
La fondation pour l’égalitéLa fondation pour l’égalité

La fondation pour l’égalité

Mars 2012

الهيئة الوطنية 
لحماية وترقية الطفولة

 المفوض الوطني لحماية الطفولة
�موجب  الطفولة،  لحما�ة  الوطني  المفوض  �عین 
ذات  الوطنیة  الشخصیات  بین  من  رئاسي،  مرسوم 

الخبرة والمعروفة �االهتمام الذ� تولیه للطفولة.
تسییر  الطفولة  لحما�ة  الوطني  المفوض  يتولى 
بهذه  و�تولى  نشاطها،  وتنسیق  وتنشیطها  الهیئة 

الصفة، على الخصوص ما �أتي : 
- إعداد برنامج عمل الهیئة والسهر على تطبیقه، 
وتنسیقها  الهیئة  هیاكل  مختلف  عمل  إدارة   -

وتقییمها،
�ه  المعمول  الوطني  التشر�ع  الرأ� في  إبداء   -

التعلق �حقوق الطفل، 
في  الطفل  حما�ة  شأنه  من  تدبیر  أ�  اتخاذ   -

خطر، �التنسیق مع مصالح الوسط الفتوح، 
مصالح  إلیه  ترفعها  التي  التقار�ر  استغالل   -

الوسط الفتوح، 
- تنسیق األشغال المتعلقة �إعداد مشروع التقر�ر 

السنو� وحصائل نشاطات الهیئة، 
والهیئات  الوطنیة  السلطات  لد�  الهیئة  تمثیل   -
الدولیة، - التسییر اإلدار� والمالي للهیئة، - تمثیل 

الهیئة أمام القضاء وفي �ل أعمال الحیاة المدنیة، 
- توظیف وتعیین مستخدمي الهیئة طبقا للتشر�ع 

والتنظیم المعمول بهما، 
- ممارسة السلطة السّلمیة على جمیع المستخدم،

الطفل  حقوق  حالة  عن  سنو�  تقر�ر  إعداد   -
رئیس  إلى  يرفعه  الطفل،  حقوق  اتفاقیة  تنفیذ  ومد� 

الجمهور�ة.

 لجنة التنسيق الدائمة
المفوض  يرأسها  التي  الدائمة  التنسیق  لجنة  تضم 
�الشؤون  الم�لفة  الوزارات  ممثلي  ممثله  أو  الوطني 
والعدل  المحلیة  والجماعات  والداخلیة  الخارجیة 
والتعلیم  الوطنیة  والتر�یة  الدينیة  والشؤون  والمالیة 
والتشغیل  والعمل  الهنیین  والتعلیم  والتكو�ن  العالي 
الوطني  والتضامن  والثقافة  االجتماعي  والضمان 
واألسرة وقضا�ا المرأة والصحة والشباب والر�اضة 
وقیادة  الوطني  لألمن  العامة  والمدير�ة  واالتصال 

الدرك الوطني و ممثلي المجتمع المدني.
أر�ع (4)  لمدة  الدائمة  التنسیق  لجنة  �عین أعضاء 
المفوض  من  مقرر  �موجب  للتجديد  قابلة  سنوات 
الوطني ، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات 

التي يتبعونها .
الذين  الموظفین  بین  من  الوزارات  ممثلو  �عین 
�شغلون وظیفة نائب مدير في اإلدارة المر�ز�ة ، على 

األقل .
التنسیق  لجنة  لمساعدة  الهیئة  تستعین  أن  �م�ن 
الدائمة في أشغالها �ممثلین عن أ� إدارة عمومیة أو 
مؤسسة عامة أو خاصة ، وعن المجتمع المدني وأ� 
شخص مؤهل �م�نه مساعدة لجنة التنسیق الدائمة في 

ممارسة مهامها.
المتعلقة  السائل  الدائمة  التنسيق  لجنة  تدرس 
بحقوق الطفل التي يعرضها عليها المفوض الوطني 
الهيئة  بين  والتشاور  بالتعاون   ، الطفولة  لحماية 
ومختلف القطاعات والهيئات العمومية والخاصة التي 
تزودها بالمعلومات الخاصة بالطفولة، وفقا لألحكام 

المحددة في النظام الداخلي للهيئة .

ال يمكن الهيئة أن تتكفل 
بقضايا معروضة على القضاء

إحالة المفوض الوطني لحماية الطفولة
�أ�  الطفولة،  لحما�ة  الوطني  المفوض  �خطر 

وسیلة، من قبل : 
- الطفل أو ممثله الشرعي، 

- أ� شخص طبیعي أو معنو�.
كما �م�ن المفوض الوطني التدخل تلقائیا لمساعدة 
�الصلحة  المساس  في حاالت  أو  في خطر،  األطفال 

الفضلى للطفل.
المتعلقة  اإل�الغات  في  التحقیق  الهیئة  تتولى 
الفتوح  الوسط  الطفل، عبر مصالح  �انتهاكات حقوق 
إل�عاد  الناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  علیها  �جب  التي 

الخطر عن الطفل .
اإل�الغات  لتلقي  مجاني  أخضر  برقم  الهیئة  تزود 

�انتهاكات حقوق الطفل.

