماعیة والتربوی

                                                
  .357، ص 1996 مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة،، النیابة العامة والتعلیمات الصادرة إلیھا، وقانون السلطة القضائیةفرج علواني ھلیل )1



لـفــطـوق الــقـحـة لــیـدولـة الــیـاقـفـل اإلتــي ظــر فــزائــي الجــداث فــاألحاء ــضـة قـومـظـنـم  الفصل الثاني 
 

136  
 

تثناء    " :  من قواعد بكین على 16/1القاعدة فقد نصت االیجابیة في شخص الحدث،  ع الحاالت باس یتعین في جمی

یسبق إصدار الحكم، إجراء   نھائیا بل أن تتخذ السلطة المختصة قراراتي تنطوي على جرائم ثانویة، وقالحاالت ال

ص دث أو ا  تق ا الح یش فیھ ي یع روف الت ة والظ لیم للبیئ ة،س ا الجریم ت فیھ ي ارتكب روف الت لطة ل لظ نى للس یتس

ة أن ، "المختصة إصدار حكم في القضیة عن تبصر دث تستدعي دراسة      وإذا كشفت الدراسة االجتماعی ة الح حال

انیین     قنفسیة معمقة، فإن ذلك یتم عن طری ى األخصائیین النفس ت    1اللجوء إل ر  ، وال شك أن كل دراسة تخ م بتقری

   .اقتراح العالج إن أمكنمفصل عن تشخیص الحالة و

ل               داث أق ق المختصین بشؤون األح داث أن قضاة التحقی ات الخاصة باألح ھذا وقد تبین من خالل دراسة الملف

ا یُ      ى اإلجرام وھو م ادین عل د  اھتماما من قضاة األحداث بدراسة شخصیة الحدث خاصة بالنسبة لألحداث المعت ع

ھ المشرع والمتمثل         ا ل ي أقرھ ة الت د أوجھ الحمای ق معمق حول شخصیة       حرمانا للحدث من أح ي إجراء تحقی ة ف

اذ            ن اتخ م م تمكن قاضي الحك ى ی راف حت رة االنح دخل دائ ھ ی ي جعلت یة الت ن العوامل األساس دث للكشف ع الح

  .العقوبة المخففة المناسبة التدابیر أو

ة والخامس   اتاإلجراءات المقررة في الفقریق قاضي التحقیق وإذا كان تطب     ادة  األولى والثالثة والرابع ن الم    ة م

ادة    ،ثیر أي إشكالیال ق إ ج  453 س الم ة      فإن الفقرة الثانیة من نف دى إمكانی ر تساءل حول م ق   تثی قاضي التحقی

  تحقیق غیر رسمي؟ إجراءالمختص بشؤون األحداث 

ن نستطیع القول أنھ إذا كان لقاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث التحقیق مع األحداث الذین تقل أعمارھم ع

ذین   18 عبة، و سنة ال ة أو جنحة متش وا جنای ل    ارتكب ذین تق داث ال ین األح ة ب ذه الحال ي ھ رق ف م یف رع ل أن المش

داث   ن وصف الفعل اإلجرامي المرتكب، و   سنة الذین ال تطبق علیھم عقوبات مھما كا 13أعمارھم عن  ین األح ب

ى  16سنة أو من  18 إلى 13من  ون     18 إل ھ یك ن  سنة، فإن ى        الضروري م ھ مت دد فی أن یضع المشرع نصا یح

  .تحقیقا غیر رسمي يیجوز لقاضي التحقیق أن یجر

داث    المختص بشؤون األحداث والمنطق القانوني في رأینا ھو أن یمنح قاضي التحقیق     على غرار قاضي األح

ع ذ         ك م دث تستدعي ذل ة الح ت حال ى كان كر السبب   السلطة التقدیریة في إجراء تحقیق رسمي أو غیر رسمي مت

ن      و، الذي جعل المحقق یختار نوعا من التحقیق دون اآلخر ارھم ع ل أعم ذین تق داث ال سنة   13ذلك بالنسبة لألح

ق رسمیا با     ل التحقی ا یجع ة، بینم ة أو جنح ل المرتكب جنای ان الفع ین  سواء ك داث ب بة لألح ى  13لنس نة 18إل   س

ع منظور      یا م ك تماش ل ال   وذل وق الطف ة حق ي اتفاقی دة و    حو ع  تجھ ن ت ت دث إلجراءات معق ارمة دم إخضاع الح ص

دابیر   "  :على 3الفقرة  2البند  40بصفة عامة واألصغر سنا بصفة خاصة، حیث نصت المادة  استصواب اتخاذ ت

د  اءعن ریطة    االقتض ائیة، ش راءات قض ى إج وء إل ال دون اللج ؤالء األطف ة ھ ان   لمعامل وق اإلنس رم حق أن تحت

   ."احتراما كامالالضمانات القانونیة و

                                                
  .و ما بعدھا 195، المرجع السابق، ص رعایة األحداث ومشكلة التقویم، منیر العصرة/ د )1
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د أسباب      لبالحدث ال یحقق حمایة ل السیئ وال شك أن النقص في التكفل بالحدث أو التكفل    د یكون أح ل ق حدث ب

ن     نمرة أخرى    ا، وھذا ما یجعلن1أو استمرار المنحرف في انحرافھ لالنحرافانحراف المعرض  ھ م ى أن د عل ؤك

 .المتعلقة باألحداث المنحرفین إلى قاضي األحداثاألفضل إسناد التحقیق في جمیع القضایا 

  

اء ــــنـــداث أثــــألحلرة رـــــقــــمـات الـــــانـــــمــــضـالوق وـــــقــــحـال: يــانــثـب الـــلــطــمــال

  قـــــیــقـــحــــتــال
ي       سبق أن عرفنا    ا ف ة مراعی ات قضائیة مختلف أن المشرع الجزائري وزع التحقیق في قضایا األحداث بین ھیئ

ى أو الدرجة      خطورة األفعال، وسن الحدث، وذلك  ة  فیما إذا كان التحقیق على مستوى محاكم الدرجة األول الثانی

ھ و مانات وحإال أن وق د الض ررة لالحق ق، والمق ة التحقی ي مرحل دث ف مالح ا قاس ع  جعلھ ا جمی ع بھ تركا یتمت مش

ي   بالتحقیق مع األحداثصة تلمخاألحداث أمام جمیع الھیئات القضائیة ا ھ ف ، ومن أھم ھذه الحقوق والضمانات حق

ھ         زام الصمت، حق ي الت ھ ف انوني، حق ھ الق أن تفترض براءتھ إلى غایة إثبات العكس، حقھ في أن یحضر معھ ولی

ة   نبین فیما إذا كانت ھذه الحقوق وسوي االستعانة بمحام، في إبالغھ بالتھم الموجھة إلیھ، حقھ ف الضمانات محترم

   .ما جاءت بھ اتفاقیة حقوق الطفلل اوفق

  

  راءةـــــــــــبـــة الــــــنــــریــــــق: رع األولـــــفــال
ررة لكا       راءة مق ة الب ین و  قرین خاص المتھم ة األش ن ضم     ف ة م ار ھام ا آث ب علیھ وع  نھا أن عبء  تترت ات وق إثب

ة   نسبتھا إلى المتھم یقع الجریمة و ام على عاتق ھیئ ھ      فس الشك یُ  أّنو ،االتھ ار أن األصل فی تھم باعتب ر لصالح الم

ى        اإلجرائیةنظرا لما تحققھ ھذه القاعدة و ،البراءة ا إل ت بھ ة ارتق د التشریعات العالمی من ضمانات للمتھم فإننا نج

وق اإلنسان   2راحة في دساتیرھامصاف القانون األساسي، فنصت علیھا ص ، كما نص علیھا اإلعالن العالمي لحق

رغم   ، و4السیاسیة الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و من العھد 1فقرة  14أكدتھا المادة و ،3منھ11في المادة ى ال عل

ع جم       من أن النصوص التشریعیة الدولیة  ث تجم ة، بحی ة جاءت عام اول القرین ي تتن ع األشخاص  ی أو الوطنیة الت

م ی  بالغینو أحداثاالمتھمین  دولي   ث، إال أن ذلك ل داث و      ن المشرع ال ص خاص باألح ن السعي لوضع ن ا   ع ك م ذل

ة أساسیة     " :التي جاء فیھا 7/1قاعدتھا في حققتھ قواعد بكین  تكفل في جمیع مراحل اإلجراءات ضمانات إجرائی

  .14/1ھو أیضا ما أكدتھ القاعدة و، "...مثل افتراض البراءة

                                                
  .116، ص 1997، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، عوامل جنوح األحداث في الجزائر، نتائج دراسة میدانیةمانع علي/ د )1
تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا كل شخص یعتبر بریئا حتى " : 45تناولھا في المادة  1996دستور الجزائر لسنة  )2

  ".القانون
  ".أن یثبت ارتكابھ لھا قانونیا ىشخص متھم بجریمة یعتبر بریئا إل كل" : 1948حقوق اإلنسان لسنة من اإلعالن العالمي ل 1فقرة  11 نص المادة )3
من حق كل متھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت : " 1966المدنیة والسیاسیة لسنة  حقوقبالمن العھد الدولي الخاص  1فقرة  14تنص المادة  )4

  ". علیھ الجرم قانونا
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ار         يجزائرال في التشریع    داث باعتب راءة بالنسبة لألح ة الب اول قرین ص یتن لم یرد بقانون اإلجراءات الجزائیة ن

ل المصادق       تصویبفي انتظار میع األفراد بما فیھم األحداث، والنص العام یشمل ج وق الطف ة حق نصوص اتفاقی

ادة    التي تعتبر قرینة البراءة بالنسبة لأل 1993علیھا سنة  ص الم رة   40حداث مفترضة بمقتضى ن د   2فق  )ب(البن

رة  نص 1الفق ي ت ى الت ر"..: عل ھاافت دث -ض براءت ت إ -أي الح ى أن تثب انون دانإل ا للق ھ وفق بح  و، "ت ذلك یص ب

ام و القاضي الج ك ألن االنضمام   زائري ملزما بتطبیق النص الع ة ذل ا بتصوی    ض ریف  لالتفاقی ة إلزام ى الدول  بعل

دون تصوی       ما جاء في اإلتفاقیة ونونھا وفق قا ة ب ق نصوص االتفاقی داخلي    بال یستطیع القاضي تطبی التشریع ال

  .1على أن المعاھدات الدولیة التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة تسمو على القانون نص رغم أن الدستور

ة      ى ما حققتھ االتفاقیة من حمایة وا عن مدأَم    ي مجال قرین دث ف ن   ضمانات للح ھ یمك راءة فإن ا     الب أن م ول ب الق

ادة    ھ الم اءت ب رة  40ج د  2فق رة  )ب(البن ل  1الفق یل حاص د تحص ان یع ان یتم ، ألوإن ك دث ك ك بع تن الح تل

وق  یستعملھ بمقتضى القواعد العامة، إال أنھ یمكن القول إن ما توصلت إلیھ الضمانة وكان حقھ محمیا و اتفاقیة حق

اه  الطفل ُی رى أن    ا عد تجسیدا لالتج ذي ی دیث ال داث المنحرفین و    لح  لالنحراف المعرضین  ھ یجب تخصیص األح

ي انتظار   بالمجرمین البالغین، و الخاصةبنصوص مستقلة عن النصوص  تم تصوی     ف ن نصوص بمقتضاھا ی  بس

   .القانون الداخلي مع نصوص االتفاقیة یبقى قضاء األحداث یطبق القواعد العامة

  

  تـــمـــــصــال زامـــــتـــالي ـــــدث فـــــحــق الــــح: يـــــانـــثــرع الــــــفــال
ا و     طبقا للقواعد العامة یقوم قا    تھم علم ق بإحاطة الم ھ      بكل و  صراحةً ضي التحقی ائع المنسوبة إلی ن الوق ة م اقع

 أن یدلي بأقوالھ ولھتھم الحریة في أن للمھ حر في عدم اإلدالء بأي إقرار ویسجل ذلك في محضر، وینبھھ إلى أنو

ھ           مالتزیلتزم السكوت، فإذا یمتنع و ا ال یجوز ل ى الكالم كم ھ عل ھ إلكراھ ق تعذیب المتھم الصمت فال یجوز للمحق

ھ الیم   وي   یتحلیف راه المعن ن اإلك ا م ك نوع ار ذل ي     ، ن باعتب ان ال یجوز لقاض ھ إذا ك انوني یقضي بأن المنطق الق ف

ال      التحقیق ى الك الغ عل تھم الب ل الم ھ و  حم ى أال      م وال یجوز تعذیب اب أول ن ب ھ م ین، فإن ھ الیم ى    ال تحلیف یحمل عل

  .ال یجوز أیضا إكراھھ جسدیا أو معنویا على الكالم أو االعترافاإلدالء بأي إقرارات و

دة  سد حدیثا ھذا الحق بالنسبة لألحداث المتھمین، في قواعد بكین بمقتضقد ُجو    وق    و 7/1ى القاع ة حق ي اتفاقی ف

ادة   رة  40الطفل بمقتضى الم د  2الفق رة  ) ب( البن ى اإلدال        4الفق دث عل راه الح دم إك ى ع نص عل ي ت         ء بشھادتھ الت

ذنب   شھادةالعدم إكراھھ على اإلدالء ب…": حیث نصت على بالذنب االعترافأو  راف بال ومغزى   ،"…أو االعت

ى   ىاالتفاقیة علنص  أن المشرع   ھذه القاعدة رغم أن القواعد العامة في التشریعات كانت تفي بالغرض، یرجع إل

دث         الدولي أراد  ب للح ار أو ترھی ررا الستعمال أي قھر أو إجب التأكید على أن صغر السن ال یجوز أن یكون مب

  .لیخرج عن صمتھ

                                                
  .1996من دستور  132المادة ) 1
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ا ق   لمحقق لھ أن یستعمل كل الوسائل و فا    ى       اإلجراءات المسموح بھ دث إل ي أدت بالح ة األسباب الت ا لمعرف انون

ع  بالتھم و لالعترافاالنحراف أو التعرض لھ دون استعمال القوة معھ  الوقائع المنسوبة إلیھ أو اإلدالء بشھادتھ، م

م یكم     ذین ل وا  العلم أن قانون اإلجراءات الجزائیة أجاز سماع شھادة القصر ال ین    سنة  16ل ف الیم ر حل ك   بغی وذل

  .1على سبیل االستئناس

ن السادسة عشرة، و    أو حكم الحدث الذي أتمما  یمكن أن نتساءل عن ھناو    ھ قاضي الت   تجاوز س ب من ق  طل حقی

ھادة؟ و إلدالء بالش ور ل ذي أالحض دث ال م الح ا حك ة و م ول الجریم ریحات ح ى بتص ا  دل ض الحق م رف رم ث المج

  حقیق؟  اإلجابة على األسئلة التي وجھھا لھ قاضي الت

ب   ححكما قضائیا واجد ولونلم  المنشورة األحكام القضائیة طالع علىمن خالل اإل    ن قری     دا منشورا یتعرض م

ھ  وع ش د لموض ن بعی و أو م انوني ھ ق الق ر، والمنط دث  ادة القص ن  أن الح غ س ذي بل ى   16ال ب أن تبق نة یج س

م     ، شھادتھ مؤداة على سبیل االستئناس   اء حك ن بن ھ ال یمك ع         ألن ي جمی د ف ر راش ى شھادة شخص غی قضائي عل

ھ سماع شھادة      نصاوراشد بالنسبة لإلدالء بالشھادة، وكان من األفضل لو أن المشرع سن  المیادین ز فی عاما یجی

ض اإلدالء بالشھادة       السادسة عشر وفق شروط، و سن لقصر منا ذي رف دث ال اب الح دم جواز عق  النص على ع

ادة     ذلك حتى تنسجم نصوص قانون اإلو ص الم ع ن ة م نص        7/2جراءات الجزائی ي ت ل الت وق الطف ة حق ن اتفاقی م

ى ذ ": عل ال ھ راف إعم دول األط ل ال وطني وتكف ا ال ا لقانونھ وق وفق ة ه الحق كوك الدولی ب الص ا بموج التزاماتھ

   ."...لة بھذا المیدانصالمت

  

  ھــــیـــة إلــھـــوجــــمـم الــھــــتـالـــھ بـــــالغــــي إبـــدث فــــحـق الـــــح: ثــــالـــرع الثـــــفــال
م یحیطھ علم         ھ ث ن ھویت ھ     یتحقق قاضي التحقیق حین یمثل أمامھ المتھم أول مرة م ائع المنسوبة إلی ة الوق ا بكاف

ادة  و ري  م یتضمن  ج، ول  إ ق 100ذلك تطبیقا للم إبالغ       نصا ی  التشریع الجزائ داث ب ي قضایا األح ق ف زم المحق ل

  .المطبقھو بالتالي النص العام والحدث بالتھم الموجھة إلیھ، 

ادة  وال     ص الم اة ن ق القض رة 40یطب د  2 فق رة  )ب(البن ل   2الفق وق الطف ة حق ن اتفاقی ام اء فیھ ي ج             :الت

ھ أو األوصی   مباشرة بالتھم الموجھة إلیھوفورا  -أي الحدث -إخطاره ..." د    عن طریق والدی ھ عن انونیین علی اء الق

  ."تقدیم دفاعھا من المساعدة المالئمة إلعداد وغیرھ أوالحصول على مساعدة قانونیة و االقتضاء

ادة   إذا كان ما جسدتھ اتفاقیة     ي الم رة   40حقوق الطفل ف د   2فق رة  ) ب(البن ھ     2الفق ق تطبق ات التحقی ت ھیئ ، كان

ا    ھو أال یتمتع الحدث المنحرف بحمایة أقل من تلك یقتضیھ المنطق، وما ل اوفقعامة ولقواعد الل اوفق ع بھ ي یتمت الت

وق  طأن الجزائر بمصادقتھا على اتفاقیة حقوق الالمتھم البالغ، و رف بحق ل   فل أصبحت من الدول التي ال تعت الطف

وق اإلنسان لل   تلكن فقط و ان        طحمي حق ھ البحث الق ا توصل إلی ل ھو آخر م داث المنحرفین     ف ي مجال األح وني ف

                                                
  .ق إ ج 2فقرة  93المادة  ) 1
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ین  و رافالمعرض ھ ل    لالنح رین، فإن رن العش ي الق قم یف رع الجزائ   ب ى المش وص عل ویب النص ري إال تص

ف ف الموضوعیة و اتھم وفق  اإلجرائیة الخاصة باألحداث بمختل ة و    ل ائ ي االتفاقی ا جاء ف د    م رك المجال للقواع أال یت

ك الحق بنصھ    طفل جاء لترسیخ و من اتفاقیة حقوق ال 2الفقرة ) ب(البند  2فقرة  40العامة فنص المادة  ز ذل  تعزی

   . مباشرة بالتھم الموجھة إلیھ، عن طریق والدیھ أو األوصیاء القانونیین علیھعلى أنھ یجب إخطار الحدث فورا و

التھم   میدان األحداث وخاصة المحامین قد أطلعنا بعض العاملین فيو    دث ب ، أن الطریقة التي یتم بھا إخطار الح

وبة  ى و  المنس ان ال تتماش ض األحی ي بع ھ ف ة اإلی داث و  السیاس ة األح ال تربی ي مج ة ف ث لمطلوب الحھم، حی إص

  .العطفب اإلثارة بدال من أسلوب اللین ویستعمل بعض القضاة مع األحداث أسلو

دة     و    ا القاع ق أیض ذا الح ى ھ ت عل د نص ن قوا 7/1ق ا   م اء فیھ ي ج ین الت د بك ل    " :ع ع مراح ي جمی ل ف تكف

      "....الحق في اإلبالغ بالتھم الموجھة...أساسیة مثل اإلجراءات ضمانات إجرائیة

اتھم و األحداث بكل   الخالصة أَنو    ت سلوكاتھم، یبلغون م     فئ ا كان التھم المنسوبة    مھم یھم  ن طرف القاضي ب   إل

ل   ُی  2الفقرة ) ب(البند  2 فقرة 40حقوق الطفل في المادة  اتفاقیةجسدتھ ما  وأَن ن قبی ي    االستجابة عد م آلراء الت ل

ى   تخصیص األحداث بنصوص خاصة بھم في مختلف اإلجراءات بموجوب ترى  ل حت ا فیھا حقوق اإلنسان للطف

  .لو كانت القواعد العامة تحقق لھم الحمایةو

  

  يــــونـــانـــقـالھ ــــیـول ھـــعـــم رـــــضـــحــي أن یــــدث فــــحـال قـــــح: عــــرابــــرع الـــــفـال
ن  سریة التحقیق بالنسبة للجمھور و أصبح مبدأ    ة األساسیة    العالنیتھ بالنسبة ألطراف الدعوى م ادئ  القانونی مب

ول   ھ الق ن مع ا یمك وم، مم ھ العم ى وج ة عل ة العالمی ریعات اإلجرائی ي التش تقرة ف ت المس ي ال یس أن القاض دعي ب

تھم و   ق إال الم راء التحقی ھ إلج روریا، و     ومحامی ك ض ان ذل ى ك راء مت ھود والخب حیة والش بة  الض ر بالنس األم

ھ الألحد فھل  ، ث سیان إال أن المشرعین یلزمون المحقق بإخطار الولي القانوني للحدث باإلجراءات المتخذة تجاھ

  وجوب حضوره جلسات التحقیق؟تبعھ أیضا تسی 1الحدث وجوب إخطار ولّي

ل  جمیع مراحل اإلجراءات ضمانات إجفي تكفل " : من قواعد بكین 7/1تنص القاعدة     الحق  ...رائیة أساسیة مث

  ."...أحد الوالدین أو الوصيفي حضور 

د ضمانة   و الوصي جلسات التحقیق ُییتبین من نص القاعدة أن حق الحدث في حضور أحد الوالدین أ    ة ع  إجرائی

ن مراحل اإلجراءات           و أساسیة بالنسبة لھ ة م ى مرحل دم اقتصارھا عل ث ع ن حی ا، م تتمیز ھذه القاعدة بعمومیتھ

ور و      دث حض ل للح ن أن یكف ا یمك ة، مم ھ أو االجزائی ھ مع یھ  لدی اللوص دي   خ ث التمھی اءالبح ق  وأثن التحقی

  .  2المحاكمةو

                                                
 يالول فإن 27/02/2005في  02-05مر رقم المعدل والمتمم باأل 1984جویلیة  09: من قانون األسرة الجزائري الصادر بتاریخ 87لنص المادة  طبقا )1

  .ا األب، أو األم أو الجد أو الوصي، أو القیم أو الحاضنین أو ممثل المؤسسة التي أودع فیھا الحدثالقانوني ھو إم
  .ق إ ج 467لمادة ا )2
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دة  فا بالنسبة لحق األبوین أو الوصي في المشاركة في اإلجراءات أَم    ى أنَ   بنصھا  15/2قد تناولتھ القاع  " : ھعل

دث،      الوصي حق االشتراك في اإلجراءات و والدین أولل ب حضورھم لصالح الح یجوز للسلطة المختصة أن تطل

ذا      على أَن ار ھ ى اعتب دعو إل ھ یجوز للسلطة المختصة أن ترفض إشراكھم في اإلجراءات إذا كانت ھناك أسباب ت

  ."ضروریا لصالح الحدث االستبعاد

ول ب   و    تطیع الق ذا نس دتین  َنأھك ین جاءت   7/1و  15/2القاع د بك ن قواع دین   ، م ا الوال ث منحت املتین حی          ا ش

رر      المشاركة فیھا وإلجرائیة وا جمیع المراحلالوصي حق حضور  أو ي أن یق ة للقاضي ف أعطتا السلطة التقدیری

دین أو الوصي آ    أو حضور دث     عدم حضور الوال ار مصلحة الح ین االعتب ذا بع ھ   و ،خ ض الفق ذھب بع ى أن   1ی إل

ذه الضمانات،   15/2 القاعدة ألة        تإذ  تلقي ظالال من الشك على ھ دین أو الوصي ھو مس أن حضور الوال قتضي ب

  .تص بتقدیرھا السلطة المختصة التي تتخذ اإلجراءات في مواجھة الحدثتخ

دم حضور      و    دث تقتضي ع في تقدیرنا القاعدة تطابق الواقع، فقط على القاضي في حالة تقدیره أن مصلحة الح

دة              ص القاع ي ن ا ورد ف ق م راره وف بب ق ق أن یس ھ جلسة أو جلسات التحقی انوني مع ھ الق ت " :15/2ولی  إذا كان

  ."ھناك أسباب

  قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث إخطار والدي الحدثریع الجزائري على قاضي األحداث ولتشا لبقط   

د یُ 2أو وصیھ أو من یتولى حضانتھ بالمتابعات التي تمت تجاه الحدث ھ مجرد إعالم      ، فاإلخطار ھنا ق ى أن م عل فھ

ابع   دث مت أن الح انوني ب ؤول الق ائیا، وقالمس با  كلذض راه مناس ا ی اذ م ر  التخ ن القاص دفاع ع ام لل ار مح             كاختی

ابع دون أ    لاستعما أو دث المت انوني       نحقھ في استئناف األوامر التي تتخذ تجاه الح ك حق المسؤول الق تتبع ذل یس

ق، و   في ا اء التحقی دث أثن د یُ لحضور مع الح انوني برف      ق م أن اإلخطار یستتبعھ حضور المسؤول الق ة  فھ دث  ق الح

ھ فعال،    جمیع إجراءات التحقیق وخالل  ول ب ن ضمانة و      ھو المعم ك الحضور م ا یشكلھ ذل ن    حبم دث م ة للح مای

ھ سیحدّ         ،كذا القانونیةالناحیة النفسیة و ن شك أن ا م دث م ة الح ق برفق  فحضور المسؤول القانوني إجراءات التحقی

  .من التأثیرات السلبیة التي قد تتركھا اإلجراءات في نفسھ

دث      و    ل نصا صریحا یعطي الح ھ       ال نجد في اتفاقیة حقوق الطف د والدی ھ أح ي أن یحضر مع أو وصیھ  الحق ف

دما ت ل یكون واضعو المعاھدة قد تركوا ذلك لوإجراءات التحقیق،  دة     صوب ق ستدول عن ع المعاھ ة م ا الداخلی وانینھ

ادة   ،3يراألمر الذي لم یقم بھ المشرع الجزائ  وھو  رة   40إال أن الم د   2فق رة  ) ب(البن ة نصت     2الفق ن االتفاقی م

ھ، و على وجوب إخطار الحدث عن طریق والدیھ أو وصیھ القانوني  ي      بالتھم الموجھة إلی ادة ف س الم د نصت نف ق

ن ذ   3فقرتھا الثانیة بند  م یك ي  ل على أن محاكمة األحداث تتم بحضور والدیھ أو األوصیاء القانونیین علیھ ما ل ك ف

   .غیر مصلحة الحدث
                                                

دار المطبوعات الجامعیة،  قواعد األمم المتحدة لتنظیم قضاء األحداث، دراسة تأصیلیة مقارنة بقوانین األحداث العربیة،فتوح عبد اهللا الشاذلي، /د )1
   .85، ص1991 مصر،، اإلسكندریة

  ".من یتولى حضانتھ المعروفین لھیخطر قاضي األحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصیھ أو  : "ھق إ ج بأن 454تنص المادة  )2
   نيإلى غایة تعدیل التشریع وإصدار نص صریح یبیح للولي القانوني للحدث حضور جلسات التحقیق یبقى الحدث ال یستعمل حقھ بناءا على نص قانو )3

  .ولكن یبقى الحق المستعمل حق تفضل من القاضي ولیس حق استحقاق منحھ لھ المشرع
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د        ل أن یع ن األفض ون م داث یك ة األح ا لحمای ھ تحقیق ول أن تطیع الق ابق نس رض الس د الع ادة بع رع الم        ل المش

ع    ق إ  454 ة م ج بإضافة فقرة واضحة توجب حضور المسؤول القانوني عن الحدث في جمیع المراحل اإلجرائی

ع    ر سبب المنع، خاصة و ور في جلسة التحقیق مع ذكإعطاء الحق للقاضي في أن یمنعھ من الحض ا جمی ھ عملی أن

ؤول         ور المس داث بحض ع األح التحقیق م ون ب داث یقوم ایا األح ي قض ق ف لطة التحقی رع س م المش ند لھ ن أس م

ض األ     دا في الجرائم المخلة باألخالق وعما 1القانوني ي بع ا القاضي ف ى إخراج    اآلداب، التي یضطر فیھ ان إل حی

ولي أو   ا الوصي و ال ھ و    بالت دث یستعمل حق حضور ولی ان  لي فالح و ك ر موجود، و    ل نص غی د أن   ال ا یؤك ك م ذل

  .لكن یستتبعھ الحضور في جلسة التحقیقولي ال یقتصر على مجرد إعالمھ، وإخطار ال

رح أن نو    دة قت ري بالقاع رع الجزائ ذ المش ینم 7/1یأخ د بك داره  ن قواع د إص زال عن ذي ال ی ل ال انون الطف ق

  .ھ من دقة ووضوح، لما تضمنتروعامش

  

  اعـــــدفــــة بـــــانـــــعـــتـــي االســـدث فــــحــق الــــــح: ســــامــــــــخــرع الـــــفــال
ا          رغم أَن    ا جاء فیھ ل إال أن م وق اإلنسان للطف ي مجال حق اتفاقیة حقوق الطفل تعد أحدث النصوص الدولیة ف

اف   بم االستعانة فیما یتعلق بحق الحدث في  ر ك ث اقت حام غی ادة      ، حی ي الم نص ف ى ال رة   40صرت عل د   2فق البن

ن المساعدة     على أنھ في مرحلة التحقیق یجب أن یحصل الحدث على مساعدة   2الفقرة ) ب( ا م قضائیة أو غیرھ

دفاع یجب أن    ذلك على عكس قواعد بكین التي ركزت على أّنتقدیم دفاعھ، ولمالئمة إلعداد وا حق الحدث في ال

ة   " : 7/1یكفل في جمیع المراحل اإلجرائیة، فجاء في القاعدة  تكفل في جمیع مراحل اإلجراءات ضمانات إجرائی

   ."خدمات محام الحق في الحصول على...أساسیة مثل

ي  و    دث ف ق الح ى ح رص عل ري ح رع الجزائ تعانةالمش دا االس ق وبم ة التحقی ي مرحل ي فع ف ا ف ھ وجوبی جعل

دافعا    و ": ق إ ج 2فقرة  454فنصت المادة  ،الجنح بدون أي قیدوالجنایات  انوني م ھ الق إذا لم یختر الحدث أو نائب

  ."نقیب المحامین باختیار مدافع للحدث عھد إلى أوعنھ عین لھ قاضي األحداث من تلقاء نفسھ مدافعا 

انون   1971من قانون المساعدة القضائیة الصادرة سنة  25ما أكده المشرع في المادة وھو     المعدل بمقتضى الق

  : مجانیا في الحاالت التالیة امیتم تعیین مح " :التي جاء فیھا 062 -01رقم 

  .3"...داث أو أیة جھة جزائیة أخرىحاألحداث، أو محكمة األلجمیع القصر الماثلین أمام قاضي  -1

ج المشرع    و    ا نھ یدإم ادة  ل اال تجس رة   151لم ن دستور   2فق ي أ  1996م ي   ق الت دفاع مضمون ف ق ال رت أن ح

إذا كان تعیین محام للدفاع عن الحدث الذي ارتكب جنایة أو جنحة أمرا مفصوال فیھ، فالوضع والقضایا الجزائیة، 

                                                
  .عن السند القانوني لحضور الولي مع الحدث، ألن السند في ذلك موجود وھو عدم بلوغ الحدث سن الرشدال یبحث القضاة  )1
وعدل بمقتضى القانون  1971أوت  5ھـ الموافق لـ 1391جمادى الثانیة عام  14: المؤرخ في 57-71: قانون المساعدة القضائیة صدر بمقتضى األمر رقم )2

  .2001ماي  22ھـ الموافق لـ  1422 صفر 28: المؤرخ في 06-01: رقم
  .بنود، البند األول ھو البند الوحید الذي یتعلق باألحداث) 5(تناولت خمسة  25المادة  )3
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ات غیر  ن الضروري التساؤل       ذلك بالنسبة للمخالف ام یصبح م ذا المق ي ھ ن   ، وف ة   ع دى وجوبی دث   م استعانة الح

  التحقیق في جرائم المخالفات ؟مراحل  خاللبدفاع 

ة و  لا مخالفات األحداث تتم فیھا اإلجراءات وفق   سبب التساؤل ھو أَنو    د العام ادة   أَنلقواع رة   151الم ن   2فق م

تور  رر  1996دس ق التق ام وح دأ ع و   دفاع كمب ى یك دد مت ي تح ي الت ة ھ راءات الجزائی انون اإلج وص ق ن نص

تعانة رًا االس ام أم ًا بمح اص و ،وجوبی ص خ د ن ات ال یوج ي المخالف ب  ف تعانةیوج ة  اس ي مرحل ام ف دث بمح الح

الً   ق أص ق ألن التحقی ي إالَ  التحقی ر إلزام ة    غی ل الجمھوری ھ وكی ك    ،إذا طلب ى ذل ف إل اد ض ائد أنَ  االعتق  الس

ك   أَن تستدعي تكلیف محام یتولى الدفاع عن حقوق الحدث إَالیرتكبھا األحداث أفعال بسیطة ال  المخالفات التي ذل

ن المدرسة     لاالعتقاد مردود ع ي الشوارع    ویھ، فاألحداث عادة ما تبدأ سلوكاتھم غیر السویة بالتغیب ع التسكع ف

ات  و ریم، ثم بعدھا یرتكبون جنحاً جت قانونیة تدخل في دائرة التعصیان األبوین ثم بعد ذلك ارتكاب مخالفاو جنای

ھ مھ    الوقایة تقتضي أن ُی بالتالي فإَنخطیرة، و ع حقوق ن استعمال جمی ان  مكن الحدث م ا ك ھ ال  السلوك  م  ذي ارتكب

  .في أي مرحلة من المراحل اإلجرائیةو

سواء أولئك الذین ارتكبوا فعال واحدا مخالفا للقانون فحمایة األحداث إجرائیا یجب أن تشمل جمیع فئات القصر    

ات        أثناء فترة حداثتھم أو األح  اب المخالف ي ارتك م ذوو مشاكل ومستمرون ف ین أنھ ذین تب ا   و ،داث ال ذا م ده  ھ جس

م   25المشرع في نص المادة  انون رق ة استعانة           06-01: من الق ا حول إلزامی ان قائم ذي ك م الخالف ال ذي حس ال

ة و    3-72: من األمر رقم 7المادة ائم المخالفات وم في جرالحدث بمحا ة الطفول ق بحمای ي جاء    المتعل ة الت المراھق

ین مستشار بصفة    تییجوز للقاصر أو والدیھ أو ولي أمره، اخ "  :ھفیھا أَن ب تعی ل     ار مستشار أو طل ن قب ة م تلقائی

  .1"یجري التعیین خالل ثمانیة أیام من تقدیم الطلبقاضي األحداث و

ھ أصبح      االستعانةفي  لالنحرافحق الحدث المنحرف أو المعرض  الخالصة ھي أَنو    ن حقوق دفاع ع بمحام لل

دث، و من الضمانات التي ال یمكن الت ھ     غاضي عنھا مھما كانت سن الح ذي اقترف ان السلوك ال ا ك ت  و، مھم إذا كان

دث      في یافقت تشریعبعض الدول مثل الجزائر، قد ُو ك الحق للح رار ذل ا    خالل إق ھ عملی ق، فإن اد   التحقی ون  یك یك

و   دما، فھ اء و      ر شكلي تستدعیھ  دو دور المحامي منع ى أن األولی ك راجع إل ارون   اإلجراءات، وذل دث ال یخت الح

 -ما عدا الجنایات -المحامین الذین یتناولون الدفاع عن األحداث عادة داث، وأن محامین یولون أھمیة لقضایا األح

ا     ُی ون تلقائی ذین یعین ا    وختارون من المحامین المتربصین ال دور مجان ذلك ال دم التشجیع    وال ،2یقومون ب شك أن ع

                                                
ال یقلل من أھمیة النص ومن غرض المشرع المتمثل في تمكین الحدث من استعمال " محام"بدال من مصطلح " مستشار"استعمال المشرع ھنا المصطلح  )1

  ". مستشار لھ اھتمام ودرایة بقضایا األحداث"أنھ من األفضل لو أضاف عبارة  حقھ، إال
  .» Conseilمستشار «من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي الذي استعمل فیھا المشرع أیضا عبارة  186تقابلھا المادة  3-72من أمر  7المادة  -
الذي یحدد المكافأة المالیة التي یتقاضاھا المحامي المكلف  2001سبتمبر  2الصادر في  244-01: من المرسوم التنفیذي رقم 1فقرة  7تنص المادة  )2

تلقائیا في إطار  تتولى المنظمات الجھویة للمحامین إعداد قائمة المحامین المكلفین أو المعینین" : بالمساعدة القضائیة وشروط وكیفیات منحھا على أنھ
  ".المساعدة القضائیة وتبلغھا سنویا إلى النیابة العامة المتخصصة إقلیمیا
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یة  ام بالقض دم االھتم ى ع افزا عل ون ح د یك ا ق ادي أیض تعمال حو 1الم دث اس د الح ھ یفق ك كل ره ذل ذي أق ھ ال ھ ق ل

  .القانون

 

ات ـــئــیــا ھــــدرھـــصــي تـــــتـة الــــیـــائـــنــجـالر ـــاألوام: ثــالــــثــب الــــلـــطـــمــال

  دثـــــحــص الــــخـــشــة بـــــاســـمــق الــــیــقــحــتـال
ق      ي التحقی در قاض القبض و    یص ر ب ار واألم ر باإلحض ي األم تھم وھ خص الم ة بش ة ماس ر جنائی ر أوام األم

  :یلي سنتطرق لیھا في ثالث فروع كما بالحبس المؤقت

  األمر باإلحضار: الفرع األول

  األمر بالقبض: الفرع الثاني

  .األمر بالحبس المؤقت: الفرع الثالث

  

  ارـــــضـــاإلحــر بـــــــــاألم: رع األولـــــفـــــال
ة       دوب لحمای ار المن داث والمستش ؤون األح تص بش ق المخ ي التحقی داث، وقاض ي األح ق وقاض ي التحقی قاض

ي مجال    إق  3 فقرة 110النیابة العامة وفقا للمادة واألحداث،  ج یجوز لھم جمیعا إصدار األمر باإلحضار وأنھ ف

وة     األحداث ر      ھیئات التحقیق ال تلجأ عادة إلى إصدار األمر باإلحضار عن ل أن األم ي الحاالت القصوى، ب إال ف

ة ب    وة العمومی ف الق داث أو قاضي         إباإلحضار یتخذ صورة تكلی ام قاضي األح ھ بالحضور أم دث وولی خطار الح

