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 (1ملحق رقم )
 

الموجه إلى صاحب السعادة  السؤال
 ،وزير المواصلات والاتصالات

م من سعادة العضو أحمد المقد  
مهدي الحداد بشأن مطار البحرين 
 الدولي، ورد سعادة الوزير عليه. 
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 (2ملحق رقم )
 

 والطفل المرأة شؤون لجنة تقرير
 بإصدار قانون مشروع بخصوص

 للأطفال الإصلاحية العدالة قانون
 المرافق المعاملة، سوء من وحمايتهم
 م.2019 لسنة (20) رقم للمرسوم
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 م2020نوفمبر  09التاريخ: 

 (01الرقم: )

 

 شؤون املرأة والطفلتقرير جلنة 
مشروع قانون بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال ومحايتهم من سوء بشأن 

 م2019( لسنة 20املعاملة، املرافق للمرسوم رقم )
 الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 

 : مقدمـة
( أرسللللللل  2د  5/ ف  طص ل م  392، وبموجب الخطاب رقم )م2020 مايو 06بتاريخ  

 شؤون المرأة والطف إلى لجنة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

مشررع  قانو  بصصررار قانو  العرالا االصرةحيا لال اح عحمايت م قرار مجلس النواب حول 

على أن تتم دراسللللتب وإب ا   م2019نا ( لسرررر20من سرررروم المعاملام المرافم للمرسرررروم رقم )

 .الموقر المالحظات وإع اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنب ليتم عرضب على المجلس

 

 

صرررراحب المعالي السررررير علي بن صررررالح كتاب  طف وال مرأةلجنة شللللؤون ال اسللللتلم كما      

توبر أك 19 ( المؤرخ في3د  5/ ف  م طص ل  418رقـلللللللم ) الصالح رئيس مجلس الشورى

ما لقة بمشللللللروعات القوانين التي م، والذي تم بموجبب تكليف اللجنة بإع اد التقارير المتع2020

تضللمن رأي اللجنة ترير اوإب ا  المالحظات وإع اد تق ازال  قي  ال راسللة، على أن تتم دراسللت 

 . ابشأن 
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 إجراءات اللجنة: :أوالً 
 باإلجرا ات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قام  اللجنة 

 المذكور في اجتماعات ا التالية: مشروع القانونت ارس  اللجنة  (1)

 ال صل الرعر التاريخ رقم االجتما 

 5 2 2020 مايــو 12 5

 5 2 2020 يونيو 02 6

 5 2 2020 يونيو 07 7

 5 2 2020 يونيو 09 8

 5 2 2020 يونيو 14 9

 5 2 2020 يونيو 16 10

 5 2 2020 يونيو 23 11

 5 2 2020يونيو  30 12

 5 2 2020سبتمبر 29 13

 5 3 2020أكتوبر 27 2

 

 

اطلع  اللجنة أثنا  دراسلللللللت ا على الوثاعل المتعلقة بمشلللللللروع القانون موضلللللللوع الب    (2)

 وال راسة والتي اشتمل  على ما يلي:

 )مرفم(قرار مجلس النواب ومرفقاتب بشأن مشروع القانون.  .1

. بي القانوني بشأنالمذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأمشروع القانون  .2

 )مرفم(

 )مرفم( رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. .3
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 )مرفم(رأي لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس.  .4

 )مرفم( رأي وزارة الع ل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. .5

 )مرفم(رأي وزارة العم  والتنمية االجتماعية.  .6

 )مرفم( ال اخلية.رأي وزارة  .7

 )مرفم(رأي المجلس األعلى للقضا .  .8

 )مرفم(  رأي المجلس األعلى للمرأة. .9

 )رفم( رأي المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان. .10

 )مرفم(رأي مركز حماية الطف .  .11

 )مرفم( رأي جمعية أمنية طف . .12

 )مرفم(رأي الجمعية الب رينية لتنمية الطفولة.  .13

للجنة بخصوص  ،مجي  معارج المستشار القانوني كتورة ميادةمذكرة مق مة من ال  .14

( من 55( و)54مالحظات لجنة الشللؤون التشللريعية والقانونية على نصللي المادتين )

 )مرفم(مشروع القانون. 

ج ول مقارنة بين الباب الثال  من المشلللروع بقانون م   المناقشلللة والباب السلللابع  .15

من إع اد ال كتورة ميادة  ، بإصللللل ار قانون الطف 2012( لسلللللنة 37من قانون رقم )

 )مرفم(للجنة.  القانوني المستشار ،مجي  معارج

بخصلوص  ،للجنة كتورة ميادة مجي  معارج المسلتشلار القانونيمذكرة مق مة من ال  .16

 )مرفم(الفرق بين األحكام العامة واألحكام الختامية. 

 مرفم(السي ة أمينة علي ربيع. ) دراسة مقارنة من إع اد الباح  القانوني .17
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اللجنة  ، شللارف في اجتماعلوزارة العرح عالشررنع  االسررةميا عافعقا وب عوة من اللجنة  (3)

 الثاني عشر ك  من:

 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافزارة و
خالر بن علي بن صاحب المعالي الشيخ 

 عبرهللا آح خلي ا

لعرح عالشنع  االسةميا عزير ا

 عافعقا 

 عكيل العرح عالشنع  االسةميا رشير بو عةيالسير عائل 

 قاضي محكما التن يذ السير عيسى سامي المناعي

 مستشار مساعر السير عائل أنيس أحمر

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب
 أخصائي شنع  الجلسات حمر محمر الطائيالسير 

 تقنيا المعلومات السير إبراهيم لاهر

 

 

 مجلس الشورى ك  من:األمانة العامة بمن  اللجنة اتجتماعا شارف في (4)

 

 هيئة املستشارين القانونيني

 مستشار قانوني الركتورة ميادة مجير معارج

 باحث قانوني السيرة أمينا محمر ربيع

 إدارة شؤون اللجان

 مشر  شنع  اللجا  السـير أيوب علي لريف

 مشر  شنع  اللجا  السيرة ميرفت علي حيرر

 أمين سر لجنا دانا إبراهيم الشيخ السيرة

 أمين سر لجنا مساعر السيرة مريم أحمر الريس

 أمين سر لجنا مساعر السير علي جواد القطـا 

 واإلعالم إدارة العالقات
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 أخصائي إعةم السير علي سير محمر سلما 

 أخصائي إعةم السيرة سمام عبرالجليل حسن

 

ا: 
ً
 : )مرفق(باجمللس التشريعية والقانونيةرأي جلنة الشؤون ثاني
( من مشروع القانون، ق  جا ا ُمخالفين لمب أي 55( و)54رأت اللجنة أن نصي المادتين )     

وقضاعيـًا، وذلك على  ـًا)شرعية الجراعم والعقوبات، وتفري  العقوبة(، المستقر علي ما دستوري

 الن و التالي:

( من مشروع القانون: ".... ويُ كم بمصادرة األدوات واآلالت المستخ مة 54ورد بالمادة )    

وغلل األماكن م   ارتكاب ا م ة ال تق  عن ستة في ارتكاب الجريمة واألموال المت صلة من ا، 

 وذلك كلب مع ع م اإلخالل ب قوق الغير حسن النية."  أش ر،

وع القانون: "مع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  منصوص علي ا ( من مشر55وورد بالمادة )     

أو إح ى هاتين العقوبتين  وبالغرامة التي ال تق  عن ماعة دينارفي أي قانون آخر، يُعاقب بال بس 

 ك  من ..........

أو بإح ى  وبالغرامة التي ال تق  عن ماعتي ديناروتكون العقوبة ال بس م ة ال تق  عن ستة أش ر 

 ن العقوبتين .......هاتي

أو بإح ى والغرامة التي ال تق  عن ثالثماعة دينار وتكون العقوبة ال بس م ة ال تق  عن سنة 

 هاتين العقوبتين .......".

 من الرستور على أنه:  ب( فقرتا  أ م 20حيث تنص المادة )     

األفعال الالحقة للعم  ال جريمة وال عقوبة إال بنا  على قانون، وال عقاب إال على  -"أ

 الذي ينص علي ا. بالقانون

 العقوبة شخصية." -ب

، غ ا أصالً ثابتـًا كضمان ض  الت كم، فال يؤثم عالعقوبات الجرائم شرعيا حيث إ  مبرأ     

ا عن ال ل ياره، إشباعـًا لنزوة أو انفالتـً القاضي أفعاال ينتقي ا، وال يقرر عقوبات ا وفل اخت
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لتأثيم بالتالي عاعً ا إلى المشرع، إذ يقرر للجراعم التي ي  ث ا عقوبات ا التي والع ل، وصار ا

 تناسب ا. 

( سالفة الذكر، على أنب وي كم بغلل األماكن م   ارتكاب الجريمة 54وحي  نص  المادة )     

   لم ة ال تق  عن ستة أش ر، ولم يقرر حً ا أقصى لعقوبة الغلل، تاركـًا للقاضي تق ير هذا ال

األعلى وفل اختياره، فإن في ذلك إخالالً ب ل المت م في معرفة ح ود النص العقابي المقرر 

 ض ه، وهو ما يخ  بمب أ شرعية الجراعم والعقوبات.

( على عقوبة الغرامة في الفقرات الثالث األولى من ا، فقررت الفقرة 55كما نص  المادة )     

األولى "يعاقب بال بس والغرامة التي ال تق  عن ماعة دينار" ولم يضع ل ا حً ا أعلى، وقررت 

فقرة الفقرة الثانية "الغرامة التي ال تق  عن ماعتي دينار" ولم يضع ل ا حً ا أعلى، وقررت ال

الثالثة "الغرامة التي ال تق  عن ثالثماعة دينار" ولم يضع ل ا حً ا أعلى، تاركـًا للقاضي تق ير 

هذا ال   األعلى وفل اختياره، وفي ذلك إخالل ب ل المت م في معرفة ح ود النص العقابي 

 المقرر ض ه، وهو ما يخ  بمب أ شرعية الجراعم والعقوبات.

( منب، الذي يعني 20بنص الفقرة )ب( من المادة ) أ شخصيا العقوبامبرالرستور كما أكر      

، وذلك مبرأ الت رير التشريعي للعقوباتتقيي  الُمشرع بضرورة تنظيم  –في أح  مضامينب  –

لكي تتناسب العقوبة مع م ى مسؤولية المت م عن الجريمة شخصيـًا ودوره في الجرم عن  إنزال 

ثم فعلى الُمشرع تفري  العقوبة في مجال تنظيم الجراعم  العقوبة عليب من القاضي، ومن

 والعقوبات، وإال كان مخالفـًا لمب أ شخصية العقوبة. 

وأن السلطة التق يرية التي يباشرها الُمشرع في مجال تفري  العقوبة، تت قل بوساع  متع دة      

صين المشار إلي ما لم يضعا من بين ا الت رج بالعقوبة بين ح ي ا األعلى واألدنى، وحي  إن الن

حً ا أقصى لعقوبة الغلل أو الغرامة، مما يُخ  بمب أ تفري  العقوبة الذي يستوجب الت رج في 

العقوبة بين ح ي ا األدنى واألقصى، وأن ع م وضع حٍ  أقصى لعقوبة الغلل أو الغرامة يمث  

 إخالالً ب ذا المب أ.
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إلى التوصية بمراعاة مب أي شرعية الجراعم  –بع  الم اولة والنقاش  –وانت   اللجنة 

إلي ما  ( من مشروع القانون، والمشار55( و )54والعقوبات وتفري  العقوبة، في نصي المادتين )

 ب( من ال ستور. ،فقرتان أ 20)                     بنص المادة 

مشرع  قانو  بصصرار قانو  العرالا سالمة  -مع مراعاة مالحظات ا السابقة  – اللجنا عرأت

مم 2019( لسنا 20االصةحيا لال اح عحمايت م من سوم المعاملام المرافم للمرسوم رقم )

  .من الناحيتين ال ستورية والقانونية

 

ا: رأي جلنة حقوق اإلنسان باجمللس: )مرفق(
ً
 ثالث

من سو  المعاملة من صالحية لألطفال وحمايت م تنطلل فكرة مشروع قانون الع الة اإل

الفلسفة التشريعية المعاصرة التي تبنت ا مملكة الب رين، إذ تعتبر مملكة الب رين من ال ول الراع ة 

في ضمان حقوق الطف ، وذلك من خالل إص ار الع ي  من التشريعات المنظّمة لضمان حقوق 

وال ضانة األسرية، السيما الطفولة، والتي تمثل  في قوانين التعليم والص ة والعم ، واألح اث، 

، الذي أصبح المرجع األساسي لكافة التشريعات التي 2012( لسنة 37إقرار قانون الطف  رقم )

تختص بالطف  وصون حقوقب، وكذلك قانون الع الة اإلصالحية الذي يكف  حماية األطفال من 

 ة لتنفيذه قريبًا.سو  المعاملة والذي يجري حاليًا اتخاذ اإلجرا ات القانونية والتشريعي

كما نرى أن المبادئ الرعيسية للمشروع ستتوسع لتشم  مؤسسات المجتمع الم ني المعنية 

بالطف  والتي ت  ف إلى تأصي  أسس وأه اف القانون بما ي قل األه اف المرجوة من خالل 

وتع ي  مالمسة متطلبات الواقع بشك  أكثر فاعلية، عبر إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطف  

وتقويم سلوكب وتلبية حاجات األبنا  األح اث وإعادة دمج م مع الم يط المجتمعي، وتعزيز 

المسؤولية المشتركة مع األسرة وتق يم الفرص المناسبة لتكوين شخصيات م ومشاركت م اإليجابية 

 .في المجتمع من خالل است  اث منظومة ع لية وإصالحية
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المبادئ التوجي ية لألمم المت  ة وتوجي ات مملكة  كما أن مشروع القانون يتماشى مع

الب رين فيما يتعلل ب ماية الطفولة وتوفير الع الة لألطفال، وإيجاد ت ابير إصالحية إضافية 

 .وب يلة تالعم احتياجات األطفال وإعادة تأهيل م وإدماج م في المجتمع بشك  أكثر فعالية

ضمام لالتفاقيات ال ولية ل ماية وصون حقوق وعليب، فق  حرص  مملكة الب رين على االن

الطف ، ومن بين ا اتفاقية األمم المت  ة ل قوق الطف  التي صادق  علي ا مملكة الب رين عام 

، كما أبرم  المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات ال ولية واللجان التابعة 1992

وذلك من أج  ضمان  ؛المت  ة للطفولة )اليونيسف( ل ا المعنية بالطف  ومن أهم ا منظمة األمم

 حقوق الطف  والوفا  بالتزامات ا تجاه المواثيل ال ولية التي انضم  إلي ا.

م مع  تاللي ةقوانين الم مالقانون من مشاريع المشروع  ومن خالل ما تم بيانب يعتبر

وليكون أكثر ح اثة  ،الب رينالتطورات واالتفاقيات والمعاه ات التي انضم  إلي ا مملكة 

 وتطوًرا وأوسع شموالً لواقع الطفولة في المملكة.

 

ا: آراء اجلهات املعنية:
ً
 رابع

i. )رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: )مرفق 

التق  اللجنة في اجتماع ا الثاني عشر مع الوزارة، وخالل االجتماع أشار معالي      

الوزير إلى الج ود الكبيرة التي بُذل  من قب  الع ي  من الج ات للخروج بقانون مالعم 

ومتق م في شأن الع الة اإلصالحية لألطفال وحمايت م من سو  المعاملة، مبينًا أن 

م أي قب  أكثر من أربعين عامـًا، 1976ن األح اث( ق  ص ر في عام القانون النافذ )قانو

وي م  الع ي  من األمور الالزم تع يل ا وتص ي  ا في آلية التعام  مع الطف  

وباألخص في )اعتباره غير مسؤول جناعيًا ت   سن الخامسة عشرة(، ورغم أنب في 

ناعية ويعام  معاملة تشبب معاملة هذه السن غير مسؤول جناعيًا إال أنب يق م للم اكم الج

المجرم، كما يعام  القانون النافذ األطفال من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة 

 وكأن م بالغين ت   إطار قانون العقوبات وقانون اإلجرا ات الجناعية.
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وأك  معالي الوزير أن ع ًدا من الج ات عمل  على إخراج هذا القانون بج ود      

لما يزي  على س  سنوات من ا: )النيابة العامة، المجلس األعلى للقضا ،  متواصلة

وزارة الع ل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وزارة العم  والتنمية االجتماعية، وزارة 

شؤون الشباب والرياضة(، ومن ا ج ات دولية متخصصة، وأن مكتب األمم المت  ة 

 بم توى هذا القانون الج ي . ( أشادUNODCالمعني بالمخ رات والجريمة )

وبع  اجتماع اللجنة بالوزارة الموقرة، ق م  الوزارة رأيـًا مكتوبـًا حول      

استفسارات اللجنة بشأن ع د من المواد وهي: )المادة الثالثة من قانون اإلص ار(، 

(، 28(، )22(، )20(، )19(، )17(، )16(، )15(، )14(، )13(، )12والمواد )

 )مرفم((. 85(، )70(، )57(، )56(، )55(، )37(، )34(، )30)

 

ii. )رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية: )مرفق 

 تتفل الوزارة مع المشروع بقانون كما ورد من ال كومة الموقرة.     

 

iii. :مرفق( رأي وزارة الداخلية( 

من ال كومة، بين  الوزارة عبر رأي ا المكتوب والمق م للجنة بأن مشروع القانون مق م      

 وأن ليس ل ي ا أي مالحظات على مشروع القانون.
 

iv. )رأي اجمللس األعلى للقضاء: )مرفق 

وإجرا ات،  حكامأمن قواع  و بن مشلللللروع القانون في مجملب ينشللللل  من خالل ما فرضلللللأ     

و أذى الجسلللللل ي خطار ومن التعرض لألاألطفال وحمايت م من لأل ةصللللللالحياإل الع الة ت قيل

بشلك  سلليم  مو االسلتغالل االقتصلادي بما يكف  تنشلئت م ونموهأ لماهو اإلأ يالجنسل وأالنفسلي 

حكام على ما ع اها في جميع األ ىالفضللل ف مصللالح الطل ةولويأنب يعطي أكما  ،صلل يو وآمن
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أو تباشللللرها، وأنب يسللللاير التي تصلللل رها  ةالج   كان ايً أبب  ةجرا ات المتصلللللالقرارات واإلو

 في شأن الطف  التي صادق  علي ا مملكة الب رين. ةوالمعاه ات ال ولياالتفاقيات 

 

v. :مرفق( رأي اجمللس األعلى للمرأة( 

أشلللللار المجلس األعلى للمرأة أنب ومنذ نشلللللأتب ي عم جميع الج ود المبذولة في سلللللبي  دعم      

على  استقرار األسرة الب رينية وعلى وجب الخصوص حماية وتنمية الطفولة وضمان ال صول

حقوق األطفال ليكونوا فاعلين في مجتمع آمن ومسللللتقر ومتمتعين بروم المسللللؤولية والمواطنة 

الصلللللللال ة، وأن المجلس سلللللللاهم بالعم  على إب ا  المرعيات والمقترحات في تع ي  كثير من 

األنظمة والتشلللللللريعات التي تخص الطف  من خالل توصلللللللياتب ومقترحاتب وأهم ا القانون رقم 

، 2012( لسلللنة 37بشلللأن األح اث، وقانون الطف  الصلللادر بالقانون رقم ) 1976( لسلللنة 17)

 .2017( لسنة 19وقانون األسرة الصادر بالقانون رقم )

 

وأك  المجلس أن مشللروع القانون المعروض يأتي أيضللا ضللمن سللياق األه اف التي يعم       

ة التي نص علي ا دسلللتور المجلس األعلى للمرأة على ت قيق ا، وهي إح ى المقومات األسلللاسلللي

 مملكة الب رين في الفقرة )أ( من مادتب الخامسة.

 

بإضلللللللافة وق  تق م المجلس بمقترحات بتع ي  بعض مواد مشلللللللروع القانون وهي: اقترام      

وتع ي  المواد  بشلللأن ال ماية من العنف األسلللري إلى ال يباجة، 2015( لسلللنة 17القانون رقم )

(8( ،)11( ،)12( ،)20 ،)(22( ،)24( ،)25( ،)27( ،)29( ،)34( ،)37( ،)40( ،)43 ،)

(44( ،)45( ،)48( ،)52( ،)55( ،)57( ،)63( ،)64( ،)71( ،)73( ،)78.) 
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vi. ي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان: )مرفق(رأ 

األسس والمبادئ التي يقوم علي ا  -عاليًا–أن ا تُثّمن  المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسانبين       

ية األطفال من خطر االن راف  ية ل ما قانون لة في توفير المظلة ال قانون، والمتمث مشلللللللروع ال

شأن، مراعاة في ذلك لمصال  م الفضلى المقررة  وت  ي  الت ابير التي يجوز اتخاذها في هذا ال

لع الة اإلصللالحية في جميع مراح  في الصللكوف ال ولية ذات الصلللة ب قوق م، لغرض ت قيل ا

 ال عوى الجناعية. 

ورأت المؤسلللسلللة أن األحكام التي تضلللمن ا المشلللروع سلللوف تشلللك  إضلللافة نوعية قيّمة      

للمنظومة التشلللريعية وال سللليما في مجال قضلللا  األح اث وال ماية الجناعية لألطفال، كون ا ق  

ق اإلنسلللللللان، والتي من أبرزها الع   ال ولي ُروعي في مجمل ا ما أقرتب المعايير ال ولية ل قو

( 56الخاص بال قوق  الم نية والسياسية الذي انضم  لب مملكة الب رين بموجب القانون رقم )

(، CCPR، والتعليقات العامة الصلللللللادرة عن اللجنة المعنية ب قوق اإلنسلللللللان )2006لسلللللللنة 

، والتعليقات 1991( لسلللللللنة 16واتفاقية حقوق الطف  التي انضلللللللم  ل ا بموجب القانون رقم )

(، وقواع  األمم المت  ة النموذجية ال نيا إلدارة CRCالعامة الصلللادرة عن لجنة حقوق الطف  )

 شؤون األح اث )قواع  بكين(.

 

( 48( والمادة )12( من المادة رقم )10فيما طالب  المؤسللللسللللة بإعادة النظر في البن  رقم )     

ا لما ان ت ى إليب مجلس النواب الموقر، مبينة أن ذلك سللللليعزز من من مشلللللروع القانون وفقـلللللللللللً

 موا مة مشروع القانون مع المعايير ال ولية المشار إلي ا أعاله.

 
 

vii. )رأي مركز محاية الطفل: )مرفق 

 يتفل المركز مع المشروع بقانون كما ورد من ال كومة الموقرة.     
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viii. )رأي مجعية أمنية طفل: )مرفق 

بأنب سلليشللك  إضللافة تاريخية في مجال حفل حل الطف  وأشللادت الجمعية بمشللروع القانون      

بنطاقيب الوطني وال ولي، مبينة أن مملكة الب رين منذ أن صلللللللادق  على اتفاقية حقوق الطف  

ة يمتنوعة تترجم مواد هذه االتفاق جبادرت بإنشللللللا  مؤسللللللسللللللات وإطالق برام 1989لسللللللنة 

، كان من أبرزها تشكي  اللجنة الوطنية، كما أص رت قانون رقم ونصوص ا على أرض الواقع

بشللأن ال ماية من العنف األسللري، ب  ف حماية األسللرة من التفكك وتوفير  2015( لسللنة 17)

 ال ماية القانونية لألسرة بمن في م األطفال.

 ة أب ت عع من العقوبات بع ة توصللللللليات، كما ق  أوصللللللل  الجمعية بشلللللللأن الباب الرابو     

مقترحلات مبينللة أن للا تعزز من فلاعليللة تطبيل القللانون، حيلل  اقترحل  إنشللللللللا  مركز خلاص 

بللاألطفللال لعالج اإلدمللان، وتفعيلل  دور المراكز االجتمللاعيللة التللابعللة لوزارة العملل  والتنميللة 

االجتماعية، ونج ة األطفال الذين ال ي ملون هوية من سلو  المعاملة، وتخصليص مركز لعالج 

 والت رش وبرامج عالجية للمرضى النفسيين. ا االعت حاالت 

 

 

ix. )رأي اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة: )مرفق 

أب ت الجمعية توافق ا مع المشروع بشك  عام، وأشادت باإلنجازات الراع ة لمملكة الب رين      

ع كن ج ج ي  في التعام  مع جنوم وفي مجال حقوق الطف ، مؤك ة على أهمية هذا المشلللللللر

على أن معاملة الطف   كما أك تاألطفال وحمايت م وإدماج م في المجتمع بع  إعادة تأهيل م. 

اجذري عايتب ب  ف السعي إلصالحب يع  ت والرو في األساليب التي تتفاع  في ا نظم الع الة  ـللللللً

 .مع األطفال

 

 

أن  ورأتوتركزت مقترحات الجمعية على موضوع الم اكم التي تختص بقضايا الطفولة،      

يتواج  ممث  عن )اللجنة الوطنية للطفولة( في كافة "مراح  الت قيل والم اكمة وجلسلللللللات 
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عاقة السللللللمعية اإلشللللللارة حال كون الطف  من ذوي اإلالتنفيذ"، كما اقترح  توفير مترجم للغة 

 .والنطل

 

عنب(، وأن  أو مترافعٍ  ال تجري م اكمة الطف  إال ب ضلللللللور م امٍ أ)رح  الجمعية واقت     

يخضع )القضاة وأعضا  اللجنة القضاعية( ل ورات متخصصة في القوانين واالتفاقيات ال ولية 

 .الخاصة باألطفال

 

ا: 
ً
 رأي اللجنــة:خامس

قة باألطفال حرصللللللل  مملكة الب رين على تطوير وت  ي  منظومة تشلللللللريعات ا       المتعل

والصللكوف ال ولية المنضللمة إلي ا مملكة الب رين،  واألح اث لتتسللل مع جميع القوانين الوطنية

 .مسمى "قانون الع الة اإلصالحية" ت  وطني بإفراغ ا في مشروع قانون 

 

مشرررع  قانو  بصصرررار قانو  العرالا االصررةحيا لال اح عحمايت م  ت ارسلل  اللجنةوق       

 -فضاًل عن ال يباجة  -يتألف و م2019( لسنا 20سوم المعاملام المرافم للمرسوم رقم )من 

من ا على العم  بأحكام قانون الع الة  المادة افعلىإصللللللل ار، حي  نصللللللل   خمس موادمن 

فق  جا ت بسللللريان أحكام  المادة الثانيااإلصللللالحية لألطفال وحمايت م من سللللو  المعاملة. أما 

ما لم يكن ق  فصللللللل  فيب من ال عاوى وما لم يكن ق  تم من اإلجرا ات قب   هذا القانون على

تاريخ العم  بب، فيما ع ا األحكام المع لة لالختصلللللللاص متى كان تاريخ العم  ب ا بع  إقفال 

 1976( لسللللللنة 17بإلغا  المرسللللللوم بقانون رقم ) المادة الثالثاالمرافعة في ال عوى، وجا ت 

( لسللنة 37كام الباب السللابع من قانون الطف  الصللادر بالقانون رقم )بشللأن األح اث، وإلغا  أح

إلى تنظيم  المادة الرابعا، وكذلك إلغا  ك  حكم يخالف أحكام القانون المرافل. وذهب  2012

فق  جا ت بت  ي  الج ات المعنية بتنفيذ  المادة الخامسرررراإصلللل ار الالع ة التنفيذية للقانون، أما 

 اد العم  بب.أحكام القانون، وميع
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بأحكام  الباب افعحمادة، جا  في ا  (89خمسا أبواب بمجمل )وق  تضّمن القانون المرافل      

عامة تتضمن ال  ف من القانون وما يقص  بالطف  في تطبيل أحكامب، وكذلك تضمن هذا الباب 

اللجنا لجنة تسمى "" وتشكي  هذه الم كمة إضافة إلنشا  محاكم العرالا االصةحيا للط لإنشا  "

" تختص بالنظر في حاالت تعرض الطف  للخطر أو سو  المعاملة الم الة القضائيا للط ولا

 إلي ا من النيابة المختصة.

 

" وتضمن  أحكامب ال االت التي العرالا االصةحيا للط لفق  جا  بعنوان " الباب الثانيأما      

 لتي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.للخطر، والت ابير ا ـًاضيع  الطف  في ا معر

 

" فق  نص على إنشا  حمايا افل اح من سوم المعاملاوالذي جا  بعنوان " الباب الثالثأما      

ون التنمية االجتماعية، ويكون لب ؤ" ينشأ بالوزارة المعنية بشحمايا الط ل مركزمركز يسمى "

ذا الباب الج ات التي تق م ل ا مجلس إدارة يتكّون من أص اب االختصاصات، كذلك تضمن ه

 البالغات والشكاوى عن حاالت تعرض الطف  للخطر أو سو  المعاملة.

 

 الباب الخامسبالعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانون. أما  الباب الرابعوق  جا       

 فق  جا  بأحكام ختامية.

 

قيل مف وم الع الـة اإلصالحية مبادعب على ت يستن  في أن هذا القانون  عقر رأت اللجنا     

ت قيل ل على األخذ ب االمعاه ات والتشريعات ال ولية  حث من التشريعات التي  أنبطفال، ولأل

ت قيل و، وفي سبي  ت قيل مصل ة الطف  الفضلى ةواالقتصادي ةواالجتماعي ةالع الة القضاعي

تقّ مب المجتمع ب م يضمن الذي مستقب  ال جي كون م يمثلون لمجتمع، الفي لألطفال الع الة 



 

71 
 

مؤسسات واستقراره، وتمت  مسؤولية حماية هذه الفئة على األسرة والمؤسسات ال كومية، و

المجتمع كافةً، وتقتضي إيجاد آليات ناجعة وتشريعات متطورة لل فاظ على كرامة هذه الشري ة 

 .من المجتمع

 

بطريقة  أن مشروع القانون، م   المناقشة، الوارد من ال كومة ق  صيغ تنكر اللجناع     

حرفية وم نية م كمة، وأن القانون ق  غطى جميع النواحي القانونية التي ست مي الطف ، وت فل 

التنفيذ، وأن أن الصياغة الم كمة للقانون ستس م في س ولة تطبيقب إذا دخ  حيز ولب حقوقب، 

لت قيل الع الة اإلصالحية لألطفال، ورعايت م وحمايت م من سو   ةالقانون سيكون ضمان

يخرج الطف  من إطار القانون العقابي وإجرا اتب الجناعية ي قل الغاية المشار إلي ا و، والمعاملة

إيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطف  وتع ي  و، ام ا الوقاية وال ماية واإلصالمإلى مفاهيم قو

 ،مع الم يط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع األسرة وإعادة دمجبوتقويم سلوكب 

اإليجابية في المجتمع من خالل است  اث  الفرص المناسبة لتكوين شخصيتب ومشاركتبوتق يم 

 .منظومة ع لية وإصالحية

 

على نصوص مواد مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية  اللعت اللجنا     

الواردة برأي ا مالحظات ا اللجنة لمراعاة بع   - ا علىنية بالمجلس، الذي جا  مؤك ً والقانو

اطلع  على رأي لجنة كما مشروع القانون من الناحيتين ال ستورية والقانونية، سالمة  -القانوني

وعلى قرار وعلى آرا  الج ات المعنية الوارد ذكرها في تقرير اللجنة،  حقوق اإلنسان بالمجلس،

 مجلس النواب الموقر ومرفقاتب.

