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أ  

  

إن معظم الحضارات التي عرفها العالم القديم، لم تعتبر األطفال بشرا ذوي قيمة إنسانية كاملة، 

مستقلة، إال بداية مـن القـرن    اجتماعيةالالزم كفئة  باالهتمامفالطفولة لم تحض . وكرامة أصيلة فيهم

ف المجتمعـات واألقـاليم   فعلى الرغم من التفاوتات االجتماعية والثقافية الكبيرة بين مختل. الثامن عشر

والقارات يجمع علماء األنتربولوجيا وعلماء االجتماع؛ على التحول االيجابي والحقيقي في فهم الطفولة 

بدأ في فجر القرن الثامن عشر، مع ظهور األفكار والنظريات التي عالجت موضوع تربيـة األطفـال   

  .وكيفية التعامل معهم

فاهيم والممارسات الشعبية السائدة، ال تزال متخلفـة إلـى   ومع ظهور هذه النظريات، كانت الم  

حد كبير، ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ظهرت أولى المبادرات الدولية لوضع 

عنونت القرن العشرين منذ بدايته؛ عنـدما   Ellen keyتشريعات جدية تتعلق باألطفال، ولعل السويدية 

ليصبح هذا العنوان واقعا وحقيقـة ألن هـذا القـرن انتهـى     ) قرن الطفل( كتابها 1903أصدرت عام 

  .والتي استقطبت العدد األكبر من المصادقات الدولية 1989باتفاقية حقوق الطفل لسنة 

من خالل ما سبق فإن االتفاقية الصادرة عن األمم المتحدة تعتبر أداة مفيدة لتطـوير أجهـزة     

تلزم الدول المصادقة عليها بإدخال إصالحات على قوانينهـا تمكنهـا   قضاء األحداث المنحرفين، وهي 

الذي يخالف القانون، من التقيد بهاته الحقوق، وتحدد هذه االتفاقية توجيهات معينة لكيفية معاملة الطفل 

فتوجب معاملته بطريقة تعزز إحساسه بكرامته وتأخذ في االعتبار رغبته في أن يتمكن من القيام بدور 

  .في المجتمعبناء 

التي عنيت بحقوق الطفل عامة، فإنه توجد قواعد دولية أخرى تم سـنها   االتفاقيةوإضافة لهاته   

  .إلدارة قضاء األحداث وهي قواعد بكين ومبادئ الرياض
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ب  

  :ومن خالل ما سبق تتحدد إشكالية هذا البحث في

هي حقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية؟ وما هي حقوق الطفل الحدث فـي  ما  -

  قانون العقوبات الجزائري؟

واختياري لهذا الموضوع نابع من قناعة شخصية بضرورة االهتمام بموضوع حقوق الطفـل  

لدراسة هذا وتعريفه للجميع سعيا منا لنشر الوعي لمعرفة حقوق اإلنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، و

الموضوع اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي كمنهج مستخدم في هذه الدراسة، نظرا لكـون المرجـع   

  :وقسمنا هذا البحث إلى ثالث فصولالرئيسي لهذا البحث هو المواثيق الدولية المعينة لحقوق الطفل 

ث وقسمناه إلـى  أولها فصل تمهيدي ألقينا فيه نظرة عامة عن الطفل وحقوقه كمدخل لهذا البح  

مبحثين، تناولت في األول، تعريف الطفل والخصائص العامة لحقوقه، أما المبحث الثـاني فخصصـناه   

  .لحقوق الطفل في اإلسالم والمبادئ العامة التي خصها به

تناولنـا   إلى مبحثينأما الفصل األول فتم تخصيصه لحقوق الطفل في المواثيق الدولية وقسمناه   

  .لي حقوق الطفل في المواثيق الدولية العامة وحقوق الطفل في المواثيق الخاصة بهفيهما على التوا

وفي الفصل الثاني تناولنا حقوق الطفل في قانون العقوبات وقسمناه إلى مبحثين األول تكلمنـا    

فيه عن المسؤولية الجنائية للطفل في ظل قانون العقوبات الجزائري والثاني تناولنا فيـه اإلجـراءات   

والتي خصها به كل من قانون العقوبـات   لالنحرافالتدابير المقررة لألحداث الجانحين والمعرضين و

  .وقانون اإلجراءات الجزائية

  .لمدى تطبيق حقوق الطفلأما خاتمة البحث فقد خلصنا فيها لتقييم وجيز   