تتولى الهيئة التحقيق 
في اإل�الغات المتعلقة �انتهاكات حقوق الطفل، عبر 
اتخاذ  علیها  �جب  التي  الفتوح  الوسط  مصالح 

اإلجراءات الناسبة إل�عاد الخطر عن الطفل.
تبقى المعلومات المتعلقة بهوية الشخص الذي 

قام باإلبالغ، سّرية وال يمكن الكشف عنها

إال برضاه، تحت طائلة العقو�ات النصوص علیها 
في التشر�ع المعمول �ه.
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�قوم المفوض الوطني لحما�ة الطفولة بز�ارة أ� 
هیئة أو مؤسسة م�لفة �حما�ة األطفال واستقبالهم.

للهیئات  �قدم  أن  الوطني  المفوض  �م�ن 
األولى  الفقرة  في  علیها  النصوص  والمؤسسات 
أو  سیرها  بتحسین  الكفیلة  االقتراحات  �ل  أعاله، 

تنظیمها.
�ل  تقد�م  والمؤسسات  الهیئات  هذه  على  �جب 
طائلة  تحت  الوطني،  للمفوض  الالزمة  الساعدة 
العقو�ات النصوص علیها في التشر�ع المعمول ب.

أو  وثیقة  أ�  �طلب  أن  الوطني  المفوض  �م�ن 
معلومة من أ� إدارة أو مؤسسة عمومیة ذات صلة 
مصدر  أنها  �حتمل  طفل  �أ�  المتعلقة  �اإل�الغات 

الخطر الذ� �عانیه الطفل.
الوضعیة  وآراء حول  توصیات  الهیئة  تصدر   -
التي  اإل�الغات  وحول  للطفل،  والخاصة  العامة 
وصلت إلى علمها، طبقا للكیفیات النصوص علیها 

في نظامها الداخلي.
- تحول الهیئة اإل�الغات التي وصلت إلى علمها 
إلى وز�ر  تحتمل وصفا جزائیا،  والتي  عاينتها  أو 

العدل، حافظ األختام قصد المتا�عات المحتملة.
- وتخطر قاضي األحداث، في حالة الخطر الحال 

الذ� يهدد الطفل و�قتضي إ�عاده عن أسرته.
- ضع الهیئة نظاما معلوماتیا وطنیا حول وضعیة 
الطفل �الجزائر في جمیع المجالت، ال سیما التر�و�ة 
مع  �التنسیق  وذلك  واالجتماعیة،  والصحیة  منها 
الهیئة  تزو�د  تتولى  التي  العنیة  والهیئات  اإلدارات 

�المعلومات ذات الصلة دور�ا أو بناء على طلبها.

وترقية  لحماية  الوطنية  الهيئة  تتمتـع 
المالي،  واالستقالل  المعنو�ة  �الشخصیة  الطفولة 
مديران  �ساعده  الوطني  المفوض  سلطة  تحت 

لدراسات. 
توضع الهیئة لد� الوز�ر األول.

 تتولى الهيئة :  
 على الخصوص، حما�ة الطفل من خالل فحص 
كل وضعیة مساس �حقوق الطفل الذ� تكون صحته 
أو أخالقه أو تر�یته أو أمنه في خطر أو عرضة له، 
أن  شأنهما  من  سلو�ه  أو  معیشته  ظروف  تكون  أو 
�عرضاه للخطر المحتمل أو المضر �مستقبله، أو ��ون 
في بیئة تعرض سالمته البدنیة أو النفسیة أو التر�و�ة 

للخطر، تعاينها أو تبلغ بها.
 على إقامة عالقات تعاون مع الجمعیات والهیئات 
الطفــل الناشطـة في مختلف مجـاالت حقـوق  الوطنیـة 

والمجاالت ذات الصلة.
 تعمل الهیئة، في إطار صالحیاتها، على ترقیة 
التعاون في مجال حقوق الطفل، مع مؤسسات األمم 
ومع  المتخصصة  اإلقلیمیة  والمؤسسات  المتحدة 
المؤسسات الوطنیة لحقوق الطفل في الدول األخر�، 

و�ذا مع المنظمات غیر الح�ومیة الدولیة.
 �ما تعمل الهیئة على إقامة عالقات تعاون مع 
مختلف  في  الناشطة  الوطنیة  والهیئات  الجمعیات 

مجاالت حقوق الطفل والمجاالت ذات الصلة.
هیئة  أو  شخص  �أ�  االستعانة  الهیئة  �م�ن     
أن  وخبرتهما،  اختصاصهما  �ح�م  �م�نهما،  أخر� 

�ساعداها في مهامها.


