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 (1ملحق رقم )
 

 صاحبة إلى الموجه بالسؤال

 المقّدم الصحة، وزيرة السعادة

 خليفة سبيكة العضو سعادة من

 التي الخدمات بشأن الفضالة

 لذوي الصحة وزارة تقدمها

 الوزيرة سعادة ورد اإلعاقة،

 .عليه
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 (2ملحق رقم )
 

 السعادة صاحب إلى الموجه السؤال
 والنواب، الشورى مجلسي شؤون وزير

 أحمد فؤاد العضو سعادة من المقّدم
 لموظفي المؤقتة العقود بشأن الحاجي

 .عليه الوزيرورد سعادة  الحكومة،
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 (3ملحق رقم )
 

 شؤون للجنة األول التكميلي التقرير

 قانون مشروع بخصوص والطفل المرأة

 اإلصالحية العدالة قانون بإصدار

 المعاملة، سوء من وحمايتهم لألطفال

 لسنة( 20) رقم للمرسوم المرافق

  م2019
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 م2020ديسمبر  08: التاريخ

 

 والطفلالتقرير التكميلي األول للجنة شؤون املرأة 
بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال ومحايتهم من 

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

 

 

 

 مقدمـة: 

الصللال  رسي  م، أرسللص صللاحم المعالي السلليد علي بن صللال  2020نوفمبر  30بتاريخ      

(، بناء  على قرار المجل  في جلسللته 3د  5ص ل م ط/ ف 470مجل  الشللورخ خباب ا برق)  

 29الثامنة من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصلللللللص التشلللللللريعي الخام  والمنعقدة بتاريخ 

ة مشروع قانون بإصدار قانون العدال م، بالموافقة على إعادة تقرير اللجنة بشأن2020نوفمبر 

 ،2019( لسنة 20اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم )

على أن تت) دراسللته وإبداء المظحتات وإعداد تقرير يتضللمن رأي اللجنة بشللأنه ليت) عر لله 

 على المجل  الموقر.
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: إجراءات اللجنة:  أوًلا

 باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعظه قامت اللجنة 

 جتماع التالي:التدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في ا (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم اًلجتماع

 5 3 2020ديسمبر 1 3

 

الوثاس  المتعلقة و تقريرها السلللللللاب  وجميق المرفقات اطلعت اللجنة أثناء دراسلللللللتها على (2)

 اشتملت على ما يلي:بمشروع القانون مو وع البحث والدراسة والتي 

 قرار مجل  النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  .1

 . هي القانوني بشأنمشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريق والرأ .2

  رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجل . .3

 رأي لجنة حقوق اإلنسان بالمجل .  .4

  رأي وزارة العدل والشؤون اإلسظمية واألوقاف. .5

 رأي وزارة العمص والتنمية االجتماعية.  .6

  رأي وزارة الداخلية. .7

 رأي المجل  األعلى للقضاء.  .8

  رأي المجل  األعلى للمرأة. .9

  رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. .10

 رأي مركز حماية البفص.  .11

 .رأي جمعية أمنية طفص .12

 جمعية البحرينية لتنمية البفولة.رأي ال .13

الثالث من المشللروع بقانون محص المناقشللة والباب السللابق جدول مقارنة بين الباب  .14

من إعداد الدكتورة ميادة  ،بإصللللدار قانون البفص 2012( لسللللنة 37من قانون رق)  

 للجنة.  القانوني المستشار ،مجيد معارج
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بخصوص  ،للجنة كتورة ميادة مجيد معارج المستشار القانونيمذكرة مقدمة من الد .15

 مة واألحكام الختامية. الفرق بين األحكام العا

 دراسة مقارنة من إعداد الباحث القانوني السيدة أمينة علي ربيق.  .16

 

مظحتات وزارة العدل والشلللللللؤون اإلسلللللللظمية واألوقاف حول كما اطلعت اللجنة على ( 3)
 )مرفق( التعديظت المقترحة من قبص اللجنة بشأن مشروع القانون.

 

 

، شارك في اجتماع اللجنة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافلوزارة وبدعوة من اللجنة  (4)

 الثالث كص من:

 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
 لعدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزير ا   خالد بن علي بن عبدهللا آل خليفةمعالي الشيخ 

 مستشار مساعد وائل أنيس أحمد األستاذ

 والنواب وزارة شؤون مجلسي الشورى
 أخصائي شؤون الجلسات حمد محمد الطائيالسيد 

 

 

 

 

 

 مجل  الشورخ كص من:األمانة العامة بمن  اللجنة جتماعا شارك في (5)

 هيئة المستشارين القانونيين

 مستشار قانوني الدكتورة ميادة مجيد معارج

 باحث قانوني السيدة أمينة محمد ربيع
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 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان ميرفت علي حيدرالسيدة 

 أمين سر لجنة السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم السيدة سماء عبدالجليل حسن

 
 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: ثانياا: 

، وخاصة أن كافية ليدخص القانون حيز النفاذ القانون تعتبر مدةعمص بإن مدة ستة شهور لل .1

 محكمة، ومحكمة العدالة اإلصظحية الكبرخ للبفص تنفيذه يحتاج إلى تحضيرات كإنشاء

مركز حماية ، وتهيئة ، واللجنة القضاسية للبفولةالعدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص

حداث النافذ كون هناك فراغ تشريعي إذ سيستمر في تببي  قانون األ. ولن يالبفص

 . والقوانين األخرخ ذات العظقة لحين دخول مشروع القانون حيز النفاذ

األطفال  دون سواها التعامص مق جميق جنة القضاسية للبفولةاللأناط مشروع القانون ب .2

من العمر ممن تعر وا لسوء المعاملة أو المهددين بالخبر سن الخامسة عشرة دون 

تشكص جناية أو جنحة وفقـ ا لما هو محدد بحسم  أو ممن ارتكبوا أفعاال مؤثمة

 .( من المشروع7اختصاصاتها المبينة في المادة  

و عية بببيعة خاصة باعتبار أنه الجهة  مركز حماية البفصأعبى مشروع القانون  .3

المركزية والرسيسية في التعامص مق األطفال المعر ين للخبر وسوء المعاملة، ووسق 

حة للمركز ليتمكن من أداء مهامه على أكمص وجه، وال سيما أن من الصظحيات الممنو

المركز يضبلق بمهام ومسؤوليات على درجة كبيرة من األهمية، لذا فمن باب أولى أن 

يقوم رسي  المركز بعرض التقرير السنوي على الوزير بشكص مباشر بعد الموافقة عليه 

 وإقراره من مجل  اإلدارة.

ل   إعظنه(؛ ذلك أن قانون المرافعات المدنية والتجارية من األنسم استخدام مصب .4

وقانون اإلجراءات الجناسية درجا على استخدام هذه الكلمة في توصيف إعظن صاحم 

الشأن باألوراق القضاسية، كما أنها تحق  غاية اإلعظن القضاسي والمتمثلة في إعظم 
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سص المعتمدة كخباب موجه الشخص بمضمون إجراء قضاسي وذلك باستخدام إحدخ الوسا

 بعل) الوصول، أو برسالة نصية، أو ببريد إلكتروني وغيرها.

السابعة  زل) يتجاوت) تشديد العقوبة على كص شخص بالغ يرتكم جريمة ما بح  طفص  .5

ا لإلدراك والتمييز ، على اعتبار أن البفص من عمره في هذه المرحلة العمرية يكون فاقد 

ما يشعر به من أل) أو ما وقق عليه من أفعال مؤثمة قانونـ ا أو وغير قادر على التعبير ع

إساءات نفسية أو لفتية أو جسدية، وهو بذلك يكون بحاجة إلى حماية مجتمعية صارمة 

 .تضمن عدم التعرض له بأي صورة من صور االعتداءات

 

 رأي اللجنــة:ا: ثالثـا 

، اوأعدت تقرير  قانون مو وع الدراسة والبحث شروع الاقشت اللجنة من     

 29بتاريخ المنعقدة ( 8ت) عر ه للمناقشة بجدول أعمال الجلسة العامة رق)  

لجنة إلى اللقرار المجل  الموقر بإعادة التقرير  ا، وتنفيذ  م2020نوفمبر 

أعادت اللجنة مناقشة مشروع القانون على  وء ، فقد لمزيد من الدراسة

لتي أُثيرت بالجلسة العامة، وبعد تبادل وجهات النتر بين السادة المظحتات ا

 انتهت إلى التمسك بتقريرها الساب  والذي نوجزه في النقاط التالية:ء عضااأل

 

حرصلللللللت مملكة البحرين على تبوير وتحديث منتومة تشلللللللريعاتها المتعلقة باألطفال      

والصلكوك الدولية المنضلمة إليها مملكة البحرين،  واألحداث لتتسل  مق جميق القوانين الوطنية

 .مسمى "قانون العدالة اإلصظحية" تحتوطني بإفراغها في مشروع قانون 

مشررروع قانون بإصرردار قانون العدالة اإلصررالحية لألطفال وحمايتهم  تدارسللت اللجنةوقد      

 -فضظ  عن الديباجة  -يتألف و ،2019( لسنة 20من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم )

منها على العمص بأحكام قانون العدالة  المادة األولىإصلللللللدار، حيث نصلللللللت  خمس موادمن 

فقد جاءت بسلللريان أحكام  المادة الثانيةاإلصلللظحية لاطفال وحمايته) من سلللوء المعاملة. أما 

راءات قبص هذا القانون على ما ل) يكن قد فصلللللللص فيه من الدعاوخ وما ل) يكن قد ت) من اإلج
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تاريخ العمص به، فيما عدا األحكام المعدلة لظختصلللللللاص متى كان تاريخ العمص بها بعد إقفال 

 1976( لسلللللنة 17بإلغاء المرسلللللوم بقانون رق)   المادة الثالثةالمرافعة في الدعوخ، وجاءت 

لسللنة ( 37بشللأن األحداث، وإلغاء أحكام الباب السللابق من قانون البفص الصللادر بالقانون رق)  

إلى تنتي)  المادة الرابعة، وكذلك إلغاء كص حك) يخالف أحكام القانون المراف . وذهبت 2012

فقد جاءت بتحديد الجهات المعنية بتنفيذ  المادة الخامسرررةإصلللدار الظسحة التنفيذية للقانون، أما 

 أحكام القانون، وميعاد العمص به.

بأحكام  الباب األولمادة، جاء فيها  (89جمل )خمسة أبواب بموقد تضّمن القانون المراف       

عامة تتضمن الهدف من القانون وما يقصد بالبفص في تببي  أحكامه، وكذلك تضمن هذا الباب 

" وتشكيص هذه المحكمة إ افة إلنشاء لجنة تسمى محاكم العدالة اإلصالحية للطفلإنشاء "

البفص للخبر أو سوء المعاملة  " تختص بالنتر في حاالت تعرضاللجنة القضائية للطفولة"

 المحالة إليها من النيابة المختصة.

" وتضمنت أحكامه الحاالت التي العدالة اإلصالحية للطفلفقد جاء بعنوان " الباب الثانيأما      

 للخبر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن. ـ ا يعد البفص فيها معر

" فقد نص على إنشاء حماية األطفال من سوء المعاملةبعنوان " والذي جاء الباب الثالثأما      

ون التنمية االجتماعية، ويكون له ؤ" ينشأ بالوزارة المعنية بشحماية الطفل مركزمركز يسمى "

مجل  إدارة يتكّون من أصحاب االختصاصات، كذلك تضمن هذا الباب الجهات التي تقدم لها 

 لبفص للخبر أو سوء المعاملة.البظغات والشكاوخ عن حاالت تعرض ا

 الباب الخامسبالعقوبات التي توقق على من يخالف أحكام القانون. أما  الباب الرابعوقد جاء      

 فقد جاء بأحكام ختامية.

 

قي  مفهوم العدالـة اإلصظحية يستند في مبادسه على تحأن هذا القانون  وقد رأت اللجنة     

تحقي  ل على األخذ بهاالمعاهدات والتشريعات الدولية  حثتمن التشريعات التي  أنهطفال، ولا

تحقي  و، وفي سبيص تحقي  مصلحة البفص الفضلى ةواالقتصادي ةواالجتماعي ةالعدالة القضاسي

تقّدمه المجتمق به) يضمن الذي مستقبص ال جيصكونه) يمثلون لمجتمق، الفي لاطفال العدالة 
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مؤسسات ومسؤولية حماية هذه الفئة على األسرة والمؤسسات الحكومية،  استقراره، وتمتدو

المجتمق كافة ، وتقتضي إيجاد آليات ناجعة وتشريعات متبورة للحفاظ على كرامة هذه الشريحة 

 .من المجتمق

 

ببريقة  أن مشروع القانون، محص المناقشة، الوارد من الحكومة قد صيغ تؤكد اللجنةو     

حرفية ومهنية محكمة، وأن القانون قد غبى جميق النواحي القانونية التي ستحمي البفص، وتحفظ 

التنفيذ، وأن أن الصياغة المحكمة للقانون ستسه) في سهولة تببيقه إذا دخص حيز وله حقوقه، 

ء لتحقي  العدالة اإلصظحية لاطفال، ورعايته) وحمايته) من سو ةالقانون سيكون  مان

يخرج البفص من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجناسية يحق  الغاية المشار إليها و، والمعاملة

إيجاد البيئة المناسبة لرعاية البفص وتعديص و، امها الوقاية والحماية واإلصظحإلى مفاهي) قو

 ،مق المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مق األسرة وإعادة دمجهوتقوي) سلوكه 

اإليجابية في المجتمق من خظل استحداث  الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركتهوتقدي) 

 .منتومة عدلية وإصظحية

 

على نصوص مواد مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية  اطلعت اللجنة     

مشروع القانون من الناحيتين الدستورية سظمة  ا علىبالمجل ، الذي جاء مؤكد  نية والقانو

اطلعت على رأي لجنة حقوق اإلنسان بالمجل ، وعلى آراء الجهات المعنية كما والقانونية، 

  وعلى قرار مجل  النواب الموقر ومرفقاته.، الساب  الوارد ذكرها في تقرير اللجنة

 

بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واالستئناس برأي المستشار  الرأيوبعد تداول وتبادل      

القانوني للجنة، والمفا لة بين نصوص مواد مشروع القانون والبداسص المبروحة وأرجحها 

لاسباب  اثص، وذلكوع القانون الملتحقي  المصلحة العامة، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشر

 اآلتية:

جاء لتحقي  العدالة اإلصظحية لاطفال في جميق مراحص الدعوخ ن مشروع القانون إ .أ

 الجناسية والتحقي  والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحك).

االتساق مق االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مشروع القانون ليقرر جاء  .ب

 مملكة البحرين وانضمت إليها، بحيث يكون لمصال  البفص الفضلى األولوية.
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 واللجنة القضاسية للبفولة، إنشاء محاك) العدالة اإلصظحية للبفصسيت) من خظل القانون  .ج

 عمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المساسص الفنية والسلوكية.إ يتولىالتي 

تنتي) العقوبات أو التدابير الحماسية للبفص، مثص: إلحاقه بأحد برامج التدريم والتأهيص، سيت)  .د

التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدخ مؤسسات أو أو البرامج 

 جمعيات الرعاية االجتماعية، وغيرها.

ا للخبر، والتدابير التي يجوز ـ  الحاالت التي يكون فيها البفص معر  مشروع القانون يحدد .ه

 اتخاذها في هذا الشأن.

سوء المعاملة، وذلك عبر مركز حماية رعاية األطفال وحمايته) من مشروع القانون يكفص  .و

 .البفص

 

مشروع قانون بإصدار  اللجنة التوصية بالموافقة، من حيث المبدأ، على ترخلكص ما تقدم،      

( 20قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم )

 الواردة في جدول المواد المرف  بتقرير اللجنة. بالتعديظت، 2019لسنة 

 

 

 رابعـاا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واًلحتياطي:

( من الظسحة الداخلية لمجل  الشللللورخ، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماال  لنص المادة       

 كص من:

ا.       األستاذة هالة رمزي فايز -1 ا أصليـــــــا  مقررا

ا احتياطيـــاا.الدكتور محمد علي حسن                    -2  مقررا

 

 

 توصيـة اللجنـة: :ـااخامس

 

في  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة      

 توصي بما يلي:
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لألطفال  مشروع قانون بإصدار قانون العدالة اإلصالحيةعلى  من حيث المبدأ الموافقة -

 .2019( لسنة 20وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم )

 في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا  -

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر ًلتخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 د. ابتسام حممد صاحل الدالل                         د.فاطمة عبداجلبار الكوهجي
 لجنةالرئيس         لجنة             النائب رئيس                 
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  بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة،   )   ( ( لسنة )  مشروع قانون رقم  

 2019( لسنة 20المرافق للمرسوم رقم )

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

 مسمى مشروع القانون

( لسنة    مشروع  قانون رق)  

 بإصدار قانون العدالة اإلصظحية

لاطفال وحمايته) من سوء 

 المعاملة.

 مسمى مشروع القانون

لموافقة على المسمى كما ورد ا -

 قانون.الفي مشروع 

 مسمى مشروع القانون

الموافقة على المسمى كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 مسمى مشروع القانون

رق)     ( لسنة   مشروع  قانون

بإصدار قانون العدالة اإلصظحية 

لاطفال وحمايته) من سوء 

 المعاملة.

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                    

 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة

( بشأن األحداثتغيير عبارة   .1

 (.في شأن األحداثلتصب   

( لسنة 60رقم ) إ افة القانون .2

بشأن جرائم تقنية  2014

 . المعلومات

 )نص الديباجة بعد التعديل(

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                    

 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة

الموافقة على نص الديباجة كما  -

تغيير بأقره مجل  النواب الموقر 

في ( لتصب   بشأن األحداثعبارة  

رقم  القانونإ افة و (.شأن األحداث

بشأن جرائم  2014( لسنة 60)

 . تقنية المعلومات

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                    

 ملك مملكة البحرين.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 بعد االطظع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رق)  

 بشأن االجتماعات 1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتعديظته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رق)  

 بشأن األحداث، 1976لسنة 

 وتعديظته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 عديظته،المحاك) الشرعية، وت

( 16وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

البحرين إلى اتفاقية األم) المتحدة 

 بعد االطظع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتعديظته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رق)  

، في شأن األحداث 1976لسنة 

 وتعديظته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 المحاك) الشرعية، وتعديظته،

( 16وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

دة البحرين إلى اتفاقية األم) المتح

 بعد االطظع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتعديظته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15رق)  بالمرسوم بقانون 

 ، وتعديظته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رق)  

، في شأن األحداث 1976لسنة 

 وتعديظته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 المحاك) الشرعية، وتعديظته،

( 16وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

البحرين إلى اتفاقية األم) المتحدة 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

لحقوق البفص التي اعتمدتها الجمعية 

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8ون رق)  وعلى المرسوم بقان

بالتصدي  على تعديص الفقرة  2000

( من اتفاقية األم) 43( من المادة  2 

المتحدة لحقوق البفص التي اعتمدتها 

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،2002لسنة 

ية وعلى قانون السلبة القضاس

( 42الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،2002لسنة 

لحقوق البفص التي اعتمدتها الجمعية 

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رق)  

بالتصدي  على تعديص الفقرة  2000

( من اتفاقية األم) 43( من المادة  2 

البفص التي اعتمدتها  المتحدة لحقوق

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،2002لسنة 

وعلى قانون السلبة القضاسية 

( 42الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،2002لسنة 

لحقوق البفص التي اعتمدتها الجمعية 

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رق)  

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رق)  

بالتصدي  على تعديص الفقرة  2000

( من اتفاقية األم) 43( من المادة  2 

المتحدة لحقوق البفص التي اعتمدتها 

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،2002لسنة 

وعلى قانون السلبة القضاسية 

( 42بالمرسوم بقانون رق)   الصادر

 ، وتعديظته،2002لسنة 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

وعلى قانون اإلجراءات الجناسية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رق)  

 بشأن التعلي)،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رق)  

بشأن رعاية وتأهيص وتشغيص  2006

 ، وتعديظته، ذوي اإلعاقة

 2007( لسنة 5وعلى القانون رق)  

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

وعلى قانون البفص الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37رق)  

وعلى قانون مؤسسة اإلصظح 

( 18والتأهيص الصادر بالقانون رق)  

 ،2014لسنة 

 

 

وعلى قانون اإلجراءات الجناسية 

( 46بالمرسوم بقانون رق)  الصادر 

 ، وتعديظته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رق)  

 بشأن التعلي)،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رق)  

بشأن رعاية وتأهيص وتشغيص  2006

 ذوي اإلعاقة، وتعديظته، 

 2007( لسنة 5وعلى القانون رق)  

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

در بالقانون وعلى قانون البفص الصا

 ،2012( لسنة 37رق)  

وعلى قانون مؤسسة اإلصظح 

( 18والتأهيص الصادر بالقانون رق)  

 ،2014لسنة 

وعلى قانون اإلجراءات الجناسية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

 ، وتعديظته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رق)  

 بشأن التعلي)،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رق)  

بشأن رعاية وتأهيص وتشغيص  2006

 ته، ذوي اإلعاقة، وتعديظ

 2007( لسنة 5وعلى القانون رق)  

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

وعلى قانون البفص الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37رق)  

وعلى قانون مؤسسة اإلصظح 

( 18والتأهيص الصادر بالقانون رق)  

 ،2014لسنة 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 

 

 

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رق)  

بعد أخذ رأي المجل  األعلى و

 للقضاء،

 

أقر مجل  الشورخ ومجل  النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( لسنة 60وعلى القانون رقم )

بشأن جرائم تقنية  2014

 المعلومات،

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رق)  

وبعد أخذ رأي المجل  األعلى 

 للقضاء،

 

مجل  الشورخ ومجل  النواب أقر 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( لسنة 60وعلى القانون رقم )

بشأن جرائم تقنية  2014

 المعلومات،

قانون األسرة الصادر وعلى 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رق)  

وبعد أخذ رأي المجل  األعلى 

 للقضاء،

 

أقر مجل  الشورخ ومجل  النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 المادة األولى

 

 

يُعمص بأحكام القانون المراف  في 

شأن العدالة اإلصظحية لاطفال 

 المعاملة.وحمايته) من سوء 

 المادة األولى

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 المادة األولى

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

 

 

يُعمص بأحكام القانون المراف  في 

شأن العدالة اإلصظحية لاطفال 

 وحمايته) من سوء المعاملة.



161 
 

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

 الثانيةالمادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسري أحكام القانون المراف  على 

ما ل) يكن قد فصص فيه من الدعاوخ 

وما ل) يكن قد ت) من اإلجراءات قبص 

تاريخ العمص به، فيما عدا األحكام 

المعدلة لظختصاص متى كان تاريخ 

العمص بها بعد إقفال المرافعة في 

 الدعوخ.