ؤ   تص بش ق المخ داث     التحقی ة األح دوب لحمای ار المن داث أو المستش ھ     ون األح دث وولی ض الح ة رف ي حال وف

ا   ة إحض وة العمومی ي، للق ام القاض ور أم القوةالحض دث    ،2ره ب ض الح ل إذا رف و الح ا ھ روح م كال المط واإلش

ھ   الحضور أمام القاضي ن ولی ي             ؟بإیعاز م ل ف لبي المتمث ل الس ى الفع م یعاقب عل م یجرم ول ري ل المشرع الجزائ

دث    رفض الحضور أمام القاضي المحقق سواء بالنسبة للبالغین أو األحداث، وال یعاقب أیضا ع الح الولي الذي من

  .مثول أمام المحقق وكان األجدر بھ أن یعاقب على ذلك الفعلمن ال

 

  ضــــبـــقــالـــر بــــــاألم: يــــانــــثـرع الــــفـــال
 :3األمر بالقبض قد یصدر ضد المتھم بارتكاب جریمة جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس   

   .الھیئة القضائیة متھم موجود داخل التراب الوطني ولكن رفض االمتثال أمام -أ
                                                

عین المحامون من أولئك المتربصین دون تأطیر مالئم في یأكدت لجنة إصالح العدالة أن حق الدفاع بالنسبة لألحداث ال یمارس على أحسن وجھ، حیث  )1
  . مكلفین بھاتحضیر دفاعھم ودون دراسة الملفات ال

  .141أنظر التقریر النھائي للجنة الوطنیة إلصالح العدالة، الجزء الثاني، ص -
           على المشرع وضع نص خاص باألحداث في مجال األمر باإلحضار، ألنھ ال یمكن تصور إصدار أمر باإلحضار تجاه قاصر مازال یؤتمر بأمر ولیھ )2

  .ھ، خاصة إذا كان الحضور غیر طوعي أو الحاضن أو المسؤول القانوني علی
  .374، ص 2003، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، إلجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیقا، شرح قانون عبد هللا أوھایبیة/د) 3
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   .یصدر أیضا ضد متھم مجھول عنوانھ أنویمكن  -ب

  .د المتھم الفار من وجھ العدالةضویمكن أن یصدر األمر بالقبض  -ج

ا أنَ     داث     وبم ؤون األح تص بش ق المخ ي التحقی داث أو قاض ي األح دره قاض ن أن یص القبض یمك ر ب              األم

ة   أو دث           المستشار المندوب لحمای داث، فالح وع بالنسبة لألح ة الوق ابقة قلیل ة الس إن التصورات الثالث داث، ف األح

ذي                ام القضاء، وأن ال ول أم دم المث ول وع ي مسائل المث ھ ف ة عشرة عادة ال یستقل برأی ن الثامن الذي تقل سنھ ع

د ال     یوجھھ في ذلك والده أو والدتھ أو وصیھ أو ولیھ القانوني، ن الرش ل س دث قب  یستقل عادة بمسكن    كما أن الح

ي   منفصل وبالتالي فعنوانھ ھو عنوان والدیھ مما یستدعي أن یكون النص بالنسبة لألحداث دقیقا، كما أن الحدث ف

ا            ك م انوني، وذل ل الق دین أو الوصي أو الممث ة إال بمساعدة الوال ن العدال رار م ھذا السن غالبا ال یتخذ مبادرة الف

ذي ارتكب   یستدعي وجوب وضع نصوص خاصة تعا قب كل من عرقل الھیئة القضائیة في تقدیم حمایة للحدث ال

ة  ق      وجریم ا یتعل داث فیم ى األح ة عل ي المطبق ة ھ د العام ى القواع ائیة، وتبق ة القض ام الھیئ ھ أم وب مثول     المطل

ى المؤسسة ال  اقتیاد ب بض      المتھم الحدث المقبوض علیھ إل ر الق ي أم ا ف وه عنھ ة المن ى أن ال یب عقابی تھم   ، عل ى الم ق

إال ي اآلمر بالقبض أو من قاض آخر و وخالل ھذه المدة یجب أن یستجوب من القاض عةسا 48محبوسا أكثر من 

ا ل  أخلي سبیلھ، ألن حبس المتھم أكثر من المدة المحددة قانونا دون استجواب یعتبر حبس تعسفي   ك طبق واد وذل     لم

  .ج إق  121و 113، 112

ق وسائل اإلعالم                ن طری القبض ع ر ب ة االستعجال إذاعة األم ي حال الغین ف وإذا كان المشرع أجاز بالنسبة للب

ي    إالمسموعة، ف أوالمكتوبة  ق ف نھ في مجال األحداث ال یجوز اتخاذ ھذا اإلجراء وذلك تطبیقا لمبدأ السریة المطب

  .قضایا األحداث في جمیع مراحل الدعوى

  

  تـــــؤقـــمــالس ــبــحـــالـــر بـــــــاألم :ثــــالـــثــرع الـــفــال
ة الحساسیة           إَن    و بالغ ة نم ي مرحل زال ف ل ال ی ث أن الطف ن حی    تجرید الطفل من الحریة یخلق مشكلة خاصة م

داعي احتجازه               ن أسرتھ ل د ع ا أبع ا إذا م ا ضارة بشكل یستعصي عالجھ رة وربم ارا نفسیة خطی         .قد تلحق بھ آث

داث               ة األح دة لحمای م المتح د األم ین وقواع د بك ل قواع ة األخرى مث اییر الدولی ل والمع وق الطف وتوفر اتفاقیة حق

د خاصة     ن حریتھم قواع ي، و       المجردین م ل المعن ى المصالح الفضلى للطف تند إل م     تس د األم ن أن قواع الرغم م ب

د       ي ح ن حریتھم لیست ف ا       المتحدة لحمایة األحداث المجردین م ن بنودھ د م ات، إال أن العدی ة للحكوم ا ملزم ذاتھ

ا تشكل       ل أو ألنھ وق الطف ة حق ي اتفاقی ي     " تشتمل على قواعد ملزمة إما بحكم أنھا واردة ف دة ف وق مجس أوجھ حق

  ". االتفاقیة

ادة           ي الم ري ف ة الجزائ انون اإلجراءات الجزائی تثنائي     ": 13وقد نص ق ت إجراء اس وأحاطھ   ،"الحبس المؤق

تثنائیا       ،جموعة من القیود والضماناتبم ى اس ھ یبق الغین فإن وإذا كان الحبس المؤقت ذا طبیعة استثنائیة بالنسبة للب
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یھم  ا ح    1أكثر بالنسبة لألحداث، وذلك لخصوصیة اإلجراءات المطبقة عل اول موضوع     ذوھو م ى تن ا بالمشرع إل

ى        ق إ ج مفرقا ف 456الحبس المؤقت بالنسبة لألحداث في المادة  ة األول داث، الفئ ن األح ین م ین فئت ك ب ھي  ي ذل

ة   وسنة كاملة، والذین ال یجوز حبسھم مؤقتا مطلقا،  13لغوا من العمر باألحداث الذین لم یفئة  ة الثانی ة  الفئ  ھي فئ

ق شروط         یھمتسنة الم 18إلى  13 مناألحداث  ا وف ذین یجوز حبسھم حبسا مؤقت ن بارتكاب جنایة أو جنحة، وال

  :من عدمھ یتعین تناول ذلك على النحو التالي  مؤقتًا خطة المشرع في شأن حبس األحداث حبسًاولتوضیح 

  

م ـھــنــل ســـقــن یــذیــداث الــة األحــئــفـــة لــبــسـالنــري بـــئزاــرع الجــشــة المــطـــخ: أوال

  ةرــشـــة عــــثــالـــثـن الــــع
ذي       دث ال غ سنھ   یم ل ال یجوز حبس الح ادة         13بل ھ الم ا أكدت ا، وھو م رة   456سنة حبسا مؤقت ي   1فق ق إ ج ف

و بصفة              " :نصھا ة ول ي مؤسسة عقابی ة ف الث عشرة سنة كامل ن العمر ث غ م ال یجوز وضع المجرم الذي لم یبل

ة عشر     ،"مؤقتة ل الثالث م یكم ص         ةوتقریر المشرع عدم حبس الحدث الذي ل ع ن ا م ا یتطابق تمام سنة حبسا مؤقت

ادة  رة  49الم نص  1فق ي ت د        " :ق ع الت رة إال ت ة عش ل الثالث م یكم ذي ل ر ال ى القاص ع عل ة اال توق           بیر الحمای

ا نق          ،"أو التربیة ا یجعلن ك م ة والموضوعیة متضاربة، وذل أن  والقول بعكس ذلك یجعل النصوص اإلجرائی ول ب

ادة       توفیقا تامافق المشرع قد ُو ص الم ي ن ل ف وق الطف في ھذه النقطة التي جاءت متماشیة بما جاءت بھ اتفاقیة حق

ة      نصتالتي  37 ة مالئم دابیر بدیل اح أي ت على أن یفرض التجرید من الحریة للطفل كملجأ أخیر، أي عندما ال تت

ي، ون     ل المعن دي للطف ین جاءت واضحة     تكون في متناول السلطات یمكن أن تتخذھا من أجل التص د بك د قواع   ج

داث أكث     ل حیث نصت      في شأن الحبس المؤقت لألح وق الطف ة حق ن اتفاقی دة   ر م ى  13/1القاع ال یستخدم  " : عل

  ."إجراء االحتجاز رھن المحاكمة إال كمالذ أخیر وألقصر فترة زمنیة ممكنة

ي سالمة    الثالثة عشرة ال یستطیسن وبالرجوع إلى التشریع الجزائري فالحدث قبل     دعوى أو ف ع أن یؤثر في ال

داث بشأن           التساؤل، إال أن 2التحقیق ق المختص بشؤون األح ف یتصرف قاضي التحقی الذي یطرح نفسھ ھو كی

الحدث الذي لم یتجاوز الثالثة عشرة وكان قد ارتكب جنایة أو جنحة؟ لإلجابة على ھذا التساؤل یستدعي الرجوع   

ادة    ص الم ى ن ھ        455إل ى والدی ا إل دث مؤقت لم الح داث أن یس ي األح ھ یجوز لقاض ین أن ي تب یھ أو ق إ ج الت           وص

ة    إالشخص الذي یتولى حضانتھ أو  أو دیر بالثق ى شخص ج د        3ل ر أح انوني یعتب ى المسؤول الق دث إل لیم الح ، فتس

                                                
  :في خصوصیة الحبس المؤقت لألحداث أنظر )1

- Céré, Jean Paul. La spécificité de la détention des mineurs, série science criminelle, Nérac-Croisier (Dir), Roselyne.  
Le droit  pénal et le mineur, Edition l’Harmattan, Paris, 1997,  p 206 et 207. 

    :  في استبعاد أن یشكل الحدث في ھذه السن المبكرة خطر على مجرى التحقیق، أنظر) 2
، دار اإلجراءات الجنائیة بشأن األحداث في التشریع اللیبي والمصري في ضوء اآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال األحداثیة، حمدي رجب عط/ د 

  .84، ص1999 مصر، النھضة العربیة، القاھرة،
األحداث قبل انتھائھ من التحقیق والتي یمكن اعتبارھا نص المادة ال یتعلق بالحبس المؤقت ولكن یتناول اإلجراءات المؤقتة التي یمكن أن یأمر بھا قاضي ) 3

  .بدائل للحبس المؤقت بالنسبة لألحداث أقل من الثالثة عشرة سنة وغیرھم
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ار           دث اآلث ب الح ذا اإلجراء یجن ة عشرة، فھ ن الثالث ارھم ع بدائل الحبس المؤقت بالنسبة لألحداث الذین تقل أعم

  .اللزوم وضعھ تحت نظام اإلفراج تحت المراقبة، وعند 1السلبیة التي قد تؤثر في شخصھ

ا، أو كانت مصلحتھ تتعارض مع مصلحة وا             و    دث یتیم ان الح ا إذا ك ة م ي حال و الحل ف ھ    ما ھ یس لدی ھ ول لدی

دین     ر الوال انوني آخر غی ؤون      مسؤول ق ق المختص بش ي التحقی داث أو قاض تص أو قاضي األح ؟ القاضي المخ

ا   األحداث سیضطر إلى وضع الحدث  داث مؤقت واء األح  في أحد المراكز أو األقسام أو المؤسسات المخصصة إلی

  .إعادة تربیتھمو

د  و    م     2ینص البن دة رق ن القاع ین    13م د بك ن قواع ى  م ا        ": عل ة، حیثم ن المحاكم ن االحتجاز رھ یستعاض ع

ة المركزة أو اإللحاق           ب أو الرعای ن كث ة ع ل المراقب ة مث إجراءات بدیل دى مؤسسات   أمكن ذلك، ب      بأسرة أو بإح

ع ، "أو دور التربیة ن      ھذا وإذا كانت خطة المشرع في من ل م داث أق ا واالقتصار     سنة  13حبس األح حبسا مؤقت

اد اإلجراءات      إتفاقیة حقوق الطفلمبدئیا على تسلیمھ تعتبر رائدة وتتماشى مع  ل وإبع ة تقلی التي تحث على محاول

ا   القضائیة المشددة والمعقدة من ال ك ممكن ان ذل إن ، 2تطبیق على األحداث كلما ك ي   ف انون اإلجراءات    المشرع ف ق

ب أن یُ       ي یج ة الت دة الزمنی دد الم م یح ة ل ام       الجزائی ز أو األقس د المراك ي أح ع ف ذي وض دث ال ا الح ل فیھ              مث

یتھ  ي قض ر ف تص للنظ ي المخ ام القاض ة أم فة مؤقت ات بص د 3أو المؤسس س نج ى العك ادة ، وعل ر 5الم ن األم      م

ي الموضوع         75-64 ة جاءت فاصلة ف ة والمراھق ة الطفول المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمای

داث  بنصھا على أن مدة اإلیواء المؤقت الذي یقضي بھ قاضي األحداث أو قاضي التحقیق المختص بش   ؤون األح

ادة  نص الم ا ل اوز ق إ  455 طبق وز أن تتج ھر 6ج ال یج داث  ، 4أش بة لألح ة بالنس ا مطبق دة أیض س الم ونف

ادتین      ق الم دھم وف ة ض ن األمر    6و 5المعرضین للخطر الذي تم اتخاذ إجراءات مؤقت ة    3-72م المتضمن حمای

   .الطفولة والمراھقة

ھ         رنا أَنوإذا قّد    ة ألن د المراكز المخصصة للطفول ي أح ة أو ف ي   الحدث ال یفرق بین حبسھ في مؤسسة عقابی ف

ي    ااعتقاده كل قرار یبعده عن أسرتھ یعتبر قرار ھ ف سیئا ومجحفا في حقھ، خاصة القرار الذي یقضي بالوضع ألن

ر               د المشرع أق ذا نج ة، ولھ ي مركز أو مؤسسة داخلی ان ف ر الحبس المؤقت خاصة إذا ك الواقع یشبھ إلى حد كبی

  :بعض الضمانات وھي 

  .ارتكب جنایة أو جنحة عقوبتھا الحبس أن یكون الحدث قد -

                                                
:في ما یخلفھ الحبس المؤقت من آثار سیئة على األحداث أنظر)  1 

، ص 1991 مصر، ، دار النھضة العربیة، القاھرة،دراسة مقارنة، الجوانب اإلجرائیة النحراف األحداث وحاالت تعرضھم لالنحراف، حسن محمد ربیع/ د
131.  

         التي اعتمدتھا الجمعیة العامة بقرارھا رقم" قواعد طوكیو"للتدابیر غیر االحتجازیة من قواعد األمم المتحدة الدنیا النموذجیة  6/2رقم  لقاعدةا تنص) 2
     االحتجاز السابق للمحاكمة في مرحلة مبكرة أقصى ما یمكن وال یدوم االحتجاز السابق للمحاكمةتستخدم بدائل : " على 1990سبتمبر  14في  45/110

  ".وتتوخى في تنفیذه االعتبارات اإلنسانیة واحترام الكرامة التي فطر علیھا اإلنسان) د/5(ھداف المذكورة في المادة فترة أطول مما یستوجبھ تحقیق األ
سنة، الفقرة  19أال تتجاوز مدة التدبیر بلوغ الحدث سن الرشد المدني أي المشرع ق إ ج اشترط  444لمنصوص علیھا في المادة في التدابیر النھائیة ا )3

  .ق إ ج 444األخیرة من المادة 
  .یعد من القوانین المكملة لقانون اإلجراءات الجزائیة 64-75وھو ما یؤكد بأن األمر رقم ) 4
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ار           - داث أو المستش ؤون األح تص بش ق المخ ي التحقی داث أو قاض ي األح ن قاض داع م ر باإلی در األم أن یص

  .بالمجلسالمندوب لحمایة األحداث على مستوى غرفة األحداث 

  .أن یكون المركز مختصا في رعایة وإعادة تربیة األحداث -

ي   وأھم ضمانة أقرھا  - ا ف المشرع للحدث ھي حقھ في استئناف أوامر الوضع أو التسلیم المؤقتة المنصوص علیھ

   .ق إ ج 455المادة 

  

م ـــھــنــوق ســفــن یـــذیــداث الـــس األحــبــحـة لـــبــسـنـالــرع بـــشــمــة الــــطـــخ: اــــیــانــث

  رةـــشــــــع ةــثــالــثـال
ة         اأن یكون حبس األحداث الجانحین إجراء  عمل المشرع على     ة، وفضل بصفة دائم ذه المرحل ي ھ تثنائیا ف اس

ق إ ج وفي حالة الضرورة القصوى أجاز     455الرجوع إلى تدابیر الحمایة والتربیة المنصوص علیھا في المادة 

اره            داث باعتب ة األح دوب لحمای داث أو المستشار المن داث أو قاضي األح لقاضي التحقیق المختص بشؤون األح

ادة       یتمتع بنفس صالحیات ق ھ الم ا تقتضي ب ق م ا وف رة ال 456اضي األحداث، األمر بحبس الحدث مؤقت ة   فق  الثانی

ھ یجب      487والمادة  ن فإن ذه الس ق إ ج، ومما ال شك فیھ أنھ إذا اقتضى األمر أن یحبس الحدث حبسا مؤقتا في ھ

افة إل       الغ، باإلض تھم الب بس الم د ح ررة عن وعیة المق كلیة والموض روط الش ى الش ة  أن تراع روط الخاص ى الش

  .باألحداث 

فالشروط الموضوعیة تتمثل في الجرائم التي یجوز فیھا الحبس المؤقت، وقد حدد المشرع أنھ ال یجوز الحبس     

الحبس         ا ب ي الجرائم المعاقب علیھ في المخالفات وكذلك في الجرائم المعاقب علیھا بغرامة، بینما یجوز الحبس ف

در األ         ، وجوب استجواب1أكثر من شھرین ا الشروط الشكلیة فھي أن یص ا، أم ر  المتھم قبل األمر بحبسھ مؤقت م

ت  و أن یكون األمر مسببا، و2صبالحبس المؤقت من قاض مخت ى    .أن یحدد األمر مدة الحبس المؤق وباإلضافة إل

م الثالث      د أت دثا ق ة عشرة سنة   توافر جمیع ھذه الشروط طبقا للقواعد العامة، فإنھ یجب أن یكون المأمور بحبسھ ح

اعال     ة، ف اب جریم وأن تكون ھناك دالئل قویة ومتماسكة من شأنھا التدلیل على اتھام الشخص بأنھ ساھم في ارتك

  .من قانون العقوبات 41أصلیا أو شریكا طبقا لنص المادة 

ن  و    ا یجب         لك الغ حبسا مؤقت ا لحبس الب ة الواجب توافرھ ؤمر بح     ھل الشروط العام ا لكي ی ا جمیع بس توافرھ

ا    د قررن ة          الحدث؟ إذا أجبنا باإلیجاب فإننا نكون ق ة للشروط العام ا ھي إال شروط تكمیلی أن الشروط الخاصة م

                                                
  .مكرر من ق إ ج 125إلى  124أنظر المواد من ) 1
أحداثا محبوسین على سبیل االحتیاط وھم في األصل لم یكونوا إال موضوع  ي وصلتھ من المؤسسات العقابیة أنالحظ وزیر العدل من خالل التقاریر الت) 2

اضي التحقیق المختص بشؤون عندما یقرر أثناء التحقیق قاضي األحداث أو ق: "مجرد وضع مؤقت، وذلك ما جعلھ یصدر منشور جاء في أحد فقراتھ
وقد نبھ الوزیر القضاة المختصین إلى وجوب إبطال ذلك ". األحداث إیداع الحدث في الجناح الخاص الموجود في السجون ال یستطیع إال أن یأمر بحبسھ

بموجب أمر إیداع وال یحق لرئیس المؤسسة العقابیة  العمل غیر القانوني، ویفھم مما سبق أن الحدث المحبوس احتیاطیا ال یتم إیداعھ في المؤسسة العقابیة إال
  .أن یستقبل حدثا بموجب أمر بالوضع

  .      1971جویلیة  07، الصادر بتاریخ 23منشور وزیر العدل، حافظ األختام، رقم  -
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دد           داث نكون بص ي مجال األح ا بالشروط الخاصة، ف ة واكتفین وھذا لم یرد بھ نص، وإذا استبعدنا الشروط العام

دا   د انع ام عن نص الع ق ال ي بتطبی ي تقض دة الت ن القاع روج ع ى  الخ ھ عل ول بأن تطیع الق ذا نس اص ل نص الخ م ال

ة       د العام ق القواع ذا المجال، ألن تطبی المشرع الحسم في ھذا الوضع وذلك بسن نصوص خاصة باألحداث في ھ

دث          ة الح ي حمای م یتوسع ف ا نالحظ أن المشرع ل الخاصة بالبالغین على األحداث یعد أحد أوجھ عدم العدل، وھن

ذا          وكان علیھ أن یشترط قبل األ ھ بإضافة ھ ة والشك أن ة والمراقب ا استشارة مصلحة التربی مر بحبسھ حبسا مؤقت

واد       ى الم الرجوع إل ة وب ات الحمای مى درج ق أس د حق رع ق ون المش رط یك ن أن  487و 456الش ق إ ج یمك

  :مؤقتا ھم  األحداث الذین یجوز األمر بحبسھم حبسا نستخلص أَن

دبیر       الذي تقوم ضده دالئل كافیة على أَن سنة 18إلى  13الحدث من  -1 ك الت ان ذل ة أو جنحة إذا ك ھ ارتكب جنای

 .ق إ ج 455ضروریا واستحال تطبیق أي تدبیر من التدابیر المؤقتة الواردة في المادة 

ى           داث عل إدارة شؤون قضاء األح ة ب وقد شددت لجنة حقوق اإلنسان في تقریرھا بشأن المناقشة العامة المتعلق

ي            "  نأ فیا وال ینبغ ون تعس ي أن یك ة، ال ینبغ ابق للمحاكم از الس اء االحتج ة أثن ة وخاص ن الحری ان م الحرم

  .1" استخدامھ إال عندما تكون كافة البدائل األخرى قد استنفذت وثبت عدم كفاءتھا

قة بتغییر سنة وكان محل إیداع سابق متى طرأت مسالة عارضة أو دعوى متعل 13الحدث الذي تجاوز عمره  -2

د   ا           االقتضاء نظام اإلیداع أو الحضانة، یجوز للقاضي عن ا طبق د السجون وحبسھ حبسا مؤقت ى أح دث إل ل الح نق

  .ق إ ج 456ق إ ج ووفقا لألوضاع المقررة في المادة  487للمادة 

دث     487ن أحكام المادة نالحظ أ    ف أن الح ة فكی ذي فصل   ق إ ج تطرح غموضا من الناحیة النظریة والعملی ال

أمر              ا طرأت مسألة عارضة أن ی ز إذا م ي مرك ثال أو وضعھ ف ة م دیر بالثق لمھ لشخص ج أن س داث ب م األح قس

ادة     ام الم ى أحك ل إل ك تحی ى ذل ادة عل جون، زی د الس ي أح ا ف ا مؤقت ھ حبس ذه  456بحبس د أن ھ ع التأكی ق إ ج م

دث ال      ع الح ق م ة التحقی تثناء     13ذي یتجاوز عمره   األخیرة تتكلم في فقرتھا الثانیة عن مرحل ھ یجوز اس  اسنة بأن

ة أو جنحة      ت إذا ارتكب جنای ادة     ، وضعھ رھن الحبس المؤق ق الم ق إ ج أن یكون   487والمشرع اشترط لتطبی

ھ           ،القاضي بصدد مسألة عارضة ذكورة فإن وفر الحاالت الم م ت ھ رغ ا المشرع إال أن م یعّرفھ والمسألة العارضة ل

داث         یصعب تصور أن یلجأ قاضي  م األح ان قس دما ك د السجون بع ي أح ا ف األحداث إلى حبس الحدث حبسا مؤقت

ادة     ي الم ا ف دابیر المنصوص علیھ د الت ھ أح ي حق ذ ف د اتخ م ق ة حك ى  444كجھ أ إل ھ أن یلج ان بإمكان ق إ ج وك

  .ق إ ج و ما بعدھا 482مراجعة أو تغییر التدبیر طبقا للمادة 

  

  

  

  
                                                

1) UN.Doc. HRC/GEN/1/November 26- 27th  1995, p50. 
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  اـــــتــــؤقــــا مـــســـبـــوس حــــبـــحـــدث المـــحـوق الــــقـــح: اــــثــالــث
ادة           إّن    ا الم وق وضمانات نصت علیھ ع بحق ا یتمت ھ حبسا مؤقت أمر بحبس ذي ی دث ال وق    37الح ة حق ن اتفاقی م

ي              ن حریتھم الت داث المجردین م ة األح دة لحمای م المتح د األم ي قواع ا ف لة تفصیال دقیق دھا مفص ا نج ل لكنن الطف

  .1990سبتمبر  14الصادر في  45/113تمدتھا الجمعیة العامة بقرارھا رقم اع

ى    13/3نصت القاعدة رقم و    ین عل د بك ع        " : من قواع ة بجمی ن المحاكم داث المحتجزون رھ ع األح ع جمی یتمت

  . " المتحدةالحقوق والضمانات التي تكلفھا القواعد الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء التي اعتمدتھا األمم 

ة         ة ومعامل ع الجریم دة األول لمن والقواعد الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء اعتمدت بواسطة مؤتمر األمم المتح

ي   663أقرھا المجلس االقتصادي واالجتماعي بقراریھ رقم  1955المجرمین الذي عقد في جنیف عام     الصادر ف

  .1977ماي  13الصادر في  2076والقرار  1957جویلیة  31

وتلك الحقوق ال تخرج عن حقھ في أن یحبس في مكان خاص باألحداث، وحقھ في االستجواب وفي تحدید مدة    

دا              الحبس، كما أنھ  ى ماع ة األول نتناول الضمانات الثالث ي س ا یل ى القاضي أن یسبب أمر الحبس، وفیم یجب عل

   . الذي یبقى شرط ملقى على عاتق القاضيبعة والمتمثلة في تسبیب الحكم الضمانة الرا

  

  داثــــاألحــــاص بــــان خــــكــــي مــــس فـــبـــحــي أن یــــھ فــــقــــح )1
ام           ا الع ي تعلیقھ ل ف وق الطف ة حق دت لجن م  أك ة         10رق ة مادی ة بیئ ى ضرورة تھیئ داث عل الخاص بقضاء األح

ي   1ومساكن تتفق مع األھداف التأھیلیة لإلیداع في المؤسسات في جمیع حاالت الحرمان من الحریة، واألماكن الت

  :بس فیھا الحدث حبسا مؤقتا حددھا المشرع الجزائري على سبیل الحصر وھي حیجوز أن ی

  باألحداث،خاصة مراكز متخصصة و -أ

 أجنحة في مؤسسات إعادة التربیة، -ب

  .2أجنحة في مؤسسات الوقایة -ج

ن             ا تك ة مھم البة للحری ات س یھم بعقوب وم عل داث المحك ا األح ا أیض بس فیھ ة یح اكن الثالث م أن األم ع العل        م

ي مؤسسة إعادة التأھی           ، مدتھا داث ف م یجر تخصیص أجنحة خاصة باألح ع   ونالحظ أن المشرع ل تم توزی ل، وی

ك      ة وذل األحداث المحبوسین داخل مراكز إعادة التربیة وإدماج األحداث حسب سنھم وحبسھم والوضعیة الجزائی

ادة  ا للم ر  116طبق ن األم دث   ،04-05م ان الح واء ك اعي س ام الجم یھم النظ ق عل داث یطب و أن األح دأ ھ والمب

  .ا كانت مدتھامحبوسا حبسا مؤقتا أو محكوما علیھ بعقوبة نھائیة مھم

ھ یشمل  والعزل ألسباب وقائیة مضمونھ أوسع ألنَ   ،المشرع أجاز عزل الحدث ألسباب صحیة أو وقائیة أَن إَال   

وة          دیھم ق ون ل ن أن تك ذین یمك اغبین ال داث المش بة لألح ة خاصة بالنس ة األمنی مل الوقای ا یش حیة كم ة الص الوقای
                                                

1) UN.Doc. CRC/GC/10, April 25th  2007, p37. 
  .المتعلق بتنظیم السجون و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین 04-05القانون رقم ) 2
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ي مؤسسة إعادة    التأثیر على زمالئھم في إحداث الشغب داخل ا لمركز المتخصص أو داخل الجناح الخاص بھم ف

    .1أو مؤسسة الوقایة  التربیة

  

  ھــــســــبــحـــر بـــــل األمــــبـــواب قــــجــــتــــي االســـــھ فـــقــــح )2
ال یجوز  " : بقولھاق إ ج  118ال یجوز األمر بحبس المتھم حبسا مؤقتا إال بعد استجوابھ، وھو ما أكدتھ المادة    

ى   ،..."لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إال بعد استجواب المتھم وھو النص المطبق عل

   .2األحداث لعدم وجود نص خاص بھم

داث   ویكون من األفضل     سن نص خاص یوجب على قاضي األحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون األح

د مُ       استجواب ان ق و ك ا ول ك یُ    الحدث قبل األمر بحبسھ مؤقت ابقا، ألن ذل ھ س ل أمام ھ     ث اس، خاصة وأن د أي التب بع

ف            ى المل د عل دث بأسباب حبسھ، وبعضھم یعتم ام الح دون إفھ ى  عملیا بعض القضاة یصدرون ذلك األمر ب وعل

 .وال یحقق حمایة للحدث المثول السابق على إصدار األمر ومما ال شك فیھ أن النص العام ھنا یصبح غیر كاف

  

  ســــبـــحـدة الــــد مــــدیـــحــــي تــــھ فـــقـــح )3
انون   لذلك نجد، 3لما یشكلھ من خطورة على حریة المتھم خاصة الحدث الحبس المؤقت إجراء استثنائي نظرًا    ق

ھ         ن بشروط، إال أن د ولك ا أجاز التمدی ات كم ذا الجنای   اإلجراءات الجزائیة حدد مدتھ بالنسبة للبالغین في الجنح وك

ي              ق ف أن یطب زم ب أن القاضي مل ول ب ھ الق ن مع ا یمك لم یخص األحداث في ھذا الموضوع بنصوص خاصة، مم

ة الخ     د العام ده القواع ي حق         مجال تحدید مدة الحبس المؤقت وتمدی ا ف ك إجحاف ي ذل الغین وال شك أن ف اصة بالب

ى      ) ب( 37الحدث وأن ذلك ال یسایر المادة  ي نصت عل ل الت وق الطف ة حق ن    أن ال ُی ": من اتفاقی ل م حرم أي طف

انون وال یجوز      ا للق حریتھ بصورة غیر قانونیة وتعسفیة ویجب أن یجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنھ وفق

بة   ممارستھ إال كملج  ة مناس رة زمنی ر فت ر وألقص ن     ،"أ أخی دث م د الح ون تجری ة بوجوب أن یك دة القائل والقاع

دتان      ده القاع ر تؤك ن          2و 1حریتھ تدبیرا یتخذ كملجأ أخی داث المجردین م ة األح دة لحمای م المتح د األم ن قواع م

ة ویجب     ...یكونینبغي أن  التجرید من الحریة " :أن تنص علىالثانیة  حریتھم، فالقاعدة ة ممكن رة زمنی ألقصر فت

تثنائیة  االت االس ى الح ك عل ر ذل دة    " أن یقتص رر م ائیة أن تق لطة القض ي للس دة ینبغ ذه القاع ا لھ را ووفق ، وأخی

  .كانیة التبكیر بإطالق سراح الحدثالعقوبة دون استبعاد إم

                                                
  .04-05: من القانون رقم  117المادة ) 1
  سن نص خاص باستجواب العلة في ذلك ھي أن جاءت تشریعات الدول العربیة خالیة من نص یوجب استجواب الحدث قبل حبسھ حبسا مؤقتا ونعتقد أن) 2

  .اعتقادھم ما ھو إال تحصیل حاصل ولن یضیف أیة حمایة للحدث ما دامت القاعدة العامة تفي بالغرضالحدث في 
 .وما بعدھا 192، ص 1983 ،)لم تحدد الجھة التي نشرت الكتاب( ، جنوح األحداث، دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة واالجتماعیة،شریف كامل/د
  سنة حسب التشریعات 18إلى  16أو  18إلى  15أو  18إلى  13ز األمر بحبس الحدث حبسا مؤقتا حتى ولو كان من سن یعارض أغلبیة الفقھ مبدأ جوا) 3

  .لما یلحقھ ذلك اإلجراء من أضرار بشخصیتھ خاصة وأن أماكن تنفیذه غیر متوفرة في بعض األحیان وغیر الئقة في كثیر من األحیان
  .378، ص 1983 مصر، ، عالم الكتب، القاھرة،اطي، الطبعة الثانیةإسماعیل محمد سالمة، الحبس االحتی/ د
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د خا وفي رأینا كان على المشرع أن یضع فیما یتعلق بمدة وتمدید حبس األح    صة مفصلة   داث حبسا مؤقتا قواع

دث           االنعكاساتكل  تفصیال دقیقا بغرض تجنب ن جراء حبسھ، خاصة وأن الح دث م د تلحق الح ي ق الضارة الت

داث          د خاصة باألح دم وضع قواع ا أن ع ة، كم ة والتربی المحبوس قد یحكم علیھ في أخطر الجرائم بتدابیر للحمای

دان نصف          في ھذا المجال جعل المشرع یتناقض مع دث الم ى الح ق عل ر المنطق أن یطب ن غی نفسھ، حیث أنھ م

ذا        ة، ولھ الغین كامل ررة للب دة الحبس المق مدة العقوبة التي كان یتعین الحكم علیھ بھا إذا كان بالغا، ونطبق علیھ م

داث تساو        ت بالنسبة لألح دة الحبس المؤق ي كان على المشرع على األقل وضع نص خاص یقرر فیھ أن تكون م

ن أن یُ  ي الجنح عشرة              نصف المدة التي كان یمك دة الحبس المؤقت ف أن تصبح م ا، ك ان بالغ و ك ھ ل ا علی م بھ      حك

ى أالّ    دھا، عل ثالً   أیام ال یجوز تمدیدھا وشھرین یجوز تمدی اً      یتجاوز م داث حبس د األقصى لحبس األح اً  الح  مؤقت

ن المجرمین الخطرین      وبالنسبة للجنایات سنة، وذلك بالنسبة للجنح أربعة أشھر فقط متى كان الحدث قد أصبح م

  .وكل ذلك في انتظار صدور قانون الطفل

ى    13/5ونصت القاعدة     ین عل د بك رة      ": من قواع اء فت داث أثن ى األح ع     االحتجاز یتلق ة وجمی ة والحمای الرعای

ل    4فقرة  40كما نصت المادة ، .."والمھنیةأنواع المساعدة الفردیة، االجتماعیة والتعلیمیة  وق الطف من اتفاقیة حق

ى  ھ عل ل   " :أن ة مث ات مختلف اح ترتیب یة    ...تت ة المؤسس دائل الرعای ن ب ا م ي وغیرھ دریب المھن یم والت رامج التعل ب

  ".لضمان معاملة األطفال بطریقة تالئم رفاھم وتتناسب مع ظروفھم وجرمھم على السواء

اء الحبس     ومما ال شك فیھ أنھ كلما كانت مدة الحبس قصیرة   دث أثن كلما كان من الصعب القیام بإعادة تربیة الح

ذین       داث ال ثال بالنسبة لألح ھ م المؤقت فالمدة القصیرة ال تسمح بوضع برنامج تربوي على غرار ما ھو معمول ب

  .عد أحد مساوئ الحبس المؤقت بالنسبة لألحداث، وذلك ُی1تم وضعھم لمدة ثالثة أشھر على األقل

ك             وإذا كان م    ي ذل ة ف ر أي إشكال لوجود نصوص قانونی ة ال یثی دة العقوب ن م بدأ خصم مدة الحبس المؤقت م

دبیر             م بالت دة الحك ن م م م ت تخص دة الحبس المؤق ت م ا إذا كان دد م ص یح د أي ن س ال نج ى العك ھ عل الشأن فإن

ق       ت إجراء تستدعیھ مصلحة التحقی ا یسمح     ویعتبر ذلك موقفا منطقیا من المشرع ألن الحبس المؤق دود م ي ح    ف

الي      دبیر آخر، وبالت ره بت بھ القانون بینما التدبیر الغرض منھ ھو حمایة وإعادة تربیة الحدث ویمكن إنھاؤه أو تغیی

  .2ال یمكن تصور خصم مدة الحبس المؤقت من التدابیر بجمیع صورھا

  

  

                                                
1) Dr.Zerguine, Remdane. Aspects fondamentaux de la protection judicaire des mineurs en Algérie, revue algérienne des 
sciences juridiques économiques et politiques, volume XXII, N°1, Mars 1985,  p47. 