 

 

بين أص اب السعادة أعضا  اللجنة، واالستئناس برأي المستشار  عبعر تراعح عتبادح الرأي     

القانوني للجنة، والمفاضلة بين نصوص مواد مشروع القانون والب اع  المطروحة وأرج  ا 

لألسباب  اث ، وذلكوع القانون الملت قيل المصل ة العامة، انت   اللجنة إلى الموافقة على مشر

 اآلتية:
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لت قيل الع الة اإلصالحية لألطفال في جميع مراح  ال عوى الجناعية ن مشروع القانون جا  إ .أ

 والت قيل والم اكمة وأثنا  تنفيذ ال كم.

االتساق مع االتفاقيات والمعاه ات ال ولية التي صادق  علي ا مشروع القانون ليقرر جا   .ب

 مملكة الب رين وانضم  إلي ا، ب ي  يكون لمصالح الطف  الفضلى األولوية.

التي  واللجنة القضاعية للطفولة، إنشا  م اكم الع الة اإلصالحية للطف سيتم من خالل القانون  .ج

 عمال الخبرة في ا خبرا  متخصصون في المساع  الفنية والسلوكية.إ يتولى

تنظيم العقوبات أو الت ابير ال ماعية للطف ، مث : إل اقب بأح  برامج الت ريب والتأهي ، سيتم  .د

لتربوية الوطنية، أو إي اعب أح  المستشفيات المتخصصة، أو إح ى مؤسسات أو أو البرامج ا

 جمعيات الرعاية االجتماعية، وغيرها.

ا للخطر، والت ابير التي يجوز ـً ال االت التي يكون في ا الطف  معرض مشروع القانون ي  د .ه

 اتخاذها في هذا الشأن.

سو  المعاملة، وذلك عبر مركز حماية رعاية األطفال وحمايت م من مشروع القانون يكف   .ع

 .الطف 

 

مشرع  قانو  بصصرار  اللجنة التوصية بالموافقة، من حي  المب أ، على ترىلك  ما تق م،      

( 20قانو  العرالا االصةحيا لال اح عحمايت م من سوم المعاملام المرافم للمرسوم رقم )

 الواردة في ج ول المواد المرفل بتقرير اللجنة. بالتع يالتم 2019لسنا 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :سادس

( من الالع ة ال اخلية لمجلس الشلللللللورى، اتفق  اللجنة على اختيار ك  39إعماالً لنص المادة )

 من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.       افستاذة هالا رمزي فايز -1

 مقرًرا احتياليـــًا.الركتور محمر علي حسن                    -2
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اسابع
ً
 توصيـة اللجنـة: :ـ

قانو  بصصرار قانو  العرالا االصةحيا في ضو  المناقشات واآلرا  التي أب ي  أثنا       

دراسة مشروع ( لسنا 20لال اح عحمايت م من سوم المعاملام المرافم للمرسوم رقم )

 فإن اللجنة توصي باآلتي:قانون؛ ال
 .2019مشرع  على  م من حيث المبرأمالموافقا -

 في الجرعح المرفم بتقرير اللجنا. الموافقا على مواد مشرع  القانو  كما عردت ت صيةً  -

 

 عافمر معرعض على المجلس الموقر التخاذ الةزم ممم

 

 

 

 ابتسام حممد صاحل الداللد.                          د.فاطمة عبداجلبار الكوهجي
 لجنةالرئيس                  لجنة             النائب رئيس                 
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  بصصرار قانو  العرالا االصةحيا لال اح عحمايت م من سوم المعاملام   )   ( ( لسنا )  مشرع  قانو  رقم  

 2019( لسنا 20المرافم للمرسوم رقم )

 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 مسمى مشرع  القانو 

( لسنة    مشروع  قانون رقم )

 بإص ار قانون الع الة اإلصالحية

لألطفال وحمايت م من سو  

 المعاملة.

 مسمى مشرع  القانو 

لموافقة على المسمى كما ورد ا -

 قانون.الفي مشروع 

 مسمى مشرع  القانو 

الموافقة على المسمى كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 مسمى مشرع  القانو 

مشروع  قانون رقم )   ( لسنة  

بإص ار قانون الع الة اإلصالحية 

وحمايت م من سو  لألطفال 

 المعاملة.

 الريباجا

 

 

 

 

 الريباجا

( بشأ  افحراثتغيير عبارة ) .1

 (.في شأ  افحراثلتصبح )

 الريباجا

الموافقة على نص ال يباجة كما  -

تغيير بأقره مجلس النواب الموقر 

في ( لتصبح )بشأ  افحراثعبارة )

رقم  القانو إضافة و (.شأ  افحراث

 الريباجا
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 

 

نحن حمر بن عيسى آح خلي ا                                    

 ملك مملكا البحرين.

 بع  االطالع على ال ستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتع يالتب،

العقوبات الصادر وعلى قانون 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن األح اث، 1976لسنة 

 وتع يالتب،

( لسنا 60رقم ) إضافة القانون .2

بشأ  جرائم تقنيا  2014

 . المعلومات

 )نص الريباجا بعر التعريل(

         نحن حمر بن عيسى آح خلي ا                           

 ملك مملكا البحرين.

 بع  االطالع على ال ستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتع يالتب،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،1976

بشأ  جرائم  2014( لسنا 60)

 . تقنيا المعلومات

 

 

 

 

                    نحن حمر بن عيسى آح خلي ا                

 ملك مملكا البحرين.

 بع  االطالع على ال ستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتع يالتب،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

، في شأ  افحراث 1976لسنة 

 وتع يالتب،
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجرا ات أمام  1986لسنة 

 الم اكم الشرعية، وتع يالتب،

( 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

ن انضمام دولة بشأ 1991لسنة 

الب رين إلى اتفاقية األمم المت  ة 

ل قوق الطف  التي اعتم ت ا الجمعية 

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والت ريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتص يل على تع ي  الفقرة  2000

( من اتفاقية األمم 43من المادة )( 2)

المت  ة ل قوق الطف  التي اعتم ت ا 

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

، في شأ  افحراث 9761لسنة 

 وتع يالتب،

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجرا ات أمام  1986لسنة 

 الم اكم الشرعية، وتع يالتب،

( 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

الب رين إلى اتفاقية األمم المت  ة 

ل قوق الطف  التي اعتم ت ا الجمعية 

 ،1989بر العامة في نوفم

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والت ريبية الخاصة، 

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجرا ات أمام  1986لسنة 

 الم اكم الشرعية، وتع يالتب،

( 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

الب رين إلى اتفاقية األمم المت  ة 

لتي اعتم ت ا الجمعية ل قوق الطف  ا

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والت ريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتص يل على تع ي  الفقرة  2000

( من اتفاقية األمم 43( من المادة )2)

 ت ا المت  ة ل قوق الطف  التي اعتم
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضا  العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضاعية 

( 42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 التب،، وتع ي2002لسنة 

وعلى قانون اإلجرا ات الجناعية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 بشأن التعليم،  2005

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتص يل على تع ي  الفقرة  2000

( من اتفاقية األمم 43( من المادة )2)

المت  ة ل قوق الطف  التي اعتم ت ا 

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضا  العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضاعية 

( 42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،2002لسنة 

وعلى قانون اإلجرا ات الجناعية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،2002لسنة 

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضا  العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضاعية 

( 42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتع يالتب،2002لسنة 

وعلى قانون اإلجرا ات الجناعية 

( 46م )الصادر بالمرسوم بقانون رق

 ، وتع يالتب،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 بشأن التعليم،  2005



 

78 
 

 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهي  وتشغي   2006

 ذوي اإلعاقة، وتع يالتب، 

 2007( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 كاف ة التسول والتشرد،بشأن م

وعلى قانون الطف  الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37رقم )

وعلى قانون مؤسسة اإلصالم 

( 18والتأهي  الصادر بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 

 

 

 

 

 

( لسنة 27لقانون رقم )وعلى ا

 بشأن التعليم،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهي  وتشغي   2006

 ذوي اإلعاقة، وتع يالتب، 

 2007( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 بشأن مكاف ة التسول والتشرد،

وعلى قانون الطف  الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37رقم )

اإلصالم وعلى قانون مؤسسة 

( 18والتأهي  الصادر بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 

( لسنا 60ععلى القانو  رقم )

بشأ  جرائم تقنيا  2014

 المعلوماتم

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهي  وتشغي   2006

 ذوي اإلعاقة، وتع يالتب، 

 2007( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 بشأن مكاف ة التسول والتشرد،

وعلى قانون الطف  الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37)رقم 

وعلى قانون مؤسسة اإلصالم 

( 18والتأهي  الصادر بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 

( لسنا 60ععلى القانو  رقم )

بشأ  جرائم تقنيا  2014

 المعلوماتم

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )

وبع  أخذ رأي المجلس األعلى 

 للقضا ،

 

ومجلس النواب أقر مجلس الشورى 

القانون اآلتي نصب، وق  ص قنا عليب 

 وأص رناه:

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )

وبع  أخذ رأي المجلس األعلى 

 للقضا ،

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

 قنا عليب القانون اآلتي نصب، وق  ص

 وأص رناه:

وبع  أخذ رأي المجلس األعلى 

 للقضا ،

 

س النواب أقر مجلس الشورى ومجل

القانون اآلتي نصب، وق  ص قنا عليب 

 وأص رناه:

 المادة افعلى

 

 

يُعم  بأحكام القانون المرافل في 

شأن الع الة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايت م من سو  المعاملة.

 

 المادة افعلى

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 المادة افعلى

المادة كما ورد الموافقة على نص  -

 في مشروع القانون.

 

 المادة افعلى

 

 

يُعم  بأحكام القانون المرافل في 

شأن الع الة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايت م من سو  المعاملة.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 المادة الثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسري أحكام القانون المرافل على 

ما لم يكن ق  فص  فيب من ال عاوى 

وما لم يكن ق  تم من اإلجرا ات قب  

تاريخ العم  بب، فيما ع ا األحكام 

المع لة لالختصاص متى كان تاريخ 

 المادة الثانيا

مع عرم االخةح إضافة عبارة ) .1

( من المرسوم 1ة )بأحكام الماد

 1976( لسنا 15بقانو  رقم )

 (. بصصرار قانو  العقوبات

م فيما عرا افحكام حذف عبارة ) .2

المعرلا لةختصاص متى كا  تاريخ 

العمل ب ا بعر إق اح المرافعا في 

 (.الرعوى

 نص المادة بعر التعريل: 

( 1مع عرم االخةح بأحكام المادة )

( 15من المرسوم بقانو  رقم )

بصصرار قانو   1976لسنا 

تسري أحكام القانون ، العقوبات

المرافل على ما لم يكن ق  فص  فيب 

 المادة الثانيا

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

إضافة عبارة بمجلس النواب الموقر 

( 1) مع عرم االخةح بأحكام المادة)

( 15من المرسوم بقانو  رقم )

بصصرار قانو   1976لسنا 

م فيما حذف عبارة )، و(العقوبات

عرا افحكام المعرلا لةختصاص 

متى كا  تاريخ العمل ب ا بعر إق اح 

 (.المرافعا في الرعوى

 

 المادة الثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1مع عرم االخةح بأحكام المادة )

( 15من المرسوم بقانو  رقم )

بصصرار قانو   1976لسنا 

تسري أحكام القانون ، العقوبات

المرافل على ما لم يكن ق  فص  فيب 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

العم  ب ا بع  إقفال المرافعة في 

 ال عوى.

من ال عاوى وما لم يكن ق  تم من 

 اإلجرا ات قب  تاريخ العم  بب.

من ال عاوى وما لم يكن ق  تم من 

 اإلجرا ات قب  تاريخ العم  بب.

 المادة الثالثا

 

 

 

 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن األح اث، وتُلغى  1976لسنة 

الطف  من قانون  أحكام الباب السابع

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

، كما يُلغى ك  حكم يخالف 2012

 أحكام القانون المرافل.

 المادة الثالثا

( 68)( ع67المواد )إضافة  -

بع  عبارة )وتُلغى أحكام  (69ع)

 الباب السابع(.

 نص المادة بعر التعريل: 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

وتُلغى بشأن األح اث،  1976لسنة 

( 67عالمواد ) أحكام الباب السابع

من قانون الطف   (69( ع)68ع)

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

، كما يُلغى ك  حكم يخالف 2012

 أحكام القانون المرافل.

 

 المادة الثالثا

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

المواد إضافة بمجلس النواب الموقر 

عبارة بع   (69( ع)68)( ع67)

 )وتُلغى أحكام الباب السابع(.

 

 المادة الثالثا

 

 

 

 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن األح اث، وتُلغى  1976لسنة 

( 67عالمواد ) أحكام الباب السابع

من قانون الطف   (69( ع)68ع)

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

، كما يُلغى ك  حكم يخالف 2012

 أحكام القانون المرافل.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 المادة الرابعا

يُصِ ر الوزير المعني بشئون الع ل 

بالتنسيل مع وزارة ال اخلية 

والوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية، الالع ة التنفيذية للقانون 

المرافل، وذلك خالل سنة من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجري ة 

 الرسمية.

 المادة الرابعا

كما وردت في الموافقة على المادة  -

 مشروع القانون.

 

 المادة الرابعا

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 المادة الرابعا

يُصِ ر الوزير المعني بشئون الع ل 

بالتنسيل مع وزارة ال اخلية 

والوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية، الالع ة التنفيذية للقانون 

خالل سنة من اليوم المرافل، وذلك 

التالي لتاريخ نشره في الجري ة 

 الرسمية.

 المادة الخامسا

 

 

 

على رعيس مجلس الوزرا  

تنفيذ  -ك  فيما يخصب  -والوزرا  

أحكام هذا القانون، ويعم  بب من 

 المادة الخامسا

)بعر مضي ستا إحالل عبارة  -

من م   عبارة ) تاريخ(أش ر من 

 .اليوم التالي لتاريخ(

 نص المادة بعر التعريل: 

على رعيس مجلس الوزرا  

تنفيذ  -ك  فيما يخصب  -والوزرا  

 المادة الخامسا

المادة كما ورد الموافقة على نص  -

 .مشروع القانونفي 

 المادة الخامسا

 

 

 

على رعيس مجلس الوزرا  

تنفيذ  -ك  فيما يخصب  -والوزرا  

أحكام هذا القانون، ويعم  بب من 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجري ة 

 الرسمية.

بعر أحكام هذا القانون، ويعم  بب 

نشره  مضي ستا أش ر من تاريخ

 في الجري ة الرسمية.

 

 

 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجري ة 

 الرسمية.

قانو  العرالا االصةحيا لال اح 

 عحمايت م من سوم المعاملا

 الباب افعح

 أحكام عاما

 (1مادة )

ي  ف هذا القانون إلى ت قيل الع الة 

اإلصالحية لألطفال، ورعايت م 

 وحمايت م من سو  المعاملة.

قانو  العرالا االصةحيا لال اح 

 ن سوم المعاملاعحمايت م م

 الباب افعح

 أحكام عاما

 (1مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

قانو  العرالا االصةحيا لال اح 

 عحمايت م من سوم المعاملا

 الباب افعح

 أحكام عاما

 (1مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

االصةحيا لال اح قانو  العرالا 

 عحمايت م من سوم المعاملا

 الباب افعح

 أحكام عاما

 (1مادة )

ي  ف هذا القانون إلى ت قيل الع الة 

اإلصالحية لألطفال، ورعايت م 

 وحمايت م من سو  المعاملة.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

وتكون لمصالح الطف  الفضلى 

األولوية في جميع األحكام 

والقرارات واإلجرا ات المتعلقة بب، 

أياً كان  الج ة التي تص رها أو 

 تباشرها.

وتكون لمصالح الطف  الفضلى 

األولوية في جميع األحكام 

والقرارات واإلجرا ات المتعلقة بب، 

ن  الج ة التي تص رها أو أياً كا

 تباشرها.

 (2مادة )

يقص  بالطف  في تطبيل أحكام هذا 

يتجاوز سنب  ك  إنسان لمالقانون، 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة وق  

ارتكابب الجريمة، أو عن  وجوده في 

إح ى حاالت التعرض للخطر 

( أو 12المنصوص علي ا في المادة )

سو  المعاملة المنصوص علي ا في 

 ( من هذا القانون.40المادة )

 (2مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (2مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 القانون.في مشروع 

 (2مادة )

يقص  بالطف  في تطبيل أحكام هذا 

لم يتجاوز سنب ك  إنسان القانون، 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة وق  

ارتكابب الجريمة، أو عن  وجوده في 

إح ى حاالت التعرض للخطر 

( أو 12المنصوص علي ا في المادة )

سو  المعاملة المنصوص علي ا في 

 نون.( من هذا القا40المادة )
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ويكون إثبات سن الطف  بموجب 

ش ادة ميالد أو بطاقة شخصية أو أي 

  رسمي آخر، وفي حال ع م مستن

وجود هذا المستن  يتم تقرير السن 

بمعرفة الج ات التي يص ر بشأن ا 

قرار من الوزير المعني بشئون 

 الع ل باالتفاق مع وزير الص ة.

ويكون إثبات سن الطف  بموجب 

ش ادة ميالد أو بطاقة شخصية أو أي 

مستن  رسمي آخر، وفي حال ع م 

وجود هذا المستن  يتم تقرير السن 

بمعرفة الج ات التي يص ر بشأن ا 

قرار من الوزير المعني بشئون 

 الع ل باالتفاق مع وزير الص ة.

 (3مادة )

 

 

 

لذي ال مسئولية جناعية على الطف  ا

لم تتجاوز سنب خمس عشرة سنة 

وق  ارتكاب الجريمة، وتتبع في 

 (3مادة )

بع  )ميةديا كاملا(  إضافة عبارة -

 (.خمس عشرة سناعبارة )

 

 نص المادة بعر التعريل: 

ال مسئولية جناعية على الطف  الذي 

لم تتجاوز سنب خمس عشرة سنة 

وق  ارتكاب  ميةديا كاملا

 (3مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 إضافة عبارةب مجلس النواب الموقر

خمس بع  عبارة ))ميةديا كاملا( 

 (.عشرة سنا

 

 

 (3مادة )

 

 

 

ال مسئولية جناعية على الطف  الذي 

لم تتجاوز سنب خمس عشرة سنة 

وق  ارتكاب  ميةديا كاملا
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شأنب األحكام المنصوص علي ا في 

 هذا القانون.

الجريمة، وتتبع في شأنب األحكام 

 المنصوص علي ا في هذا القانون.

الجريمة، وتتبع في شأنب األحكام 

 المنصوص علي ا في هذا القانون.

 (4مادة )

مع مراعاة أحكام قانون السلطة 

القضاعية الصادر بالمرسوم بقانون 

، تُنشأ في 2002( لسنة 42رقم )

الب رين م اكم تُسمى مملكة 

"م اكم الع الة اإلصالحية للطف "، 

تختص بالفص  في ال عاوى الجناعية 

الناشئة عن الجراعم التي يرتكب ا 

األطفال ممن تجاوزت أعمارهم 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة وق  

 ارتكاب الجريمة.

وتتكون م اكم الع الة اإلصالحية 

 للطف  من:

 (4مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (4مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (4مادة )

مع مراعاة أحكام قانون السلطة 

القضاعية الصادر بالمرسوم بقانون 

، تُنشأ في 2002( لسنة 42رقم )

مملكة الب رين م اكم تُسمى 

"م اكم الع الة اإلصالحية للطف "، 

تختص بالفص  في ال عاوى الجناعية 

جراعم التي يرتكب ا الناشئة عن ال

األطفال ممن تجاوزت أعمارهم 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة وق  

 ارتكاب الجريمة.

وتتكون م اكم الع الة اإلصالحية 

 للطف  من:
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ة الكبرى .م كمة الع الة اإلصالحي1

 للطف .

.م كمة الع الة اإلصالحية 2

 الصغرى للطف .

ويكون إنشا  مقار م اكم الع الة 

اإلصالحية للطف  وت  ي  تلك المقار 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

الع ل بع  موافقة المجلس األعلى 

 للقضا .

.م كمة الع الة اإلصالحية الكبرى 1

 للطف .

.م كمة الع الة اإلصالحية 2

 الصغرى للطف .

ويكون إنشا  مقار م اكم الع الة 

للطف  وت  ي  تلك المقار اإلصالحية 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

الع ل بع  موافقة المجلس األعلى 

 للقضا .

 (5مادة )

 

 

 

 

 

 (5مادة )

( أينما االجتماعيينحذف كلمة ) -1

لتغيير مسماهم في ـًا وردت تبع

 (. 8المادة )

 (5مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 ذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

ـًا ( أينما وردت تبعاالجتماعيين)

 ،(8لتغيير مسماهم في المادة )

تص يح الخطأ اللغوي في كلمة و

 (5مادة )
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تشك  م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  من ثالثة قضاة، 

ويعاون الم كمة خبيران من 

الخبرا  االجتماعيين المنصوص 

 ( من هذا القانون،8علي م في المادة )

تن ب ما الم كمة من بين هؤال  

الخبرا ، على أن يكون أح هما على 

األق  من النسا ، ويكون حضورهما 

 جلسات الم اكمة وجوبياً.

وتختص م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  بالفص  في الجنايات 

تص يح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

( الواقعة في الفقرة الثانية خبيرا )

 (.خبيرينلتصبح )

 نص المادة بعر التعريل: 

تشك  م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  من ثالثة قضاة، 

الم كمة خبيران من ويعاون 

الخبرا  المنصوص علي م في المادة 

( من هذا القانون، تن ب ما 8)

الم كمة من بين هؤال  الخبرا ، 

على أن يكون أح هما على األق  من 

النسا ، ويكون حضورهما جلسات 

 الم اكمة وجوبياً.

وتختص م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  بالفص  في الجنايات 

( الواقعة في الفقرة الثانية خبيرا )

 (.خبيرينلتصبح )

 . 

 

 

 

 

 

 

تشك  م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  من ثالثة قضاة، 

ويعاون الم كمة خبيران من 

الخبرا  المنصوص علي م في المادة 

( من هذا القانون، تن ب ما 8)

الم كمة من بين هؤال  الخبرا ، 

على أن يكون أح هما على األق  من 

ن حضورهما جلسات النسا ، ويكو

 .ـًاالم اكمة وجوبي

وتختص م كمة الع الة اإلصالحية 

رى للطف  بالفص  في الجنايات الكب
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وفي الجراعم والمساع  األخرى التي 

تختص ب ا الم كمة الكبرى 

الجناعية، ويجوز الطعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة من ا أمام 

م كمة االستئناف العليا الجناعية، 

ويُشترط لص ة انعقاد م كمة 

االستئناف العليا الجناعية للفص  في 

من الخبرا   خبيرانالطعون حضور 

المنصوص علي م في االجتماعيين 

( من هذا القانون تن ب ما 8المادة )

الم كمة من بين هؤال  الخبرا ، 

على أن يكون أح هما على األق  من 

النسا  وأال يكونا ق  سبل ل ما 

حضور جلسات الم اكمة التي 

ص ر في ا ال كم المطعون فيب، 

اعم والمساع  األخرى التي وفي الجر

تختص ب ا الم كمة الكبرى 

الجناعية، ويجوز الطعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة من ا أمام 

م كمة االستئناف العليا الجناعية، 

ويُشترط لص ة انعقاد م كمة 

االستئناف العليا الجناعية للفص  في 

من  خبيرينالطعون حضور 

ادة الخبرا  المنصوص علي م في الم

( من هذا القانون تن ب ما الم كمة 8)

من بين هؤال  الخبرا ، على أن 

يكون أح هما على األق  من النسا  

وأال يكونا ق  سبل ل ما حضور 

جلسات الم اكمة التي ص ر في ا 

ال كم المطعون فيب، وتسري أحكام 

وفي الجراعم والمساع  األخرى التي 

تختص ب ا الم كمة الكبرى 

الجناعية، ويجوز الطعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة من ا أمام 

م كمة االستئناف العليا الجناعية، 

ويُشترط لص ة انعقاد م كمة 

االستئناف العليا الجناعية للفص  في 

من  يرينخبالطعون حضور 

الخبرا  المنصوص علي م في المادة 

( من هذا القانون تن ب ما الم كمة 8)

من بين هؤال  الخبرا ، على أن 

يكون أح هما على األق  من النسا  

وأال يكونا ق  سبل ل ما حضور 

جلسات الم اكمة التي ص ر في ا 

ال كم المطعون فيب، وتسري أحكام 
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وتسري أحكام قانون اإلجرا ات 

الجناعية في شأن مواعي  وإجرا ات 

 الطعن.

قانون اإلجرا ات الجناعية في شأن 

 مواعي  وإجرا ات الطعن.

قانون اإلجرا ات الجناعية في شأن 

 مواعي  وإجرا ات الطعن.

 

 

 (6مادة )

 

 

 

 

تُشك  م كمة الع الة اإلصالحية 

الصغرى للطف  من قاض منفرد، 

ويعاون الم كمة أح  الخبرا  

المنصوص علي م في  االجتماعيين

( من هذا القانون، تن بب 8المادة )

الم كمة من بين هؤال  الخبرا ، 

 (6مادة )

( الواقعة االجتماعيينحذف كلمة ) -

في الفقرة األولى تبعاً لتغيير مسماهم 

 (. 8في المادة )

 نص المادة بعر التعريل:

شك  م كمة الع الة اإلصالحية تُ 

الصغرى للطف  من قاض منفرد، 

ويعاون الم كمة أح  الخبرا  

( من 8المنصوص علي م في المادة )

هذا القانون، تن بب الم كمة من بين 

 (6مادة )

 قة على نص المادة كما أقرهالمواف -

 للذف كلمللة بمجلس النواب الموقر 

( الواقعلللة في الفقرة االجتمررراعيين)

لتغيير مسلللللللملللاهم في  ااألولى تبعلللً 

 (.8المادة )

 

 (6مادة )

 

 

 

 

تُشك  م كمة الع الة اإلصالحية 

الصغرى للطف  من قاض منفرد، 

ويعاون الم كمة أح  الخبرا  

( من 8المنصوص علي م في المادة )

هذا القانون، تن بب الم كمة من بين 
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ويكون حضوره جلسات الم اكمة 

 وجوبياً.

وللم كمة أن تنعق  في إح ى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

المستشفى المودع في ا الطف  

المعني، إن اقتض  مصل ة الطف  

 ذلك.

وتختص م كمة الع الة اإلصالحية 

الصغرى للطف  بالفص  في الجنح 

والمخالفات وفي المساع  األخرى 

التي تختص ب ا الم اكم الصغرى، 

ف على ويجوز الطعن باالستئنا

األحكام الصادرة من ا أمام م كمة 

الع الة اإلصالحية الكبرى للطف ، 

وتسري أحكام قانون اإلجرا ات 

هؤال  الخبرا ، ويكون حضوره 

 جلسات الم اكمة وجوبياً.

 

وللم كمة أن تنعق  في إح ى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

لمستشفى المودع في ا الطف  ا

المعني، إن اقتض  مصل ة الطف  

 ذلك.

وتختص م كمة الع الة اإلصالحية 

الصغرى للطف  بالفص  في الجنح 

والمخالفات وفي المساع  األخرى 

التي تختص ب ا الم اكم الصغرى، 

ويجوز الطعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة من ا أمام م كمة 

الكبرى للطف ، الع الة اإلصالحية 

هؤال  الخبرا ، ويكون حضوره 

 .ـًاوجوبيجلسات الم اكمة 

 

وللم كمة أن تنعق  في إح ى 

 مؤسسات الرعاية االجتماعية أو

المستشفى المودع في ا الطف  

المعني، إن اقتض  مصل ة الطف  

 ذلك.

وتختص م كمة الع الة اإلصالحية 

الصغرى للطف  بالفص  في الجنح 

والمخالفات وفي المساع  األخرى 

التي تختص ب ا الم اكم الصغرى، 

ويجوز الطعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة من ا أمام م كمة 

ة الكبرى للطف ، الع الة اإلصالحي
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الجناعية في شأن مواعي  وإجرا ات 

 الطعن.

وتسري أحكام قانون اإلجرا ات 

الجناعية في شأن مواعي  وإجرا ات 

 الطعن.

وتسري أحكام قانون اإلجرا ات 

الجناعية في شأن مواعي  وإجرا ات 

 الطعن.

 (7مادة )

 

 

 

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

الع ل لجنة تسمى "اللجنة القضاعية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

تعرض الطف  للخطر أو سو  

المعاملة الم الة إلي ا من النيابة 

 المتخصصة للطف .

وتُشك  اللجنة برعاسة قاضي م كمة 

الع الة اإلصالحية الصغرى للطف ، 

 (7مادة )

( الواقعة االجتماعيينحذف كلمة ) -

 في الفقرة الثانية.

 نص المادة بعر التعريل:

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

الع ل لجنة تسمى "اللجنة القضاعية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

تعرض الطف  للخطر أو سو  

المعاملة الم الة إلي ا من النيابة 

 المتخصصة للطف .

وتُشك  اللجنة برعاسة قاضي م كمة 

الع الة اإلصالحية الصغرى للطف ، 

 (7مادة )

ا أقره دة كمالموافقة على نص الما -

 للذف كلمللة ب مجلس النواب الموقر

( الواقعلللة في الفقرة االجتمررراعيين)

 الثانية.

 

 (7مادة )

 

 

 

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

الع ل لجنة تسمى "اللجنة القضاعية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

تعرض الطف  للخطر أو سو  

المعاملة الم الة إلي ا من النيابة 

 للطف .المتخصصة 

وتُشك  اللجنة برعاسة قاضي م كمة 

الع الة اإلصالحية الصغرى للطف ، 
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وأح  أعضا  النيابة المتخصصة 

للطف  يرش  ما المجلس األعلى 

 االجتماعيينللقضا ، وأح  الخبرا  

( من 8المنصوص علي م في المادة )

هذا القانون، تن بب اللجنة من بين 

 هؤال  الخبرا .

أن تنعق  في مؤسسة الرعاية وللّجنة 

االجتماعية أو المستشفى المودع 

في ا الطف  المعني، إن اقتض  

 مصل تب ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام م كمة الع الة 

اإلصالحية الكبرى للطف . وتسري 

أحكام قانون اإلجرا ات الجناعية في 

 شأن مواعي  وإجرا ات الطعن.

وأح  أعضا  النيابة المتخصصة 

للطف  يرش  ما المجلس األعلى 

للقضا ، وأح  الخبرا  المنصوص 

( من هذا القانون، 8علي م في المادة )

 تن بب اللجنة من بين هؤال  الخبرا .

 

وللّجنة أن تنعق  في مؤسسة الرعاية 

الجتماعية أو المستشفى المودع ا

في ا الطف  المعني، إن اقتض  

 مصل تب ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام م كمة الع الة 

اإلصالحية الكبرى للطف . وتسري 

أحكام قانون اإلجرا ات الجناعية في 

 شأن مواعي  وإجرا ات الطعن.

وأح  أعضا  النيابة المتخصصة 

للطف  يرش  ما المجلس األعلى 

للقضا ، وأح  الخبرا  المنصوص 

( من هذا القانون، 8علي م في المادة )

 تن بب اللجنة من بين هؤال  الخبرا .