 المادة الثانية

اإلخالل مع عدم إ افة عبارة   .1

( من المرسوم 1بأحكام المادة )

 1976( لسنة 15بقانون رقم )

 (. بإصدار قانون العقوبات

، فيما عدا األحكام حذف عبارة   .2

المعدلة لالختصاص متى كان تاريخ 

العمل بها بعد إقفال المرافعة في 

 (.الدعوى

 نص المادة بعد التعديل: 

( 1مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

( 15م بقانون رقم )من المرسو

بإصدار قانون  1976لسنة 

تسري أحكام القانون ، العقوبات

المراف  على ما ل) يكن قد فصص فيه 

من الدعاوخ وما ل) يكن قد ت) من 

 اإلجراءات قبص تاريخ العمص به.

 المادة الثانية

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

إ افة عبارة بمجل  النواب الموقر 

( 1اإلخالل بأحكام المادة )مع عدم  

( 15من المرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  1976لسنة 

، فيما حذف عبارة  ، و(العقوبات

عدا األحكام المعدلة لالختصاص 

متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال 

 (.المرافعة في الدعوى

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

( 15المرسوم بقانون رقم )من 

بإصدار قانون  1976لسنة 

تسري أحكام القانون ، العقوبات

المراف  على ما ل) يكن قد فصص فيه 

من الدعاوخ وما ل) يكن قد ت) من 

 اإلجراءات قبص تاريخ العمص به.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 المادة الثالثة

 

 

 

 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رق)  

بشأن األحداث، وتُلغى  1976لسنة 

من قانون البفص  الباب السابق أحكام

( لسنة 37الصادر بالقانون رق)  

، كما يُلغى كص حك) يخالف 2012

 أحكام القانون المراف .

 المادة الثالثة

( 68 ( و67المواد )إ افة  -

بعد عبارة  وتُلغى أحكام  (69و)

 الباب السابق(.

 نص المادة بعد التعديل: 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رق)  

بشأن األحداث، وتُلغى  1976لسنة 

( 67والمواد ) أحكام الباب السابق

من قانون البفص  (69( و)68و)

( لسنة 37الصادر بالقانون رق)  

، كما يُلغى كص حك) يخالف 2012

 أحكام القانون المراف .

 المادة الثالثة

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

المواد إ افة بمجل  النواب الموقر 

بعد عبارة  (69( و)68 ( و67)

  وتُلغى أحكام الباب السابق(.

 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رق)  

بشأن األحداث، وتُلغى  1976لسنة 

( 67والمواد ) أحكام الباب السابق

من قانون البفص  (69( و)68و)

( لسنة 37الصادر بالقانون رق)  

، كما يُلغى كص حك) يخالف 2012

 أحكام القانون المراف .

 المادة الرابعة

يُصِدر الوزير المعني بشئون العدل 

بالتنسي  مق وزارة الداخلية 

والوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية، الظسحة التنفيذية للقانون 

 المادة الرابعة

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 المادة الرابعة

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 المادة الرابعة

يُصِدر الوزير المعني بشئون العدل 

الداخلية بالتنسي  مق وزارة 

والوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية، الظسحة التنفيذية للقانون 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

خظل سنة من اليوم  المراف ، وذلك

التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

المراف ، وذلك خظل سنة من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 المادة الخامسة

 

 

 

 

 

على رسي  مجل  الوزراء 

تنفيذ  -كص فيما يخصه  -والوزراء 

أحكام هذا القانون، ويعمص به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 المادة الخامسة

)بعد مضي ستة إحظل عبارة  -

من محص عبارة   أشهر من تاريخ(

 .اليوم التالي لتاريخ(

 نص المادة بعد التعديل: 

 

على رسي  مجل  الوزراء 

تنفيذ  -كص فيما يخصه  -والوزراء 

بعد أحكام هذا القانون، ويعمص به 

نشره  أشهر من تاريخ مضي ستة

 في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 المادة الخامسة

 المادة كما أقرهالموافقة على نص  -

إحظل عبارة بمجل  النواب الموقر 

 )بعد مضي ستة أشهر من تاريخ(

من اليوم التالي محص عبارة  

 .لتاريخ(

 

 المادة الخامسة

 

 

 

 

 

على رسي  مجل  الوزراء 

تنفيذ  -كص فيما يخصه  -والوزراء 

بعد أحكام هذا القانون، ويعمص به 

نشره  مضي ستة أشهر من تاريخ

 في الجريدة الرسمية.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

العدالة يهدف هذا القانون إلى تحقي  

اإلصظحية لاطفال، ورعايته) 

 وحمايته) من سوء المعاملة.

وتكون لمصال  البفص الفضلى 

األولوية في جميق األحكام 

والقرارات واإلجراءات المتعلقة به، 

أيا  كانت الجهة التي تصدرها أو 

 تباشرها.

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 سوء المعاملةوحمايتهم من 

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

يهدف هذا القانون إلى تحقي  العدالة 

اإلصظحية لاطفال، ورعايته) 

 وحمايته) من سوء المعاملة.

وتكون لمصال  البفص الفضلى 

األولوية في جميق األحكام 

والقرارات واإلجراءات المتعلقة به، 

أيا  كانت الجهة التي تصدرها أو 

 ا.تباشره

 (2مادة )

يقصد بالبفص في تببي  أحكام هذا 

يتجاوز سنه  كص إنسان ل)القانون، 

ثماني عشرة سنة ميظدية كاملة وقت 

 (2مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 ع القانون.مشرو

 

 (2مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (2مادة )

يقصد بالبفص في تببي  أحكام هذا 

ل) يتجاوز سنه كص إنسان القانون، 

ثماني عشرة سنة ميظدية كاملة وقت 
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ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في 

إحدخ حاالت التعرض للخبر 

( أو 12المنصوص عليها في المادة  

سوء المعاملة المنصوص عليها في 

 ( من هذا القانون.40المادة  

ويكون إثبات سن البفص بموجم 

شهادة ميظد أو بباقة شخصية أو أي 

مستند رسمي آخر، وفي حال عدم 

وجود هذا المستند يت) تقرير السن 

بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها 

قرار من الوزير المعني بشئون 

 العدل باالتفاق مق وزير الصحة.

ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في 

إحدخ حاالت التعرض للخبر 

( أو 12المادة  المنصوص عليها في 

سوء المعاملة المنصوص عليها في 

 ( من هذا القانون.40المادة  

ويكون إثبات سن البفص بموجم 

شهادة ميظد أو بباقة شخصية أو أي 

مستند رسمي آخر، وفي حال عدم 

وجود هذا المستند يت) تقرير السن 

بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها 

قرار من الوزير المعني بشئون 

 ل باالتفاق مق وزير الصحة.العد

 (3مادة )

 

 

 

 (3مادة )

بعد )ميالدية كاملة(  إ افة عبارة -

 (.خمس عشرة سنةعبارة  

 

 نص المادة بعد التعديل: 

 (3مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 إ افة عبارةب مجل  النواب الموقر

خمس بعد عبارة  )ميالدية كاملة( 

 (.عشرة سنة

 (3مادة )
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ال مسئولية جناسية على البفص الذي 

ل) تتجاوز سنه خم  عشرة سنة 

وقت ارتكاب الجريمة، وتتبق في 

شأنه األحكام المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

ال مسئولية جناسية على البفص الذي 

ل) تتجاوز سنه خم  عشرة سنة 

وقت ارتكاب  ميالدية كاملة

الجريمة، وتتبق في شأنه األحكام 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

ال مسئولية جناسية على البفص الذي 

ل) تتجاوز سنه خم  عشرة سنة 

وقت ارتكاب  ميالدية كاملة

الجريمة، وتتبق في شأنه األحكام 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 (4مادة )

مق مراعاة أحكام قانون السلبة 

الصادر بالمرسوم بقانون القضاسية 

، تُنشأ في 2002( لسنة 42رق)  

مملكة البحرين محاك) تُسمى 

"محاك) العدالة اإلصظحية للبفص"، 

تختص بالفصص في الدعاوخ الجناسية 

الناشئة عن الجراس) التي يرتكبها 

األطفال ممن تجاوزت أعماره) 

خم  عشرة سنة ميظدية كاملة وقت 

 ارتكاب الجريمة.

 (4مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (4مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (4مادة )

مق مراعاة أحكام قانون السلبة 

القضاسية الصادر بالمرسوم بقانون 

، تُنشأ في 2002( لسنة 42رق)  

مملكة البحرين محاك) تُسمى 

حية للبفص"، "محاك) العدالة اإلصظ

تختص بالفصص في الدعاوخ الجناسية 

الناشئة عن الجراس) التي يرتكبها 

األطفال ممن تجاوزت أعماره) 

خم  عشرة سنة ميظدية كاملة وقت 

 ارتكاب الجريمة.
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محاك) العدالة اإلصظحية وتتكون 

 للبفص من:

.محكمة العدالة اإلصظحية الكبرخ 1

 للبفص.

.محكمة العدالة اإلصظحية 2

 الصغرخ للبفص.

ويكون إنشاء مقار محاك) العدالة 

اإلصظحية للبفص وتحديد تلك المقار 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل بعد موافقة المجل  األعلى 

 للقضاء.

وتتكون محاك) العدالة اإلصظحية 

 للبفص من:

.محكمة العدالة اإلصظحية الكبرخ 1

 للبفص.

اإلصظحية .محكمة العدالة 2

 الصغرخ للبفص.

ويكون إنشاء مقار محاك) العدالة 

اإلصظحية للبفص وتحديد تلك المقار 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل بعد موافقة المجل  األعلى 

 للقضاء.

 (5مادة )

 

 

 

 

 

 (5) مادة

( أينما اًلجتماعيينحذف كلمة   -1

لتغيير مسماه) في ـ ا وردت تبع

 (. 8المادة  

 (5مادة )

المادة كما أقره الموافقة على نص  -

حذف كلمة ب مجل  النواب الموقر

ـ ا ( أينما وردت تبعاًلجتماعيين 

 ،(8لتغيير مسماه) في المادة  

تصحي  الخبأ اللغوي في كلمة و

 (5مادة )
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تشكص محكمة العدالة اإلصظحية 

الكبرخ للبفص من ثظثة قضاة، 

من ويعاون المحكمة خبيران 

الخبراء االجتماعيين المنصوص 

( من هذا القانون، 8عليه) في المادة  

تندبهما المحكمة من بين هؤالء 

الخبراء، على أن يكون أحدهما على 

األقص من النساء، ويكون حضورهما 

 جلسات المحاكمة وجوبيا .

وتختص محكمة العدالة اإلصظحية 

الكبرخ للبفص بالفصص في الجنايات 

والمساسص األخرخ التي  وفي الجراس)

تختص بها المحكمة الكبرخ 

تصحي  الخبأ اللغوي في كلمة  -2

( الواقعة في الفقرة الثانية خبيران 

 (.خبيرينلتصب   

 نص المادة بعد التعديل: 

تشكص محكمة العدالة اإلصظحية 

الكبرخ للبفص من ثظثة قضاة، 

من  ويعاون المحكمة خبيران

الخبراء المنصوص عليه) في المادة 

( من هذا القانون، تندبهما 8 

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقص من 

النساء، ويكون حضورهما جلسات 

 المحاكمة وجوبيا .

وتختص محكمة العدالة اإلصظحية 

الكبرخ للبفص بالفصص في الجنايات 

ألخرخ التي وفي الجراس) والمساسص ا

تختص بها المحكمة الكبرخ 

( الواقعة في الفقرة الثانية خبيران 

 (.خبيرينلتصب   

 . 

 

 

 

 

 

 

تشكص محكمة العدالة اإلصظحية 

ثظثة قضاة، الكبرخ للبفص من 

ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليه) في المادة 

( من هذا القانون، تندبهما 8 

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقص من 

ن حضورهما جلسات النساء، ويكو

 .ـ االمحاكمة وجوبي

وتختص محكمة العدالة اإلصظحية 

في الجنايات الكبرخ للبفص بالفصص 

وفي الجراس) والمساسص األخرخ التي 

تختص بها المحكمة الكبرخ 
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الجناسية، ويجوز البعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجناسية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

االستئناف العليا الجناسية للفصص في 

من الخبراء  خبيرانالبعون حضور 

ه) في االجتماعيين المنصوص علي

( من هذا القانون تندبهما 8المادة  

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقص من 

النساء وأال يكونا قد سب  لهما 

حضور جلسات المحاكمة التي 

صدر فيها الحك) المبعون فيه، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجناسية في شأن مواعيد وإجراءات 

 البعن.

الجناسية، ويجوز البعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجناسية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

االستئناف العليا الجناسية للفصص في 

من  خبيرينالبعون حضور 

الخبراء المنصوص عليه) في المادة 

القانون تندبهما المحكمة  ( من هذا8 

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

يكون أحدهما على األقص من النساء 

وأال يكونا قد سب  لهما حضور 

جلسات المحاكمة التي صدر فيها 

الحك) المبعون فيه، وتسري أحكام 

قانون اإلجراءات الجناسية في شأن 

 مواعيد وإجراءات البعن.

الجناسية، ويجوز البعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجناسية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

االستئناف العليا الجناسية للفصص في 

من  خبيرينالبعون حضور 

المنصوص عليه) في المادة الخبراء 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8 

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

يكون أحدهما على األقص من النساء 

وأال يكونا قد سب  لهما حضور 

جلسات المحاكمة التي صدر فيها 

الحك) المبعون فيه، وتسري أحكام 

قانون اإلجراءات الجناسية في شأن 

 البعن.مواعيد وإجراءات 
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 (6مادة )

 

 

 

 

تُشكص محكمة العدالة اإلصظحية 

الصغرخ للبفص من قاض منفرد، 

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

المنصوص عليه) في  االجتماعيين

( من هذا القانون، تندبه 8المادة  

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

ويكون حضوره جلسات المحاكمة 

 وجوبيا .

وللمحكمة أن تنعقد في إحدخ 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

المستشفى المودع فيها البفص 

 (6مادة )

( الواقعة اًلجتماعيينحذف كلمة   -

في الفقرة األولى تبعا  لتغيير مسماه) 

 (. 8في المادة  

 نص المادة بعد التعديل:

شكص محكمة العدالة اإلصظحية تُ 

الصغرخ للبفص من قاض منفرد، 

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

( من 8المنصوص عليه) في المادة  

هذا القانون، تندبه المحكمة من بين 

هؤالء الخبراء، ويكون حضوره 

 جلسات المحاكمة وجوبيا .

 

وللمحكمة أن تنعقد في إحدخ 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

لمستشفى المودع فيها البفص ا

 (6مادة )

 قة على نص المادة كما أقرهالمواف -

حللذف كلمللة بمجل  النواب الموقر 

( الواقعلللة في الفقرة اًلجتمررراعيين 

لتغيير مسلللللللملللاه) في  ااألولى تبعللل  

 (.8المادة  

 

 (6مادة )

 

 

 

 

تُشكص محكمة العدالة اإلصظحية 

الصغرخ للبفص من قاض منفرد، 

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

( من 8المنصوص عليه) في المادة  

هذا القانون، تندبه المحكمة من بين 

هؤالء الخبراء، ويكون حضوره 

 .ـ اوجوبيجلسات المحاكمة 

 

وللمحكمة أن تنعقد في إحدخ 

 مؤسسات الرعاية االجتماعية أو

المستشفى المودع فيها البفص 
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المعني، إن اقتضت مصلحة البفص 

 ذلك.

وتختص محكمة العدالة اإلصظحية 

الصغرخ للبفص بالفصص في الجن  

والمخالفات وفي المساسص األخرخ 

التي تختص بها المحاك) الصغرخ، 

ف على ويجوز البعن باالستئنا

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

العدالة اإلصظحية الكبرخ للبفص، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجناسية في شأن مواعيد وإجراءات 

 البعن.

المعني، إن اقتضت مصلحة البفص 

 ذلك.

وتختص محكمة العدالة اإلصظحية 

الصغرخ للبفص بالفصص في الجن  

والمخالفات وفي المساسص األخرخ 

التي تختص بها المحاك) الصغرخ، 

ويجوز البعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

الكبرخ للبفص، العدالة اإلصظحية 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجناسية في شأن مواعيد وإجراءات 

 البعن.

المعني، إن اقتضت مصلحة البفص 

 ذلك.

وتختص محكمة العدالة اإلصظحية 

الصغرخ للبفص بالفصص في الجن  

والمخالفات وفي المساسص األخرخ 

التي تختص بها المحاك) الصغرخ، 

ويجوز البعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

ة الكبرخ للبفص، العدالة اإلصظحي

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجناسية في شأن مواعيد وإجراءات 

 البعن.

 (7مادة )

 

 

 

 (7مادة )

( الواقعة اًلجتماعيينحذف كلمة   -

 في الفقرة الثانية.

 نص المادة بعد التعديل:

 (7مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

حللذف كلمللة ب مجل  النواب الموقر

( الواقعلللة في الفقرة اًلجتمررراعيين 

 الثانية.

 (7مادة )
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تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضاسية 

للبفولة"، تختص بالنتر في حاالت 

تعرض البفص للخبر أو سوء 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للبفص.

وتُشكص اللجنة برساسة قا ي محكمة 

العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

للبفص يرشحهما المجل  األعلى 

 االجتماعيينللقضاء، وأحد الخبراء 

( من 8المنصوص عليه) في المادة  

هذا القانون، تندبه اللجنة من بين 

 هؤالء الخبراء.

أن تنعقد في مؤسسة الرعاية وللّجنة 

االجتماعية أو المستشفى المودع 

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضاسية 

للبفولة"، تختص بالنتر في حاالت 

تعرض البفص للخبر أو سوء 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للبفص.

اللجنة برساسة قا ي محكمة وتُشكص 

العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

للبفص يرشحهما المجل  األعلى 

للقضاء، وأحد الخبراء المنصوص 

( من هذا القانون، 8عليه) في المادة  

 تندبه اللجنة من بين هؤالء الخبراء.

 

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية 

ية أو المستشفى المودع االجتماع

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون  

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضاسية 

للبفولة"، تختص بالنتر في حاالت 

تعرض البفص للخبر أو سوء 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للبفص.

وتُشكص اللجنة برساسة قا ي محكمة 

العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

للبفص يرشحهما المجل  األعلى 

للقضاء، وأحد الخبراء المنصوص 

( من هذا القانون، 8عليه) في المادة  

 تندبه اللجنة من بين هؤالء الخبراء.

 

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية 

الجتماعية أو المستشفى المودع ا
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فيها البفص المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

ويجوز البعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة 

اإلصظحية الكبرخ للبفص. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجناسية في 

 شأن مواعيد وإجراءات البعن.

فيها البفص المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

ويجوز البعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة 

اإلصظحية الكبرخ للبفص. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجناسية في 

 شأن مواعيد وإجراءات البعن.

فيها البفص المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

ويجوز البعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة 

اإلصظحية الكبرخ للبفص. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجناسية في 

 شأن مواعيد وإجراءات البعن.

 (8مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8مادة )

اًلجتماعيين تغيير عبارة   -1

المتخصصين في المسائل النفسية 

األخصائيين ( لتصب   والسلوكية

في المجاًلت اًلجتماعية 

 (.والنفسية

( )اًلجتماعيونحذف كلمة  -2

 الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة.

 نص المادة بعد التعديل:

 (8مادة )

المادة كما أقره  الموافقة على نص -

تغيير عبارة ب مجل  النواب الموقر

اًلجتماعيين المتخصصين في  

( المسائل النفسية والسلوكية

األخصائيين في المجاًلت لتصب   

حذف كلمة ، و(اًلجتماعية والنفسية

( الواردة في الفقرتين )اًلجتماعيون

 الثانية والثالثة.

 

 (8مادة )
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يقوم بأعمال الخبرة لدخ محاك) 

العدالة اإلصظحية للبفص واللجنة 

القضاسية للبفولة عدد من الخبراء 

االجتماعيين المتخصصين في 

، يصدر المساسص النفسية والسلوكية

بتعيينه) وتحديد نتام عمله) قرار 

من الوزير المعني بشئون العدل، 

باالتفاق مق الوزير المعني بشئون 

 تماعية.التنمية االج

وقبص مباشرة عمله)، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير  االجتماعيون

المعني بشئون العدل بأن يؤدوا 

مهامه) وكص ما يُعهد به إليه) باألمانة 

 والصدق والحيدة.

دراسة  االجتماعيونويتولى الخبراء 

حالة األطفال المعرو ين أمام 

محاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

يقوم بأعمال الخبرة لدخ محاك) 

العدالة اإلصظحية للبفص واللجنة 

القضاسية للبفولة عدد من الخبراء 

األخصائيين في المجاًلت 

، يصدر اًلجتماعية والنفسية

بتعيينه) وتحديد نتام عمله) قرار 

من الوزير المعني بشئون العدل، 

باالتفاق مق الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقبص مباشرة عمله)، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير المعني بشئون 

العدل بأن يؤدوا مهامه) وكص ما 

إليه) باألمانة والصدق  يُعهد به

 والحيدة.

ويتولى الخبراء دراسة حالة األطفال 

المعرو ين أمام محاك) العدالة 

اإلصظحية للبفص واللجنة القضاسية 

يقوم بأعمال الخبرة لدخ محاك)  

العدالة اإلصظحية للبفص واللجنة 

القضاسية للبفولة عدد من الخبراء 

األخصائيين في المجاًلت 

، يصدر اًلجتماعية والنفسية

بتعيينه) وتحديد نتام عمله) قرار 

من الوزير المعني بشئون العدل، 

باالتفاق مق الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقبص مباشرة عمله)، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير المعني بشئون 

العدل بأن يؤدوا مهامه) وكص ما 

إليه) باألمانة والصدق  يُعهد به

 والحيدة.

ويتولى الخبراء دراسة حالة األطفال 

المعرو ين أمام محاك) العدالة 

اإلصظحية للبفص واللجنة القضاسية 
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ضاسية للبفولة، ورفق واللجنة الق

تقارير بنتيجة عمله) لمحاك) العدالة 

اإلصظحية للبفص واللجنة على 

( من هذا 74النحو الوارد في المادة  

القانون، فضظ عن بقية المهام 

الموكلة إليه) بمقتضى هذا القانون أو 

التي يكلفون بها من قبص محاك) 

العدالة اإلصظحية للبفص واللجنة 

 فولة.القضاسية للب

ة عمله) للبفولة، ورفق تقارير بنتيج

لمحاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

واللجنة على النحو الوارد في المادة 

( من هذا القانون، فضظ عن 74 

بقية المهام الموكلة إليه) بمقتضى 

هذا القانون أو التي يكلفون بها من 

قبص محاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

 واللجنة القضاسية للبفولة.

بنتيجة عمله) للبفولة، ورفق تقارير 

لمحاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

واللجنة على النحو الوارد في المادة 

( من هذا القانون، فضظ عن 74 

بقية المهام الموكلة إليه) بمقتضى 

هذا القانون أو التي يكلفون بها من 

قبص محاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

 واللجنة القضاسية للبفولة.