ن ــــم(حشاني نورة، دراسة حول قضاء األحداث في الجزائر، موضوع تمت المشاركة بھ في الندوة الخاصة بقضاء األحداث في الدول العربیة، بیروت،  -
.39، المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، ص )1997جوان  26إلى  24  

اهللا سلیمان أن مدة الحبس المؤقت یمكن أن تخصم من مدة التدبیر االحترازي عندما ینص القانون على حد بالنسبة للتدابیر االحترازیة یرى الدكتور عبد ) 2
تنفیذ الحبس المؤقت ال  ءأو أقصى للتدبیر، حیث یرى بأن وجوب إعادة فحص شخصیة المحكوم علیھ بعد المدة المحددة بالقانون على أن تخصم من بد أدنى

  .فعالالتدبیر االحترازي  ءمن بد
  .419، ص 1990 ،، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرعبد اهللا سلیمان سلیمان، النظریة العامة للتدابیر االحترازیة، دراسة مقارنة/ د
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  تـــــؤقــــمــس الـــبـــحــل الــــدائـــــب: عـــــرابـــــرع الــــــفــال
ة للقص          ة اإلجرائی ھ تجسید الحمای دف من ث  رتطبیق إجراءات بدیلة للحبس المؤقت فیما یتعلق باألحداث الھ   حی

دة   ت القاع ین   13/2نص د بك ن قواع ى م ن  "  :عل تعاض ع ازیس ك     االحتج ن ذل ا أمك ة، حیثم ن المحاكم    رھ

ات أو دور         دى مؤسس رة أو بإح اق بأس زة أو اإللح ة المرك ب أو الرعای ن كث ة ع ل المراقب ة، مث إجراءات بدیل ب

  ."التربیة

ة   1/5كما نصت القاعدة رقم     و  (من قواعد األمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر االحتجازی د طوكی ) قواع

ة      تستحدث الدول األعضاء في نظمھا القانونیة": على ارات أخرى مقلل وفیر اختب تدابیر غیر احتجازیة تستھدف ت

عة          ة، واض ة الجنائی ات العدال ید سیاس جن وترش تخدام الس ن اس ذلك م ان    ف ب وق اإلنس اة حق ا مراع ي اعتبارھ

  ."یة واحتیاجات إعادة تأھیل الجانيومقتضیات العدالة االجتماع

ة    في الجزائر یستفید األحداث من بدائل الحبس المؤقت     داع والرقاب د اإلی المطبقة على البالغین وھي اإلفراج بع

ة    د العام القضائیة قبل اإلیداع وذلك مثلھم مثل البالغین، وفیما یخص الرقابة القضائیة نجد المشرع بتطبیقھ القواع

ا               على األحداث بعید ا یجعلن ة اإلجرام، مم ن آف ھ م دث وحمایت ن الغرض المنشود، وھو إصالح الح د ع كل البع

ة               دد فئ أن یح ك ب ة القضائیة وذل ي مجال إجراء الرقاب داث ف نلتمس من المشرع أن یضع نصوصا خاصة باألح

ة القضائیة،     د األحداث الذین یجوز أن تتخذ تجاھھم إجراءات الرقاب ك       وتحدی ا التخاذ ذل الشروط الواجب توفرھ

دث الموضوع تحت الرقا       ا الح زم بھ ع إعطاء       اإلجراء وااللتزامات التي یجب أن یلت ن العناصر م ا م ة وغیرھ ب

  .األولویة التخاذ ھذا التدبیر بصفة واسعة كبدیل للحبس المؤقت في مجال األحداث

دث           ي وضع الح ل ف م تتمث ى     تحت  بینما یستفید األحداث من بدائل أخرى خاصة بھ ث یبق راج المراقب حی اإلف

دوب مختص        الي   والحدث في وسطھ الطبیعي تحت إشراف من و بالت ي      ھ ل األول ف دفین أساسیین، یتمث ق ھ یحق

رة اإلجرام            حمایة الحدث الذي ُو ي دائ دخول ف ى ال ھ إل ؤدي ب د ت ة واقتصادیة ق ي ظروف اجتماعی ل   ،جد ف ویتمث

ائي        دف الوق ائي، ونظرا للھ انون الجن ة الق الثاني في الحیلولة دون عودة األحداث الذین ارتكبوا جریمة إلى مخالف

اذ المعجل         والتربوي لھذا اإلجراء ھ مشمول بالنف ذه ألن ف تنفی ن ال یوق  .1فإن أي طعن بأي طریق من طرق الطع

وا          ذین ارتكب داث ال داع األح ة بإی ھ بصفة مؤقت كما وضع المشرع تحت تصرف قضاء األحداث نصوصا تسمح ل

ت     دائل الحبس المؤق د ب ا السیاسة الجنا    2جرائم لدى مصالح مكلفة بحمایة الطفولة كأح ي تتبناھ ي    الت ة ف ة الحدیث ئی

ا إال إذا      داث حبسا مؤقت مجال وقایة وحمایة وإعادة إصالح وتربیة األحداث ولذا نجد المشرع لم یقرر حبس األح

  .3إجراء آخر كان ذلك التدبیر ضروریا واستحال اتخاذ أّي

  

                                                
  .ق إ ج 470المادة ) 1

  .64-75من األمر  8المادة )  2
  .ق إ ج 2فقرة  456المادة )  3
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  ثــــالـــثــث الــــحـــبــــمــال

  ةــــمــــاكـــحـــمــاء الـــنــــداث أثــــاألحوق ــــقــحة یـــاـــمـــح

اء      ا ا لكي تتمكن الجزائر من الوف إدارة شؤ    بالتزاماتھ ة ب ة المتعلق ا أن تس     لدولی داث یجب علیھ  ّنون قضاء األح

ي جاء     40على المستوى الوطني وھذا وفقا لما نصت علیھ للمادة  قوانین ل الت الفقرة الثالثة من اتفاقیة حقوق الطف

 :فیھا

ال          "  ى خصیصا باألطف وانین وإجراءات وسلطات ومؤسسات تعن تسعى الدول األطراف لتعزیز عملیة وضع ق

ك         ىالذین یدع یھم ذل ت عل ذلك أو یثب ات أو یتھمون ب انون العقوب وا ق ذا الص   "أنھم انتھك ي ھ ة   ، وف د أن لجن دد نج

ي     حقوق الطفل قد عب داث ف ة قضاء األح رت في العدید من المناسبات عن قلقھا إزاء النقائص التي تكتنف منظوم

ي     داث، وف ة      الجزائر وخاصة غیاب القوانین واإلجراءات والمحاكم الخاصة باألح ت اللجن مناسبات أخرى أعرب

ین النظام           ق ب دم التواف ذي یرجع باألساس لع داث ال عن قلقھا إزاء االفتقار إلى اإلدارة الفعالة لشؤون قضاء األح

  .1الوطني واالتفاقیة

د              إَن    روط والقواع ن الش ة م دد مجموع ة تح وص قانونی ق نص تم وف داث ی اء األح ام قض دعوى أم ر ال نظ

م وصیرورتھ حائزاً     واإلجراءات تتصف با دور الحك ة ص  لمرونة تبدأ من یوم جدولة القضیة للفصل فیھا إلى غای

ة بأنَ   كما أَن، لقوة الشيء المقضي فیھ ى المحاكم وق        ھ ینظر إل ة حق رى بالنسبة لحمای ة الكب ة ذات األھمی ا المرحل ھ

ة ھ یمكننا القول أَنالمتھم بصفة عامة وإذا ما تعلق األمر باألحداث فإَن ن كل المراحل       ھا المرحل ر حساسیة م األكث

وق        ھ ألَن السابقة لھا، ا ھي الحق دري م ة وال ی ى المحاكم د معن سیتحدد خاللھا مصیر الحدث الذي ال یدري بالتأكی

   .د منھا خالل محاكمتھیوالضمانات التي یجب أن یستف

ص       نحاول فح ث س ذا المبح من ھ ذه وض ة    ھ الل المحاكم داث خ ررة لألح مانات المق وق والض ل  الحق ي ظ ف

ا     ةالتشریع الجزائري مقارن ك المنصوص علیھ ت بتل ل و     في نفس الوق وق الطف ة حق ة   ضمن اتفاقی اییر الدولی المع

  :كمایلي وذلك من خالل ثالثة مطالبالمتعلقة بھذا الموضوع 

  .األحداثفي قضایا بالحكم  الھیئات المختصة :المطلب األول 

  .إجراءات نظر الدعوى أمام قضاء األحداث :المطلب الثاني 

  .التدابیر النھائیة المقررة لألحداث الجانحینعقوبات وال :المطلب الثالث 

  

  

  

  

                                                             
1) UN.Doc. CRC/GC/10, April 25th 2007, p2. 
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  داثـــا األحـــایـــضــي قــــفم ـــكــحـــالــة بـــصــتــخــمــات الــــئــیــھــال: ب األولــــلـــطـــمــال
ي      مالمشرع الجزائري أن یحقق حمایة مثلى لألحداث فخصھ أراد    ف القضایا الت ي مختل بقضاء خاص یفصل ف

ات   ن الھیئ ة م ى مجموع ك عل ا ذل ھ، موزع ال إلی ي تتح ع ف كیلھا وتجتم ي تش ف ف ھختل ي  أوج ة الت ا أالحمای قرھ

  .المحاكمة أثناءالمشرع للحدث 

    :فقا لما یليفي فرعین و ھذا المطلب تناولن اوذلك ما یجعلن   
  مدى تخصص األشخاص المخول لھم النظر في قضایا األحداث: الفرع األول
  .تشكیل ھیئات الحكم: الفرع الثاني

  

ي ــــر فـــنظـم الــھـــول لـــخـــاص المـــخــــاألشص ـــصــخــدى تـــم: رع األولـــفــال

  داثــــاألحا ــایــضـــق
كل          إَن    و یش ار دور كل عض داث ھو إظھ ي قضایا األح م النظر ف خاص المخول لھ ن دراسة األش الغرض م

داث المحاك       ة لألح ن حمای ھ م ا یقدم ا للتشریع   مھیئات قضاء األحداث ومدى تخصصھ في مجال عملھ وم ین طبق

  :یلي الجزائري ووفقا التفاقیة حقوق الطفل والمعاییر الدولیة ذات الصلة، وذلك كما

  

  داثــــــحي األـــاضــــقص ـــصـــخـــت: والأ
ك ب      ان ذل صفتھ قاضیا   قاضي األحداث بالمفھوم الواسع ھو كل قاض یجلس للفصل في قضایا األحداث سواء ك

داث للفصل       فردا ی ا لقسمي األح ھ، أو رئیس ة إلی فصل في قضایا األحداث الموجودین في خطر والمخالفات المحال

ادة   وكذا قضاة غرف األحداث على مستوى المجلس القضائي في الجنح والجنایات رة   472وذلك طبقا للم ق  2فق

رة   10والمادة ، ق إ ج 2و 1فقرة  449والمادة  إ ج م     1فق ن األمر رق ة القضاة حسب     ، 31-72م ف الطلب وتوظی

ق المناصب         36 نص المادة ة وف ق إجراء مسابقة وطنی ن طری وفرة من القانون األساسي للقضاء یتم ع ذا   ،المت ھ

ا        المرشحینكمرحلة أولى وإذا كان ھدف المسابقة ھو اختیار أحسن  ر لھ ن اختی ى م ي توجب عل لھذه الوظیفة الت

ة وھي إخضاع          ،اصفات خلقیة وإنسانیة وعلمیةمو وذأن یكون  ة الثانی أتي المرحل ابقة ت ي المس فإنھ بعد النجاح ف

ا ل    ي المدرسة العلی أتي          الطلبة القضاة إلى تكوین ف دي بنجاح ت وین القاع ة التك ازھم مرحل ة اجتی ي حال لقضاء، وف

  .مرحلة التعیین ومباشرة مھامھم حسب االختصاص

 2حداث متخصصا قاضي األ أن یكونتوجب أغلبیة التشریعات التخصص سمة العصر في مختلف المجاالت فو   

ادرا    ص یكون ق ت         فالقاضي المتخص ي أسرع وق م الصحیح ف ى الحك ى الوصول إل ي تعا  ،عل ع القصر    وف ھ م مل

                                                             
   ".یفصل قاضي األحداث في القضایا بموجب حكم یصدر في غرفة المشورة" : 3-72فقرة من األمر  10تنص المادة  )1
             القضاة الذین تتألف منھم محاكم األطفال سواء على مستوى النیابة" : من مجلة حمایة الطفل التونسیة على أنھ 81على سبیل المثال ینص الفصل ) 2

  ".أو المحاكمة یجب أن یكونوا متخصصین في شؤون الطفولة   أو التحقیق



لـفـطـوق الـقـحـة لـیـدولـال ةــیـاقـفـاالتل ــي ظـر فــزائــي الجــداث فــاء األحــضــة قــومــظـنــم  الفصل الثاني 
 

156  
 

ا  ن              یقتضي أن یكون ملم ة، وم وم التربی اع وعل م االجتم نفس وعل م ال اب وعل م اإلجرام والعق ة لعل ادئ العام بالمب

   . 1الصعب أن یكون جمیع القضاة على ھذا المستوى من التكوین والتخصص

د مباشرة دعوى     يالمناداة بتخصص قاضي األحداث ھوإذا كانت الغایة من     ة توفیر حمایة لألحداث عن     الحمای

إن السؤال  الجزائیة ضدھمالدعوى  أو و     ، ف ن طرحھ ھ ذي یمك دان        : ال ي می اك فعال قضاة متخصصون ف ھل ھن

  ؟في الجزائر األحداث

داث،   تماشیا مع السیاسة الجنائیة الحدیثة في مجال إیجاد قضاء متخصص للفصل    ّدد  في قضایا األح المشرع  ح

رة   األحداث ي الشروط الواجب توافرھا في قاضالجزائري  ص الفق ادة    1في ن ن الم أن یكون   ھي  ،ج إ ق 449م

 .أن یكون من أولئك الذین یولون عنایة خاصة باألحداثو كفاءةالقاضي ذو 

ل ف      بالنسبة للشرط األول فإَنف    ا للقضاء تتمث ة القضاة     يمھمة المدرسة العلی دي للطلب وین القاع ذي  التك دوم ی  ال

ر    ، ثالث سنوات حسب برنامج یحدد بقرار من وزیر العدل در وزی وین أص وفي إطار محاولة تحسین طریقة التك

ا  دل الس اء   الع ي بإلغ ذكرة تقض ي م د أویح ماة   بق أحم رات المس اء المحاض ة إلق ة"عملی ا " التكوینی ك لكونھ         وذل

ا للقضاء    -ة أنھ یتكفل المعھد الوطني للقضاء كما جاء في نفس التعلیم، 2لوبال تحقق الغرض المط المدرسة العلی

ا ي دورات      -حالی ل ف اة، یتمث بة للقض توى بالنس ین المس ي لتحس داغوجي فعل امج بی داد برن ا بإع ار مھامھ ي إط ف

  .شھر 12إلى  3قصیرة المدى وحلقات تأھیلیة من 

ة          وفي إطار تنفیذ التعلیمة     ى كاف الھا إل م إرس ن المواضیع ت ة م ى تنظیم رزنام المشار إلیھا سابقا عمد المعھد إل

داث       االمج ك المواضیع موضوع األح ة تل ن جمل لس لیتسنى للقضاة اختیار إحداھا لتجدید معلوماتھم فیھا، وكان م

د ال  إال أنھ بالرجوع إلى المدة المخصصة لتكوین القاضي في مجال األحداث یتبین لنا أن ا لمدة قصیرة جدا إلى ح

إلى ذلك أن إقبال القضاة بصفة عامة بما فیھم قضاة األحداث  ةفاضباإل، 3یمكن تصوره وھي خمسة أیام في السنة

د               ى أن القاضي ق دل عل ھ شھادة ت نح أی ھ ال تم دا ألن ى ضعیفا ج وین المستمر یبق على التسجیل للحضور في التك

   .4ترة التربص لیست إجباریة وبدون حوافزكما أن ف اجتاز فترة تربص بالمعھد،

م       انون العضوي رق ة القاضي       11-04 :وبعد تعدیل القانون األساسي للقضاء بمقتضى الق ى ترقی دف إل ذي یھ ال

وین       ُیفي رأینا لم  ة التك ي مرحل داث ال ف ص قضاة األح ار تخص دي و  ؤخذ بعین اإلعتب وین    القاع ي إطار التك ال ف

ي   و المستمر  الي بق ائداً      بالت ة س الح العدال ة إص ائي للجن ر النھ ي التقری ا ورد ف ھ   م اء فی ث ج ادراً ": حی ون   ن ا یك م

داث، و  انحراففي  االختصاصیینالقضاة المكلفون بمحاكمة األحداث القصر من  ذه     األح ف القضاة بھ ر تكلی یعتب

     5."المھمة شكال من أشكال التھمیش ھذا إذا لم یعتبروا ذلك عقوبة لھم

                                                             
  .445، ص 2005، تكوین القاضي ودوره في النظام الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، دیدان مولود/ د )1
  .2002ـ2 :السابق السید احمد أویحي الصادرة تحت رقم تعلیمة وزیر الدولة وزیر العدل) 2
یمكن كل قاضي بناء على طلبھ أن یستفید " : أیام في السنة على األقل بقولھا 5تؤكد على أن مدة التكوین  303ـ05من المرسوم  1فقرة  37جاءت المادة ) 3

  ".أیام على األقل) 5(سنویا من متابعة تكوین مستمر لمدة 
  .15، ص2002ـ2001لمعھد الوطني للقضاء، التكوین المتخصص المستمر، السنة األكادیمیة منشورات ا) 4

.141التقریر النھائي للجنة الوطنیة إلصالح العدالة، الجزء الثاني، ص)  5 
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ین     رئیس       ویع ول ل ق مخ و ح ي وھ وم رئاس اء بمرس ا للقض ة العلی وینھم بالمدرس ام تك د إتم اة بع ع القض جمی

تور ى الدس ة بمقتض ا    ،1الجمھوری دانیا مم ا می بھ تكوین داث یكس ایا األح ي قض ل ف ي للفص ین القاض ان تعی وإذا ك

دد    ق إ ج تنص على  449 یقتضي أن یبقى أطول مدة ممكنة في مھمتھ، فإننا نجد المادة ین القاضي تح أن مدة تعی

  .2في القرار بثالث سنوات

ن        فیما یخص ا أَم    ر م ي كثی ة ف ر محترم ا أیضا غی الرغبة التي یبدیھا القاضي في أن یعمل كقاضي أحداث فإنھ

د    االقتراحاألحیان، خاصة إذا علمنا أن  یتم من النائب العام وفق تقدیراتھ واحتیاج القطاع، ومازال القاضي الجدی

ي        ي أن قاض ك ال یعن اء إال أن ذل ط قض ف أبس ع األس ر م ي رأي الكثی ھ ف داث ألن ي أح ین كقاض ة یع ي المھن ف

   .األحداث في الجزائر ال یقوم بمھامھ بل یبذل قصارى جھده للوصول إلى نتیجة إیجابیة تصلح الحدث

ي   نستخلص مما سبق أَن    ة الت ھ ال یوجد في الجزائر قضاء متخصص في مجال األحداث، وأن المعارف التكوینی

ھادة    ى ش ولھ عل دى حص داث ال تتع ي أح ھ كقاض ل تعیین ي قب بھا القاض ن  الیكتس ھادة م وق وش ي الحق انس ف لیس

د   التكوین المیداني أثناء ممارسة العمل یبقى ھو الشي المدرسة العلیا، وأَن رة ق ء الوحید الملموس، بل إن تلك الخب

دا الكتساب          رة قصیرة ج الث سنوات وھي فت دى ث ال یستفید منھا الحدث ألن مدة بقاء القاضي في منصبھ ال تتع

ي منصبھ           ى ف داث یبق ص یجعل قاضي األح ن ن ى س خبرة وافیة مما یجعلنا نقول بأنھ على المشرع أن یسارع إل

تعیینھ في نفس المنصب، مع إعطاء   ىما أنھ عند نقل قاضي األحداث یجب أن یراعمدة أطول من المدة الحالیة ك

از     داث باجتی أھمیة لتكوین القضاة في مجال األحداث، كأن یكلف طلبة القضاء الراغبین في العمل في قضاء األح

ر  ین لالنح رفین والمعرض داث المنح ة باألح ة المختص ات المختلف ز والمؤسس ي المراك ة ف دة مقبول تم م اف وأن ی

عملھ، ألن الحمایة تكون من خالل تكریس الحق المتمثل في المثول أمام قاض مختص   تقدیم مذكرة مفصلة عن 

  .مكن من استعمال حقھالحدث في ھذا المجال لم ُی فعال وما دام الحق لم یكرس فإّن

  

 ةــــابـــیــنــاة الـــــضــــق: اــــیـــانـــث
ي     تتجھ السیاسة الحدیثة إلى العمل على أن یكون العاملون في مجال األ    داث المنحرفین والموجودین ف خطر  ح

ا الضبطیة                متخصصین، وأَال ا فیھ ات بم ع الھیئ ل یجب أن یتسع لیشمل جمی داث ب ى قضاة األح ك عل یقتصر ذل

ادة         ون المساعدون للقضاء حیث نصت الم ة والموظف رة   40القضائیة، النیاب ى      3فق ل عل وق الطف ة حق ن اتفاقی         م

لطة أو "  ام س واه      قی ي دع ل ف ة بالفص تقلة ونزیھ ة ومس ائیة مختص ة قض دث - ھیئ دة "-أي الح ت القاع       ، ونص

ات المختصة     ": أنھ من قواعد بكین على 10/2 ینظر قاض أو غیره من المسؤولین الرسمیین المختصین أو الھیئ

                                                             
  .1996من الدستور الجزائري لسنة  78المادة  )1
ق إ ج، وفي رأینا من األفضل أن ترفع مدة بقاء القاضي في منصبھ ألنھ  472 المادة المدة غیر محددة بالنسبة للمستشار المندوب لحمایة األحداث، أنظر )2

إیجاد حل كلما بقي القاضي في منصبھ كقاضي أحداث مدة أطول كلما زادت مداركھ میدانیا وھو یحقق حمایة للحدث في أن یمثل أمام قاض متمرن یستطیع 
  .ممكنلمختلف القضایا التي تعرض علیھ في أقصر وقت 
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ر    ي أم راج دون تأخیر ف ك   ،"اإلف ة            االتجاه إال أن ذل دان محارب ي می ة ف دول المتقدم ي ال ى ف ق حت م یتحق ازال ل م

  .األحداث انحراف

د                  ا المجال للقواع داث تارك ي مجال األح ة ف ن النصوص الخاصة بالنیاب ر م ھ كثی التشریع الجزائري لم ترد ب

داث أو قاضي        وإذا كان من المعلوم أن عمل النیابة العامة ال ینتھي  العامة ن قاضي األح ق م تح تحقی ب ف عند طل

التحقیق المختص بشؤون األحداث وبعد التحقیق لھا مھمة الحضور في الجلسات وعلى المحكمة أن تسمع طلباتھا 

حیحاً  ون ص ة ال یك ة الجزائی ع  وأن تشكیل المحكم ة للمجتم ة كممثل ة العام ور النیاب دون حض تھم ب ان الم ا ك    مھم

اء    ھنالحظ أَن ،1قاصرًا أو بالغًا ة أثن بالنسبة لألحداث الموجودین في خطر معنوي المشرع لم یوجب حضور النیاب

دث                وق الح ة حق ي حمای ل ف داث المتمث ي األح دف قاض ع ھ ابق م دفھا یتط ان ھ ایاھم وإذا ك ي قض ل ف الفص

دابیر           وأَن ،2والمجتمع ار أفضل الت داث باختی ع قاضي األح ة م ویم   النیابة العامة تعمل بصفة متكامل لمعالجة وتق

داث أنَ     وإصالح الحدث فإَن ي مجال األح ھ ف ة          ما یمكن قول ون القضاة النیاب ط لك یس فق دورھا ل وم ب ة ال تق النیاب

ة             ل الجمھوری د وكی ث نج ت حی ل الوق ا لعام ع أیض ك راج ن ذل داث ولك ؤون األح ة بش ة كافی م درای ت لھ لیس

  .3داریة والقانونیة المكلفین بھاومساعدیھ منشغلین بتسییر المحكمة في مختلف الجوانب اإل

  

 داثـــــــاألحاء ـــــضــــي قـــــون فـــــفـــلـــحــمـــال: اـــــثـــالـــث
داث      ة األح  .4نقصد بالمحلفین في ھذا المیدان أولئك المختصین الذین اشترط المشرع وجودھم في تشكیل محكم

ع  یعتبر عمل المحلف في میدان األحداث عمال و أساسیا لكونھ مكلفا بموافاة القاضي بصورة واضحة وكاملة بجمی

دث  ھا الح ي یعیش ة الت ة واالجتماعی یة والبیئی روف الشخص ریعیة   ،الظ وص التش إن النص ة دوره ف را ألھمی ونظ

ھ          ي عمل ا ف ھ یجب أن یكون حكیم ھ وعلی ذ مھمت الخاصة باألحداث تخول لھ كثیرا من السلطات واإلمكانیات لتنفی

  .وھو السعي إلعادة بناء شخصیة الحدث أساسیًا أمامھ ھدفًا واضعًا

داث       اكم األح كلون مح ین یش اء محلف یح النتق م أن الترش روط ورغ ددة وأَنش إنَ  مح حة ف ھا واض ة رئیس  مھم

ت أنَ  و، الحظ راءات العف ة وإج ؤون الجزائی ة الش ات   مدیری اد جلس اء انعق عوبات أثن دون ص داث یج اة األح قض

ادة  الحكم بسبب غیاب أ درت أنَ  450و انعدام المساعدین المحلفین المنصوص علیھم في الم ك    ق إ ج وق سبب ذل

اة المرسوم المؤرخ        دم مراع وائم المساعدین وع یرجع إلى عدم مراعاة بعض رؤساء المجالس القضائیة تجدید ق

  .5المتعلق بإعداد قوائم المساعدین لدى أقسام األحداث 1966 جوان 8في 

                                                             
  .ق إ ج 1فقرة  448والمادة  3فقرة  340والمادة  256المادة ) 1
  .من نفس القانون 37إلى  33ق إ ج وكذا المواد من  29المادة : في اختصاصات النیابة العامة في التشریع الجزائري أنظر )2

.دون أي مناقشة یبین أن النیابة طلبت تطبیق القانون شور،، غیر من2001جانفي  3الصادر بتاریخ  01/01: قسم االحداث، رقم ،حكم محكمة البلیدة  (3  
یعین المحلفون األصلیون واإلحتیاطیون لمدة ثالثة أعوام بقرار من وزیر العدل ویختارون من بین أشخاص من كال " : ق إ ج 2فقرة  450تنص المادة  )4

  ...."باھتمامھم بشؤون األحداث وبتخصصھم ودرایتھم بھا الجنسین یبلغ عمرھم أكثر من ثالثین عاما جنسیتھم جزائریة یمتازون
  .1989جوان  12الصادرة عن مدیریة الشؤون الجزائیة وإجراءات العفو بتاریخ  5المذكرة رقم  )5
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ن دور      یمن        وع تراطھ صراحة ف دم اش ري ع ریع الجزائ ى التش اب عل داث یع ي تشكیل قضاء األح ین ف   المحلف

ة     ادة    " وبتخصصھم "یعین كمحلف مستوى علمي عال وأن كلم ي الم واردة ف رة   450ال ول    إق  2فق ن الق ج یمك

ین  ھا كلمة عامة ال تفي بالغرض وذلك ما یجعل الھّوبأَن ا   ،ة كبیرة بین القضاة والمحلف ل     كم م المتمث دد عملھ م یح ل

قضایا األحداث إال من خالل المناقشات التي تتم أثناء  فيل انعقاد الجلسة وال یبدون آرائھم قبفي مساعدة القاضي 

رة       ى درجة كبی لبیا إل م س ن         ،الجلسة وذلك ما یجعل دورھ ین أصبح ضروریا م ل دور المحلف د أن تفعی ا نؤك وھن

ل    الناحیة التشریعیة والمیدانیة حتى  دث الماث یستطیع القاضي اتخاذ قراره وھو على درایة بكل خبایا شخصیة الح

ي           ھ ف دث حق د الح ھ یفق ین ال شك أن ھ وضعف دور المحلف بق أن أشرت إلی ا س ة كم ھ ألن ضعف دور النیاب أمام

  .أعضاؤھا بدراسة وضعھاھتم الحمایة المتمثلة في مثولھ أمام ھیئة قضائیة 

  

 طـــــبـــــضـــب الــــاتـــــك: اــــعــــــراب
دوین     ا من الصعب أن تتم المحاكمة بدون حضور كاتب ضبط یساعد القاضي في ت ة    ی  م ي جلسة المحاكم دور ف

ن طرف        تم م نھم ی وظیفھم وتعیی وكتاب الضبط لھم نظامھم القانوني، وعادة ما یكون مستواھم التعلیمي بسیطا وت

نصوص   التشریع الجزائريوفي مجال األحداث لم یتناول  -1ن القضائیینالمدیریة الفرعیة لألعوا -وزارة العدل 

ھ               د تناول د اقتصر المشرع عن ة وق د العام ق القواع الي تطب داث وبالت ي قضایا األح خاصة تتعلق بكاتب الضبط ف

ا     د المشكلین لھ ر  و تشكیل غرفة األحداث على مستوى المجلس على ذكر كاتب الضبط كأح ة   یعتب تشكیل المحكم

  .2كیل معیبا وبالتالي یبطل الحكمالنظام العام، ولذا فإن عدم حضور الكاتب یجعل التش من

  

  مـــــكــــحـــــات الــــئـــیـــل ھــــیـــكـــشـــت: يـــــانـــثــرع الــــــفـــال
رع      فإَن األحداثبنظام قضاء  تأخذكانت معظم التشریعات  إذا    ذا الف ي ھ داث، ف ھا مختلفة في تشكیل محاكم األح

س القضائي        على مستوى المحاكم تشكیل قسم األحداث طرق إلىسنت ى مستوى المجل داث عل ة األح م غرف ي  ، ث ف

ي  اوما تقرانھ من حمایة للحدث أثناء المحالتشریع الجزائري  كمة ثم في األخیر نتناول محكمة الجنایات ودورھا ف

  .قضایا األحداث

  

  

  

  

                                                             
مدیریة عامة لحقوق  المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة العدل استحدثت 2002نوفمبر  26الصادر بتاریخ  410-02 :طبقا للمرسوم التنفیذي رقم )1

  .ات الضبطاإلنسان، تضم ستة مدیریات من ضمنھا مدیریة الشؤون المدنیة التي تضم المدیریة الفرعیة لألعوان التي من ضمن مھامھا متابعة نشاط أمان
  .96و 95، ص2002ألول، ، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، عدد خاص، الجزء ا2000جانفي  26قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ) 2
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  مــــــاكـــحـــمـــوى الــــتـــســـى مـــــلـداث عــــاألح قــــســـــــامأ: أوال
ر      ُی    ة مق داث بمحكم م األح س أو قس شكل قسم األحداث على مستوى المحاكم الموجودة خارج محكمة مقر المجل

، وعلى الرغم من 2وعضو النیابة العامة وكاتب الجلسة 1المجلس من قاضي األحداث رئیسا ومن قاضیین محلفین

داث         أَن ي جنح األح س مختص بالفصل ف ر المجل قسم األحداث على مستوى المحاكم الموجودة خارج محكمة مق

ات       ي الجنای ل ف ك یفص ى ذل افة إل س باإلض ر المجل ة مق توى محكم ى مس داث عل م األح ا   3وأن قس ي یرتكبھ الت

  .4قلیمي للمجلس فإن اإلجراءات أثناء المحاكمة موحدةاألحداث في االختصاص اإل

ذا           أَم    الغین وك ن األشخاص الب ة م ات المرتكب ي المخالف ات یفصل ف م المخالف ا بالنسبة للمخالفات فإن قاضي قس

المخالفات المرتكبة من طرف األحداث وتنعقد الجلسة بالنسبة لألحداث وفقا ألوضاع العالنیة الضیقة المنصوص 

  .ق إ ج وال یجوز لقاضي قسم المخالفات إصدار أحكام بالتدابیر 468في المادة  علیھا

ن                  م م ق اإلجراءات الخاصة بھ الغین وف م الخاص بالب داث للقس ات األح ي قضایا مخالف ویعتبر إسناد الفصل ف

  :التشریع الجزائري لألسباب التالیة ياألوضاع التشریعیة غیر السلیمة وغیر المبررة ف

ات یعتبر ذلك مخالفا لما تقضي بھ المعاھدات  -1 ة ال     واالتفاقی ذا السیاسة العقابی ة وك ة الدولی ى   الت  حدیث دف إل ي تھ

  .باألحداث منفصل عن قضاء البالغینوضع قضاء متخصص وخاص 

 الحدث  أنھ من غیر المنطق أن یصدر قسم المخالفات المختص بالفصل في قضایا البالغین عقوبة الغرامة على  -2

  .التوبیخ ثم یحیل على قاضي األحداث التخاذ التدابیر أو

لذا یكون من الضروري أن یعدل المشرع ھذا الوضع لیصبح مستقیما ویسند النظر في العقوبة والتدبیر بالنسبة    

ات خاصة وأن        م المخالف ى قس ن إسنادھا إل للمخالفات إلى جھة قضائیة مختصة بالنظر في قضایا األحداث بدال م

ة         حرافان ذ البدای دث من وادر انحراف الح األحداث كثیرا ما یبدأ بارتكاب أفعال بسیطة والحمایة تقتضي عالج ب

  .وھذا یحتاج إلى أن یتواله قاض لھ درایة بأسلوب التعامل مع القصر

  

  ســـلــجـمــوى الــــتـســـى مـــــلـــداث عـــــة األحــــرفــــغ: اـــیــانــــــث
ة     م غرف ر رق ى األم اؤھا بمقتض م إنش س ت توى المجل ى مس داث عل ي  155-66 :األح ؤرخ ف وان 8الم           ج

ر  1966 ا أي تغیی رأ علیھ م یط ة ول راءات الجزائی انون اإلج من ق ادة 5المتض ا للم داث طبق ة األح كل غرف       ، وتتش

                                                             
  .232ص  ،1989المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الثالث لسنة  23/10/1984قرار المجلس األعلى الصادر بتاریخ  )1
  .ق إ ج 1فقرة  467والمادة  340المادة  )2
تشكل محكمة األحداث من ثالثة قضاة للنظر في " : 1993 أفریل 22العربیة الصادر في من القانون النموذجي لألحداث لجامعة الدول  15طبقا للمادة  )3

  ".الجنایات ومن قاضي واحد في الجنح والمخالفات
ھم لجنایة التخریب اإلجراءات المتبعة بالنسبة لألحداث الذین ارتكبوا جنایات تتطابق تماما مع اإلجراءات المتبعة عند ارتكاب حدث جنحة، باستثناء ارتكاب )4

  .ق إ ج 2فترة  249وردت في المادة  واإلرھاب، التي
         األمر -قبل التاریخ المشار إلیھ أعاله كان یطبق القانون الفرنسي  "توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث" : ق إ ج على 1فقرة  472تنص المادة  )5
العمل بنصوص القوانین الفرنسیة ما لم تصطدم بالسیادة الذي أبقى  1962دیسمبر  31المؤرخ في  175-62: وذلك بمقتضى القانون رقم -1945فیفري  2

  .الوطنیة
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ا     ق إ ج من 473 داث رئیس ة األح دوب لحمای ن    و مستشار من ین المستشارین الموجودین    مستشارین قاضیین م ب

 .على مستوى المجلس القضائي

ا قاضي         ع بھ ي یتمت وكل ما أكده المشرع ھو أن المستشار المندوب لحمایة األحداث تخول لھ كافة السلطات الت

ن   واد م ى الم داث بمقتض ى  453األح ان ُی 455إل ام   ق إ ج وإذا ك ار للقی ین كمستش ذي یع ي ال رض أن القاض فت

ة األ  یاً  بحمای ابق قاض ي الس ان ف س ك توى المجل ى مس داث عل ولیھم   ح ایاھم وی ة بقض داث وذا درای املألح  االھتم

ا إذا    ار فیم ونفس الشيء بالنسبة للمستشارین فإنھ تشریعیا ال یوجد نص یقضي بذلك، وعملیا ال یؤخذ بعین اإلعتب

ام بقضایا القصر     كان القاضي الذي یعین كمستشار مندوب لحمایة األحداث قد كان قاضیا لألح   ھ اھتم داث أو لدی

ا       س الشيء بالنسبة للمستشارین كل م دو أنَ          ونف د یب المجلس وق م قضاة بدرجة مستشار ب ر أنھ ي األم الغین   ف الب

ث أنَ    داث حی ا األح ع بھ ي یتمت ن الت ر م مانة أكب الغین   یتمتعون بض ات الب ي جنای د النظر ف ات عن ة الجنای محكم

ا تشكل   غنین بینما تتشكل من ثالثة قضاة ومحلفین اث رفة األحداث عند النظر في جنایات األحداث المستأنفة أمامھ

و         من ثالثة قضاة فقط دون محلفین إّال ا ھ در م دد القضاة بق ا ع یس مھم أنھ من وجھة نظرنا في مجال األحداث ل

  .مھم أن یكون كل قاض یجلس للفصل في قضایا األحداث متخصصا وھو ما یحقق فعال حمایة للحدث

  

 داثـــــاألحا ـــایــــضــي قــــا فـــــات ودورھـــایــــنـــجــة الـــمــكـــحـــم: اــــثــالــث
ات المرتب        ذا الجنح والمخالف ات وك ن     األصل أن محكمة الجنایات مختصة بالفصل في الجنای ة م ا المرتكب طة بھ

ین    ة     طرف المتھم ال إرھابی وفة بأفع ال الموص الغین واألفع ام      الب ة االتھ ن غرف رار م ا بق ة إلیھ ة المحال أو تخریبی

دى الوسائل     ،ق إ ج 248المادة  داث إح واستثناءا وبسبب أزمة اإلرھاب التي طالت الجزائر وبعد أن أصبح األح

ق ظاھرة اإلجرام                ى تطوی ة إل ي كل أزم ھ ف ذ جرائمھم، سارع المشرع كعادت ابیون لتنفی ا اإلرھ التي یستعین بھ

م     تشریعیا بما ف ة بمقتضى األمر رق ي    10-95ي ذلك جرائم األحداث بتعدیل قانون اإلجراءات الجزائی الصادر ف

ادة      1995 یفريف 25 ك بمقتضى الم ات وذل رة   249الذي أضاف اختصاصا استثنائیا لمحكمة الجنای  1ق إ ج 2فق

ر      ن العم الغین م داث الب ایا األح ي قض ر ف ا النظ بح لھ ث أص ذین ار  16حی ة، ال نة كامل ة س اال إرھابی وا أفع         تكب

  .االتھامأو تخریبیة المحالین إلیھا بقرار نھائي من غرفة 

م  ل اوفقأوتشكیل محكمة الجنایات ل ایتم وفق األحداثھل التشكیل عند النظر في قضایا  ولكن    داث تشكیل قس  األح

 الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس؟

انوني تشكیل       انوني           في غیاب النص الق ن التشكیل الق داث ال یخرج ع ي قضایا األح ات للنظر ف ة الجنای محكم

من قاض یكون برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي   أي ،ق إ ج 1فقرة  258العادي المنصوص علیھ في المادة 

وم بوظی       ی على األقل، رئیسا، ومن قاضیین ین، ویق ین اثن ن محلف ل وم ى األق المجلس عل ة  كونان برتبة مستشار ب ف
                                                             

لمحكمة الجنایات كامل الوالیة في الحكم جنائیا على " :  02/1995/ 25المؤرخ في  10-95ق إ ج بعد تعدیلھا بمقتضى األمر رقم  249تنص المادة  )1
كاملة الذین ارتكبوا أفعاال إرھابیة أو تخریبیة والمحالین إلیھا ) 16(ت عشرة سنة األشخاص البالغین كما تختص بالحكم على القصر البالغین من العمر س

  ".بقرار نھائي من غرفة االتھام
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حسب  یعاون المحكمة بالجلسة كاتب ضبط    و ،ق إ ج 256ئب العام أو أحد مساعدیھ حسب نص المادة النیابة النا

ادة نص  تم وفق     257 الم ان التشكیل ی تم وفق        ل اق إ ج، وإذا ك الغین فھل اإلجراءات ت ة بالنسبة للب  ًاتشكیل المحكم

 ق إ ج؟ 468لمادة ل

ول      ن الق ا   یمك ذه   ھن ي ھ ادة      أن المشرع ف ى الم ة إل رد اإلحال م ی ادة     468النقطة ل ص الم ي ن ا فعل ف        ق إ ج كم

ادة   "  :ق إ ج التي جاء فیھا 474 ي الم ررة ف            ینعقد قسم األحداث على مستوى المجلس القضائي وفقا لألشكال المق

 .والمادة األخیرة تبین سیر اإلجراءات أمام قسم األحداث أثناء المحاكمة ،"ج ق إ 468

اه السیاسي المتضمن المصالحة                 م االتج ة اإلرھاب ورغ ة آف ي محارب ا ف ورغم أن الجزائر قطعت شوطا ھام

ي            ل ف وق الطف ة حق یات لجن م توص ة، ورغ راءات الجزائی انون اإلج ى ق رأت عل ي ط دیالت الت ة والتع الوطنی

ى التق  مال ة عل ا الختامی وانین      ةریر المقدماحظاتھ اء الق داث وبإلغ ة باألح اكم خاص یص مح ر بتخص ن الجزائ م

ة اإلرھاب      18إلى  16 والتنظیمات التي یتم بموجبھا محاكمة األحداث البالغین من العمر من ین بجنای سنة المتھم

الغین       ا لإلجراءات المخصصة للب ات وفق ة الجنای ادة  أإال  ،1والتخریب أمام محكم رة   249ن الم ت   2فق ق إ ج بقی

  .دون تغییر

اد  رة   249ة وإذا أمكن القول بأن الم رر    2فق ا مب ان لھ ن          ق إ ج ك اني م ا تع ر فیھ ت الجزائ ة كان ة زمنی ي مرحل ف

نص           بلوغ اإلرھاب أوّج اء ال ك بإلغ ادة وذل دیل الم وم المشرع بتع ى أن یق دعو إل ا ی ھ فإن تلك المرحلة قد ولت مم

ة           داث ألن المحاكم ة األح ي مجال حمای ة ف ل والسیاسة العام وق الطف الشاذ الذي ال یتماشى واالتفاقیة الدولیة لحق

أ    تبقى دائما متعلقة بحدث لم یبلغ الثامنة عشرة سنة، وما یمكن أن یقال في  دل أن یلج ھذه النقطة ھو أن المشرع ب

ل        دید بجع ى التش أ إل دثا لج ى ح إلى إجراءات مشددة أمام قضاء األحداث وھو أقصى ما یمكن فعلھ ألن المتھم یبق

ثال     االختصاص  س م ر المجل ة مق ى مستوى محكم داث عل م األح ات عوض قس ة الجنای دد  ،لمحكم م یح ھ ل إال أن

ولم  ،من قانون العقوبات 50األحداث وما إذا كان على القاضي أن یطبق المادة  العقوبات التي یمكن تطبیقھا على

دودة         ة المح ق بالعلنی ا یتعل ة خاصة فیم اء المحاكم ة أثن ن توصیات     2یحدد أیضا اإلجراءات المتبع رغم م ى ال ، عل

ل  اد     ب الخاصة  لجنة حقوق الطف ي الم واردة ف ام ال ق األحك رات  37 ةتطبی ادة  )أ، ج، د( الفق رة  40 والم د   3 الفق عن

  .التخریبحكام والقواعد الخاصة باإلرھاب وتطبیق األ

د أن تناول     ا ھذا وبع داث،         ن ي قضایا األح م ف ات الحك ف ھیئ و أن      نتشكیل مختل ب اإلیجابي ھ ى أن الجان شیر إل

اء       داث أثن رع األح ا المش ص بھ ي خ ة الت ھ الحمای د بأوج ي التقی راءات ف یر اإلج اء س ترك أثن ات تش ع الھیئ جمی

دأ    دا أن مب المحاكمة بغض النظر عما إذا كان القضاء فردیا أو جماعیا على مستوى الدرجتین األولى والثانیة ماع

ة   السریة في الجنایات الخاص ة أو تخریبی ة بالبالغین عند النظر في قضایا األحداث المتھمین بارتكاب أفعال إرھابی

                                                             
1) UN.Doc. HRI/GEN/1/ Rev.9 (Vol.2), p 41. 