 

الرعاية وللّجنة أن تنعق  في مؤسسة 

االجتماعية أو المستشفى المودع 

في ا الطف  المعني، إن اقتض  

 مصل تب ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام م كمة الع الة 

اإلصالحية الكبرى للطف . وتسري 

أحكام قانون اإلجرا ات الجناعية في 

 شأن مواعي  وإجرا ات الطعن.
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 (8مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم بأعمال الخبرة ل ى م اكم 

الع الة اإلصالحية للطف  واللجنة 

القضاعية للطفولة ع د من الخبرا  

االجتماعيين المتخصصين في 

، يص ر المساع  النفسية والسلوكية

بتعيين م وت  ي  نظام عمل م قرار 

 (8مادة )

االجتماعيين تغيير عبارة ) -1

المتخصصين في المسائل الن سيا 

افخصائيين ( لتصبح )عالسلوكيا

في المجاالت االجتماعيا 

 (.عالن سيا

( )االجتماعيو حذف كلمة  -2

 الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة.

 نص المادة بعر التعريل:

يقوم بأعمال الخبرة ل ى م اكم 

الع الة اإلصالحية للطف  واللجنة 

القضاعية للطفولة ع د من الخبرا  

افخصائيين في المجاالت 

، يص ر االجتماعيا عالن سيا

بتعيين م وت  ي  نظام عمل م قرار 

 (8مادة )

المادة كما أقره  الموافقة على نص -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

االجتماعيين المتخصصين في )

( المسائل الن سيا عالسلوكيا

افخصائيين في المجاالت لتصبح )

حذف كلمة ، و(االجتماعيا عالن سيا

( الواردة في الفقرتين )االجتماعيو 

 الثانية والثالثة.

 

 

 (8مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم بأعمال الخبرة ل ى م اكم 

الع الة اإلصالحية للطف  واللجنة 

القضاعية للطفولة ع د من الخبرا  

افخصائيين في المجاالت 

، يص ر االجتماعيا عالن سيا

بتعيين م وت  ي  نظام عمل م قرار 
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من الوزير المعني بشئون الع ل، 

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 تماعية.التنمية االج

وقب  مباشرة عمل م، ي لف الخبرا  

اليمين أمام الوزير  االجتماعيون

المعني بشئون الع ل بأن يؤدوا 

م ام م وك  ما يُع   بب إلي م باألمانة 

 والص ق وال ي ة.

دراسة  االجتماعيونويتولى الخبرا  

حالة األطفال المعروضين أمام 

م اكم الع الة اإلصالحية للطف  

ضاعية للطفولة، ورفع واللجنة الق

تقارير بنتيجة عمل م لم اكم الع الة 

اإلصالحية للطف  واللجنة على 

( من هذا 74الن و الوارد في المادة )

من الوزير المعني بشئون الع ل، 

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقب  مباشرة عمل م، ي لف الخبرا  

اليمين أمام الوزير المعني بشئون 

الع ل بأن يؤدوا م ام م وك  ما 

إلي م باألمانة والص ق  يُع   بب

 وال ي ة.

ويتولى الخبرا  دراسة حالة األطفال 

المعروضين أمام م اكم الع الة 

اإلصالحية للطف  واللجنة القضاعية 

ة عمل م للطفولة، ورفع تقارير بنتيج

لم اكم الع الة اإلصالحية للطف  

واللجنة على الن و الوارد في المادة 

( من هذا القانون، فضال عن 74)

من الوزير المعني بشئون الع ل، 

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقب  مباشرة عمل م، ي لف الخبرا  

اليمين أمام الوزير المعني بشئون 

الع ل بأن يؤدوا م ام م وك  ما 

إلي م باألمانة والص ق  يُع   بب

 وال ي ة.

ويتولى الخبرا  دراسة حالة األطفال 

المعروضين أمام م اكم الع الة 

اإلصالحية للطف  واللجنة القضاعية 

للطفولة، ورفع تقارير بنتيجة عمل م 

لم اكم الع الة اإلصالحية للطف  

واللجنة على الن و الوارد في المادة 

( من هذا القانون، فضال عن 74)
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القانون، فضال عن بقية الم ام 

الموكلة إلي م بمقتضى هذا القانون أو 

التي يكلفون ب ا من قب  م اكم 

الع الة اإلصالحية للطف  واللجنة 

 فولة.القضاعية للط

بقية الم ام الموكلة إلي م بمقتضى 

هذا القانون أو التي يكلفون ب ا من 

قب  م اكم الع الة اإلصالحية للطف  

 واللجنة القضاعية للطفولة.

ى بقية الم ام الموكلة إلي م بمقتض

هذا القانون أو التي يكلفون ب ا من 

قب  م اكم الع الة اإلصالحية للطف  

 واللجنة القضاعية للطفولة.

 (9مادة )

 

 

 

 

تُتبع أمام م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  القواع  واإلجرا ات 

المتبعة أمام الم كمة الكبرى 

الجناعية، وتُتبع أمام م كمة الع الة 

اإلصالحية الصغرى للطف  القواع  

 (9مادة )

مة ( قب  كلالخبرامإضافة كلمة ) -

( في الفقرة األخيرة من افخصائيين)

 المادة.

 نص المادة بعر التعريل:

تُتبع أمام م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  القواع  واإلجرا ات 

المتبعة أمام الم كمة الكبرى 

الجناعية، وتُتبع أمام م كمة الع الة 

اإلصالحية الصغرى للطف  القواع  

 (9مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

إضافة كلمة بمجلس النواب الموقر 

( افخصائيين( قب  كلمة )الخبرام)

 في الفقرة األخيرة من المادة.

 

 (9مادة )

 

 

 

 

تُتبع أمام م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  القواع  واإلجرا ات 

المتبعة أمام الم كمة الكبرى 

الجناعية، وتُتبع أمام م كمة الع الة 

اإلصالحية الصغرى للطف  القواع  
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واإلجرا ات المقررة في مواد 

الجنح، وذلك مع ع م اإلخالل 

بالقواع  اإلجراعية المنصوص علي ا 

 القانون.في هذا 

ويضع المجلس األعلى للقضا  

نظاماً ي  د مواعي  انعقاد اللّجنة 

القضاعية للطفولة وآلية اتخاذ 

قرارات ا. وفيما لم يرد بب حكم في 

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواع  

واإلجرا ات المتبعة أمام م كمة 

 الع الة اإلصالحية الصغرى للطف .

مة أمام وتتولى أعمال النيابة العا

م اكم الع الة اإلصالحية للطف  

واللجنة القضاعية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطف  يص ر بتشكيل ا 

 واإلجرا ات المقررة في مواد

الجنح، وذلك مع ع م اإلخالل 

بالقواع  اإلجراعية المنصوص علي ا 

 في هذا القانون.

ويضع المجلس األعلى للقضا  

نظاماً ي  د مواعي  انعقاد اللّجنة 

القضاعية للطفولة وآلية اتخاذ 

قرارات ا. وفيما لم يرد بب حكم في 

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواع  

أمام م كمة واإلجرا ات المتبعة 

 الع الة اإلصالحية الصغرى للطف .

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام 

م اكم الع الة اإلصالحية للطف  

واللجنة القضاعية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطف  يص ر بتشكيل ا 

واإلجرا ات المقررة في مواد 

الجنح، وذلك مع ع م اإلخالل 

بالقواع  اإلجراعية المنصوص علي ا 

 القانون.في هذا 

ويضع المجلس األعلى للقضا  

نظاماً ي  د مواعي  انعقاد اللّجنة 

القضاعية للطفولة وآلية اتخاذ 

قرارات ا. وفيما لم يرد بب حكم في 

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواع  

واإلجرا ات المتبعة أمام م كمة 

 الع الة اإلصالحية الصغرى للطف .

مة أمام وتتولى أعمال النيابة العا

م اكم الع الة اإلصالحية للطف  

واللجنة القضاعية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطف  يص ر بتشكيل ا 
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قرار من الناعب العام من بين أعضا  

النيابة العامة، ويعاون م ع د كاف 

من األخصاعيين في المجاالت 

 االجتماعية والنفسية وغيرها.

قرار من الناعب العام من بين أعضا  

النيابة العامة، ويعاون م ع د كاف 

 األخصاعيين في الخبراممن 

المجاالت االجتماعية والنفسية 

 وغيرها.

قرار من الناعب العام من بين أعضا  

النيابة العامة، ويعاون م ع د كاف 

األخصاعيين في  الخبراممن 

المجاالت االجتماعية والنفسية 

 وغيرها.

 الباب الثاني

 االصةحيا لال احالعرالا 

 (10مادة )

تُكف  للطف  جميع ال قوق 

والضمانات المقررة في قانون 

اإلجرا ات الجناعية في جميع 

مراح  ال عوى الجناعية وأثنا  تنفيذ 

 ال كم.

وللطف  ال ل في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 

 الباب الثاني

 العرالا االصةحيا لال اح

 (10مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثاني

 العرالا االصةحيا لال اح

 (10مادة )

نص المادة كما ورد الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الثاني

 العرالا االصةحيا لال اح

 (10مادة )

تُكف  للطف  جميع ال قوق 

والضمانات المقررة في قانون 

اإلجرا ات الجناعية في جميع 

مراح  ال عوى الجناعية وأثنا  تنفيذ 

 ال كم.

وللطف  ال ل في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 
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المخففة لب، المنصوص علي ا في 

بالمرسوم قانون العقوبات الصادر 

، أو 1976( لسنة 15بقانون رقم )

في أي قانون آخر، فضال عن تلك 

 التي يقررها هذا القانون.

المخففة لب، المنصوص علي ا في 

قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 

، أو 1976( لسنة 15بقانون رقم )

في أي قانون آخر، فضال عن تلك 

 التي يقررها هذا القانون.

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11مادة )

على  أفقره القررةتغيير عبارة ) -1

( التحكم في تصرفاته بص ا مطلقا

الواردة في الفقرتين األولى والثانية 

 (.أفقره االدراك عاالختيارلتصبح )

تص يح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

 (.متخصصاً ( لتصبح )متخصص)

( لتصبح بالطرقتغيير عبارة ) -3

 (.عفقاً للطرق)

 نص المادة بعر التعريل: 

 (11مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

أفقره القررة على التحكم في )

في ( الواردة تصرفاته بص ا مطلقا

الفقرتين األولى والثانية لتصبح 

، (أفقره االدراك عاالختيار)

تص يح الخطأ اللغوي في كلمة و

، (ـًامتخصص( لتصبح )متخصص)

 (11مادة )
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إذا وقع الفع  المكون للجريمة من 

طف  ت   تأثير مرض نفسي أو 

أفق ه الق رة عقلي أو أي مرض آخر 

على الت كم في تصرفاتب بصفة 

، وجب على م كمة الع الة مطلقة

اإلصالحية للطف  المختصة أو 

ب سب  -اللجنة القضاعية للطفولة 

أن تقضي بإي اعب  -األحوال 

 يتناسب مع سنب متخصصمستشفى 

وحالتب الص ية لف صب. ويُتخذ ذات 

الت بير بالنسبة للطف  الذي يصاب 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

آخر في مرحلتي الت قيل 

والم اكمة. وفي ال التين، يوقف 

 

إذا وقع الفع  المكون للجريمة من 

طف  ت   تأثير مرض نفسي أو 

أفقره عقلي أو أي مرض آخر 

، وجب على االدراك عاالختيار

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة أو اللجنة القضاعية للطفولة 

أن تقضي  -ب سب األحوال  -

يتناسب  متخصصاً بإي اعب مستشفى 

. مع سنب وحالتب الص ية لف صب

ويُتخذ ذات الت بير بالنسبة للطف  

الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي 

أو أي مرض آخر في مرحلتي 

الت قيل والم اكمة. وفي ال التين، 

( لتصبح بالطرقتغيير عبارة )و

 (.للطرقـًا عفق)

 

 

إذا وقع الفع  المكون للجريمة من 

طف  ت   تأثير مرض نفسي أو 

أفقره عقلي أو أي مرض آخر 

، وجب على االدراك عاالختيار

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة أو اللجنة القضاعية للطفولة 

أن تقضي  -ب سب األحوال  -

يتناسب  ـًامتخصصبإي اعب مستشفى 

ب. مع سنب وحالتب الص ية لف ص

ويُتخذ ذات الت بير بالنسبة للطف  

الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي 

أو أي مرض آخر في مرحلتي 

الت قيل والم اكمة. وفي ال التين، 
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السير في ال عوى إلى أن يتم االنت ا  

 من ف ص الطف .

وإذا أصيب الطف  الم كوم عليب 

بعقوبة سالبة لل رية بجنون أو 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

أفق ه الق رة على الت كم في آخر 

، وجب تأجي  تصرفاتب بصفة مطلقة

تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في 

مستشفى متخصص يتناسب مع سنب 

وحالتب الص ية وتستنزل الم ة التي 

مستشفى من م ة يقضي ا في هذا ال

 العقوبة الم كوم ب ا.

وفي جميع ال االت، يجب على 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة أو اللجنة القضاعية للطفولة 

يوقف السير في ال عوى إلى أن يتم 

 االنت ا  من ف ص الطف .

 

وإذا أصيب الطف  الم كوم عليب 

بعقوبة سالبة لل رية بجنون أو 

ي مرض بمرض نفسي أو عقلي أو أ

وجب  ،أفقره االدراك عاالختيارآخر 

تأجي  تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، 

ويودع في مستشفى متخصص 

يتناسب مع سنب وحالتب الص ية 

وتستنزل الم ة التي يقضي ا في هذا 

شفى من م ة العقوبة الم كوم المست

 ب ا.

وفي جميع ال االت، يجب على 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

يوقف السير في ال عوى إلى أن يتم 

 االنت ا  من ف ص الطف .

 

وإذا أصيب الطف  الم كوم عليب 

بعقوبة سالبة لل رية بجنون أو 

أي مرض بمرض نفسي أو عقلي أو 

وجب  ،فقره االدراك عاالختيارأآخر 

تأجي  تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، 

ويودع في مستشفى متخصص 

يتناسب مع سنب وحالتب الص ية 

وتستنزل الم ة التي يقضي ا في هذا 

شفى من م ة العقوبة الم كوم المست

 ب ا.

وفي جميع ال االت، يجب على 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  
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متابعة أمر  -ب سب األحوال  -

بالطرق المنصوص علي ا في  الطف 

( من هذا 80( و )79المادتين )

 القانون.

اللجنة القضاعية للطفولة المختصة أو 

متابعة أمر  -ب سب األحوال  -

المنصوص  عفقاً للطرق الطف 

( من 80( و )79علي ا في المادتين )

 هذا القانون.

اللجنة القضاعية للطفولة  المختصة أو

متابعة أمر  -ب سب األحوال  -

المنصوص  للطرق ـًاعفق الطف 

( من 80( و )79علي ا في المادتين )

 هذا القانون.

 (12مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12مادة )

( من 1إعادة صياغة البن  ) -1

 المادة على الن و الوارد أدناه.

تص يح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

( في مشتب اً ( لتصبح )مشتب ه)

 ( من المادة.3البن  )

تص يح الخطأ اإلمالعي في  -3

( في اشتُ ر( لتصبح )أشتُ ركلمة )

 ( من المادة.3البن  )

 (12مادة )

 لى نص المادة كما أقرهالموافقة ع -

إعادة صياغة ب مجلس النواب الموقر

تص يح الخطأ ، ومن المادة( 1البن  )

( لتصبح مشتب هاللغوي في كلمة )

، ( من المادة3( في البن  )ـًامشتب )

تص يح الخطأ اإلمالعي في كلمة و

( في البن  اشتُ ر( لتصبح )أشتُ ر)

إضافة عبارة ، و( من المادة3)

( من 7( في البن  )المرارس أع)

 (12مادة )
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يُع  الطف  ُمعرضاً للخطر إذا ُوج  

 في أي من ال االت اآلتية:

إذا لم يتجاوز سن الخامسة عشرة -1

فع  يمكن أن يشك  وص ر منب 

 جناية أو جن ة.

( المرارس أعإضافة عبارة ) -4

 ( من المادة.7في البن  )

( إلى كلمة تتصلتغيير كلمة ) -5

 ( من المادة.9( في البن  )تتعلم)

( إلى أمه أع أبيهتغيير عبارة ) -6

( وذلك في البن  أحر عالريهعبارة )

 ( من المادة.10)

 

 نص المادة بعر التعريل: 

ُمعرضاً للخطر إذا ُوج  يُع  الطف  

 في أي من ال االت اآلتية:

إذا لم يتجاعز سنه خمس عشرة -1

سنا ميةديا كاملا عصرر منه فعل 

 .يُشكل جنايا أع جنحا

( إلى تتصلتغيير كلمة )، والمادة

( من 9( في البن  )تتعلمكلمة )

( أمه أع أبيهتغيير عبارة )، والمادة

( وذلك في أحر عالريهإلى عبارة )

 ( من المادة.10البن  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للخطر إذا ُوج   ـًايُع  الطف  ُمعرض

 في أي من ال االت اآلتية:

إذا لم يتجاعز سنه خمس عشرة -1

سنا ميةديا كاملا عصرر منه فعل 

 .يُشكل جنايا أع جنحا
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إذا كان متسوالً أو مشرداً، -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكاف ة التسول  2007

 والتشرد.

إذا خالط أشخاصاً من رفين أو -3

عن م سو   أشتُ رب م أو  مشتبب

 السيرة.

و إذا كان مصاباً بمرض ب ني أ-4

عقلي أو نفسي، على ن و يؤثر في 

ق رتب على اإلدراف أو االختيار، 

ب ي  يُخشى على سالمتب أو سالمة 

 الغير.

إذا ُوج  مشاركاً في مظاهرة أو -5

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

إذا كان متسوالً أو مشرداً، -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكاف ة التسول  2007

 .والتشرد

إذا خالط أشخاصاً من رفين أو -3

عن م سو   اشتُ رب م أو  مشتب اً 

 السيرة.

إذا كان مصاباً بمرض ب ني أو -4

عقلي أو نفسي، على ن و يؤثر في 

ق رتب على اإلدراف أو االختيار، 

ب ي  يُخشى على سالمتب أو سالمة 

 الغير.

إذا ُوج  مشاركاً في مظاهرة أو -5

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

 ا،إذا كان متسوالً أو مشردً -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكاف ة التسول  2007

 والتشرد.

إذا خالط أشخاصاً من رفين أو -3

عن م سو   اشتُ رب م أو  ـًامشتب 

 السيرة.

إذا كان مصاباً بمرض ب ني أو -4

عقلي أو نفسي، على ن و يؤثر في 

ق رتب على اإلدراف أو االختيار، 

ب ي  يُخشى على سالمتب أو سالمة 

 الغير.

إذا ُوج  مشاركاً في مظاهرة أو -5

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 
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لم تُراع في عق  أي من ا الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 عامة والمسيرات والتجمعات.ال

إذا لم يكن لب وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عاع  مؤتمن.

.إذا اعتاد ال روب من معاه  7

 التعليم أو الت ريب.

إذا لم يكن لب م   إقامة ثاب  أو -8

كان يبي  عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير مع ة لإلقامة أو 

 المبي  في ا.

بال عارة أو  إذا قام بأعمال تتص  -9

الفسل أو إفساد األخالق أو القمار أو 

لم تُراع في عق  أي من ا الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

إذا لم يكن لب وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عاع  مؤتمن.

 أع مرارسال.إذا اعتاد ال روب من 7

 معاه  التعليم أو الت ريب.

إذا لم يكن لب م   إقامة ثاب  أو -8

كان يبي  عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير مع ة لإلقامة أو 

 المبي  في ا.

بال عارة أو  تتعلمإذا قام بأعمال  -9

الفسل أو إفساد األخالق أو القمار أو 

لم تُراع في عق  أي من ا الضوابط 

( 18المرسوم بقانون رقم )الواردة ب

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

إذا لم يكن لب وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عاع  مؤتمن.

 أع المرارس.إذا اعتاد ال روب من 7

 معاه  التعليم أو الت ريب.

إذا لم يكن لب م   إقامة ثاب  أو -8

كان يبي  عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير مع ة لإلقامة أو 

 المبي  في ا.

بال عارة أو  تتعلمإذا قام بأعمال  -9

الفسل أو إفساد األخالق أو القمار أو 
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المخ رات أو ن وها، أو قام بخ مة 

 من يقومون ب ذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوف، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنب. 

وفي هذه ال الة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجرا  ض  الطف ، ولو كان من 

على  إجرا ات االست الل، إال بنا ً 

شكوى من أمب أو أبيب أو ولي أمره 

 أو المسئول عنب، ب سب األحوال.

المخ رات أو ن وها، أو قام بخ مة 

 ن ب ذه األعمال.من يقومو

إذا كان سيئ السلوف، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنب. 

وفي هذه ال الة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجرا  ض  الطف ، ولو كان من 

إجرا ات االست الل، إال بناً  على 

أو ولي أمره  أحر عالريهشكوى من 

 أو المسئول عنب، ب سب األحوال. 

المخ رات أو ن وها، أو قام بخ مة 

 من يقومون ب ذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوف، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنب. 

وز اتخاذ أي وفي هذه ال الة، ال يج

إجرا  ض  الطف ، ولو كان من 

إجرا ات االست الل، إال بناً  على 

أو ولي أمره  أحر عالريهشكوى من 

 أو المسئول عنب، ب سب األحوال. 

 (13مادة )

 

 

 

 

 (13مادة )

محكما العرالا حذف عبارة ) -

( مع االصةحيا للط ل المختصا

  تع ي  ما يلزم. 

 نص المادة بعر التعريل: 

 (13مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (13مادة )
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إذا ُوج  الطف  في إح ى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون، يجوز 12)

اإلصالحية للطف  لم كمة الع الة 

المختصة أو اللجنة القضاعية للطفولة 

أن توقع عليب  -ب سب األحوال  -

أح  الت ابير المنصوص علي ا في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

 القانون.

إذا ُوج  الطف  في إح ى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

للجنا ( من هذا القانون، يجوز 12)

أن توقع عليب أح   القضائيا للط ولا

الت ابير المنصوص علي ا في المواد 

 ( من هذا القانون.26( الى )14من )

 

إذا ُوج  الطف  في إح ى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون، يجوز 12)

لم كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة أو اللجنة القضاعية للطفولة 

أن توقع عليب  -ب سب األحوال  -

أح  الت ابير المنصوص علي ا في 

ذا ( من ه26( إلى )14المواد من )

 القانون.

 (14مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  وللجنة القضاعية للطفولة 

توبيخ الطف  وتأنيبب وتوجيب اللوم 

إليب على ما ص ر منب من أفعال، 

وت ذيره بأال يعود إلى مث  هذا 

 (14مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (14مادة )

 المادة كما ورد نص الموافقة على -

 في مشروع القانون.

 

 (14مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  وللجنة القضاعية للطفولة 

خ الطف  وتأنيبب وتوجيب اللوم توبي

إليب على ما ص ر منب من أفعال، 

وت ذيره بأال يعود إلى مث  هذا 
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السلوف مرة أخرى، ويكون توبيخ 

الطف  في جلسة علنية أو سرية 

ولي  للم كمة أو اللجنة ب ضور

أمره أو المسئول عنب، والشخص 

 المتضرر من أفعالب إن ُوج .

السلوف مرة أخرى، ويكون توبيخ 

الطف  في جلسة علنية أو سرية 

للم كمة أو اللجنة ب ضور ولي 

أمره أو المسئول عنب، والشخص 

 المتضرر من أفعالب إن ُوج .

 (15مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (15مادة )

فحر أفراد إضافة عبارة ) -1

أسرته فص  لم يتوافر ذلك يتم 

( الواردة تسليمه( بع  كلمة )تسليمه

 في السطر الثال .

( الجتماعيينحذف كلمة )ا -2

 الواردة في السطر السادس.

 نص المادة بعر التعريل: 

 

 (15مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

فحر أفراد أسرته فص  لم يتوافر )

( تسليمهبع  كلمة )( ذلك يتم تسليمه

حذف ، والواردة في السطر الثال 

( الواردة في الجتماعيينكلمة )ا

 السطر السادس.

 

 (15مادة )
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يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

تسليم الطف  إلى ولي أمره أو 

المسئول عنب. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطف  ألي من هؤال  أو 

غياب م ألي سبب أو ع م ق رت م 

على تربيتب، فعلى الم كمة أو اللجنة 

تسليمب إلى شخص مؤتمن يتع   

أو إلى أسرة موثوق  ب سن تربيتب

ب ا يتع   عاعل ا بذلك، وفي هذه 

ال الة تكلف م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  أو اللجنة 

القضاعية للطفولة أح  الخبرا  

المنصوص علي م في  االجتماعيين

( بمتابعة أحوال الطف  وهو 8المادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

 أع اللجنا القضائيا للط ولاللطف  

تسليم الطف  إلى ولي أمره أو 

المسئول عنب. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطف  ألي من هؤال  أو 

غياب م ألي سبب أو ع م ق رت م 

على تربيتب، فعلى الم كمة أو اللجنة 

فراد أسرته فص  لم فحر أتسليمب 

إلى شخص  يتوافر ذلك يتم تسليمه

مؤتمن يتع   ب سن تربيتب أو إلى 

أسرة موثوق ب ا يتع   عاعل ا بذلك، 

وفي هذه ال الة تكلف م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  أو اللجنة القضاعية 

للطفولة أح  الخبرا  المنصوص 

( بمتابعة أحوال 8علي م في المادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

 أع اللجنا القضائيا للط ولاللطف  

تسليم الطف  إلى ولي أمره أو 

المسئول عنب. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطف  ألي من هؤال  أو 

غياب م ألي سبب أو ع م ق رت م 

على تربيتب، فعلى الم كمة أو اللجنة 

فحر أفراد أسرته فص  لم تسليمب 

إلى شخص  يتوافر ذلك يتم تسليمه

مؤتمن يتع   ب سن تربيتب أو إلى 

وق ب ا يتع   عاعل ا بذلك، أسرة موث

وفي هذه ال الة تكلف م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  أو اللجنة القضاعية 

للطفولة أح  الخبرا  المنصوص 

( بمتابعة أحوال 8علي م في المادة )
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في رعاية الشخص المؤتمن أو 

األسرة الموثوقة التي سلم إلي ا، 

 يم تقارير دورية للج ة التي وتق

كلفتب وفقاً للقرار الصادر بت  ي  

 نظام عمل م.

رعاية الشخص  الطف  وهو في

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي 

سلم إلي ا، وتق يم تقارير دورية 

للج ة التي كلفتب وفقاً للقرار الصادر 

 بت  ي  نظام عمل م.

الطف  وهو في رعاية الشخص 

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي 

سلم إلي ا، وتق يم تقارير دورية 

كلفتب وفقاً للقرار الصادر للج ة التي 

 بت  ي  نظام عمل م.

 (16مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  وللجنة القضاعية للطفولة أن 

تأمر الطف  باالعتذار من المجني 

عليب أو أي شخص تأثر سلباً من 

سو  أفعالب، ويكون اعتذار الطف  

في جلسة علنية أو سرية للم كمة أو 

ولي أمره أو  اللجنة، ب ضور

المسئول عنب، والشخص المتضرر 

 من أفعالب إن ُوج .

 (16مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (16مادة )

 المادة كما وردنص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 (16مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  وللجنة القضاعية للطفولة أن 

المجني تأمر الطف  باالعتذار من 

من  ـًاعليب أو أي شخص تأثر سلب

سو  أفعالب، ويكون اعتذار الطف  

في جلسة علنية أو سرية للم كمة أو 

اللجنة، ب ضور ولي أمره أو 

المسئول عنب، والشخص المتضرر 

 ج .من أفعالب إن وُ 
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 (17مادة )

 

 

 

يجوز للجنة القضاعية للطفولة أن 

تقرر وضع الطف  ت   إشراف 

شخص راش  من أقاربب أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطف  اختيار هذا الشخص وتوافل 

اللجنة عليب متى كان أهالً للم مة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة ع م ق رة الطف  على 

ار. وفي جميع ال االت، يتعين االختي

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطف  للخطر، وفي هذه 

 (17مادة )

الواردة  ()االجتماعيينحذف كلمة  -

 .في السطر الخامس

 نص المادة بعر التعريل: 

يجوز للجنة القضاعية للطفولة أن 

تقرر وضع الطف  ت   إشراف 

شخص راش  من أقاربب أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطف  اختيار هذا الشخص وتوافل 

اللجنة عليب متى كان أهالً للم مة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة ع م ق رة الطف  على 

ت، يتعين االختيار. وفي جميع ال اال

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطف  للخطر، وفي هذه 

 (17مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 ذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

 .مادةالواردة في ال ()االجتماعيين

 

 (17مادة )

 

 

 

يجوز للجنة القضاعية للطفولة أن 

تقرر وضع الطف  ت   إشراف 

شخص راش  من أقاربب أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطف  اختيار هذا الشخص وتوافل 

اللجنة عليب متى كان أهالً للم مة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة ع م ق رة الطف  على 

ت، يتعين االختيار. وفي جميع ال اال

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطف  للخطر، وفي هذه 
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ال الة تكلف اللجنة القضاعية للطفولة 

 االجتماعيينأح  الخبرا  

( 8المنصوص علي م في المادة )

بمتابعة أحوال الطف  وهو في رعاية 

الشخص المؤتمن الذي وضع الطف  

تقارير دورية  ت   إشرافب، وتق يم

للج ة التي كلفتب وفقاً للقرار الصادر 

 بت  ي  نظام عمل م.

ال الة تكلف اللجنة القضاعية للطفولة 

أح  الخبرا  المنصوص علي م في 

( بمتابعة أحوال الطف  وهو 8المادة )

في رعاية الشخص المؤتمن الذي 

وضع الطف  ت   إشرافب، وتق يم 

وفقاً تقارير دورية للج ة التي كلفتب 

 للقرار الصادر بت  ي  نظام عمل م.

ال الة تكلف اللجنة القضاعية للطفولة 

أح  الخبرا  المنصوص علي م في 

( بمتابعة أحوال الطف  وهو 8المادة )

في رعاية الشخص المؤتمن الذي 

وضع الطف  ت   إشرافب، وتق يم 

وفقاً تقارير دورية للج ة التي كلفتب 

 للقرار الصادر بت  ي  نظام عمل م.

 (18مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

وضع الطف  ت   االختبار القضاعي 

في ال االت التي تستوجب ذلك، 

ويكون ذلك بوضع الطف  في بيئتب 

الطبيعية ت   توجيب وإِشراف 

 (18مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (18مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (18مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

وضع الطف  ت   االختبار القضاعي 

في ال االت التي تستوجب ذلك، 

ويكون ذلك بوضع الطف  في بيئتب 

الطبيعية ت   توجيب وإِشراف 
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ية، الج ة المختصة بوزارة ال اخل

مع مراعاة الضوابط التي ت  دها 

الم كمة أو اللجنة، وال يجوز أن 

تزي  م ة االختبار القضاعي على 

 ثالث سنوات.

وإذا فش  الطف  في االختبار، 

ُعرض أمره على الم كمة أو اللجنة 

لتتخذ ما تراه مناسباً من الت ابير 

( 14األخرى الواردة بالمواد من )

 ( من هذا القانون.26إلى )

الج ة المختصة بوزارة ال اخلية، مع 

مراعاة الضوابط التي ت  دها 

ة، وال يجوز أن الم كمة أو اللجن

تزي  م ة االختبار القضاعي على 

 ثالث سنوات.