 (9مادة )

 

 

 

 

تُتبق أمام محكمة العدالة اإلصظحية 

الكبرخ للبفص القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرخ 

 (9مادة )

مة ( قبص كلالخبراءإ افة كلمة   -

( في الفقرة األخيرة من األخصائيين 

 المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

تُتبق أمام محكمة العدالة اإلصظحية 

الكبرخ للبفص القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرخ 

 (9مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

إ افة كلمة بمجل  النواب الموقر 

( األخصائيين( قبص كلمة  الخبراء 

 في الفقرة األخيرة من المادة.

 

 (9مادة )

 

 

 

 

تُتبق أمام محكمة العدالة اإلصظحية 

الكبرخ للبفص القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرخ 
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الجناسية، وتُتبق أمام محكمة العدالة 

اإلصظحية الصغرخ للبفص القواعد 

واإلجراءات المقررة في مواد 

الجن ، وذلك مق عدم اإلخظل 

بالقواعد اإلجراسية المنصوص عليها 

 القانون.في هذا 

ويضق المجل  األعلى للقضاء 

نتاما  يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة 

القضاسية للبفولة وآلية اتخاذ 

قراراتها. وفيما ل) يرد به حك) في 

هذا النتام، تُتبق أمام اللجنة القواعد 

واإلجراءات المتبعة أمام محكمة 

 العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص.

مة أمام وتتولى أعمال النيابة العا

محاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

واللجنة القضاسية للبفولة، نيابة 

متخصصة للبفص يصدر بتشكيلها 

الجناسية، وتُتبق أمام محكمة العدالة 

اإلصظحية الصغرخ للبفص القواعد 

 واإلجراءات المقررة في مواد

الجن ، وذلك مق عدم اإلخظل 

بالقواعد اإلجراسية المنصوص عليها 

 في هذا القانون.

ويضق المجل  األعلى للقضاء 

نتاما  يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة 

القضاسية للبفولة وآلية اتخاذ 

قراراتها. وفيما ل) يرد به حك) في 

هذا النتام، تُتبق أمام اللجنة القواعد 

أمام محكمة واإلجراءات المتبعة 

 العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص.

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام 

محاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

واللجنة القضاسية للبفولة، نيابة 

متخصصة للبفص يصدر بتشكيلها 

الجناسية، وتُتبق أمام محكمة العدالة 

اإلصظحية الصغرخ للبفص القواعد 

واإلجراءات المقررة في مواد 

الجن ، وذلك مق عدم اإلخظل 

بالقواعد اإلجراسية المنصوص عليها 

 القانون.في هذا 

ويضق المجل  األعلى للقضاء 

نتاما  يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة 

القضاسية للبفولة وآلية اتخاذ 

قراراتها. وفيما ل) يرد به حك) في 

هذا النتام، تُتبق أمام اللجنة القواعد 

واإلجراءات المتبعة أمام محكمة 

 العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص.

مة أمام وتتولى أعمال النيابة العا

محاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

واللجنة القضاسية للبفولة، نيابة 

متخصصة للبفص يصدر بتشكيلها 
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قرار من الناسم العام من بين أعضاء 

النيابة العامة، ويعاونه) عدد كاف 

من األخصاسيين في المجاالت 

 االجتماعية والنفسية وغيرها.

قرار من الناسم العام من بين أعضاء 

النيابة العامة، ويعاونه) عدد كاف 

 األخصاسيين في الخبراءمن 

المجاالت االجتماعية والنفسية 

 وغيرها.

قرار من الناسم العام من بين أعضاء 

النيابة العامة، ويعاونه) عدد كاف 

األخصاسيين في  الخبراءمن 

المجاالت االجتماعية والنفسية 

 وغيرها.

 الباب الثاني

 اإلصالحية لألطفالالعدالة 

 (10مادة )

تُكفص للبفص جميق الحقوق 

والضمانات المقررة في قانون 

اإلجراءات الجناسية في جميق 

مراحص الدعوخ الجناسية وأثناء تنفيذ 

 الحك).

وللبفص الح  في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 

المخففة له، المنصوص عليها في 

بالمرسوم قانون العقوبات الصادر 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

نص المادة كما ورد الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

تُكفص للبفص جميق الحقوق 

والضمانات المقررة في قانون 

اإلجراءات الجناسية في جميق 

مراحص الدعوخ الجناسية وأثناء تنفيذ 

 الحك).

وللبفص الح  في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 

المخففة له، المنصوص عليها في 

قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 
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، أو 1976( لسنة 15بقانون رق)  

في أي قانون آخر، فضظ عن تلك 

 التي يقررها هذا القانون.

، أو 1976( لسنة 15بقانون رق)  

في أي قانون آخر، فضظ عن تلك 

 التي يقررها هذا القانون.

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا وقق الفعص المكون للجريمة من 

طفص تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده القدرة عقلي أو أي مرض آخر 

 (11مادة )

على  أفقده القدرةتغيير عبارة   -1

( التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة

الواردة في الفقرتين األولى والثانية 

 (.أفقده اإلدراك واًلختيارلتصب   

تصحي  الخبأ اللغوي في كلمة  -2

 (.متخصصاا ( لتصب   متخصص 

( لتصب  بالطرقتغيير عبارة   -3

 (.وفقاا للطرق 

 نص المادة بعد التعديل: 

 

إذا وقق الفعص المكون للجريمة من 

طفص تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده عقلي أو أي مرض آخر 

 (11مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجل  النواب الموقر

أفقده القدرة على التحكم في  

في ( الواردة تصرفاته بصفة مطلقة

الفقرتين األولى والثانية لتصب  

، (أفقده اإلدراك واًلختيار 

تصحي  الخبأ اللغوي في كلمة و

، (ـاامتخصص( لتصب   متخصص 

( لتصب  بالطرقتغيير عبارة  و

 (.للطرقـاا وفق 

 

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا وقق الفعص المكون للجريمة من 

طفص تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده عقلي أو أي مرض آخر 
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على التحك) في تصرفاته بصفة 

، وجم على محكمة العدالة مبلقة

اإلصظحية للبفص المختصة أو 

بحسم  -اللجنة القضاسية للبفولة 

أن تقضي بإيداعه  -األحوال 

 يتناسم مق سنه متخصصمستشفى 

وحالته الصحية لفحصه. ويُتخذ ذات 

التدبير بالنسبة للبفص الذي يصاب 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

آخر في مرحلتي التحقي  

والمحاكمة. وفي الحالتين، يوقف 

السير في الدعوخ إلى أن يت) االنتهاء 

 من فحص البفص.

وإذا أصيم البفص المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

أفقده القدرة على التحك) في آخر 

، وجم على اإلدراك واًلختيار

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

المختصة أو اللجنة القضاسية للبفولة 

أن تقضي  -بحسم األحوال  -

يتناسم  متخصصاا بإيداعه مستشفى 

. مق سنه وحالته الصحية لفحصه

ويُتخذ ذات التدبير بالنسبة للبفص 

الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي 

أو أي مرض آخر في مرحلتي 

التحقي  والمحاكمة. وفي الحالتين، 

يوقف السير في الدعوخ إلى أن يت) 

 االنتهاء من فحص البفص.

 

وإذا أصيم البفص المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

ي مرض بمرض نفسي أو عقلي أو أ

وجم  ،أفقده اإلدراك واًلختيارآخر 

، وجم على اإلدراك واًلختيار

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

المختصة أو اللجنة القضاسية للبفولة 

أن تقضي  -بحسم األحوال  -

يتناسم  ـاامتخصصبإيداعه مستشفى 

ه. مق سنه وحالته الصحية لفحص

ويُتخذ ذات التدبير بالنسبة للبفص 

الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي 

أو أي مرض آخر في مرحلتي 

التحقي  والمحاكمة. وفي الحالتين، 

يوقف السير في الدعوخ إلى أن يت) 

 االنتهاء من فحص البفص.

 

وإذا أصيم البفص المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

أي مرض بمرض نفسي أو عقلي أو 

وجم  ،فقده اإلدراك واًلختيارأآخر 
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، وجم تأجيص تصرفاته بصفة مبلقة

تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في 

مستشفى متخصص يتناسم مق سنه 

وحالته الصحية وتستنزل المدة التي 

مستشفى من مدة يقضيها في هذا ال

 العقوبة المحكوم بها.

وفي جميق الحاالت، يجم على 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

المختصة أو اللجنة القضاسية للبفولة 

متابعة أمر  -بحسم األحوال  -

بالبرق المنصوص عليها في  البفص

( من هذا 80( و  79المادتين  

 القانون.

تأجيص تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، 

ويودع في مستشفى متخصص 

يتناسم مق سنه وحالته الصحية 

وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا 

شفى من مدة العقوبة المحكوم المست

 بها.

وفي جميق الحاالت، يجم على 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

اللجنة القضاسية للبفولة المختصة أو 

متابعة أمر  -بحسم األحوال  -

المنصوص  وفقاا للطرق البفص

( من 80( و  79عليها في المادتين  

 هذا القانون.

تأجيص تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، 

ويودع في مستشفى متخصص 

يتناسم مق سنه وحالته الصحية 

وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا 

شفى من مدة العقوبة المحكوم المست

 بها.

وفي جميق الحاالت، يجم على 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

اللجنة القضاسية للبفولة  المختصة أو

متابعة أمر  -بحسم األحوال  -

المنصوص  للطرق ـااوفق البفص

( من 80( و  79عليها في المادتين  

 هذا القانون.

 (12مادة )

 

 

 

 (12مادة )

( من 1إعادة صياغة البند   -1

 المادة على النحو الوارد أدناه.

 (12مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

إعادة صياغة ب مجل  النواب الموقر

تصحي  الخبأ ، ومن المادة( 1البند  

 (12مادة )
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يُعد البفص ُمعر ا  للخبر إذا ُوجد 

 في أي من الحاالت اآلتية:

تصحي  الخبأ اللغوي في كلمة  -2

( في مشتبهاا ( لتصب   مشتبهه 

 ( من المادة.3البند  

تصحي  الخبأ اإلمظسي في  -3

( في اشتُهر( لتصب   أشتُهركلمة  

 ( من المادة.3البند  

( المدارس أوإ افة عبارة   -4

 ( من المادة.7في البند  

( إلى كلمة تتصلتغيير كلمة   -5

 ( من المادة.9( في البند  تتعلق 

( إلى أمه أو أبيهتغيير عبارة   -6

( وذلك في البند أحد والديهعبارة  

 ( من المادة.10 

 

 نص المادة بعد التعديل: 

ُمعر ا  للخبر إذا ُوجد يُعد البفص 

 في أي من الحاالت اآلتية:

( لتصب  مشتبههاللغوي في كلمة  

، ( من المادة3( في البند  ـاامشتبه 

تصحي  الخبأ اإلمظسي في كلمة و

( في البند اشتُهر( لتصب   أشتُهر 

إ افة عبارة ، و( من المادة3 

( من 7( في البند  المدارس أو 

( إلى تتصلتغيير كلمة  ، والمادة

( من 9( في البند  تتعلقكلمة  

( أمه أو أبيهتغيير عبارة  ، والمادة

( وذلك في أحد والديهإلى عبارة  

 ( من المادة.10البند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للخبر إذا ُوجد  ـ ايُعد البفص ُمعر 

 في أي من الحاالت اآلتية:
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إذا ل) يتجاوز سن الخامسة عشرة -1

فعص يمكن أن يشكص وصدر منه 

 جناية أو جنحة.

إذا كان متسوال  أو مشردا ، -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رق)  

بشأن مكافحة التسول  2007

 والتشرد.

إذا خالط أشخاصا  منحرفين أو -3

عنه) سوء  أشتُهربه) أو  مشتبه

 السيرة.

و إذا كان مصابا  بمرض بدني أ-4

عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في 

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

بحيث يُخشى على سظمته أو سظمة 

 الغير.

إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة -1

سنة ميالدية كاملة وصدر منه فعل 

 .يُشكل جناية أو جنحة

إذا كان متسوال  أو مشردا ، -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رق)  

بشأن مكافحة التسول  2007

 .والتشرد

إذا خالط أشخاصا  منحرفين أو -3

عنه) سوء  اشتُهربه) أو  مشتبهاا 

 السيرة.

إذا كان مصابا  بمرض بدني أو -4

عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في 

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

بحيث يُخشى على سظمته أو سظمة 

 الغير.

إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة -1

سنة ميالدية كاملة وصدر منه فعل 

 .يُشكل جناية أو جنحة

 ا،إذا كان متسوال  أو مشرد  -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رق)  

بشأن مكافحة التسول  2007

 والتشرد.

إذا خالط أشخاصا  منحرفين أو -3

عنه) سوء  تُهراشبه) أو  ـاامشتبه

 السيرة.

إذا كان مصابا  بمرض بدني أو -4

عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في 

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

بحيث يُخشى على سظمته أو سظمة 

 الغير.
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إذا ُوجد مشاركا  في متاهرة أو -5

مسيرة أو تجمق أو اعتصام سياسي 

ل) تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رق)  

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 عامة والمسيرات والتجمعات.ال

إذا ل) يكن له وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عاسص مؤتمن.

.إذا اعتاد الهروب من معاهد 7

 التعلي) أو التدريم.

إذا ل) يكن له محص إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في البرقات أو في 

أماكن أخرخ غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

بالدعارة أو  إذا قام بأعمال تتصص -9

الفس  أو إفساد األخظق أو القمار أو 

إذا ُوجد مشاركا  في متاهرة أو -5

سياسي مسيرة أو تجمق أو اعتصام 

ل) تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رق)  

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

إذا ل) يكن له وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عاسص مؤتمن.

 أو المدارس.إذا اعتاد الهروب من 7

 معاهد التعلي) أو التدريم.

قامة ثابت أو إذا ل) يكن له محص إ-8

كان يبيت عادة في البرقات أو في 

أماكن أخرخ غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

بالدعارة أو  تتعلقإذا قام بأعمال  -9

الفس  أو إفساد األخظق أو القمار أو 

إذا ُوجد مشاركا  في متاهرة أو -5

مسيرة أو تجمق أو اعتصام سياسي 

ل) تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18مرسوم بقانون رق)  الواردة بال

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

إذا ل) يكن له وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عاسص مؤتمن.

 أو المدارس.إذا اعتاد الهروب من 7

 معاهد التعلي) أو التدريم.

إذا ل) يكن له محص إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في البرقات أو في 

أخرخ غير معدة لإلقامة أو  أماكن

 المبيت فيها.

بالدعارة أو  تتعلقإذا قام بأعمال  -9

الفس  أو إفساد األخظق أو القمار أو 
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المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقا  من -10

سلبة ولي أمره أو المسئول عنه. 

وفي هذه الحالة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجراء  د البفص، ولو كان من 

على  إجراءات االستدالل، إال بناء  

شكوخ من أمه أو أبيه أو ولي أمره 

 أو المسئول عنه، بحسم األحوال.

المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقا  من -10

ي أمره أو المسئول عنه. سلبة ول

وفي هذه الحالة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجراء  د البفص، ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناء  على 

أو ولي أمره  أحد والديهشكوخ من 

 أو المسئول عنه، بحسم األحوال. 

المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقا  من -10

سلبة ولي أمره أو المسئول عنه. 

خاذ أي وفي هذه الحالة، ال يجوز ات

إجراء  د البفص، ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناء  على 

أو ولي أمره  أحد والديهشكوخ من 

 أو المسئول عنه، بحسم األحوال. 

 (13مادة )

 

 

 

 

إذا ُوجد البفص في إحدخ حاالت 

التعرض للخبر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون، يجوز 12 

 (13مادة )

محكمة العدالة حذف عبارة   -

( مق اإلصالحية للطفل المختصة

  تعديص ما يلزم. 

 نص المادة بعد التعديل: 

إذا ُوجد البفص في إحدخ حاالت 

التعرض للخبر المذكورة في المادة 

للجنة ( من هذا القانون، يجوز 12 

 (13مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

حذف عبارة بمجل  النواب الموقر 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل  

  ( مق تعديص ما يلزم. المختصة

 

 (13مادة )

 

 

 

 

إذا ُوجد البفص في إحدخ حاالت 

التعرض للخبر المذكورة في المادة 

للجنة ( من هذا القانون، يجوز 12 
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للبفص لمحكمة العدالة اإلصظحية 

المختصة أو اللجنة القضاسية للبفولة 

أن توقق عليه  -بحسم األحوال  -

أحد التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى  14المواد من  

 القانون.

أن توقق عليه أحد  القضائية للطفولة

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.26( الى  14من  

 

أن توقق عليه أحد  القضائية للطفولة

في المواد التدابير المنصوص عليها 

 ( من هذا القانون.26( الى  14من  

 (14مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص وللجنة القضاسية للبفولة 

توبيخ البفص وتأنيبه وتوجيه اللوم 

إليه على ما صدر منه من أفعال، 

وتحذيره بأال يعود إلى مثص هذا 

السلوك مرة أخرخ، ويكون توبيخ 

أو سرية البفص في جلسة علنية 

للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي 

أمره أو المسئول عنه، والشخص 

 المتضرر من أفعاله إن ُوجد.

 (14مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (14مادة )

 المادة كما ورد نص الموافقة على -

 في مشروع القانون.

 

 (14مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

فص وللجنة القضاسية للبفولة للب

توبيخ البفص وتأنيبه وتوجيه اللوم 

إليه على ما صدر منه من أفعال، 

وتحذيره بأال يعود إلى مثص هذا 

السلوك مرة أخرخ، ويكون توبيخ 

البفص في جلسة علنية أو سرية 

للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي 

أمره أو المسئول عنه، والشخص 

 جد.المتضرر من أفعاله إن وُ 
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 (15مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

تسلي) البفص إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانق 

من تسلي) البفص ألي من هؤالء أو 

غيابه) ألي سبم أو عدم قدرته) 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

تسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد 

 (15مادة )

ألحد أفراد إ افة عبارة   -1

أسرته فإن لم يتوافر ذلك يتم 

( الواردة تسليمهبعد كلمة   (تسليمه

 في السبر الثالث.

( ًلجتماعيينحذف كلمة  ا -2

 الواردة في السبر السادس.

 نص المادة بعد التعديل: 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللبفص 

تسلي) البفص إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانق 

من تسلي) البفص ألي من هؤالء أو 

غيابه) ألي سبم أو عدم قدرته) 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

ألحد أفراد أسرته فإن لم تسليمه 

 (15مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إ افة عبارة ب مجل  النواب الموقر

ألحد أفراد أسرته فإن لم يتوافر  

( تسليمه( بعد كلمة  ذلك يتم تسليمه

حذف ، والواردة في السبر الثالث

( الواردة في ًلجتماعيينكلمة  ا

 السادس.السبر 

 

 (15مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللبفص 

تسلي) البفص إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانق 

من تسلي) البفص ألي من هؤالء أو 

غيابه) ألي سبم أو عدم قدرته) 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

ألحد أفراد أسرته فإن لم تسليمه 
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أو إلى أسرة موثوق  بحسن تربيته

بها يتعهد عاسلها بذلك، وفي هذه 

الحالة تكلف محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص أو اللجنة 

القضاسية للبفولة أحد الخبراء 

المنصوص عليه) في  االجتماعيين

( بمتابعة أحوال البفص وهو 8المادة  

في رعاية الشخص المؤتمن أو 

األسرة الموثوقة التي سل) إليها، 

وتقدي) تقارير دورية للجهة التي 

كلفته وفقا  للقرار الصادر بتحديد 

 نتام عمله).

إلى شخص  يتوافر ذلك يتم تسليمه

مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى 

وق بها يتعهد عاسلها بذلك، أسرة موث

وفي هذه الحالة تكلف محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص أو اللجنة القضاسية 

للبفولة أحد الخبراء المنصوص 

( بمتابعة أحوال 8عليه) في المادة  

البفص وهو في رعاية الشخص 

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي 

سل) إليها، وتقدي) تقارير دورية 

كلفته وفقا  للقرار الصادر للجهة التي 

 بتحديد نتام عمله).

إلى شخص  يتوافر ذلك يتم تسليمه

مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى 

أسرة موثوق بها يتعهد عاسلها بذلك، 

وفي هذه الحالة تكلف محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص أو اللجنة القضاسية 

للبفولة أحد الخبراء المنصوص 

( بمتابعة أحوال 8عليه) في المادة  

وهو في رعاية الشخص البفص 

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي 

سل) إليها، وتقدي) تقارير دورية 

للجهة التي كلفته وفقا  للقرار الصادر 

 بتحديد نتام عمله).

 (16مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص وللجنة القضاسية للبفولة أن 

تأمر البفص باالعتذار من المجني 

عليه أو أي شخص تأثر سلبا  من 

 (16مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (16مادة )

 المادة كما وردنص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 (16مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص وللجنة القضاسية للبفولة أن 

المجني تأمر البفص باالعتذار من 

من  ـ اعليه أو أي شخص تأثر سلب
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سوء أفعاله، ويكون اعتذار البفص 

في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو 

اللجنة، بحضور ولي أمره أو 

المسئول عنه، والشخص المتضرر 

 جد.من أفعاله إن وُ 

سوء أفعاله، ويكون اعتذار البفص 

في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو 

اللجنة، بحضور ولي أمره أو 

المسئول عنه، والشخص المتضرر 

 من أفعاله إن ُوجد.

 (17مادة )

 

 

 

يجوز للجنة القضاسية للبفولة أن 

تقرر و ق البفص تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

ؤتمنين. غيره) من األشخاص الم

وللبفص اختيار هذا الشخص وتواف  

اللجنة عليه متى كان أهظ  للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة عدم قدرة البفص على 

 (17مادة )

الواردة  ()اًلجتماعيينحذف كلمة  -

 .السبر الخام في 

 نص المادة بعد التعديل: 

يجوز للجنة القضاسية للبفولة أن 

تقرر و ق البفص تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

غيره) من األشخاص المؤتمنين. 

وللبفص اختيار هذا الشخص وتواف  

اللجنة عليه متى كان أهظ  للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

رة البفص على في حالة عدم قد

 (17مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف كلمة ب مجل  النواب الموقر

 .مادةالواردة في ال ()اًلجتماعيين

 

 (17مادة )

 

 

 

يجوز للجنة القضاسية للبفولة أن 

تقرر و ق البفص تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

غيره) من األشخاص المؤتمنين. 

وللبفص اختيار هذا الشخص وتواف  

اللجنة عليه متى كان أهظ  للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة عدم قدرة البفص على 
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االختيار. وفي جميق الحاالت، يتعين 

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض البفص للخبر، وفي هذه 

ولة الحالة تكلف اللجنة القضاسية للبف

 االجتماعيينأحد الخبراء 

( 8المنصوص عليه) في المادة  

بمتابعة أحوال البفص وهو في رعاية 

الشخص المؤتمن الذي و ق البفص 

تحت إشرافه، وتقدي) تقارير دورية 

للجهة التي كلفته وفقا  للقرار الصادر 

 بتحديد نتام عمله).