  :التي تصدر علیھ تكون كاآلتيبحكم جزائي فإن العقوبة  18لى إ 13من  ھبأن یخضع القاصر الذي یبلغ سن يإذا قض"   :على ق ع 50تنص المادة  )2
 .إذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي اإلعدام أو السجن المؤبد فإنھ یحكم علیھ بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة -
  ".حكم علیھ بھا إذا كان بالغاوإذا كانت العقوبة ھي السجن أو الحبس المؤقت فإنھ یحكم علیھ بعقوبة الحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین ال -
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رم ر محت دما وسّ  ،غی ق عن م یوف رع ل ا أن المش م  كم اب قس ى حس ة عل ات العادی ة الجنای اص محكم ن اختص ع م

 .1األحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس المختص أصال بالنظر في جنایات األحداث

نرى إذا كان من المعقول أن ینظر قسم األحداث في الجنح والجنایات وفي حاالت التعرض لالنحراف  وإذا كنا    

ة        ،بالنسبة لألحداث داث ومحكم ن األح ة م ات المرتكب ي المخالف فإنھ من غیر المعقول أن تنظر المحكمة العادیة ف

ر ال     ي عم داث ف ل أح دث    ،سادس عشرة  الجنایات في جنایات اإلرھاب والتخریب المرتكبة من قب خاصة وأن الح

ن       ھ م أن تصل عقوبت دد ب ى   10المتھم مھ وق          20إل ة حق رى أن مسلك المشرع ال یتماشى واتفاقی سنة سجنا، فن

ة               ین جنای رق ب داث دون ف ع قضایا األح ي جمی ا النظر ف داث یسند إلیھ الطفل التي تنادي بتخصیص محاكم لألح

  .في معالجة شؤون األحداث وجنحة ومخالفة وذلك یكسب القضاة خبرة واسعة

  

  داثـــــاء األحــــضـــام قــــوى أمـــدعــــر الــــظـــراءات نـــــإج: يـــانــب الثــــلــطــمــال
رة      ادة   2تتضمن الفق ن الم ة     40م ة مھم ل قائم وق الطف ة لحق ة الدولی ن االتفاقی ن م ي  م مانات ترم وق وض حق

وط ، وأحد الشر2تضمن لھ محاكمة عادلةنزاع مع القانون معاملة الئقة و في جمیعھا إلى أن تكفل معاملة كل طفل

ى نحو مناسب و       وق والضمانات عل ذه الحق اءة األشخاص المشار      األساسیة إلعمال ھ ي كف ن ف ال یكم ي  فع كین ف

رة  ، إدارة شؤون قضاء األحداث ادة    2وتشكل الضمانات المعترف بھا في الفق ن الم ا ی    40م ا، مم اییر دنی ي  مع عن

   .احترامھابغي، أن تحاول وضع معاییر أعلى وأن الدول األطراف یمكن، بل ین

، حیث القواعد العامة من االتشریع الجزائري تعد اإلجراءات الخاصة بمحاكمة األحداث في مجملھا استثناءفي    

را وم اإلج رع أن تق ى المش ى  راع راف عل ین لالنح رفین والمعرض داث المنح ة باألح س وءات الخاص د أس قواع

  .جنائیة اجتماعیة مرنة تختلف عن تلك التي تتبع عند محاكمة المتھمین البالغین

ب      ى  في ھذا المطل وق الخاصة و    سنتطرق إل اء سیر        الضمانات والحق داث أثن ا المشرع لألح ي أقرھ ة الت العام

   :تيكاآلفي فرعین  مع أحكام اتفاقیة حقوق الطفل نبین مدى توافقھاإجراءات المحاكمة و

  الحقوق والضمانات الخاصة المقررة للحدث أثناء المحاكمة: الفرع األول

  .الحقوق والضمانات العامة المقررة لجمیع األحداث: الفرع الثاني

  

  

  

  

  
                                                             

قل انتھى وذلك بعد صدور القانون الخاص بالمصالحة فالمنطق ھو أن األحداث سیكونون أول من نلحسن الحظ أن ھذا الوضع قد أصبح أقل حدة إن لم  )1
  .یستفید من إجراءات المصالحة الوطنیة

  .وكذلك قواعد بكین 1966 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 14ویمكن أیضا إیجاد معظم ھذه الضمانات في المادة  )2
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اء ـنــدث أثــحـــللالمقررة ة ــــاصـــخـال اتــــانـــمــضــلاو الـــحــقـــــوق: رع األولـــــفــال

  ةـمــاكــحــالم
ن                   د بمجموعة م داث التقی ي قضایا األح س للفصل ف ي تجل ة القضائیة الت ى الھیئ ري عل أوجب المشرع الجزائ

  :، نتطرق إلیھا بمزید من التفصیل كاآلتيوالحقوقالضمانات 

  

  ةـــمــــاكـــحـمـة الــــسـلــي جـــور فـــضــالحــھ بــــیـدث وولـــحـف الــیـلـكــت: والأ
ن       حضور المتھم، حدثا أو بالغا في الجلسة مبدأ شرع لمصلحتھ حتى یتمكن منإن مبدأ     با م راه مناس ا ی دیم م تق

ة و ھ أدل ن نفس ة ع درء التھم احات ل یھ ، و1إیض ھ أو وص ور والدی راءات بحض ة اإلج دث بكاف الم الح            أن إع

ده ال  القانونيأو المسؤول  ھ     ، مع حقھ في الطعن في األحكام الصادرة ض دھم محل ان إحالل أح ي إمك ي  یعن ، إال ف

ة و  ر الجنائی ایا غی ؤو    القض و مس ر، فھ دث للغی ببھا الح ي س رار الت ن األض ة ع ؤولیة المدنی ھ المس ك لتحمیل ل ذل

درة   أس، فُیمسؤولیة كاملة عن تربیة أبنائھ دم الق ى سلوكاتھم    ل في حالة إھمالھ لھم وع ى السیطرة عل ا    عل ك م وذل

  .اإلجراءات یستدعي إشراكھ في جمیع

وق     3فقرة  )ب(البند  2الفقرة  40الحدث في جمیع اإلجراءات نصت علیھ المادة  إشراك ولّيو     ة حق ن اتفاقی م

ة   نزیھة بالفصل في دعواه دون تأخأو ھیئة قضائیة مختصة ومستقلة و قیام سلطة"… :الطفل ة عادل یر في محاكم

ھ    مناسبة أخرى وقانوني أو بمساعدة ، وبحضور مستشار وفقا للقانون انونیین علی بحضور والدیھ أو األوصیاء الق

ھ      ، والغیر مصلحة الطفل الفضلى ما لم یعتبر أن ذلك في  ي الحسبان سنھ أو حالت ذ ف ص    ."سیما إذا أخ فحسب ن

ا      راءات ألن بإمك ي اإلج رین ف انونیون حاض یاء الق دان أو األوص ون الوال ي أن یك ادة ینبغ ل  الم د الطف نھم تزوی

ي  نفسیة وعاطفیة عامة، وبمساعدة  ال یعني حضور الوالدین أن باستطاعتھما أن یدافعا عن الطفل أو أن یشاركا ف

   .عملیة صنع القرار

م             ام رق ا الع ي تعلیقھ ل ف وق الطف ة حق ي         10وقد أوصت لجن د ف داث المعتم إدارة شؤون قضاء األح الخاص ب

ل  یاء            20072أفری دین أو األوص اركة الوال ن لمش د ممك ى ح ى أقص انون عل ي الق راحة ف دول ص نص ال أن ت

ن        في اإلجراءات المتخذة ضد الطفل والقانونیین  ي أقرب وقت ممك ا ف دین ینبغي إخطارھم لتشجیع مشاركة الوال

  .ابنھمابإیقاف 

دأ اإلعال  المشرع الجزائري فو    تھم و   مي میدان األحداث أقر مب امتھم      لشخص الم ي محل إق انوني ف مسؤولھ الق

تم اإل  ب أن ی الفأوج ین و  مع راءات لالثن ع اإلج ب    بجمی رع أوج ل أن المش ة، ب ھ الجلس دث وولی ر الح أن یحض

ولي أو   ة، و       حضور ال ة ودعاوى الحمای دعوى الجزائی ف مراحل ال ي مختل دث ف ع الح انوني م ل الق ا  الممث ھو م

  .ق إ ج 454نصت علیھ المادة 
                                                             

  .365، ص1996االجتھاد القضائي في المواد الجنائیة، الجزء األول، المؤسسة الوطنیة لالتصال والنشر واإلشھار، الجزائر، جیاللي بغدادي،  ) 1
2) UN.Doc. CRC/GC/10, April 25th  2007, p30. 
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ألب و     المشرع ف    غ ل دث ویوجب التبلی غ للح انوني   األم أو الوصي أو الحاضنی  ھنا یوجب التبلی ن أو المسؤول الق

دث    ن الح ة      ع ع اإلجراءات القانونی ن اتخاذ جمی ھ م ك لتمكین دث، و   وذل ة الح ق حمای ي بواسطتھا تتحق ا  الت ذا م ھ

ادة         ل الم وق الطف ة حق ي اتفاقی اء ف ا ج ع م ق م رة   40یتواف د   2الفق س  3رة فق) ب(البن رة   ، وتعك ذه األخی دأ ھ المب

یجب أن یتم من قبل ھیئة مختصة  األساسي القائل بأن الفصل في قضیة أشخاص متھمین بارتكابھم جریمة جنائیة

ھذا الحكم یعني ضمنا أیضا أنھ قد تكون ھناك حاالت أن یضمن للمتھم محاكمة عادلة، و یجبومحایدة و مستقلةو

ن اإلجراءات          یرى فیھا أن المصالح الفضلى ل  ھ م انوني علی ھ أو الوصي الق ي تقتضي استبعاد والدی ل المعن  .لطف

دة        نص القاع ھا ت ألة نفس ذه المس ول ھ ین    15/2وح د بك ن قواع ق    " : م ي ح دین أو الوص ي  للوال تراك ف االش

ھ یجوز للسلطة المختصة أن         ، ویجوز للسلطةاإلجراءات ى أن دث، عل المختصة أن تطلب حضورھم لصالح الح

دث  ترفض      ."اشتراكھم في اإلجراءات إذا كانت ھناك أسباب تدعو إلى اعتبار ھذا االستبعاد ضروریا لصالح الح

دث     ف ة للح حق الوالدین أو األوصیاء في المشاركة في اإلجراءات ینبغي النظر إلیھ بوصفھ مساندة نفسیة وعاطفی

ھ للحضور   ،وھي مھمة تستمر طوال سیر اإلجراءات دف األساسي       وتكلیف الحدث وولی ة الھ ي جلسة المحاكم ف

    .منھ ھو سماعھما وسماع كل من یرى القاضي أن سماعھ یحقق فائدة إلعادة تربیة الحدث وإصالحھ

  

  دثــــحـــالاع ــــــمـــس: اــــیـــانـــث
نص    دة  ت ى  14/2القاع ین عل د بك ن قواع لى    " :م لحة الفض ق المص ى تحقی راءات عل اعد اإلج ب أن تس یتوج

ي أن    ،"للحدث وأن تتم في جو من التفاھم یتیح للحدث أن یشارك فیھا وأن یعبر عن آرائھ بحریة وحق اإلنسان ف

ائیة ُم راءات قض ي إج ھ ف مع أقوال ة  تس ة مھم مانة إجرائی كل ض الغین ویش بة للب ھ بالنس لم ب رس ق ُی غی ھ ح زم أن ل

وال    التشدید علیھ بوجھ خاص حین یتعلق األمر باألطفال كجھد خاص قد ى أق یلزم بذلھ من أجل كفالة االستماع إل

  .الطفل على نحو حقیقي

ي        وم القاض ة یق ي جلسة المحاكم ادة      ف ص الم ق ن دث وف داث   461بسماع الح رفین ق إ ج بالنسبة لألح  1المنح

ابقین    2بالنسبة لألحداث المعرضین لالنحراف 3-72من األمر  2فقرة  91والمادة  ین  ، ومن خالل النصین الس یتب

دعوى   لنا أن القانون الجزائري فیما یتعلق بإجراء سماع األحداث أثناء المحاكمة على أساس دعوى ا  ة أو ال لحمای

ھ  12حیث جاء في المادة  ،صدر قبلھا ھرغم أن متطلبات االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل الجزائیة یطابق ى  ":  أن عل

ع           الدول األطراف أن تكفل للطفل القادر على تكوین ي جمی ة ف ك اآلراء بحری ن تل ر ع ھ الخاصة، حق التعبی أرائ

ل ونضجھ،           ن الطف ا لس ار الواجب وفق ل االعتب ولى آراء الطف ل، وت س الطف اح     المسائل التي تم ذا الغرض تت ولھ

ي أي إجراء قضائي أ      ھ ف ا مباشرة أو     للطفل بوجھ خاص فرصة االستماع إلی ل أم س الطف ن خالل   و إداري یم م

                                                             
محامیھ تحصل المرافعات في سریة ویسمع أطراف الدعوى ویتعین حضور الحدث بشخصھ ویحضر معھ نائبھ القانوني و" : ق إ ج 461تنص المادة  )1

  ".م األمر باألوضاع المعتادةوتسمع شھادة الشھود إن لز
فیستمع في غرفة المنشورة إلى القاصر ووالدیھ أو ولي أمره أو أي شخص یرى أنھ من الضروري " : 3-72من األمر  9من المادة  2تنص الفقرة  )2

  ".االستماع إلیھ
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وطني ممثل أو ھیئة  نص ربطوا السماع      ."مالئمة بطریقة تتفق مع القواعد اإلجرائیة للقانون ال أي أن واضعي ال

ا،          د منھ ز ضرورة ال ب دث الممی ا أن سماع الح درین حسب رأین انون اإلجراءات     بسن الطفل ونضجھ مق ا ق بینم

ر    ري واألم ة الجزائ ن        3-72الجزائی ون م ذا یك ز، ل ن التمیی دث بس ماع الح ا س م یربط دیل   ل د تع ل عن األفض

ا إذا             ري ال یبحث فیم ا القاضي الجزائ ذه النقطة، وعملی وم المشرع بضبط ھ داث أن یق النصوص الخاصة باألح

ة      غیر ممیز خاصة وأن إجراء سما    أوكان الحدث ممیزا  ن أوجھ الحمای م وجھ م دث أھ اء السلطة     ،ع الح ع بق م

للحدث والتبلیغ بالنسبة  ،بھا من طرف الحدث مھما كانت سنھ التقدیریة للقاضي في األخذ باألقوال التي تم اإلدالء

ام      موولیھ ال یقتصر على اإلعال دابیر واألحك ع اإلجراءات والت بالحضور لجلسة المحاكمة بل یشمل تبلیغھم بجمی

  .1التي تتخذ حیال الحدث

ھ          12وحق الطفل في أن تسمع أقوالھ بمقتضى المادة     ل ل ة أخرى أن الطف ن ناحی ي م ة ال یعن ن االتفاقی حق  "م

ون   ،"في االشتراك في اتخاذ القرارات "  بل مجرد أن لھ حقا "تقریر المصیر ة  وھذه المشاركة یجب أن تك حقیقی

ا   وال یمكن خفضھا إلى مجرد  در م ا تحظى آراؤه       إجراء شكلي باإلضافة إلى ذلك بق در م ل بق ج الطف ر وینض یكب

ة          راءات المتعلق اء اإلج ا أثن ا معین ا وزن ب إعطاؤھ داث یج ر األح ات نظ ي أن وجھ ذا یعن الزم وھ ار ال باالعتب

  .بأشخاصھم

ن طرف القاضي أم أن للقاضي       لكن و    ا سماعھ م ھل استدعاء الحدث لحضور جلسة المحاكمة یستدعي إلزامی

  ماع أقوالھ من عدم سماعھ؟السلطة التقدیریة في س

الل     ن خ ص م ادتین ن رة  467و 461الم ادة  2فق ة 9ق إ ج والم ة والمراھق ة الطفول انون حمای ن ق ة  2م خاص

ول ب     ھ الق ن مع ا یمك رة مم دة لیست آم ین أن القاع ة یتب رة الثالث ماع  أالفق دم س ي ع ة ف ي السلطة التقدیری ن للقاض

ة إذا  اء الجلس ة أثن تھم بجریم دث الم راء     الح ة إج ور الجلس تدعاؤه لحض ى اس ك ویبق ي ذل لحتھ تقتض ت مص كان

ان  3فقرة  98إجباري بینما جاء نص المادة  ھ    من ق ة واضحا بقول ة الطفول ا یمك ..." :ون حمای اء القاصر    كم ھ إعف ن

ل المناقشات       ،من المثول أمامھ اء ك ھ أثن ن مكتب غرفت               إذا اقتضت مصلحة ھذا األخیر ذلك، أو األمر بانسحابھ م

  ."أو بعضھا

                                                             
رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق،  الحمایة الجنائیة لألحداث، دراسة في االتجاھات الحدیثة للسیاسة الجنائیة،أحمد محمد یوسف وھدان، / د )1

  .469ص ، 1992مصر، 
  : إلى قانون حمایة الطفولة والمراھقة لیس من القوانین المكملة لقانون العقوبات وذلك راجع )2
انون العقوبات، ویطلق على تلك القوانین القوانین المكملة لقانون العقوبات ھي عبارة عن قوانین تصدر لتجریم أفعال محددة أو نشاطات لم یكن قد نظمھا ق - أ

        یتضمن جرائم جدیدة  إذا كانت تتعلق بفئة معینة من األشخاص الذین یمارسون نشاطا معینا أو مھنة، القوانین الخاصة، وأن قانون حمایة الطفولة والمراھقة ال
 .أو أنواعا من الجرائم فات المشرع تجریمھا

الطفولة والمراھقة جزءا من قانون العقوبات ألن ما جاء في األول من إجراءات وتدابیر تخص المعاملة اإلجرائیة الخاصة وال یعتبر قانون حمایة  -ب
احتمال تعرض باألحداث الموجودین في خطر، والتدابیر الواردة بھ عبارة عن أجزیة خاصة ال تتطابق مع األجزیة الواردة في قانون العقوبات، وأن وجود 

طر دون ارتكاب جریمة جعل المشرع یضع أجزیة ال مقابل لھا في قانون العقوبات، ضف إلى ذلك أن مضمون الجزاء ال یتطابق في كل من الحدث للخ
 .ا منھالقانونین لذا نستطیع القول بأن قانون حمایة الطفولة والمراھقة لھ طبیعة خاصة ومستقلة عن قانون العقوبات وال یعد مكمال لھ وال جزء

                                                                                                                                                                             :یل انظرللتفص
، الطبعة األولى، دار الھنا، مصر، بدون الجدید كقانون للرعایة االجتماعیةتحلیل في الطبیعة القانونیة لقانون األحداث عبد المنعم عبد الرحیم العوضي، /د

  .وما بعدھا 35سنة، ص 
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ق    ومتى قّد ا یتعل راره فیم ر القاضي أنھ من مصلحة الحدث عدم سماعھ أثناء الجلسة فإنھ یكون ملزما بأن یسبب ق

   .بھذه النقطة

  دثـــحــدي الــــــاع والـــــمـــس: اــــثـــالـــث
ادة سماع قضاة الحكم والدي الحدث، أو المسؤول القانوني عنھ        بالنسبة لألحداث المعرضین للخطر، تناولتھ الم

رة  9 ر   2فق ن األم ادة    31-72م ھ الم رفین تناولت داث المنح بة لألح ین   ، 2ق إ ج 461، وبالنس الل النص ن خ وم

ین أّن ابقین یتب دث       الس دي الح معون وال اة یس دث، وأن القض ماع الح ن س ة ع ل أھمی دث ال یق دي الح ماع وال س

ھ قاضي         مباشرة بعد سماعھ و ذي یقضي ب م ال ى بطالن الحك ؤدي إل ذلك طبقا للقانون، وإن عدم سماع الوالدین ی

داث  ادة       إّال األح ي الم ا ورد ف دث حسب م دة الح تدعي وال داث ال یس ي األح ا قاض ھ عملی رة   9أن ن  2فق رم    األم

وفى إال إذا كان األب  72-3 ي حضانتھا، أو أنّ     مت دث ف ا أو أن الح ي       أو غائب أن األم ھي السبب ف األب صرح ب

ى                أوانحرافھ  ى نفسھ الحصول عل ع عل د من ون القاضي ق دم استدعاء األم یك ھ بع تعرضھ لالنحراف والشك أن

ي سماع     من ن مّكقول بأن الحدث في ذلك ال ُینمعلومات قد تكون في غایة األھمیة وذلك ما یجعلنا  ل ف ھ المتمث حق

ة    رغم والدتھ وھي أقرب الناس إلیھ ام الوالی وجود النص ورأینا في ھذه النقطة أن القضاة یمیلون إلى تطبیق أحك

ھ األم    ھ تحل محل ف، ألن     3طبقا لقانون األسرة الذي یقضي بأن األب ھو ولي أبنائھ ثم بعد وفات ع أن األمر یختل م

فسماع   ،لى االنحرافالقاضي ھنا ال یبحث عن أحقیة الوالیة على الحدث ولكن یبحث عن األسباب التي أدت بھ إ

كما أن القاضي  األم ال ینقص شیئا من حق األب في الوالیة على الحدث المنحرف أو المعرض لخطر االنحراف،

جون أو األم     أن األب مس ف ب ي المل ارة ف ي باإلش جونا ویكتف ان مس دین إذا ك د الوال ماع أح ي س ال ف ر أص ال یفك

   .4مسجونة بسجن كذا

ھ بسبب        وفي رأینا لیس من     یم مع دث ال یق دین لكون الح د الوال ھ    الصواب تبریر عدم سماع أح الطالق أو كون

نا للقاصر   یس حاض ل       ل ى األق ة عل ى قائم ر الحاضنة تبق دث واألب أو األم غی ین الح ة ب ن فالعالق ا یك ھ مھم ، ألن

ائقا أمام القاضي للفصل   قانونا، وأن عدم حضور الوالدین أو أحدھما رغم استدعائھ بالطرق القانونیة، ال یشكل ع

ق  یا ترى ھل ففي القضیة خاصة إذا تم االستدعاء ألكثر من جلسة،  یجوز للقاضي األمر بإحضار الولي عن طری

  القوة العمومیة رغم عدم وجود نص یجیز ذلك؟

انوني استدعي قا   نرى من األفضل أن یضع المشرع نصا خاصا یعاقب فیھ كل ولّي    ي جلسة     ق ا للحضور ف نون

ق و ا رر،      لمحاكمة أو جلسة التحقی دون مب ل ب م یمتث ك ل ع ذل ة          م ي جلسة المحاكم دث ف ي الح دم حضور ول ألن ع

                                                             
  ...".إلى القاصر، ووالدیھ أو ولي أمره...فیستمع" : تنص 3- 72من األمر  9من المادة  2الفقرة  )1
  ...".ویحضر معھ نائبھ القانونيویسمع أطراف الدعوى ویتعین حضور الحدث بشخصھ "... : ق إ ج 461وتنص المادة  )2
  ".یكون األب ولیا على أوالده القصر، وبعد وفاتھ تحل األم محلھ قانونا"  :من قانون األسرة تنص 87المادة  )3
د األم أو األب نظرا ألھمیة السماع ذھب القضاء الفرنسي إلى القول بأن سجن أحد الوالدین ال یمكن اعتباره كعائق لسماعھ، وعلى القاضي طلب اقتیا )4

جونا للحضور أمامھ من أجل سماعھ وإذا تعذر ذلك یمكن لقاضي األحداث أن یندب قاضي األحداث في دائرة االختصاص الموجود بھا أحد الوالدین مس
  .لسماعھ

- Huyette, Michel. Guide de la protection judiciaire de l’enfant, DUNOD, 3ème édition,  paris, 2003, p61. 
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ل   ة، والتأجی ات الحق دة جلس ة أو ع ى جلس یة إل ي القض ل ف ل الفص ي یؤج ل القاض ق یجع ھ یحق مونا أن یس مض ل

طء السیر ف         ،مصلحة الحدث ى ب ؤدي إل ق ی ي جلسات التحقی ذا ال   كما أن عدم حضور الولي ف ي اإلجراءات، وھ

إلى ذلك أن المشرع لم یضع   باإلضافةوقد یلحق ضررا بشخصھ  ،یحقق أیضا مصلحة الحدث في جمیع الحاالت

ولي المستدعى لحضور الجلسة           الجزائیة  نصا خاصا في قانون اإلجراءات ا لل ي یجب منحھ ة الت ھ المھل دد فی یح

من  1فقرة  9بالنسبة لألحداث الموجودین في خطر معنوي المادة  بینما ،وبالتالي تبقى القواعد العامة ھي المطبقة

  .1حددت المھلة بثمانیة أیام قبل انعقاد الجلسة 3-72األمر 

  

  دوــــــھــــــاع الشــــمـــس: اــــعـــراب
دة     ت القاع ین 7/1نص د بك ن قواع ى م یة   ": عل ة أساس مانات إجرائی راءات ض ل اإلج ع مراح ي جمی ل ف تكف

وق     4فقرة  )ب(البند  2الفقرة  40نصت المادة ، كما "الحق في مواجھة الشھود واستجوابھم…مثل ة حق ن اتفاقی م

أمین استجواب الشھود المناھ    "...  :على الطفل ة اشتراك و  ضین و استجواب أو ت   استجواب الشھود لصالحھ   كفال

من اتفاقیة حقوق  40من المادة  4فقرة ) ب( 2 الضمان الوارد في الفقرةھذا یؤكد  ."في ظل ظروف من المساواة

ات    ف ا  "الطفل أن مبدأ تساوي اإلمكانی ي كن دفاع و    أي ف ین ال افؤ ب ي    " اإلدعاء لمساواة أو التك رم ف ینبغي أن یحت

داث  اء األح ؤون قض ارة  ، وإدارة ش یر عب تجواب "تش أمین اس تجواب أو ت ة     "اس ي األنظم وارق ف ود ف ى وج إل

ا      التحقیقیة و تھامیةت اإلسیما بین المحاكماال القانونیة ا م اني، غالب ي النظام الث ھ باستجواب     فف دعى علی یسمح للم

ة      شھود رغم أَن ل بإمكانی إبالغ الطف ل آخر ب ھ نادرا ما یستخدم ھذا الحق، تاركا استجواب الشھود للمحامي أو ممث

ذا       ولي ھ دد، وینبغي أن ی ذا الص ي ھ رأي ا  استجواب شھود بغیة تمكینھ من التعبیر عن رأیھ ف ار الواجب   ال العتب

   .من اتفاقیة حقوق الطفل 12المادة حسب نص  نضجھوفقا لسن الطفل و

ة                 ري للقاضي سلطة تقدیری ھ المشرع الجزائ نح فی داث، إجراء م ي قضایا األح د ف سماع شھود النفي أو التأكی

ق ا       ذلك وف ام ب ي سماع الشھود ق دث تقتض لحة الح ى رأى أن مص د الع واسعة، فمت ماع  لقواع ي إجراء الس ة ف      ام

  .2إال قام بطرحھمو

را        ما الحظناه في جلسات المحاكمة و من خاللو    ون كثی م ال یمیل ا أن قضاة الحك ین لن داث تب ملفات قضایا األح

ات و    یقتصرون ى سماع الشھود أثناء المحاكمة، وإل ي الجنای ى سماعھم ف ذا ب   في ذلك عل النسبة  الجنح المتشعبة ھ

ادة           المنحرفین لقضایا األحداث ص الم ي ن إن المشرع ف وي ف داث المعرضین لخطر معن رة  9أما بالنسبة لألح    فق

ن  2 ر األم ى س 3 –72م ر عل ره و اقتص ي أم ھ أو ول دث ووالدی روري  ماع الح ن الض ھ م ي أن رى القاض ن ی م

ى وجوب سماع الشھود      ،سماعھم أن إعطاء المشرع القاضي السلطة      يأولم یرد في الفقرة ما یدل صراحة عل

                                                             
فتطبق على األحداث المنحرفین، فإنھ یالحظ أن ھذه المادة تبدو قصیرة إال أنھ یجب التنبیھ إلى أن أغلبیة  2فقرة  9إذا لم یكن ھناك مانع من تعمیم المادة  )1

ي السلطة التقدیریة في جعل المدة القضایا التي ینظر فیھا قضاة األحداث یكون الحدث ووالداه یقطنان بدائرة اختصاص المحكمة وفي حالة بعد المسافة للقاض
  .أیام تعتبر الحد األدنى لالستدعاء للحضور في جلسة المحاكمة 8أیام وبالتالي فمدة  8أكثر من 

  .1204و 1203، ص 1985، فبرایر 1985 - 1975عشر سنوات،  ،الوسیط في أحكام محكمة النقض الجنائیةمعوض عبد التواب، /د )2
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دّ  ن یق ل م مع ك ي أن یس ة ف أالتقدیری ا ر ب دث بقولھ لحة الح ق مص ماعھ یحق ن  "  ن س ھ م رى أن خص ی ل ش أو ك

ر             فكلمة شخص "إلیھالضروري االستماع  ى أشخاص آخرین غی ود عل د تع ا ق ا أنھ ى الشاھد كم ود عل ھنا قد تع

 .الشھود

ي      ھ    وف ى أن ر أشیر إل بة للشھود و  بصفة  األخی ة بالنس خاص  عام ن األش رھم م دّ   غی ذین یق داث  ال ر قاضي األح

دقق  الوقت الكافي لسماع كل الحاضرین، بل إجراء السماع یتم بسرعة و القاضي ال یأخذ سماعھم أن القاضي ال ی

ع التصریحات ی    لفي كل ما یقال وال یعطي أھمیة  ة جمی جب  كثیر من التصریحات رغم أنھ في مجال إعادة التربی

ف  في أن ال یحكم علیھ إال بعد فحص  أخذھا بعین االعتبار ولو كانت عرضیة، وھذا یفقد الحدث حقھ ع  جموالمل ی

  .تمعنما ورد فیھ من تصریحات بدقة و

  

  ةـــســـلـــجـور الــضــــن حــــدث مـــحــاء الــــفـــإع: اــــســـامـــخ
داث  ال    بة لألح ري بالنس رع الجزائ ي  مش مح للقاض ن    أس ة م ة أو مخالف ة أو جنح تھم بجنای دث الم ي الح ن یعف

فقرة  468المادة  أجازتكما ، ج ق إ 2فقرة  467الحضور في جلسة المحاكمة، وھو اإلجراء الذي تناولتھ المادة 

ات     قاضيلل ق إ ج 3 ة المرافع دث طیل اء سیرھا و      أن یأمر بانسحاب الح ا أثن ا أو جزء منھ ي   كلھ م ف در الحك  یص

  .1جلسة علنیة بحضور الحدث

ذا اإلجراء و     فالمشرع لم یحصر الحاالت الت      ا اتخاذ ھ ي ن       ي یجوز فیھ ك ف ن ذل ر المشرع ع د عب ادة ق       ص الم

دث  "  ابقولھ 2فقرة  467 ي           ،"إذا دعت مصلحة الح ا جاء ف ا لم دث وفق ونالحظ أن المشرع راعى مصلحة الح

  .ت على ضرورة مراعاة مصلحة الطفل في أي إجراء یتخذ ضدهكدمن اتفاقیة حقوق الطفل التي أ الثالثةالمادة 

شأن   ذلك متى كان منو 2المشرع الجزائري منح القاضي رخصة بأن یأمر بإخراج الحدث من جلسة المحاكمة   

اریر   و رائم األخالقیة وعند عرض الصور  جرح كرامتھ خاصة في الجحضوره الجلسة إیذاء شعوره و عرض تق

ر   إخراج الحدث من الجلسة والخبرة، وھنا ننبھ إلى أن  دث غی إعفاءه من الحضور بھدف حمایتھ لیس باعتبار الح

ا لقابل و ،ارتكابھ الفعل اإلجرامي   ممیز عند دة و     إنم ھ للتعرض لمشكلة نفسیة جدی د یصعّ   یت ك ق ھ   ذل ب إعادة تربیت

ا أن تخرج          رت ھیئة الحكم أن مصلحة فمتى قّد ،إصالحھو ھ ال یجوز لھ ن الجلسة فإن دث تقتضي إخراجھ م الح

ی        ررة للمتھم ة المق د الضمانات اإلجرائی د إخالال بأح ة و  محامیھ ألن ذلك یع داث بصفة خاصة   ن بصفة عام  لألح

                                                             
عندما یعفي القاضي ": ذي أعدتھ وزارة العدل، مدیریة إدارة السجون وإعادة التربیة، المدیریة الفرعیة لحمایة األحداث، بدون تاریخجاء في دلیل القضاة ال) 1

  . من الدلیل 16، ص "القصر من حضور جلسة المحاكمة یكون حضور ولیھ القانوني ضروریا 
المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة العدل، استحدثت مدیریة مختصة بحمایة  2002ي فیفر 26الصادر بتاریخ  410-02: طبقا للمرسوم التنفیذي رقم

المدیریة الفرعیة لحمایة الطفولة المعرضة للخطر : الطفولة واألشخاص المعرضین للخطر، بھا ثالث مدیریات فرعیة مختصة بحمایة األحداث وھي 
  .، والمدیریة الفرعیة لحمایة األشخاص المعرضین للخطرالمعنوي المدیریة الفرعیة لحمایة الطفولة الجانحة

  . 3-72من األمر  3فقرة  9المادة  طبقا لنصمنحھا المشرع لقاضي األحداث بالنسبة لألحداث المعرضین لخطر معنوي نفس الرخصة  )2
ولو حضر وذلك متى كان صغیرا جدا في السن بحیث یمكن أن نتصور أن للقاضي إعفاء الحدث من الحضور أصال جلسة المحاكمة أو إعفاءه من ذلك حتى 

من األفضل تحدید  ال یمكن أن یفھم المرافعات التي تجري بشأنھ، وإذا كان ُیفضل أن تبقى السلطة التقدیریة للقاضي في إخراج الحدث من الجلسة، فإنھ یكون
على إخباره من طرف القاضي بالحكم  وحتى حضور الحدث إلخباره السن التي ال یجوز فیھا حضور الحدث أصال في جلسة المحاكمة، ویقتصر حضوره 