وإذا فش  الطف  في االختبار، 

ُعرض أمره على الم كمة أو اللجنة 

لتتخذ ما تراه مناسباً من الت ابير 

( 14األخرى الواردة بالمواد من )

 ( من هذا القانون.26إلى )

 

 (19مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

و اللجنة القضاعية للطفولة للطف  أ

إل اق الطف  بأح  برامج الت ريب 

 (19مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (19مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 القانون. في مشروع

 

 (19مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

إل اق الطف  بأح  برامج الت ريب 
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والتأهي ، أو إخضاعب لبرامج 

تربوية وطنية تكف  إع اده وإعادة 

تأهيلب للعودة واالن ماج في المجتمع 

كمواطن صالح، وذلك بأن تع   تلك 

الم كمة أو اللجنة بالطف  إلى إح ى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية 

خاصة المتخصصة ال كومية أو ال

في شئون األطفال، ويكون ال كم 

ب ذا الت بير لم ة ال تق  عن ثالثة 

أش ر وال تزي  على ثالث سنوات 

وبما ال يعيل انتظام الطف  في 

 التعليم.

والتأهي ، أو إخضاعب لبرامج  

تربوية وطنية تكف  إع اده وإعادة 

تأهيلب للعودة واالن ماج في المجتمع 

كمواطن صالح، وذلك بأن تع   تلك 

اللجنة بالطف  إلى إح ى الم كمة أو 

مؤسسات الرعاية االجتماعية 

ال كومية أو الخاصة المتخصصة 

في شئون األطفال، ويكون ال كم 

ب ذا الت بير لم ة ال تق  عن ثالثة 

أش ر وال تزي  على ثالث سنوات 

وبما ال يعيل انتظام الطف  في 

 التعليم.

 (20مادة )

 

 

 (20مادة )

)أع غير ذلك من  حذف عبارة -

 القيود التي تحردهام(.

 (20مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (20مادة )
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يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

أو اللجنة القضاعية للطفولة أن  للطف 

ت ظر على الطف  ارتياد أماكن أو 

م ال معينة، كما يجوز إلزامب 

بال ضور في أوقات م  دة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

، أو غير ذلك االجتماعات التوجي ية

ويكون  من القيود التي ت  دها،

ق  عن ال كم ب ذه الت ابير لم ة ال ت

ستة أش ر وال تزي  على ثالث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر الطف  

أو المسئول عنب إحاطة الم كمة أو 

اللجنة علماً بم ى التزام الطف  بذلك، 

 التعريل:نص المادة بعر 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة أن 

ت ظر على الطف  ارتياد أماكن أو 

م ال معينة، كما يجوز إلزامب 

بال ضور في أوقات م  دة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

االجتماعات التوجي ية، ويكون 

تق  عن ال كم ب ذه الت ابير لم ة ال 

ستة أش ر وال تزي  على ثالث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر الطف  

أو المسئول عنب إحاطة الم كمة أو 

اللجنة علماً بم ى التزام الطف  بذلك، 

  

لم كمة الع الة اإلصالحية يجوز 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة أن 

ت ظر على الطف  ارتياد أماكن أو 

م ال معينة، كما يجوز إلزامب 

بال ضور في أوقات م  دة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

، أو غير ذلك االجتماعات التوجي ية

 ويكون من القيود التي ت  دها،

ال كم ب ذه الت ابير لم ة ال تق  عن 

ستة أش ر وال تزي  على ثالث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر الطف  

أو المسئول عنب إحاطة الم كمة أو 

اللجنة علماً بم ى التزام الطف  بذلك، 
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في المواعي  التي ت  دها الم كمة أو 

 اللجنة.

في المواعي  التي ت  دها الم كمة أو 

 اللجنة.

في المواعي  التي ت  دها الم كمة أو 

 اللجنة.

 (21مادة )

 

 

 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

المستشفيات  أح إي اع الطف  في 

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للم ة التي 

ي  دها المستشفى المودع فيب 

 الطف ، بالرجوع إلى حالتب الص ية.

 

 

 (21مادة )

( الواردة في أحرتغيير كلمة ) -

 (.إحرىالسطر األول لتصبح )

 نص المادة بعر التعريل:

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

المستشفيات  إحرىإي اع الطف  في 

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للم ة التي 

ي  دها المستشفى المودع فيب 

 ية.الطف ، بالرجوع إلى حالتب الص 

 (21مادة )

دة كما أقره المانص الموافقة على  -

تغيير كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في السطر األول أحر)

 (.إحرىلتصبح )

 

 (21مادة )

 

 

 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

المستشفيات  إحرىإي اع الطف  في 

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للم ة التي 

ي  دها المستشفى المودع فيب 

 الطف ، بالرجوع إلى حالتب الص ية.
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 (22مادة )

 

 

 

 

 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

إي اع الطف  في إح ى مؤسسات أو 

االجتماعية التابعة جمعيات الرعاية 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتم ة من قبل ا. فإذا 

كان الطف  معاقاً يكون اإلي اع في 

 مركز مناسب لتأهيلب.

 (22مادة )

من ( لتصبح ))معاقاً تغيير كلمة  .1

 (.ذعي االعاقا

( المةذ افخيرتغيير عبارة ) .2

 (.رات المتاحاآخر الخيالتصبح )

 نص المادة بعر التعريل: 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

إي اع الطف  في إح ى مؤسسات أو 

جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتم ة من قبل ا. فإذا 

يكون  االعاقامن ذعي كان الطف  

 اإلي اع في مركز مناسب لتأهيلب.

 (22مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

تغيير كلمة ب مجلس النواب الموقر

، (من ذعي االعاقا( لتصبح )ـًا)معاق

( المةذ افخيرتغيير عبارة )و

 (.آخر الخيارات المتاحالتصبح )

 

 

 (22مادة )

 

 

 

 

 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

إي اع الطف  في إح ى مؤسسات أو 

جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتم ة من قبل ا. فإذا 

يكون  من ذعي االعاقاكان الطف  

 اإلي اع في مركز مناسب لتأهيلب.
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وعلى الم كمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإلي اع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

 ، وأن يكونالمالذ األخيربمثابة 

 ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزي  

م ة اإلي اع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، 

وثالث سنوات في حالة التعرض 

 للخطر وسو  المعاملة.

وعلى الم كمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإلي اع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن آخر الخيارات المتاحابمثابة 

 يكون ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزي  

م ة اإلي اع على عشر سنوات في 

وخمس سنوات في الجنح، الجنايات، 

وثالث سنوات في حالة التعرض 

 للخطر وسو  المعاملة.

 

 

وعلى الم كمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإلي اع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن آخر الخيارات المتاحابمثابة 

 يكون ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزي  

م ة اإلي اع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، 

عرض وثالث سنوات في حالة الت

 للخطر وسو  المعاملة.

 

 (23مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 

 (23مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 (23مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (23مادة )

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أو اللجنة القضاعية للطفولة 
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إلزام الطف  بالمشاركة في بعض 

األنشطة التطوعية، وللطف  ال ل 

في اختيار النشاط الذي يرغب 

بالمشاركة فيب، ويمكن للجنة أن 

تختار لب أح  األنشطة في حالة ع م 

على االختيار، وفي ال التين ق رتب 

يجب أن يتناسب النشاط مع سن 

 الطف .

إلزام الطف  بالمشاركة في بعض   

األنشطة التطوعية، وللطف  ال ل 

في اختيار النشاط الذي يرغب 

بالمشاركة فيب، ويمكن للجنة أن 

تختار لب أح  األنشطة في حالة ع م 

ق رتب على االختيار، وفي ال التين 

يجب أن يتناسب النشاط مع سن 

 الطف .

 (24مادة )

 

 

 

 

 

 

 (24مادة )

أع اللجنا إضافة عبارة ) -1

( في السطر القضائيا للط ولا

 األول من المادة.

( ميةديا كاملاإضافة عبارة ) -2

في السطر الثاني من المادة، 

 .)بالقيام(وحذف كلمة 

 (24مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

( في للط ولا أع اللجنا القضائيا)

إضافة ، والسطر األول من المادة

( في السطر ميةديا كاملاعبارة )

الثاني من المادة، وحذف كلمة 

 (24مادة )
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يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  تكليف الطف  الذي تجاوز سنب 

خمس عشرة سنة بالقيام ببعض 

األعمال دون مقاب  للمنفعة العامة، 

، وذلك ل ى أح  للم ة التي ت  دها

األشخاص االعتبارية العامة أو 

بموافقته علمرة إضافة عبارة ) -3

 (.ال تتجاعز سنا

 للمرة التيحذف عبارة ) -4

 (. تحردها

( الواردة اللجناحذف كلمة ) -5

 (.تحردهابع  كلمة )

 نص المادة بعر التعريل:

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

 أع اللجنا القضائيا للط ولاللطف  

تكليف الطف  الذي تجاوز سنب خمس 

بالقيام  ميةديا كاملاعشرة سنة 

ببعض األعمال دون مقاب  للمنفعة 

ال تتجاعز  بموافقته علمرةالعامة 

، وذلك ل ى أح  األشخاص سنا

االعتبارية العامة أو إح ى مؤسسات 

بموافقته إضافة عبارة )، و)بالقيام(

حذف ، و(علمرة ال تتجاعز سنا

حذف ، و(للمرة التي تحردهاعبارة )

( الواردة بع  كلمة اللجناكلمة )

 (.تحردها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

 أع اللجنا القضائيا للط ولاللطف  

تكليف الطف  الذي تجاوز سنب خمس 

بالقيام  ميةديا كاملاعشرة سنة 

ببعض األعمال دون مقاب  للمنفعة 

بموافقته علمرة ال تتجاعز العامة 
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إح ى مؤسسات المجتمع الم ني 

التطوعية ذات النفع العام التي 

على أال يضر ذلك ت  دها اللجنة، 

 بص ة الطف  أو نفسيتب.

المجتمع الم ني التطوعية ذات النفع 

العام التي ت  دها، على أال يضر 

 ذلك بص ة الطف  أو نفسيتب.

، وذلك ل ى أح  األشخاص سنا

االعتبارية العامة أو إح ى مؤسسات 

مجتمع الم ني التطوعية ذات النفع ال

العام التي ت  دها، على أال يضر 

 ذلك بص ة الطف  أو نفسيتب.

 (25مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25مادة )

أع اللجنا إضافة عبارة ) -1

بع  كلمة  ا(القضائيا للط ول

 (.للط ل)

كما يجوز إضافة عبارة الجملة ) -2

إلزام الط ل بعرم مبارحا منزله 

تحت رقابا عإشرا   عمكوثه فيه

علي أمره أع المسئوح عنه ل ترة 

 )الم نيا(.بع  كلمة ( معينام

 (25مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

بع   أع اللجنا القضائيا للط ولا()

كما ) إضافة عبارة، و(للط لكلمة )

إلزام الط ل بعرم مبارحا  يجوز

تحت رقابا  منزله عمكوثه فيه

عإشرا  علي أمره أع المسئوح عنه 

م )الم نيا(بع  كلمة ( ل ترة معينام

( بع  المحكما أع) إضافة عبارةع

 (25مادة )
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يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  أن تقرر إلزام الطف  بالبقا  

لفترة ال تق  عن ساعتين وال تزي  

على اثنتي عشرة ساعة في اليوم 

الواح  في نطاق جغرافي م  د 

ي ظر عليب الخروج منب. ويراعى 

أال يكون في تنفيذ هذا الت بير أي 

تعارض مع المعتق ات ال ينية للطف  

عليب من شعاعر، وع م  وما تفرضب

التأثير سلباً على التزاماتب وواجباتب 

التعليمية أو الم نية. ويتعين على 

( بع  المحكما أع) إضافة عبارة -3

 (.إحالاكلمة )

( الواردة بع  اللجناحذف كلمة ) -4

 (.تحردهاكلمة )

 نص المادة بعر التعريل: 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

 أع اللجنا القضائيا للط ولاللطف  

أن تقرر إلزام الطف  بالبقا  لفترة ال 

تق  عن ساعتين وال تزي  على اثنتي 

عشرة ساعة في اليوم الواح  في 

نطاق جغرافي م  د ي ظر عليب 

الخروج منب. ويراعى أال يكون في 

ت بير أي تعارض مع تنفيذ هذا ال

المعتق ات ال ينية للطف  وما تفرضب 

عليب من شعاعر، وع م التأثير سلباً 

حذف كلمة ، و(إحالاكلمة )

( الواردة بع  كلمة اللجنا)

 (.تحردها)

 

 

 

 

 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

 أع اللجنا القضائيا للط ولاللطف  

أن تقرر إلزام الطف  بالبقا  لفترة ال 

تق  عن ساعتين وال تزي  على اثنتي 

عشرة ساعة في اليوم الواح  في 

نطاق جغرافي م  د ي ظر عليب 

الخروج منب. ويراعى أال يكون في 

تنفيذ هذا الت بير أي تعارض مع 

المعتق ات ال ينية للطف  وما تفرضب 

 ـًاليب من شعاعر، وع م التأثير سلبع

على التزاماتب وواجباتب التعليمية أو 
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ولي أمر الطف  أو المسئول عنب 

إحاطة اللجنة علماً بم ى التزام 

الطف  بااللتزام المذكور، في 

 المواعي  التي ت  دها اللجنة.

على التزاماتب وواجباتب التعليمية أو 

كما يجوز إلزام الط ل بعرم الم نية. 

تحت  مبارحا منزله عمكوثه فيه

رقابا عإشرا  علي أمره أع 

، ويتعين المسئوح عنه ل ترة معينا

طف  أو المسئول عنب على ولي أمر ال

اللجنة علماً بم ى  المحكما أعإحاطة 

التزام الطف  بااللتزام المذكور، في 

 المواعي  التي ت  دها.

كما يجوز إلزام الط ل بعرم الم نية. 

ت تح مبارحا منزله عمكوثه فيه

رقابا عإشرا  علي أمره أع 

يتعين ، وعح عنه ل ترة معينانالمس

ول ؤعلى ولي أمر الطف  أو المس

 ـًااللجنة علم المحكما أععنب إحاطة 

بم ى التزام الطف  بااللتزام 

 ، في المواعي  التي ت  دها.المذكور

 (26مادة )

 

 

 

 

 

 (26مادة )

أع اللجنا إحالل عبارة ) -1

القضائيا للط ولا أ  تقر  الترابير 

المنصوص علي ا في المواد من 

( بالمراقبا 25( إلى )18)

إلزام بارة )م   ع االلكترعنيا(

 (26مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إحالل عبارة ب لموقرمجلس النواب ا

أع اللجنا القضائيا للط ولا أ  )

تقر  الترابير المنصوص علي ا في 

( 25( إلى )18المواد من )

 (26مادة )
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يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

للطف  إلزام الطف  بع م مبارحة 

منزلب ومكوثب فيب ت   رقابة 

الط ل بعرم مبارحا منزله عمكوثه 

فيه تحت رقابا عإشرا  علي أمره 

 (.أع المسئوح عنه ل ترة معينا

كما ( إلى )عيجوزتغيير كلمة ) -2

 (.يجوز

( بع  المحكما أعإضافة عبارة ) -3

 (إحالاكلمة )

( الواردة بع  اللجناحذف كلمة ) -4

 (.)تحردهاكلمة 

 حذف الفقرة الثانية من المادة. -5

 المادة بعر التعريل: نص

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

أع اللجنا القضائيا للط ولا للطف  

أ  تقر  الترابير المنصوص علي ا 

( 25( إلى )18في المواد من )

م   عبارة  بالمراقبا االلكترعنيا(

إلزام الط ل بعرم مبارحا منزله )

عمكوثه فيه تحت رقابا عإشرا  

علي أمره أع المسئوح عنه ل ترة 

إلى ( عيجوزتغيير كلمة )، و(معينا

إضافة عبارة ، و(كما يجوز)

، (إحالا( بع  كلمة )المحكما أع)

( الواردة بع  اللجناحذف كلمة )و

حذف الفقرة الثانية ، و()تحردهاكلمة 

 من المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لم كمة الع الة اإلصالحية 

أع اللجنا القضائيا للط ولا للطف  

أ  تقر  الترابير المنصوص علي ا 
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وإشراف ولي أمره أو المسئول عنب 

لفترة معينة، ويجوز إقران ال جز 

في المنزل بإخضاع الطف  للمراقبة 

للضوابط اإللكترونية وفقاً 

المنصوص علي ا بالالع ة التنفيذية 

ل ذا القانون أو القرارات الصادرة 

تنفيذاً لب. ويتعين على ولي أمر 

الطف  أو المسئول عنب إحاطة اللجنة 

علماً بم ى التزام الطف  بااللتزام 

المذكور، في المواعي  التي ت  دها 

 اللجنة.

وال يجوز أن يكون هذا الت بير أو 

( من 25مذكور في المادة )الت بير ال

هذا القانون ب يالً لل بس االحتياطي، 

 كما يجوز، بالمراقبا االلكترعنيا

إقران ال جز في المنزل بإخضاع 

الطف  للمراقبة اإللكترونية وفقاً 

ا بالالع ة للضوابط المنصوص علي 

التنفيذية ل ذا القانون أو القرارات 

الصادرة تنفيذاً لب. ويتعين على ولي 

أمر الطف  أو المسئول عنب إحاطة 

اللجنة علماً بم ى التزام  المحكما أع

الطف  بااللتزام المذكور، في 

 المواعي  التي ت  دها.

 

( 25( إلى )18في المواد من )

 كما يجوز، بالمراقبا االلكترعنيا

إقران ال جز في المنزل بإخضاع 

 ـًاالطف  للمراقبة اإللكترونية وفق

للضوابط المنصوص علي ا بالالع ة 

التنفيذية ل ذا القانون أو القرارات 

يتعين على ولي لب. و افيذً ادرة تنالص

ول عنب إحاطة ؤأمر الطف  أو المس

بم ى التزام ـًا اللجنة علم المحكما أع

الطف  بااللتزام المذكور، في 

 المواعي  التي ت  دها.

 



 

126 
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إذا كان  هناف خطورة على المجتمع 

 من ع م حبس الطف  احتياطياً.

 (27مادة )

يتولى مركز حماية الطف  

( من 33المنصوص عليب في المادة )

بالتنسيل مع م كمة  –هذا القانون 

ية للطف  المختصة الع الة اإلصالح

م مة  -أو اللجنة القضاعية للطفولة 

متابعة أمور األطفال الخاضعين 

لبرامج الت ريب والتأهي  أو البرامج 

التربوية الوطنية أو المودعين في 

المستشفيات المتخصصة أو 

مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

األنشطة التطوعية أو المكلفين 

 (27مادة )

الموافقة على المادة كما وردت  -

 في مشروع القانون.

 

 (27مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (27مادة )

يتولى مركز حماية الطف  

( من 33المنصوص عليب في المادة )

بالتنسيل مع م كمة  –هذا القانون 

الع الة اإلصالحية للطف  المختصة 

م مة  -أو اللجنة القضاعية للطفولة 

متابعة أمور األطفال الخاضعين 

لبرامج الت ريب والتأهي  أو البرامج 

التربوية الوطنية أو المودعين في 

ات المتخصصة أو المستشفي

مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

األنشطة التطوعية أو المكلفين 
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عمال للمنفعة العامة، وفقاً ببعض األ

(، 22(، )21(، )19ألحكام المواد )

 ( من هذا القانون.24(، )23)

ببعض األعمال للمنفعة العامة، وفقاً 

(، 22(، )21(، )19ألحكام المواد )

 ( من هذا القانون.24(، )23)

 (28مادة )

 

 

 

تنت ي الت ابير المنصوص علي ا في 

( من هذا 26)( إلى 14المواد من )

القانون بانت ا  م ت ا أو ببلوغ الطف  

 سن ال ادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لم كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  المختصة وللّجنة 

ب سب األحوال  -القضاعية للطفولة 

أن تأمر، بع  اطالع ا على  -

 (28مادة )

( الواردة االجتماعيحذف كلمة ) -

 في السطر قب  األخير من المادة.

 :نص المادة بعر التعريل

تنت ي الت ابير المنصوص علي ا في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

القانون بانت ا  م ت ا أو ببلوغ الطف  

 سن ال ادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لم كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  المختصة وللّجنة 

ب سب األحوال  -القضاعية للطفولة 

أن تأمر، بع  اطالع ا على  -

 (28مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

 ذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في السطر قب  االجتماعي)

 األخير من المادة.

 

 

 (28مادة )

 

 

 

تنت ي الت ابير المنصوص علي ا في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

القانون بانت ا  م ت ا أو ببلوغ الطف  

 سن ال ادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لم كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  المختصة وللّجنة 

ب سب األحوال  -القضاعية للطفولة 

أن تأمر، بع  اطالع ا على  -
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التقارير المق مة إلي ا وفقاً للمادة 

لى ( من هذا القانون أو بناً  ع79)

طلب النيابة المتخصصة للطف  أو 

من ولي أمره أو المسئول عنب، 

بإن ا  أي ت بير من الت ابير 

المنصوص علي ا في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تع يلب أو إب الب بآخر، وإذا رفض 

هذا الطلب فال يجوز تج ي ه إال بع  

مرور ثالثة أش ر على األق  من 

ويكون ال كم أو تاريخ رفضب، 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قاب  للطعن.

كما يجوز لم كمة الع الة 

في مواد  -اإلصالحية الكبرى للطف  

التقارير المق مة إلي ا وفقاً للمادة 

( من هذا القانون أو بناً  على 79)

طلب النيابة المتخصصة للطف  أو 

من ولي أمره أو المسئول عنب، 

ت بير من الت ابير  بإن ا  أي

المنصوص علي ا في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تع يلب أو إب الب بآخر، وإذا رفض 

هذا الطلب فال يجوز تج ي ه إال بع  

مرور ثالثة أش ر على األق  من 

تاريخ رفضب، ويكون ال كم أو 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قاب  للطعن.

كمة الع الة كما يجوز لم 

في مواد  -اإلصالحية الكبرى للطف  

التقارير المق مة إلي ا وفقاً للمادة 

( من هذا القانون أو بناً  على 79)

طلب النيابة المتخصصة للطف  أو 

من ولي أمره أو المسئول عنب، 

ت بير من الت ابير  بإن ا  أي

المنصوص علي ا في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تع يلب أو إب الب بآخر، وإذا رفض 

هذا الطلب فال يجوز تج ي ه إال بع  

مرور ثالثة أش ر على األق  من 

تاريخ رفضب، ويكون ال كم أو 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قاب  للطعن.

كمة الع الة كما يجوز لم 

في مواد  -اإلصالحية الكبرى للطف  
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الجنايات، بناً  على طلب النيابة 

المتخصصة للطف  وبع  أخذ رأي 

وضع الطف   - االجتماعيالخبير 

الم كوم عليب ت   االختبار 

 نتين.القضاعي لم ة ال تزي  على س

الجنايات، بناً  على طلب النيابة 

المتخصصة للطف  وبع  أخذ رأي 

وضع الطف  الم كوم عليب  -الخبير 

ت   االختبار القضاعي لم ة ال تزي  

 على سنتين.

الجنايات، بناً  على طلب النيابة 

المتخصصة للطف  وبع  أخذ رأي 

وضع الطف  الم كوم عليب  -الخبير 

ت   االختبار القضاعي لم ة ال تزي  

 على سنتين.

 (29مادة )

 

 

 

ال توقع على الطف  الذي لم يتجاوز 

من عمره سوى  الخامسة عشرة

الت ابير المنصوص علي ا في المواد 

(14( ،)15( ،)16( ،)17( ،)18 ،)

( من هذا 23(، )22(، )21)

القانون، فإذا كان الطف  دون السابعة 

 (29مادة )

( الخامسا عشرةتغيير عبارة ) -

خمس عشرة سنا ميةديا إلى )

 .(كاملا

 نص المادة بعر التعريل: 

ال توقع على الطف  الذي لم يتجاوز 

من  سنا ميةديا كاملا خمس عشرة

عمره سوى الت ابير المنصوص 

(، 15(، )14علي ا في المواد )

(16( ،)17( ،)18( ،)21،) (22 ،)

 (29مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

خمس ( إلى )الخامسا عشرة)

 .(عشرة سنا ميةديا كاملا

 

 

 (29مادة )

 

 

 

ال توقع على الطف  الذي لم يتجاوز 

من  سنا ميةديا كاملا خمس عشرة

عمره سوى الت ابير المنصوص 

(، 15(، )14علي ا في المواد )

(16( ،)17( ،)18( ،)21( ،)22 ،)

( من هذا القانون، فإذا كان 23)
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من عمره، ال يُ كم عليب إال بت بير 

التسليم وت بير اإلي اع في إح ى 

المستشفيات المتخصصة 

المنصوص علي ما في المادتين 

 ( من ذات القانون.21( و)15)

( من هذا القانون، فإذا كان 23)

الطف  دون السابعة من عمره، ال 

يُ كم عليب إال بت بير التسليم وت بير 

اإلي اع في إح ى المستشفيات 

المتخصصة المنصوص علي ما في 

( من ذات 21( و)15المادتين )

 القانون.

الطف  دون السابعة من عمره، ال 

يُ كم عليب إال بت بير التسليم وت بير 

اإلي اع في إح ى المستشفيات 

المتخصصة المنصوص علي ما في 

( من ذات 21( و)15المادتين )

 القانون.

 (30مادة )

 

 

 

ال ي كم باإلع ام وال بالسجن المؤب  

على المت م الذي لم تتجاوز سنب 

 ارتكاب الجريمة.الثامنة عشرة وق  

 (30مادة )

إعادة صياغة المادة على الن و  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعر التعريل: 

تسري القواعر اآلتيا في العقوبات 

التي توقع على الط ل الذي تجاعز 

سنّه خمس عشرة سنا ميةديا 

كاملا علم يتجاعز ثماني عشرة سنا 

 (30مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 

 (30مادة )

 

 

 

باإلع ام وال بالسجن المؤب  ال ي كم 

على المت م الذي لم تتجاوز سنب 

 الثامنة عشرة وق  ارتكاب الجريمة.
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ومع ع م اإلخالل بأحكام المواد 

( من قانون 72(، )71(، )70)

العقوبات، إذا ارتكب الطف  الذي 

تجاوز سنب الخامسة عشرة من 

عمره جريمة عقوبت ا اإلع ام أو 

السجن المؤب ، ي كم عليب بالسجن 

المؤق  أو ال بس لم ة سنة على 

األق ، فإن كان  الجريمة عقوبت ا 

 المؤق  ي كم عليب بال بس. السجن

وإذا ارتكب الطف  الذي تجاوز سنب 

خمس عشرة سنة جريمة عقوبت ا 

ال بس، يجوز للم كمة ب ال من 

ال كم بعقوبة ال بس أن ت كم عليب 

بأح  الت ابير المنصوص علي ا في 

(، 20(، )19(، )18(، )16المواد )

ميةديا كاملا عقت ارتكابه 

 :الجريما

إذا كانت الجريما عقوبت ا االعرام 

نزلت العقوبا الى السجن المنقت أع 

الحبس لمرة سنا على افقلم فصذا 

ت عقوبت ا السجن المنبر أع كان

المنقت نزلت إلى عقوبا الجنحا. 

عإذا كانت الجريما تُشكل جنحا 

عكا  للعقوبا حر أدنى خاص فة 

يتقير القاضي به في تقرير العقوبام 

عإذا كانت العقوبا حبساً عغراما 

معا حكم القاضي بصحرى هاتين 

العقوبتين فقطم عإذا كانت العقوبا 

ر أدنى خاص حبساً غير مقير بح

ومع ع م اإلخالل بأحكام المواد 

( من قانون 72(، )71(، )70)

العقوبات، إذا ارتكب الطف  الذي 

تجاوز سنب الخامسة عشرة من 

عمره جريمة عقوبت ا اإلع ام أو 

بالسجن  السجن المؤب ، ي كم عليب

المؤق  أو ال بس لم ة سنة على 

األق ، فإن كان  الجريمة عقوبت ا 

 السجن المؤق  ي كم عليب بال بس.

وإذا ارتكب الطف  الذي تجاوز سنب 

خمس عشرة سنة جريمة عقوبت ا 

ال بس، يجوز للم كمة ب ال من 

ال كم بعقوبة ال بس أن ت كم عليب 

بأح  الت ابير المنصوص علي ا في 

(، 20(، )19(، )18(، )16) المواد
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(21( ،)22( ،)23( ،)24( ،)25 ،)

 .( من هذا القانون26)

وإذا ُحكم على الطف  الذي تجاوز 

سنب خمس عشرة سنة بعقوبة 

السجن، يجب على م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  المختصة مراقبة 

م ى التق م الذي ي ققب الطف  بناً  

على تقرير يتم تق يمب للم كمة من 

مركز اإلصالم والتأهي  المودع بب 

بع  انقضا  نصف م ة العقوبة 

استمرار سجن الطف  مباشرة، لتقرر 

أو إب ال السجن بأح  الت ابير 

المنصوص علي ا في المواد المشار 

 إلي ا في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

جاز للقاضي الحكم بالغراما برالً 

 .منه

عإذا توافر في الجنحا ظر  مخ ف 

تطبم أحكام ال قرة السابقام عيجوز 

للمحكما برالً من الحكم بعقوبا 

سالبا للحريا أع بالغراما أ  تحكم 

عليه بأحر الترابير المنصوص 

(م 18(م )16علي ا في المواد )

(م 23)(م 22(م )21(م )20(م )19)

( من هذا 26(م )25(م )24)

 .القانو 

عإذا ُحكم على ل ل تجاعزت سنه 

خمس عشرة سنا ميةديا كاملا 

بعقوبا سالبا للحريام يجب على 

محكما العرالا االصةحيا للط ل 

(21( ،)22( ،)23( ،)24( ،)25 ،)

 ( من هذا القانون.26)

وإذا ُحكم على الطف  الذي تجاوز 

سنب خمس عشرة سنة بعقوبة 

السجن، يجب على م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  المختصة مراقبة 

م ى التق م الذي ي ققب الطف  بناً  

 على تقرير يتم تق يمب للم كمة من

مركز اإلصالم والتأهي  المودع بب 

بع  انقضا  نصف م ة العقوبة 

مباشرة، لتقرر استمرار سجن الطف  

أو إب ال السجن بأح  الت ابير 

المنصوص علي ا في المواد المشار 

 إلي ا في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
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المختصا مراقبا مرى التقرم الذي 

يحققه الط ل بناًم على تقرير يقرم 

للمحكما من مركز االصةح 

  به بعر انقضام عالتأهيل المود

نصف مرة العقوبا مباشرةم لتقرر 

استمرار تن يذ العقوبا أع إبرال ا 

بأحر الترابير المنصوص علي ا في 

المواد الُمشار إلي ا في ال قرة 

 .الثالثا من هذه المادة

 

 (31مادة )

 

 

 

 (31مادة )

الخطأ اإلمالعي في كلمة تص يح  -

 (.االخةح( لتصبح )االخةح)

 نص المادة بعر التعريل:

 (31مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تص يح ب مجلس النواب الموقر

( االخةحالخطأ اإلمالعي في كلمة )

 (.االخةحلتصبح )

 (31مادة )
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ال يجوز أن تُوقع على الطف  سوى 

المنصوص العقوبات والت ابير 

 علي ا في هذا القانون.

وذلك فيما ع ا ال كم أو األمر بغلل 

الم ال المستخ مة في ارتكاب 

الجريمة، وال كم بمصادرة األشيا  

المضبوطة مع الطف  الم كوم عليب، 

والتي يكون ق  ت ص  علي ا من 

الجريمة أو استعمل ا في ا أو اتخذها 

أجراً الرتكاب ا، أو يكون من شأن ا 

ستعم  في جريمة، أو يكون أن ت

صنع ا أو حيازت ا أو إحرازها أو 

استعمال ا أو التعام  في ا جريمة ولو 

 لم تكن مملوكة للطف .

ال يجوز أن تُوقع على الطف  سوى 

العقوبات والت ابير المنصوص 

 علي ا في هذا القانون.