االختيار. وفي جميق الحاالت، يتعين 

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض البفص للخبر، وفي هذه 

الحالة تكلف اللجنة القضاسية للبفولة 

أحد الخبراء المنصوص عليه) في 

( بمتابعة أحوال البفص وهو 8المادة  

في رعاية الشخص المؤتمن الذي 

وتقدي)  و ق البفص تحت إشرافه،

تقارير دورية للجهة التي كلفته وفقا  

 للقرار الصادر بتحديد نتام عمله).

ت، يتعين االختيار. وفي جميق الحاال

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض البفص للخبر، وفي هذه 

الحالة تكلف اللجنة القضاسية للبفولة 

أحد الخبراء المنصوص عليه) في 

( بمتابعة أحوال البفص وهو 8المادة  

في رعاية الشخص المؤتمن الذي 

و ق البفص تحت إشرافه، وتقدي) 

وفقا  تقارير دورية للجهة التي كلفته 

 للقرار الصادر بتحديد نتام عمله).

 (18مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

و ق البفص تحت االختبار القضاسي 

في الحاالت التي تستوجم ذلك، 

ويكون ذلك بو ق البفص في بيئته 

 (18مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (18مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (18مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

و ق البفص تحت االختبار القضاسي 

في الحاالت التي تستوجم ذلك، 

ويكون ذلك بو ق البفص في بيئته 
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الببيعية تحت توجيه وإِشراف 

الداخلية، الجهة المختصة بوزارة 

مق مراعاة الضوابط التي تحددها 

المحكمة أو اللجنة، وال يجوز أن 

تزيد مدة االختبار القضاسي على 

 ثظث سنوات.

وإذا فشص البفص في االختبار، 

ُعرض أمره على المحكمة أو اللجنة 

لتتخذ ما تراه مناسبا  من التدابير 

( 14األخرخ الواردة بالمواد من  

 قانون.( من هذا ال26إلى  

الببيعية تحت توجيه وإِشراف 

الجهة المختصة بوزارة الداخلية، مق 

مراعاة الضوابط التي تحددها 

ة، وال يجوز أن المحكمة أو اللجن

تزيد مدة االختبار القضاسي على 

 ثظث سنوات.

وإذا فشص البفص في االختبار، 

ُعرض أمره على المحكمة أو اللجنة 

لتتخذ ما تراه مناسبا  من التدابير 

( 14األخرخ الواردة بالمواد من  

 ( من هذا القانون.26إلى  

 

 (19مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

و اللجنة القضاسية للبفولة للبفص أ

إلحاق البفص بأحد برامج التدريم 

والتأهيص، أو إخضاعه لبرامج 

 (19مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 

 (19مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 القانون. في مشروع

 

 (19مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إلحاق البفص بأحد برامج التدريم 

والتأهيص، أو إخضاعه لبرامج 
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تربوية وطنية تكفص إعداده وإعادة 

تأهيله للعودة واالندماج في المجتمق 

كمواطن صال ، وذلك بأن تعهد تلك 

المحكمة أو اللجنة بالبفص إلى إحدخ 

مؤسسات الرعاية االجتماعية 

خاصة المتخصصة الحكومية أو ال

في شئون األطفال، ويكون الحك) 

بهذا التدبير لمدة ال تقص عن ثظثة 

أشهر وال تزيد على ثظث سنوات 

وبما ال يعي  انتتام البفص في 

 التعلي).

تربوية وطنية تكفص إعداده وإعادة 

تأهيله للعودة واالندماج في المجتمق 

كمواطن صال ، وذلك بأن تعهد تلك 

ة بالبفص إلى إحدخ المحكمة أو اللجن

مؤسسات الرعاية االجتماعية 

الحكومية أو الخاصة المتخصصة 

في شئون األطفال، ويكون الحك) 

بهذا التدبير لمدة ال تقص عن ثظثة 

أشهر وال تزيد على ثظث سنوات 

وبما ال يعي  انتتام البفص في 

 التعلي).

 (20مادة )

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للجنة القضاسية للبفولة أن للبفص أو ا

 (20مادة )

)أو غير ذلك من  حذف عبارة -

 القيود التي تحددها،(.

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة أن 

 (20مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 حذف عبارةب مجل  النواب الموقر

)أو غير ذلك من القيود التي 

 تحددها،(.

 

 (20مادة )

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة أن 
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تحتر على البفص ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

أو غير ذلك ، االجتماعات التوجيهية

ويكون  من القيود التي تحددها،

 الحك) بهذه التدابير لمدة ال تقص عن

ستة أشهر وال تزيد على ثظث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر البفص 

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علما  بمدخ التزام البفص بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

تحتر على البفص ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

االجتماعات التوجيهية، ويكون 

تقص عن الحك) بهذه التدابير لمدة ال 

ستة أشهر وال تزيد على ثظث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر البفص 

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علما  بمدخ التزام البفص بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

تحتر على البفص ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

تماعات التوجيهية، ويكون االج

الحك) بهذه التدابير لمدة ال تقص عن 

ستة أشهر وال تزيد على ثظث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر البفص 

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علما  بمدخ التزام البفص بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

 (21مادة )

 

 

 (21مادة )

( الواردة في أحدتغيير كلمة   -

 (.إحدىاألول لتصب   السبر 

 (21دة )ما

دة كما أقره المانص الموافقة على  -

تغيير كلمة ب مجل  النواب الموقر

 (21مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

المستشفيات  أحدإيداع البفص في 

المتخصصة إذا كان مصابا  بمرض 

يستوجم ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 البفص، بالرجوع إلى حالته الصحية.

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

المستشفيات  إحدىإيداع البفص في 

المتخصصة إذا كان مصابا  بمرض 

يستوجم ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 البفص، بالرجوع إلى حالته الصحية.

( الواردة في السبر األول أحد 

 (.إحدىلتصب   

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

المستشفيات  إحدىإيداع البفص في 

المتخصصة إذا كان مصابا  بمرض 

يستوجم ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 البفص، بالرجوع إلى حالته الصحية.

 (22مادة )

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إيداع البفص في إحدخ مؤسسات أو 

 (22مادة )

من ( لتصب   )معاقاا تغيير كلمة  .1

 (.ذوي اإلعاقة

( المالذ األخيرتغيير عبارة   .2

 (.الخيارات المتاحةآخر لتصب   

 نص المادة بعد التعديل: 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إيداع البفص في إحدخ مؤسسات أو 

 (22مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

تغيير كلمة ب مجل  النواب الموقر

، (من ذوي اإلعاقة( لتصب   ـاا)معاق

( المالذ األخيرتغيير عبارة  و

 (.آخر الخيارات المتاحةلتصب   

 

 

 (22مادة )

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إيداع البفص في إحدخ مؤسسات أو 
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االجتماعية التابعة جمعيات الرعاية 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

كان البفص معاقا  يكون اإليداع في 

 مركز مناسم لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

 ، وأن يكونالمظذ األخيربمثابة 

 ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميق األحوال، يجم أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخم  سنوات في الجن ، 

وثظث سنوات في حالة التعرض 

 للخبر وسوء المعاملة.

جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

يكون  إلعاقةمن ذوي اكان البفص 

 اإليداع في مركز مناسم لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن آخر الخيارات المتاحةبمثابة 

 يكون ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميق األحوال، يجم أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

وخم  سنوات في الجن ، الجنايات، 

وثظث سنوات في حالة التعرض 

 للخبر وسوء المعاملة.

 

 

جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

يكون  من ذوي اإلعاقةكان البفص 

 اإليداع في مركز مناسم لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن آخر الخيارات المتاحةبمثابة 

 يكون ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميق األحوال، يجم أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخم  سنوات في الجن ، 

عرض وثظث سنوات في حالة الت

 للخبر وسوء المعاملة.
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 (23مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إلزام البفص بالمشاركة في بعض 

األنشبة التبوعية، وللبفص الح  

في اختيار النشاط الذي يرغم 

بالمشاركة فيه، ويمكن للجنة أن 

تختار له أحد األنشبة في حالة عدم 

على االختيار، وفي الحالتين قدرته 

يجم أن يتناسم النشاط مق سن 

 البفص.

 (23مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (23مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (23مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إلزام البفص بالمشاركة في بعض 

األنشبة التبوعية، وللبفص الح  

في اختيار النشاط الذي يرغم 

بالمشاركة فيه، ويمكن للجنة أن 

تختار له أحد األنشبة في حالة عدم 

قدرته على االختيار، وفي الحالتين 

يجم أن يتناسم النشاط مق سن 

 البفص.

 (24مادة )

 

 

 

 

 

 (24مادة )

أو اللجنة إ افة عبارة   -1

( في السبر القضائية للطفولة

 األول من المادة.

 (24مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

إ افة عبارة ب مجل  النواب الموقر

( في للطفولة أو اللجنة القضائية 

إ افة ، والسبر األول من المادة

( في السبر ميالدية كاملةعبارة  

 (24مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص تكليف البفص الذي تجاوز سنه 

خم  عشرة سنة بالقيام ببعض 

األعمال دون مقابص للمنفعة العامة، 

، وذلك لدخ أحد للمدة التي تحددها

األشخاص االعتبارية العامة أو 

إحدخ مؤسسات المجتمق المدني 

( ميالدية كاملةإ افة عبارة   -2

في السبر الثاني من المادة، 

 .)بالقيام(وحذف كلمة 

بموافقته ولمدة إ افة عبارة   -3

 (.ًل تتجاوز سنة

 للمدة التيحذف عبارة   -4

 (. تحددها

( الواردة اللجنةحذف كلمة   -5

 (.تحددهابعد كلمة  

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللبفص 

تكليف البفص الذي تجاوز سنه خم  

بالقيام  ميالدية كاملةعشرة سنة 

ببعض األعمال دون مقابص للمنفعة 

ًل تتجاوز  بموافقته ولمدةالعامة 

، وذلك لدخ أحد األشخاص سنة

الثاني من المادة، وحذف كلمة 

بموافقته إ افة عبارة  ، و)بالقيام(

حذف ، و(ولمدة ًل تتجاوز سنة

حذف ، و(للمدة التي تحددهاعبارة  

( الواردة بعد كلمة اللجنةكلمة  

 (.تحددها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللبفص 

تكليف البفص الذي تجاوز سنه خم  

بالقيام  ميالدية كاملةعشرة سنة 

ببعض األعمال دون مقابص للمنفعة 

بموافقته ولمدة ًل تتجاوز العامة 

، وذلك لدخ أحد األشخاص سنة
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التبوعية ذات النفق العام التي 

على أال يضر ذلك تحددها اللجنة، 

 بصحة البفص أو نفسيته.

االعتبارية العامة أو إحدخ مؤسسات 

المجتمق المدني التبوعية ذات النفق 

العام التي تحددها، على أال يضر 

 ذلك بصحة البفص أو نفسيته.

االعتبارية العامة أو إحدخ مؤسسات 

مجتمق المدني التبوعية ذات النفق ال

العام التي تحددها، على أال يضر 

 ذلك بصحة البفص أو نفسيته.

 (25مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25مادة )

أو اللجنة إ افة عبارة   -1

بعد كلمة  القضائية للطفولة(

 (.للطفل 

كما يجوز إ افة عبارة الجملة   -2

إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله 

تحت رقابة وإشراف  ومكوثه فيه

ولي أمره أو المسئول عنه لفترة 

 )المهنية(.بعد كلمة ( معينة،

( بعد المحكمة أو) إ افة عبارة -3

 (.إحاطةكلمة  

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة   -4

 (.تحددهاكلمة  

 (25مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إ افة عبارة ب مجل  النواب الموقر

بعد  أو اللجنة القضائية للطفولة( 

كما   إ افة عبارة، و(للطفلكلمة  

يجوز إلزام الطفل بعدم مبارحة 

تحت رقابة  منزله ومكوثه فيه

وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه 

، )المهنية(بعد كلمة ( لفترة معينة،

( بعد المحكمة أو) إ افة عبارةو

حذف كلمة ، و(إحاطةكلمة  

( الواردة بعد كلمة اللجنة 

 (.تحددها 

 (25مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص أن تقرر إلزام البفص بالبقاء 

لفترة ال تقص عن ساعتين وال تزيد 

على اثنتي عشرة ساعة في اليوم 

جغرافي محدد الواحد في نباق 

يحتر عليه الخروج منه. ويراعى 

أال يكون في تنفيذ هذا التدبير أي 

تعارض مق المعتقدات الدينية للبفص 

وما تفر ه عليه من شعاسر، وعدم 

التأثير سلبا  على التزاماته وواجباته 

التعليمية أو المهنية. ويتعين على 

ولي أمر البفص أو المسئول عنه 

مدخ التزام إحاطة اللجنة علما  ب

البفص بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها اللجنة.

 نص المادة بعد التعديل: 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللبفص 

أن تقرر إلزام البفص بالبقاء لفترة ال 

تقص عن ساعتين وال تزيد على اثنتي 

عشرة ساعة في اليوم الواحد في 

نباق جغرافي محدد يحتر عليه 

الخروج منه. ويراعى أال يكون في 

تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مق 

المعتقدات الدينية للبفص وما تفر ه 

عليه من شعاسر، وعدم التأثير سلبا  

على التزاماته وواجباته التعليمية أو 

كما يجوز إلزام الطفل بعدم المهنية. 

تحت  مبارحة منزله ومكوثه فيه

رقابة وإشراف ولي أمره أو 

، ويتعين المسئول عنه لفترة معينة

على ولي أمر البفص أو المسئول عنه 

  

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللبفص 

أن تقرر إلزام البفص بالبقاء لفترة ال 

تقص عن ساعتين وال تزيد على اثنتي 

عشرة ساعة في اليوم الواحد في 

نباق جغرافي محدد يحتر عليه 

الخروج منه. ويراعى أال يكون في 

تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مق 

المعتقدات الدينية للبفص وما تفر ه 

 ـ اليه من شعاسر، وعدم التأثير سلبع

على التزاماته وواجباته التعليمية أو 

كما يجوز إلزام الطفل بعدم المهنية. 

ت تح مبارحة منزله ومكوثه فيه

رقابة وإشراف ولي أمره أو 

يتعين ، وول عنه لفترة معينةؤالمس

ول ؤعلى ولي أمر البفص أو المس
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اللجنة علما  بمدخ  المحكمة أوإحاطة 

في التزام البفص بااللتزام المذكور، 

 المواعيد التي تحددها.

 ـ االلجنة علم المحكمة أوعنه إحاطة 

بمدخ التزام البفص بااللتزام 

 ، في المواعيد التي تحددها.المذكور

 (26مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26مادة )

أو اللجنة إحظل عبارة   -1

القضائية للطفولة أن تقرن التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( بالمراقبة 25( إلى )18)

إلزام محص عبارة   اإللكترونية(

الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه 

وإشراف ولي أمره فيه تحت رقابة 

 (.أو المسئول عنه لفترة معينة

كما ( إلى  ويجوزتغيير كلمة   -2

 (.يجوز

( بعد المحكمة أوإ افة عبارة   -3

 (إحاطةكلمة  

 (26مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إحظل عبارة ب مجل  النواب الموقر

أو اللجنة القضائية للطفولة أن  

التدابير المنصوص عليها في تقرن 

( 25( إلى )18المواد من )

محص عبارة  بالمراقبة اإللكترونية(

إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله  

ومكوثه فيه تحت رقابة وإشراف 

ولي أمره أو المسئول عنه لفترة 

( إلى ويجوزتغيير كلمة  ، و(معينة

إ افة عبارة ، و(كما يجوز 

، (إحاطة( بعد كلمة  المحكمة أو 

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة  و

 (26مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

للبفص إلزام البفص بعدم مبارحة 

منزله ومكوثه فيه تحت رقابة 

وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه 

لفترة معينة، ويجوز إقران الحجز 

في المنزل بإخضاع البفص للمراقبة 

اإللكترونية وفقا  للضوابط 

المنصوص عليها بالظسحة التنفيذية 

القرارات الصادرة لهذا القانون أو 

تنفيذا  له. ويتعين على ولي أمر 

البفص أو المسئول عنه إحاطة اللجنة 

علما  بمدخ التزام البفص بااللتزام 

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة   -4

 (.)تحددهاكلمة 

 حذف الفقرة الثانية من المادة. -5

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

أو اللجنة القضائية للطفولة للبفص 

أن تقرن التدابير المنصوص عليها 

( 25( إلى )18في المواد من )

 كما يجوز، بالمراقبة اإللكترونية

إقران الحجز في المنزل بإخضاع 

البفص للمراقبة اإللكترونية وفقا  

للضوابط المنصوص عليها بالظسحة 

التنفيذية لهذا القانون أو القرارات 

يذا  له. ويتعين على ولي الصادرة تنف

أمر البفص أو المسئول عنه إحاطة 

اللجنة علما  بمدخ التزام  المحكمة أو

حذف الفقرة الثانية ، و()تحددهاكلمة 

 من المادة.

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصظحية 

أو اللجنة القضائية للطفولة للبفص 

أن تقرن التدابير المنصوص عليها 

( 25( إلى )18في المواد من )

 كما يجوز، بالمراقبة اإللكترونية

إقران الحجز في المنزل بإخضاع 

 ـ االبفص للمراقبة اإللكترونية وفق

للضوابط المنصوص عليها بالظسحة 

التنفيذية لهذا القانون أو القرارات 

يتعين على ولي له. و اادرة تنفيذ  الص

ول عنه إحاطة ؤأمر البفص أو المس

بمدخ التزام ـ ا اللجنة علم المحكمة أو
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المذكور، في المواعيد التي تحددها 

 اللجنة.

وال يجوز أن يكون هذا التدبير أو 

( من 25التدبير المذكور في المادة  

ي، هذا القانون بديظ  للحب  االحتياط

إذا كانت هناك خبورة على المجتمق 

 من عدم حب  البفص احتياطيا .

البفص بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها.

 

ام المذكور، في البفص بااللتز

 المواعيد التي تحددها.

 

 (27مادة )

يتولى مركز حماية البفص 

( من 33المنصوص عليه في المادة  

بالتنسي  مق محكمة  –هذا القانون 

العدالة اإلصظحية للبفص المختصة 

مهمة  -أو اللجنة القضاسية للبفولة 

متابعة أمور األطفال الخا عين 

البرامج  لبرامج التدريم والتأهيص أو

التربوية الوطنية أو المودعين في 

المستشفيات المتخصصة أو 

 (27مادة )

ة على المادة كما وردت الموافق -

 في مشروع القانون.

 

 (27مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (27مادة )

يتولى مركز حماية البفص 

( من 33المنصوص عليه في المادة  

بالتنسي  مق محكمة  –هذا القانون 

العدالة اإلصظحية للبفص المختصة 

مهمة  -أو اللجنة القضاسية للبفولة 

متابعة أمور األطفال الخا عين 

لبرامج التدريم والتأهيص أو البرامج 

التربوية الوطنية أو المودعين في 

ات المتخصصة أو المستشفي
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مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

األنشبة التبوعية أو المكلفين 

ببعض األعمال للمنفعة العامة، وفقا  

(، 22(،  21(،  19ألحكام المواد  

 ( من هذا القانون.24(،  23 

مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

األنشبة التبوعية أو المكلفين 

ببعض األعمال للمنفعة العامة، وفقا  

(، 22(،  21(،  19ألحكام المواد  

 ( من هذا القانون.24(،  23 

 (28مادة )

 

 

 

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى  14المواد من  

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ البفص 

 سن الحادية والعشرين.

ومق ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص المختصة وللّجنة 

بحسم األحوال  -القضاسية للبفولة 

 (28مادة )

( الواردة اًلجتماعيحذف كلمة   -

 في السبر قبص األخير من المادة.

 :نص المادة بعد التعديل

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى  14المواد من  

ببلوغ البفص القانون بانتهاء مدتها أو 

 سن الحادية والعشرين.

ومق ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص المختصة وللّجنة 

بحسم األحوال  -القضاسية للبفولة 

 (28مادة )

 رهلموافقة على نص المادة كما أقا -

حذف كلمة ب مجل  النواب الموقر

( الواردة في السبر قبص اًلجتماعي 

 األخير من المادة.

 

 

 (28مادة )

 

 

 

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى  14المواد من  

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ البفص 

 سن الحادية والعشرين.

ومق ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص المختصة وللّجنة 

بحسم األحوال  -القضاسية للبفولة 
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أن تأمر، بعد اطظعها على  -

التقارير المقدمة إليها وفقا  للمادة 

( من هذا القانون أو بناء  على 79 

طلم النيابة المتخصصة للبفص أو 

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

بإنهاء أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى  16 

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

هذا البلم فظ يجوز تجديده إال بعد 

مرور ثظثة أشهر على األقص من 

ون الحك) أو تاريخ رفضه، ويك

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابص للبعن.

كما يجوز لمحكمة العدالة 

في مواد  -اإلصظحية الكبرخ للبفص 

الجنايات، بناء  على طلم النيابة 

أن تأمر، بعد اطظعها على  -

التقارير المقدمة إليها وفقا  للمادة 

( من هذا القانون أو بناء  على 79 

طلم النيابة المتخصصة للبفص أو 

لي أمره أو المسئول عنه، من و

بإنهاء أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى  16 

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

هذا البلم فظ يجوز تجديده إال بعد 

مرور ثظثة أشهر على األقص من 

تاريخ رفضه، ويكون الحك) أو 

لشأن غير القرار الصادر في هذا ا

 قابص للبعن.

كما يجوز لمحكمة العدالة 

في مواد  -اإلصظحية الكبرخ للبفص 

الجنايات، بناء  على طلم النيابة 

أن تأمر، بعد اطظعها على  -

التقارير المقدمة إليها وفقا  للمادة 

( من هذا القانون أو بناء  على 79 

طلم النيابة المتخصصة للبفص أو 

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

تدبير من التدابير  بإنهاء أي

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى  16 

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

هذا البلم فظ يجوز تجديده إال بعد 

مرور ثظثة أشهر على األقص من 

تاريخ رفضه، ويكون الحك) أو 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابص للبعن.

كمة العدالة كما يجوز لمح

في مواد  -اإلصظحية الكبرخ للبفص 

الجنايات، بناء  على طلم النيابة 
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المتخصصة للبفص وبعد أخذ رأي 

و ق البفص  - االجتماعيالخبير 

المحكوم عليه تحت االختبار 

 القضاسي لمدة ال تزيد على سنتين.

المتخصصة للبفص وبعد أخذ رأي 

و ق البفص المحكوم عليه  -الخبير 

تحت االختبار القضاسي لمدة ال تزيد 

 على سنتين.

المتخصصة للبفص وبعد أخذ رأي 

و ق البفص المحكوم عليه  -الخبير 

تحت االختبار القضاسي لمدة ال تزيد 

 على سنتين.