   .  سنوات 6أو  5بالحكم قد ال یكون لھ جدوى إذا كان الحدث صغیرا جدا في السن كالحدث الذي یقوم بإحراق منزل وعمره 
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ادة     و ص الم ي ن ذي ورد ف د ال رة   467 ھذا ھو القید الوحی ا    2فق ي جاء فیھ ھ      ..." :ق إ ج الت ة یمثل ذه الحال ي ھ وف

د     و ،"مدافع أو نائبھ القانوني أو  محام تم إال بع ري یفترض أن ال ی إخراج الحدث من الجلسة طبقا للتشریع الجزائ

   .ق إ ج 2فقرة  467سماع أقوالھ طبقا للمادة 

م       1فقرة  126المشرع المصري في المادة     ة الحك ھ ال یجوز للمحكم و أن من قانون الطفل أضاف قید إثبات وھ

ھ المش      باإلدانة إَال م یتطرق إلی ذي ل ري  بعد إفھام الحدث بما تم في غیبتھ من إجراءات، وھو الشرط ال رع الجزائ

إفھام الحدث بمقتضى أن یحاط علما بكافة اإلجراءات التي تمت في غیبتھ من مضمون ، و1على الرغم من أھمیتھ

أن یتم تمت حول التقاریر المقدمة، ولتي كذلك المناقشات ارف ھیئة الحكم وشھادة الشھود الذین تم سماعھم من ط

ھ والھدف من ذل قدراتھ الذھنیةطریقة تناسب سن الحدث وبأسلوب وذلك  م  ك ھو أال یفاجأ الحدث بحكم یدین ، ویفھ

ادة     ص الم ن ن رة  126م ا دار         1فق دث عم ام الح ة بإفھ زم المحكم م یل ري، أن المشرع ل ل المص انون الطف ن ق      م

  .2في الجلسة إذا صدر الحكم بالبراءة 

رض الغرض من إخراج الحدث من جلسة المحاكمة ھو المحافظة على نفسیتھ من األضرار التي قد یتع  بما أَن   

یة،     ة عكس أتي بنتیج ھ ت ھ وحمایت الحھ وتربیت دابیر إص ل ت ا یجع ا مم ر   فلھ بقھ األم ذي س رار ال م أو الق ل الحك ھ

  عد حكما حضوریا في جمیع الحاالت ؟بإخراج الحدث من الجلسة ی

ق إ ج  ورد أن القرار یعتبر حضوریا ألن القرار المتخذ من طرف القاضي  2فقرة  467من خالل نص المادة    

  .ما ھو إال تدبیر من تدابیر الحمایة وال یعد عقوبة

ا   3فقرة  468بالنسبة للمادة     ي جلسة     ... "  :ق إ ج التي جاء فیھ م ف در الحك دث   یص ة بحضور الح إن ف  ،"علنی

ة  المشرع اشترط أن تصدر األحكام في جلسة علنیة، وفي رأینا أن المشرع ھنا یقصد األحكام التي  تصدر بالعقوب

یطة و  ت بس ا كان ع   مھم ة أن تطل ة المحكم ى ھیئ ب عل ان یج ا إذا ك ین فیم م یب رع ل ة، إال أن المش ت غرام و كان ل

ات   مالحدث على ما دار في الجلسة خاصة ما ت ن اشتراط      من مناقشات أثناء سیر المرافع ة م ت العل ھ إذا كان ، ألن

ا       الحكم في جلسة علنیة بحضور الحدثصدور  دون أن یحضر إجراءاتھ ة ب ھ بعقوب الحكم علی ، ھو عدم مفاجأتھ ب

ا          دث علم ة الح ق شرط إحاط ى أن یطب اب أول ن ب رع م ى المش ان عل ھ ك ھ     فإن ي غیبت ن مناقشات ف م م ا ت أھم م  ب

م یُ    وبالت  ا ل إن المشرع ھن ر          الي ف ین عش راوح ب ات تت ي الجنای ة ف ار أن العقوب ین االعتب ذنا بع ق خاصة إن أخ  ةوف

  .عشرین سنةو

ي تقضي تجاھھم        نستخلص من المادتین السابقتین أن المشرع اعتبر القرارات التي یصدرھا قضاة األحداث الت

ة المشورة، و     إخرا لو تم و یة أو تربیة أو تھذیب تعد حضوریةبتدبیر حما ن جلسة غرف دث م ا  ج الح      أن النطق بھ

دث حاضرا،   یوجبال  تھم بجنای        أن یكون الح دث الم ھ أجاز إخراج الح ا أن ن الجلسة     كم ة م ة أو جنحة أو مخالف

ة القضائیة        ویتم النطق بالحكم بحضور الحدث أوجب أن و ن الھیئ م الصادر م ى بطالن الحك مخالفة ذلك یؤدي إل
                                                             

 . .."بعد سؤالھ وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة" : من قانون الطفل المصري 1فقرة  126تنص المادة  )1
  .وھي الدقة التي خلت منھا النصوص التشریعیة الجزائریة" بإخراج الطفل من الجلسة بعد سماعھ"ھنا نالحظ أن المشرع المصري كان دقیقا عندما قال 

  .503السابق، ص المرجع  الحمایة الجنائیة لألحداث، دراسة في االتجاھات الحدیثة للسیاسة الجنائیة،أحمد محمد یوسف وھدان، / د) 2
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الحكم   بطالنا مطلق اء النطق ب ذ     2شرع لمصلحتھ   1ا ألن شرط حضور الحدث أثن ري أخ الي المشرع الجزائ ، وبالت

   .اتفاقیة حقوق الطفلالمادة الثالثة من ھذا ما یتوافق مع أحكام ة الفضلى للحدث في ھذا اإلجراء ومبدأ المصلحب

  

  قـــبـــســمـــق الـــیــقـــحــتــراء الـــــإج وبـــوج: اـــادســـس
دث         یة الح ص شخص ھ فح ا فی ق بم ق التحقی الل التحقی ة      خ ین بجنای داث المھتم بة لألح ي بالنس راء إلزام إج

ھ           3والمتھمین بارتكاب جنحة تم فإن م ی دث ل ة الح ق حول حال ان التحقی م وك    في حالة إحالة الملف إلى قاضي الحك

ا   ولكن ،4ال یستطیع الفصل في القضیة إال بعد إجراء التحقیق ھل قاضي الحكم ھو الذي یجري التحقیق باعتبار م

  .؟التحقیق بإجراءالقاضي المختص  إلى، أو یحیل ھمتال تحقیق نھائي بالنسبة لكل میقوم بھ أثناء المحاكمة ما ھو إ

ذه النقطة  أنھ ال ی ھنا نستطیع القول    ق         وجد نص في ھ ا التحقی ى عناصر تناولھ ق ینصب عل ان التحقی ، سواء ك

ي القضیة     سابقا ي ف أو لم یتناولھا، إال أن لقاضي الحكم ندب قاضي التحقیق المختص بإجراء تحقیق كلي أو تكمیل

ذلك   الحدث من طرف األخصائیین للفصل واشتراط دراسة شخصیة والمعروضة على ھیئة الحكم  اریر ب إعداد تق

ا  ویقتضي  ف الشخصیة   جوبا أن تحتوي الملفات المحالة على قضاء األحداث للفصل فیھ ى مل ك    ،عل واستغالل تل

دث و     الفحوص استغالال عملیا ال ش ر والدراسات والتقاری ة للح ة حقیقی ق حمای ھ یحق ول ب     ك أن ا نق ا یجعلن ن أھو م

ة   االملف القضائي وسیلة عمل أساسیة بالنسبة لكل قاضي حكم ألنھ ینقل كل ما تم  ل المحاكم دث قب  تخاذه تجاه الح

ة و  ھ المصلحة الفضل   وتحلیل الملف بصفة دقیق ة       تغلیب ادة الثالث ھ الم ا جاءت ب ا لم ل طبق وق     ى للطف ة حق ن اتفاقی م

 .الطفل

ي     بذلك نستطیع القول أن قاضي الحكم عند الفصل في قضایا األحداث یجب أن یّطو    ع المراحل الت ى جمی لع عل

   .بھا ملف القضیة التي سینظر فیھا مّر

ق    و    ث التطبی ن حی ن     إذا كان كما سبق أن بینت أن تخصص قضاء األحداث غیر معروف م ر م ي كثی ي ف العمل

ي تح    و 5حتى في الدول المتقدمة كفرنسا مثالو، الدول العربیة ي النصوص الت ا عل   ثذلك عكس ما نجده ف ى دائم

داث    ام بقضایا األح إ  و ،أن یكون قاضي األحداث متخصصا ولھ اھتم الي ف ك بالت ى     ن ذل ا إل التساؤل  الوضع یقودن

و    متخصصا ودون أن یكون قاضي األحداث  حول استطاعة ن العل ر م در واف ة   مطلعا على ق م النفسیة واالجتماعی

دى    اؤل السابق یقودنا إلى تساؤل آخر والتس ؟یر فحص الشخصیة خاصة تلك المعقدةأن یفھم تقار الطبیةو حول م
                                                             

  :أنظر تفصیل التعریف بالحكم في كتاب ) 1
  . وما بعدھا 9، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر األحكام القضائیة وصیاغتھا الفنیةیحي بكوش،  
  ).غیر منشور( ،، غرفة حمایة األحداث 2001أفریل  10، بتاریخ  77/2001: قرار مجلس قضاء البلیدة رقم  )2
  .ق إ ج 453و  4و 3فقرة  452أنظر المواد  )3
 لالنحراف قبل معرفة شخصیتھ، وأن في فرنسا تطبیقا لنظام المساعدة التربویة فإن قاضي األحداث ال یستطیع الحكم على الحدث المنحرف أو المعرض )4

  .القول بعكس ذلك یجعلنا ننكر إنشاء قضاء األحداث
- Fedou, Gaston. La protection judiciaire de l’enfant, Revue de science criminelle et de droit pénale comparé, N°1, 
janvier 1976, p 59.                                                                                                         

  د بعض الباحثین أن قضاة األحداث قد اكتسبوا خبرة میدانیة عن كیفیة التعامل مع األحداث وأسرھملواقع تخصص قضاة األحداث في فرنسا یؤك تجسیدًا) 5
  .إال أن اإلسراع في تجسید تخصص قضاة األحداث قبل تعینیھم في مناصبھم یبقى أحد أوجھ الحمایة التي یجب أن یتمتع بھا األحداث

- Fedou, Gaston. La protection judiciaire de l’enfant, op.cit, p 57.    
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ا       یجب  ھل في مجال األحداث للقاضي و  تقاریر فحص الشخصیةإلزامیة  ا جاء فیھ ق م ھ وف در أحكام    ، أمأن یص

  ؟مبدأ اقتناع القاضيلھ أن یستعمل السلطة التقدیریة و

د     للقاضي، و ملزمةالقاعدة العامة في الخبرة تقضي بأن تقاریر الخبرة لیست     ض المسائل نج اك بع إن كانت ھن

ا الطب الشر  في المسائل التقنیة كالمحاسبة و  ذلكرة وضي مضطرا لألخذ بتقاریر الخبفیھا القا ھ  عي وغیرھم ، فإن

داث   في مجال األحداث تقاریر ا با الخبرة غیر ملزمة لقاضي األح رة     ، أم اریر الخب م تق ھ ال  لنسبة لصعوبة فھ ، فإن

  .یوجد ما یمنع من استدعاء الخبیر لتوضیح ما ورد في تقریره

وم   میع الھیئات القضائیةالفعالة بین جالحدث ھو الوسیلة المشتركة والة فالملف الذي أعده المحقق عن ح    ن ی ، م

ذه قوع الجریمة إو ین         لى غایة صدور الحكم أو التدبیر وتنفی دم تمك ي ع د أي تعسف ف و الحاكم األساسي ض ، وھ

ھ  تعمال حقوق ن اس دث م لطة التقدیری   ،الح ق الس ف التحقی تعمل مل اره مس ة باعتب ي النھای م ف ي الحك ي فلقاض ة ف

دم    دث أو ع ة الح ول حال زت ح ي أنج اریر الت تعمالھا واستعمال التق ھاس ي أحكام ك ف ت ذل أمر تثبی ھ أن ی ا ل ، كم

دل و نجاز بإ ھ ع   تحقیق تكمیلي بغرض تحقیق الع ول ب و المعم ر      ھ ي الجزائ داث ف ي قضاء األح ا ف ث أمر   ملی ، حی

داث     م األح داث لقس ي        قاضي األح س المختص بالفصل ف ى مستوى المجل دما أحال     عل داث عن ات األح ھ جنای  إلی

مّ      "بالشراقة"قاضي قسم األحداث  م ت ا بجنحة ث ان متھم ر   قضیة حدث ك ة صف  وتغیی دث فأصبح     التھم د الح ض

التحقیق        األحداثعندھا قضى قاضي قسم متھما بجنایة، و ق المختص ب دب قاضي التحقی س بن بمحكمة مقر المجل

رتی         ین الخب رة مضادة تفصل ب ام بخب ث للقی ر ثال ابقتین  في جنایات األحداث بإجراء تحقیق تكمیلي بندب خبی ن الس

   .1لم یتم سماعھ من طرف قاضي التحقیقوكذا سماع شاھد 

ر     لنا أَنمن خالل الملفات التي تم االطالع علیھا تبین ھذا و    ي كثی ا ورد ف دة تفسیرات      م اریر یحتمل ع ن التق م

دم استعم     ، وعب على قاضي الحكم االستعانة بھاذلك ما یصو ي ع یس ف نقص ل یلة و ھو ما یؤكد أن ال ن  ال الوس لك

ائج، و      مضبوط، كما أَنالرجع إلى مضمون الوسیلة غیر ی ا نت د فیھ اریر سطحیة وال توج ا یجعل    بعض التق ھو م

ف    د على السمالقاضي یعتم ي المل ة ف ض المل    اع كأحد العناصر الھام ي بع ا ف ا الحظن ى     ، كم وي عل ي تحت ات الت ف

  .كافیًا األحكام أو التدابیر التي نطق بھا القاضي غیر مسببة تسبیبًا غیر مفھومة أَناضحة وتقاریر غیر و

ق  تحقیق ولیھ وفق ما یتضمنھ ملف الوالخالصة ھي أن الحدث ال یمكن من حقھ في الحكم ع    إنما یحكم علیھ وف

  .  ذلك ال یحقق حمایة للحدثو 2استعمال الملف من طرف القاضي

  

                                                             
 ).غیر منشور( ،05/09/2001الصادر بتاریخ  81/2001: حكم قسم األحداث بمحكمة مقر المجلس بالبلیدة تحت رقم )1

  .ق إ ج  3فقرة  467وال یعد ذلك تطبیقا للمادة 
حكمھ عادال  ربیة واالجتماع ولكن یجب أن یكونبالنصوص القانونیة ومبادئ علم النفس والت كفي أن یكون القاضي متخصصا، وملماوھنا نؤكد أنھ ال ی )2

  .وإال كان مبدأ التخصص مبدأ وھمیا
 .للداللة على كل وثائق القضیة، من تقاریر اجتماعیة متعددة وتقاریر طبیة، وتربویة' ملف'تستعمل كلمة 
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ع ـــیــمــجــلالمقررة ة ـــامــعــوق الــــقــحـــالو اتــــانـــمــضــال: يــــانــثـرع الـــفــال

  داثـــــــاألح
الغین            ة الب ة بمحاكم د الخاص ن القواع ف ع داث ال تختل اء األح ام قض ة أم د المتبع ن القواع ر م ت كثی إذا كان

د       ي قواع و الشأن ف ا ھ ة      االختصاص وخاصة فیما یتعلق  بأنھا من النظام العام كم دوین كاف والتشكیل ووجوب ت

اك   إن ھن ن  قاإلجراءات ف ا ع ا جوھری ف اختالف داث تختل ص األح د تخ الغین واع ة بالب د الخاص ا  ،القواع و م وھ

  :یلي كما سأتناولھ في ھذا الفرع

  

  داثــــــاء األحـــــضـــي قـــــة فـــریـــســـدأ الــــبـــم: أوال
ة سریة و    الحدث حمایةأوجھ من  وجھ أھم شك أَنال    ة       جعل جلسات المحاكم رار السریة ھي حمای ي إق ة ف العل

حایا   ارھم ض داث باعتب ع األح ة  المجتم فة عام حیة بص ھیر و ، فالض الن والتش ون محال لإلع ي أن تك كال ینبغ   ذل

رة و ،بالنسبة لھذه الفئة من األفرادلكل مساوئ العلنیة  درءا          بالرجوع إلى اتفاقیة حقوق الطفل نجدھا تنص في الفق

د  2 رة  )ب(البن ى 7فق دث تما "  :عل ة للح اة الخاص رام الحی أمین احت وب ت دعوىوج ل ال ع مراح اء جمی ا أثن " م

دة  و اول القاع ھ     7تتن د بأن ویر فتفی ن التط د م ق بمزی ذا الح ین ھ د بك ن قواع ي " :م دث ف رم حق الح ب أن یحت   یج

ا أو بسبب األوصاف     حمایة خصوصیاتھ في جمیع المراحل تفادیا ألي ضرر قد ینالھ من جراء دعایة ال لزوم لھ

  ".أن تنشر أیة معلومات قد تقضي إلى تحدید ھویة الحدث الجاني، الجنائیة وال ینبغي من حیث المبدأ

ة  ، تشدد ھذه القاعدةمثلما ھو مبینو    ة حم   من جھ ى أھمی رام خصوصیاتھ      عل ي احت دث ف ة حق الح ، فصغار  ای

رط بالح  ا     السن یعتریھم شعور مف ن    ساسیة إزاء أي وصمة یوصمون بھ ا م ا لھ ن وصف      لم نجم ع ار ضارة ت آث

ار   ومن جھة أخرىا بأنھم جانحون أو مجرمون، سن دائمصغار ال تشدد القاعدة على أھمیة حمایة الحدث من اآلث

ات بش    ل     الضارة التي قد تنتج عن نشر معلوم ي الوسط اإلعالمي مث رمین صغار  ذكر أسماء المج    أن القضیة ف

یھم،   ، سواء كانوا ال یزاالسن م عل ذا لوا متھمین أم صدر الحك ة م    ولھ ن الضروري حمای رد و  فم دفاع  صلحة الف ال

  .عنھا من حیث المبدأ على األقل

وفمبر                ي ن داث ف أن إدارة شؤون قضاء األح ة بش ن المناقشة العام ا ع ي تقریرھ ل ف وق الطف ة حق ددت لجن     وش

ا یتصل    على أَن 1995 خصوصیات الطفل ینبغي أن تحترم االحترام التام في كافة مراحل الدعوى بما في ذلك م

ة        اریر ممكن ن تق ھ وسائط اإلعالم م ا تقدم ة وم م    و ،1بالتسجیالت الجنائی ام رق ا الع ي تعلیقھ إدارة   10ف الخاص ب

ا     حق الطفل في أن تعلى أكدت اللجنة  2007شؤون قضاء األحداث الصادر في أفریل  ھ الخاصة تمام رم حیات حت

انون   "جمیع مراحل الدعوى"تشمل عبارة ، وأثناء جمیع مراحل الدعوى اذ الق ب    أول لقاء مع سلطات إنف ل طل مث

دا  أومعلومات  ائي، أو     تحدید الھویة إلى حین إص ا النھ را ر السلطة المختصة قرارھ ان     اإلف ذي ك ل ال ن الطف ج ع

                                                             
1) UN.Doc. CRC/GC/46, 1995, p227. 
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ذلك  ، وُیأو محروما من الحریة تحت الرقابة ن جرا       راد ب ل م ھ الطف د ینال ادي أي ضرر ق دون حق   تف    ء التشھیر ب

  أو بسبب الوصم

تأثیر و  ي لما قد یتسبب فیھ ذلك من وصموال تنشر أي معلومات من شأنھا أن تؤدي إلى كشف ھویة الطفل الجان 

ى سالمتھ   وعمل وممكن على قدرتھ على الحصول على تعلیم  ذلك  سكن أو حفاظا عل د    أوصت ، ل ة أن تعتم اللجن

من جلسات االستماع  جمیع الدول األعضاء قاعدة تقضي بأن تكون محاكمة األطفال المخالفین للقانون وغیر ذلك 

راء     جلسات مغلقة و دة بحضور خب ذه القاع ة      مھن أوتسمح ھ ن المحكم ین آخرین بتصریح خاص م ، وینبغي أال  ی

ي حاال   یسمح بعقد جلسات عامة في قض  داث إال ف ددة و اء األح اح       ت مح ة وینبغي أن تت ن المحكم رار خطي م بق

   .1للطفل إمكانیة الطعن في ھذا القرار

بة   ري  بالنس ریع الجزائ ات    للتش ریة الجلس دة س داث قاع یة  لألح ة أساس دة قانونی اً  أو 2قاع رع تحقیق ا المش  جبھ

واد    حإال أنھ لم یورد ذلك في نص وا ،لمصلحة الحدث ي الم  3ق إ ج 468و 461و 446د بل تناول مبدأ السریة ف

د    ،بالنسبة لألحداث المعرضین للخطر اللتین لم تتناوال ذلك بصراحة 3-72من األمر  10و 9والمادتین  ن نج ولك

ة تكون سریة     یحدد األشخاص الذین یجوز لھم حضور الجلسة مما ُی 9  نص المادة ھ أن المحاكم م مع ، خاصة  فھ

ن الخوض     أن القاضي یضطر أثناء المحاكمة إلى الخوضو ي یستحس في كثیر من الجوانب األسریة الحساسة الت

ان الغرض م     فالمشرع عندما أقّر ،فیھا بعیدا عن الجمھور دث حاضراً     مبدأ السریة ك ة مصلحة الح ك حمای  ن ذل

تقبال ا ومس ھ حرج بب ل د تس ة ق ف معاو، فالعلنی ل عنی رد فع وم ب ھ یق ا یجعل اة مم اولون  ،ن ن یح ى م ھ عل رد ب یتم

الحھ دابیر التر     ، كمإص ق ت ي تطبی اح ف ة النج ن إمكانی عب م د یص ة ق ة علنی ي جلس دث ف ھیر بالح ة ا أن التش بی

ي            الحمایة التي قررت لمصالحھو أخیر اندماجھ ف ي ت د تساھم ف ھ ق ة ل ة معنوی ھ عقوب د ذات ، بل التشھیر یعد في ح

ادة     ي حین أن الم دول         39المجتمع ف ى ال ت عل ل أوجب وق الطف ة حق ن اتفاقی ل    ل اك  اتخاذ م دابیر المناسبة لتأھی لت

  .كرامتھترامھ لذاتھ وإعادة اندماجھ في المجتمع في بیئة تعزز صحتھ  واحالحدث و

ى االنحراف                 دث إل ي أدت بالح ن الظروف الت ع اإلجراءات للبحث ع ام بجمی ق القی ة التحقی        المشرع أجاز لھیئ

رة و لى أن یكشف المحقق عن كل  ذلك یھدف إو ،التعرض لھ أو ا        كبی ا فیھ اة الخاصة لألسرة بم ي الحی صغیرة ف

ال تكون سریة    ، وذلك ما جعلھ یحمي الحدث بال4حیاة الحدث ك األعم ا    نص على أن تل ث أن كل م توصل  ی، وحی

دش شعوره، و    الخبیر یناقش أثناء جلسة المإلیھ المحقق والباحث االجتماعي و ى خ ؤدي إل ا   حكمة فإن ذلك ی ھو م

ي     وأسرتھ من كل ما یضر بھماجعل المشرع یقرر استمرار السریة لحمایة الحدث  دث ف ة ح ، وال شك أن محاكم

أن تجري ا           ،جلسة علنیة یضر بھ ضررا بالغا ة القضائیة ب زام الھیئ د إل د ح ف المشرع عن م یتوق ي   ول ة ف لمحاكم

دث    ، بل أراد أن یحقق لھ حمایة أكبر فأضاف أسریة بالنسبة للجمھور ي أن یخرج الح ن للقاضي سلطة تقدیریة ف
                                                             

1) UN.Doc. CRC/GC/10, April 25th  2007, p19. 
  .ق إ ج 285المادة  أنظر نص) 2
  .ق إ ج 468و 461و 446أنظر نص المواد  )3
الخاصة لألسرة الحیاة الخاصة باألسرة محمیة بمقتضى الدستور، قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائیة ولكن بالنسبة لألحداث، یتم التعرض للحیاة  )4

  .بھدف تحقیق مصلحة أقوى وھي مصلحة النشء
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ن      ومن الجلسة  ین المصالح م وازن ب خالل موضوع الحق    عندما یقرر القاضي إخراج ولي الحدث من الجلسة ی

ھ   ب حمایت ذي یج ادة       ال ھ الم ت علی ا نص ق م دث وف لى للح ى المصلحة الفض ز أساسا عل ة   3/1، ویرك ن اتفاقی م

ل      ...یع اإلجراءات التي تتعلق باألطفالفي جم" : حیث جاء فیھاحقوق الطفل  ار األول لمصالح الطف ولى االعتب ی

ق         ،"الفضلى ا تحق در م دث بق ق مصلحة الح د ال تحق مع األخذ بعین االعتبار أن المرافعات التي یقوم بھا الولي ق

  .مصلحة الولي المرافع

سم الحدث  إمن  1للقضایا الخاصة باألحداث ولو باألحرف األولى االسميعدم نشر الجدول السریة تشمل كذلك    

ي القضیة          ة ف ن المداول اء م ة االنتھ ى غای داث إل ة األح دھا  ،وتستمر قاعدة السریة في إجراءات محاكم در   بع تص

رار و ال م أو الق ائیة الحك ة القض ة    ھیئ ة علنی ي جلس ھ ف ق ب ان أن ینط ض األحی ي بع انون ف ب الق رع  ،یوج فالمش

الي فھي     الجزائري نجده یفرق بین األ داث وبالت حكام التي أصدرھا قسم األحداث وسبق أن حقق فیھا قاضي األح

ا   الجنح المعقدة التي سبق و ایات و، بینما في الجنبأن تصدر التدابیر في جلسة سریة أقرجنح بسیطة و ق فیھ أن حق

ا  ة     ا قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث فإنھ أوجب أن تصدر فیھ ي جلسة علنی رارات ف ام والق ن   ،ألحك ولك

  ؟ة بالنسبة لمن حضر جلسة المحاكمة، أو المقصود منھا العلنیھنا المقصود منھا الجمھور العام ھل العلنیة

م          ام رق ق الع ي التعلی ون النطق           10في توصیتھا ف ل أن یك وق الطف ة حق ت لجن داث أوجب الخاص بقضاء األح

ل      جلسة المحاك بالقرار أو الحكم علنا في  ة الطف ن ھوی ث ال یكشف ع ة بحی ذه التوصیة      و ،م زام بھ دى االلت ن م ع

ة المشورة بالنس     ي غرف ي الجنح و    جعل المشرع الجزائري النطق بالحكم سریا ف دابیر ف ام بالت ا   بة لألحك ك طبق ذل

ي قاعة الجلسات، و   بالعقوبات علنق إ ج، والنطق  األولى فقرةال 463للمادة  ات   ا ف ي المخالف س جعل    ف ى العك عل

ادة      ا للم ا طبق الحكم علن ادة     ق 446النطق ب ل للم ي تحی د    ما، ق إ ج 468إ ج الت م بت ان الحك دا إذا ك بیر الوضع  ع

ب   راج المراق ا      و ،تحت اإلف تم علن الحكم ی ات النطق ب ي الجنای ادة    ف ا للم رة   468طبق ، أي أن المشرع  ق إ ج 3فق

ع اإل     ي جمی دأ السریة ف ات        الجزائري بعد أن أقر مب ي الجنای داث ف ة األح اء محاكم ع أثن ي تتب الجنح   2جراءات الت

نح و   و ات والج ین الجنای ز ب اد ومی ات، ع ي     المخالف درھا قاض ي یص ام الت النطق باألحك ق ب ا یتعل ات فیم المخالف

و           حداثاأل داث یطرح إشكاال وھ رار بالنسبة لألح م أو الق ة الحك دأ علنی ق مب ة تطبی ن أ ، إال أنھ من الناحیة العملی

ف للقاضي أن        المحاكمة تتم في جلسة سریة  ي جلسة سریة  فكی تم أیضا ف ة ت د النطق      والمداول ة عن وفر العالنی ی

  ؟بالحكم

تح         ال للتطبیق فیما یتعلق بالعالنیةلھذا لم نجد محو    ھ القاضي ھو األمر بف وم ب ا یق اب قاعة الجلسات   ، فكل م     ب

ب  أثناء الفصل في جنایات اإلرھاب وفي جلسات محكمة الجنایات إذا كان نشیر إلى أنھ و ،ثم ینطق بالحكم التخری

                                                             
ق إ  ج، ینص على جواز نشر األحكام لكن دون ذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمھ األولى فإن ما تقوم بھ المحكمة العلیا  2فقرة  477وإذا كان نص المادة  )1

لنشر یتم من طرف ھیئة نا للقانون واتفاقیة حقوق الطفل والغریب أن اخرقا بی ف األولى السم الحدث یعّدمن نشر األحكام الخاصة باألحداث مع ذكر األحر
  .تسھر على تطبیق القانون

  .سنة المتھمین بارتكاب جنایة اإلرھاب والتخریب 16مبدأ السریة غیر محترم أثناء محاكمة األحداث البالغین من العمر  )2
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دى  فما ، ریة فیحاكم األحداث أمام الجمھور، ال یحترم مبدأ السسنة كاملة 16تكبة من قبل األحداث البالغین المر م

  احترام مبدأ سریة المحاكمة من الناحیة العملیة ؟

ذ  إَن    تطعالوضع ال ر  ناي اس ي الجزائ ھ ف وف علی داث    أَن الوق ة األح ات محاكم د جلس اء عق داث أثن قضاة األح

ات   ي الجنای ة ف ة خاص ریة التام ون الس نح ویراع ایاوالج وي، و  قض ر معن ي خط ودین ف داث الموج ماألح ال  أنھ

زم األمر    یسمحون بالحضور إال للمحامین، و راء إن ل ن أذن ل  والخب ذا م م القاضي  ك ذ  أو  ھ دل ب أن لك ووزارة الع

وأنھ بمقتضى ، تاد استعمالھا لذلك الغرضغرفة من غرف المحكمة المع المحاكمات تتم في غرفة المشورة أو أّي

ة     اإلذن الذي تحصلت علیھ بصفتي باحثة فقد الحظت  دة السریة بصورة دقیق أنھ في قسم المخالفات ال تحترم قاع

ي     تم الفصل ف ي قاعة الجلسات و    قضایا  باإلضافة إلى ذلك في بعض المحاكم ی داث ف س الجلسة الت    األح ي نف ي ف

  .ھو ما یعد خرقا لنصوص القانونیفصل فیھا في قضایا البالغین و

قاعدة السریة ال یجوز االتفاق على مخالفتھا و مرةآنصوص قانون اإلجراءات الجزائیة قواعد  الخالصة ھي أَن  

ا أن نصوص اتف  ضمن تلك القواعد اكمة األحداث منفي مجال اإلجراءات الجزائیة الخاصة بمح وق   ، كم ة حق اقی

ى ا مو عل ل تس انونالطف ادة  لق ب الم ن 132بموج تور  م ة   1996دس ریة مفروض دة الس الي فقاع ة  أووبالت حتمی

ا القاضي   ولیست سریة اختیاریة بحیث یجوز للحد ا أو یقررھ ا لسلطتھ التق   ث للتنازل عنھ ھ    وفق ة الممنوحة ل دیری

، فالسریة في التشریع في بعض القضایا وال تقرر في أخرىنھا لیست سریة نسبیة تقرر ، كما أمن طرف المشرع

ات و  الجزائري مقررة  ي الجنای ات و والجنح  أثناء سیر الجلسات ف داث المعرضین     المخالف ي قضایا األح للخطر  ف

ى   و ة إلى غایة االنتھاء من المداولةفي جمیع إجراءات المحاكمبمقتضى النصوص القانونیة و دبیر وحت النطق بالت

   .1القرارات قد ینطق بھا القاضي في جلسة سریةاألحكام و

  

  داثـــــــاء األحــــضــات قـــســلــي جـــدور فــــا یـــم رــــشــر نـــظـــح: اـــیــانـــث
م بھا أن میدان الصحافة ووسائل اإلعالم عموما مصادر حیویة في مختلف المجاالت  إذا كان من المبادئ المسّل   

د    داث ق درنا أن المراھقین تستھویھم الحو        تفإنھ في میدان إجرام األح ك إذا ق نزعة  ادث وكون وسیلة ضارة وذل

 ضع نصوص تحظر نشر ما یدور في جلسات محاكم   ذلك ما یستوجب على كل مشرع والتقلید وحب المغامرة، و

ل  16والمادة  7 فقرة )ب(البند  2الفقرة  40بھ المادة ھذا ما جاءت و، األحداث ا    ،من اتفاقیة حقوق الطف ذلك م وك

ھ   دة نصت علی ین  8القاع د بك ن قواع ك 2م ر     ل وذل راء نش ن ج تج م د تن ي ق ارة الت ار الض ن اآلث دث م ة الح حمای

  .یة في الوسط اإلعالميمعلومات بشأن القض
م       ا رق ن          10كما أوصت لجنة حقوق الطفل في تعلیقھ ات م دم نشر أي معلوم ى ع داث عل الخاص بقضاء األح

ب      ا یتس ل الجاني لم ة الطف م و    شأنھا أن تؤدي إلى كشف ھوی ن وص ك م ھ ذل ھ   ب فی ى حیات أثیر عل دت أن    ،ت ا أك كم
                                                             

  .في المخالفات عند الوضع تحت اإلفراج المراقب النطق بالحكم یكون في جلسة سریة )1
 یحترم حق الحدث في حمایة خصوصیاتھ في جمیع المراحل تفادیا ألي ضرر قد ینالھ من جراء دعایة ال یلزم لھا  ": واعد بكین علىمن ق 8تنص القاعدة  )2
 ."سبب األوصاف الجنائیة، ال یجوز، من حیث المبدأ، نشر أیة معلومة یمكن أن تؤدي إلى التعرف على ھویة المجرم الحدثبأو   
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ة أو   تنفیذ بیقتضي من جمیع المھنیین المعنیین  الحق في الخصوصیة ي فرضتھا المحكم ة مختصة    التدابیر الت ھیئ

ة               ى كشف ھوی ؤدي إل د ت ي ق ات الت ع المعلوم ى سریة جمی ة عل ى كل اتصاالتھم الخارجی  أخرى أن یحافظوا عل

ة وأن  سجالت المجرمین األحدتحفظ ویعني الحق في الخصوصیة أیضا أن  1الطفل ى    اث في سریة تام یحظر عل

ون            ،عدا حاالت محددةما الغیر االطالع علیھا ق بسریة الجلسات یك ا یتعل ا المشرع فیم ي أقرھ ة الت دأ الحمای فمب

ق بجلسات    ستذا أثر نسبي إذا لم ی عدیم األثر أو على األصّح ا یتعل تبعھ إقرار مبدأ آخر وھو مبدأ حظر نشر كل م

ة و اإلعالم محاكم األحداث من طرف جمیع وسائل  ھ      ،المسموعة المكتوبة والمرئی ول بأن ة الق ن المبالغ د م   وال یع

ا            وما فرض مبدأ السریة  مشرعًا لو أّن ذ بالیسار م د أخ ان ق ف وسائل اإلعالم لك ي مختل أباح النشر واإلعالن ف

الیمین داث ب ة لألح ن حمای ره م ل 2وف ر یتص ر النش دأ حظ اال، ومب ن أن تتحق  اتص ال یمك ریة ف دأ الس ا بمب ق وثیق

   .، ومن جھة أخرى حظر النشربدأ عدم العالنیة للجمھور من جھةالسریة كاملة إال بتطبیق م

د         ث جاءت النصوص تؤك في الجزائر السریة في جلسات محاكم األحداث أقرھا المشرع بصفة تقطع الشك حی

دث    لالنحراف،ذلك بالنسبة لجمیع الجرائم وحتى التعرض  وتطبیقا لمبدأ السریة أضفى المشرع حمایة أخرى للح

داث      " :ق إ ج 477النشر بنصھ في المادة  تتمثل في حظر ات األح ي جلسات جھ القضائیة  یحظر نشر ما یدور ف

ل      في الكتب أو الصحافة أو  الطرق نفسھا ك بطریق اإلذاعة أو السینما أو بأیة وسیلة أخرى كما یحظر أن ینشر ب

ن  ح یتعلق بھویة أو شخصیة األحداث المجرمین ویعاقب على مخالفة ھذه األحكام بعقنص أو إیضا وبة الغرامة م

لكن بدون ویجوز نشر الحكم و .الحكم بالحبس من شھرین إلى سنتین، وفي حالة العود یجوز جد 2000إلى  200

 ."ئتي إلى ألفي دینارإال عوقب على ذلك بالغرامة من مام الحدث ولو بأحرف اسمھ األولى وأن یذكر اس

ادة جرَ     ل الن الم ت فع رم ھ جنحة  و ش ة  باعتبرت ي العالنی ل ف ادي المتمث ركن الم وافر ال ائل  بأَی ت ن وس یلة م ة وس

داً     اإلعالم و ا بسیطة ج ن اعتبارھ ة یمك د م         رصد المشرع للجنحة عقوب الي زھی غ م ي مبل ل ف ا تتمث ث جعلھ ن حی

ى   200 ر أنَ   2000إل رّ و عھ رج دج، غی نتین         أَن أق ى س ن شھرین إل الحبس م م ب ود یجوز الحك ة الع ي حال ي أھ ف

ل     ،إعطاء السلطة التقدیریة للقاضي ي مث ادة ف كما قام المشرع بحصر وسائل النشر فاستھلھا بالكتب على غیر الع

ة أضا     السینما، وثم اإلذاعة و ةلیطر وسخالمواد ثم الصحافة التي تعد أ ھذه ة حدیث یلة إعالمی ف تحسبا لظھور وس

ت األخیرة في المیدان قد وفق المشرع في ذلك خاصة بعد أن طالعتنا في السنواو، ״وسیلة أخرى بأَيو ״المشرع 

ة أو   ن ا   اإلعالمي وسیلة االنترنت التي لم تكن معروف د س ات و    منتشرة عن انون العقوب ري ق انو لمشرع الجزائ ن ق

ام ة ع راءات الجزائی مل، و1966 اإلج ریعي ش النص التش الي ف تقبل  بالت ي المس ر ف د تظھ ي ق ائل الت ى الوس     .حت

ھ    ون ى أن ص عل دما ن ق          " :الحظ أن المشرع لم یوفق عن ص أو إیضاح یتعل الطرق نفسھا كل ن یحظر أن ینشر ب

                                                             
1) UN.Doc. CRC/GC/10, April 25th  2007, p  22 . 