وذلك فيما ع ا ال كم أو األمر بغلل 

الم ال المستخ مة في ارتكاب 

الجريمة، وال كم بمصادرة األشيا  

مع الطف  الم كوم عليب، المضبوطة 

والتي يكون ق  ت ص  علي ا من 

الجريمة أو استعمل ا في ا أو اتخذها 

أجراً الرتكاب ا، أو يكون من شأن ا 

أن تستعم  في جريمة، أو يكون 

صنع ا أو حيازت ا أو إحرازها أو 

جريمة ولو  استعمال ا أو التعام  في ا

 لم تكن مملوكة للطف .

على الطف  سوى ال يجوز أن تُوقع 

العقوبات والت ابير المنصوص 

 علي ا في هذا القانون.

وذلك فيما ع ا ال كم أو األمر بغلل 

الم ال المستخ مة في ارتكاب 

الجريمة، وال كم بمصادرة األشيا  

المضبوطة مع الطف  الم كوم عليب، 

والتي يكون ق  ت ص  علي ا من 

و استعمل ا في ا أو اتخذها الجريمة أ

الرتكاب ا، أو يكون من شأن ا  اأجرً 

أن تستعم  في جريمة، أو يكون 

صنع ا أو حيازت ا أو إحرازها أو 

جريمة ولو  استعمال ا أو التعام  في ا

 لم تكن مملوكة للطف .
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بال قوق  االخاللوذلك كلب دون 

العينية للغير حسن النية، تجاه الطف  

نب، أو تجاه ولي أمره أو المسئول ع

 نتيجة ارتكاب الطف  للجريمة.

بال قوق  االخةحوذلك كلب دون 

العينية للغير حسن النية، تجاه الطف  

أو تجاه ولي أمره أو المسئول عنب، 

 نتيجة ارتكاب الطف  للجريمة.

بال قوق  االخةحوذلك كلب دون 

الطف   العينية للغير حسن النية، تجاه

ول عنب، ؤأو تجاه ولي أمره أو المس

 الطف  للجريمة.نتيجة ارتكاب 

 (32مادة )

ال يجوز إي اع األطفال أو الت فل 

علي م أو حبس م أو سجن م مع 

غيرهم من البالغين في مكان واح ، 

ويراعى في تنفيذ اإلي اع أو الت فل 

أو ال بس أو السجن تصنيف 

األطفال ب سب السن والجنس ونوع 

 الجريمة وم ة العقوبة.

 

 

 

 (32مادة )

لمادة كما وردت في الموافقة على ا -

 مشروع القانون.

 

 (32مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (32مادة )

ال يجوز إي اع األطفال أو الت فل 

علي م أو حبس م أو سجن م مع 

غيرهم من البالغين في مكان واح ، 

ويراعى في تنفيذ اإلي اع أو الت فل 

أو ال بس أو السجن تصنيف 

األطفال ب سب السن والجنس ونوع 

 الجريمة وم ة العقوبة.
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 الباب الثالث

 حمايا الط ل من سوم المعاملا

 (33مادة )

يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية مركز يسمى "مركز 

حماية الطف " يضم ب يكلب التنظيمي 

مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية 

خلية بشئون الع ل ووزارات ال ا

 والص ة والتربية والتعليم.

 الباب الثالث

 حمايا الط ل من سوم المعاملا

 (33مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 حمايا الط ل من سوم المعاملا

 (33مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 الط ل من سوم المعاملاحمايا 

 (33مادة )

يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية مركز يسمى "مركز 

حماية الطف " يضم ب يكلب التنظيمي 

مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية 

بشئون الع ل ووزارات ال اخلية 

 والص ة والتربية والتعليم.

 (34مادة )

 

 

 

 

 

 (34مادة )

تص يح الخطأ اللغوي في كلمة  -1

 .(عأعضام( لتصبح ))عأعضامً 

تع ي  صياغة الفقرة الثانية من  -2

 المادة على الن و الوارد أدناه.

 نص المادة بعر التعريل: 

 (34مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

تص يح ب مجلس النواب الموقر

( )عأعضامً الخطأ اللغوي في كلمة 

تع ي  صياغة ، و(عأعضاملتصبح )

 .من المادةالفقرة الثانية 

 (34مادة )
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يكون لمركز حماية الطف  مجلس 

إدارة يشك  ك  ثالث سنوات بقرار 

من الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، من رعيس من أص اب 

يمثلون  وأعضا ً االختصاص 

 الوزارات والج ات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون الع ل. -1

 وزارة ال اخلية. -2

 وزارة الص ة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -6

الج ة المعنية بشئون  -7

 اإلعالم.

يكون لمركز حماية الطف  مجلس 

إدارة يشك  ك  ثالث سنوات بقرار 

من الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، من رعيس من أص اب 

يمثلون  عأعضاماالختصاص 

 الوزارات والج ات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون الع ل. -1

 وزارة ال اخلية. -2

 وزارة الص ة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

المعنية بشئون التنمية  الوزارة -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -6

 الج ة المعنية بشئون اإلعالم. -7

 

 

يكون لمركز حماية الطف  مجلس 

سنوات بقرار إدارة يشك  ك  ثالث 

ون التنمية ؤمن الوزير المعني بش

االجتماعية، من رعيس من أص اب 

يمثلون  عأعضاماالختصاص 

 الوزارات والج ات اآلتية:

 المعنية بشئون الع ل. الوزارة -1

 وزارة ال اخلية. -2

 وزارة الص ة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -6

 الج ة المعنية بشئون اإلعالم. -7
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عضوين من مؤسسات المجتمع -8

الم ني المختصة بالطفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

ويقوم مجلس اإلدارة بوضع الع ة 

داخلية لتنظيم عم  المركز، 

عي  اجتماع مجلس اإلدارة وموا

 وآلية اتخاذ قراراتب وتوصياتب.

عضوين من مؤسسات المجتمع  -8

الم ني المختصة بالطفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

عيتولى مجلس االدارة الم ام 

 :عالصةحيات اآلتيا

 عضع الخطط عالبرامج الك يلا -1

بوقايا الط ل عحمايته من سوم 

 المعاملا عاالشرا  على تن يذها.

التنسيم مع كافا الج ات  -2

المعنيام الرسميا عافهليام بشأ  

 حمايا الط ل من سوم المعاملا.

االشرا  على نشال المركز  -3

 عأعماله.

عضوين من مؤسسات المجتمع  -8

الم ني المختصة بالطفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 االجتماعية.التنمية 

عيتولى مجلس االدارة الم ام 

 :عالصةحيات اآلتيا

عضع الخطط عالبرامج الك يلا  -1

بوقايا الط ل عحمايته من سوم 

 المعاملا عاالشرا  على تن يذها.

التنسيم مع كافا الج ات  -2

المعنيام الرسميا عافهليام بشأ  

 حمايا الط ل من سوم المعاملا.

االشرا  على نشال المركز  -3

 عأعماله.
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تقريم المشورة للج ات المعنيا  -4

بشأ  حمايا الط ل من سوم 

 المعاملا.

عالبحوث  عضع خطط للرراسات -5

المتعلقا بظاهرة سوم معاملا 

 افل اح عاالشرا  على تن يذها.

عضع الئحا داخليا لتنظيم عمل  -6

المركز عمواعير اجتما  مجلس 

االدارة عآليا اتخاذ قراراته 

 عتوصياته.

تقريم المشورة للج ات المعنيا  -4

بشأ  حمايا الط ل من سوم 

 المعاملا.

عضع خطط للرراسات عالبحوث  -5

المتعلقا بظاهرة سوم معاملا 

 افل اح عاالشرا  على تن يذها.

عضع الئحا داخليا لتنظيم عمل  -6

المركز عمواعير اجتما  مجلس 

االدارة عآليا اتخاذ قراراته 

 عتوصياته.

 (35مادة )

يتولى رعيس مجلس إدارة مركز 

حماية الطف  رسم سياسة المركز في 

شأن حماية الطف  من سو  المعاملة 

وحسن رعايتب، واإلشراف على 

 (35مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.  

 

 (35مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.  

 

 (35مادة )

يتولى رعيس مجلس إدارة مركز 

حماية الطف  رسم سياسة المركز في 

شأن حماية الطف  من سو  المعاملة 

وحسن رعايتب، واإلشراف على 
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سير العم  بالمركز وعلى أعمالب 

 وأنشطتب.

سير العم  بالمركز وعلى أعمالب 

 وأنشطتب.

 (36مادة )

ام يتولى مركز حماية الطف  الم 

 اآلتية:

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطف  وحمايتب من سو  

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

التنسيل مع كافة الج ات المعنية،  -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 الطف  من سو  المعاملة.

تق يم المشورة للج ات المعنية  -3

بشأن حماية الطف  من سو  

 المعاملة.

 (36مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.  

 

 (36مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.  

 

 (36مادة )

يتولى مركز حماية الطف  الم ام 

 اآلتية:

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطف  وحمايتب من سو  

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

التنسيل مع كافة الج ات المعنية،  -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 الطف  من سو  المعاملة.

تق يم المشورة للج ات المعنية  -3

بشأن حماية الطف  من سو  

 المعاملة.
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وضع خطط لل راسات والب وث  -4

المتعلقة بظاهرة سو  معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

أية م ام أخرى يرد النص علي ا  -5

القانون أو في الع تب في هذا 

 التنفيذية.

وضع خطط لل راسات والب وث  -4

المتعلقة بظاهرة سو  معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

أية م ام أخرى يرد النص علي ا  -5

القانون أو في الع تب في هذا 

 التنفيذية.

 (37مادة )

يكون مركز حماية الطف  هو الج ة 

المركزية التي تتولى تقييم وإيوا  

ومتابعة شئون األطفال المعرضين 

لسو  المعاملة وتنسيل الخ مات التي 

تق م ل م ولعاعالت م من قب  الج ات 

المعنية، ولب في سبي  ذلك ممارسة 

 االختصاصات اآلتية:

 (37مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (37مادة )

 المادة كما وردنص لموافقة على ا -

 في مشروع القانون.

 (37مادة )

يكون مركز حماية الطف  هو الج ة 

المركزية التي تتولى تقييم وإيوا  

ومتابعة شئون األطفال المعرضين 

لسو  المعاملة وتنسيل الخ مات التي 

تق م ل م ولعاعالت م من قب  الج ات 

المعنية، ولب في سبي  ذلك ممارسة 

 االختصاصات اآلتية:
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اتخاذ كافة الت ابير المباشرة  -1

ماية الطف  من سو  والعاجلة ل 

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من  -2

األطفال لسو  المعاملة من النواحي 

الص ية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجرا ات المناسبة ل ا.

متابعة حاالت من تعرض من  -3

األطفال لسو  المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمب إلى ولي 

 ه أو المسئول عنب.أمر

توفير رعاية ب يلة خارج العاعلة  -4

لمن تعرض من األطفال لسو  

المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 

اتخاذ كافة الت ابير المباشرة  -1

والعاجلة ل ماية الطف  من سو  

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من  -2

و  المعاملة من النواحي األطفال لس

الص ية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجرا ات المناسبة ل ا.

متابعة حاالت من تعرض من  -3

األطفال لسو  المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمب إلى ولي 

 أمره أو المسئول عنب.

توفير رعاية ب يلة خارج العاعلة  -4

األطفال لسو  لمن تعرض من 

المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 
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وذلك إذا كان  حياة الطف  م  دة 

بالخطر أو إذا وقع اعت ا  جنسي 

عليب من ولي أمره أو المسئول عنب 

 أو القاعمين على شئونب.

اتخاذ كافة إجرا ات تأهي  الطف  -5

لذي تعرض لسو  المعاملة ا

وعاعلتب بما يكف  عودتب إلى أسرتب 

ب الة طبيعية، بما في ذلك العالج 

والتأهي  النفسي وال ورات التثقيفية 

والتعليمية وتنمية الم ارات 

االجتماعية وم ارات حماية الذات 

ل ى الطف  ومعالجة اإلدمان ل ى 

 الوال ين أو المتولي رعايتب.

وذلك إذا كان  حياة الطف  م  دة 

بالخطر أو إذا وقع اعت ا  جنسي 

عليب من ولي أمره أو المسئول عنب 

 أو القاعمين على شئونب.

اتخاذ كافة إجرا ات تأهي  الطف  -5

الذي تعرض لسو  المعاملة 

وعاعلتب بما يكف  عودتب إلى أسرتب 

يعية، بما في ذلك العالج ب الة طب

والتأهي  النفسي وال ورات التثقيفية 

والتعليمية وتنمية الم ارات 

االجتماعية وم ارات حماية الذات 

ل ى الطف  ومعالجة اإلدمان ل ى 

 الوال ين أو المتولي رعايتب.
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لتلقي ال االت توفير خط ساخن  -6

أو الشكاوى المتعلقة بسو  معاملة 

 األطفال.

توفير خط ساخن لتلقي ال االت  -6

أو الشكاوى المتعلقة بسو  معاملة 

 األطفال.

 (38مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (38مادة )

رئيس مجلس )تغيير عبارة  -1

( لتصبح إدارة مركز حمايا الط ل

في رئيس مركز حمايا الط ل( )

 .الفقرة األولى من المادة

)رئيس مجلس  تغيير عبارتي -2

( الواردتين رئيس المجلس، االدارة

رئيس في الفقرة الثانية إلى )

 (. المركز

 نص المادة بعر التعريل:

 

 

 (38مادة )

 قرار مجلس النوابالموافقة على  -

رئيس مجلس تغيير عبارة )ب الموقر

( لتصبح إدارة مركز حمايا الط ل

في  (رئيس مركز حمايا الط ل)

 .الفقرة األولى من المادة

 قرار مجلس النوابالموافقة على  -

)رئيس مجلس  عبارة تغييرب الموقر

الفقرة  ب اية في ة( الوارداالدارة

 (. رئيس المركزالثانية إلى )

)رئيس حالل عبارة قررت اللجنة إ -

رعيس م   عبارة ) مجلس االدارة(

 (38مادة )
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رعيس مجلس إدارة مركز حماية يع  

في ب اية ك  سنة مالية تقريراً  الطف 

سنوياً عن نشاط المركز خالل السنة 

المالية السابقة، يتضمن ت  ي  ما 

يواجب المركز من معوقات وال لول 

 المقترحة بشأن ا.

اإلدارة  رعيس مجلسويعرض 

التقرير على مجلس اإلدارة قب  

مضي ش رين من ب اية السنة المالية 

لمناقشتب والموافقة عليب، وفور 

رعيس إقرار المجلس للتقرير يقوم 

برفعب إلى الوزير المعني  المجلس

بشئون التنمية االجتماعية مشفوعاً 

 

في  رئيس مركز حمايا الط ليع  

ب اية ك  سنة مالية تقريراً سنوياً عن 

نشاط المركز خالل السنة المالية 

السابقة، يتضمن ت  ي  ما يواجب 

المركز من معوقات وال لول 

 المقترحة بشأن ا.

التقرير على  رئيس المركزويعرض 

مجلس اإلدارة قب  مضي ش رين 

من ب اية السنة المالية لمناقشتب 

رار المجلس والموافقة عليب، وفور إق

برفعب  رئيس المركزللتقرير يقوم 

إلى الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية مشفوعاً بمالحظات 

 المجلس عليب، التخاذ ما يلزم.

 في الفقرة الثانية واردة( الالمجلس

 .من المادة

 

في  رئيس مركز حمايا الط ليع  

ـًا سنويا ب اية ك  سنة مالية تقريرً 

عن نشاط المركز خالل السنة المالية 

السابقة، يتضمن ت  ي  ما يواجب 

المركز من معوقات وال لول 

 المقترحة بشأن ا.

التقرير على  رئيس المركزويعرض 

مجلس اإلدارة قب  مضي ش رين 

من ب اية السنة المالية لمناقشتب 

والموافقة عليب، وفور إقرار المجلس 

 رئيس مجلس االدارةللتقرير يقوم 

ون ؤبرفعب إلى الوزير المعني بش

ـًا عالتنمية االجتماعية مشفو



 

146 
 

 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

بمالحظات المجلس عليب، التخاذ ما 

 يلزم.

بمالحظات المجلس عليب، التخاذ ما 

 يلزم.

 (39مادة )

ية الطف  سجالً خاصاً يع  مركز حما

تقي  فيب حاالت سو  معاملة 

األطفال، ويكون ك  ما ي ون في هذا 

السج  سرياً ال يجوز إفشاؤه أو 

االطالع عليب إال بإذن من النيابة 

المتخصصة للطف ، أو اللجنة 

القضاعية للطفولة أو إح ى م اكم 

الع الة اإلصالحية للطف ، أو أية 

 ل.م كمة مختصة، ب سب األحوا

 (39مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (39مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (39مادة )

يع  مركز حماية الطف  سجاًل 

تقي  فيب حاالت سو  معاملة  ـًاخاص

ون ك  ما ي ون في هذا األطفال، ويك

ال يجوز إفشاؤه أو  ـًاالسج  سري

االطالع عليب إال بإذن من النيابة 

المتخصصة للطف ، أو اللجنة 

القضاعية للطفولة أو إح ى م اكم 

الع الة اإلصالحية للطف ، أو أية 

 م كمة مختصة، ب سب األحوال.

 (40مادة )

 

 

 (40مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 (40مادة )

 قررت اللجنة إضافة تعريف -

، المادة االستغالل االقتصادي إلى

 (40مادة )
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يقص  بسو  المعاملة في تطبيل 

أحكام هذا القانون، ك  فع  أو امتناع 

من شأنب أن يؤدي إلى أذًى مباشر أو 

غير مباشر للطف  ي ول دون تنشئتب 

ونموه على ن و سليم وآمن وص ي، 

ويشم  ذلك سو  المعاملة الجس ية 

أو النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو 

االستغالل االقتصادي. ويقص  

و  المعاملة الجس ية، ك  فع  من بس

عيقصر على الن و التالي " 

فعل  باالستغةح االقتصاديم كل

يترتب عليه أعبام ثقيلا على الط ل 

صحته أع  عي رد سةمته أع

رفاهيتهم باستغةح ضع ه أع عرم 

 .".قررته على الرفا  عن حقوقه

 

 

 

 

 

 

يقص  بسو  المعاملة في تطبيل 

ناع أحكام هذا القانون، ك  فع  أو امت

من شأنب أن يؤدي إلى أذًى مباشر أو 

غير مباشر للطف  ي ول دون تنشئتب 

ونموه على ن و سليم وآمن وص ي، 

ويشم  ذلك سو  المعاملة الجس ية 

أو النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو 

االستغالل االقتصادي. ويقص  

بسو  المعاملة الجس ية، ك  فع  من 
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شأنب أن يؤدي إلى اإليذا  الجس ي 

 المتعم  للطف .

ويقص  بسو  المعاملة النفسية، ك  

فع  من شأنب أن يؤدي إلى اإلضرار 

 بالنمو النفسي والص ي للطف .

ويقص  بسو  المعاملة الجنسية، 

تعريض الطف  ألي نشاط جنسي، 

بما في ذلك إظ ار العورة أو 

 اعبة أو اإليالج )الفرجي أو الم

الشرجي( أو الشروع فيب أو تعريض 

الطف  لمشاه ة األفالم أو الصور 

اإلباحية أو استخ امب في إنتاج ا أو 

 توزيع ا بأي شك .

ويقص  باإلهمال، ع م قيام الوال ين 

أو من يتولى رعايتب بما يجب عليب 

 ي شأنب أن يؤدي إلى اإليذا  الجس

 المتعم  للطف .

ويقص  بسو  المعاملة النفسية، ك  

فع  من شأنب أن يؤدي إلى اإلضرار 

 بالنمو النفسي والص ي للطف .

ويقص  بسو  المعاملة الجنسية، 

تعريض الطف  ألي نشاط جنسي، 

بما في ذلك إظ ار العورة أو 

الم اعبة أو اإليالج )الفرجي أو 

الشرجي( أو الشروع فيب أو تعريض 

الطف  لمشاه ة األفالم أو الصور 

اإلباحية أو استخ امب في إنتاج ا أو 

 توزيع ا بأي شك .

ويقص  باإلهمال، ع م قيام الوال ين 

أو من يتولى رعايتب بما يجب عليب 
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القيام بب للم افظة على حياة وسالمة 

 الطف .

 

 

 

 

 

وإذا وقع سو  معاملة الطف  الجس ية 

أو الجنسية من ولي أمر الطف  أو 

المسئول عنب، تول  النيابة العامة 

 تعيين من يمث  الطف  قانوناً.

 

 

 

 

القيام بب للم افظة على حياة وسالمة 

 الطف .

 عيقصر باالستغةح االقتصاديم كل

فعل يترتب عليه أعبام ثقيلا على 

 ل عي رد سةمته أعصحته أع الط

رفاهيتهم باستغةح ضع ه أع عرم 

 .قررته على الرفا  عن حقوقه

وإذا وقع سو  معاملة الطف   

لجنسية من ولي أمر الجس ية أو ا

ول عنب، تول  النيابة ؤالطف  أو المس

 .ـًاعامة تعيين من يمث  الطف  قانونال
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 (41مادة )

ي ظر استغالل الطف  في مختلف 

أشكال اإلجرام المنظم وغير المنظم، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصب 

والكراهية فيب، وت ريضب على 

 القيام بأعمال العنف والترويع.

 (41مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 

 (41مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (41مادة )

استغالل الطف  في مختلف ي ظر 

أشكال اإلجرام المنظم وغير المنظم، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصب 

والكراهية فيب، وت ريضب على 

 القيام بأعمال العنف والترويع.

 (42مادة )

 

 

 

 

يُ ظر است راج األطفال واستغالل م 

عبر شبكة اإلنترن  أو شبكات 

المعلومات األخرى، وغيرها من 

 (42مادة )

 )افل اح عاستغةل م(تغيير عبارة  -

، وكلمة )الط ل عاستغةله(لتصبح 

 .)عمره(لتصبح  )أعمارهم(

 )نص المادة بعر التعريل(

 الط ل عاستغةلهيُ ظر است راج 

عبر شبكة اإلنترن  أو شبكات 

المعلومات األخرى، وغيرها من 

 (42مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

لتصبح  )افل اح عاستغةل م(

، وكلمة عاستغةله()الط ل 

 .)عمره(لتصبح  )أعمارهم(

 (42مادة )

 

 

 

 

 الط ل عاستغةلهيُ ظر است راج 

عبر شبكة اإلنترن  أو شبكات 

المعلومات األخرى، وغيرها من 
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االتصال ال  يثة، في أمور وساع  

منافية لآلداب العامة والنظام العام أو 

 ال تتناسب مع أعمارهم.

وساع  االتصال ال  يثة، في أمور 

منافية لآلداب العامة والنظام العام أو 

 .عمرهال تتناسب مع 

تصال ال  يثة، في أمور وساع  اال

داب العامة والنظام العام أو منافية لآل

 .عمرهال تتناسب مع 

 (43مادة )

إذا تبين للطبيب ل ى ف ص طف  أنب 

ق  تعرض ألي من حاالت سو  

المعاملة وأن خروجب من المستشفى 

يعرض حياتب وسالمتب للخطر، 

وجب عليب ع م تسليمب إلى ولي 

أمره أو المسئول عنب، وإبالغ م ير 

المستشفى الذي يعم  فيب باألمر 

فوراً ليتولى إبالغ مركز حماية 

خصصة للطف  الطف  أو النيابة المت

التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الطبيب 

 (43مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (43مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (43مادة )

إذا تبين للطبيب ل ى ف ص طف  أنب 

ق  تعرض ألي من حاالت سو  

المعاملة وأن خروجب من المستشفى 

يعرض حياتب وسالمتب للخطر، 

وجب عليب ع م تسليمب إلى ولي 

أمره أو المسئول عنب، وإبالغ م ير 

المستشفى الذي يعم  فيب باألمر 

فوراً ليتولى إبالغ مركز حماية 

خصصة للطف  الطف  أو النيابة المت

التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الطبيب 
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حالة الطف  في عيادتب الخاصة 

 وجب عليب اإلبالغ بنفسب.

 

 

حالة الطف  في عيادتب الخاصة 

 وجب عليب اإلبالغ بنفسب.

 

 (44مادة )

 

 

 

يجب على ك  من وص  إلى علمب 

معلومات بوجود طف  في إح ى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

( من المادة 9( إلى )1في البنود من )

( من هذا القانون أو إح ى 12)

حاالت سو  المعاملة المذكورة في 

( منب، أن يبادر إلى 40المادة )

 (44مادة )

( لتصبح ذات القانو تغيير عبارة ) -

 (.هذا القانو )

 نص المادة بعر التعريل: 

يجب على ك  من وص  إلى علمب 

معلومات بوجود طف  في إح ى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

( من المادة 9( إلى )1في البنود من )

( من هذا القانون أو إح ى 12)

حاالت سو  المعاملة المذكورة في 

( منب، أن يبادر إلى 40المادة )

 (44مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

هذا ( لتصبح )ذات القانو )

 (.القانو 

 (44مادة )

 

 

 

يجب على ك  من وص  إلى علمب 

معلومات بوجود طف  في إح ى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

( من المادة 9( إلى )1في البنود من )

( من هذا القانون أو إح ى 12)

حاالت سو  المعاملة المذكورة في 

( منب، أن يبادر إلى 40المادة )
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اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الج ات 

( 45مادة )المنصوص علي ا في ال

من ذات القانون، وأن يزودها بما ق  

يكون ل يب من معلومات في هذا 

 الشأن.

اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الج ات 

( 45مادة )المنصوص علي ا في ال

، وأن يزودها بما ق  هذا القانو من 

يكون ل يب من معلومات في هذا 

 الشأن.

اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الج ات 

( 45مادة )المنصوص علي ا في ال

، وأن يزودها بما ق  هذا القانو من 

يكون ل يب من معلومات في هذا 

 الشأن.

 (45مادة )

تُق م البالغات والشكاوى عن حاالت 

تعرض الطف  للخطر أو سو  

 المعاملة إلى أي من الج ات اآلتية:

مركز حماية الطف  المنصوص  -1

( من هذا 33عليب في المادة )

 القانون.

 العامة.النيابة  -2

 مركز الشرطة. -3

 (45مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (45مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (45مادة )

ت والشكاوى عن حاالت تُق م البالغا

تعرض الطف  للخطر أو سو  

 المعاملة إلى أي من الج ات اآلتية:

مركز حماية الطف  المنصوص  -1

( من هذا 33عليب في المادة )

 القانون.

 النيابة العامة. -2

 مركز الشرطة. -3
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الج ات المسئولة بالوزارة -4

المعنية بشئون الع ل ووزارات 

 ال اخلية والص ة والتربية والتعليم.

وعلى الج ات المنصوص علي ا في 

( من الفقرة 4( إلى )2البنود من )

في حالة  -األولى من هذه المادة 

تبليغ ا عن أي من حاالت تعرض 

أن  -المعاملة الطف  للخطر أو سو  

تبادر إلى إخطار مركز حماية الطف  

 بكافة الوقاعع التي تم التبليغ عن ا.

وي ظر الكشف عن هوية الطف  

الذي تعرض ل الة من حاالت 

التعرض للخطر أو لسو  المعاملة أو 

هوية من أسا  معاملتب عن  استخ ام 

المعلومات لنشر الت ليالت أو 

الج ات المسئولة بالوزارة -4

المعنية بشئون الع ل ووزارات 

 والتعليم. ال اخلية والص ة والتربية

وعلى الج ات المنصوص علي ا في 

( من الفقرة 4( إلى )2البنود من )

في حالة  -األولى من هذه المادة 

تبليغ ا عن أي من حاالت تعرض 

أن  -الطف  للخطر أو سو  المعاملة 

تبادر إلى إخطار مركز حماية الطف  

 بكافة الوقاعع التي تم التبليغ عن ا.

ف  وي ظر الكشف عن هوية الط

الذي تعرض ل الة من حاالت 

التعرض للخطر أو لسو  المعاملة أو 

هوية من أسا  معاملتب عن  استخ ام 

المعلومات لنشر الت ليالت أو 
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ية. اإلحصاعيات أو التقارير الرسم

كما ي ظر الكشف عن هوية من قام 

بالتبليغ عن أي من حاالت سو  

معاملة الطف  إال في األحوال التي 

 يقررها القانون.

اإلحصاعيات أو التقارير الرسمية. 

كما ي ظر الكشف عن هوية من قام 

بالتبليغ عن أي من حاالت سو  

معاملة الطف  إال في األحوال التي 

 نون.يقررها القا

 (46مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (46مادة )

تص يح الخطأ اللغوي في كلمة  .1

( من 2بالبن  ) ( الواردة)مقتضى

 .(مقتضياً الفقرة الثانية لتصبح )

( الواردة في تسلمهتع ي  كلمة ) .2

الفقرة األخيرة من المادة لتصبح 

 (.إعةنه)

 نص المادة بعر التعريل:

إذا قُ م إلى مركز حماية الطف  بالغ 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

 (46مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (46مادة )
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إذا قُ م إلى مركز حماية الطف  بالغ 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطف  للخطر أو سو  

 المعاملة، وجب عليب القيام بما يلي:

است عا  الطف  أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنب واالستماع إلى أقوال م 

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

األمر، على للت قل من م ى ج ية 

أن يجري ذلك داخ  المركز وليس 

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على الطف  المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أح  موظفي المركز 

لالستماع إلى أقوال الطف  في مكان 

 تواج ه.

تعرض الطف  للخطر أو سو  

 يلي:المعاملة، وجب عليب القيام بما 

است عا  الطف  أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنب واالستماع إلى أقوال م 

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

للت قل من م ى ج ية األمر، على 

أن يجري ذلك داخ  المركز وليس 

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على الطف  المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أح  موظفي المركز 

ى أقوال الطف  في مكان لالستماع إل

 تواج ه.

إجرا  الف ص الطبي للطف   -2

للوقوف على م ى إصابتب بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

إذا قُ م إلى مركز حماية الطف  بالغ 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطف  للخطر أو سو  

 بما يلي: المعاملة، وجب عليب القيام

است عا  الطف  أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنب واالستماع إلى أقوال م 

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

للت قل من م ى ج ية األمر، على 

أن يجري ذلك داخ  المركز وليس 

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على الطف  المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أح  موظفي المركز 

لالستماع إلى أقوال الطف  في مكان 

 تواج ه.
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إجرا  الف ص الطبي للطف   -2

للوقوف على م ى إصابتب بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

اً، أو أي مرض آخر ناتج يُنق  جنسي

عن تعرضب للخطر أو سو  

 المعاملة.

وإذا ثب  للمركز ص ة البالغ أو 

الشكوى وأن الطف  ق  تعرض 

بالفع  للخطر أو سو  المعاملة، 

 وجب عليب اتخاذ اآلتي:

اتخاذ ت بير أو أكثر من الت ابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

القانون، إذا ق ر أن من شأن ذلك 

إن ا  تعرض الطف  للخطر أو سو  

 المعاملة.

يُنق  جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

عن تعرضب للخطر أو سو  

 المعاملة.

وإذا ثب  للمركز ص ة البالغ أو 

الشكوى وأن الطف  ق  تعرض 

بالفع  للخطر أو سو  المعاملة، 

 ب عليب اتخاذ اآلتي:وج

اتخاذ ت بير أو أكثر من الت ابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

القانون، إذا ق ر أن من شأن ذلك 

إن ا  تعرض الطف  للخطر أو سو  

 المعاملة.

الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضياً إذا رأى  -للطف  

تقوم بإنذار ولي أمر الطف  أو 

إجرا  الف ص الطبي للطف   -2

للوقوف على م ى إصابتب بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنق  جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

عن تعرضب للخطر أو سو  

 المعاملة.

وإذا ثب  للمركز ص ة البالغ أو 

الشكوى وأن الطف  ق  تعرض 

لمعاملة، بالفع  للخطر أو سو  ا

 وجب عليب اتخاذ اآلتي:

اتخاذ ت بير أو أكثر من الت ابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

القانون، إذا ق ر أن من شأن ذلك 

إن ا  تعرض الطف  للخطر أو سو  

 المعاملة.
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الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضىإذا رأى  -للطف  

تقوم بإنذار ولي أمر الطف  أو 

المسئول عنب كتابة لوضع ح  

ألسباب تعريضب للخطر أو سو  

معاملتب، أو التصرف في األمر 

 بالشك  الذي يترا ى ل ا.

المسئول ويجوز لولي أمر الطف  أو 

عنب االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضاعية للطفولة خالل 

عشرة أيام من تاريخ تسلمب، ويتبع 

في نظر هذا االعتراض والفص  فيب 

اإلجرا ات المقررة لالعتراض في 

األوامر الجناعية، ويكون القرار فيب 

 ن اعياً.

تابة لوضع ح  المسئول عنب ك

ألسباب تعريضب للخطر أو سو  

معاملتب، أو التصرف في األمر 

 بالشك  الذي يترا ى ل ا.

ويجوز لولي أمر الطف  أو المسئول 

عنب االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضاعية للطفولة خالل عشرة 

، ويتبع في نظر إعةنهأيام من تاريخ 

هذا االعتراض والفص  فيب 

المقررة لالعتراض في  اإلجرا ات

األوامر الجناعية، ويكون القرار فيب 

 ن اعياً.

الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضىإذا رأى  -للطف  

تقوم بإنذار ولي أمر الطف  أو 

ئول عنب كتابة لوضع ح  المس

ألسباب تعريضب للخطر أو سو  

معاملتب، أو التصرف في األمر 

 بالشك  الذي يترا ى ل ا.

ويجوز لولي أمر الطف  أو المسئول 

عنب االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضاعية للطفولة خالل 

عشرة أيام من تاريخ تسلمب، ويتبع 

في نظر هذا االعتراض والفص  فيب 

إلجرا ات المقررة لالعتراض في ا

جناعية، ويكون القرار فيب األوامر ال

 .ـًان اعي
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 (47مادة )

إذا ُوج  الطف  في إح ى حاالت 

التعرض للخطر أو سو  المعاملة 

رغم إنذار ولي أمره أو المسئول عنب 

من قب  النيابة المتخصصة للطف  

على الن و المذكور في الفقرة الثانية 

( من هذا القانون، 46)من المادة 

ووص  ذلك إلى علم مركز حماية 

الطف  عن طريل بالغ أو شكوى، 

 وجب على المركز القيام بما يلي:

إبالغ النيابة المتخصصة للطف   -1

 باألمر التخاذ ما يلزم.

عرض أمر الطف  على اللجنة  -2

القضاعية للطفولة التي يجوز ل ا أن 

تتخذ في شأنب واح اً أو أكثر من 

 (47مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (47مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (47مادة )

إذا ُوج  الطف  في إح ى حاالت 

التعرض للخطر أو سو  المعاملة 

ذار ولي أمره أو المسئول عنب رغم إن

من قب  النيابة المتخصصة للطف  

على الن و المذكور في الفقرة الثانية 

( من هذا القانون، 46من المادة )

ووص  ذلك إلى علم مركز حماية 

الطف  عن طريل بالغ أو شكوى، 

 وجب على المركز القيام بما يلي:

إبالغ النيابة المتخصصة للطف   -1

 ما يلزم.باألمر التخاذ 

عرض أمر الطف  على اللجنة  -2

القضاعية للطفولة التي يجوز ل ا أن 

تتخذ في شأنب واح اً أو أكثر من 
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ير المنصوص علي ا في المواد الت اب

 ( من هذا القانون.23( إلى )14من )

الت ابير المنصوص علي ا في المواد 

 ( من هذا القانون.23( إلى )14من )

 (48مادة )

 

 

 

إذا ثب  لمركز حماية الطف  تعرض 

الطف  ل الة من حاالت سو  

جراه وفل المعاملة، بع  ت قيل أ

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز لب اتخاذ أي من 

 الت ابير واإلجرا ات اآلتية:

 (48مادة )

( الواقعة في برجاحتع ي  كلمة ) -

 (.بأفراد( لتصبح )7البن  )

 نص المادة بعر التعريل:

إذا ثب  لمركز حماية الطف  تعرض 

الطف  ل الة من حاالت سو  

ل أجراه وفل المعاملة، بع  ت قي

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز لب اتخاذ أي من 

 الت ابير واإلجرا ات اآلتية:

 (48مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تع ي  كلمة ب مجلس النواب الموقر

( 7( الواقعة في البن  )برجاح)

 (.بأفرادلتصبح )

 (48مادة )

 

 

 

إذا ثب  لمركز حماية الطف  تعرض 

الطف  ل الة من حاالت سو  

المعاملة، بع  ت قيل أجراه وفل 

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز لب اتخاذ أي من 

 الت ابير واإلجرا ات اآلتية:
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اتخاذ ما يلزم لعالج الطف  من  -1

أي مرض يكون ق  أصابب نتيجة 

 تعرضب للخطر أو سو  المعاملة.

إبقا  الطف  في م يطب العاعلي  -2

مع ولي أمره أو المسئول عنب باتخاذ 

اإلجرا ات الالزمة لرفع الخطر 

الم  ق بب وذلك في آجال م  دة 

 وت   رقابة المركز.

بقا  الطف  في م يطب العاعلي مع  -3

تنظيم طرق الت خ  االجتماعي من 

الج ة المعنية بتق يم الخ مات 

االجتماعية والتربوية والص ية 

 الالزمة للطف  وعاعلتب ومساع ت ا.

ي إبقا  الطف  في م يطب العاعل -4

مع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع ك  

اتخاذ ما يلزم لعالج الطف  من أي  -1

مرض يكون ق  أصابب نتيجة 

 تعرضب للخطر أو سو  المعاملة.

إبقا  الطف  في م يطب العاعلي  -2

باتخاذ مع ولي أمره أو المسئول عنب 

اإلجرا ات الالزمة لرفع الخطر 

الم  ق بب وذلك في آجال م  دة 

 وت   رقابة المركز.

إبقا  الطف  في م يطب العاعلي  -3

مع تنظيم طرق الت خ  االجتماعي 

من الج ة المعنية بتق يم الخ مات 

االجتماعية والتربوية والص ية 

 الالزمة للطف  وعاعلتب ومساع ت ا.

إبقا  الطف  في م يطب العاعلي  -4

مع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع ك  

اتخاذ ما يلزم لعالج الطف  من أي  -1

مرض يكون ق  أصابب نتيجة 

 أو سو  المعاملة.تعرضب للخطر 

إبقا  الطف  في م يطب العاعلي  -2

مع ولي أمره أو المسئول عنب باتخاذ 

اإلجرا ات الالزمة لرفع الخطر 

الم  ق بب وذلك في آجال م  دة 

 وت   رقابة المركز.

إبقا  الطف  في م يطب العاعلي  -3

مع تنظيم طرق الت خ  االجتماعي 

من الج ة المعنية بتق يم الخ مات 

االجتماعية والتربوية والص ية 

 الالزمة للطف  وعاعلتب ومساع ت ا.

إبقا  الطف  في م يطب العاعلي  -4

مع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع ك  
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اتصال بينب وبين األشخاص الذين 

من شأن م أن يمثلوا ت  ي اً لص تب 

 أو سالمتب الب نية أو المعنوية.

التوصية ل ى اللجنة القضاعية  -5

إلى حين  -للطفولة بإي اع الطف  

ل ى إح ى  -زوال الخطر عنب 

العاعالت المؤتمنة أو إح ى 

ت الرعاية مؤسسات أو جمعيا

االجتماعية أو التربوية أو إح ى 

المؤسسات الص ية أو العالجية، 

وذلك طبقاً لإلجرا ات المقررة في 

 هذا القانون.

رفع األمر إلى الم كمة الشرعية  -6

للنظر  -عن  االقتضا   -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطف  أو المسئول 

اتصال بينب وبين األشخاص الذين 

من شأن م أن يمثلوا ت  ي اً لص تب 

 أو سالمتب الب نية أو المعنوية.

التوصية ل ى اللجنة القضاعية  -5

إلى حين  -للطفولة بإي اع الطف  

ل ى إح ى  -زوال الخطر عنب 

المؤتمنة أو إح ى  العاعالت

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إح ى 

المؤسسات الص ية أو العالجية، 

وذلك طبقاً لإلجرا ات المقررة في 

 هذا القانون.

رفع األمر إلى الم كمة الشرعية  -6

للنظر  -عن  االقتضا   -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطف  أو المسئول 

اتصال بينب وبين األشخاص الذين 

من شأن م أن يمثلوا ت  ي اً لص تب 

 أو سالمتب الب نية أو المعنوية.

التوصية ل ى اللجنة القضاعية  -5

إلى حين  -فولة بإي اع الطف  للط

ل ى إح ى  -زوال الخطر عنب 

العاعالت المؤتمنة أو إح ى 

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إح ى 

المؤسسات الص ية أو العالجية، 

وذلك طبقاً لإلجرا ات المقررة في 

 هذا القانون.

رفع األمر إلى الم كمة الشرعية  -6

للنظر  -االقتضا   عن  -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطف  أو المسئول 
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عنب بنفقة وقتية للطف ، ويكون قرار 

لك واجب التنفيذ ولو الم كمة في ذ

 كان قي  الطعن فيب.

اتخاذ ما يلزم من إجرا ات  -7

في حاالت الخطر الم  ق  -عاجلة 

إلخراج الطف  من  -على الطف  

المكان الذي يتعرض فيب للخطر 

ونقلب إلى مكان آمن، وللمركز 

السلطة  برجالاالستعانة في ذلك 

 العامة عن  االقتضا .

أو ويعتبر خطراً م  قاً ك  فع  

امتناع ي  د حياة الطف  أو سالمتب 

الب نية أو النفسية على ن و ال يمكن 

 تالفيب بمرور الوق .

وقتية للطف ، ويكون قرار عنب بنفقة 

الم كمة في ذلك واجب التنفيذ ولو 

 كان قي  الطعن فيب.

اتخاذ ما يلزم من إجرا ات عاجلة -7

في حاالت الخطر الم  ق على  -

إلخراج الطف  من المكان  -الطف  

الذي يتعرض فيب للخطر ونقلب إلى 

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 

  السلطة العامة عن بأفرادذلك 

 االقتضا .

ويعتبر خطراً م  قاً ك  فع  أو 

امتناع ي  د حياة الطف  أو سالمتب 

الب نية أو النفسية على ن و ال يمكن 

 تالفيب بمرور الوق .

عنب بنفقة وقتية للطف ، ويكون قرار 

الم كمة في ذلك واجب التنفيذ ولو 

 كان قي  الطعن فيب.

اتخاذ ما يلزم من إجرا ات عاجلة -7

في حاالت الخطر الم  ق على  -

إلخراج الطف  من المكان  -الطف  

إلى الذي يتعرض فيب للخطر ونقلب 

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 

السلطة العامة عن   بأفرادذلك 

 االقتضا .

ك  فع  أو  ـًام  ق اويعتبر خطرً 

امتناع ي  د حياة الطف  أو سالمتب 

الب نية أو النفسية على ن و ال يمكن 

 تالفيب بمرور الوق .
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 (49مادة )

 

 

 

 

ال يجوز نق  حضانة الطف  

المعاملة المعرض للخطر أو لسو  

 إال ب كم من الم كمة المختصة.

وفي ال االت الطارعة، يجوز لمركز 

بع  ال صول على  -حماية الطف  

 -إذن من النيابة المتخصصة للطف  

نق  الطف  المعرض للخطر أو لسو  

المعاملة بشك  يست ي  معب بقاؤه مع 

الشخص الذي يتولى حضانتب إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية لب، على 

 (49مادة )

في  ( الواقعإلى) حرفتغيير  -

السطر األول من الفقرة الثالثة 

 (.منصبح )يل

 نص المادة بعر التعريل: 

ال يجوز نق  حضانة الطف  

المعرض للخطر أو لسو  المعاملة 

 إال ب كم من الم كمة المختصة.

وفي ال االت الطارعة، يجوز لمركز 

بع  ال صول على  -حماية الطف  

 -إذن من النيابة المتخصصة للطف  

نق  الطف  المعرض للخطر أو لسو  

المعاملة بشك  يست ي  معب بقاؤه مع 

الشخص الذي يتولى حضانتب إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية لب، على 

 (49مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

 حرفتغيير ب مجلس النواب الموقر

السطر األول من في  ( الواقعإلى)

 (.منصبح )يالفقرة الثالثة ل

 

 (49مادة )

 

 

 

ال يجوز نق  حضانة الطف  

المعرض للخطر أو لسو  المعاملة 

 إال ب كم من الم كمة المختصة.

وفي ال االت الطارعة، يجوز لمركز 

بع  ال صول على  -حماية الطف  

 -إذن من النيابة المتخصصة للطف  

نق  الطف  المعرض للخطر أو لسو  

المعاملة بشك  يست ي  معب بقاؤه مع 

الشخص الذي يتولى حضانتب إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية لب، على 

أن يتم عرض الطف  على الم كمة 
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أن يتم عرض الطف  على الم كمة 

المختصة خالل أربع وعشرين 

 ساعة إلص ار قرارها بشأنب.

الم كمة  إلىوللمركز أن يطلب 

المختصة إص ار حكم بنق  حضانة 

الطف  إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربب حتى ال رجة 

الرابعة، وفي حالة ع م وجود أقارب 

ضمن هذه ال رجة، تُنق  ال ضانة 

 ى من تراه الم كمة أهالً لذلك.إل

أن يتم عرض الطف  على الم كمة 

الل أربع وعشرين المختصة خ

 ساعة إلص ار قرارها بشأنب.

الم كمة  من وللمركز أن يطلب

المختصة إص ار حكم بنق  حضانة 

الطف  إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربب حتى ال رجة 

الرابعة، وفي حالة ع م وجود أقارب 

ضمن هذه ال رجة، تُنق  ال ضانة 

 إلى من تراه الم كمة أهالً لذلك.

الل أربع وعشرين المختصة خ

 ساعة إلص ار قرارها بشأنب.

الم كمة  من وللمركز أن يطلب

المختصة إص ار حكم بنق  حضانة 

الطف  إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربب حتى ال رجة 

الرابعة، وفي حالة ع م وجود أقارب 

ضمن هذه ال رجة، تُنق  ال ضانة 

 إلى من تراه الم كمة أهالً لذلك.

 (50مادة )

 

 

 

 

 (50مادة )

أع كا  من المرجح حذف عبارة ) -

( الواردة في السطر مغادرته المملكا

 ني.الثا

 نص المادة بعر التعريل:

 (50مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 ذف عبارة ب مجلس النواب الموقر

رجح مغادرته أع كا  من الم)

 .ب اية المادة( الواردة في المملكا

 (50مادة )
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إذا كان الطف  معرضاً للخطر أو 

سو  المعاملة من قب  ولي أمره أو 

المسئول عنب وفي حاجة عاجلة 

أو كان من المرجح مغادرتب لل ماية 

، جاز لمركز حماية الطف  المملكة

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطف  إص ار قرار مؤق  بنقلب إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

يُعرض أمر الطف  على الم كمة أن 

المختصة في أول يوم عم  التخاذ 

القرار بشأنب، أو ت  ي  الشخص أو 

الج ة التي يمكن أن تشرف عليب أو 

ترعاه بصفة مؤقتة أو داعمة ومق ار 

 نفقتب والمكلف بأداع ا.

إذا كان الطف  معرضاً للخطر أو 

سو  المعاملة من قب  ولي أمره أو 

المسئول عنب وفي حاجة عاجلة 

لل ماية، جاز لمركز حماية الطف  

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطف  إص ار قرار مؤق  بنقلب إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

الطف  على الم كمة أن يُعرض أمر 

المختصة في أول يوم عم  التخاذ 

القرار بشأنب، أو ت  ي  الشخص أو 

الج ة التي يمكن أن تشرف عليب أو 

ترعاه بصفة مؤقتة أو داعمة ومق ار 

 نفقتب والمكلف بأداع ا.

 

 

 

للخطر أو  ـًاإذا كان الطف  معرض

سو  المعاملة من قب  ولي أمره أو 

المسئول عنب وفي حاجة عاجلة 

لل ماية، جاز لمركز حماية الطف  

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطف  إص ار قرار مؤق  بنقلب إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

أن يُعرض أمر الطف  على الم كمة 

المختصة في أول يوم عم  التخاذ 

رار بشأنب، أو ت  ي  الشخص أو الق

الج ة التي يمكن أن تشرف عليب أو 

ترعاه بصفة مؤقتة أو داعمة ومق ار 

 نفقتب والمكلف بأداع ا.
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 (51مادة )

يقوم مركز حماية الطف  بمتابعة 

تنفيذ الت ابير التي يتخذها في 

البالغات والشكاوى المق مة إليب، 

وكذلك الت ابير المكلف بمتابعة 

ذها بمقتضى هذا القانون تنفي

بالتنسيل مع م اكم الع الة 

اإلصالحية للطف  أو اللجنة 

القضاعية للطفولة أو أية ج ة أخرى 

معنية. وللمركز أن يعي  النظر فيما 

يتخذه من ت ابير، وأن يوصي بإعادة 

النظر في الت ابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها، وذلك بالق ر الذي ي قل 

 مصل ة الطف .

 (51مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (51مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (51مادة )

يقوم مركز حماية الطف  بمتابعة 

تنفيذ الت ابير التي يتخذها في 

والشكاوى المق مة إليب، البالغات 

وكذلك الت ابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها بمقتضى هذا القانون 

بالتنسيل مع م اكم الع الة 

اإلصالحية للطف  أو اللجنة القضاعية 

للطفولة أو أية ج ة أخرى معنية. 

وللمركز أن يعي  النظر فيما يتخذه 

من ت ابير، وأن يوصي بإعادة النظر 

بمتابعة تنفيذها،  في الت ابير المكلف

وذلك بالق ر الذي ي قل مصل ة 

 الطف .
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على المسئولين في ال ور  ويجب

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع في ا 

أطفال وفقاً ألحكام هذا القانون، 

التعاون مع المركز في أدا  م متب 

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 

المادة، وإم اده بالمعلومات عن 

مختلف جوانب حالة الطف  المعني، 

و اجئ في حالة الطف  أوبأي تغيّر مف

 مرضب الش ي  أو موتب أو هروبب.

ويجب على المسئولين في ال ور 

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع في ا 

أطفال وفقاً ألحكام هذا القانون، 

التعاون مع المركز في أدا  م متب 

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 

المعلومات عن المادة، وإم اده ب

مختلف جوانب حالة الطف  المعني، 

و وبأي تغيّر مفاجئ في حالة الطف  أ

 مرضب الش ي  أو موتب أو هروبب.

 (52مادة )

( من 9استثناً  من أحكام المادة )

قانون اإلجرا ات الجناعية، ال 

يشترط لرفع ال عوى الجناعية 

المتعلقة بسو  معاملة الطف  تق يم 

 (52مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (52مادة )

على نص المادة كما ورد الموافقة  -

 في مشروع القانون.

 (52مادة )

( من 9استثناً  من أحكام المادة )

قانون اإلجرا ات الجناعية، ال 

يشترط لرفع ال عوى الجناعية 

المتعلقة بسو  معاملة الطف  تق يم 
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ابية إلى النيابة شكوى شف ية أو كت

العامة أو إلى أح  مأموري الضبط 

القضاعي خالل الموع  المذكور في 

 ذات المادة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز 

التنازل عن ال عوى الجناعية المتعلقة 

 بسو  معاملة الطف .

 

شكوى شف ية أو كتابية إلى النيابة 

العامة أو إلى أح  مأموري الضبط 

لمذكور في القضاعي خالل الموع  ا

 ذات المادة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز 

التنازل عن ال عوى الجناعية المتعلقة 

 بسو  معاملة الطف .

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

مع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

يعاقب بالسجن ك  من ت رش جنسياً 

بطف  بالم اعبة أو إظ ار العورة أو 

 الباب الرابع

 باتالعقو

 (53مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

 المادة كما وردنص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

مع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

يعاقب بالسجن ك  من ت رش جنسياً 

بطف  بالم اعبة أو إظ ار العورة أو 
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ر بب لمشاه ة الصور أو األفالم  غرَّ

اإلباحية بأي شك  من األشكال بما 

في ا شبكة اإلنترن  أو غيرها من 

 شبكات المعلومات.

ر بب لمشاه ة الصور أو األفالم  غرَّ

اإلباحية بأي شك  من األشكال بما 

في ا شبكة اإلنترن  أو غيرها من 

 شبكات المعلومات.

 

 (54مادة )

يعاقب بال بس م ة ال تق  عن سنتين 

والغرامة التي ال تق  عن ألفي دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، ك  

من استورد أو صّ ر أو أنتج أو أع  

أو عرض أو طبع أو رّوج أو حاز 

أو بّ  أية أعمال إباحية يشارف في ا 

طف  أو تتعلل باالستغالل الجنسي 

للطف ، ويُ كم بمصادرة األدوات 

واآلالت المستخ مة في ارتكاب 

 (54مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (54مادة )

"عال إضافة عبارة قررت اللجنة  -

ن اية الفقرة  في تزير على سنا"

من المادة، وذلك بع  عبارة  األولى

 ."ستا أش ر عنال تقل "

 (54مادة )

يعاقب بال بس م ة ال تق  عن سنتين 

والغرامة التي ال تق  عن ألفي دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، ك  

من استورد أو صّ ر أو أنتج أو أع  

أو عرض أو طبع أو رّوج أو حاز 

أو بّ  أية أعمال إباحية يشارف في ا 

طف  أو تتعلل باالستغالل الجنسي 

للطف ، ويُ كم بمصادرة األدوات 

واآلالت المستخ مة في ارتكاب 
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الجريمة واألموال المت صلة من ا، 

وغلل األماكن م   ارتكاب ا م ة ال 

تق  عن ستة أش ر، وذلك كلب مع 

ع م اإلخالل ب قوق الغير حسن 

 النية.

ومع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

يعاقب بالعقوبة المنصوص علي ا في 

 األولى من هذه المادة، ك  من:الفقرة 

استخ م ال اسب اآللي أو  -1

اإلنترن  أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المت ركة 

إلع اد أو لمعالجة أو ل فل أو 

لعرض أو لطباعة أو لنشر أو 

لترويج أنشطة أو أعمال إباحية 

الجريمة واألموال المت صلة من ا، 

وغلل األماكن م   ارتكاب ا م ة ال 

 لىعال تزير ع تق  عن ستة أش ر

، وذلك كلب مع ع م اإلخالل سنا

 ب قوق الغير حسن النية.

ومع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

علي ا في  يعاقب بالعقوبة المنصوص

 الفقرة األولى من هذه المادة، ك  من:

استخ م ال اسب اآللي أو  -1

اإلنترن  أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المت ركة 

إلع اد أو لمعالجة أو ل فل أو 

لعرض أو لطباعة أو لنشر أو 

لترويج أنشطة أو أعمال إباحية 
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تتعلل بت ريض األطفال أو 

استغالل م في ال عارة واألعمال 

ة أو التش ير ب م أو المتاجرة اإلباحي

 ب م.

استخ م ال اسب اآللي أو شبكة  -2

اإلنترن  أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المت ركة 

لت ريض األطفال على االن راف 

أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو 

على القيام بأنشطة أو أعمال غير 

مشروعة أو منافية لآلداب، ولو لم 

 عالً.تقع الجريمة ف

 

 

 

تتعلل بت ريض األطفال أو 

واألعمال  استغالل م في ال عارة

اإلباحية أو التش ير ب م أو المتاجرة 

 ب م.

استخ م ال اسب اآللي أو شبكة  -2

اإلنترن  أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المت ركة 

لت ريض األطفال على االن راف 

أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو 

على القيام بأنشطة أو أعمال غير 

لم  مشروعة أو منافية لآلداب، ولو

 تقع الجريمة فعالً.
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 (55مادة )

 

 

 

مع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

يعاقب بال بس م ة ال تق  عن سنة 

والغرامة التي ال تزي  على ألف 

دينار، أو بإح ى هاتين العقوبتين، 

(، 41ك  من خالف أحكام المواد )

 ( من هذا القانون.43(، )42)

 (55)مادة 

إعادة صياغة المادة على الن و  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعر التعريل: 

مع عرم االخةح بأيا عقوبا أشر 

منصوص علي ا في أي قانو  آخرم 

يُعاقب بالحبس عبالغراما التي ال 

تقل عن مائا دينار أع بصحرى هاتين 

العقوبتين كل من أعجب عليه 

القانو  أع االت اق رعايا ل ل لم 

يتجاعز ثماني عشرة سنا ميةديا 

كاملا من عمره ععّرضه لحالا من 

حاالت سوم المعاملا المنصوص 

( من هذا 40علي ا في المادة )

القانو م عكا  من شأ  هذا 

 (55مادة )

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما -

، مع إجرا  مجلس النواب الموقر

 اللجنة التع يالت التالية:

عال تزير على " إضافة عبارة -

 بع  عبارة" خمسمائا دينار

عبالغراما التي ال تقل عن مائا "

الفقرة  الواردة في ص ر" دينار

 األولى.

 تقل عنعال " إضافة عبارة -

 بع  عبارة" خمسمائا دينار

 ألف لىع تزيرعبالغراما التي ال "

 األخيرة.الواردة في الفقرة " دينار

 (55مادة )

 

 

 

مع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

يُعاقب بال بس وبالغرامة التي ال تق  

تزير على  عالعن ماعة دينار 

أو بإح ى هاتين  خمسمائا دينار

العقوبتين ك  من أوجب عليب القانون 

أو االتفاق رعاية طف  لم يتجاوز 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة من 

عمره وعّرضب ل الة من حاالت 

سو  المعاملة المنصوص علي ا في 

( من هذا القانون، وكان 40المادة )
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التعريض إلحاق ضرر جسري أع 

 ن سي جسيم بالط ل.

عتكو  العقوبا الحبس مرة ال تقل 

عن ستا أش ر عبالغراما التي ال 

ي دينار أع بصحرى تقل عن مائت

هاتين العقوبتين إذا كا  الط ل لم 

يبلغ من العمر خمس عشرة سنا 

 ميةديا كاملا من عمره.

عتكو  العقوبا الحبس مرة ال تقل 

عن سنا عالغراما التي ال تقل عن 

ثةثمائا دينار أع بصحرى هاتين 

العقوبتين إذا كا  الط ل لم يبلغ 

 السابعا من عمره.

ريما موت الط ل عإذا نشأ عن الج

أع إصابته بعاها مستريما دع  أ  

من شأن هذا التعريض إل اق ضرر 

 س ي أو نفسي جسيم بالطف .ج

وتكون العقوبة ال بس م ة ال تق  

عن ستة أش ر وبالغرامة التي ال تق  

عن ماعتي دينار أو بإح ى هاتين 

العقوبتين إذا كان الطف  لم يبلغ من 

العمر خمس عشرة سنة ميالدية 

 كاملة من عمره.

وتكون العقوبة ال بس م ة ال تق  

عن عن سنة والغرامة التي ال تق  

ثالثماعة دينار أو بإح ى هاتين 

العقوبتين إذا كان الطف  لم يبلغ 

 السابعة من عمره.

وإذا نشأ عن الجريمة موت الطف  أو 

إصابتب بعاهة مست يمة دون أن يعم  
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يعمر الجاني إلى ذلكم عوقب 

بالعقوبا المقررة لجريما الضرب 

الم ضي إلى الموت أع إلى العاها 

 المستريما حسب افحواح.

عيعاقب بالحبس مرة ال تقل عن سنا 

عبالغراما التي ال تزير على ألف 

دينارم أع بصحرى هاتين العقوبتينم 

(م 41ن خالف أحكام المواد )كل م

  ( من هذا القانو .43(م )42)

الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة 

المقررة لجريمة الضرب المفضي 

إلى الموت أو إلى العاهة المست يمة 

 حسب األحوال.

اقب بال بس م ة ال تق  عن سنة ويع

وبالغرامة التي ال تزي  على ألف 

، عال تقل عن خمسمائا دينار دينار

أو بإح ى هاتين العقوبتين، ك  من 

(، 42(، )41خالف أحكام المواد )

 ( من هذا القانون. 43)

 (56مادة )

 

 

 

 (56مادة )

إعادة صياغة المادة على الن و  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعر التعريل:

 (56مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (56مادة )
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يُزاد بمق ار المث  ال   األدنى 

للعقوبة المقررة ألي جريمة إذا 

من بالغ على طف ، أو إذا وقع  

ارتكب ا أح  وال يب أو من لب الوالية 

أو الوصاية عليب أو المسئول عن 

مالحظتب وتربيتب أو من لب سلطة 

عليب، أو كان خادماً عن  أي ممن 

 تق م ذكرهم.

 إذا عقعت الجريما يعر ظرفاً مشرداً 

من بالغ على ل ل لم يتجاعز 

 السابعا من عمره.

يُزاد بمق ار المث  ال   األدنى 

للعقوبة المقررة ألي جريمة إذا 

وقع  من بالغ على طف ، أو إذا 

والية ارتكب ا أح  وال يب أو من لب ال

أو الوصاية عليب أو المسئول عن 

مالحظتب وتربيتب أو من لب سلطة 

عليب، أو كان خادماً عن  أي ممن 

 تق م ذكرهم.

 (57مادة )

 

 

 

مع ع م اإلخالل بأحكام المساهمة 

الجناعية الواردة في قانون العقوبات 

( 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 (57مادة )

إعادة صياغة المادة على الن و  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعر التعريل: 

يعاقب بالحبس مرة ال تقل عن ستا 

أش ر كل من حرض ل ةً أع أكرهه 

على ارتكاب جريما أع أعره 

 (57مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون. 

 (57مادة )

 

 

 

مع ع م اإلخالل بأحكام المساهمة 

الجناعية الواردة في قانون العقوبات 

( 15م بقانون رقم )الصادر بالمرسو



 

177 
 

 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

، يعاقب ك  من حرض 1976لسنة 

أكرهب على ارتكاب جريمة  طفالً أو

أو أع ه الرتكاب ا أو ساع ه على 

ارتكاب ا أو س   لب ارتكاب ا بأي 

 وجب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وال تق  العقوبة عن ال بس م ة ستة 

أش ر إذا كان الجاني من أصول 

الطف  أو من المسئولين عن تربيتب 

أو مالحظتب أو كان الطف  ُمَسلَّماً إليب 

مقتضى القانون، أو كان خادماً عن  ب

 أي ممن تق م ذكرهم.

وفي جميع األحوال، إذا وقع  

الجريمة على أكثر من طف ، ولو في 

أوقات مختلفة، ال تق  العقوبة عن 

 ال بس لم ة سنة.

ارتكاب ا أع الرتكاب ا أع ساعره على 

 س ل له ارتكاب ا بأي عجه.