 (29مادة )

 

 

 

ال توقق على البفص الذي ل) يتجاوز 

من عمره سوخ  الخامسة عشرة

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 14  ،)15  ،)16  ،)17  ،)18 ،)

( من هذا 23(،  22(،  21 

القانون، فإذا كان البفص دون السابعة 

من عمره، ال يُحك) عليه إال بتدبير 

التسلي) وتدبير اإليداع في إحدخ 

المستشفيات المتخصصة 

 (29مادة )

( الخامسة عشرةتغيير عبارة   -

خمس عشرة سنة ميالدية إلى  

 .(كاملة

 نص المادة بعد التعديل: 

ال توقق على البفص الذي ل) يتجاوز 

من  سنة ميالدية كاملة خمس عشرة

عمره سوخ التدابير المنصوص 

(، 15(،  14عليها في المواد  

 16  ،)17  ،)18  ،)21  ،)22 ،)

( من هذا القانون، فإذا كان 23 

البفص دون السابعة من عمره، ال 

يُحك) عليه إال بتدبير التسلي) وتدبير 

 (29مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

تغيير عبارة ب مجل  النواب الموقر

خمس ( إلى  الخامسة عشرة 

 .(عشرة سنة ميالدية كاملة

 

 

 (29مادة )

 

 

 

ال توقق على البفص الذي ل) يتجاوز 

من  سنة ميالدية كاملة خمس عشرة

عمره سوخ التدابير المنصوص 

(، 15(،  14عليها في المواد  

 16  ،)17  ،)18  ،)21  ،)22 ،)

( من هذا القانون، فإذا كان 23 

البفص دون السابعة من عمره، ال 

يُحك) عليه إال بتدبير التسلي) وتدبير 

اإليداع في إحدخ المستشفيات 
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المنصوص عليهما في المادتين 

 ( من ذات القانون.21( و 15 

اإليداع في إحدخ المستشفيات 

المتخصصة المنصوص عليهما في 

( من ذات 21( و 15المادتين  

 القانون.

المتخصصة المنصوص عليهما في 

( من ذات 21( و 15المادتين  

 القانون.

 (30مادة )

 

 

 

ال يحك) باإلعدام وال بالسجن المؤبد 

على المته) الذي ل) تتجاوز سنه 

 الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.

ومق عدم اإلخظل بأحكام المواد 

( من قانون 72(،  71(،  70 

العقوبات، إذا ارتكم البفص الذي 

تجاوز سنه الخامسة عشرة من 

عمره جريمة عقوبتها اإلعدام أو 

السجن المؤبد، يحك) عليه بالسجن 

 (30مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

تسري القواعد اآلتية في العقوبات 

التي توقع على الطفل الذي تجاوز 

سنة ميالدية  سنّه خمس عشرة

كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة 

ميالدية كاملة وقت ارتكابه 

 :الجريمة

إذا كانت الجريمة عقوبتها اإلعدام 

نزلت العقوبة الى السجن المؤقت أو 

الحبس لمدة سنة على األقل، فإذا 

 (30مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

إعادة صياغة ب مجل  النواب الموقر

 .المادة

 

 (30مادة )

 

 

 

تسري القواعد اآلتية في العقوبات 

على الطفل الذي تجاوز التي توقع 

سنّه خمس عشرة سنة ميالدية 

كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة 

ميالدية كاملة وقت ارتكابه 

 :الجريمة

إذا كانت الجريمة عقوبتها اإلعدام 

نزلت العقوبة الى السجن المؤقت أو 

الحبس لمدة سنة على األقل، فإذا 
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المؤقت أو الحب  لمدة سنة على 

األقص، فإن كانت الجريمة عقوبتها 

 ه بالحب .السجن المؤقت يحك) علي

وإذا ارتكم البفص الذي تجاوز سنه 

خم  عشرة سنة جريمة عقوبتها 

الحب ، يجوز للمحكمة بدال من 

الحك) بعقوبة الحب  أن تحك) عليه 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

(، 20(،  19(،  18(،  16المواد  

 21  ،)22  ،)23  ،)24  ،)25 ،)

 ( من هذا القانون.26 

البفص الذي تجاوز وإذا ُحك) على 

سنه خم  عشرة سنة بعقوبة 

السجن، يجم على محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص المختصة مراقبة 

مدخ التقدم الذي يحققه البفص بناء  

على تقرير يت) تقديمه للمحكمة من 

كانت عقوبتها السجن المؤبد أو 

المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة. 

شكل جنحة وإذا كانت الجريمة تُ 

وكان للعقوبة حد أدنى خاص فال 

يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، 

وإذا كانت العقوبة حبساا وغرامة 

معا حكم القاضي بإحدى هاتين 

العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة 

حبساا غير مقيد بحد أدنى خاص 

جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدًلا 

 .منه

وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفف 

تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز 

للمحكمة بدًلا من الحكم بعقوبة 

سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم 

عليه بأحد التدابير المنصوص 

(، 18(، )16عليها في المواد )

كانت عقوبتها السجن المؤبد أو 

عقوبة الجنحة. المؤقت نزلت إلى 

وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة 

وكان للعقوبة حد أدنى خاص فال 

يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، 

وإذا كانت العقوبة حبساا وغرامة 

معا حكم القاضي بإحدى هاتين 

العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة 

حبساا غير مقيد بحد أدنى خاص 

 جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدًلا 

 .منه

وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفف 

تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز 

للمحكمة بدًلا من الحكم بعقوبة 

سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم 

عليه بأحد التدابير المنصوص 

(، 18(، )16عليها في المواد )
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مركز اإلصظح والتأهيص المودع به 

بعد انقضاء نصف مدة العقوبة 

ص مباشرة، لتقرر استمرار سجن البف

أو إبدال السجن بأحد التدابير 

المنصوص عليها في المواد المشار 

 إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

(19( ،)20( ،)21( ،)22( ،)23 ،)

( من هذا 26(، )25(، )24)

 .القانون

ى طفل تجاوزت سنه وإذا ُحكم عل

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة 

بعقوبة سالبة للحرية، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة مراقبة مدى التقدم الذي 

يحققه الطفل بناءا على تقرير يقدم 

للمحكمة من مركز اإلصالح 

والتأهيل المودع به بعد انقضاء 

نصف مدة العقوبة مباشرة، لتقرر 

ار تنفيذ العقوبة أو إبدالها استمر

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

المواد الُمشار إليها في الفقرة 

 .الثالثة من هذه المادة

 

(19( ،)20( ،)21( ،)22( ،)23 ،)

( من هذا 26(، )25(، )24)

 .القانون

ُحكم على طفل تجاوزت سنه وإذا 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة 

بعقوبة سالبة للحرية، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة مراقبة مدى التقدم الذي 

يحققه الطفل بناءا على تقرير يقدم 

للمحكمة من مركز اإلصالح 

والتأهيل المودع به بعد انقضاء 

ر نصف مدة العقوبة مباشرة، لتقر

استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

المواد الُمشار إليها في الفقرة 

 .الثالثة من هذه المادة
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 (31مادة )

 

 

 

ال يجوز أن تُوقق على البفص سوخ 

العقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

وذلك فيما عدا الحك) أو األمر بغل  

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحك) بمصادرة األشياء 

المضبوطة مق البفص المحكوم عليه، 

والتي يكون قد تحصص عليها من 

الجريمة أو استعملها فيها أو اتخذها 

أجرا  الرتكابها، أو يكون من شأنها 

أن تستعمص في جريمة، أو يكون 

أو حيازتها أو إحرازها أو صنعها 

 (31مادة )

تصحي  الخبأ اإلمظسي في كلمة  -

 (.اإلخالل( لتصب   اًلخالل 

 نص المادة بعد التعديل:

ال يجوز أن تُوقق على البفص سوخ 

العقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

وذلك فيما عدا الحك) أو األمر بغل  

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحك) بمصادرة األشياء 

المضبوطة مق البفص المحكوم عليه، 

لتي يكون قد تحصص عليها من وا

الجريمة أو استعملها فيها أو اتخذها 

أجرا  الرتكابها، أو يكون من شأنها 

أن تستعمص في جريمة، أو يكون 

صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو 

 (31مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تصحي  ب مجل  النواب الموقر

( اًلخاللالخبأ اإلمظسي في كلمة  

 (.اإلخالللتصب   

 (31مادة )

 

 

 

ال يجوز أن تُوقق على البفص سوخ 

والتدابير المنصوص العقوبات 

 عليها في هذا القانون.

وذلك فيما عدا الحك) أو األمر بغل  

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحك) بمصادرة األشياء 

المضبوطة مق البفص المحكوم عليه، 

والتي يكون قد تحصص عليها من 

و استعملها فيها أو اتخذها الجريمة أ

شأنها الرتكابها، أو يكون من ا أجر  

أن تستعمص في جريمة، أو يكون 

صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو 
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استعمالها أو التعامص فيها جريمة ولو 

 ل) تكن مملوكة للبفص.

بالحقوق  االخظلوذلك كله دون 

العينية للغير حسن النية، تجاه البفص 

نه، أو تجاه ولي أمره أو المسئول ع

 نتيجة ارتكاب البفص للجريمة.

جريمة ولو  استعمالها أو التعامص فيها

 ل) تكن مملوكة للبفص.

بالحقوق  اإلخاللوذلك كله دون 

ن النية، تجاه البفص العينية للغير حس

أو تجاه ولي أمره أو المسئول عنه، 

 نتيجة ارتكاب البفص للجريمة.

جريمة ولو  استعمالها أو التعامص فيها

 ل) تكن مملوكة للبفص.

بالحقوق  اإلخاللوذلك كله دون 

البفص  العينية للغير حسن النية، تجاه

ول عنه، ؤأو تجاه ولي أمره أو المس

 نتيجة ارتكاب البفص للجريمة.

 (32مادة )

ال يجوز إيداع األطفال أو التحفظ 

عليه) أو حبسه) أو سجنه) مق 

غيره) من البالغين في مكان واحد، 

ويراعى في تنفيذ اإليداع أو التحفظ 

أو الحب  أو السجن تصنيف 

األطفال بحسم السن والجن  ونوع 

 الجريمة ومدة العقوبة.

 

 

 

 (32مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 القانون. مشروع

 

 (32مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (32مادة )

ال يجوز إيداع األطفال أو التحفظ 

عليه) أو حبسه) أو سجنه) مق 

غيره) من البالغين في مكان واحد، 

ويراعى في تنفيذ اإليداع أو التحفظ 

أو الحب  أو السجن تصنيف 

ونوع األطفال بحسم السن والجن  

 الجريمة ومدة العقوبة.
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 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية مركز يسمى "مركز 

حماية البفص" يض) بهيكله التنتيمي 

مكاتم فرعية عن الوزارة المعنية 

بشئون العدل ووزارات الداخلية 

 علي).والصحة والتربية والت

 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33)مادة 

يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية مركز يسمى "مركز 

حماية البفص" يض) بهيكله التنتيمي 

مكاتم فرعية عن الوزارة المعنية 

بشئون العدل ووزارات الداخلية 

 والصحة والتربية والتعلي).

 (34مادة )

 

 

 

 

 

يكون لمركز حماية البفص مجل  

إدارة يشكص كص ثظث سنوات بقرار 

 (34مادة )

تصحي  الخبأ اللغوي في كلمة  -1

 .(وأعضاء( لتصب   )وأعضاءا 

تعديص صياغة الفقرة الثانية من  -2

 المادة على النحو الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

يكون لمركز حماية البفص مجل  

إدارة يشكص كص ثظث سنوات بقرار 

 (34مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

تصحي  ب مجل  النواب الموقر

( )وأعضاءا الخبأ اللغوي في كلمة 

تعديص صياغة ، و(وأعضاءلتصب   

 .من المادةالفقرة الثانية 

 

 

 (34مادة )

 

 

 

 

 

يكون لمركز حماية البفص مجل  

سنوات بقرار إدارة يشكص كص ثظث 
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من الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، من رسي  من أصحاب 

يمثلون  وأعضاء  االختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعلي). -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجل  األعلى للمرأة. -6

الجهة المعنية بشئون  -7

 اإلعظم.

عضوين من مؤسسات المجتمق -8

المدني المختصة بالبفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

من الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، من رسي  من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءاالختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعلي). -4

المعنية بشئون التنمية  الوزارة -5

 االجتماعية.

 المجل  األعلى للمرأة. -6

 الجهة المعنية بشئون اإلعظم. -7

عضوين من مؤسسات المجتمق  -8

المدني المختصة بالبفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

ون التنمية ؤمن الوزير المعني بش

االجتماعية، من رسي  من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءاالختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 المعنية بشئون العدل. الوزارة -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعلي). -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجل  األعلى للمرأة. -6

 الجهة المعنية بشئون اإلعظم. -7

عضوين من مؤسسات المجتمق  -8

المدني المختصة بالبفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 االجتماعية.التنمية 
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ويقوم مجل  اإلدارة بو ق السحة 

داخلية لتنتي) عمص المركز، 

عيد اجتماع مجل  اإلدارة وموا

 وآلية اتخاذ قراراته وتوصياته.

ويتولى مجلس اإلدارة المهام 

 :والصالحيات اآلتية

 وضع الخطط والبرامج الكفيلة -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

التنسيق مع كافة الجهات  -2

المعنية، الرسمية واألهلية، بشأن 

 حماية الطفل من سوء المعاملة.

اإلشراف على نشاط المركز  -3

 وأعماله.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -4

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

والبحوث  وضع خطط للدراسات -5

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

ويتولى مجلس اإلدارة المهام 

 :والصالحيات اآلتية

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

التنسيق مع كافة الجهات  -2

المعنية، الرسمية واألهلية، بشأن 

 حماية الطفل من سوء المعاملة.

اإلشراف على نشاط المركز  -3

 وأعماله.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -4

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -5

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.
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وضع ًلئحة داخلية لتنظيم عمل  -6

المركز ومواعيد اجتماع مجلس 

اإلدارة وآلية اتخاذ قراراته 

 وتوصياته.

وضع ًلئحة داخلية لتنظيم عمل  -6

المركز ومواعيد اجتماع مجلس 

اإلدارة وآلية اتخاذ قراراته 

 وتوصياته.

 (35مادة )

يتولى رسي  مجل  إدارة مركز 

حماية البفص رس) سياسة المركز في 

شأن حماية البفص من سوء المعاملة 

وحسن رعايته، واإلشراف على 

سير العمص بالمركز وعلى أعماله 

 وأنشبته.

 (35مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.  

 

 (35مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.  

 

 (35مادة )

يتولى رسي  مجل  إدارة مركز 

حماية البفص رس) سياسة المركز في 

شأن حماية البفص من سوء المعاملة 

وحسن رعايته، واإلشراف على 

سير العمص بالمركز وعلى أعماله 

 وأنشبته.

 (36مادة )

ام يتولى مركز حماية البفص المه

 اآلتية:

و ق الخبط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية البفص وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

 (36مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.  

 

 (36مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.  

 

 (36مادة )

يتولى مركز حماية البفص المهام 

 اآلتية:

و ق الخبط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية البفص وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.
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التنسي  مق كافة الجهات المعنية،  -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 البفص من سوء المعاملة.

تقدي) المشورة للجهات المعنية  -3

بشأن حماية البفص من سوء 

 المعاملة.

و ق خبط للدراسات والبحوث  -4

المتعلقة بتاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

أية مهام أخرخ يرد النص عليها  -5

القانون أو في السحته في هذا 

 التنفيذية.

التنسي  مق كافة الجهات المعنية،  -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 البفص من سوء المعاملة.

تقدي) المشورة للجهات المعنية  -3

بشأن حماية البفص من سوء 

 المعاملة.

و ق خبط للدراسات والبحوث  -4

المتعلقة بتاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

أية مهام أخرخ يرد النص عليها  -5

القانون أو في السحته في هذا 

 التنفيذية.

 (37مادة )

يكون مركز حماية البفص هو الجهة 

المركزية التي تتولى تقيي) وإيواء 

ومتابعة شئون األطفال المعر ين 

لسوء المعاملة وتنسي  الخدمات التي 

 (37مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (37مادة )

 المادة كما وردنص لموافقة على ا -

 في مشروع القانون.

 (37مادة )

يكون مركز حماية البفص هو الجهة 

المركزية التي تتولى تقيي) وإيواء 

ومتابعة شئون األطفال المعر ين 

لسوء المعاملة وتنسي  الخدمات التي 
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تقدم له) ولعاسظته) من قبص الجهات 

المعنية، وله في سبيص ذلك ممارسة 

 االختصاصات اآلتية:

اتخاذ كافة التدابير المباشرة  -1

ماية البفص من سوء والعاجلة لح

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من  -2

األطفال لسوء المعاملة من النواحي 

الصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

متابعة حاالت من تعرض من  -3

األطفال لسوء المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمه إلى ولي 

 ه أو المسئول عنه.أمر

توفير رعاية بديلة خارج العاسلة  -4

لمن تعرض من األطفال لسوء 

تقدم له) ولعاسظته) من قبص الجهات 

المعنية، وله في سبيص ذلك ممارسة 

 االختصاصات اآلتية:

اتخاذ كافة التدابير المباشرة  -1

ماية البفص من سوء والعاجلة لح

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من  -2

األطفال لسوء المعاملة من النواحي 

الصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

متابعة حاالت من تعرض من  -3

األطفال لسوء المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمه إلى ولي 

 ه أو المسئول عنه.أمر

توفير رعاية بديلة خارج العاسلة  -4

لمن تعرض من األطفال لسوء 
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المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 

وذلك إذا كانت حياة البفص مهددة 

بالخبر أو إذا وقق اعتداء جنسي 

عليه من ولي أمره أو المسئول عنه 

 أو القاسمين على شئونه.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيص البفص -5

لذي تعرض لسوء المعاملة ا

وعاسلته بما يكفص عودته إلى أسرته 

بحالة طبيعية، بما في ذلك العظج 

والتأهيص النفسي والدورات التثقيفية 

والتعليمية وتنمية المهارات 

االجتماعية ومهارات حماية الذات 

لدخ البفص ومعالجة اإلدمان لدخ 

 الوالدين أو المتولي رعايته.

لتلقي الحاالت توفير خط ساخن  -6

أو الشكاوخ المتعلقة بسوء معاملة 

 األطفال.

المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 

وذلك إذا كانت حياة البفص مهددة 

بالخبر أو إذا وقق اعتداء جنسي 

عليه من ولي أمره أو المسئول عنه 

 أو القاسمين على شئونه.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيص البفص -5

لذي تعرض لسوء المعاملة ا

وعاسلته بما يكفص عودته إلى أسرته 

بحالة طبيعية، بما في ذلك العظج 

والتأهيص النفسي والدورات التثقيفية 

والتعليمية وتنمية المهارات 

االجتماعية ومهارات حماية الذات 

لدخ البفص ومعالجة اإلدمان لدخ 

 الوالدين أو المتولي رعايته.

لتلقي الحاالت توفير خط ساخن  -6

أو الشكاوخ المتعلقة بسوء معاملة 

 األطفال.
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 (38مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسي  مجل  إدارة مركز حماية يعد 

في بداية كص سنة مالية تقريرا   البفص

سنويا  عن نشاط المركز خظل السنة 

المالية السابقة، يتضمن تحديد ما 

 (38مادة )

رئيس مجلس تغيير عبارة   -1

( لتصب  إدارة مركز حماية الطفل

في رئيس مركز حماية الطفل(  

 .الفقرة األولى من المادة

)رئيس مجلس  تغيير عبارتي -2

( الواردتين رئيس المجلس، اإلدارة

رئيس في الفقرة الثانية إلى  

 (. المركز

 نص المادة بعد التعديل:

 

 

 

في  الطفلرئيس مركز حماية يعد 

بداية كص سنة مالية تقريرا  سنويا  عن 

نشاط المركز خظل السنة المالية 

السابقة، يتضمن تحديد ما يواجه 

 (38مادة )

 قرار مجل  النوابالموافقة على  -

رئيس مجلس تغيير عبارة  ب الموقر

( لتصب  إدارة مركز حماية الطفل

في  (الطفلرئيس مركز حماية  

تغيير ، والفقرة األولى من المادة

( )رئيس مجلس اإلدارةعبارتي 

الفقرة الثانية إلى  الواردتين في

 (. رئيس المركز 

 

 (38مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  رئيس مركز حماية الطفليعد 

بداية كص سنة مالية تقريرا  سنويا  عن 

نشاط المركز خظل السنة المالية 

السابقة، يتضمن تحديد ما يواجه 
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يواجه المركز من معوقات والحلول 

 بشأنها.المقترحة 

اإلدارة  رسي  مجل ويعرض 

التقرير على مجل  اإلدارة قبص 

مضي شهرين من بداية السنة المالية 

لمناقشته والموافقة عليه، وفور 

رسي  إقرار المجل  للتقرير يقوم 

برفعه إلى الوزير المعني  المجل 

بشئون التنمية االجتماعية مشفوعا  

بمظحتات المجل  عليه، التخاذ ما 

 يلزم.

المركز من معوقات والحلول 

 المقترحة بشأنها.

التقرير على  رئيس المركزويعرض 

مجل  اإلدارة قبص مضي شهرين 

من بداية السنة المالية لمناقشته 

ور إقرار المجل  والموافقة عليه، وف

برفعه  رئيس المركزللتقرير يقوم 

إلى الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية مشفوعا  بمظحتات 

 المجل  عليه، التخاذ ما يلزم.

المركز من معوقات والحلول 

 المقترحة بشأنها.

التقرير على  رئيس المركزويعرض 

مجل  اإلدارة قبص مضي شهرين 

من بداية السنة المالية لمناقشته 

رار المجل  والموافقة عليه، وفور إق

برفعه  رئيس المركزللتقرير يقوم 

إلى الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية مشفوعا  بمظحتات 

 المجل  عليه، التخاذ ما يلزم.

 (39مادة )

يعد مركز حماية البفص سجظ  خاصا  

تقيد فيه حاالت سوء معاملة 

األطفال، ويكون كص ما يدون في هذا 

شاؤه أو السجص سريا  ال يجوز إف

االطظع عليه إال بإذن من النيابة 

 (39مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (39مادة )

ورد الموافقة على نص المادة كما  -

 في مشروع القانون.

 (39مادة )

يعد مركز حماية البفص سجظ  

تقيد فيه حاالت سوء معاملة  ـ اخاص

ون كص ما يدون في هذا األطفال، ويك

ال يجوز إفشاؤه أو  ـ االسجص سري

االطظع عليه إال بإذن من النيابة 
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المتخصصة للبفص، أو اللجنة 

القضاسية للبفولة أو إحدخ محاك) 

العدالة اإلصظحية للبفص، أو أية 

 محكمة مختصة، بحسم األحوال.

المتخصصة للبفص، أو اللجنة 

القضاسية للبفولة أو إحدخ محاك) 

صظحية للبفص، أو أية العدالة اإل

 محكمة مختصة، بحسم األحوال.