عیة المصریة السید حاتم بكار، االتجاه نحو تكریس معیاریة إجرائیة لضمان محاكمة تعزیزیة منصفة لألحداث في الجنح، مقال مقدم للمؤتمر الخامس للجم )2
الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال األحداث، دار اآلفاق : ، مجموعة مقاالت المؤتمر منشورة تحت عنوان)1992أفریل  20-18(للقانون الجنائي، القاھرة 
   . 599، ص 1992النھضة العربیة، مصر، 
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أن یحظر نشر    و "المجرمین"ألفضل لو لم یضف كلمة كان من او ،"بھویة أو شخصیة األحداث المجرمین قولھ ب

  .شخصیة األحداث المتابعین في جمیع المراحلكل نص توضیحي یتعلق بھویة أو 

ر معنوي مع لنشر بالنسبة لألحداث المعرضین لخطفي األخیر نشیر إلى أن المشرع لم یتناول موضوع حظر ا   

دة الحظر و   أنھ من الناح تم       یة العملیة تشملھم قاع ي قضایاھم ی ان الفصل ف و ك ة المشورة، و   ل ي غرف ن   ف یكون م

   .أن یتدارك المشرع ھذا اإلغفال األفضل

  

  ةــــمــــاكـــحــــمــاء الــــنــع أثــــدافـــمــدث بــــحـة الــــانـــعــــتـــاس: اــــثـــالــــث
ھ       رف ب دفاع معت ي ال الم، و   الحق ف ف دول الع ي مختل توریا ف ث   دس ري، حی اتیر الدستور الجزائ ك الدس ن تل  م

أن كل  بما معناه أن حق الدفاع مضمون و ،"الحق في الدفاع معترف بھ"  :على أن  1 فقرة 151ینص في المادة 

   .میع القضایایستطع تكلیف محامي للدفاع عن حقوقھ لجأ إلى الدولة لطلب المساعدة القضائیة في جمن لم 

دفاع                 ة ال ن جھ ة، فم ة بالغ ة ذات أھمی م حمای وفر لھ ة ت داث المساعدة الفنی دث   بالنسبة لألح ى  یساعد الح عل

دث، سواء       استعمال حقوقھ اإلجرائیة، و وین رأي قضائي لصالح الح من جھة أخرى یسعى لمساعدة القاضي لتك

ي     و ،و األحداث المعرضین لخطر معنويبالنسبة لألحداث المنحرفین أ ل ف وق الطف ة حق د بالفعل تشترط اتفاقی  البن

ون قا تزوید الطفل بمساعد 40من المادة  )3-2(فقرة ) ب( ع الظروف و     ة قد ال تك ي جمی ة بالضرورة ف ا  نونی لكنھ

ون مناسبة    ى یجب أن تك ث نصت عل ن المساعد   الحصول عل ...": حی ا م ة أو غیرھ ة ى مساعدة قانونی ة المالئم

ھ ینبغي أن             و ،"...تقدیم دفاعھإلعداد و ر أن ذه المساعدة غی دیم ھ ة تق د كیفی دول األطراف صالحیة تحدی رك لل تت

 اوفق  مكفوال وما إذا كانسنتناول موضوع الحق في الدفاع بالنسبة لألحداث في التشریع الجزائري  .تكون مجانیة

جوب استعانة الحدث األولى في مدى و ،حقوق الطفل وقواعد بكین، وسأتطرق فیھ إلى نقطتین اتفاقیةما تقتضیھ ل

  .استعانة الحدث المنحرف بمحام فيالثانیة والمعرض للخطر المعنوي بمدافع، 

  

  عـــــدافــمــب رافــــحــلالنرض ـــعــمــدث الـــحـة الــــانـــعـــتـــاس )1
ة         المعرض لالنحراف  الحدث     ى أساس دعوى الحمای ابع عل و مت ع فھ یس خصما للمجتم ى أساس     1ل یس عل ول

دث المعرض     بما أن ك لكونھ لم یرتكب فعال إجرامیا، وذلدعوى جزائیة، و ي قضیة الح القاضي ھو الذي ینظر ف

ائل ا     ل الوس اد أفض ي إیج ل ف ھ یتمث وي ھدف ر المعن رام، و  للخط ن اإلج ده ع ن أن تبع ي یمك اء  لت ادة بن ك بإع ذل

دث المعرض للخطر   فالبعض یرى الطرق الحدیثة للتربیة والحمایة، بمختلف  شخصیتھ  2أن وجود مدافع عن الح

ة، و یؤدي إلى أن اإلجراءات المتخذة بشأن الحد داث      ث تتجسد في صورة محاكمة كامل وانین األح ا تسعى ق ھو م

                                                             
            م  تقام دعوى الحمایة ضد األحداث الذین لم یكملوا واحدا وعشرین سنة متى كانت صحتھم وأخالقھم أو تربیتھم عرضة للخطر أو یكون وضع حیاتھ )1

  .، وال یعد أي وضع من األوضاع السابقة التي یوجد فیھا الحدث جریمة من جرائم القانون العام 3ـ 72من األمر رقم  1ة بمستقبلھم، الماد أو سلوكھم مضرا
یجوز للقاصر أو لوالدیھ أو ولي أمره، اختیار مستشار، أو طلب تعیین مستشار بصفة تلقائیة من قبل قاضي األحداث  ": 3-72المادة السابعة من األمر  )2

  ".لتعیین خالل ثمانیة أیام من تقدیم الطلبویجري ا
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 إَال ،1الدفاعیة التي سینتھجھا المدافع عن الحدث ةطخھ من الصعب معرفة البقدر اإلمكان، خصوصا أَن جنبھإلى ت

دافع   افع ال یخلو من فائدة خصوصًااستعانة الحدث الموجود في خطر بمد َنأالبعض اآلخر یرى  أَن إذا حصر الم

أنَ       دث، ب وبة للح ة المنس ة للواقع ھ القانونی ان األوج اق بی ي نط ھ ف انیة    یت مھمت ب اإلنس رح الجوان ى ش رق إل ط

ة  دافھا ال      واالجتماعی ن أھ ة تجعل م ة للعدال اھیم الحدیث ة فالمف ذه الواقع رف    لھ ى شخصیة المنح تعرف الكامل عل

ى   و رة، حت ھ الخطی ة، لی   تحالت ر مالئم دابیر األكث ھ الت ق علی اة  طب ل للحی ةؤھ حیحة و االجتماعی ى  الص ود إل یع

  .2المجتمع

دث  جھة نظرنا في ھذه النقطة، فإننا نرى أنھ من األفضل أن ینص المشرع على وجوب استع ا عن وأَم     انة الح

ا  نائبھ القاالمعرض للخطر بمحام، وإذا لم یختر الحدث أو  نوني مدافعا عنھ عین لھ القاضي المختص تلقائیا محامی

ھناك من األولیاء القانونیین من ال یستطیعون تقدیر مصلحة الحدث حق قدرھا أو لتعارض   یدافع عنھ، خاصة أّن

ى اإلطالق          ،مصالحھ الشخصیة مع مصلحة الحدث دیر مصلحتھ عل ة ال یستطیع تق ن معین ل س كما أن الحدث قب

ع األطراف         أّن ،ضف إلى ذلك اون جمی رة اإلجرام تستدعي تع الحیلولة دون دخول الحدث المعرض للخطر دائ

ي أن یجعل المشرع    و بمن فیھم الدفاع، دما         االستعانة بالتالي فال یكف ر عن ق أكث دث تتحق ة الح ل أن حمای بمحام ب

  .معنويتكلیف محام للدفاع عن الحدث المعرض للخطر الو المشرع على إلزامیة الدفاعینص 

  

  عــــــدافـــمــرف بــــحـــنــمــدث الــــحــة الــــانـــعــتـــاس) 2
رض           دث المع تعانة الح ة اس ي بإلزامی ریعي یقض ص تش ع ن ان وض رافإذا ك راً  لالنح دافع أم روریًا بم  ض

ب، فإنَ   دبیر المناس اذ الت ي اتخ اء ف اعدة القض اً  لمس ون الزم رفین یك داث المنح بة لألح ف   ھ بالنس ي مختل ر ف أكث

رة    ص الفق د   2المراحل بما فیھا مرحلة المحاكمة، فعلى غرار ن ادة   ) ب(البن ن الم ن   40م ة م ل    اتفاقی وق الطف حق

ة  بوجوب حصول الطفل على مساعدة قضائی إنَ ة أو غیرھا من المساعدة المالئم ى      ، ف ین ركزت عل د بك  َنأقواع

ل اإل    ع المراح ي جمی ل ف ب أن یكف دفاع یج ي ال ق ف ةالح ة و 3جرائی و  أَنخاص د یتعرض رفین ق داث المنح  ااألح

رار أصبح       ًاعلى أمر باإلیداع في الحبس المؤقت أو بناء ًابناء سواءلتقیید الحریة  استثناءًا م قضائي أو ق ى حك عل

  .نھائیًا

ن أنَ     رغم م ى ال ة     فعل بة لحمای دابیر المناس اذ الت ى اتخ ول إل و الوص داث ھ ة األح ن محاكم ي م دف األساس   الھ

دث، إَال د     أَن الح تمر فق د مس ي تزای بس ف ات الح یھم بعقوب وم عل داث المحك ین أن األح وفرة تب ائیات المت اإلحص

                                                             
منشورات المركز  ،حسن صادق المرصفاوي، معاملة األحداث المشردین في فترة الضبط والمحاكمة، تقریر مقدم إلى الحلقة الثانیة لمكافحة الجریمة /د )1

  .122ص ، 1963جانفي  ،مصر القاھرة،القومي للبحوث االجتماعیة والجنائیة، 
، دار اآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال األحداث: مقال منشور في مفترضات وضمانات حقوق دفاع األحداث، محمود صالح محمد العادلي، /د )2

   .651، ص 1992 النھضة العربیة، مصر،
  ."...الحق في الحصول على خدمات محام...تكفل في جمیع مراحل اإلجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة مثل " :15/1والقاعدة  7/1جاء في القاعدة  )3
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ة ، و2قاسیةفي بعض األحیان یعاقبون بعقوبات و ،1من عشرین سنة لتضاعف مرتین تقریبا في أق  استعانة  إلزامی

  :سأتناول ذلك في مختلف الجرائممحام یكون من ضمن أوجھ الحمایة والحدث ب

  

  :حـــــنــجــات والــایـــنــجــة للــبـســنـالــب

ادة      ى سّو    یھم الم ق عل ن أن تطب ث یمك ذلك  وج  ق إ 292المشرع األحداث بالبالغین فیما یتعلق بالجنایات بحی ك

 3جعل حضور دفاع عن الحدث أمرا وجوبیارج عن القاعدة العامة في الجنح وبینما خ ،1 قرةق إ ج ف 467المادة 

ر     االستعانةد أحكام یتبین أن المشرع الجزائري بالنسبة لألحداث الجانحین قد وّحومن ھنا  ق األم بمحام سواء تعل

  .  ث أحكامھا مختلفة، عكس ما ھو علیة األمر بالنسبة للجناة البالغین حیة أو جنحةبجنای

  

  :تاــــفــــالـــخـــمــللة ــبــسـنــالـــب

تم    اتمخالف     داث ی الغین وفق         األح ات الخاص بالب م المخالف ن طرف قس ا م وص  ل ًاالفصل فیھ إلجراءات المنص

اً  د ما إذا كان حضور المحامي جلسات المحاكمة أمرًالم یحّدوق إ ج، 164علیھا في المادة  ھ     إلزامی ن مع ا یمك مم

أنَ   اد ب دث  االعتق تعانة الح ا    اس را جوازی ات أم ي المخالف ھ ح  ،بمحام ف دث أو ولی ن    للح دافع ع ام ی ار مح ة اختی ری

دث    أنَ  إَالالحدث  ب الح ى طل راً           أوھ مت ب أم ذلك الطل ھ أصبحت االستجابة ل دفاع عن ین محام لل ھ تعی اً  ولی  إلزامی

 أو الوصي  إنما یباشرھا عنھ الوليأن یتصرف بنفسھ في ھذا الحق ولك لكنھ ال یمالقاصر لھ الحق في الدعوى وف

م و   بالتالي فإن تعیین محام للدفاع عن الحدث من یوم رو أو القیم دور الحك ة ص د  فع الدعوى إلى غای ذه یع ن   تنفی م

م المسؤول   اختصاص المسؤول القانوني عنھ ھ عین       ، وإذا لم یق دفاع عن ین محام ال انوني بتعی اً القاضي  الق  محامی

ي الج   دث ف ن الح دفاع ع نح و لل ات والج ھ  نای اء نفس ن تلق ات م ابقة    أَن ، إَالالمخالف دة الس ن القاع رج ع المشرع خ

ھ     اع عنھ في جمیع إجراءات الدعوى وفي مختلف درجات التقاضيأجاز للحدث تكلیف محام للدفو ا تناولت وھو م

   .4ق إ ج 2ف  454المادة 

دعوى         المشرع في الخالصة ھي أَنو    ف مراحل ال ي مختل ف الجرائم وف ي مختل جعلھ استعانة الحدث بمدافع ف

رًا ًا أم ة لحق   إلزامی ة الدولی ھ االتفاقی ت ب ا نص ع م ى م ادة یتماش ي الم ل ف رة  40وق الطف د  2فق            ادة موال) ب(البن

ى     خطورة، فالمشرع لم ینظر فقط إلى 15/1والقاعدة  7/1وقواعد بكین في القاعدة  12 ق عل د تطب العقوبة التي ق

ي ، وذلك ما جعلھ یسّونحرافي لدى الحدثإلى الجانب اإل لكن نظر أیضًاأغلبھم تطبق علیھم تدابیر و ألَن ،الحدث
                                                             

في ارتفاع مستمر، ففي سنة  1982دیسمبر  31إلى  1965دیسمبر  31اإلحصائیات المعدة من وزارة العدل تبین أن مجموع عدد المساجین األحداث من  )1
   وصل العدد إلى 1976في سنة حدث، و722إلى  1974ارتفع في سنة حدث، و 319كان  1967في سنة ، و309كان عدد المساجین األحداث  1965
                                                                                                                                                                                                                                    .حدث 1162ارتفع عددھم إلى  1981في سنة حدث، و 1013
  .16، ص 1982، وسنة 16ص  ،1977المعدة من طرف المدیریة العامة إلعادة التربیة، وزارة العدل لسنة اإلحصائیات العقابیة، : أنظر

  .، قسم األحداث، غیر منشور، والذي قضى بعقوبة ستة سنوات حبسا نافذة2000أكتوبر  18، بتاریخ 108/2000: حكم محكمة البلیدة رقم )2
  .غیر منشور، والذي قضى بعقوبة ثالث سنوات حبسا نافذة ،، قسم األحداث2001سبتمبر  5، بتاریخ 83/2001: حكم محكمة البلیدة رقم 
  ...".ویتعین حضور الحدث بشخصھ و یحضر معھ نائبھ القانوني ومحامیھ"... : ق إ ج 461تنص في المادة  )3
التي جعلت حضور المحامي في جمیع مراحل المتابعة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 -04ق إ ج بموجب القانون رقم  454تم تعدیل نص المادة  )4

  . والمحاكمة وجوبي
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دافع      بین الجنایات والجنح و دأ االستعانة بم ق بمب ا یتعل ھ    والمخالفات فیم ك منطق ألن دث    ذل رك الح ن أن یت ال یمك

اع  دون دف روف      ب ل ظ ن ك ھ ع ح ل ھ ویفص ى محامی ئن إل ن أن یطم دث یمك ة أن الح ن زاوی ا م ة إذا نظرن ، خاص

تطیع   ي ال یس ور الت ض األم ي بع ى ف ة حت ة فی اإلدالءالجریم انوني خاص ھ الق ا لولی رائم بھ بعض الج ق ب ا یتعل م

ل أن یضع المشرع نصا  یكون من األفضو الحدث بمحام یجد أساسھ في الدستور إن مبدأ استعانة، ھذا واألخالقیة

بما فیھا  ىالمسؤول القانوني عنھ حق تكلیف محام للدفاع عن حقوقھ في جمیع الدعاو أوصریحا یمنح فیھ الحدث 

   .إلزامیةبصفة أمام جمیع الھیئات القضائیة وو دعوى الحمایة

  

داث ـــررة لألحـــقــمـة الـــیــائـــھــنـر الـــیـدابــتـات والــــوبـــقــعـال: ثــــالـــثـب الـــلـــطـــمــال

  نــــیــحــانـــالج
ل ا      إّن    ادة تأھی و إع دولي ھ ان ال وق اإلنس انون حق ي ق ل ف داث كك اء األح ام قض ن نظ ن م دف المعل ل الھ لطف

رة   40 وكذلك المادة 39  ویتضح ھذا بوجھ خاص من نص المادة وإدماجھ من جدید في المجتمع ة    1فق ن اتفاقی م

ھ  دتعترف الدول األطراف بحق كل طفل ی "  :الطفل التي تنص علىحقوق  تھم     اعى أن ات أو ی انون العقوب نتھك ق

رام       دره، وتعزز احت ھ وق ل بكرامت بذلك أو یثبت علیھ ذلك في أن یعامل بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطف

ن    ا لآلخرین م ات األساسیة     الطفل لم وق اإلنسان والحری ھ        ...حق ل وقیام دماج الطف واستصواب تشجیع إعادة ان

  ."بدور بناء في المجتمع

ین    5/1ووفقا للقاعدة     د بك ن قواع داث      ": م ولي نظام قضاء األح ام ی ة       االھتم ون أی ل أن تك دث ویكف اه الح لرف

  ."ردود فعل تجاه المجرمین األحداث متناسبة دائما مع ظروف المجرم والجرم معا

و السعي           1لى ھذه القاعدةویفید التعلیق ع    داث، األول ھ داف قضاء األح م أھ ن أھ ین م دفین اثن أنھا تشیر إلى ھ

إلى تحقیق رفاه الحدث وذلك بتجنب االقتصار على فرض جزاءات عقابیة، والھدف الثاني ھو مبدأ التناسب الذي 

ى أساس خطور              ي عل ن أن ال ینبن رد الفعل إزاء المجرمین صغار الس ھ ینبغي ل ذا السیاق أن ة الجرم  یعني في ھ

دة          دعو القاع ارة أخرى ت ى الظروف الشخصیة، وبعب ل      5فحسب بل أیضا عل ر وال أق ى رد فعل عادل ال أكث     إل

  . قضیة تھم إجرام األحداث في أّي

  :في ثالث فروع كاآلتي النھائیة المقررة لألحداث المنحرفین والتدابیرسنتطرق إلى العقوبات في ھذا المطلب و   

  قوبات النھائیة المقررة لألحداث المنحرفینالع: الفرع األول

  التدابیر النھائیة المقررة لألحداث المنحرفین: الفرع الثاني

  .خطر تقیید األحكام في صحیفة السوابق القضائیة على مستقبل الحدث: الفرع الثالث

  

                                                             
1) UN.Doc.ST/HR/1/Rev.4( vol .1/part2), p 24. 
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  نــــیــرفــحـنــمـداث الـــلألحررة ـــقــمــة الـــیــائـــھـــنـات الــــوبــــقــــعــال: رع األولـــــفـــال
ادة       ام الم ل یُ     40بعد محاكمة عادلة ومنصفة تتفق تماما وأحك وق الطف ة حق ن اتفاقی ین      م ا یتع رار بشأن م ذ ق تخ

دعى عل        ة الم ھ بالجریم ت إدانت ذي ثبت دث ال ى الح ھ فرضھ من عقوبات أو تدابیر عل ا  ی ا    ارتكابھ ك كم ح ذل  سنوض

  :یلي

  داثــــــة لألحــــیـــزائــــجــة الــــیــــؤولـــمســالن ـــــس: أوال
نقص        دم أو ت ن، فتنع دورھا بالس رتبط ب ي ت ة الت ؤولیة الجنائی ق بالمس و وثی ى نح رتبط عل ة ت ات الجنائی        العقوب

ا  شخص، ویمر الحدث في حیاتھ بمراحل تكتمل تبعا للمرحلة العمریة لل أو ن غیرھ ة   ،تختلف كل مرحلة ع واتفاقی

د   3فقرة  40حقوق الطفل ال تقرر سنا محددة بل ھي تنص في المادة  ى أن  ) أ(البن دول األطراف    "  :ھعل تسعى ال

رط                و مف ى نح ن عل ذا الس دد ھ ب أن ال یح داث، ویج ة لألح ؤولیة الجنائی ن المس د س ى تحدی اص إل ھ خ بوج

  ."لفكرياالنخفاض، وتؤخذ في االعتبار حقائق النضوج العاطفي والعقلي وا

ى       ة عل بالرجوع إلى التشریع الجزائري فقد وضع قواعد خاصة من أجل الوصول إلى توقیع المسؤولیة الجزائی

ة عشرة      1الحدث ن الثالث دث دون س دث، الح ن    ،حیث قسمھا إلى مرحلتین متمیزتین یمر بھما الح ن س دث م      والح

ى  13 ة       18إل ة، جنح ت جنای واء كان رائم س ن الج ة م ب جریم ة إذا ارتك ؤولیة الجزائی ا المس ف فیھم نة تختل         س

  .   أو مخالفة

ة      1فقرة  49فطبقا لنص المادة     ھ الثالث دث ببلوغ ة للح ق ع حدد المشرع الجزائري سن عدم المسؤولیة الجزائی

ذه        عشرة من العمر، وقبل بلوغھ ھذه السن یعتب ق، وھ ي مسؤولیتھ بشكل مطل م تنتف ن ث ر الحدث عدیم التمییز وم

ا         ذیب المنصوص علیھ ة والتھ دابیر الحمای دى ت ھ إح القرینة مطلقة ال تقبل إثبات العكس، ومن أجل ذلك توقع علی

  .ق إ ج 444في المادة 

دابیر       18إلى  13ر المشرع الجزائري بصدد مسؤولیة الحدث الذي یبلغ سنھ من كما قّر    ا لت ھ یخضع إم سنة أن

ة    ات مخفف ة أو لعقوب ة أو التربی ادة      الحمای ص الم ب ن ة الحبس حس ة وعقوب ة الغرام ي عقوب ل ف   ق إ ج 445تتمث

ة   االختیارولقد أجاز المشرع للقاضي  زال العقوب ي تقضي      ،بین توقیع التدابیر التربویة وبین إن ة الت ھ فالقرین وعلی

ن   دث م أن الح ى  13ب نة غ 18إل دابیر      س ع الت ي أن توقی ى رأى القاض ل مت ة ب ت مطلق ا لیس ؤول جزائی ر مس ی

ادة        التربویة ال تقّو نص الم ا ل ة طبق ھ یقضي بعقوب دث فإن رة   49م جنوح الح دث یُ   3فق نالحظ أن الح سأل  ق ع، ف

   .2من قانون العقوبات 50جزائیا لكن یستفید من العذر المخفف للحداثة، ویتضح ذلك من خالل نص المادة 

ال          ي األطف داث ف وأوصت لجنة حقوق الطفل الدول األطراف التي تحصر تطبیق قواعد قضائھا الخاص باألح

م دون   ذین ھ نة 16ال ین         س ا ب ال م ة األطف تثناء بمعامل اب االس ن ب مح م ل، أو تس ة   18و 13أو أق نة معامل س

                                                             
فیفري  2ث باألحكام التي وردت في مرسوم الطفولة الجانحة الفرنسي الصادر في أخذ المشرع الجزائري فیما یتعلق بتحدید المسؤولیة الجزائیة لألحدا) 1

1945.  
  .2002مصر، ، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، القاھرة، المسؤولیة الجنائیة لألطفال المنحرفین، دراسة مقارنةأحمد سلطان، ) 2
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ذین      تغیر قوانینھا بھدف تطبیق قواعد قضائھا الخاص    المجرمین الكبار، بأَن ع األشخاص ال ى جمی داث عل باألح

ور    االتفاقیةمن  7 وبالنسبة إلى التنفیذ الكامل ألحكام المادة ،سنة دون تمییز 18 ھم دون ة أم التي تنص على جمل

ل       ھشددت اللجنة على أن ،منھا تسجیل الطفل فور والدتھ أخرى، فالطف ة أو ب ن بطریق دود للس من الحاسم وضع ح

ي إطار              الذي لیس لھ تاریخ میال م السیما ف داء والظل واع االعت ع أن ام جمی ة أم ل ضعیف للغای ات طف ل لإلثب د قاب

ات سنھ       ا إلثب ا احتاجھ ل كلم یالد دون مقاب ن     ،قضاء األحداث، لذا یجب تزوید كل طفل بشھادة م ن للس م یك وإذا ل

ت سنھ،         ن شأنھ أن یثب وق م اعي موث ي أو اجتم زاع   إثبات من حق الطفل أن یخضع إلى تحقیق طب ة الن ي حال    وف

  .     1أو عدم كفایة الدلیل للطفل الحق في االستفادة من قاعدة قرینة الشك

ة رأى       ا سبق رأینا أَنمَم    ة ثانی ي مرحل ة وف ي مرحل المشرع الجزائري أعفى القاصر من المسؤولیة الجزائیة ف

ي     ة ف ار أن تطبق على الحدث تدابیر تھذیبیة وفي مرحلة أخرى أعطى للقاضي السلطة التقدیری زال    االختی ین إن ب

ؤولیة         ي المس درج ف ن الت وع م اك ن د ھن الي نج ة وبالت دث أو فرض عقوب ى الح دبیر عل توى  وا ،ت ة أن المس لحقیق

ة               ام اتفاقی ع أحك ر أي إشكال ویتماشى م ول وال یثی ر ھو مستوى مقب ي الجزائ ة ف الحالي لسن المسؤولیة الجزائی

ر             ق األم ا إذا تعل ف عم ري یختل ي التشریع الجزائ ة ف ن الحداث د األقصى لس حقوق الطفل والجدیر بالذكر أن الح

ة والو  اد  بالمسؤولیة الجزائیة أو بمجرد الحمای ة فالم ـ   442ة قای دده ب ن      ،سنة 18ق إ ج تح ى م ادة األول دده الم وتح

  .        سنة 21بـ 3-72 رقم األمر

  

  نــــیـرفـحــنـمـداث الـــررة لألحـــقـمــة الــریـــحــة للـــبــالــســات الــــوبـــقـــعــال: اـــیـــانـــث
ة    سلب حریة األحداث أو من شك أَنلیس     ة تربوی ة   أوتدبیر اإلیداع في مؤسسة عقابیة أو منظم     إصالحیة عام

نص          ى ت ذا المعن ي ھ داث، وف ى األح ا عل أو خاصة یعتبر أبغض العقوبات والتدابیر التي یمكن فرضھا أو توقیعھ

ى كره          "   :أنھ من اتفاقیة حقوق الطفل على 9/1المادة  ھ عل ن والدی ل ع دم فصل الطف دول األطراف ع تضمن ال

ول         وانین واإلجراءات المعم ا للق منھما إال عند ما تقرر السلطات المختصة رھنا بإجراء إعادة نظر قضائیة، وفق

  . "ھذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلىیكون أن وبھا، 

ادة    نص الم ا ت ى أن ) ب( 37كم ة عل س االتفاقی ن نف ة  "   :ھم ر قانونی ورة غی ھ بص ن حریت ل م رم أي طف ال یح

ر             انون وال یجوز ممارستھ إال كملجأ أخی ا للق ل أو احتجازه أو سجنھ وفق ال الطف وتعسفیة ویجب أن یجري اعتق

  .2" وألقصر فترة زمنیة مناسبة

                                                             
1) UN.Doc. CRC/GC/10, April 25th  2007, p21. 

ألقصر فترة زمنیة  ...ینبغي أن یكون" تنص القاعدة الثانیة من قواعد األمم المتحدة لحمایة األحداث المجردین من حریتھم على أن التجرید من الحریة  )2
وبة دون استبعاد إمكانیة التبكیر ینبغي للسلطة القضائیة أن تقرر مدة العق" : ، وأخیرا وفقا لھذه القاعدة"ممكنة ویجب أن یقتصر ذلك على الحاالت االستثنائیة 

ینبغي أال یعھد باألحداث إلى  ": من مبادئ الریاض التوجیھیة لمنع جنوح األحداث أنھ 46كما یصرح وفي ھذا اإلطار أیضا، المبدأ . "بإطالق سراح الحدث
  .  "ھم العلیاالمؤسسات اإلصالحیة إال كمالذ أخیر وألقصر مدة الزمة، وأن یولى أقصى اھتمام لتحقیق مصالح
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ذ إجراءات   ةریر المقدماأوصت لجنة حقوق الطفل الجزائر في مالحظاتھا الختامیة على التقو   تطور   أو بأن تتخ

ة واتخاذ          ة ممكن دة زمنی ر وألقصر م تطبیق نظام یكون فیھ اتخاذ إجراء الحرمان من الحریة یستعمل كملجأ أخی

ة              ن الحری ان م ن الحرم ل م ة وإطالق السراح المبكر لضمان التقلی راج بكفال ل اإلف ا  ، إجراءات ضروریة مث كم

  .1سنة 18و 16بسجن األحداث بین سن دعت إلى تغییر األحكام الحالیة الخاصة 

ق      بالرجوع إلى التشریع الجزائري إذا قرر القاضي معاقبة الحدث الجانح بعقوبة سالبة للحریة وجب علیھ تطبی

الغین     13ق ع لكن یجب التمییز بین األحداث البالغین من العمر أقل من  50أحكام المادة  داث الب ین األح سنة، وب

  .سنة وقت ارتكابھم للجریمة 18 إلى 13 من من العمر

  

   سنة 13ن ـــل مــــر أقــــمــعـــن الـــن مـــیــغــالــبــداث الــة لألحــبــسـنـالــب

ھ أن یط       49طبقا لنص المادة     ة وال یجوز ل ة أو التربی دابیر الحمای یھم   ق ع القاضي ال یتخذ بشأنھم إال ت ق عل ب

ة أو  البة للحری ات س ة،  عقوب ادة  الغرام ص الم ب ن رة  456وحس واد    1فق ي م ھ ف ى أن رع عل ص المش ق إ ج ن

  .المخالفات یكون الحدث محال للتوبیخ وال یجوز لھ وضعھ في مؤسسة عقابیة

  

  سنة 18ى ـــإل 13ن ـــــر مــــمـــعـــن الـــن مــــیـــغـــالــبــداث الـــة لألحــبــسـنـالــب

دث         445و 444بالرجوع إلى نص المادة     د الح ذ ض ات والجنح یجب أن ال یتخ واد الجنای ق إ ج نجد أنھ في م

غ  م یبل ذي ل ذیب   18ال ة والتھ دابیر الحمای ن ت ر م دبیر أو أكث ره إال ت ن عم نة م داث  ، س بة لألح وز بالنس ا یج كم

ن    ر م ا          13البالغین من العمر أكث ي جاءت بھ دابیر الت ادة  سنة أن یستبدل القاضي أو یستكمل الت ق إ ج  444الم

ادة    بعقوبة الغرامة ي الم ك حسب خطورة شخصیة ا     50أو الحبس المنصوص علیھا ف دث ق ع وذل وظروف   لح

ن           ارتكابھ الجریمة ة م ي المرحل دث ف ى الح ة عل ة المخفف ع العقوب ى   13فالمشرع أجاز توقی زال    18إل سنة أو إن

  .التدابیر علیھ

ر   م والسجن المؤبد ال تطبق على األحداث الجانحین وما یمكن استخالصھ مما سبق أن عقوبة اإلعدا    ي الجزائ ف

  :التي نصت على) أ( 37وذلك ما یتماشى مع أحكام المادة 

اني             ... "  ن ثم ارھم ع ل أعم ا أشخاص تق اة بسبب جرائم یرتكبھ دى الحی دام أو السجن م وال تفرض عقوبة اإلع

ول     37فالمادة  ،"عشرة سنة دون وجود إمكانیة اإلفراج عنھم  ار المقب د المعی من اتفاقیة حقوق الطفل أعادت تأكی

   .المتمثل في أن عقوبة اإلعدام ال یمكن أن تفرض على األطفال دون الثامنة عشرة 2دولیا

ا              ة وأن ینظر فیھ راج واقعی ة اإلف ال ینبغي أن تكون إمكانی ى األطف وفیما یتعلق بجمیع العقوبات المفروضة عل

ام، رو  بانتظ ل المح ي       فالطف ذي یف و ال ى النح ھ عل ف معاملت ي تكیی ذي یقتض نھ ال غر س م ص ھ وبحك ن حریت م م

                                                             
1) UN.Doc. HRI/GEN/1/ Rev.9 (Vol.2), p 17. 

  .من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 6من المادة  5أنظر مثال الفقرة ) 2
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ادة    و ،باحتیاجاتھ المحددة یجب أن تكون معاملتھ في جمیع األوقات محددة وفقا لمصالحھ الفضلى  د تضمنت الم لق

ة وظروفھم،            37 ن الحری ال المحرومین م ة األطف ام الخاصة بمعامل ل األحك وق الطف ة حق ن اتفاقی ث تكمّ م ل حی

ى    واللجوء إلى التدابیر المن اتفاقیة حقوق الطفل المنع المتصل بسوء المعاملة ) ج(فقرة  37 المادة ي تنطوي عل ت

  :إنسانیة أو مھینة منعا باتا بقولھاأو ال معاملة قاسیة

رّ "   یة أو    ض أّيال یع ة القاس ة أو العقوب روب المعامل ن ض ره م ذیب أو لغی ل للتع انیة أوإلال طف ة نس   "المھین

ل الفضلى         " : على أن أیضانصت و ر أن مصلحة الطف م یعتب ا ل الغین، م ن الب یفصل كل طفل مجرد من حریتھ ع

  ."تقتضي خالف ذلك

ة األ     ین       في الجزائر كما رأینا یمكن أن تتعرض فئ ا ب ن م ي س داث الجانحین ف وا     18و 13ح ذین ارتكب سنة وال

الغین     جرائم خطیرة إلى عقوبة الحبس، تنفذ ھذه ة للب ي مؤسسة عقابی  العقوبة في جناح خاص باألحداث موجود ف

دل  باألفي مراكز خاصة  أو حداث الجانحین تدعى المراكز الخاصة إلعادة التأھیل التي تدار من طرف وزارة الع

أ  كافیةھناك مراكز لیس  ھغیر أن محاكم   من ھذا النوع في كل البالد، وھذه المراكز ھي عادة مكتظة وبالتالي تلج

ام                 ع أحك افى م ا یتن ار، وھو م ي أجنحة خاصة بسجون الكب داث الجانحین ف ن األح ر م األحداث إلى وضع الكثی

ادة   ل، وینبغي أن ت      ) ج( 37الم وق الطف ة حق ن اتفاقی الغین        فّسـُم ن الب ال ع تثناء المباحة لفصل األطف ة االس ر حال

ادة  ي الم واردة ف لحة ا": أي) ج( 37ال ر أن مص م یعتب ا ل كم الف ذل ي خ ل تقتض لحة  "لطف یقا، فمص یرا ض تفس

    .الطفل ال تعني ما یناسب الدول األطراف، فینبغي للدول أن تنشئ مرافق مستقلة لألطفال المحرومین من حریتھم

الل         ن خ ل م وق الطف ة حق ت لجن د الحظ اریر الوق رف  تق ن ط ة م رالمقدم افي   1الجزائ دمات التع عف خ ض

دي            ،االجتماعيواإلدماج  ل الجس ات وھیاكل خاصة بإعادة التأھی رامج وآلی ز وتطویر ب ر بتعزی وأوصت الجزائ

ع  ي المجتم اجھم ف ادة إدم انحین وإع داث الج ن   ،والنفسي لألح ال فم ة لألطف ة خاص وفیر معامل ر ت ب الجزائ واج

  .التفاقیة بأكملھاالذي یتخلل ا" المصالح الفضلى"عن نھج  االمجردین من حریتھم مكیفة وفقا الحتیاجاتھم تعبیر

ن حریتھم      من قواعد األمم المتحدة  38القاعدة نصت كما     داث المجردین م ة األح ن     أن لحمای ي س دث ف لكل ح

یم خارج المؤسسة         ي التعل ي تلق یم اإللزامي الحق ف ة التعل ي     االحتجازی ع المحل دارس المجتم ي م تمكن  ف ث ی بحی

یم   وأما فیما یخص األحداث الذین تجاوز  ،صعوبة األحداث بعد اإلفراج عنھم من مواصلة تعلمھم دون ن التعل ا س

ذل قصارى          اإللزامي ویودون متابعة دراستھم ھ، وینبغي ب ك وأن یشجعوا علی وا ذل أن یفعل فینبغي أن یؤذن لھم ب

دریبا               ى ت ھ أن یتلق ن حریت دث جرد م ا یحق ألي ح ة، كم ة المالئم البرامج التعلیمی ن االلتحاق ب الجھد لتمكینھم م

  .2نیا على الحرف التي یحتمل أن تؤھلھ للعمل في المستقبلمھ

                                                             
1)  UN.Doc. HRI/GEN/1/ Rev.9 (Vol.2), p 25.     