فصذا تحقم الظر  الُمشرد المشار 

( من هذا القانو  56إليه في المادة )

عكا  الجاني من أصوح الط ل أع 

من المسئولين عن تربيته أع 

مةحظته أع كا  الط ل ُمسلَّماً إليه 

بمقتضى القانو  أع له سلطا عليهم 

أع كا  خادماً عنر أي ممن تقرم 

ذكرهمم أع إذا عقعت الجريما على 

أكثر من ل لم علو في أعقات 

مختل ام فة تقل العقوبا عن الحبس 

  لمرة سنا.

، يعاقب ك  من حرض 1976لسنة 

طفالً أو أكرهب على ارتكاب جريمة 

أو أع ه الرتكاب ا أو ساع ه على 

ارتكاب ا أو س   لب ارتكاب ا بأي 

 وجب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وال تق  العقوبة عن ال بس م ة ستة 

الجاني من أصول أش ر إذا كان 

ولين عن تربيتب ؤالطف  أو من المس

ـًا لَّمأو مالحظتب أو كان الطف  ُمسَ 

ـًا ب بمقتضى القانون، أو كان خادمإلي

 عن  أي ممن تق م ذكرهم.

وفي جميع األحوال، إذا وقع  

الجريمة على أكثر من طف ، ولو في 

أوقات مختلفة، ال تق  العقوبة عن 

 ال بس لم ة سنة.
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ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع 

في الجريمة الُم رض علي ا، ك  

بالغ حرض طفالً على ارتكاب جناية 

أع ه لذلك أو ساع ه علي ا أو أو 

س ل ا لب بأي وجب ولم يبلغ مقص ه 

 من ذلك.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع 

مة الُم رض علي ا، ك  في الجري

بالغ حرض طفالً على ارتكاب جناية 

أو أع ه لذلك أو ساع ه علي ا أو 

س ل ا لب بأي وجب ولم يبلغ مقص ه 

 من ذلك.

 (58مادة )

يُعاقب ك  من عرض طفالً إلح ى 

حاالت الخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون بال بس م ة ال 12)

تق  تق  عن ستة أش ر وبغرامة ال 

عن خمسماعة دينار وال تزي  على 

ألف دينار، أو بإح ى هاتين 

 العقوبتين.

 

 (58مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (58مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (58مادة )

يُعاقب ك  من عرض طفالً إلح ى 

المادة حاالت الخطر المذكورة في 

( من هذا القانون بال بس م ة ال 12)

تق  عن ستة أش ر وبغرامة ال تق  

عن خمسماعة دينار وال تزي  على 

ألف دينار، أو بإح ى هاتين 

 العقوبتين.
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 (59مادة )

يعاقب ال بس والغرامة التي ال 

تجاوز ألفي دينار، أو بإح ى هاتين 

 العقوبتين، ك  من:

مضللة أدلى بمعلومات كاذبة أو  -1

أو أع  تقريراً يخالف حقيقة الواقع 

بشأن أي من حاالت تعرض الطف  

للخطر أو سو  معاملتب، مع علمب 

 بذلك.

احتجز أو آوى طفالً تعرض  -2

للخطر أو لسو  المعاملة بقص  

حجب ال ماية المقّررة لب بموجب 

 أحكام هذا القانون.

 

 

 (59مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 القانون. مشروع

 

 (59مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (59مادة )

يعاقب ال بس والغرامة التي ال 

تجاوز ألفي دينار، أو بإح ى هاتين 

 العقوبتين، ك  من:

أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة  -1

أو أع  تقريراً يخالف حقيقة الواقع 

بشأن أي من حاالت تعرض الطف  

للخطر أو سو  معاملتب، مع علمب 

 بذلك.

احتجز أو آوى طفالً تعرض  -2

للخطر أو لسو  المعاملة بقص  

حجب ال ماية المقّررة لب بموجب 

 أحكام هذا القانون.
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 (60مادة )

يعاقب بال بس م ة ال تزي  على 

ثالثة أش ر وبغرامة ال تق  عن 

ماعتي دينار وال تجاوز خمسماعة 

العقوبتين، ك   دينار أو بإح ى هاتين

موظف عام أو مكلف بخ مة عامة 

احتجز أو حبس أو سجن طفالً مع 

بالغ أو أكثر في مكان واح ، 

( من هذا 32بالمخالفة ل كم المادة )

 القانون.

 (60مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (60مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 قانون.في مشروع ال

 (60مادة )

يعاقب بال بس م ة ال تزي  على 

ثالثة أش ر وبغرامة ال تق  عن 

ماعتي دينار وال تجاوز خمسماعة 

دينار أو بإح ى هاتين العقوبتين، ك  

موظف عام أو مكلف بخ مة عامة 

احتجز أو حبس أو سجن طفالً مع 

بالغ أو أكثر في مكان واح ، 

ا ( من هذ32بالمخالفة ل كم المادة )

 القانون.

 (61مادة )

 

 

 

 

 (61مادة )

برع  إذ  إضافة الفقرة التالية: ) -

من محكما العرالا االصةحيا للط ل 

المختصا أع النيابا المتخصصا 

للط ل أع اللجنا القضائيا للط ولا 

 (61مادة )

ص المادة كما ورد الموافقة على ن -

 في مشروع القانون.

 (61مادة )
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مع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

يعاقب بغرامة ال تق  عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، ك  

بأي من أج زة  -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقرو ة أو المسموعة أو 

المرعية أو بأية وسيلة من وساع  

أية معلومات أو  -ال  يثة االتصال 

بيانات أو رسوم أو صور تتعلل 

ب وية الطف  حال عرض أمره على 

الج ات المعنية باألطفال المعرضين 

 للخطر أو المخالفين للقانون.

بع  عبارة  (-بحسب افحواح  –

 )ب ويا الط ل(.

 نص المادة بعر التعريل: 

مع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

يعاقب بغرامة ال تق  عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، ك  

بأي من أج زة  -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقرو ة أو المسموعة أو 

المرعية أو بأية وسيلة من وساع  

أية معلومات أو  -االتصال ال  يثة 

و رسوم أو صور تتعلل بيانات أ

برع  إذ  من محكما ب وية الطف  

العرالا االصةحيا للط ل المختصا 

أع النيابا المتخصصا للط ل أع 

 

 

 

مع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  

منصوص علي ا في أي قانون آخر، 

يعاقب بغرامة ال تق  عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، ك  

بأي من أج زة  -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقرو ة أو المسموعة أو 

ة من وساع  المرعية أو بأية وسيل

أية معلومات أو  -االتصال ال  يثة 

بيانات أو رسوم أو صور تتعلل 

ب وية الطف  حال عرض أمره على 

الج ات المعنية باألطفال المعرضين 

 للخطر أو المخالفين للقانون.
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بحسب  –اللجنا القضائيا للط ولا 

حال عرض أمره على  -افحواح 

الج ات المعنية باألطفال المعرضين 

 للخطر أو المخالفين للقانون.

 (62مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تق  عن ماعة دينار 

وال تجاوز ثالثماعة دينار ك  من 

أخ  بتع  اتب حيال طف  تسلمب 

( من هذا القانون 15بموجب المادة )

وترتب على ذلك ارتكاب الطف  

جريمة أو الوقوع في إح ى حاالت 

 (62مادة )

( بكلمة ألفاستب ال كلمة ) -

 ( الواردة في السطر األول.ثةثمائا)

 ص المادة بعر التعريل: ن

يعاقب بغرامة ال تق  عن ماعة دينار 

دينار ك  من أخ   ألف وال تجاوز

بتع  اتب حيال طف  تسلمب بموجب 

( من هذا القانون وترتب 15المادة )

على ذلك ارتكاب الطف  جريمة أو 

الوقوع في إح ى حاالت التعرض 

 (62مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

استب ال كلمة ب الموقر لنوابمجلس ا

( الواردة في ثةثمائا( بكلمة )ألف)

 .ص ر المادة

 

 (62مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تق  عن ماعة دينار 

دينار ك  من أخ   ألف وال تجاوز

بتع  اتب حيال طف  تسلمب بموجب 

( من هذا القانون وترتب 15المادة )

على ذلك ارتكاب الطف  جريمة أو 

الوقوع في إح ى حاالت التعرض 
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التعرض للخطر المنصوص علي ا 

 ( من هذا القانون.12في المادة )

ل بس م ة ال تق  وتكون العقوبة ا

عن ثالثة أش ر وال تجاوز سنة 

والغرامة التي ال تق  عن ثالثماعة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإح ى هاتين العقوبتين، إذا كان من 

تسلم الطف  ق  أخ  بتع  اتب إخالاًل 

 جسيماً.

للخطر المنصوص علي ا في المادة 

 ن.( من هذا القانو12)

وتكون العقوبة ال بس م ة ال تق  

عن ثالثة أش ر وال تجاوز سنة 

والغرامة التي ال تق  عن ثالثماعة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإح ى هاتين العقوبتين، إذا كان من 

تسلم الطف  ق  أخ  بتع  اتب إخالاًل 

 جسيماً.

للخطر المنصوص علي ا في المادة 

 ( من هذا القانون.12)

وتكون العقوبة ال بس م ة ال تق  

عن ثالثة أش ر وال تجاوز سنة 

التي ال تق  عن ثالثماعة  والغرامة

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإح ى هاتين العقوبتين، إذا كان من 

  ق  أخ  بتع  اتب إخالاًل تسلم الطف

 .ـًاجسيم

 (63مادة )

يعاقب ال بس م ة ال تزي  على ش ر 

والغرامة التي ال تزي  على ماعتي 

دينار، أو بإح ى هاتين العقوبتين، 

ُحِكم أو تقرر  ك  من أخفى طفالً 

تسليمب لشخص أو ج ة طبقا ألحكام 

 (63مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (63مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (63مادة )

يعاقب ال بس م ة ال تزي  على ش ر 

والغرامة التي ال تزي  على ماعتي 

دينار، أو بإح ى هاتين العقوبتين، 

ك  من أخفى طفالً ُحِكم أو تقرر 

تسليمب لشخص أو ج ة طبقا ألحكام 
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هذا القانون، أو دفعب للفرار أو 

 ساع ه على ذلك.

هذا القانون، أو دفعب للفرار أو 

 ساع ه على ذلك.

 (64مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تجاوز ماعتي دينار 

 من:ك  

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليب في البن  )

( من هذا 46الفقرة الثانية من المادة )

 القانون.

 (64مادة )

أهمل في رعايته حذف عبارة ) -

 .(3) الواردة في البن أع( 

 نص المادة بعر التعريل: 

يعاقب بغرامة ال تجاوز ماعتي دينار 

 ك  من:

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليب في البن  )

( من 46الفقرة الثانية من المادة )

 هذا القانون.

 (64مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

 ذف عبارة ب مجلس النواب الموقر

الواردة في أع( أهمل في رعايته )

 .(3) البن 

  

 (64مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تجاوز ماعتي دينار 

 ك  من:

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليب في البن  )

( من 46الفقرة الثانية من المادة )

 هذا القانون.
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تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

خالف  وأهم  في رعايتب أوالقانون 

 قرار تسليم الطف .مقتضيات 

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

القانون وخالف مقتضيات قرار 

 تسليم الطف .

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

القانون وخالف مقتضيات قرار 

 تسليم الطف .

 الباب الخامس

 أحكام ختاميا

 (65مادة )

تسري أحكام انقضا  ال عوى 

الجناعية بالصلح أو التصالح، 

المقررة في قانون اإلجرا ات 

الجناعية أو في أي قانون آخر، على 

 الجراعم التي يرتكب ا الطف .

 الباب الخامس

 أحكام ختاميا

 (65مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الخامس

 أحكام ختاميا

 (65مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 القانون.في مشروع 

 الباب الخامس

 أحكام ختاميا

 (65مادة )

تسري أحكام انقضا  ال عوى 

الجناعية بالصلح أو التصالح، 

المقررة في قانون اإلجرا ات 

الجناعية أو في أي قانون آخر، على 

 الجراعم التي يرتكب ا الطف .

 (66مادة )

يكون لألطفال المجني علي م أو 

الش ود، في جميع مراح  الت قيل 

والم اكمة، ال ل في االستماع إلي م 

 (66مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (66مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (66)مادة 

يكون لألطفال المجني علي م أو 

الش ود، في جميع مراح  الت قيل 

والم اكمة، ال ل في االستماع إلي م 
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وتف م مطالب م، ومعاملت م بما ي فل 

كرامت م ويضمن سالمت م الب نية 

والنفسية واألدبية، وال ل في 

ال ماية والمساع ة الص ية 

واالجتماعية والقانونية وإعادة 

التأهي  وال مج في المجتمع، وذلك 

في ضو  المبادئ التوجي ية لألمم 

توفير الع الة لألطفال  المت  ة بشأن

 ض ايا الجريمة والش ود علي ا.

ويكون لألطفال الُمت مين ذات 

ال قوق المذكورة في الفقرة األولى 

من هذه المادة، في جميع مراح  

الضبط والت قيل والم اكمة 

والتنفيذ، فضالً عن حق م في 

ال صول على كافة المعلومات بشأن 

وتف م مطالب م، ومعاملت م بما ي فل 

كرامت م ويضمن سالمت م الب نية 

والنفسية واألدبية، وال ل في 

ال ماية والمساع ة الص ية 

واالجتماعية والقانونية وإعادة 

 مج في المجتمع، وذلك التأهي  وال

في ضو  المبادئ التوجي ية لألمم 

المت  ة بشأن توفير الع الة لألطفال 

 ض ايا الجريمة والش ود علي ا.

ويكون لألطفال الُمت مين ذات 

ال قوق المذكورة في الفقرة األولى 

من هذه المادة، في جميع مراح  

الضبط والت قيل والم اكمة 

ي والتنفيذ، فضالً عن حق م ف

ال صول على كافة المعلومات بشأن 
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نة الت م الموج ة إلي م، مع االستعا

ال اجة، وذلك في بُمترجم كلما دع  

ضو  المبادئ التوجي ية لألمم 

المت  ة بشأن توفير الع الة لألطفال 

 ض ايا الجريمة والش ود علي ا.

الت م الموج ة إلي م، مع االستعانة 

ال اجة، وذلك في بُمترجم كلما دع  

ضو  المبادئ التوجي ية لألمم 

المت  ة بشأن توفير الع الة لألطفال 

 ض ايا الجريمة والش ود علي ا.

 (67مادة )

للطف  ال ل في كافة أشكال 

، المساع ة القانونية والقضاعية

ويجب أن يكون لب في مواد الجنايات 

م ام ي افع عنب في مرحلة 

الم اكمة، فإن لم يكن ق  اختار 

م امياً تول  الم كمة المختصة 

ن ب م ام لل فاع عنب، وذلك طبقاً 

للقواع  المقررة في قانون 

 اإلجرا ات الجناعية.

 (67مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (67مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (67مادة )

للطف  ال ل في كافة أشكال 

المساع ة القانونية والقضاعية، 

ويجب أن يكون لب في مواد الجنايات 

م ام ي افع عنب في مرحلة 

الم اكمة، فإن لم يكن ق  اختار 

م امياً تول  الم كمة المختصة 

لل فاع عنب، وذلك طبقاً ن ب م ام 

للقواع  المقررة في قانون 

 اإلجرا ات الجناعية.
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 (68مادة )

يجب إخطار ولي أمر الطف  أو 

 –ب سب األحوال  –المسئول عنب 

بالطرق المقررة قانوناً، بك  قرار أو 

إجرا  يُتخذ في حل الطف . ولك  من 

هؤال  أن يتظلم لمصل ة الطف  من 

أو يطعن  ذلك القرار أو اإلجرا 

عليب بطرق الطعن المقررة في 

 القوانين.

 (68مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (68مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (68مادة )

يجب إخطار ولي أمر الطف  أو 

 –ب سب األحوال  –المسئول عنب 

بك  قرار أو  بالطرق المقررة قانوناً،

إجرا  يُتخذ في حل الطف . ولك  من 

هؤال  أن يتظلم لمصل ة الطف  من 

ذلك القرار أو اإلجرا  أو يطعن 

عليب بطرق الطعن المقررة في 

 القوانين.

 (69مادة )

 

 

 

 

 

 (69مادة )

( ميةديا كاملاإضافة عبارة ) -1

( الواردة في السطر سنابع  كلمة )

 األول.

ثالثة للمادة على إضافة فقرة  -2

 الن و الوارد أدناه.

 (69مادة )

المادة كما أقره  نص علىالموافقة  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

( سنا( بع  كلمة )ميةديا كاملا)

إضافة ص ر المادة، والواردة في 

 .ثة للمادةفقرة ثال

 (69مادة )
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ال ي بس احتياطيا الطف  الذي لم 

يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز 

للنيابة المتخصصة للطف  الت فل 

ى إح ى مؤسسات الرعاية عليب ل 

االجتماعية م ة ال تزي  على أسبوع 

وتق يمب عن  ك  طلب إذا كان  

ظروف ال عوى تست عي الت فل 

عليب، على أال تزي  م ة الت فل على 

أسبوع، ما لم تأمر م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  المختصة بم ها 

وفقاً لقواع  ال بس االحتياطي 

 المنصوص علي ا في قانون

 اإلجرا ات الجناعية.

 نص المادة بعر التعريل: 

ال ي بس احتياطيا الطف  الذي لم 

ميةديا  يتجاوز خمس عشرة سنة

، ويجوز للنيابة المتخصصة كاملا

للطف  الت فل عليب ل ى إح ى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية م ة ال 

تزي  على أسبوع وتق يمب عن  ك  

ف ال عوى طلب إذا كان  ظرو

تست عي الت فل عليب، على أال تزي  

م ة الت فل على أسبوع، ما لم تأمر 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة بم ها وفقاً لقواع  ال بس 

االحتياطي المنصوص علي ا في 

 قانون اإلجرا ات الجناعية.

 

 

 

ال ي بس احتياطيا الطف  الذي لم 

ميةديا  يتجاوز خمس عشرة سنة

، ويجوز للنيابة المتخصصة كاملا

عليب ل ى إح ى للطف  الت فل 

مؤسسات الرعاية االجتماعية م ة ال 

تزي  على أسبوع وتق يمب عن  ك  

طلب إذا كان  ظروف ال عوى 

تست عي الت فل عليب، على أال تزي  

م ة الت فل على أسبوع، ما لم تأمر 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة بم ها وفقاً لقواع  ال بس 

ي االحتياطي المنصوص علي ا ف

 قانون اإلجرا ات الجناعية.
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ويجوز، ب الً من اإلجرا  

المنصوص عليب في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسليم الطف  

إلى ولي أمره أو المسئول عنب مع 

 التع   بإحضاره عن  ك  طلب.

ويجوز، ب الً من اإلجرا  

المنصوص عليب في الفقرة األولى 

دة، األمر بتسليم الطف  من هذه الما

إلى ولي أمره أو المسئول عنب مع 

 التع   بإحضاره عن  ك  طلب.

عيجوز استبراح الحبس االحتيالي 

للط ل الذي تجاعز عمره خمس 

عشرة سنا ميةديا كاملا بأحر 

الترابير المنصوص علي ا في 

( 26م 25م 22م 21م 20المواد )

 .من هذا القانو 

ويجوز، ب الً من اإلجرا  

المنصوص عليب في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسليم الطف  

إلى ولي أمره أو المسئول عنب مع 

 التع   بإحضاره عن  ك  طلب.

عيجوز استبراح الحبس االحتيالي 

للط ل الذي تجاعز عمره خمس 

ر عشرة سنا ميةديا كاملا بأح

الترابير المنصوص علي ا في 

( 26م 25م 22م 21م 20المواد )

 .من هذا القانو 

 

 (70مادة )

 

 

 (70مادة )

إعادة صياغة المادة على الن و  -

 الوارد أدناه.

 (70مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (70مادة )
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ال يجوز التنفيذ بطريل اإلكراه 

الب ني على الم كوم عليب الذي لم 

يكن ق  بلغ من العمر ثماني عشرة 

 سنة كاملة وق  ارتكاب الجريمة.

 نص المادة بعر التعريل: 

ال يجوز التنفيذ بطريل اإلكراه 

الب ني على الم كوم عليب الذي لم 

من العمر ثماني عشرة  أتميكن ق  

 .التن يذ بهوق   ميةديا كاملاسنة 

 

بطريل اإلكراه ال يجوز التنفيذ 

الب ني على الم كوم عليب الذي لم 

يكن ق  بلغ من العمر ثماني عشرة 

 سنة كاملة وق  ارتكاب الجريمة.

 (71مادة )

ال يجوز أن ي ضر م اكمة الطف  

أمام م اكم الع الة اإلصالحية للطف  

أو اللجنة القضاعية للطفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنب ب سب 

والش ود والم امون، ومن األحوال، 

تجيز لب الم كمة ال ضور بإذن 

 خاص.

وللم كمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

الطف  من الجلسة بع  سؤالب أو 

 (71مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (71مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (71ة )ماد

ال يجوز أن ي ضر م اكمة الطف  

أمام م اكم الع الة اإلصالحية للطف  

أو اللجنة القضاعية للطفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنب ب سب 

األحوال، والش ود والم امون، ومن 

تجيز لب الم كمة ال ضور بإذن 

 خاص.

وللم كمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

الطف  من الجلسة بع  سؤالب أو 
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بإخراج ولي أمره أو المسئول عنب 

إذا رأت ضرورة لذلك، وال يجوز 

ال كم باإلدانة إال بع  إف ام الطف  ما 

 تم في غيبتب من إجرا ات.

ف  من حضور ويجوز إعفا  الط

الم اكمة بنفسب إذا اقتض  مصل تب 

ذلك، ويكتفى ب ضور ولي أمره أو 

المسئول عنب نيابة عنب، وفي هذه 

 ال الة يعتبر ال كم حضورياً.

بإخراج ولي أمره أو المسئول عنب 

إذا رأت ضرورة لذلك، وال يجوز 

ال كم باإلدانة إال بع  إف ام الطف  ما 

 تم في غيبتب من إجرا ات.

ويجوز إعفا  الطف  من حضور 

الم اكمة بنفسب إذا اقتض  مصل تب 

 ضور ولي أمره أو ، ويكتفى بذلك

ول عنب نيابة عنب، وفي هذه ؤالمس

 .ـًاوريال الة يعتبر ال كم حض

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخول م 

الوزير المعني بشئون الع ل باالتفاق 

مع الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، سلطة الضبط القضاعي 

فيما  -في دواعر اختصاص م  -

 (72مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (72مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخول م 

الوزير المعني بشئون الع ل باالتفاق 

مع الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، سلطة الضبط القضاعي 

فيما  -في دواعر اختصاص م  -
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ي تقع من يختص بالجراعم الت

األطفال أو التي تقع علي م وحاالت 

تعرض م للخطر أو إسا ة معاملت م، 

وساعر الجراعم المنصوص علي ا في 

 هذا القانون.

يختص بالجراعم التي تقع من 

األطفال أو التي تقع علي م وحاالت 

تعرض م للخطر أو إسا ة معاملت م، 

المنصوص علي ا في وساعر الجراعم 

 هذا القانون.

 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

استثناً  من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

الم كمة الكبرى الجناعية بنظر 

 (73مادة )

( كاملاميةديا إضافة عبارة ) -1

( خمس عشرة سنابع  عبارة )

 الواردة في الفقرة األولى.

( االجتماعيينحذف كلمة ) -2

 الواردة في الفقرتين األولى والثانية.

 نص المادة بعر التعريل:

استثناً  من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

الم كمة الكبرى الجناعية بنظر 

 (73مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب الموقرمجلس النواب 

خمس ( بع  عبارة )ميةديا كاملا)

( الواردة في الفقرة عشرة سنا

( االجتماعيينحذف كلمة )، واألولى

 الواردة في الفقرتين األولى والثانية.

 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

استثناً  من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

ر الم كمة الكبرى الجناعية بنظ
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قضايا الجنايات التي يت م في ا 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

خمس عشرة سنة وق  ارتكاب 

الجريمة، متى أس م في ارتكاب 

الجريمة شخص بالغ أو أكثر، 

ويعاون الم كمة خبيران من 

المنصوص  االجتماعيينالخبرا  

( من هذا القانون 8علي م في المادة )

تن ب ما الم كمة من بين هؤال  

خبرا ، على أن يكون أح هما على ال

 األق  من النسا .

وقب  أن تص ر حكم ا، يجب على 

الم كمة أن تب   ظروف الطف  من 

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآرا  من تراه من الخبرا  

ي يت م في ا قضايا الجنايات الت

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 ميةديا كاملاخمس عشرة سنة 

وق  ارتكاب الجريمة، متى أس م 

في ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

أكثر، ويعاون الم كمة خبيران من 

الخبرا  المنصوص علي م في المادة 

( من هذا القانون تن ب ما الم كمة 8)

من بين هؤال  الخبرا ، على أن 

 ون أح هما على األق  من النسا .يك

 

وقب  أن تص ر حكم ا، يجب على 

الم كمة أن تب   ظروف الطف  من 

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآرا  من تراه من الخبرا  وغيرهم، 

قضايا الجنايات التي يت م في ا 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 ميةديا كاملاخمس عشرة سنة 

وق  ارتكاب الجريمة، متى أس م 

في ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

أكثر، ويعاون الم كمة خبيران من 

الخبرا  المنصوص علي م في المادة 

( من هذا القانون تن ب ما الم كمة 8)

من بين هؤال  الخبرا ، على أن 

 يكون أح هما على األق  من النسا .

 

وقب  أن تص ر حكم ا، يجب على 

الم كمة أن تب   ظروف الطف  من 

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآرا  من تراه من الخبرا  وغيرهم، 
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وغيرهم، وأن تفرد  االجتماعيين

م اولةً مستقلةً لمسألة ثبوت الجريمة 

المنسوبة للطف  وما يناسب ا من 

 بة.عقو

وتختص م كمة االستئناف العليا 

الجناعية بنظر الطعون في األحكام 

التي تص رها الم كمة الكبرى 

الجناعية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

لإلجرا ات والمواعي  المنصوص 

 علي ا في قانون اإلجرا ات الجناعية.

وأن تفرد م اولةً مستقلةً لمسألة 

ثبوت الجريمة المنسوبة للطف  وما 

 يناسب ا من عقوبة.

 

العليا وتختص م كمة االستئناف 

الجناعية بنظر الطعون في األحكام 

التي تص رها الم كمة الكبرى 

الجناعية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

لإلجرا ات والمواعي  المنصوص 

 علي ا في قانون اإلجرا ات الجناعية.

وأن تفرد م اولةً مستقلةً لمسألة 

ثبوت الجريمة المنسوبة للطف  وما 

 يناسب ا من عقوبة.

 

وتختص م كمة االستئناف العليا 

ألحكام الجناعية بنظر الطعون في ا

التي تص رها الم كمة الكبرى 

الجناعية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

لإلجرا ات والمواعي  المنصوص 

 علي ا في قانون اإلجرا ات الجناعية.
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 (74مادة )

 

 

 

 

 

 

 االجتماعيونينشئ الخبرا  

( من 8المنصوص علي م في المادة )

طف  من األطفال  هذا القانون لك 

المعروضين على م اكم الع الة 

اإلصالحية للطف  أو اللجنة 

القضاعية للطفولة، ملفاً يتضمن 

تقريراً كامالً ب التب التعليمية 

والنفسية والعقلية والب نية 

 (74مادة )

( االجتماعيو حذف كلمة ) -1

 الواردة في الفقرة األولى.

تص يح الخطأ اإلمالعي في كلمة  -2

في ( المساملا( لتصبح ))المسائلا

 ن اية المادة.

 نص المادة بعر التعريل:

المنصوص علي م في  ينشئ الخبرا 

( من هذا القانون لك  طف  8المادة )

من األطفال المعروضين على 

م اكم الع الة اإلصالحية للطف  أو 

اللجنة القضاعية للطفولة، ملفاً 

تقريراً كامالً ب التب يتضمن 

التعليمية والنفسية والعقلية والب نية 

واالجتماعية، وعلى م كمة الع الة 

 (74مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 ذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في الفقرة تماعيو االج)

تص يح الخطأ اإلمالعي ، واألولى

( لتصبح )المسائلافي كلمة 

 في ن اية المادة.( المساملا)

 

 (74مادة )

 

 

 

 

 

 

المنصوص علي م في  ينشئ الخبرا 

( من هذا القانون لك  طف  8المادة )

من األطفال المعروضين على 

م اكم الع الة اإلصالحية للطف  أو 

اللجنة القضاعية للطفولة، ملفاً 

يتضمن تقريراً كامالً ب التب 

التعليمية والنفسية والعقلية والب نية 

واالجتماعية، وعلى م كمة الع الة 
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واالجتماعية، وعلى م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  المختصة أو 

اللجنة التصرف في ال عوى على 

 في هذا الملف. ضو  ما ورد

ويجب على الم كمة أو اللجنة قب  

الفص  في ال عوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

ب ا، ول ا أن تأمر ب راسة إضافية 

 .المساعلةل الة الطف  م   

اإلصالحية للطف  المختصة أو 

وى على اللجنة التصرف في ال ع

 ضو  ما ورد في هذا الملف.

ويجب على الم كمة أو اللجنة قب  

الفص  في ال عوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

ب ا، ول ا أن تأمر ب راسة إضافية 

 .المساملال الة الطف  م   

ختصة أو اإلصالحية للطف  الم

وى على اللجنة التصرف في ال ع

 ضو  ما ورد في هذا الملف.

ويجب على الم كمة أو اللجنة قب  

الفص  في ال عوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

ب ا، ول ا أن تأمر ب راسة إضافية 

 .المساملال الة الطف  م   

 (75مادة )

تقب  ال عاوى الم نية الخاصة ال 

باألطفال أمام م اكم الع الة 

 اإلصالحية للطف .

 (75مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (75مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (75مادة )

ال تقب  ال عاوى الم نية الخاصة 

الع الة باألطفال أمام م اكم 

 اإلصالحية للطف .
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 (76مادة )

يكون ال كم أو القرار الصادر على 

الطف  بأي من الت ابير المنصوص 

( 26( إلى )14علي ا في المواد من )

من هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع 

 حصول استئنافب أو التظلم منب.

 (76مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (76مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (76مادة )

يكون ال كم أو القرار الصادر على 

الطف  بأي من الت ابير المنصوص 

( 26( إلى )14علي ا في المواد من )

من هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع 

 حصول استئنافب أو التظلم منب.

 (77مادة )

األحكام  ال يجوز استئناف

والقرارات التي تص ر بالتوبيخ أو 

( 14بالتسليم وفل أحكام المادتين )

( من هذا القانون إال لخطأ في 15و)

تطبيل القانون أو بطالن في ال كم 

 أو بطالن في اإلجرا ات أثر فيب.