 (40مادة )

 

 

 

يقصد بسوء المعاملة في تببي  

أحكام هذا القانون، كص فعص أو امتناع 

من شأنه أن يؤدي إلى أذخ  مباشر أو 

غير مباشر للبفص يحول دون تنشئته 

ونموه على نحو سلي) وآمن وصحي، 

ويشمص ذلك سوء المعاملة الجسدية 

أو النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو 

االستغظل االقتصادي. ويقصد 

وء المعاملة الجسدية، كص فعص من بس

 (40مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (40مادة )

 المادة كما وردنص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 (40مادة )

 

  

 

يقصد بسوء المعاملة في تببي  

أحكام هذا القانون، كص فعص أو امتناع 

من شأنه أن يؤدي إلى أذخ  مباشر أو 

غير مباشر للبفص يحول دون تنشئته 

ونموه على نحو سلي) وآمن وصحي، 

ويشمص ذلك سوء المعاملة الجسدية 

أو النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو 

االستغظل االقتصادي. ويقصد 

وء المعاملة الجسدية، كص فعص من بس
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شأنه أن يؤدي إلى اإليذاء الجسدي 

 المتعمد للبفص.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كص 

فعص من شأنه أن يؤدي إلى اإل رار 

 بالنمو النفسي والصحي للبفص.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، 

تعريض البفص ألي نشاط جنسي، 

بما في ذلك إظهار العورة أو 

داعبة أو اإليظج  الفرجي أو الم

الشرجي( أو الشروع فيه أو تعريض 

البفص لمشاهدة األفظم أو الصور 

اإلباحية أو استخدامه في إنتاجها أو 

 توزيعها بأي شكص.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين 

أو من يتولى رعايته بما يجم عليه 

القيام به للمحافتة على حياة وسظمة 

 البفص.

شأنه أن يؤدي إلى اإليذاء الجسدي 

 المتعمد للبفص.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كص 

فعص من شأنه أن يؤدي إلى اإل رار 

 بالنمو النفسي والصحي للبفص.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، 

تعريض البفص ألي نشاط جنسي، 

بما في ذلك إظهار العورة أو 

داعبة أو اإليظج  الفرجي أو الم

الشرجي( أو الشروع فيه أو تعريض 

البفص لمشاهدة األفظم أو الصور 

اإلباحية أو استخدامه في إنتاجها أو 

 توزيعها بأي شكص.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين 

أو من يتولى رعايته بما يجم عليه 

القيام به للمحافتة على حياة وسظمة 

 البفص.
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قق سوء معاملة البفص الجسدية وإذا و

أو الجنسية من ولي أمر البفص أو 

المسئول عنه، تولت النيابة العامة 

 تعيين من يمثص البفص قانونا .

وقق سوء معاملة البفص الجسدية وإذا 

أو الجنسية من ولي أمر البفص أو 

المسئول عنه، تولت النيابة العامة 

 تعيين من يمثص البفص قانونا .

 (41مادة )

يحتر استغظل البفص في مختلف 

أشكال اإلجرام المنت) وغير المنت)، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصم 

والكراهية فيه، وتحريضه على 

 بأعمال العنف والترويق. القيام

 (41مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 

 (41مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (41مادة )

يحتر استغظل البفص في مختلف 

أشكال اإلجرام المنت) وغير المنت)، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصم 

فيه، وتحريضه على والكراهية 

 القيام بأعمال العنف والترويق.

 (42مادة )

 

 

 

 

يُحتر استدراج األطفال واستغظله) 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

 (42مادة )

 )األطفال واستغاللهم(تغيير عبارة  -

، وكلمة )الطفل واستغالله(لتصب  

 .)عمره(لتصب   )أعمارهم(

 )نص المادة بعد التعديل(

 الطفل واستغاللهيُحتر استدراج 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

 (42مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجل  النواب الموقر

لتصب   )األطفال واستغاللهم(

، وكلمة )الطفل واستغالله(

 .)عمره(لتصب   )أعمارهم(

 (42مادة )

 

 

 

 

 الطفل واستغاللهيُحتر استدراج 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 



222 
 

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

المعلومات األخرخ، وغيرها من 

وساسص االتصال الحديثة، في أمور 

منافية لآلداب العامة والنتام العام أو 

 ال تتناسم مق أعماره).

المعلومات األخرخ، وغيرها من 

وساسص االتصال الحديثة، في أمور 

منافية لآلداب العامة والنتام العام أو 

 .عمرهال تتناسم مق 

المعلومات األخرخ، وغيرها من 

تصال الحديثة، في أمور وساسص اال

داب العامة والنتام العام أو منافية لآل

 .عمرهال تتناسم مق 

 (43مادة )

إذا تبين للببيم لدخ فحص طفص أنه 

من حاالت سوء  قد تعرض ألي

المعاملة وأن خروجه من المستشفى 

يعرض حياته وسظمته للخبر، 

وجم عليه عدم تسليمه إلى ولي 

أمره أو المسئول عنه، وإبظغ مدير 

المستشفى الذي يعمص فيه باألمر 

فورا  ليتولى إبظغ مركز حماية 

البفص أو النيابة المتخصصة للبفص 

م التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الببي

حالة البفص في عيادته الخاصة 

 وجم عليه اإلبظغ بنفسه.

 (43مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (43مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (43مادة )

إذا تبين للببيم لدخ فحص طفص أنه 

قد تعرض ألي من حاالت سوء 

وأن خروجه من المستشفى المعاملة 

يعرض حياته وسظمته للخبر، 

وجم عليه عدم تسليمه إلى ولي 

أمره أو المسئول عنه، وإبظغ مدير 

المستشفى الذي يعمص فيه باألمر 

فورا  ليتولى إبظغ مركز حماية 

البفص أو النيابة المتخصصة للبفص 

التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الببيم 

الخاصة حالة البفص في عيادته 

 وجم عليه اإلبظغ بنفسه.
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 (44مادة )

 

 

 

يجم على كص من وصص إلى علمه 

معلومات بوجود طفص في إحدخ 

حاالت التعرض للخبر المذكورة 

( من المادة 9( إلى  1في البنود من  

( من هذا القانون أو إحدخ 12 

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة  

اإلبظغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( 45مادة  المنصوص عليها في ال

من ذات القانون، وأن يزودها بما قد 

 (44مادة )

( لتصب  ذات القانونتغيير عبارة   -

 (.هذا القانون 

 نص المادة بعد التعديل: 

يجم على كص من وصص إلى علمه 

معلومات بوجود طفص في إحدخ 

حاالت التعرض للخبر المذكورة 

( من المادة 9( إلى  1في البنود من  

( من هذا القانون أو إحدخ 12 

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة  

اإلبظغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( 45مادة  المنصوص عليها في ال

، وأن يزودها بما قد هذا القانونمن 

 (44مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجل  النواب الموقر

هذا ( لتصب   ذات القانون 

 (.القانون

 (44مادة )

 

 

 

يجم على كص من وصص إلى علمه 

معلومات بوجود طفص في إحدخ 

حاالت التعرض للخبر المذكورة 

( من المادة 9( إلى  1في البنود من  

( من هذا القانون أو إحدخ 12 

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة  

اإلبظغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( 45مادة  المنصوص عليها في ال

، وأن يزودها بما قد هذا القانونمن 
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يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

 (45مادة )

تُقدم البظغات والشكاوخ عن حاالت 

تعرض البفص للخبر أو سوء 

 المعاملة إلى أي من الجهات اآلتية:

مركز حماية البفص المنصوص  -1

( من هذا 33عليه في المادة  

 القانون.

 العامة.النيابة  -2

 مركز الشرطة. -3

الجهات المسئولة بالوزارة -4

المعنية بشئون العدل ووزارات 

 الداخلية والصحة والتربية والتعلي).

وعلى الجهات المنصوص عليها في 

( من الفقرة 4( إلى  2البنود من  

في حالة  -األولى من هذه المادة 

 (45مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (45مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (45مادة )

غات والشكاوخ عن حاالت تُقدم البظ

تعرض البفص للخبر أو سوء 

 المعاملة إلى أي من الجهات اآلتية:

مركز حماية البفص المنصوص  -1

( من هذا 33عليه في المادة  

 القانون.

 النيابة العامة. -2

 مركز الشرطة. -3

الجهات المسئولة بالوزارة -4

المعنية بشئون العدل ووزارات 

 والتربية والتعلي).الداخلية والصحة 

وعلى الجهات المنصوص عليها في 

( من الفقرة 4( إلى  2البنود من  

في حالة  -األولى من هذه المادة 
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تبليغها عن أي من حاالت تعرض 

أن  -المعاملة البفص للخبر أو سوء 

تبادر إلى إخبار مركز حماية البفص 

 بكافة الوقاسق التي ت) التبليغ عنها.

ويحتر الكشف عن هوية البفص 

الذي تعرض لحالة من حاالت 

التعرض للخبر أو لسوء المعاملة أو 

هوية من أساء معاملته عند استخدام 

المعلومات لنشر التحليظت أو 

ية. اإلحصاسيات أو التقارير الرسم

كما يحتر الكشف عن هوية من قام 

بالتبليغ عن أي من حاالت سوء 

معاملة البفص إال في األحوال التي 

 يقررها القانون.

 

 

 

تبليغها عن أي من حاالت تعرض 

أن  -البفص للخبر أو سوء المعاملة 

تبادر إلى إخبار مركز حماية البفص 

 بكافة الوقاسق التي ت) التبليغ عنها.

هوية البفص ويحتر الكشف عن 

الذي تعرض لحالة من حاالت 

التعرض للخبر أو لسوء المعاملة أو 

هوية من أساء معاملته عند استخدام 

المعلومات لنشر التحليظت أو 

اإلحصاسيات أو التقارير الرسمية. 

كما يحتر الكشف عن هوية من قام 

بالتبليغ عن أي من حاالت سوء 

معاملة البفص إال في األحوال التي 

 رها القانون.يقر
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 (46مادة )

 

 

 

 

 

 

 

إذا قُدم إلى مركز حماية البفص بظغ 

أو شكوخ بأي حالة من حاالت 

تعرض البفص للخبر أو سوء 

 المعاملة، وجم عليه القيام بما يلي:

استدعاء البفص أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقواله) 

في مو وع البظغ أو الشكوخ، 

للتحق  من مدخ جدية األمر، على 

أن يجري ذلك داخص المركز ولي  

 (46مادة )

تصحي  الخبأ اللغوي في كلمة  .1

( من 2( الواردة بالبند  )مقتضى

 .(مقتضياا الفقرة الثانية لتصب   

( الواردة في تسلمهتعديص كلمة   .2

الفقرة األخيرة من المادة لتصب  

 (.إعالنه 

 نص المادة بعد التعديل:

قُدم إلى مركز حماية البفص بظغ إذا 

أو شكوخ بأي حالة من حاالت 

تعرض البفص للخبر أو سوء 

 المعاملة، وجم عليه القيام بما يلي:

استدعاء البفص أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقواله) 

في مو وع البظغ أو الشكوخ، 

للتحق  من مدخ جدية األمر، على 

ركز ولي  أن يجري ذلك داخص الم

 (46مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تعديص كلمة ب مجل  النواب الموقر

( الواردة في الفقرة األخيرة تسلمه 

 (.إعالنهمن المادة لتصب   

 

 (46مادة )

 

 

 

 

 

 

 

إذا قُدم إلى مركز حماية البفص بظغ 

أو شكوخ بأي حالة من حاالت 

تعرض البفص للخبر أو سوء 

 المعاملة، وجم عليه القيام بما يلي:

استدعاء البفص أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقواله) 

في مو وع البظغ أو الشكوخ، 

للتحق  من مدخ جدية األمر، على 

أن يجري ذلك داخص المركز ولي  
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في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على البفص المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أحد موظفي المركز 

ال البفص في مكان لظستماع إلى أقو

 تواجده.

إجراء الفحص الببي للبفص  -2

للوقوف على مدخ إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقص جنسيا ، أو أي مرض آخر ناتج 

عن تعر ه للخبر أو سوء 

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البظغ أو 

الشكوخ وأن البفص قد تعرض 

بالفعص للخبر أو سوء المعاملة، 

 ه اتخاذ اآلتي:وجم علي

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة  

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على البفص المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أحد موظفي المركز 

لظستماع إلى أقوال البفص في مكان 

 تواجده.

إجراء الفحص الببي للبفص  -2

للوقوف على مدخ إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقص جنسيا ، أو أي مرض آخر ناتج 

للخبر أو سوء  عن تعر ه

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البظغ أو 

الشكوخ وأن البفص قد تعرض 

بالفعص للخبر أو سوء المعاملة، 

 وجم عليه اتخاذ اآلتي:

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة  

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على البفص المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أحد موظفي المركز 

ال البفص في مكان لظستماع إلى أقو

 تواجده.

إجراء الفحص الببي للبفص  -2

للوقوف على مدخ إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقص جنسيا ، أو أي مرض آخر ناتج 

عن تعر ه للخبر أو سوء 

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البظغ أو 

الشكوخ وأن البفص قد تعرض 

بالفعص للخبر أو سوء المعاملة، 

 عليه اتخاذ اآلتي:وجم 

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة  
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القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض البفص للخبر أو سوء 

 المعاملة.

البلم من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضىإذا رأخ  -للبفص 

تقوم بإنذار ولي أمر البفص أو 

 ق حد المسئول عنه كتابة لو

ألسباب تعريضه للخبر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكص الذي يتراءخ لها.

ويجوز لولي أمر البفص أو المسئول 

عنه االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضاسية للبفولة خظل 

عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبق 

في نتر هذا االعتراض والفصص فيه 

لظعتراض في  اإلجراءات المقررة

القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض البفص للخبر أو سوء 

 لمعاملة.ا

البلم من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضياا إذا رأخ  -للبفص 

تقوم بإنذار ولي أمر البفص أو 

المسئول عنه كتابة لو ق حد 

ألسباب تعريضه للخبر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكص الذي يتراءخ لها.

ويجوز لولي أمر البفص أو المسئول 

ذار أمام عنه االعتراض على اإلن

اللجنة القضاسية للبفولة خظل عشرة 

، ويتبق في نتر إعالنهأيام من تاريخ 

هذا االعتراض والفصص فيه 

اإلجراءات المقررة لظعتراض في 

القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض البفص للخبر أو سوء 

 المعاملة.

البلم من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  ىمقتضإذا رأخ  -للبفص 

تقوم بإنذار ولي أمر البفص أو 

المسئول عنه كتابة لو ق حد 

ألسباب تعريضه للخبر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكص الذي يتراءخ لها.

ويجوز لولي أمر البفص أو المسئول 

عنه االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضاسية للبفولة خظل 

، ويتبق عالنهإعشرة أيام من تاريخ 

في نتر هذا االعتراض والفصص فيه 

اإلجراءات المقررة لظعتراض في 
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األوامر الجناسية، ويكون القرار فيه 

 نهاسيا .

األوامر الجناسية، ويكون القرار فيه 

 نهاسيا .

جناسية، ويكون القرار فيه األوامر ال

 .ـ انهاسي

 (47مادة )

إذا ُوجد البفص في إحدخ حاالت 

التعرض للخبر أو سوء المعاملة 

رغ) إنذار ولي أمره أو المسئول عنه 

من قبص النيابة المتخصصة للبفص 

النحو المذكور في الفقرة الثانية على 

( من هذا القانون، 46من المادة  

ووصص ذلك إلى عل) مركز حماية 

البفص عن طري  بظغ أو شكوخ، 

 وجم على المركز القيام بما يلي:

إبظغ النيابة المتخصصة للبفص  -1

 باألمر التخاذ ما يلزم.

عرض أمر البفص على اللجنة  -2

القضاسية للبفولة التي يجوز لها أن 

تتخذ في شأنه واحدا  أو أكثر من 

 (47مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (47مادة )

رد الموافقة على نص المادة كما و -

 في مشروع القانون.

 

 (47مادة )

إذا ُوجد البفص في إحدخ حاالت 

التعرض للخبر أو سوء المعاملة 

رغ) إنذار ولي أمره أو المسئول عنه 

من قبص النيابة المتخصصة للبفص 

على النحو المذكور في الفقرة الثانية 

( من هذا القانون، 46من المادة  

ووصص ذلك إلى عل) مركز حماية 

ن طري  بظغ أو شكوخ، البفص ع

 وجم على المركز القيام بما يلي:

إبظغ النيابة المتخصصة للبفص  -1

 باألمر التخاذ ما يلزم.

عرض أمر البفص على اللجنة  -2

القضاسية للبفولة التي يجوز لها أن 

تتخذ في شأنه واحدا  أو أكثر من 
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التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.23( إلى  14من  

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 القانون.( من هذا 23( إلى  14من  

 (48مادة )

 

 

 

إذا ثبت لمركز حماية البفص تعرض 

البفص لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقي  أجراه وف  

( من 46الفقرة األولى من المادة  

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

اتخاذ ما يلزم لعظج البفص من  -1

 أي مرض يكون قد أصابه نتيجة

 تعر ه للخبر أو سوء المعاملة.

إبقاء البفص في محيبه العاسلي  -2

مق ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 

 (48مادة )

( الواقعة في برجالتعديص كلمة   -

 (.بأفراد( لتصب   7البند  

 نص المادة بعد التعديل:

إذا ثبت لمركز حماية البفص تعرض 

البفص لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقي  أجراه وف  

( من 46الفقرة األولى من المادة  

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

اتخاذ ما يلزم لعظج البفص من أي  -1

يجة مرض يكون قد أصابه نت

 تعر ه للخبر أو سوء المعاملة.

إبقاء البفص في محيبه العاسلي  -2

مق ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 

 (48مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تعديص كلمة ب النواب الموقرمجل  

( 7  ( الواقعة في البندبرجال 

 (.بأفرادلتصب   

 (48مادة )

 

 

 

إذا ثبت لمركز حماية البفص تعرض 

البفص لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقي  أجراه وف  

( من 46الفقرة األولى من المادة  

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 اآلتية:التدابير واإلجراءات 

اتخاذ ما يلزم لعظج البفص من أي  -1

مرض يكون قد أصابه نتيجة 

 تعر ه للخبر أو سوء المعاملة.

إبقاء البفص في محيبه العاسلي  -2

مق ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 
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اإلجراءات الظزمة لرفق الخبر 

المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

بقاء البفص في محيبه العاسلي مق  -3

تنتي) طرق التدخص االجتماعي من 

الخدمات الجهة المعنية بتقدي) 

االجتماعية والتربوية والصحية 

 الظزمة للبفص وعاسلته ومساعدتها.

إبقاء البفص في محيبه العاسلي  -4

مق أخذ االحتياطات الظزمة لمنق كص 

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

من شأنه) أن يمثلوا تهديدا  لصحته 

 أو سظمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدخ اللجنة القضاسية  -5

إلى حين  -لبفولة بإيداع البفص ل

لدخ إحدخ  -زوال الخبر عنه 

العاسظت المؤتمنة أو إحدخ 

اإلجراءات الظزمة لرفق الخبر 

المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

إبقاء البفص في محيبه العاسلي  -3

مق تنتي) طرق التدخص االجتماعي 

بتقدي) الخدمات من الجهة المعنية 

االجتماعية والتربوية والصحية 

 الظزمة للبفص وعاسلته ومساعدتها.

إبقاء البفص في محيبه العاسلي  -4

مق أخذ االحتياطات الظزمة لمنق كص 

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

من شأنه) أن يمثلوا تهديدا  لصحته 

 أو سظمته البدنية أو المعنوية.

نة القضاسية التوصية لدخ اللج -5

إلى حين  -للبفولة بإيداع البفص 

لدخ إحدخ  -زوال الخبر عنه 

العاسظت المؤتمنة أو إحدخ 

اإلجراءات الظزمة لرفق الخبر 

المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

محيبه العاسلي  إبقاء البفص في -3

مق تنتي) طرق التدخص االجتماعي 

من الجهة المعنية بتقدي) الخدمات 

االجتماعية والتربوية والصحية 

 الظزمة للبفص وعاسلته ومساعدتها.

إبقاء البفص في محيبه العاسلي  -4

مق أخذ االحتياطات الظزمة لمنق كص 

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

ديدا  لصحته من شأنه) أن يمثلوا ته

 أو سظمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدخ اللجنة القضاسية  -5

إلى حين  -للبفولة بإيداع البفص 

لدخ إحدخ  -زوال الخبر عنه 

العاسظت المؤتمنة أو إحدخ 
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مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إحدخ 

المؤسسات الصحية أو العظجية، 

وذلك طبقا  لإلجراءات المقررة في 

 هذا القانون.

رفق األمر إلى المحكمة الشرعية  -6

للنتر  -االقتضاء عند  -المختصة 

في إلزام ولي أمر البفص أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للبفص، ويكون قرار 

المحكمة في ذلك واجم التنفيذ ولو 

 كان قيد البعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات  -7

في حاالت الخبر المحدق  -عاجلة 

إلخراج البفص من  -على البفص 

المكان الذي يتعرض فيه للخبر 

مكان آمن، وللمركز  ونقله إلى

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إحدخ 

المؤسسات الصحية أو العظجية، 

وذلك طبقا  لإلجراءات المقررة في 

 هذا القانون.

ة رفق األمر إلى المحكمة الشرعي -6

للنتر  -عند االقتضاء  -المختصة 

في إلزام ولي أمر البفص أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للبفص، ويكون قرار 

المحكمة في ذلك واجم التنفيذ ولو 

 كان قيد البعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة -7

في حاالت الخبر المحدق على  -

إلخراج البفص من المكان  -البفص 

يه للخبر ونقله إلى الذي يتعرض ف

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إحدخ 

المؤسسات الصحية أو العظجية، 

لإلجراءات المقررة في وذلك طبقا  

 هذا القانون.

رفق األمر إلى المحكمة الشرعية  -6

للنتر  -عند االقتضاء  -المختصة 

في إلزام ولي أمر البفص أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للبفص، ويكون قرار 

المحكمة في ذلك واجم التنفيذ ولو 

 كان قيد البعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة -7

االت الخبر المحدق على في ح -

إلخراج البفص من المكان  -البفص 

الذي يتعرض فيه للخبر ونقله إلى 

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 
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السلبة  برجالاالستعانة في ذلك 

 العامة عند االقتضاء.

ويعتبر خبرا  محدقا  كص فعص أو 

امتناع يهدد حياة البفص أو سظمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 تظفيه بمرور الوقت.

السلبة العامة عند  بأفرادذلك 

 االقتضاء.

ويعتبر خبرا  محدقا  كص فعص أو 

امتناع يهدد حياة البفص أو سظمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 تظفيه بمرور الوقت.

السلبة العامة عند  بأفرادذلك 

 االقتضاء.

كص فعص أو  ـ امحدق اويعتبر خبر  

امتناع يهدد حياة البفص أو سظمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 فيه بمرور الوقت.تظ

 (49مادة )

 

 

 

 

ال يجوز نقص حضانة البفص 

المعرض للخبر أو لسوء المعاملة 

 إال بحك) من المحكمة المختصة.