  .من قواعد األمم المتحدة لحمایة األحداث المجردین من حریتھم 42القاعدة  )2
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ق    ص ح ا یخ یال فیم ر تفص ات أكث من تعلیم ریتھم تتض ن ح ردین م داث المج ة األح دة لحمای م المتح د األم وقواع

  .1األطفال المحرومین من حریتھم في االتصال بالمجتمع المحلي األوسع بما في ذلك األسرة واألصدقاء

  

  نـیــحـانـجـداث الـــررة لألحـــقــمــة الـــیــائـــھــنـر الــــیـــدابـــتـلا: يــــانـــثـرع الــــفـــال
ى نحو              داث الجانحین عل ة األح انوني مستقل لمعامل تتجھ السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى ضرورة إرساء نظام ق

ذا    یراعي طبیعتھم وظروفھم ودرجة وعیھم ونضجھم بطریقة تختلف عن الغین، وھ یقتضي  معاملة المجرمین الب

وح         انحین أو المعرضین للجن داث الج ى األح ق عل دابیر وأسالیب خاصة تطب اك ت ك  ، 2أن تكون ھن ن أجل ذل وم

  :على أنھ من اتفاقیة حقوق الطفل )ب(البند 3فقرة  40تنص المادة 

ال          تسعى الدول األطراف لتعزیز إقامة"   ى األطف ة خصیصا عل قوانین وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبق

ك، وخاصة   أوالذین یدعي أنھم انتھكوا قوانین العقوبات أو یتھمون بذلك  د   ..یثبت علیھم ذل بیر ااستصواب اتخاذ ت

د  اءعن ان      االقتض وق اإلنس رم حق ریطة أن تحت ائیة، ش راءات قض ى إج وء إل ال دون اللج ؤالء األطف ة ھ لمعامل

   ."والضمانات احتراما كامال

رة نص الفق ھ  4 وت ى أن ادة عل ذه الم ن ھ ورة    " : م راف، والمش ة واإلش ر الرعای ل أوام ة مث ات مختلف اح ترتیب تت

ي  دریب المھن یم والت رامج التعل انة وب ار، والحض ة   واالختب مان معامل یة لض ة المؤسس دائل الرعای ن ب ا م وغیرھ

  ."األطفال بطریقة تالئم رفاھھم وتتناسب مع ظروفھم وجرمھم على السواء

كالھ               ف صوره وأش ابي بمختل ن النطاق العق دا ع وح بعی نص ضرورة معالجة حاالت الجن ذا ال ن ھ ح م   ویتض

ة  دابیر ذات طبیعی ق ت ن طری ك ع ةوذل دث اجتماعی ن الح م س ة تالئ ة وتأھیلی دأ ،وتربوی ص المب ذلك ن ا ل     وتطبیق

  :على أنھاض التوجیھیة لمنع جنوح األحداث من مبادئ الری 5رقم 

بابھ           "  ة ألس ذلك الدراسة المنھجی داث وك وح األح ع جن ة السیاسات المتدرجة لمن لیم بضرورة وأھمی ینبغي التس

على السلوك الذي تھ تتفادى ھذه السیاسات والتدابیر تجریم الطفل ومعاقبووضع التدابیر الكفیلة باتقائھ، ویجب أن 

  ."ال یسبب ضررا جسیما لنمو أو أذى لآلخرین

ص            د ن د أن المشرع ق ري نج ى التشریع الجزائ ذي یرتكب         بالرجوع إل دث ال ي شأن الح وبیخ ف دبیر الت ى ت عل

ة  ادة  مخالف ي الم ادة ع ق  49ف ذ ب و ،ق إ ج 446والم إج ھأخ ویميك ي    و راء تق ائز ف د الج دبیر الوحی ھ الت جعل

ن عمره      ة عشرة م ث المخالفات المرتكبة من قبل القاصر الذي لم یكمل الثالث وي       بحی ي نطاق ترب تم ف یجب أن ی

  .وبصورة ال تمس كرامة الحدث ومشاعره يإرشاد

                                                             
  .من قواعد األمم المتحدة لحمایة األحداث المجردین من حریتھم 62إلى  59القواعد من ) 1
یصا على األحداث الجانحین وھذا في الواقع یعتبر دعوة صریحة للمشرع الوطني إلى سن مجموعة من النظم والقواعد واألحكام الخاصة تطبق خص )2

ث واحتیاجاتھ بطریقة تتفق مع رفع إحساس الطفل بكرامتھ وقدره، وتعزز احترام الطفل لما لآلخرین من حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، تراعى سن الحد
  . وقیامھ بدور بناء في المجتمع االجتماعيوتشجیع إعادة اندماجھ 
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ة      462كما جاءت المادة     ي حال ا ف س      ق إ ج بمجموعة من التدابیر الواجب تطبیقھ ا نف دث وھي تقریب ة الح إدان

ادة      ي الم ا ف وص علیھ دابیر المنص ر     444الت ى األم افة إل دابیر       3-72ق إ ج باإلض ذه الت ى ھ ص عل ذي ن ال

لیم ف اإلصالحیة  دبیر التس ى ت ري عل رع الجزائ دینونص المش ون للوال ل أن یك ولى  ،األص ى وأن ی امأقص  اھتم

  :التي تنص على من اتفاقیة حقوق الطفل 9المادة نص ذلك تطبیقا لو 1الطفل الفضلى لتحقیق مصالح

ا      "  رر السلطات المختصة رھن تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والدیھ على كره منھما إال عندما تق

ذا الفصل ضروري ل        ا، أن ھ ول بھ وانین واإلجراءات المعم ون مصالح  ص بإجراء إعادة نظر قضائیة، ووفقا للق

ھ أو      لةم مثل ھذا القرار في حاالطفل الفضلى، وقد یلز ا ل ل أو إھمالھم ة الطف معینة مثل حالة إساءة الوالدین معامل

  ."ن منفصلین ویتعین اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفلاعندما یعیش الوالد

ادة و    ام الم ا ألحك ام     42طبق ت نظ ھ تح ت إدانت ذي ثبت انح ال دث الج ع الح أمر بوض ي أن ی ن للقاض ق إ ج یمك

دتھا     دد م ار تح ت االختب ة تح فة مؤقت ا بص ب إم راج المراق نّ  و اإلف غ س ى أن یبل ة إل فة نھائی ا بص اوزإم         ا ال یتج

دة اتحت إشراف مصالح المراقبة والتربیة في الوسط المفتوح وھو ما نصت علیھ المھذا التدبیر یكون ، وسنة 19

   .مصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقةالمتضمن إحداث المؤسسات وال 64-75من األمر رقم  19/1

و                ة وھ ة الطفول ي المؤسسات ومراكز رعای داث الجانحین الوضع ف ى األح ق عل دبیر  ومن التدابیر التي تطب ت

ة الب للحری رص س ل  تح وق الطف ة حق ي      اتفاقی ھ إال ف وء إلی وز اللج تثناءا ال یج ھ اس ره وجعل ده وحص ى تقیی إل

التشریع الجزائري عرف فكرة الوضع في المؤسسات اإلصالحیة   و ،2الضرورة القصوى ولمصلحة الحدث نفسھ

ب     الج بموج مان الع یلة لض ر كوس م األم ة      64-75رق ة بحمای الح المكلف ات والمص داث المؤسس من إح المتض

ة والمراھق   منالطفول ة    ة ویتض ز المتخصص ة إلالمراك ادة التربی ة   ،ع ة للحمای ز المتخصص ز و المراك المراك

دلت بالمرسوم         ، المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبة ي ع وطني والت وزارة التشغیل والتضامن ال ة ل ھذه المراكز تابع

دیل   01/12/1987المؤرخ في  87-216 ة وتع ز    المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربی وائم المراك ق

زوم و  المتخصصة في حمایة الطفولة والمراھقة وھي مخ د الل وا    صصة إلیواء األحداث عن م یكمل ذین ل سنة   18ال

  .ق إ ج 444وكانوا موضوع أحد التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

                                                             
من مبادئ الریاض التوجیھیة  46لتدخل القضائي محددة بدقة ومقصورة على حاالت وردت على سبیل الحصر في المبدأ المعاییر والشروط التي تسمح با )1

یتھ وھذا طبقا لمنع جنوح األحداث، وفي حالة عدم صالحیة الوالدین أومن لھ الوصایة أو الوالیة على الحدث فإنھ یسلم إلى شخص جدیر بالثقة یتعھد بترب
  .3- 72من األمر رقم  10ج والمادة  إق  444ألحكام المادة 

ینبغي أال یعھد باألحداث إلى المؤسسات اإلصالحیة إال كمالذ " : من مبادئ الریاض التوجیھیة لمنع جنوح األحداث أنھ 46وفي ھذا المعنى یصرح المبدأ ) 2
تكون المعاییر التي تجیز التدخل الرسمي من ھذا القبیل محددة بدقة  أخیر وألقصر مدة الزمة، وأن یولي أقصى اھتمام لتحقیق مصالحھم العلیا، وینبغي أن

  :ومقصورة على الحاالت اآلتیة 
  .إذا كان الطفل أو الحدث قد تعرض لإلیذاء من قبل الوالدین - أ

  .األمر إذا كان الطفل أو الحدث قد تعرض لالعتداء الجنسي أو اإلیذاء الجسدي أو العاطفي من قبل الوالدین أو أولیاء -ب
  .إذا كان والدا الطفل أو الحدث أو أولیاء األمر قد أھملوه أو تخلوا عنھ أو استغلوه -ج
  .إذا كان الطفل أو الحدث یتعرض إلى خطر بدني أو أخالقي بسبب سلوك الوالدین أو أولیاء األمر -د
خدمات المجتمع  الوالدین أو أولیاء األمر أو الحدث نفسھ، وال إذا تبدى خطر جسدي ونفسي جسیم على الطفل أو الحدث في سلوكھ ولم یكن في وسع -ھ

  ".المحلي غیر المنزلیة مواجھة ذلك الخطر بوسائل أخرى غیر اإلیداع في المؤسسات اإلصالحیة
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ي    04-05ولدینا كذلك القانون رقم     انون تنظیم السجون وإع      06/02/2005المؤرخ ف اج  المتضمن ق ادة اإلدم

داث     االجتماعي للمحبوسین المتضمن إحداث مراكز إعادة تربیة وإدماج األحداث وكذا األجنحة المخصصة لألح

انون   29و 28المادة  ،بالمؤسسات العقابیة تقبال         ،04-05من الق دل مخصصة الس وزارة الع ة ل ز تابع وھي مراك

د      ذین ص داث ال ا أو األح وا       األحداث المتھمین المحبوسین مؤقت م یبلغ ذین ل ة وال البة للحری ات س        رت بشأنھم عقوب

  .سنة 18

راج       ا اإلف ر وفرنس ي الجزائ دعى ف ام ی ا لنظ اتھم طبق ام عقوب ل إتم انحین قب داث الج ن األح راج ع ن اإلف ویمك

روط ادة  ف ،libération conditionnelle1  المش نص الم الرجوع ل انو 134ب ن الق ن  04-05ن م ھ یمك فإن

ا     بقضى فترة اختللمحبوس الذي  وم بھ ة المحك دة العقوب ن م راج    ار م ن اإلف تفید م از     أن یس ان یمت المشروط إذا ك

ھ        ا علی وم بھ ة المحك ن سنة      بسیرة حسنة، وتحدد فترة االختبار بالنسبة للمحبوسین بنصف العقوب ل ع ى أال تق عل

  .واحدة

ن   وفي األخیر     ل أن یطع رار            یحق للطف دابیر المفروضة نتیجة لق ي الت ھ وف ة إلی التھم الموجھ ھ ب رار إدانت ي ق ف

ذا         ة، وھ تم باالستقالل والنزاھ ى ت اإلدانة ھذا، وینبغي أن تبت في ھذا الطعن سلطة أو ھیئة قضائیة مختصة أعل

رة   ص الفق ي ن مان وراد ف د 2الض رة )ب(البن ادة  5 فق ن الم ي   40م ذلك ف ل وك وق الطف ة حق ن اتفاقی دة م      القاع

رة    ف ،"الحق في االستئناف أمام سلطة أعلى..." :التي نصت علىمن قواعد بكین  7/1 ي ضوء الفق د  2ف ) ب( البن

ري       یتامن اتفاقیة حقوق الطفل ینبغي أن  40من المادة   5فقرة  ل محاكم، والمشرع الجزائ ن لكل طف ح حق الطع

ام القضائیة       ي األوامر واألحك ن ف ا    لم یمنح حقوق أقل من تلك التي منحھا للبالغین في مجال الطع ي یقضي بھ الت

   .المتخذة بشأن الحدث 3التدابیرأو طلب تغییر أو مراجعة  2قضاء األحداث

ام             ناوفي رأی    ا أم ة یجعلن ذه الحال ي ھ ن ف دابیر ألن الطع ام بالت ي األحك ن ف أنھ یجب عدم اإلبقاء على حق الطع

ا     ك ممكن ان ذل ا ك داث كلم ایا األح ق بقض ا یتعل ا فیم اد عنھ روض االبتع ن المف ي م ة الت ة العادی اھر المحاكم      مظ

رة   40وفقا للمادة  ن  3فق ل      م وق الطف ة لحق ة الدولی رى  االتفاقی ي ت دابیر        الت ذ ت دول األطراف أن تتخ ھ ینبغي لل أن

ا     ن نظامھ زأ م زء ال یتج فھا ج ائیة بوص راءات قض ى إج وء إل انون دون اللج الفین للق ال المخ ع األطف ل م للتعام

ة           تالمتعلق بقضاء األحداث ویترك للدول أمر الب ذه الفئ ع ھ دابیر التعامل م ین لت ة والمضمون الحقیقی ي الطبیع ف

  .لتشریعیة الالزمة وغیرھا من أجل تنفیذھاواتخاذ التدابیر ا

  

                                                             
ت والنشر والتوزیع، الطبعة ، حمایة األحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر االنحراف، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسامحمد جعفر/ د) 1

  .345، ص 2004 بیروت، لبنان، األولى،
   ق إ ج، الطعن بطریق النقض في المواد من 437و 472لمادتین اق إ ج، االستئناف في  415إلى 409المعارضة في المواد من الطعن بطریق أنظر  )2

نصوص خاصة باألحداث فیما یتعلق بالتماس إعادة النظر، والمعمول بھ ھو أن كل إجراء لم یرد بھ نص خاص باألحداث  ق إ ج، وال توجد 520إلى  495
  .تطبق القواعد العامة

  .ق إ ج 483المادة  )3
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ق ــــــوابـــة الســـفــیـــحـــي صــــام فـــكــــد األحـــیــیـــقــر تـــطــــخ : ثـــالـــثــرع الـــفـــال

  دثـــــحــل الـــبــقــتـســــى مـــــلـــة عـــیــائـــضــقـال
ى             وف عل عند ارتكاب البالغ جریمة تقوم الھیئات المختصة باستخراج صحیفة السوابق القضائیة لغرض الوق

ف         اماضي المتھم، لما لتلك  داث مختل ر بالنسبة لألح ة، إال أن األم دید العقوب ف أو تش ي تخفی لصحیفة من أھمیة ف

ى  التھم النفسیة والصحیة وال      ظروفھم  ألن الفلسفة الحدیثة في معاملتھم تقوم على أساس النظر إل ة وح االجتماعی

ن   یتم التركیز في األصل على نوع الجریمة وال على الخطورة اإلجرامیة أو عدد الجرائم التي اقترفھا، فالھدف م

ى    ھ إل راف ذلك ھو الكشف عن ظروف الحدث االجتماعیة بغرض تحدید الدوافع التي أدت ب الفعل اإلجرامي    اقت

  .ناسبالقتراح التدبیر الم

ى      مثل ھذا وإذا كانت فكرة مسك سجالت تسجل فیھا سوابق الحدث المنحرف     ة عل الغین یشكل خطورة بالغ الب

داث الم      اواة األح دم مس ول بع ى الق دعو إل ا ی ك م ة، وذل ة المھنی ھ خاص دان   جحیات ذا المی ي ھ الغین ف رمین بالب

ي  رورة تقتض ادفالض داث  اعتم ة باألح جالت خاص ن أو ،س ھ م بن داث  المناس وابق األح جیل س ع تس  أن یخض

د        تأن یومحددة و إلجراءات دقیقة ن الرش دث س وغ الح ك السجالت بمجرد بل م ذلك في سجالت خاصة، وتعدم تل

دث     محدد وأن یقتصر التسجیل على فئة عمریة محددة وعلى نوع  ن المنطق أن نحاسب الح من الجرائم، فلیس م

دة        على فعل ارتكبھ قبل أن تكتمل مدارك ي القاع نص ف ي ت ین الت د بك ده قواع ھ وفقا لما یتطلبھ القانون وھو ما تؤك

ر اإل       "  :على أنھ 21/1 ى الغی ة ویحظر عل ي سریة تام داث ف ون    تحفظ سجالت المجرمین األح ا ویك طالع علیھ

ي القضیة محل البحث       الوصول إلى ھذه السجالت مقصورا على األشخاص المعنیین بصفة مباشرة بالتصرف ف

ول   أو ب األص ولین حس خاص المخ ن األش رھم م ة  ضوت ،"غی ا الثانی ي فقرتھ دة ف س القاع تخدم  " :یف نف ال تس

س الجاني مورطا      سجالت المجرمین األحداث في اإلجراءات المتعلقة بالبالغین في القضایا الالحقة التي یكون نف

  ."فیھا 

د       ین بحوالي   في الجزائر رغم أن قانون اإلجراءات الجزائیة سبق قواع ن       19بك ف ع ده ال یختل ا نج سنة، فإنن

ة         ي صحیفة السوابق القضائیة دون تفرق دث ف مضمون تلك القواعد في مجال تقیید األحكام الصادرة في حق الح

ذیب         ة والتھ دبیر الحمای ام الصادرة بت ة واألحك ام الصادرة بالعقوب ادة      ،بین األحك ھ الم ا تناولت ق إ ج  618وھو م

ن ضمن         التي حددت على  ي صحیفة السوابق القضائیة، وم سبیل الحصر األحكام والقرارات الواجب تسجیلھا ف

د   "األحكام الصادرة تطبیقا للنصوص الخاصة باألحداث المجرمین "  تلك األحكام حسب البند الثالث من المادة وق

ي   618ق إ ج أن جمیع أحكام اإلدانة والقرارات المنوه عنھا في المادة  624أكدت المادة   صحیفة ق إ ج تسجل ف

  .ما یؤكد أنھ ال یوجد استثناء بالنسبة لألحداث وھوالسوابق القضائیة، 

ي تط    نوإ    دیالت الت ي   ركان المشرع حصر األحكام الجزائیة التي یجوز تعدیلھا وأوجب تقیید كل التع ا ف أ علیھ

داث      الغین واألح م          ،صحیفة السوابق القضائیة بالنسبة للب ي ت دابیر الت وال بالنسبة للت س المن ى نف م یسر عل ھ ل فإن
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ا       ،تعدیلھا فلم یحدد ما إذا كان یجب تسجیل التعدیل في صحیفة السوابق القضائیة  ھ م ان المنطق یقضي بأن وإن ك

ن ا    سدام المشرع أوجب تسجیل التدبیر الذي اتخذ تجاه الحدث فإنھ ی دیل، فیكون م  لمناسب تتبعھ حتما تسجیل التع

ي صحیفة السوابق            یضعأن  داث ف ام الصادرة تجاه األح د األحك ھ أن تقیی دد فی المشرع نصا خاصا باألحداث یح

  .1القضائیة تشمل التدبیر األول وما طرأ علیھ من تغییرات بالتخفیف أو التشدید

د األ     618ومن خالل البند الثالث من المادة     ري حصر تقیی رارات   ق إ ج یتبین لنا أن المشرع الجزائ ام والق حك

م       ر رق ى األم ا إل داث، وبرجوعن رمین األح ى المج ائیة عل وابق القض حیفة الس ي ص داث ف أن األح ادرة بش         الص

وابق      72-3 ي الس راف ف ین لالنح داث المعرض اه األح در تج ي تص دابیر الت جیل الت اول تس ادة تتن د وال م م نج ل

ان      ا إذا ك رة بھ ي ألن العب ة أم ال    القضائیة وھذا منطق د جریم ى أن ال      الفعل المرتكب یع دبیر، عل وع الت یس بن ول

ن           دث م داد بالسوابق القضائیة للح ي صحیفة السوابق القضائیة االعت یكون الغرض من قید العقوبات والتدابیر ف

  .تھماضي الحدث التخاذ التدبیر األنسب لحمایتھ وإعادة تربی لىطالع الجھات القضائیة عإبل  حیث تشدید الحكم 

                                                             
المملكة العربیة  األولى، الریاض، الطبعةمعاییر األمم المتحدة في مجال العدالة الجنائیة ومنع الجریمة، محمد عبد الحمید أحمد، / محمد أمین البشري، د/ د )1

  .270، ص1998السعودیة، 
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  :ةـــــمـــاتـــــخ
داث  لقد كان الھدف األساسي من دراسة موضوع     تأثیر االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على منظومة قضاء األح

دث    في الجزائر وق الح ري لحق اً  لل المخالف ، ھو البحث في مدى احترام المشرع الجزائ انون وفق ام   ق ة ألحك  اتفاقی

ا اإل  اً   حقوق الطفل، والوقوف على ما إذا كانت الحقوق التي تكفلھ ة مدمجة إدماج امالً  تفاقی ي     ك ي التشریع المحل ف

واد       ة الم ة خاص ام االتفاقی ق أحك ري بتطبی رع الجزائ زام المش دى الت ة م ذه  39و 37، 40ومعرف دى تنفی وم

ل  وق الطف ة حق داث لتوصیات لجن اء األح ة بقض ا إذا الخاص ذلك م وص ، وك ت النص ةكان ى  القانونی ة عل المطبق

أنَ     ة ب وي كافی دث یستعمل         األحداث المنحرفین والموجودین في خطر معن ان الح ا إذا ك ة، وفیم م الحمای ق لھ تحق

  :إلى النتائج التالیة ناحیث خلص النص التشریعي انعدام، وكیف یتم التعامل معھ في حالة حقوقھ المقررة قانونًا

  

ي ـف لـفــطـوق الـقـاقیة حـفـتي اـواردة فـوق الـقـحـللري ـزائـجـشرع الـمـق الـیـطبـص تـخـما یــیـف -

  :يـلــداخــریع الـشـتـال

ین            - ة وب ا االتفاقی ي أقرتھ یات الت ادئ والمقتض ض المب ین بع وة ب ود فج ي بوج اع أول ول انطب حص

أنَ     ان ب اع ث ول انطب اع حص ذا االنطب أن ھ ن ش ري وم ریع الجزائ ریع   التش ھ  التش أن آلیات دا وك ري ب الجزائ

ین          ھ وب اغم بین اق والتن ق االتس ل لتحقی ى التوص ة إل ھ الكفای ا فی ادرة بم ر ق ة غی ریعیة والقانونی التش

ة  یات االتفاقی ة        مقتض لطات اإلداری اكم والس ام المح ام أم ا بانتظ اج بھ مح باالحتج ة تس                                       .بدرج

ا     - ي تكفلھ وق الت اج الحق دم إدم ةع ي إدماج   االتفاقی ریع المحل ي التش امًال ًاف ر    ك دم نش ع لع ك راج وذل

ة ع  االتفاقی اق واس ى نط ال     عل ع األطف ل م ي تتعام ة الت ة المتدخل ات المھنی ین الفئ ال وب ین األطف یما ب الس

  .وتعمل من أجلھم

  

  :ظ أنـالحـن ةـیـاقــفــلالتة ــامـــعـال ادئـبـمـرع للـشــق المـیـبـطـص تـخـا یـمـیــف -

اً  أّنتظھر تقاریر الجزائر للجنة حقوق الطفل  - یالً  ھناك تطلع ل الفضلى       وم   واضحین نحو مراعاة مصالح الطف

ة      ة أو مؤسسات الرعای في جمیع اإلجراءات والتدابیر التي تتخذ بشأنھ سواء من قبل المحاكم أو السلطات اإلداری

                                                .                                                  العمومیة أو الخاصة االجتماعیة

دة      - اریر وجود مظاھر عدی في الوقت الذي ینص فیھ دستور الجزائر على مبدأ المساواة وعدم التمییز تظھر التق

ا، اختالف   (بین اإلناث والذكور من التباینات في الحقوق وفي تكافؤ الفرص  اختالف في السن الدنیا للزواج بینھم

ة     االنخراطفي نسب التمدرس، اختالف في  اة االجتماعی ي مسالك الحی ال       ،)ف ة وأطف اطق الریفی ال المن ین أطف وب

اره           ارج إط ودین خ ال المول زواج واألطف ار ال ي إط ودین ف ال المول ین األطف ریة وب اطق الحض .          المن

ن خالل                 - ھ م ى إعمال ر عل ي حرصت الجزائ وق األساسیة الت ن الحق و ھو م اء والنم اة والبق ي الحی حق الطفل ف

ل ا          ریم قت اض وتج ع اإلجھ اتھم ومن دل وفی ن مع یض م اھھم والتخف ال ورف حة األطف ة بص ودالعنای .                  لمول
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وع ا      - ل تن وق الطف ة حق ر للجن ر      أبرزت تقاریر الجزائ ا تعبی تم بموجبھ ي ی ل  لطرق الت ي    الطف ن آراءه سواء ف ع

ا     ة أو غیرھ ائیة واإلداری ات القض دى الھیئ ة أو ل ي المدرس ة أو ف ھ     ،العائل رج ب ذي یخ ام ال تنتاج الع ان االس وك

ي         التعبیر عن آرائھ إعمال حق الطفل في المتمعن في ھذه التقاریر ھو أَن ال ف ن اإلعم د م ى مزی اج إل ازال یحت م

        . الجزائر

                 

  :ا أَنــنــظــل الحـفــطــوق الــقــة حـنــجـة للـدمـقـمـر الــاریـقــتـص الــخـا یــمـیـف -

ر  - اریر الجزائ ة  تق ة أو الدوری ا األولی واء منھ ل س وق الطف ة حق د اآلن للجن ة لح رز المقدم ا تب ادئالتزامھ  بالمب

  .التوجیھیة وبنظام تقدیم التقاریر

رز بشكل ال            - م تب ت محتشمة ول ل مازال وق الطف ة حق اریر للجن داد التق مشاركة مكونات المجتمع المدني في إع

 .واضح وال خفي

ذلت    ةریر الدوریاحقوق الطفل وكذلك التقللجنة الجزائر  قدمتھ ذيال یر األوليرعكس التق - ي ب ة الت ھا الجھود القیم

م        دھا لھ ا عن ل م وفیر أفض ا وت عاد طفولتھ بیل إس ي س ر  ،ف رامج المخطط  وتعب ازات والب ات  ةاإلنج والمیزانی

ار   ذالمرصودة لقطاع الطفولة عما یح ب باعتب و الجزائر من تطلع إلى االرتقاء بأوضاع الطفولة إلى أحسن المرات

  .أطفالھ احترام حقوق اإلنسان یبدأ بالطریقة التي یعامل بھا المجتمع أَن

في تكرار كثیر من بواعث القلق والتوصیات تم  2005عند دراسة التقریر الثاني للجزائر المقدم عام  -

السیما  1997عام  للجزائر في التقریر األولي ھاقدمتھا عند نظر قد اللجنةكانت  المالحظات الختامیة التي

،  والتي تم طرحھا من جدید عند لمعاییر قضاء األحداثالتوصیة الخاصة بتعزیز جھودھا لضمان التنفیذ الكامل 

 واالستجابة لھا بشكل غیر كفءھ تم التعامل معھا مما یؤكد أَن 2012دراسة التقریر الثالث والرابع في جوان 

    .كامًال نة حقوق الطفل تنفیذًاجوغیر فعال وبالتالي عدم التزام الجزائر بتنفیذ المالحظات الختامیة لل

  .الجزائر آللیات تنسیق ورصد ومتابعة جدیدة للعنایة بشؤون الطفولةاستحداث  -

  .تتعلق بانتھاك حقوقھم بالغاتل من عدم وجود آلیات مستقلة في الجزائر لتسجیل ومعالجة ما یرد من األطفا -

  .عدم اتخاذ الجزائر ما یكفي من التدابیر لدعم وتطویر نظام جمع البیانات المتعلقة باألطفال -

  

:ةـیـالـتــات الـیــوصــتـرح الـتـقــي نــالـالتــوب  

ة و    التشری وتصویب مالئمة ضرورة  - ع مقتضیات االتفاقی داخلي م ة األخرى ذات      ع ال ع سائر الصكوك الدولی م

لة د    الص داث، قواع اء األح ؤون قض ین إلدارة ش د بك ل قواع امث ریتھم  ھافان ن ح ردین م داث المج ة األح    لحمای

  .ومبادئ الریاض التوجیھیة لمنع جنوح األحداث االحتجازیةقواعد طوكیو للتدابیر غیر 

تدابیر تھدف إلى ضمان تنفیذ المالحظات الختامیة الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بھدف تحسین قضاء   اعتماد -

 .األحداث
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  .تحسین وتطویر نظام جمع البیانات اإلحصائیة الخاصة باألطفال -

  .من المیزانیات المخصصة لقطاع الطفولةالرفع  -

  .العمل على نشر مبادئ االتفاقیة -

  .العمل على إشراك مكونات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد التقاریر الدوریة -

ات           - ة عالق ة والسعي إلقام رامج الخاصة بالطفول ذ الب ي تنفی تفعیل دور المجتمع المدني ودور القطاع الخاص ف

  .مكونات المجتمع المدني شراكة مع

  .العمل على إشاعة ثقافة حقوق الطفل وحقوق اإلنسان عامة وإدراج موادھا في برامج التعلیم -

  

   :ونـانــقــع الــزاع مـــــي نــداث فـة األحـلـامــعـص مــخـما یــیــف -

ي             وي ف داث المنحرفین والمعرضین للخطر معن ع النصوص الخاصة باألح م یجم ھ ل المشرع الجزائري رغم أن

ر      ة، واألم انون اإلجراءات الجزائی ة    72/3تشریع موحد، وجعلھا موزعة بین قانون العقوبات وق المتضمن حمای

ة ة والمراھق راءات   الطفول ي اإلج د ف ق التوحی لك طری ھ س رى، إال أن وص أخ داث  ، ونص اه األح ر تج ي تباش الت

ة        ق ومحاكم ام وتحقی ن اتھ دعوى م المنحرفین والمعرضین لالنحراف وذلك بإسنادھا للقضاء في جمیع مراحل ال

ا رف     كم لوك المنح ة أو الس ة المرتكب وع الجریم دث ون ن الح ب س م حس ق والحك ات التحقی ین ھیئ ل ب وزع العم

ذي  ایر      وال د س ا ق ل نظری ى األق ھ عل ي عموم دو ف ل  ایب وق الطف ة حق ق      تفاقی ة التحقی ي مرحل ر ف د كبی ى ح إل

جلنا           ث س ة، حی فة مطلق دي بص ث التمھی ة البح ل مرحل ام وأھم ة االتھ را بمرحل تم كثی م یھ ا ل ة، بینم والمحاكم

  :المالحظات التالیة

  

  :ديـھیـمـث التـحـة البــلـرحـــي مـــف -

وأن فرق حمایة األحداث التابعة لألمن الوطني ال توجد ضبطیة قضائیة خاصة ومتخصصة في مجال األحداث  -

م إنشاؤھ     1982مارس  15التي تم إنشاؤھا في  ي ت وطني الت اریخ   اوخالیا األحداث التابعة للدرك ال جانفي   24بت

  .تعمالن في إطار تنظیم العمل داخل جھاز الضبطیة القضائیة العادیة 2005

ي       - داث ف ق         لم یھتم المشرع بوضع نصوص خاصة باألح تم وف املتھم ت رك مع ث ت دي حی ة البحث التمھی مرحل

ساعة  48النصوص الخاصة بالبالغین، فجمع االستدالالت یتم طبقا للقواعد العامة والتوقیف للنظر یمكن أن یدوم 

ھ أو        وف للنظر أو محامی ن الموق ھ م ة طلب ي حال ن  مع عدم االستعانة بمحام، والفحص الطبي غیر إلزامي إال ف  م

  .طرف عائلتھ

ذ   ال یوجد نص یوجب إخطار الولي وحضوره مع الحدث أثناء تحریر المحضر، - كما یجوز تصویر الحدث وأخ

د اتخاذ إجراء      م عن بصماتھ، وأن الحمایة الوحیدة التي یتمتع بھا األحداث ھي أنھم یوضعون في أماكن خاصة بھ

ى مستوى           اكن خاصة موجودة عل ي أم داث ف ف األح ث یوق ز      التوقیف للنظر حی ان مرك ذا إذا ك ة وھ ن الوالی أم
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داث               داث المنحرفین واألح ین األح ع ب تم الجم ھ ی ة ناقصة ألن ى الحمای ة، وتبق ن الوالی ن أم الضبطیة غیر بعید ع

د خالف        ن رجال الضبطیة القضائیة ق المعرضین لالنحراف في مكان واحد، وال أحد یستطیع أن یدعي بأن أیا م

ري    القانون في جمیع العناصر السابقة النعدام الحمایة التشریعیة، وبالتالي ففي ھذه المرحلة یعتبر التشریع الجزائ

  :ليـایـترح مـقـذا نــل، بعیدا كل البعد عما نادت بھ المواثیق الدولیة خاصة اتفاقیة حقوق الطفل

ائیة    -أ بطیة القض ع الض یق م ل بالتنس تقلة تعم ة ومس داث، متخصص ة باألح ائیة خاص رطة قض اء ش ة إنش العادی

ى یسایر     ك حت وجمیع مؤسسات الدولة، تشتمل على العنصر النسائي، ویتم تجھیزھا بالوسائل المادیة الالزمة وذل

داث    التشریع الجزائري ما نادت بھ المؤتمرات واالتفاقیات الدولیة والندوات الجھویة في مجال إنشاء شرطة لألح

اھ      بحت ج یة أص ة وأن األرض ص، خاص تقل ومتخص از مس ا     كجھ داث وخالی ة األح رق حمای اء ف د إنش زة بع

  .األحداث، ویمكن تدعیمھا بھیئات أخرى كالشرطة الجواریة

  .إضفاء صفة الضبطیة القضائیة على المندوبین الدائمین المكلفین بمراقبة األحداث -ب

اره   -ج داث باعتب ال األح ي مج ائیة ف ة وقض بطیة إداری دي كض عبي البل س الش یس المجل ل دور رئ ن تفعی م

ال،  ذا المج ي ھ ا ف ب دورا ھام ن أن تلع ي یمك ة الت ات القاعدی دد   المؤسس رى تح ل أخ اء ھیاك ن إنش ھ یمك ا أن كم

  .مھامھا في التدخل لحمایة األطفال خاصة الموجودین في خطر

  .وجوب االستعانة بمحام في مرحلة البحث التمھیدي مھما كان نوع الجریمة -د

  .لطبي أثناء التوقیف للنظر إجباریا منذ الوھلة األولىجعل استفادة الحدث من الفحص ا -ھـ

دث       -و ض الح ة رف ي حال ك ف ز ذل ص یجی ع وضع ن ائي، م إذن قض ذ بصماتھم إال ب داث وأخ ویر األح ع تص من

  .اإلفصاح عن ھویتھ وتعمده إخفاءھا، واشتراط أن یكون ذلك مسببا

ل       ات تمدد مرتینساع 4لجنایات مدتھ وضع نص یجیز توقیف األحداث للنظر في ا -ن ن وكی إذن م دة ب نفس الم ل

دد    االعتبارمع األخذ بعین  الجمھوریة، ة وأن یح سن الحدث وخطورة الفعل، وأن یتم ذلك في أماكن خاصة والئق

ة        قیف للنظر، مع مراعاة عدم اختالطالوقت الذي یبدأ منھ احتساب مدة التو رة زمنی و لفت الغین ول ع الب داث م األح

  .بسیطة

ص  -ي ن     وضع ن ر م نح أكث ین بج داث المتھم ف األح ز توقی ع    4ال یجی دة ألرب دھا مرة واح ن تمدی اعات یمك س

  .ةة، وأن یكون الحدث تجاوز سن الثالثة عشربساعات أخرى، مع اشتراط أن تكون الجنحة متشع

  

  :امـــھــة االتــلــرحــي مــف -

ا من خالل تناول  انبَیلقد     ف مراحل ال      ن ي مختل ة ف ة النیاب ة قضایا      أنَ  بحث ھیئ ة متخصصة لمتابع د نیاب ھ ال توج

ل     األحداث وأَن ن قبی ر م تخصیص أحد أعضاء النیابة لمتابعة ملفات قضایا األحداث المعمول بھ في المحاكم یعتب

  .توزیع العمل بین أعضاء النیابة باعتبارھا ھیئة قضائیة موحدة
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ا      النیابة العامة  إَن    ى علمھ ى وصل إل دخل مت تمارس دورھا في مجال األحداث وفق القواعد العامة إذ لھا أن تت

ة        أَن دعوى العمومی ة فتحرك ال ھ جریم ك بارتكاب حدثا في خطر سواء تمثل ذلك في دخولھ في دائرة اإلجرام وذل

دث ت      كما تتدخل النیابة أیضا متى وصل إلى علمھا أَن ة معیشة ح ئ بأنَ  أمن وصحة وأخالق وطریق ة   نب ي حال ھ ف

ن اإلدارات      ى شكوى م خطر معنوي فتحرك دعوى الحمایة، وقد قید المشرع النیابة العامة بوجوب الحصول عل

  .جرائم التي یرتكبھا األحداث ضدھاالعمومیة فیما یتعلق بال

ن مصلحة   وكیل الجمھوریة ال یبح مبدأ المالئمة یجد مجاال واسعا في مجال األحداث حیث أَن أَن انوقد بَی    ث ع

دث المنحرف          ق حول الح تح تحقی د ف ددھم، وبع ذي یھ      المجتمع أكثر مما یعمل على حمایة األحداث من الخطر ال

وي،  أو ات إضافیة، إالَ        المعرض للخطر المعن دیم طلب ة حق تق ل الجمھوری ى لوكی ي      أَن یبق ا ف م یلزمھ المشرع ل

دي رأیھ      أن تب وي ب م أنَ    مجال األحداث الموجودین في خطر معن ة    ا واستعمل مصطلح إخطار، ورغ ة جھ النیاب

واد    ا للم ا   أَن ق إ ج، إَال 36، 289، 353، 446عامة قرر لھا القانون حق تقدیم طلبات أثناء المحاكمة طبق دورھ

  .بالنسبة لألحداث في الغالب یقتصر على المطالبة بتطبیق القانون

ى   442جد في المواد من نولم   واد   494إل ن  ق إ ج أو الم ى   1م ن األمر    20إل ى أنَ    3ـ 72م دل عل ا ی ة   م النیاب

ي   ھالعامة یجوز لھا أن تجري صلحا مع الحدث وأولیائھ والضحیة، مع العلم أَن اإلجراء معمول بھ عملیا خاصة ف

  :وـــھام ھــرحلة االتــي مــراحھ فــتـكن اقــا یمــم مــــأھ وأَنالجرائم البسیطة، 

ن       إنشاء نیابة خاصة  -أ نھم م داث دراسة تمك باألحداث متخصصة یكون لھا متسع من الوقت لدراسة قضایا األح

  .وإال یبقى دورھا شكلیا ة األحداث في مختلف مراحل الدعوىإبراز دورھم في حمای

  .إلزام النیابة العامة بإبداء طلباتھا فیما یتعلق بقضایا األحداث المعرضین لالنحراف بنص صریح -ب

ي الجنح البسیطة    منح النیاب -ج ة العامة سلطة واسعة في إجراء وساطة بین الحدث وممثلھ القانوني، والضحیة، ف

ة              اء مرحل ط أثن دة فق ة واح ن یرتكب جریم داث م ن األح اك م داث، خاصة وأن ھن والمخالفات التي یرتكبھا األح

ي           الحداثة، د ف ن یوج نھم م دفة، وم ض الص ة بمح ن یرتكب الجریم داث م   وسط عائلي متماسك    كما أن من األح

  .ساطة مع ضبط شروطھاوعلى أن تحدد المرحلة التي یمكن أن تتم فیھا إجراءات ال

  

  :قــیـقــحــتــة الــلــرحــي مـــف -

تناولھا بإسھاب في مرحلتي الضبط القضائي واالتھام فأعطى المشرع أھمیة كبیرة لمرحلة التحقیق على عكس    

ین           ة ب ة االبتدائی ى مستوى المحكم ق عل ده أوال وزع التحقی ة، فنج ب اإلجرائی دة  مختلف الجوان ات قضائیة   ع ھیئ

ات اإلرھاب            ادي بالنسبة لجنای ق الع داث وقاضي التحقی ق المختص بشؤون األح قاضي األحداث وقاضي التحقی

ة      ،ة كاملةسن 16والتخریب المرتكبة من طرف األحداث البالغین  ل الجمھوری ب وكی ة طل وكذا المخالفات في حال