 (77مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (77مادة )

نص المادة كما ورد الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 (77مادة )

ال يجوز استئناف األحكام 

والقرارات التي تص ر بالتوبيخ أو 

( 14بالتسليم وفل أحكام المادتين )

( من هذا القانون إال لخطأ في 15و)

تطبيل القانون أو بطالن في ال كم 

 أو بطالن في اإلجرا ات أثر فيب.
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 (78مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (78مادة )

( الخامسا عشرةتغيير عبارة ) -1

خمس عشرة سنا ميةديا إلى )

 ( في الفقرة األولى.كاملا

( الثامنا عشرةتغيير عبارة ) -2

ثماني عشرة سنا ميةديا إلى )

 ( في الفقرتين الثانية والرابعة.كاملا

 رئيس النياباتغيير عبارة ) -3

عجب ( الواردة بع  عبارة )المختص

النيابا الثانية إلى )( في الفقرة على

 ( وتغيير ما يلزم.العاما

جاز لرئيس استب ال عبارة ) -4

( الواردة في نيابا الط ل المختص

عقت ارتكاب الفقرة الرابعة لتكون )

الجريمام عجب على النيابا 

 (78مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

تغيير عبارة ب جلس النواب الموقرم

خمس ( إلى )الخامسا عشرة)

( في عشرة سنا ميةديا كاملا

تغيير عبارة ، والفقرة األولى

ثماني عشرة ( إلى )عشرةالثامنا )

( في الفقرتين سنا ميةديا كاملا

تغيير عبارة ، والثانية والرابعة

( الواردة المختص رئيس النيابا)

( في الفقرة عجب علىبع  عبارة )

وتغيير  ،(النيابا العاماالثانية إلى )

جاز استب ال عبارة )، وما يلزم

( لرئيس نيابا الط ل المختص

رابعة لتكون الواردة في الفقرة ال

 (78مادة )
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إذا ُحكم على طف  بعقوبة جناعية 

 الخامسة عشرةباعتبار أنب تجاوز 

من عمره، ثم ثب  بأوراق رسمية أنب 

لم يتجاوزها وق  ارتكاب الجريمة، 

وجب على النيابة العامة، من تلقا  

نفس ا أو بناً  على طلب من الطف  

الم كوم عليب أو ممن يمثلب قانوناً، 

الع الة رفع األمر إلى م كمة 

، مع تغيير ما (المتخصصا للط ل

 يلزم.

( الواردة أ  يرفعتغيير عبارة ) -5

في السطر قب  األخير من المادة 

 (.رفعكون )لت

 نص المادة بعر التعريل:

إذا ُحكم على طف  بعقوبة جناعية 

خمس عشرة باعتبار أنب تجاوز 

من عمره، ثم  سنا ميةديا كاملا

ثب  بأوراق رسمية أنب لم يتجاوزها 

وق  ارتكاب الجريمة، وجب على 

النيابة العامة، من تلقا  نفس ا أو بناً  

على طلب من الطف  الم كوم عليب 

ممن يمثلب قانوناً، رفع األمر إلى أو 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

عقت ارتكاب الجريمام عجب على )

، مع (النيابا المتخصصا للط ل

أ  تغيير عبارة )، وتغيير ما يلزم

( الواردة في السطر قب  األخير يرفع

 (.رفعمن المادة لتكون )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا ُحكم على طف  بعقوبة جناعية 

خمس عشرة باعتبار أنب تجاوز 

من عمره، ثم  ميةديا كاملاسنا 

ثب  بأوراق رسمية أنب لم يتجاوزها 

وق  ارتكاب الجريمة، وجب على 

النيابة العامة، من تلقا  نفس ا أو بناً  

على طلب من الطف  الم كوم عليب 

أو ممن يمثلب قانوناً، رفع األمر إلى 



 

201 
 

 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

اإلصالحية للطف  التي أص رت 

 ال كم إلعادة النظر فيب.

وإذا ُحكم على مت م بعقوبة جناعية 

باعتبار أنب تجاوز الثامنة عشرة من 

عمره، ثم ثب  بأوراق رسمية أنب لم 

يبلغ ا وق  ارتكاب الجريمة، وجب 

على رعيس النيابة المختص، من 

تلقا  نفسب أو بناً  على طلب من 

عليب أو من يمثلب، رفع  الم كوم

األمر إلى الم كمة التي أص رت 

 ال كم إلعادة النظر فيب.

وفي ال التين السابقتين، يجب على 

الم كمة وقف تنفيذ ال كم، ويجوز 

إي اع الطف  إح ى مؤسسات الرعاية 

التي أص رت ال كم إلعادة النظر 

 فيب.

وإذا ُحكم على مت م بعقوبة جناعية 

سنا  عشرة ثمانيباعتبار أنب تجاوز 

من عمره، ثم ثب   ميةديا كاملا

بأوراق رسمية أنب لم يبلغ ا وق  

 النياباارتكاب الجريمة، وجب على 

أو بناً  على  ن س ا ، من تلقا العاما

طلب من الم كوم عليب أو من يمثلب، 

رفع األمر إلى الم كمة التي 

 أص رت ال كم إلعادة النظر فيب.

وفي ال التين السابقتين، يجب على 

الم كمة وقف تنفيذ ال كم، ويجوز 

إي اع الطف  إح ى مؤسسات الرعاية 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

التي أص رت ال كم إلعادة النظر 

 .فيب

وإذا ُحكم على مت م بعقوبة جناعية 

سنا  عشرة ثمانيباعتبار أنب تجاوز 

من عمره، ثم ثب   ميةديا كاملا

بأوراق رسمية أنب لم يبلغ ا وق  

النيابا ارتكاب الجريمة، وجب على 

أو بناً  على  ن س ا ، من تلقا العاما

طلب من الم كوم عليب أو من يمثلب، 

 رفع األمر إلى الم كمة التي

 أص رت ال كم إلعادة النظر فيب.

وفي ال التين السابقتين، يجب على 

الم كمة وقف تنفيذ ال كم، ويجوز 

إي اع الطف  إح ى مؤسسات الرعاية 
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( من هذا 69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

وإذا حكم على مت م باعتباره طفالً ثم 

بأوراق رسمية أنب تجاوز ثب  

الثامنة عشرة، جاز لرعيس نيابة 

من تلقا  نفسب أو  -الطف  المختص

بناً  على طلب من المجني عليب إن 

أن يرفع األمر  -وج  أو من يمثلب 

إلى م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

التي أص رت ال كم لتعي  النظر فيب 

والتصرف في ال عوى وفل 

  ا.اإلجرا ات المعمول ب

ا ( من هذ69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

وإذا حكم على مت م باعتباره طفالً ثم 

ثماني ثب  بأوراق رسمية أنب تجاوز 

عقت ، سنا ميةديا كاملا عشرة

ارتكاب الجريمام عجب على النيابا 

 ن س امن تلقا   - المتخصصا للط ل

أو بناً  على طلب من المجني عليب 

األمر إلى  رفع -إن وج  أو من يمثلب 

صالحية للطف  م كمة الع الة اإل

التي أص رت ال كم لتعي  النظر فيب 

والتصرف في ال عوى وفل 

 اإلجرا ات المعمول ب ا.

( من هذا 69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

وإذا حكم على مت م باعتباره طفالً ثم 

ثماني ثب  بأوراق رسمية أنب تجاوز 

عقت ، كاملا سنا ميةديا عشرة

ارتكاب الجريمام عجب على النيابا 

 ن س امن تلقا   - المتخصصا للط ل

أو بناً  على طلب من المجني عليب 

األمر إلى  رفع -إن وج  أو من يمثلب 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

التي أص رت ال كم لتعي  النظر فيب 

والتصرف في ال عوى وفل 

 اإلجرا ات المعمول ب ا.
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 (79مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (79مادة )

على أ  يتقير في عبارة ) تغيير -1

االشكاح في التن يذ بالقواعر 

المنصوص علي ا في قانو  

( الواردة في االجرامات الجنائيا

على أ  السطر الثال  لتصبح )

يطبم القواعر المنصوص علي ا في 

 (.قانو  االجرامات الجنائيا

( االجتماعيينحذف كلمتي ) -2

( الواردتين في الفقرة االجتماعيو)

 الثانية.

 نص المادة بعر التعريل:

 

 

 (79مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب لموقرمجلس النواب ا

على أ  يتقير في االشكاح في )

التن يذ بالقواعر المنصوص علي ا 

( في قانو  االجرامات الجنائيا

الواردة في السطر الثال  لتصبح 

على أ  يطبم القواعر المنصوص )

علي ا في قانو  االجرامات 

مع تص يح الخطأ ، (الجنائيا

م    )تطبم(حالل كلمة إاللغوي ب

 )يطبل(.

( االجتماعيين) ذف كلمتيحو

الواردتين في الفقرة  (االجتماعيو)

 الثانية.

 (79مادة )
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يتولى رعيس م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  الفص  في جميع 

المنازعات وإص ار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تص رها 

الم كمة، على أن يتقي  في اإلشكال 

في التنفيذ بالقواع  المنصوص علي ا 

الجناعية. في قانون اإلجرا ات 

ويكون لرعيس اللجنة القضاعية 

للطفولة االختصاص نفسب بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

ويقوم أح  قضاة م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  أو أح  الخبرا  

بناً  على ن ب  -ل ي ا  االجتماعيين

بزيارات  -من رعيس الم كمة 

يتولى رعيس م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  الفص  في جميع 

المنازعات وإص ار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تص رها 

على أ  يطبم القواعر الم كمة، 

المنصوص علي ا في قانو  

. ويكون لرعيس االجرامات الجنائيا

اللجنة القضاعية للطفولة 

اص نفسب بالنسبة لقرارات االختص

 اللجنة.

ويقوم أح  قضاة م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  أو أح  الخبرا  

بناً  على ن ب من رعيس  -ل ي ا 

بزيارات دورية لألطفال  -الم كمة 

 

 

يتولى رعيس م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  الفص  في جميع 

المنازعات وإص ار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تص رها 

القواعر  طبمتعلى أ  الم كمة، 

المنصوص علي ا في قانو  

ويكون لرعيس . االجرامات الجنائيا

اللجنة القضاعية للطفولة 

اص نفسب بالنسبة لقرارات االختص

 اللجنة.

ويقوم أح  قضاة م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  أو أح  الخبرا  

بناً  على ن ب من رعيس  -ل ي ا 

بزيارات دورية لألطفال  -الم كمة 
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دورية لألطفال المودعين بأحكام 

 وقرارات الم كمة في دور

ومؤسسات ومراكز التأهي  

والت ريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للت قل من تنفيذ أحكام وقرارات 

الم كمة، وإع اد تقارير عن حالت م 

وتق يم ا إلى رعيس الم كمة ك  ستة 

أش ر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضاعية  االجتماعي

ام بالعم  نفسب وبذات للطفولة القي

 الطريقة بالنسبة لقرارات اللجنة.

وفي ضو  التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

الم كمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

المودعين بأحكام وقرارات الم كمة 

في دور ومؤسسات ومراكز التأهي  

والرعاية االجتماعية والت ريب 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للت قل من تنفيذ أحكام وقرارات 

الم كمة، وإع اد تقارير عن حالت م 

وتق يم ا إلى رعيس الم كمة ك  ستة 

أش ر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضاعية للطفولة القيام 

بالعم  نفسب وبذات الطريقة بالنسبة 

 ت اللجنة.لقرارا

 

وفي ضو  التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

الم كمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

بأحكام وقرارات الم كمة  المودعين

في دور ومؤسسات ومراكز التأهي  

والت ريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للت قل من تنفيذ أحكام وقرارات 

الم كمة، وإع اد تقارير عن حالت م 

وتق يم ا إلى رعيس الم كمة ك  ستة 

أش ر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

لقضاعية للطفولة القيام عضو اللجنة ا

بالعم  نفسب وبذات الطريقة بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

 

وفي ضو  التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

الم كمة أو اللجنة ما تراه بشأن 
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الطف ، بمراعاة اإلجرا ات 

والضوابط المنصوص علي ا في هذا 

القانون وفي قانون اإلجرا ات 

 الجناعية.

الطف ، بمراعاة اإلجرا ات 

والضوابط المنصوص علي ا في هذا 

ن وفي قانون اإلجرا ات القانو

 الجناعية.

الطف ، بمراعاة اإلجرا ات 

والضوابط المنصوص علي ا في هذا 

ن وفي قانون اإلجرا ات القانو

 اعية.الجن

 

 

 

 (80مادة )

 

 

 

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهي  

والت ريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع في ا أطفال 

 (80مادة )

( الواردة االجتماعيينحذف كلمة ) -

 في الفقرة األولى من المادة.

 نص المادة بعر التعريل:

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهي  

اية االجتماعية والت ريب والرع

والمستشفيات المودع في ا أطفال 

 (80)مادة 

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

 ذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في الفقرة االجتماعيين)

 األولى من المادة.

 

 (80مادة )

 

 

 

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهي  

والت ريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع في ا أطفال 
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بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة أو اللجنة القضاعية للطفولة 

إم اد القضاة أو الخبرا  

المكلفين بمتابعة شئون  االجتماعيين

أولئك األطفال بكافة المعلومات عن 

مختلف جوانب حالة الطف  المعني، 

ليتمكنوا من إع اد التقارير المذكورة 

 ( من هذا القانون.79في المادة )

ويجب على المسئولين في ال ور 

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

غ الفقرة األولى من هذه المادة، إبال

ب سب األحوال  -الم كمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطف  أو  -

 مرضب الش ي  أو موتب أو هروبب.

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة أو اللجنة القضاعية للطفولة 

إم اد القضاة أو الخبرا  المكلفين 

بمتابعة شئون أولئك األطفال بكافة 

المعلومات عن مختلف جوانب حالة 

ا من إع اد الطف  المعني، ليتمكنو

( 79التقارير المذكورة في المادة )

 من هذا القانون.

ويجب على المسئولين في ال ور 

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبالغ 

ب سب األحوال  -الم كمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطف  أو  -

 مرضب الش ي  أو موتب أو هروبب.

و قرارات من بأحكام أو أوامر أ

م كمة الع الة اإلصالحية للطف  

المختصة أو اللجنة القضاعية للطفولة 

إم اد القضاة أو الخبرا  المكلفين 

بمتابعة شئون أولئك األطفال بكافة 

المعلومات عن مختلف جوانب حالة 

الطف  المعني، ليتمكنوا من إع اد 

( 79التقارير المذكورة في المادة )

 من هذا القانون.

ولين في ال ور ؤجب على المسوي

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبالغ 

ب سب األحوال  -الم كمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطف  أو  -

 مرضب الش ي  أو موتب أو هروبب.
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 (81مادة )

 

 

 

ال ينفذ أي ت بير من الت ابير 

المنصوص علي ا في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى )14)

أُغف  تنفيذه سنة كاملة من يوم النطل 

بب، إال بقرار من رعيس م كمة 

الع الة اإلصالحية للطف  المختصة 

أو رعيس اللجنة القضاعية للطفولة، 

بناً  على طلب النيابة المتخصصة 

أخذ رأي الخبير للطف  وبع  

 .االجتماعي

 (81مادة )

( الواردة االجتماعيحذف كلمة ) -

 في ن اية المادة.

 نص المادة بعر التعريل:

ال ينفذ أي ت بير من الت ابير 

المنصوص علي ا في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى )14)

أُغف  تنفيذه سنة كاملة من يوم النطل 

بب، إال بقرار من رعيس م كمة 

الع الة اإلصالحية للطف  المختصة 

أو رعيس اللجنة القضاعية للطفولة، 

بناً  على طلب النيابة المتخصصة 

 للطف  وبع  أخذ رأي الخبير.

 (81مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

 مجلس النواب الموقر.

 (81مادة )

 

 

 

ال ينفذ أي ت بير من الت ابير 

المنصوص علي ا في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى )14)

أُغف  تنفيذه سنة كاملة من يوم النطل 

بب، إال بقرار من رعيس م كمة 

الع الة اإلصالحية للطف  المختصة 

أو رعيس اللجنة القضاعية للطفولة، 

بناً  على طلب النيابة المتخصصة 

 للطف  وبع  أخذ رأي الخبير.
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 (82مادة )

رسوم أو ال يلتزم الطف  بأدا  أية 

مصاريف للتقاضي أمام اللجنة 

القضاعية للطفولة وجميع الم اكم في 

ال عاوى المرتبطة بتطبيل أحكام 

 هذا القانون.

 (82مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 (82مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (82مادة )

  بأدا  أية رسوم أو ال يلتزم الطف

مصاريف للتقاضي أمام اللجنة 

القضاعية للطفولة وجميع الم اكم في 

ال عاوى المرتبطة بتطبيل أحكام 

 هذا القانون.

 (83مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (83مادة )

( ميةديا كاملاإضافة عبارة ) -1

( خمس عشرة سنابع  عبارة )

 الواردة في الفقرة األولى.

المنصوص عليه إضافة عبارة ) -2

( ال قرة افعلى من هذه المادةفي 

في مركز االصةح بع  عبارة )

 (.عالتأهيل

 نص المادة بعر التعريل:

 (83مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

خمس ( بع  عبارة )ميةديا كاملا)

( الواردة في الفقرة عشرة سنا

المنصوص إضافة عبارة )، واألولى

عليه في ال قرة افعلى من هذه 

في مركز ( بع  عبارة )المادة

 (.االصةح عالتأهيل

 (83مادة )
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يكون تنفيذ العقوبات المقي ة لل رية 

الم كوم ب ا على األطفال الذين 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

لإلصالم في مراكز خاصة 

والتأهي  يص ر بتنظيم ا قرار من 

وزير ال اخلية باالتفاق مع الوزير 

 المعني بشئون التنمية االجتماعية.

 

فإذا بلغ الطف  سن ال ادية والعشرين 

أثنا  تنفيذ العقوبة، تنفذ عليب الم ة 

المتبقية من العقوبة في أح  المراكز 

 التابعة لمؤسسة اإلصالم والتأهي .

جوز استمرار التنفيذ ومع ذلك، ي

على الطف  في مركز اإلصالم 

 

يكون تنفيذ العقوبات المقي ة لل رية 

الم كوم ب ا على األطفال الذين 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

في مراكز خاصة  ميةديا كاملا

لإلصالم والتأهي  يص ر بتنظيم ا 

قرار من وزير ال اخلية باالتفاق مع 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 االجتماعية.

فإذا بلغ الطف  سن ال ادية والعشرين 

أثنا  تنفيذ العقوبة، تنفذ عليب الم ة 

المتبقية من العقوبة في أح  المراكز 

 ي .التابعة لمؤسسة اإلصالم والتأه

ومع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

على الطف  في مركز اإلصالم 

  

يكون تنفيذ العقوبات المقي ة لل رية 

الم كوم ب ا على األطفال الذين 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

في مراكز خاصة  ميةديا كاملا

لإلصالم والتأهي  يص ر بتنظيم ا 

قرار من وزير ال اخلية باالتفاق مع 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 االجتماعية.

رين فإذا بلغ الطف  سن ال ادية والعش

أثنا  تنفيذ العقوبة، تنفذ عليب الم ة 

المتبقية من العقوبة في أح  المراكز 

 التابعة لمؤسسة اإلصالم والتأهي .

ومع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

على الطف  في مركز اإلصالم 
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والتأهي  إذا لم يكن هناف خطورة من 

ذلك وكان  الم ة الباقية من العقوبة 

 ال تجاوز ستة أش ر. 

المنصوص عليه في  والتأهي 

إذا لم  ال قرة افعلى من هذه المادة

يكن هناف خطورة من ذلك وكان  

الم ة الباقية من العقوبة ال تجاوز 

 ستة أش ر. 

المنصوص عليه في  والتأهي 

إذا لم  ال قرة افعلى من هذه المادة

يكن هناف خطورة من ذلك وكان  

الم ة الباقية من العقوبة ال تجاوز 

 ستة أش ر. 

 (84مادة )

يُنشأ لك  طف  وقّع  عليب عقوبة أو 

ت بير ملف تنفيذ خاص بب، يضم إليب 

ملف الموضوع وتودع فيب جميع 

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثب  

فيب ما يص ر في شأن التنفيذ من 

رات وأوامر وأحكام، يعرض قرا

هذا الملف على رعيس م كمة الع الة 

اإلصالحية للطف  المختصة أو 

رعيس اللجنة القضاعية للطفولة قب  

 (84مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (84مادة )

فيما "قررت اللجنة حذف عبارة  -

عرا تلك التي تستصرر للج ات التي 

الواردة  "تحردها الةئحا التن يذيا

 في ن اية الفقرة الثانية من المادة.

 (84مادة )

يُنشأ لك  طف  وقّع  عليب عقوبة أو 

ت بير ملف تنفيذ خاص بب، يضم إليب 

ملف الموضوع وتودع فيب جميع 

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثب  

فيب ما يص ر في شأن التنفيذ من 

قرارات وأوامر وأحكام، يعرض 

رعيس م كمة الع الة هذا الملف على 

اإلصالحية للطف  المختصة أو 

رعيس اللجنة القضاعية للطفولة قب  
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اتخاذ أي إجرا  يتعلل بالطف ، مما 

ي خ  في اختصاص الم كمة أو 

 اللجنة بمقتضى هذا القانون.

وال ت رج األحكام الصادرة ض  

ما ع ا فيالطف  في ص ف أسبقياتب، 

تلك التي تستص ر للج ات التي 

 ت  دها الالع ة التنفيذية.

اتخاذ أي إجرا  يتعلل بالطف ، مما 

ي خ  في اختصاص الم كمة أو 

 اللجنة بمقتضى هذا القانون.

لصادرة ض  وال ت رج األحكام ا

 .الطف  في ص ف أسبقياتب

 (85مادة )

 

 

 

 

 

تكون للج ة المختصة بوزارة 

ال اخلية كافة الصالحيات 

 (85مادة )

مع مراعاة صياغة عبارة )إعادة  -

االختصاصات المعقودة بمركز 

مع مراعاة ( لتصبح )حمايا الط ل

 (. اختصاصات مركز حمايا الط ل

 نص المادة بعر التعريل:

تكون للج ة المختصة بوزارة 

ال اخلية كافة الصالحيات 

 (85مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (85مادة )

 

 

 

 

 

تكون للج ة المختصة بوزارة 

ال اخلية كافة الصالحيات 



 

213 
 

 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

المنصوص علي ا في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجراعم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

للخطر التي يوج ون في ا، مع 

مراعاة االختصاصات المعقودة 

 بمركز حماية الطف .

المنصوص علي ا في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجراعم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

مع للخطر التي يوج ون في ا، 

مراعاة اختصاصات مركز حمايا 

 .الط ل

المنصوص علي ا في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجراعم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

للخطر التي يوج ون في ا، مع 

مراعاة االختصاصات المعقودة 

 بمركز حماية الطف .

 (86مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (86مادة )

المنصوص علي ا تغيير عبارة ) -

( من 47( إلى )44في المواد من )

 2015( لسنا 131القرار رقم )

بشأ  الةئحا التن يذيا لقانو  

منسسا االصةح عالتأهيل الصادر 

( 2014 ( لسنا18بالقانو  رقم )

الصادرة بموجب القانو  ون )لتك

 (86مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

المنصوص علي ا في المواد من )

( من القرار رقم 47( إلى )44)

بشأ  الةئحا  2015( لسنا 131)

ذيا لقانو  منسسا االصةح التن ي

عالتأهيل الصادر بالقانو  رقم 

 (86مادة )
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أثنا  تنفيذ أي من  -يكون للطف  

العقوبات أو الت ابير المنصوص 

ال ل في  -علي ا في هذا القانون 

متابعة تعليمب في مراح  التعليم 

المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

واإلجرا ات المنصوص علي ا في 

( من 47( إلى )44المواد من )

 2015( لسنة 131القرار رقم )

ة لقانون بشأن الالع ة التنفيذي

در مؤسسة اإلصالم والتأهي  الصا

 .2014( لسنة 18بالقانون رقم )

بصصرار  2014( لسنا 18رقم )

 .(قانو  منسسا االصةح عالتأهيل

 نص المادة بعر التعريل:

أثنا  تنفيذ أي من  -يكون للطف  

العقوبات أو الت ابير المنصوص 

ال ل في  -علي ا في هذا القانون 

متابعة تعليمب في مراح  التعليم 

المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

الصادرة بموجب  واإلجرا ات

 2014( لسنا 18القانو  رقم )

بصصرار قانو  منسسا االصةح 

 .عالتأهيل

( لتكون 2014 ( لسنا18)

الصادرة بموجب القانو  رقم )

بصصرار قانو   2014( لسنا 18)

 .(منسسا االصةح عالتأهيل

 

 

 

أثنا  تنفيذ أي من  -يكون للطف  

العقوبات أو الت ابير المنصوص 

ال ل في  - علي ا في هذا القانون

متابعة تعليمب في مراح  التعليم 

ا للضوابط ـً المختلفة، وذلك وفق

الصادرة بموجب  واإلجرا ات

 2014( لسنا 18القانو  رقم )

بصصرار قانو  منسسا االصةح 

 .عالتأهيل
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 (87مادة )

 

 

 

 

 

 

بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة 

( من قانون العقوبات الصادر 1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

، تشك  لجنة قضاعية من 1976

رعيس م كمة الع الة اإلصالحية 

الكبرى للطف  ورعيس م كمة 

الع الة اإلصالحية الصغرى للطف  

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 

 (87مادة )

( في ب اية بمراعاةتغيير كلمة ) -1

 (.مراعاةمع المادة لتكون )

( الواردة رئيستغيير كلمة )و -2

في السطر الثال  من المادة إلى 

 (.عقاضي)

 نص المادة بعر التعريل:

الفقرة الرابعة من المادة  مع مراعاة

( من قانون العقوبات الصادر 1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

، تشك  لجنة قضاعية من 1976

رعيس م كمة الع الة اإلصالحية 

م كمة  عقاضيطف  الكبرى لل

الع الة اإلصالحية الصغرى للطف  

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 

 (87مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير كلمة ب مجلس النواب الموقر

المادة لتكون  ص ر( في بمراعاة)

تغيير كلمة ، و(مع مراعاة)

   ب اية المادة( الواردة في رئيس)و

 (.عقاضيإلى )

 

 (87مادة )

 

 

 

 

 

 

الفقرة الرابعة من المادة  مع مراعاة

( من قانون العقوبات الصادر 1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

، تشك  لجنة قضاعية من 1976

رعيس م كمة الع الة اإلصالحية 

م كمة  عقاضيالكبرى للطف  

الع الة اإلصالحية الصغرى للطف  

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 
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طلبات النيابة العامة تختص بتلقي 

استب ال العقوبات المقضي ب ا قب  

نفاذ هذا القانون بناً  على تقرير من 

مركز اإلصالم والتأهي  تق مب 

النيابة العامة، ويص ر قرار من 

المجلس األعلى للقضا  بتنظيم آلية 

 عم  اللجنة وت  ي  مواعي  جلسات ا.

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

استب ال العقوبات المقضي ب ا قب  

نفاذ هذا القانون بناً  على تقرير من 

مركز اإلصالم والتأهي  تق مب 

النيابة العامة، ويص ر قرار من 

ظيم آلية المجلس األعلى للقضا  بتن

 عم  اللجنة وت  ي  مواعي  جلسات ا.

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

ستب ال العقوبات المقضي ب ا قب  ا

نفاذ هذا القانون بناً  على تقرير من 

مركز اإلصالم والتأهي  تق مب 

النيابة العامة، ويص ر قرار من 

المجلس األعلى للقضا  بتنظيم آلية 

 عم  اللجنة وت  ي  مواعي  جلسات ا.

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (88مادة )

الخبرام تغيير عبارة ) -

الخبرام ( لتصبح )االجتماعيين

افخصائيين في المجاالت 

( في الفقرة االجتماعيا عالن سيا

 الثانية من المادة.

 نص المادة بعر التعريل:

 (88مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

( لتصبح الخبرام االجتماعيين)

الخبرام افخصائيين في المجاالت )

( في الفقرة يااالجتماعيا عالن س

 الثانية من المادة.

 

 (88مادة )
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ال تخ  أحكام هذا القانون 

العسكري بنظر باختصاص القضا  

الجراعم ال اخلة في اختصاصب وفقاً 

ألحكام قانون القضا  العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، على أن تطبل الم اكم 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجرا ات 

والعقوبات والت ابير المنصوص 

 علي ا في هذا القانون.

ويتم تعيين الخبرا  االجتماعيين ل ى 

لم اكم العسكرية وتنظيم عمل م ا

بقرار يص ر من القاع  العام لقوة 

دفاع الب رين، على أن ي لفوا قب  

مباشرة عمل م اليمين المذكورة في 

ال تخ  أحكام هذا القانون 

باختصاص القضا  العسكري بنظر 

الجراعم ال اخلة في اختصاصب وفقاً 

ألحكام قانون القضا  العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

أن تطبل الم اكم  ، على2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجرا ات 

والعقوبات والت ابير المنصوص 

 علي ا في هذا القانون.

الخبرام افخصائيين في ويتم تعيين 

ل ى  المجاالت االجتماعيا عالن سيا

الم اكم العسكرية وتنظيم عمل م 

بقرار يص ر من القاع  العام لقوة 

قب  دفاع الب رين، على أن ي لفوا 

مباشرة عمل م اليمين المذكورة في 

ال تخ  أحكام هذا القانون 

باختصاص القضا  العسكري بنظر 

الجراعم ال اخلة في اختصاصب وفقاً 

ألحكام قانون القضا  العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، على أن تطبل الم اكم 2002لسنة 

اإلجرا ات والنيابة العسكرية كافة 

والعقوبات والت ابير المنصوص 

 علي ا في هذا القانون.

الخبرام افخصائيين في ويتم تعيين 

ل ى  المجاالت االجتماعيا عالن سيا

الم اكم العسكرية وتنظيم عمل م 

بقرار يص ر من القاع  العام لقوة 

دفاع الب رين، على أن ي لفوا قب  

مباشرة عمل م اليمين المذكورة في 
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( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة )

 القانون أمام وزير شئون ال فاع.

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة )

 القانون أمام وزير شئون ال فاع.

( من هذا 8رة الثانية من المادة )الفق

 القانون أمام وزير شئون ال فاع.

 (89مادة )

تطبل األحكام الواردة في قانون 

العقوبات وقانون اإلجرا ات 

الجناعية فيما لم يرد بشأنب نص في 

 هذا القانون.

 (89مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (89مادة )

على نص المادة كما ورد  الموافقة -

 في مشروع القانون.

 

 (89مادة )

تطبل األحكام الواردة في قانون 

العقوبات وقانون اإلجرا ات 

الجناعية فيما لم يرد بشأنب نص في 

 هذا القانون.
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 احملرتمة          ة/ هالة رمزي فايز سعادة األستاذ

 رئيــس جلنــة شؤون املرأة والطفل                    

 
 

بصصرار قانو  العرالا االصةحيا لال اح عحمايت م من  مشرع  قانو الموضو : 

 م. 2019( لسنا 20سوم المعاملام المرافم للمرسوم رقم )

 

 

 تحيا ليبا عبعرمم

 
 

 

، السير علي بن صالح الصالح رئيس المجلسمعالي أرفل  م2020مايو  6بتاريخ      

بصصرار  مشرع  قانو  ، نسخة من(2د  5ص ل ت ق/ ف  393م )ضمن كتابب رق

قانو  العرالا االصةحيا لال اح عحمايت م من سوم المعاملام المرافم للمرسوم رقم 

تب وإب ا  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشمم 2019( لسنا 20)

 .للجنا شنع  المرأة عالط لالمالحظات عليب 
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عق ت لجنة الشلللللللؤون التشلللللللريعية والقانونية اجتماع ا  م2020مايو  7 وبتاريخ    

  .قرار مجلس النواب بشأنب، والقانون مشروع ، حي  اطلع  علىالثاني عالثةثين

 

لمبادئ  القانون مشللروع إلى ع م مخالفة –بع  الم اولة والنقاش  –وانت   اللجنة      

 .  وأحكام ال ستور

  

 رأي اللجنا:

بصصرار قانو  العرالا االصةحيا لال اح  مشرع  قانو سالمة  ترى اللجنة      

من مم 2019( لسنا 20عحمايت م من سوم المعاملام المرافم للمرسوم رقم )

  .الناحيتين ال ستورية والقانونية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 