وفي الحاالت البارسة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية البفص 

 -إذن من النيابة المتخصصة للبفص 

 (49مادة )

في  ( الواققإلى  حرفتغيير  -

السبر األول من الفقرة الثالثة 

 (.منصب   يل

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يجوز نقص حضانة البفص 

لسوء المعاملة المعرض للخبر أو 

 إال بحك) من المحكمة المختصة.

وفي الحاالت البارسة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية البفص 

 -إذن من النيابة المتخصصة للبفص 

 (49مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

 حرفتغيير ب مجل  النواب الموقر

السبر األول من في  ( الواققإلى 

 (.منصب   يالفقرة الثالثة ل

 

 (49مادة )

 

 

 

ال يجوز نقص حضانة البفص 

المعرض للخبر أو لسوء المعاملة 

 المختصة. إال بحك) من المحكمة

وفي الحاالت البارسة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية البفص 

 -إذن من النيابة المتخصصة للبفص 

نقص البفص المعرض للخبر أو لسوء 
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نقص البفص المعرض للخبر أو لسوء 

يستحيص معه بقاؤه مق المعاملة بشكص 

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

أن يت) عرض البفص على المحكمة 

المختصة خظل أربق وعشرين 

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  إلىوللمركز أن يبلم 

المختصة إصدار حك) بنقص حضانة 

البفص إلى أسرة حا نة على أن 

ربه حتى الدرجة تكون من أقا

الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب 

 من هذه الدرجة، تُنقص الحضانة 

 إلى من تراه المحكمة أهظ  لذلك.

نقص البفص المعرض للخبر أو لسوء 

المعاملة بشكص يستحيص معه بقاؤه مق 

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 

على  مكان آمن وتوفير الرعاية له،

أن يت) عرض البفص على المحكمة 

المختصة خظل أربق وعشرين 

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  من وللمركز أن يبلم

المختصة إصدار حك) بنقص حضانة 

البفص إلى أسرة حا نة على أن 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب 

ة  من هذه الدرجة، تُنقص الحضان

 إلى من تراه المحكمة أهظ  لذلك.

 

 

 

المعاملة بشكص يستحيص معه بقاؤه مق 

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

 أن يت) عرض البفص على المحكمة

المختصة خظل أربق وعشرين 

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  من وللمركز أن يبلم

المختصة إصدار حك) بنقص حضانة 

البفص إلى أسرة حا نة على أن 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب 

 من هذه الدرجة، تُنقص الحضانة 

 إلى من تراه المحكمة أهظ  لذلك.
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 (50مادة )

 

 

 

 

إذا كان البفص معر ا  للخبر أو 

سوء المعاملة من قبص ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

أو كان من المرج  مغادرته للحماية 

، جاز لمركز حماية البفص المملكة

أن يبلم من النيابة المتخصصة 

للبفص إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

أن يُعرض أمر البفص على المحكمة 

المختصة في أول يوم عمص التخاذ 

القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو 

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

 (50مادة )

أو كان من المرجح حذف عبارة   - 

( الواردة في السبر مغادرته المملكة

 الثاني.

 نص المادة بعد التعديل:

إذا كان البفص معر ا  للخبر أو 

سوء المعاملة من قبص ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

للحماية، جاز لمركز حماية البفص 

أن يبلم من النيابة المتخصصة 

للبفص إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

أن يُعرض أمر البفص على المحكمة 

ل يوم عمص التخاذ المختصة في أو

القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو 

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

 (50مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف عبارة ب مجل  النواب الموقر

أو كان من المرجح مغادرته  

 .بداية المادة ( الواردة فيالمملكة

 

 

 

 (50مادة )

 

 

 

 

للخبر أو  ـ اإذا كان البفص معر 

سوء المعاملة من قبص ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

للحماية، جاز لمركز حماية البفص 

أن يبلم من النيابة المتخصصة 

للبفص إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

أن يُعرض أمر البفص على المحكمة 

المختصة في أول يوم عمص التخاذ 

رار بشأنه، أو تحديد الشخص أو الق

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 
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ة أو داسمة ومقدار ترعاه بصفة مؤقت

 نفقته والمكلف بأداسها.

ترعاه بصفة مؤقتة أو داسمة ومقدار 

 نفقته والمكلف بأداسها.

ترعاه بصفة مؤقتة أو داسمة ومقدار 

 نفقته والمكلف بأداسها.

 (51مادة )

يقوم مركز حماية البفص بمتابعة 

تنفيذ التدابير التي يتخذها في 

البظغات والشكاوخ المقدمة إليه، 

وكذلك التدابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها بمقتضى هذا القانون 

بالتنسي  مق محاك) العدالة 

اإلصظحية للبفص أو اللجنة 

القضاسية للبفولة أو أية جهة أخرخ 

معنية. وللمركز أن يعيد النتر فيما 

يتخذه من تدابير، وأن يوصي بإعادة 

النتر في التدابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها، وذلك بالقدر الذي يحق  

 مصلحة البفص.

 (51مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (51مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (51مادة )

يقوم مركز حماية البفص بمتابعة 

تنفيذ التدابير التي يتخذها في 

والشكاوخ المقدمة إليه، البظغات 

وكذلك التدابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها بمقتضى هذا القانون 

بالتنسي  مق محاك) العدالة 

اإلصظحية للبفص أو اللجنة القضاسية 

للبفولة أو أية جهة أخرخ معنية. 

وللمركز أن يعيد النتر فيما يتخذه 

من تدابير، وأن يوصي بإعادة النتر 

بمتابعة تنفيذها،  في التدابير المكلف

وذلك بالقدر الذي يحق  مصلحة 

 البفص.
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ويجم على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع فيها 

أطفال وفقا  ألحكام هذا القانون، 

التعاون مق المركز في أداء مهمته 

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 

المادة، وإمداده بالمعلومات عن 

مختلف جوانم حالة البفص المعني، 

و ر مفاجئ في حالة البفص أوبأي تغيّ

 مر ه الشديد أو موته أو هروبه.

ويجم على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع فيها 

أطفال وفقا  ألحكام هذا القانون، 

التعاون مق المركز في أداء مهمته 

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 

المعلومات عن المادة، وإمداده ب

مختلف جوانم حالة البفص المعني، 

و وبأي تغيّر مفاجئ في حالة البفص أ

 مر ه الشديد أو موته أو هروبه.

 (52مادة )

( من 9استثناء  من أحكام المادة  

قانون اإلجراءات الجناسية، ال 

يشترط لرفق الدعوخ الجناسية 

المتعلقة بسوء معاملة البفص تقدي) 

شكوخ شفهية أو كتابية إلى النيابة 

العامة أو إلى أحد مأموري الضبط 

 (52مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (52مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (52مادة )

( من 9استثناء  من أحكام المادة  

قانون اإلجراءات الجناسية، ال 

الدعوخ الجناسية  يشترط لرفق

المتعلقة بسوء معاملة البفص تقدي) 

شكوخ شفهية أو كتابية إلى النيابة 

العامة أو إلى أحد مأموري الضبط 
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القضاسي خظل الموعد المذكور في 

 ذات المادة.

وفي جميق األحوال، ال يجوز 

تنازل عن الدعوخ الجناسية المتعلقة ال

 بسوء معاملة البفص.

 

القضاسي خظل الموعد المذكور في 

 ذات المادة.

وفي جميق األحوال، ال يجوز 

التنازل عن الدعوخ الجناسية المتعلقة 

 بسوء معاملة البفص.

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

مق عدم اإلخظل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقم بالسجن كص من تحرش جنسيا  

ببفص بالمداعبة أو إظهار العورة أو 

ر به لمشاهدة الصور أو األفظم  غرَّ

اإلباحية بأي شكص من األشكال بما 

فيها شبكة اإلنترنت أو غيرها من 

 شبكات المعلومات.

 الباب الرابع

 العقوبات

 (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 )

مق عدم اإلخظل بأية عقوبة أشد 

آخر، منصوص عليها في أي قانون 

يعاقم بالسجن كص من تحرش جنسيا  

ببفص بالمداعبة أو إظهار العورة أو 

ر به لمشاهدة الصور أو األفظم  غرَّ

اإلباحية بأي شكص من األشكال بما 

فيها شبكة اإلنترنت أو غيرها من 

 شبكات المعلومات.
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 (54مادة )

يعاقم بالحب  مدة ال تقص عن سنتين 

ألفي دينار والغرامة التي ال تقص عن 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كص 

من استورد أو صّدر أو أنتج أو أعد 

أو عرض أو طبق أو رّوج أو حاز 

أو بّث أية أعمال إباحية يشارك فيها 

طفص أو تتعل  باالستغظل الجنسي 

للبفص، ويُحك) بمصادرة األدوات 

واآلالت المستخدمة في ارتكاب 

ا، الجريمة واألموال المتحصلة منه

وغل  األماكن محص ارتكابها مدة ال 

تقص عن ستة أشهر، وذلك كله مق 

عدم اإلخظل بحقوق الغير حسن 

 النية.

 (54مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 لقانون.مشروع ا

 

 (54مادة )

 دة كما وردالمانص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 (54مادة )

يعاقم بالحب  مدة ال تقص عن سنتين 

والغرامة التي ال تقص عن ألفي دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كص 

من استورد أو صّدر أو أنتج أو أعد 

أو عرض أو طبق أو رّوج أو حاز 

إباحية يشارك فيها  أو بّث أية أعمال

طفص أو تتعل  باالستغظل الجنسي 

للبفص، ويُحك) بمصادرة األدوات 

واآلالت المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة واألموال المتحصلة منها، 

وغل  األماكن محص ارتكابها مدة ال 

تقص عن ستة أشهر، وذلك كله مق 

عدم اإلخظل بحقوق الغير حسن 

 النية.
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ومق عدم اإلخظل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقم بالعقوبة المنصوص عليها في 

 الفقرة األولى من هذه المادة، كص من:

استخدم الحاسم اآللي أو  -1

نترنت أو غيرها من شبكات اإل

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

إلعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو 

لعرض أو لبباعة أو لنشر أو 

لترويج أنشبة أو أعمال إباحية 

تتعل  بتحريض األطفال أو 

استغظله) في الدعارة واألعمال 

اإلباحية أو التشهير به) أو المتاجرة 

 به).

أو شبكة استخدم الحاسم اآللي  -2

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

ة عقوبة أشد ومق عدم اإلخظل بأي

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقم بالعقوبة المنصوص عليها في 

 الفقرة األولى من هذه المادة، كص من:

استخدم الحاسم اآللي أو  -1

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

إلعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو 

لعرض أو لبباعة أو لنشر أو 

بة أو أعمال إباحية لترويج أنش

تتعل  بتحريض األطفال أو 

استغظله) في الدعارة واألعمال 

اإلباحية أو التشهير به) أو المتاجرة 

 به).

استخدم الحاسم اآللي أو شبكة  -2

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 
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لتحريض األطفال على االنحراف 

أو لتسخيره) في ارتكاب جريمة أو 

على القيام بأنشبة أو أعمال غير 

مشروعة أو منافية لآلداب، ولو ل) 

 تقق الجريمة فعظ .

لتحريض األطفال على االنحراف 

أو  أو لتسخيره) في ارتكاب جريمة

على القيام بأنشبة أو أعمال غير 

مشروعة أو منافية لآلداب، ولو ل) 

 تقق الجريمة فعظ .

 

 (55مادة )

 

 

 

مق عدم اإلخظل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقم بالحب  مدة ال تقص عن سنة 

والغرامة التي ال تزيد على ألف 

دينار، أو بإحدخ هاتين العقوبتين، 

(، 41من خالف أحكام المواد   كص

 ( من هذا القانون.43(،  42 

 (55مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  - 

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ًل 

تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من أوجب عليه 

القانون أو اًلتفاق رعاية طفل لم 

يتجاوز ثماني عشرة سنة ميالدية 

 (55مادة )

 دة كما أقرهة على نص الماالموافق - 

إعادة صياغة ب مجل  النواب الموقر

 .المادة

 

 (55مادة )

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ًل 

تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من أوجب عليه 

القانون أو اًلتفاق رعاية طفل لم 

يتجاوز ثماني عشرة سنة ميالدية 
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كاملة من عمره وعّرضه لحالة من 

املة المنصوص حاًلت سوء المع

( من هذا 40عليها في المادة )

القانون، وكان من شأن هذا 

التعريض إلحاق ضرر جسدي أو 

 نفسي جسيم بالطفل.

وتكون العقوبة الحبس مدة ًل تقل 

عن ستة أشهر وبالغرامة التي ًل 

تقل عن مائتي دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم 

نة يبلغ من العمر خمس عشرة س

 ميالدية كاملة من عمره.

وتكون العقوبة الحبس مدة ًل تقل 

عن سنة والغرامة التي ًل تقل عن 

ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ 

 السابعة من عمره.

كاملة من عمره وعّرضه لحالة من 

املة المنصوص حاًلت سوء المع

( من هذا 40عليها في المادة )

القانون، وكان من شأن هذا 

التعريض إلحاق ضرر جسدي أو 

 نفسي جسيم بالطفل.

وتكون العقوبة الحبس مدة ًل تقل 

عن ستة أشهر وبالغرامة التي ًل 

تقل عن مائتي دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم 

نة يبلغ من العمر خمس عشرة س

 ميالدية كاملة من عمره.

وتكون العقوبة الحبس مدة ًل تقل 

عن سنة والغرامة التي ًل تقل عن 

ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ 

 السابعة من عمره.
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وإذا نشأ عن الجريمة موت الطفل 

أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن 

يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب 

لعقوبة المقررة لجريمة الضرب با

المفضي إلى الموت أو إلى العاهة 

 المستديمة حسب األحوال.

ويعاقب بالحبس مدة ًل تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ًل تزيد على ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

(، 41كل من خالف أحكام المواد )

  ( من هذا القانون.43(، )42)

وإذا نشأ عن الجريمة موت الطفل 

أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن 

يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب 

لعقوبة المقررة لجريمة الضرب با

المفضي إلى الموت أو إلى العاهة 

 المستديمة حسب األحوال.

ويعاقب بالحبس مدة ًل تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ًل تزيد على ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

(، 41كل من خالف أحكام المواد )

 ( من هذا القانون.43(، )42)

 (56مادة )

 

 

 

 

 (56مادة )

ى النحو إعادة صياغة المادة عل -

 الوارد أدناه.

 

 نص المادة بعد التعديل:

 (56مادة )

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما -

إعادة صياغة ب مجل  النواب الموقر

 .المادة

 (56مادة )
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بمقدار المثص الحد األدنى يُزاد 

للعقوبة المقررة ألي جريمة إذا 

وقعت من بالغ على طفص، أو إذا 

ارتكبها أحد والديه أو من له الوالية 

أو الوصاية عليه أو المسئول عن 

مظحتته وتربيته أو من له سلبة 

عليه، أو كان خادما  عند أي ممن 

 تقدم ذكره).

يعد ظرفاا مشدداا إذا وقعت الجريمة 

من بالغ على طفل لم يتجاوز 

 السابعة من عمره.

إذا وقعت الجريمة  ادا مشد ـاايعد ظرف

من بالغ على طفل لم يتجاوز 

 السابعة من عمره.

 (57مادة )

 

 

 

مق عدم اإلخظل بأحكام المساهمة 

الجناسية الواردة في قانون العقوبات 

( 15الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

، يعاقم كص من حرض 1976لسنة 

طفظ  أو أكرهه على ارتكاب جريمة 

 (57مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

يعاقب بالحبس مدة ًل تقل عن ستة 

أشهر كل من حرض طفالا أو أكرهه 

على ارتكاب جريمة أو أعده 

ًلرتكابها أو ساعده على ارتكابها أو 

 سهل له ارتكابها بأي وجه.

 (57مادة )

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما -

إعادة صياغة ب مجل  النواب الموقر

 .المادة

 (57مادة )

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة ًل تقل عن ستة 

أشهر كل من حرض طفالا أو أكرهه 

على ارتكاب جريمة أو أعده 

على ارتكابها أو ًلرتكابها أو ساعده 

 سهل له ارتكابها بأي وجه.
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ساعده على أو أعده الرتكابها أو 

ارتكابها أو سهص له ارتكابها بأي 

 وجه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وال تقص العقوبة عن الحب  مدة ستة 

أشهر إذا كان الجاني من أصول 

البفص أو من المسئولين عن تربيته 

أو مظحتته أو كان البفص ُمَسلَّما  إليه 

بمقتضى القانون، أو كان خادما  عند 

 ذكره).أي ممن تقدم 

وفي جميق األحوال، إذا وقعت 

الجريمة على أكثر من طفص، ولو في 

أوقات مختلفة، ال تقص العقوبة عن 

 الحب  لمدة سنة.

ويعاقم بالعقوبة المقررة للشروع 

في الجريمة الُمحرض عليها، كص 

بالغ حرض طفظ  على ارتكاب جناية 

أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو 

الظرف الُمشدد المشار فإذا تحقق 

( من هذا القانون 56إليه في المادة )

وكان الجاني من أصول الطفل أو 

من المسئولين عن تربيته أو 

مالحظته أو كان الطفل ُمسلَّماا إليه 

بمقتضى القانون أو له سلطة عليه، 

أو كان خادماا عند أي ممن تقدم 

ذكرهم، أو إذا وقعت الجريمة على 

في أوقات  أكثر من طفل، ولو

مختلفة، فال تقل العقوبة عن الحبس 

  لمدة سنة.

فإذا تحقق الظرف الُمشدد المشار 

( من هذا القانون 56إليه في المادة )

وكان الجاني من أصول الطفل أو 

من المسئولين عن تربيته أو 

مالحظته أو كان الطفل ُمسلَّماا إليه 

بمقتضى القانون أو له سلطة عليه، 

قدم أو كان خادماا عند أي ممن ت

ذكرهم، أو إذا وقعت الجريمة على 

أكثر من طفل، ولو في أوقات 

مختلفة، فال تقل العقوبة عن الحبس 

 لمدة سنة.
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) يبلغ مقصده سهلها له بأي وجه ول

 من ذلك.

 (58مادة )

يُعاقم كص من عرض طفظ  إلحدخ 

حاالت الخبر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون بالحب  مدة ال 12 

تقص عن ستة أشهر وبغرامة ال تقص 

وال تزيد على  عن خمسماسة دينار

ألف دينار، أو بإحدخ هاتين 

 العقوبتين.

 (58مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (58مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (58مادة )

يُعاقم كص من عرض طفظ  إلحدخ 

حاالت الخبر المذكورة في المادة 

القانون بالحب  مدة ال ( من هذا 12 

تقص عن ستة أشهر وبغرامة ال تقص 

عن خمسماسة دينار وال تزيد على 

ألف دينار، أو بإحدخ هاتين 

 العقوبتين.

 (59مادة )

يعاقم الحب  والغرامة التي ال 

تجاوز ألفي دينار، أو بإحدخ هاتين 

 العقوبتين، كص من:

أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة  -1

أو أعد تقريرا  يخالف حقيقة الواقق 

بشأن أي من حاالت تعرض البفص 

 (59مادة )

ادة كما وردت في الموافقة على الم -

 مشروع القانون.

 

 (59مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (59مادة )

يعاقم الحب  والغرامة التي ال 

تجاوز ألفي دينار، أو بإحدخ هاتين 

 العقوبتين، كص من:

أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة  -1

أو أعد تقريرا  يخالف حقيقة الواقق 

حاالت تعرض البفص  بشأن أي من
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للخبر أو سوء معاملته، مق علمه 

 بذلك.

احتجز أو آوخ طفظ  تعرض  -2

للخبر أو لسوء المعاملة بقصد 

حجم الحماية المقّررة له بموجم 

 أحكام هذا القانون.

للخبر أو سوء معاملته، مق علمه 

 بذلك.

احتجز أو آوخ طفظ  تعرض  -2

للخبر أو لسوء المعاملة بقصد 

حجم الحماية المقّررة له بموجم 

 أحكام هذا القانون.

 (60مادة )

يعاقم بالحب  مدة ال تزيد على 

ثظثة أشهر وبغرامة ال تقص عن 

ماستي دينار وال تجاوز خمسماسة 

دينار أو بإحدخ هاتين العقوبتين، كص 

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

احتجز أو حب  أو سجن طفظ  مق 

بالغ أو أكثر في مكان واحد، 

( من هذا 32بالمخالفة لحك) المادة  

 القانون.

 

 (60مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (60مادة )

المادة كما ورد الموافقة على نص  -

 في مشروع القانون.

 (60مادة )

يعاقم بالحب  مدة ال تزيد على 

ثظثة أشهر وبغرامة ال تقص عن 

ماستي دينار وال تجاوز خمسماسة 

دينار أو بإحدخ هاتين العقوبتين، كص 

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

احتجز أو حب  أو سجن طفظ  مق 

بالغ أو أكثر في مكان واحد، 

( من هذا 32لفة لحك) المادة  بالمخا

 القانون.
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 (61مادة )

 

 

 

 

 

 

 

مق عدم اإلخظل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقم بغرامة ال تقص عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كص 

بأي من أجهزة  -من نشر أو أذاع 

اإلعظم المقروءة أو المسموعة أو 

المرسية أو بأية وسيلة من وساسص 

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

و رسوم أو صور تتعل  بيانات أ

 (61مادة )

بدون إذن إ افة الفقرة التالية:   -

من محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو النيابة المتخصصة 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

بعد عبارة  (-ألحوال بحسب ا –

 )بهوية الطفل(.

 نص المادة بعد التعديل: 

مق عدم اإلخظل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقم بغرامة ال تقص عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كص 

بأي من أجهزة  -من نشر أو أذاع 

اإلعظم المقروءة أو المسموعة أو 

المرسية أو بأية وسيلة من وساسص 

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

و رسوم أو صور تتعل  بيانات أ

 (61مادة )

أقره  المادة كما صالموافقة على ن -

إ افة الفقرة مجل  النواب الموقر ب

بدون إذن من محكمة  التالية:

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو النيابة المتخصصة للطفل أو 

بحسب  –للطفولة  اللجنة القضائية

)بهوية بعد عبارة  (- األحوال

 الطفل(.

 

 (61مادة )

 

 

 

 

 

 

 

مق عدم اإلخظل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقم بغرامة ال تقص عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كص 

بأي من أجهزة  -من نشر أو أذاع 

اإلعظم المقروءة أو المسموعة أو 

المرسية أو بأية وسيلة من وساسص 

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

و رسوم أو صور تتعل  بيانات أ
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بهوية البفص حال عرض أمره على 

الجهات المعنية باألطفال المعر ين 

 للخبر أو المخالفين للقانون.

بدون إذن من محكمة بهوية البفص 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو النيابة المتخصصة للطفل أو 

بحسب  –اللجنة القضائية للطفولة 

حال عرض أمره على  -األحوال 

الجهات المعنية باألطفال المعر ين 

 للخبر أو المخالفين للقانون.