كأحد قضاة غرفة  أما على مستوى المجلس فقد منح سلطة التحقیق للمستشار المندوب لحمایة األحداث فتح تحقیق

  .أو قاضي التحقیق المختص بشؤون األحداث األحداث
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ا والواق ُی    ون متخصص ریع أن یك ا للتش داث طبق ي األح ي قاض ترط ف ر ش داث غی اة األح أن قض ت ب ع یثب

ر المنص    متخصصین وأن الخبرة التي یكتسبونھا بالممارسة ال یستفید منھا األحداث  ل المستمر وتغیی  ببسبب النق

  .كما أن مدة التعیین المحددة حالیا بثالث سنوات تعتبر مدة قصیرة جدا الكتساب خبرة

ع بھ     ي یتمت لطات الت ع الس داث بجمی ي األح ع قاض ق  یتمت راء تحقی ھ إج ادي، فل ق الع ي التحقی اعيا قاض  اجتم

ذه         ي ھ ر رسمي، وف ا رسمیا أو غی واألمر بالفحص الطبي العضوي والنفسي والعقلي، وأجاز لھ أن یجري تحقیق

ي قضایا التعرض لالنحراف وف           ي الجنح وف اري ف دث بمحام إجب ادة   المرحلة استعانة الح ا للم ات طبق    ي المخالف

ق بالمساعدة القضائیة، إال أن اإل    71/57المعدل والمتمم لألمر   01/06 من القانون رقم 1بند  25 ات  المتعل یجابی

ة والبشریة              دث ألن الوسائل المادی ا الح تفید منھ ة ال یس ي مجال المساعدة التربوی التي أتى بھا التشریع خاصة ف

  .منعدمة أو قلیلة في بعض المجالس القضائیة

داث  ا بالنسبة لقاأَم    أالَ     ،ضي التحقیق المختص بشؤون األح ن المشرع ب ة م تم      رغب داث المھ یشغل قاضي األح

داث        أصًال ق المختص بشؤون األح ى قاضي التحقی بمسائل تربیة األحداث وإعادة إدماجھم، فقد ألقى المشرع عل

ات والجنح المتشع       ي الجنای التحقیق ف داث      بعبء االختصاص ب ع صالحیات قاضي األح ة   ة ومنحھ جمی ن جھ م

ل             ھ مث ة مثل دار أوامر مؤقت ھ إص ة أخرى، فل ن جھ الغین م ع الب وصالحیات قاضي التحقیق المختص بالتحقیق م

ریع      ع التش ع م ة الواق ة، ولمطابق د العام ق القواع ي وف ابع الجزائ ر ذات الط دار األوام ھ إص داث ول ي األح قاض

  :یكون ضروریاالجانح أو المعرض للخطر  وخدمة ألھداف التشریع المتمثلة في حمایة وتربیة وإصالح الحدث

  .بتخصص قضاة األحداث االھتمام -أ

س المنصب           -ب ى نف ھ إل ار نقل ین االعتب ذ بع ل یؤخ ب النق رفع مدة بقاء قاضي األحداث في منصبھ وفي حالة طل

  .والعمل على عدم تعیین القضاة المعاقبین في منصب قاضي األحداث

دد           منح القاضي المختص اإلمكانیات -ج دوبین متخصصین وبالع ین ومن ن محلف انون م ي الق ا ف المنصوص علیھ

ق إصالح         ي تحق ة الت ة والتربی دابیر الحمای ق ت الكافي، وإعداد مراكز ومؤسسات كافیة ومجھزة حتى یتسنى تطبی

  .الحدث، ألنھ بدون وضع اإلمكانیات البشریة والمادیة تحت تصرفھ یكون دور التشریع في الحمایة عقیمًا

ة        -د ي تشكیلة غرف س القضائي للحضور ف وضع نص یوجب ندب أحد قضاة غرفة األحداث على مستوى المجل

ق ذات الطابع            ات التحقی دني حول أوامر ھیئ دعي الم ة أو الم داث أو النیاب تئنافات األح االتھام عند الفصل في اس

  .األحداث ستئنافات تتم أمام غرفةالجزائي وذلك في حالة ما لم یجعل المشرع جمیع اإل

  

  :لــفــالطحمایة ون ــانـن قــد سـنـرح عـتـقـــون

ي               -أ التحقیق ف ون خصیصا ب ر، یكلف داث أو أكث ى قاضي أح ق إل د التحقی أن یعھ ك ب ق وذل أن توحد جھات التحقی

  .قضایا األحداث
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ا یقتضیھ     االعتباروضع نصوص خاصة بالحبس المؤقت لألحداث المنحرفین مع األخذ بعین  -ب دث وم سن الح

دة الحبس     ص م ھذا النوع من القضایا من سرعة في مرحلة التحقیق والفصل في القضیة وذلك ما یستدعي أن تقل

  .أشھر في الجنح 4المؤقت بأال تتجاوز سنة كحد أقصى في الجنایات و

  

  :ةــمــاكــحــمــة الــلـرحـــي مــف -

اء       ن قض ل م رع أن یجع ایا      أراد المش ي قض ل ف ل الفص راد فجع ن األف ة م ا بفئ ا خاص اء عادی داث قض األح

ي قضایا                ھ الفصل ف ذي أسند ل داث ال ي قاضي األح ل ف ات القضائیة تتمث ن الھیئ األحداث تختص بھ مجموعة م

م      ن قس ھ م ة إلی األحداث المعرضین للخطر المعنوي بعد أن یحقق فیھا، ویفصل أیضا في قضایا المخالفات المحال

زة         واالنسجاموكل ذلك یبقى في غایة األھمیة  الفاتالمخ داث الركی ن قاضي األح ون المشرع أراد أن یجعل م لك

س فیختص       ر المجل ة مق األساسیة في میدان حمایة وإعادة تربیة األحداث أما قسم األحداث الموجود خارج محكم

ر ال          ة مق ى مستوى محكم داث الموجود عل م األح ي       بالفصل في الجنح، ویفصل قس ع ف ي تق ي الجنح الت س ف مجل

ق          ائي وف س القض ي للمجل اص اإلقلیم ي االختص ع ف ي تق ات الت ي الجنای ل ف رد بالفص ي وینف ھ المحل اختصاص

  .اإلجراءات التي تتبع أثناء الفصل في الجنح سواء من حیث التشكیل أو سیر اإلجراءات إلى غایة النطق بالحكم

داث     بینما بفصل قسم المخالفات للبالغین في قض ة األح ام غرف تئناف أم ایا األحداث الذین ارتكبوا مخالفة ویتم االس

ي     داث ف ة األح ل غرف س، وتفص توى المجل ى مس تئنافاتعل ام     اإلس رارات أقس ام وق د أحك ا ض ع إلیھ ي ترف الت

  .على مستوى محاكم الدرجة األولى األحداث

ق والفصل        وإذا كان التقسیم الذي سلكھ المشرع لھ ما یبرزه فیما یتعلق     ھ التحقی دما أسند ل داث عن بقاضي األح

ده    باتخاذ تدابیر تربویة واعتبره العمود الفقري في حمایة وإعادة تربیة األحداث وإصالحھم، وفي ذلك اإلطار نج

ھ أراد أالَ   داث ألن م األح ى قس نح إل ي الج ل ف ند الفص دما أس ق عن د وف ب   ق تم بالجان داث المھ ي األح غل قاض یش

  .ث بالمسائل اإلجرائیة المعقدة التي تحتاج إلى جھد إضافيالتربوي لألحدا

  

  :ھـــَرع أنـــمشــى الـــلــاب عـــعـما ی أَن إَال

ھ          -أ ى علی س وأبق ر المجل ة مق ى مستوى محكم داث عل جعل االختصاص بالفصل في جنایات األحداث لقسم األح

  .بدون مبرر

ة      -ب ات الخاص ة الجنای ة لمحكم ة أو تخریبی ال إرھابی اب أفع ین بارتك داث المتھم ایا األح ي قض ل ف ند الفص أس

ة        االعتباربالبالغین، ولم یأخذ بعین  د العام ا للقواع دث یحاكم طبق و أن الح بأن الفاعل حدث، واألخطر من ذلك ھ

  .مثلھ مثل المتھمین البالغین

ذي    -ج جعل محاكمة األحداث المتھمین بارتكاب مخالفة تتم أمام قسم المخالفات الخاص بالبالغین، وھو الوضع ال

ي قاعة     ة ف لم نجد لھ ما یبرره وما یزید في خطورة ھذا الوضع أن المحاكمة تتم في كثیر من األحیان بصفة عادی
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دأ ال  ى مب رى حت ان أخ ي أحی ورة وف ة المش ن غرف دال م ات ب ادة الجلس م أن الم ق رغ ر مطب ریة غی رة 446س        فق

  .ق إ ج والمادة األخیرة جاءت صریحة 468ق إ ج أحالت إلى المادة  1

أن                ول ب ا نستطیع الق ا یجعلن ات قضائیة مم دة ھیئ ام ع تم أم داث ت من العرض السابق یتبین لنا أن محاكمة األح

ي   ذا         توزیع المشرع متشعب وال یحقق حمایة لألحداث خاصة ف ام قضاة متخصصین، ل ولھم أم مجال وجوب مث

ي كل    بنرى أن توحد ھیئات الحكم في قضاء األحداث وذلك  روع ف جعل االختصاص ألقسام األحداث مع إنشاء ف

  .قسم حسب ما یقتضیھ األمر، وتعد ھذه النقطة من األولویات التي یجب أن تراعى عند وضع قانون الطفل

ین  باإلضافة إلى أن األحداث ال     یمكنون جمیعا من حقھم في أن یحاكموا من طرف قاض متخصص فإن المحلف

الذین یعینون لتشكیل قسم الجنح والجنایات ال یشترط فیھم تكوین محدد وأن عملھم في مساعدة القاضي للوصول   

م شكلیا ال             ا یجعل دورھ ك م ارز، فالنصوص سطحیة وذل ر ب ح وغی ر واض إلى نتیجة تحقق مصلحة الحدث غی

  .حقق حمایة للحدثی

ون    االنحراف موجود وأَن قول بأَنن أن إَال اومما سبق ال یسعن    ھ ال یك وجوده مرتبط بوجود المجتمع، والحد من

ة    إَال ات المادی بوضع تشریع مضبوط یمكن تطبیقھ في الواقع من طرف قضاة متخصصین فعال توفر لھم اإلمكانی

  :رحــتـقـنذا ــلالمتخصصة والبشریة 

  .القضاة األكفاء ذوو الخبرة یعین فیھ إَال االعتبار لقضاء األحداث وأَالرد  -أ

اً  أن یسن المشرع نصوصًا -ب ة       تحدد مھام المحلفین، وأن یجعلھم یقومون إلزامی ن حال اریر مفصلة ع داد تق بإع

مستوى كل حدث بناء على تكلیف القاضي المحال إلیھ الملف، كما یجب أن یتم اختیارھم من بین األشخاص ذوي 

  .ثقافي جامعي

دث   -ج بالنسبة لحضور الولي جلسات المحاكمة نقترح أن یسن نص یعاقب الوالدین أو المسؤول القانوني عن الح

  .الذي امتنع عن الحضور لجلسة المحاكمة رغم استدعائھ استدعاء قانونیا

دفاع  -د بة لل ن        : بالنس ون م دما یطلب نح عن ات والج ون بالمخالف وي والمتھم ر المعن ون للخط داث المعرض األح

ن   ما یسند الدفاع إلى محامین متربصین مما یدل على أَن القاضي تعیین محام للدفاع عن حقوقھم كثیرًا ذلك یعد م

دث لمحامین       وضع نص تشریعي یم  األفضلھ من قبیل استكمال اإلجراءات ولذا نرى أَن ن الح دفاع ع ناد ال ع إس ن

ین ألَن ن     متربص دفاع ع ال ال ي مج ى ف اب أول ن ب ل وم ة كك ة بالمھن ة ودرای ھ تجرب یس ل ربص ل امي المت المح

  .األحداث

  

ـ یـضـون ـ ف إلـ ـ ھ علـة أن ـابقـات السـى االقتراح ـ ـ د سـرع عن ـى المشـ ـن قانـ ة  ون ـ ـ فــالطحمای ـل أن یراعـ ي ــ

  :ليــایــم

تبدال -أ طلح  اس رمین مص داث المج طلح  األح رفین  بمص ال المنح نة    األطف ل لس وق الطف ة حق ع اتفاقی یا م    تماش

ي ت  المصطلحات  استعمالالتي تفادت  1989 ف  خالت راً ل دث فاستع     أث س الح ي نف ات   "لت مف انون العقوب " انتھك ق
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ل معرض   استبدال مصطلح  كذلك ، وحدث مجرم أو جانح أو ارتكب جریمةن م بدًال وي  طف بمصطلح   لخطر معن

رّ    ألَن األطفال المعرضین لالنحراف ل یكون مع وي        الطف دى صور الخطر المعن وافرت إح ى ت ض لالنحراف مت

  .3-72التي تناولتھا المادة األولى من األمر 

د          -ب انون موح ي ق ل ف ة للطف ة الجنائی جمع النصوص الخاصة بالحمایة االجتماعیة والنصوص الخاصة بالحمای

ن    -من مؤسسات ومراكز -الھیاكل كما أن ضبط  ر م التي تستقبل األطفال المنحرفین والمعرضین لالنحراف یعتب

  .األولویات لنجاح عمل الجھاز القضائي

ین       -ج رفین والمعرض ال المنح بة لألطف ة بالنس ن الحداث د س رافتوحی ا  لالنح لطة    18بجعلھ نح الس ع م نة م س

ة إ   دابیر الحمای دد ت أن یم ي ب ة للقاض ن  التقدیری ة س ى غای رة    21ل ة عش ن الثالث دد س بب وأن یح رار مس نة بق س

ة   ) سنة13( ة، (كحد أدنى ال یتابع فیھا الطفل على أساس دعوى جزائیة ولو ارتكب جریم ة   جنای ) جنحة أو مخالف

  .لالنحراف معرضًا ویتابع على أساس دعوى الحمایة أي أن یعتبر الطفل المرتكب للجریمة في سن مبكرة طفًال

ا         تكریس -د ك كلم ھ وذل ذة حیال ة المتخ ام النھائی ة واألحك مبدأ إشراك الطفل في جمیع اإلجراءات والتدابیر المؤقت

ف مراحل الخصومة     ئھأھمیة إلجراء سماع الطفل وأولیاكانت حالتھ تسمح بذلك وبصفة خاصة إعطاء  ي مختل  ف

  .وذلك تماشیا مع اتفاقیة حقوق الطفل
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  :داديـــغــي بــــاللــیـج - 09

  .1999التحقیق، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الطبعة األولى، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، الجزائر،  -

االجتھاد القضائي في المواد الجنائیة، الجزء األول، المؤسسة الوطنیة لالتصال والنشر واإلشھار، الجزائر  -

1996.  

، تفسیر إتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع، دار یرـصغـني الـد الغـبـن عـدیـام الـسـح/د - 10

  .2001النھضة العربیة، مصر، 

، الجوانب اإلجرائیة النحراف األحداث وحاالت تعرضھم لالنحراف، دراسة عـیـد ربـمـحـن مـسـح/د - 11

 .1991 مصر، العربیة، القاھرة،مقارنة، دار النھضة 

، تشریعات حمایة الطفولة، حقوق الطفل في التشریع الدستوري والدولي والمدني ارـصـي نــنـسـح/د - 12

  .1973 مصر، وقواعد األحوال الشخصیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، االجتماعيوالجنائي والتشریع 

الجنائیة بشأن األحداث في التشریع اللیبي والمصري في ضوء ، اإلجراءات ةــیـطـب عـدي رجـمـح/د - 13

  .1999 مصر، اآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال األحداث، دار النھضة العربیة، القاھرة،

  :دـــیــبـرؤوف ع/د - 14

الكبرى مبادئ قانون اإلجراءات الجنائیة في القانون المصري، الطبعة الحادیة عشرة، مطبعة االستقالل  -

   .1984 مصر، ،القاھرة
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المشكالت العملیة الھامة في قانون اإلجراءات الجنائیة، الجزء األول، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، مصر  -

1980.  

  .1958، قضاء األحداث علما وعمال، الطبعة الثانیة، سوریا، وــسـیـسـدي بــعـس/د - 15

د لم تحّد( األحداث، دراسة شاملة للجوانب القانونیة والنفسیة واالجتماعیة،، جنوح لــامـــف كــریـش/د - 16

 .1983 ،)الجھة التي نشرت الكتاب

المرجع الشامل في حقوق الطفل، مرشد الباحثین : ، حقوق وتنمیة األطفالىــزامـخـد الـمـم أحـكـد الحـبـع/د - 17

  .2004 مصر، القاھرة، وحمایتھم، مكتبة ابن سینا،والتربویین واآلباء والمشرعین في حقوق األطفال 

 .1991، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، مصر،انـــرحــــز ســزیـعـد الـبـع/د - 18

، حمایة الطفولة في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة اديــھــد الــبــر عــمـیــحــز مــزیــعــد الـــبــع/د - 19

  . 1991 مصر، النھضة العربیة،دار 

الطبعة ، القانون الدولي اإلنساني، دراسة مقارنة بالشریعة اإلسالمیة، ودـــمـحــي مــنــغــد الــبــع/د - 20

   .1991 مصر،دار النھضة العربیة،  األولى،

والتحقیق، دار ھومة إلجراءات الجزائیة الجزائري، التحري ا، شرح قانون ةــیـبـایـد هللا أوھــبــع/د - 21

 .2003للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، النظریة العامة للتدابیر االحترازیة، دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة انــمـیـلـان ســمـیـد اهللا سلــبـع/د - 22

 .1990للكتاب، الجزائر، 

الطبیعة القانونیة لقانون األحداث الجدید كقانون ، تحلیل في يــوضــعــم الــیـرحــد الـبـم عــعـنـمـد الـبــع/د - 23

  .للرعایة االجتماعیة، الطبعة األولى، دار الھنا، مصر، بدون سنة

 سلطة العقاب علیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، الجرائم الدولیة وارــغـد الـمـحـد مـواحــد الــبـع/د - 24

 .1995 مصر،

النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع أم تكامل، دار النھضة ، مــیــراھـي إبــلـع/د - 25

 .1995العربیة، مصر، 

انیة، دیوان المطبوعات ي الجزائر، نتائج دراسة میدــوامل جنوح األحداث فــع، عـــانــي مــلــع/د - 26

 .1997الجزائر،  الجامعیة،

 .2000 لبنان، التطور التاریخي منذ بدایات القرن العشرین، بیروت،، حقوق الطفل، لــیــلــان خــســغ- 27

، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر االنحراف، دراسة مقارنة في ضوء احـــان ربــسـغ/د - 28

  .2003 لبنان، أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، بیروت،

قواعد األمم المتحدة لتنظیم قضاء األحداث، دراسة تأصیلیة مقارنة بقوانین  ،يــاذلـشـد اهللا الــبـوح عــتـف/د - 29

  .1991مصر، ،األحداث العربیة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة



206  

 

، النیابة العامة والتعلیمات الصادرة إلیھا وقانون السلطة القضائیة، دار لــیـلــي ھــوانــلــرج عــف - 30

 .1996 مصر، اإلسكندریة،المطبوعات الجامعیة، 

  .2005 مصر، ، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار النھضة العربیة،واتــو خــل أبــیـمـر جــاھــم/د - 31

  :اقـــــدقــد الــیــعـسـد الــمـحـم/د - 32

 يـد الثانـالمجلان، ـالحمایة القانونیة لألطفال في إطار مشروع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، حقوق اإلنس -

  .1989 ، لبنان،دار العلم للمالیین، بیروت

 .1992الفتح للطباعة والنشر، مصر، القانون الدولي العام، دار  -

النظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورھا في إرساء قاعدة القانون الدولي، منشأة المعارف،  -

 .1974اإلسكندریة، مصر، 

  .1965 ،، قضاء التحقیق، مطبعة جامعة دمشق، سوریالـــاضــفــد الــمــحـم/د - 33

، معاییر األمم المتحدة في مجال العدالة دـمـد أحـیـمـحـد الــبـد عــمـحـم/ري، دــشـبـن الــیـد أمــمـحـم/د - 34

 .1998 ،السعودیةالمملكة العربیة  الریاض،الجنائیة ومنع الجریمة، الطبعة األولى، 

الطبعة ، حمایة األحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر االنحراف، دراسة مقارنة، رـفـعـج دـمـحـم/د - 35

 .1984 بیروت، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،األولى، 

  .1975، الوجیز في قانون السالم، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، يــــمــیـنـغـت الــلعـد طـمـحـم/د - 36

 .2003 مصر، ، دار النھضة العربیة،"الطفولة والمراھقة"، علم نفس النموةــاشــكــحي عــتـود فــمـحـم/د - 37

، الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ، أكادیمیة نایف للعلوم األمنیة ھـــد طــمـد أحـمـحـود مـمـحـم/د - 38

 .1999 المملكة العربیة السعودیة، الریاض،

، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة يـــنــسـب حــیـجـود نـمـحـم/د - 39

  .1988 مصر، ،القاھرة

  .2004 الجزائر، مدونة النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة باألطفال، المدرسة العلیا للقضاء، - 40

أو المھدد بخطر االنحراف في التشریعات العربیة، الطبعة  ، الحدث المنحرفيـــوجــعــى الــفــطـصـم/د - 41

  .1986 ،األولى، مؤسسة نوفل، بیروت

  ، الجنسیة والمواطن ومركز األجانب، دار النھضة العربیةادقــام صـــشـھ/د ،ؤادـــى فــفـطـصـم/د - 42

   .1996 مصر،

لم (، 1985 -1975، الوسیط في أحكام محكمة النقض الجنائیة، عشر سنوات، وابـــتـد الــبـوض عــعـم/د - 43

  .1985، )تحدد الجھة التي نشرت الكتاب

 ، حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام واإلسالم، دار الجامعة الجدیدةودةـــمـد حـیـعـر سـصـتـنـم/د - 44

  .2007 مصر،
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رعایة األحداث ومشكلة التقویم، الطبعة األولى، المكتب المصري الحدیث ، رةــــــصــعـر الـــیـنــم - 45

  .1975 مصر، ،اإلسكندریة

  .1995 لبنان، ، حقوق الطفل في القانون الدولي، دار المستقبل العربي،ةـــــقـــیـتـي عـــلــوى عــجــن - 46

  .2008 القوانین، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،، معاھدات دولیة لحقوق اإلنسان تعلو وشـبـان دعــمـعـن - 47

الطبعة  ،، حمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون الداخلييــــلـــن عـــاوي بــیــحـورة یــن - 48

  .2006 الثانیة، دار ھومھ، الجزائر،

 .1994مصر، ولي العام، دار النھضة العربیة، د، حمایة حقوق األقلیات في القانون الالمــــــل عـــوائ/د - 49

 . 1986 ،، األحكام القضائیة وصیاغتھا الفنیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائروشـــكـــي بـــحــی - 50

ى ــ، الطبعة األول، السیاسة الجنائیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة لنظریة الدفاع االجتماعيســــد یـــیــســال - 51

  . 1973 مصر، القاھرة، ،الفكر العربيدار 

  :ةـــــیــمــلــعــوث الـــحـــبـالل وـــائــرســـال) 2
الحمایة الجنائیة لألحداث، دراسة في االتجاھات الحدیثة للسیاسة ، دانــوسف وھــد یـمـحـد مـمـأح/د - 01

   .1992 مصر، ، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق،)رسالة دكتوراه(، الجنائیة

بعض ھم، دراسة في القانون الجزائري ومحاكمتاءات الجزائیة في جنوح األحداث واإلجر، يـــلـــاد عــمـج -02

  . 1976، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، مارس )دبلوم الدراسات العلیا في العلوم الجنائیة(، القوانین األخرى

 جامعة القاھرة ،)دكتوراهرسالة (، القانون المقارناستعانة الحدث بمحام في ، وبــلـد عـمـحـن مــسـح/د - 03

  .1970مصر، 

، كلیة الحقوق، جامعة )رسالة دكتوراه(، تكوین القاضي ودوره في النظام الجزائري، ودـــولــدان مــدی/د - 04

  .2005الجزائر، 

 )رسالة دكتوراه(، حمایة حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائیة، لـــیـلــم خـــیــھـد فـــیـعـس /د - 05

 .1993 مصر، اإلسكندریة،

رسالة (، دراسة مقارنة، مسؤولیة األولیاء الجنائیة عن جنوح أطفالھم، يــروســعـد الـمـحـح مـــوالـص/د - 06

  .1998 الجزائر، ، جامعة الجزائر، معھد الحقوق والعلوم اإلداریة،)اهدكتور

بعض القوانین اث، دراسة في القانون الجزائري والعقابیة لألحد المعاملة، حـــایــسـالك الـمـد الـبـع - 07

  .1977 الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،)دبلوم الدراسات العلیا في العلوم الجنائیة(، األخرى
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  :اتــــــدراســــوالة ـــیــمــلــعــالاالت ـــقــمــال) 3
 حقوق اإلنسان في منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولیة المتخصصةنظم حمایة ، اــوفــو الـد أبـمـأح/د - 01

  .1998، 54 مجلد، الالعام بحث منشور في المجلة المصریة للقانون الدولي

   ، بوركینافاسوالمؤتمر البرلماني الدولي حول حمایة ورعایة األطفال، رورـــي ســـحـتـد فـمـأح/د - 02

  .2001األھرام، أوت 

، مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة الحمایة القانونیة للطفل على المستوى الدولي، يـــانـنـعـم الـیـراھـإب - 03

   .1997، جانفي 1العدد  مصر، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،

  .1990والعدد الثالث لسنة  1989العدد الثاني لسنة  الجزائر، ،اــیـلــعـة الـمـكـحـمـة للـیـائـضـقـة الــلـجـالم - 04

   ، منشورات المكتب الدولي العربي لمكافحة الجریمةةـیـربـعـدول الـي الـداث فـرطة األحـاء شـشـإن - 05

  .1973 ،المنظمة العربیة للدفاع االجتماعي، جامعة الدول العربیة، بغداد

 ، المجلة المصریة للقانون الدوليالمعاھدات الشارعة في العالقات الدولیةدور ، المــسـد الـبـر عــفـعـج/د - 06

  .1971، 27، المجلد العام

االتجاه نحو تكریس معیاریة إجرائیة لضمان محاكمة تعزیزیة منصفة لألحداث في ، ارـــكـاتم بـــد حــیـسـال - 07

، مجموعة 1992أفریل  20- 18نائي، القاھرة ، مقال مقدم للمؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجالجنح

 دار النھضة العربیةاآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال األحداث، : مقاالت المؤتمر منشورة تحت عنوان

  .1992 مصر،

، تقریر مقدم إلى معاملة األحداث المشردین في فترة الضبط والمحاكمة ، اويـــفـرصـمـادق الــن صـسـح/د -08

  .1963الجنائیة، جانفي و االجتماعیةمركز القومي للبحوث القاھرة، منشورات البالحلقة الثانیة لمكافحة الجریمة 

، موضوع تمت المشاركة بھ في الندوة دراسة حول قضاء األحداث في الجزائر  ،ورةـــي نــانــشـح - 09

إلى  24المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، بیروت، من الخاصة بقضاء األحداث في الدول العربیة، 

  .1997جوان  26

علي بن فلیس، مدیریة إدارة / ، المعد من طرف وزیر العدل السابق السیدداثــي األحــاضــل قــیـدل - 10

  ".وزارة العدل" السجون وإعادة التربیة، المدیریة الفرعیة لحمایة األحداث

، المجلة المصریة اإلبعاد والترحیل القسري للمدنیین في ضوء القانون الدولي اإلنساني، دـیـسـاد الـــرش/د - 11

  . 1995، 51، المجلدالعام للقانون الدولي

  :مــــاخــمــا خــرض - 12

  .1998دیسمبر،  التونسیة، ، مجلة القضاء والتشریعلجان األمم المتحدة لحقوق اإلنسان- 

، مجلة القضاء المدني في إعداد التقاریر المقدمة من الدول العربیة للجنة حقوق الطفلمدى مشاركة المجتمع  -

  .2001التونسیة،  والتشریع
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 ، المجلة العربیة للدفاع االجتماعيعدالة األحداث قبل وبعد بدایة الجناح، الـــعــتـمـد الـبـالح عــص/د - 13

  .1978العدد السابع،  مصر،

، مجلة العلوم القانونیة ضمانات حقوق اإلنسان في القانون الدولي، انـــرحـــز ســزیــعـد الـبـع/د - 14

 .1981، مصرواالقتصادیة، جامعة عین شمس، 

، مجلة حمایة األحداث المنحرفین في التشریع الجزائي والمواثیق الدولیة، رــفـعـد جـمـحـي مــلــع/د - 15

  .1998األول، المجلد األول، جویلیة الدراسات القانونیة، جامعة بیروت، العدد 

، مجلة اآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال األحداثاإلجراءات الجنائیة لمحاكمة ، دـــیــعـسـل الــامــك/د - 16

   . 1992 مصر، ، دار النھضة العربیة،)عدد خاص بالمؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون(األحداث، 

، بحث منشور في منظور مؤسس لتحسین أوضاع حقوق الطفل في مصر، دــیـعـد سـیـسـد الـمـحـم/د - 17

  .1999 ، مصر،)آمدیست(حقوق الطفل في الواقع المصري، الناشر  اتفاقیةإشكالیات تطبیق :  مؤلف

 العام، المجلة المصریة للقانون الدولي تأمالت دولیة في حقوق اإلنسان، نــیـسـة حـالمـى ســفـطـصـم/د - 18

  .1984، 40 العدد

، قدم "مفترضات وضمانات حقوق دفاع األحداث"مقال بعنوان، يــادلـعـد الـمـحـح مـالـود صـمـحـم/د - 19

بمناسبة المؤتمر الخامس للجمعیة المصریة للقانون الجنائي، اآلفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال األحداث 

 . 1992أفریل  20-18 ،مصر ،دار النھضة العربیة، القاھرة

   :رــــاریـــقـــات وتـــیــائـــصـــإح) 4
، وزارة العدل ةـیـربـتـادة الــة إلعـامـعــریة الــدیـمـرف الــن طــدة مـعـمـة الـیـابــقـعـات الـیـصائـاإلح - 01

  . 1982- 1977لسنة 

  .2002- 1995مدیریة األمن واالستشراف، سنوات  ،يــالـعـم الـیـلـعـتـوزارة الـة لـیـائـصـة اإلحــیـولـحـال - 02

  .2003، مكتب الطفولة المنحرفة سنة يــــنـوطـــن الـــة لألمـامـعـة الـریـدیـمـات الـیـائـصـإح - 03

 األحداثجنوح : ات االجتماعیة مشروع التقریر حول حمایة الشبیبةـاجـحـان والـكـسـة الـنـجـر لـریـقــت - 04

  .2003المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ماي 

، وزارة الدفاع، قیادة الدرك الوطني، قسم ل تتضمن إحداث خالیا لحمایة األحداث المنحرفینـمـعـة الـحــالئ - 05

  .2005جانفي  24 الدراسات والتنظیم واألنظمة،

مارس  15 ،متخصصة لحمایة الطفولةور المدیریة العامة لألمن الوطني، یتضمن تأسیس فرق ـشـنـم - 06

1982. 

، السنة األكادیمیة رــمـتـمسـص الـصـخـتـمـن الـویـكـتـاء، الـضـقـي للـنـوطـد الـھـعـمـورات الـشـنـم - 07

  . 2002ـ2001

   .2005، فیفري اقــــــــاآلفة وـــلـــیـصـحــة الــــعدالـالح الــــدل، إصــــعـال ورات وزارةــشـنـم - 08
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  .    1971جویلیة  07، الصادر بتاریخ 23، رقم امـــتـظ األخـــافـدل، حــــعـر الــور وزیــشـنـم - 09

  :دةـــــحـــتــمــم الـــــــق األمــــائــــوث) 5

   :ةـــــیـــدولـــوك الــــكـــصــأــ ال      
  .1989اإلتفاقیة الدولیة  لحقوق الطفل لعام  - 01

  .1966لعام  حقوق المدنیة والسیاسیةالخاص بالالعھد الدولي - 02

  .1966لعام  والثقافیة االجتماعیة، الخاص بالحقوق االقتصادیة العھد الدولي - 03

  .1949إتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة األشخاص المدنیین وقت الحرب لعام  - 04

  .1960إتفاق الیونسكو لمنع التمییز في مجال التعلیم لعام  - 05

  .1948دیسمبر  9اإلتفاقیة الدولیة الخاصة بمنع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا الصادرة في  - 06

  .1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  - 07

  .2000بروتوكول منع معاقبة االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطفال لعام  - 08

  .2000الخاص باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام  حقوق الطفل التفاقیة البروتوكول االختیاري - 09

 .1945میثاق األمم المتحدة  - 10

  .1959إعالن حقوق الطفل لعام  - 11

  .1936اإلتفاقیة الخاصة بالرق لعام  - 12

والمواد اإلباحیة لعام  دعارةھم في اللغالالبروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع األطفال واست - 13

2000.  

  .1990 لعام) مبادئ الریاض التوجیھیة( لمنع جنوح األحداث  مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة - 14

    .1985لعام ) قواعد بكین(قواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا إلدارة شؤون قضاء األحداث  - 15

    .1990 لعام )ھافاناقواعد (قواعد األمم المتحدة بشأن حمایة األحداث المجردین من حریتھم  - 16

    .1990لعام  )قواعد طوكیو(قواعد األمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر االحتجازیة  - 17

  .1955القواعد الدنیا النموذجیة لمعاملة السجناء الصادرة في  - 18

  .1986دیسمبر  3اإلعالن المتعلق بالمبادئ االجتماعیة والقانونیة لحمایة األطفال ورعایتھم الصادر في  - 19

  :عـــــائــــوقــــف الــــحـــص ب ـ
  .1997نیف ، مركز حقوق اإلنسان، جقوق الطفلح، 10صحیفة الوقائع رقم  - 01

، مركز اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزةحاالت اإلعدام بال محاكمة أو ، 11صحیفة الوقائع رقم  - 02

   .1975حقوق اإلنسان، جنیف، 

، مركز حقوق اإلنسان، جنیف نظام معاھدات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، 30صحیفة الوقائع رقم  - 03

1997.  
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المتحدة، مركز ، منشورات األمم لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 16صحیفة الوقائع رقم  - 04

  .1974، جنیف ،حقوق اإلنسان

  :ةــــیــــمـــات األمــــئـــیــھـــة للــــیــلـــداخـــة الــــمـــظـــاألن -ج         

  .النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل -

  :لـــفـــطـوق الـــقـــة حـــنــجـــة للــــامـــعــات الــــشــاقـــنـمــات والــــقـــیـلـــعــتــال -د
    .الخاص بحقوق الطفل في قضاء األحداث 2007أفریل  25الصادر في  10التعلیق العام رقم  - 01

  .الخاصین بحقوق الطفل في قضاء األحداث 1995نوفمبر  27و 26المناقشة العامة،  يیوم - 02

    :مـــــیــراســـــمـن والــــیـوانــــقـال ،رــــــــاألوام 6)

  :نـــوانـــــــیـــــقــر والــــــــاألوام - أ
قانون المتضمن  1966جوان  08ھجري الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  66/155األمر رقم  - 01

  .المعدل والمتمم اإلجراءات الجزائیة الجزائري

قانون المتضمن  1966جوان  08ھجري الموافق لـ 1386صفر  18المؤرخ في  66/156األمر رقم  - 02

   .المعدل والمتمم العقوبات الجزائري

حمایة المتضمن  1972فیفري  10ھجري الموافق لـ 1391ذي الحجة  25المؤرخ في  3-72األمر رقم  - 03

  .الطفولة والمراھقة في الجزائر

إحداث المتضمن  1975سبتمبر  26ھجري الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/65األمر رقم  - 04

  . والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة في الجزائر المؤسسات

  .بحمایة أخالق الشبابتعلق الم 1975سبتمبر  16المؤرخ في  65-75األمر رقم  - 05

قانون المتضمن  1971أوت  05ھجري الموافق لـ 1391جمادى الثانیة  14المؤرخ في  71/57األمر رقم  - 06

  .المعدل والمتمم الجزائري المساعدة القضائیة

األسرة  قانونالمتضمن  1984جویلیة  9الموافق لـ 1404رمضان  9المؤرخ في  84/11األمر رقم  - 07

  . المعدل والمتممالجزائري 

 2005فبرایر سنة  06ھجري الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/04القانون رقم  - 08

  .للمحبوسینبتنظیم السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي  المتعلق

  .قانون اإلعالمالمتضمن  1990أفریل  3المؤرخ في  04-90القانون رقم  - 09

  .البلدیة قانونالمتضمن  1990أفریل  7المؤرخ في  08-90رقم القانون  - 10

  .1996 و 1989 لعام دستور الجزائر - 11

  .1993أفریل  22الصادر في  القانون النموذجي لألحداث لجامعة الدول العربیة - 12

  . 1996الصادر في  قانون الطفل المصري - 13
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  .1995الصادرة عام  مجلة حمایة الطفل التونسیة - 14

  .المعدل والمتمم قانون األحداث الفرنسيالمتضمن  1945فیفري  02الصادر في  45/174األمر رقم  - 15

  :مـــــیـــراســـــمــــال -ب
ى اتفاقیة حقوق ـة علـالمصادقالمتضمن  1992دیسمبر  19المؤرخ في  461- 92: رقمالمرسوم الرئاسي  - 01

  .1989 لعام الطفل

المكافأة المالیة التي یتقاضاھا الذي یحدد  2001سبتمبر  2الصادر في  244-01: المرسوم التنفیذي رقم - 02

  .المحامي المكلف بالمساعدة القضائیة وشروط وكیفیات منحھا

تنظیم اإلدارة المركزیة المتضمن  2002فیفري  26الصادر بتاریخ  410- 02: المرسوم التنفیذي رقم - 03

 .لوزارة العدل

المصادقة على اإلتفاقیة بین الحكومة یتضمن  1988جویلیة سنة  26 في مؤرخال 144-88 :المرسوم رقم -04

المتعلقة بأطفال األزواج المختلطین الجزائریین الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمھوریة الفرنسیة، 

 .1988جوان سنة  21، الموقعة في مدینة الجزائر یوم والفرنسیین في حالة االنفصال
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 :ةــیــسـرنـــة الفــــغـــاللــب -اـــیــانـــث
1) OUVRAGES: 
01-BERNARD BOULOUC, Pénologie, Exécution des sanctions adultes et 
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03-GILBERT PANDALE, La protection des jeunes par le juge des enfants, les 

éditions ESF, Paris, 1977. 

04-J. HOSTERT, Droit international & Droit interne dans la Convention de Vienne 
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1995. 
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politiques, volume XXll, N°1, Mars 1985. 
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 اتــــــویـــتـــحـــمـــال فھرس
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