بدون إذن من محكمة بهوية البفص 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو النيابة المتخصصة للطفل أو 

بحسب  –اللجنة القضائية للطفولة 

حال عرض أمره على  -األحوال 

الجهات المعنية باألطفال المعر ين 

 للخبر أو المخالفين للقانون.

 (62مادة )

 

 

 

ال تقص عن ماسة دينار  يعاقم بغرامة

وال تجاوز ثظثماسة دينار كص من 

أخص بتعهداته حيال طفص تسلمه 

( من هذا القانون 15بموجم المادة  

وترتم على ذلك ارتكاب البفص 

جريمة أو الوقوع في إحدخ حاالت 

 (62مادة )

( بكلمة ألفاستبدال كلمة   -

 ( الواردة في السبر األول.ثالثمائة 

 التعديل:  نص المادة بعد

يعاقم بغرامة ال تقص عن ماسة دينار 

دينار كص من أخص  ألف وال تجاوز

بتعهداته حيال طفص تسلمه بموجم 

( من هذا القانون وترتم 15المادة  

على ذلك ارتكاب البفص جريمة أو 

الوقوع في إحدخ حاالت التعرض 

 (62مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

استبدال كلمة ب لنواب الموقرمجل  ا

( الواردة في ثالثمائة( بكلمة  ألف 

 .صدر المادة

 

 (62مادة )

 

 

 

يعاقم بغرامة ال تقص عن ماسة دينار 

دينار كص من أخص  ألف وال تجاوز

بتعهداته حيال طفص تسلمه بموجم 

( من هذا القانون وترتم 15المادة  

على ذلك ارتكاب البفص جريمة أو 

الوقوع في إحدخ حاالت التعرض 
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التعرض للخبر المنصوص عليها 

 ( من هذا القانون.12في المادة  

تقص وتكون العقوبة الحب  مدة ال 

عن ثظثة أشهر وال تجاوز سنة 

والغرامة التي ال تقص عن ثظثماسة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإحدخ هاتين العقوبتين، إذا كان من 

تسل) البفص قد أخص بتعهداته إخظال  

 جسيما .

للخبر المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذا القانون.12 

قوبة الحب  مدة ال تقص وتكون الع

عن ثظثة أشهر وال تجاوز سنة 

والغرامة التي ال تقص عن ثظثماسة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإحدخ هاتين العقوبتين، إذا كان من 

تسل) البفص قد أخص بتعهداته إخظال  

 جسيما .

للخبر المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذا القانون.12 

وتكون العقوبة الحب  مدة ال تقص 

عن ثظثة أشهر وال تجاوز سنة 

التي ال تقص عن ثظثماسة  والغرامة

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإحدخ هاتين العقوبتين، إذا كان من 

ص قد أخص بتعهداته إخظال  تسل) البف

 .ـ اجسيم

 (63مادة )

يعاقم الحب  مدة ال تزيد على شهر 

والغرامة التي ال تزيد على ماستي 

دينار، أو بإحدخ هاتين العقوبتين، 

ُحِك) أو تقرر  كص من أخفى طفظ  

تسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام 

هذا القانون، أو دفعه للفرار أو 

 ساعده على ذلك.

 (63مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (63مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (63مادة )

يعاقم الحب  مدة ال تزيد على شهر 

والغرامة التي ال تزيد على ماستي 

دينار، أو بإحدخ هاتين العقوبتين، 

كص من أخفى طفظ  ُحِك) أو تقرر 

تسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام 

هذا القانون، أو دفعه للفرار أو 

 ساعده على ذلك.
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 (64مادة )

 

 

 

يعاقم بغرامة ال تجاوز ماستي دينار 

 كص من:

(، 15خالف أحكام المواد   -1

 17)  ،20  ،)25  ،)44  ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(،  

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند  

( من هذا 46الفقرة الثانية من المادة  

 القانون.

تسل) طفظ  بمقتضى أحكام هذا   -3

خالف  وأهمص في رعايته أوالقانون 

 مقتضيات قرار تسلي) البفص.

 

 (64مادة )

أهمل في رعايته حذف عبارة   -

 .(3) الواردة في البندأو( 

 نص المادة بعد التعديل: 

يعاقم بغرامة ال تجاوز ماستي دينار 

 كص من:

(، 15خالف أحكام المواد   -1

 17  ،)20  ،)25  ،)44  ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(،  

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند  

( من 46الفقرة الثانية من المادة  

 هذا القانون.

تسل) طفظ  بمقتضى أحكام هذا   -3

القانون وخالف مقتضيات قرار 

 تسلي) البفص.

 (64مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

حذف عبارة ب مجل  النواب الموقر

الواردة في أو( أهمل في رعايته  

 .(3) البند

  

 (64مادة )

 

 

 

يعاقم بغرامة ال تجاوز ماستي دينار 

 كص من:

(، 15خالف أحكام المواد   -1

 17  ،)20  ،)25  ،)44  ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(،  

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند  

( من 46الفقرة الثانية من المادة  

 هذا القانون.

تسل) طفظ  بمقتضى أحكام هذا   -3

القانون وخالف مقتضيات قرار 

 تسلي) البفص.
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 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

تسري أحكام انقضاء الدعوخ 

الجناسية بالصل  أو التصال ، 

المقررة في قانون اإلجراءات 

الجناسية أو في أي قانون آخر، على 

 الجراس) التي يرتكبها البفص.

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 القانون.في مشروع 

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

تسري أحكام انقضاء الدعوخ 

الجناسية بالصل  أو التصال ، 

المقررة في قانون اإلجراءات 

الجناسية أو في أي قانون آخر، على 

 الجراس) التي يرتكبها البفص.

 (66مادة )

يكون لاطفال المجني عليه) أو 

الشهود، في جميق مراحص التحقي  

والمحاكمة، الح  في االستماع إليه) 

وتفه) مبالبه)، ومعاملته) بما يحفظ 

كرامته) ويضمن سظمته) البدنية 

والنفسية واألدبية، والح  في 

الحماية والمساعدة الصحية 

واالجتماعية والقانونية وإعادة 

 (66مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (66مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (66مادة )

يكون لاطفال المجني عليه) أو 

الشهود، في جميق مراحص التحقي  

والمحاكمة، الح  في االستماع إليه) 

وتفه) مبالبه)، ومعاملته) بما يحفظ 

كرامته) ويضمن سظمته) البدنية 

والنفسية واألدبية، والح  في 

الحماية والمساعدة الصحية 

واالجتماعية والقانونية وإعادة 
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التأهيص والدمج في المجتمق، وذلك 

في  وء المبادئ التوجيهية لام) 

توفير العدالة لاطفال  المتحدة بشأن

  حايا الجريمة والشهود عليها.

ويكون لاطفال الُمتهمين ذات 

الحقوق المذكورة في الفقرة األولى 

من هذه المادة، في جميق مراحص 

الضبط والتحقي  والمحاكمة 

والتنفيذ، فضظ  عن حقه) في 

الحصول على كافة المعلومات بشأن 

الته) الموجهة إليه)، مق االستعانة 

الحاجة، وذلك في بُمترج) كلما دعت 

جيهية لام)  وء المبادئ التو

المتحدة بشأن توفير العدالة لاطفال 

  حايا الجريمة والشهود عليها.

 

 

ي المجتمق، وذلك التأهيص والدمج ف

في  وء المبادئ التوجيهية لام) 

المتحدة بشأن توفير العدالة لاطفال 

  حايا الجريمة والشهود عليها.

ويكون لاطفال الُمتهمين ذات 

الحقوق المذكورة في الفقرة األولى 

من هذه المادة، في جميق مراحص 

الضبط والتحقي  والمحاكمة 

والتنفيذ، فضظ  عن حقه) في 

صول على كافة المعلومات بشأن الح

الته) الموجهة إليه)، مق االستعانة 

الحاجة، وذلك في بُمترج) كلما دعت 

 وء المبادئ التوجيهية لام) 

المتحدة بشأن توفير العدالة لاطفال 

  حايا الجريمة والشهود عليها.
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 (67مادة )

للبفص الح  في كافة أشكال 

المساعدة القانونية والقضاسية، 

ويجم أن يكون له في مواد الجنايات 

محام يدافق عنه في مرحلة 

المحاكمة، فإن ل) يكن قد اختار 

محاميا  تولت المحكمة المختصة 

ندب محام للدفاع عنه، وذلك طبقا  

للقواعد المقررة في قانون 

 اإلجراءات الجناسية.

 (67مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (67مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (67مادة )

للبفص الح  في كافة أشكال 

المساعدة القانونية والقضاسية، 

ويجم أن يكون له في مواد الجنايات 

محام يدافق عنه في مرحلة 

المحاكمة، فإن ل) يكن قد اختار 

محاميا  تولت المحكمة المختصة 

اع عنه، وذلك طبقا  ندب محام للدف

للقواعد المقررة في قانون 

 اإلجراءات الجناسية.

 (68مادة )

يجم إخبار ولي أمر البفص أو 

 –بحسم األحوال  –المسئول عنه 

بالبرق المقررة قانونا ، بكص قرار أو 

إجراء يُتخذ في ح  البفص. ولكص من 

هؤالء أن يتتل) لمصلحة البفص من 

يبعن ذلك القرار أو اإلجراء أو 

 (68مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (68مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (68مادة )

يجم إخبار ولي أمر البفص أو 

 –بحسم األحوال  –المسئول عنه 

بالبرق المقررة قانونا ، بكص قرار أو 

إجراء يُتخذ في ح  البفص. ولكص من 

هؤالء أن يتتل) لمصلحة البفص من 

ذلك القرار أو اإلجراء أو يبعن 
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عليه ببرق البعن المقررة في 

 القوانين.

عليه ببرق البعن المقررة في 

 القوانين.

 (69مادة )

 

 

 

 

 

 

ال يحب  احتياطيا البفص الذي ل) 

يتجاوز خم  عشرة سنة، ويجوز 

للنيابة المتخصصة للبفص التحفظ 

عليه لدخ إحدخ مؤسسات الرعاية 

االجتماعية مدة ال تزيد على أسبوع 

وتقديمه عند كص طلم إذا كانت 

ظروف الدعوخ تستدعي التحفظ 

عليه، على أال تزيد مدة التحفظ على 

 (69مادة )

( ميالدية كاملةإ افة عبارة   -1

( الواردة في السبر سنةبعد كلمة  

 األول.

إ افة فقرة ثالثة للمادة على  -2

 النحو الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يحب  احتياطيا البفص الذي ل) 

ميالدية  يتجاوز خم  عشرة سنة

، ويجوز للنيابة المتخصصة كاملة

عليه لدخ إحدخ  للبفص التحفظ

مؤسسات الرعاية االجتماعية مدة ال 

تزيد على أسبوع وتقديمه عند كص 

طلم إذا كانت ظروف الدعوخ 

تستدعي التحفظ عليه، على أال تزيد 

 (69مادة )

المادة كما أقره  نص الموافقة على -

إ افة عبارة ب مجل  النواب الموقر

( سنة( بعد كلمة  ميالدية كاملة 

إ افة صدر المادة، والواردة في 

 .ثة للمادةفقرة ثال

 

 

 (69مادة )

 

 

 

 

 

 

احتياطيا البفص الذي ل)  ال يحب 

ميالدية  يتجاوز خم  عشرة سنة

، ويجوز للنيابة المتخصصة كاملة

للبفص التحفظ عليه لدخ إحدخ 

مؤسسات الرعاية االجتماعية مدة ال 

تزيد على أسبوع وتقديمه عند كص 

طلم إذا كانت ظروف الدعوخ 

تستدعي التحفظ عليه، على أال تزيد 
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محكمة العدالة أسبوع، ما ل) تأمر 

اإلصظحية للبفص المختصة بمدها 

وفقا  لقواعد الحب  االحتياطي 

المنصوص عليها في قانون 

 اإلجراءات الجناسية.

ويجوز، بدال  من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسلي) البفص 

إلى ولي أمره أو المسئول عنه مق 

 طلم. التعهد بإحضاره عند كص

مدة التحفظ على أسبوع، ما ل) تأمر 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

المختصة بمدها وفقا  لقواعد الحب  

في االحتياطي المنصوص عليها 

 قانون اإلجراءات الجناسية.

ويجوز، بدال  من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسلي) البفص 

إلى ولي أمره أو المسئول عنه مق 

 التعهد بإحضاره عند كص طلم.

ويجوز استبدال الحبس اًلحتياطي 

للطفل الذي تجاوز عمره خمس 

بأحد عشرة سنة ميالدية كاملة 

التدابير المنصوص عليها في 

( 26، 25، 22، 21، 20المواد )

 .من هذا القانون

) تأمر مدة التحفظ على أسبوع، ما ل

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

المختصة بمدها وفقا  لقواعد الحب  

االحتياطي المنصوص عليها في 

 قانون اإلجراءات الجناسية.

ويجوز، بدال  من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسلي) البفص 

إلى ولي أمره أو المسئول عنه مق 

 عند كص طلم. التعهد بإحضاره

ويجوز استبدال الحبس اًلحتياطي 

للطفل الذي تجاوز عمره خمس 

عشرة سنة ميالدية كاملة بأحد 

التدابير المنصوص عليها في 

( 26، 25، 22، 21، 20المواد )

 .من هذا القانون
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 (70مادة )

 

 

 

ال يجوز التنفيذ ببري  اإلكراه 

البدني على المحكوم عليه الذي ل) 

من العمر ثماني عشرة يكن قد بلغ 

 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 (70مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يجوز التنفيذ ببري  اإلكراه 

البدني على المحكوم عليه الذي ل) 

من العمر ثماني عشرة  أتميكن قد 

 .التنفيذ بهوقت  ميالدية كاملةسنة 

 (70مادة )

أقره  الموافقة على نص المادة كما -

إعادة صياغة مجل  النواب الموقر ب

 .المادة

 (70مادة )

 

 

 

ال يجوز التنفيذ ببري  اإلكراه 

البدني على المحكوم عليه الذي ل) 

من العمر ثماني عشرة  أتميكن قد 

 .التنفيذ بهوقت  ميالدية كاملةسنة 

 (71مادة )

محاكمة البفص ال يجوز أن يحضر 

أمام محاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

أو اللجنة القضاسية للبفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنه بحسم 

األحوال، والشهود والمحامون، ومن 

تجيز له المحكمة الحضور بإذن 

 خاص.

 (71)مادة 

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (71مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (71مادة )

ال يجوز أن يحضر محاكمة البفص 

أمام محاك) العدالة اإلصظحية للبفص 

أو اللجنة القضاسية للبفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنه بحسم 

ل، والشهود والمحامون، ومن األحوا

تجيز له المحكمة الحضور بإذن 

 خاص.
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وللمحكمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

البفص من الجلسة بعد سؤاله أو 

لمسئول عنه بإخراج ولي أمره أو ا

إذا رأت  رورة لذلك، وال يجوز 

الحك) باإلدانة إال بعد إفهام البفص ما 

 ت) في غيبته من إجراءات.

ويجوز إعفاء البفص من حضور 

المحاكمة بنفسه إذا اقتضت مصلحته 

ذلك، ويكتفى بحضور ولي أمره أو 

المسئول عنه نيابة عنه، وفي هذه 

 الحالة يعتبر الحك) حضوريا .

وللمحكمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

البفص من الجلسة بعد سؤاله أو 

بإخراج ولي أمره أو المسئول عنه 

إذا رأت  رورة لذلك، وال يجوز 

الحك) باإلدانة إال بعد إفهام البفص ما 

 ت) في غيبته من إجراءات.

البفص من حضور ويجوز إعفاء 

المحاكمة بنفسه إذا اقتضت مصلحته 

، ويكتفى بحضور ولي أمره أو ذلك

ول عنه نيابة عنه، وفي هذه ؤالمس

 .ـ اوريالحالة يعتبر الحك) حض

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخوله) 

الوزير المعني بشئون العدل باالتفاق 

مق الوزير المعني بشئون التنمية 

الضبط القضاسي  االجتماعية، سلبة

فيما  -في دواسر اختصاصه)  -

 (72مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (72مادة )

على نص المادة كما ورد  الموافقة -

 في مشروع القانون

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخوله) 

الوزير المعني بشئون العدل باالتفاق 

مق الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، سلبة الضبط القضاسي 

فيما  -في دواسر اختصاصه)  -
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يختص بالجراس) التي تقق من 

األطفال أو التي تقق عليه) وحاالت 

تعر ه) للخبر أو إساءة معاملته)، 

وساسر الجراس) المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

يختص بالجراس) التي تقق من 

الت األطفال أو التي تقق عليه) وحا

تعر ه) للخبر أو إساءة معاملته)، 

وساسر الجراس) المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

استثناء  من حك) الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة  

المحكمة الكبرخ الجناسية بنتر 

قضايا الجنايات التي يته) فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعماره) 

 (73مادة )

( ميالدية كاملةإ افة عبارة   -1

( خمس عشرة سنةبعد عبارة  

 الفقرة األولى.الواردة في 

( اًلجتماعيينحذف كلمة   -2

 الواردة في الفقرتين األولى والثانية.

 نص المادة بعد التعديل:

استثناء  من حك) الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة  

المحكمة الكبرخ الجناسية بنتر 

قضايا الجنايات التي يته) فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعماره) 

 (73مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إ افة عبارة ب مجل  النواب الموقر

خمس ( بعد عبارة  ميالدية كاملة 

( الواردة في الفقرة عشرة سنة

( اًلجتماعيينحذف كلمة  ، واألولى

 الواردة في الفقرتين األولى والثانية.

 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

استثناء  من حك) الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة  

المحكمة الكبرخ الجناسية بنتر 

قضايا الجنايات التي يته) فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعماره) 
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رة سنة وقت ارتكاب خم  عش

الجريمة، متى أسه) في ارتكاب 

الجريمة شخص بالغ أو أكثر، 

ويعاون المحكمة خبيران من 

المنصوص  االجتماعيينالخبراء 

( من هذا القانون 8عليه) في المادة  

تندبهما المحكمة من بين هؤالء 

الخبراء، على أن يكون أحدهما على 

 األقص من النساء.

وقبص أن تصدر حكمها، يجم على 

المحكمة أن تبحث ظروف البفص من 

جميق الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآراء من تراه من الخبراء 

وغيره)، وأن تفرد  االجتماعيين

مداولة  مستقلة  لمسألة ثبوت الجريمة 

المنسوبة للبفص وما يناسبها من 

 عقوبة.

 ميالدية كاملة  عشرة سنة خم

وقت ارتكاب الجريمة، متى أسه) 

في ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

أكثر، ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليه) في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8 

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

 يكون أحدهما على األقص من النساء.

 

ر حكمها، يجم على وقبص أن تصد

المحكمة أن تبحث ظروف البفص من 

جميق الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآراء من تراه من الخبراء وغيره)، 

وأن تفرد مداولة  مستقلة  لمسألة 

ثبوت الجريمة المنسوبة للبفص وما 

 يناسبها من عقوبة.

 

 ميالدية كاملةخم  عشرة سنة 

وقت ارتكاب الجريمة، متى أسه) 

في ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

أكثر، ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليه) في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8 

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

 يكون أحدهما على األقص من النساء.

 

وقبص أن تصدر حكمها، يجم على 

أن تبحث ظروف البفص من  المحكمة

جميق الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآراء من تراه من الخبراء وغيره)، 

وأن تفرد مداولة  مستقلة  لمسألة 

ثبوت الجريمة المنسوبة للبفص وما 

 يناسبها من عقوبة.
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وتختص محكمة االستئناف العليا 

البعون في األحكام الجناسية بنتر 

التي تصدرها المحكمة الكبرخ 

الجناسية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقا  

لإلجراءات والمواعيد المنصوص 

 عليها في قانون اإلجراءات الجناسية.

وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجناسية بنتر البعون في األحكام 

تصدرها المحكمة الكبرخ  التي

الجناسية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقا  

لإلجراءات والمواعيد المنصوص 

 عليها في قانون اإلجراءات الجناسية.

وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجناسية بنتر البعون في األحكام 

التي تصدرها المحكمة الكبرخ 

لجناسية في القضايا المذكورة في ا

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقا  

لإلجراءات والمواعيد المنصوص 

 عليها في قانون اإلجراءات الجناسية.

 (74مادة )

 

 

 

 

 

 

 االجتماعيونينشئ الخبراء 

( من 8المنصوص عليه) في المادة  

هذا القانون لكص طفص من األطفال 

 (74مادة )

( اًلجتماعيونحذف كلمة   -1

 الواردة في الفقرة األولى.

تصحي  الخبأ اإلمظسي في كلمة  -2

في ( المساءلةلتصب   ( )المسائلة

 نهاية المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

المنصوص عليه) في  ينشئ الخبراء

( من هذا القانون لكص طفص 8المادة  

من األطفال المعرو ين على 

 (74مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف كلمة ب مجل  النواب الموقر

( الواردة في الفقرة اًلجتماعيون 

تصحي  الخبأ اإلمظسي ، واألولى

( لتصب  )المسائلةفي كلمة 

 في نهاية المادة.( المساءلة 

 

 (74مادة )

 

 

 

 

 

 

المنصوص عليه) في  ينشئ الخبراء

( من هذا القانون لكص طفص 8المادة  

من األطفال المعرو ين على 
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دالة المعرو ين على محاك) الع

اإلصظحية للبفص أو اللجنة 

القضاسية للبفولة، ملفا  يتضمن 

تقريرا  كامظ  بحالته التعليمية 

والنفسية والعقلية والبدنية 

واالجتماعية، وعلى محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص المختصة أو 

اللجنة التصرف في الدعوخ على 

  وء ما ورد في هذا الملف.

نة قبص ويجم على المحكمة أو اللج

الفصص في الدعوخ أن تناقش 

وا عي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

بها، ولها أن تأمر بدراسة إ افية 

 .المساسلةلحالة البفص محص 

 

 

محاك) العدالة اإلصظحية للبفص أو 

اللجنة القضاسية للبفولة، ملفا  

يتضمن تقريرا  كامظ  بحالته 

والعقلية والبدنية  التعليمية والنفسية

واالجتماعية، وعلى محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص المختصة أو 

وخ على اللجنة التصرف في الدع

  وء ما ورد في هذا الملف.

ويجم على المحكمة أو اللجنة قبص 

الفصص في الدعوخ أن تناقش 

وا عي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

ولها أن تأمر بدراسة إ افية بها، 

 .المساءلةلحالة البفص محص 

محاك) العدالة اإلصظحية للبفص أو 

اللجنة القضاسية للبفولة، ملفا  

يتضمن تقريرا  كامظ  بحالته 

التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية 

واالجتماعية، وعلى محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص المختصة أو 

وخ على اللجنة التصرف في الدع

  وء ما ورد في هذا الملف.

ويجم على المحكمة أو اللجنة قبص 

الفصص في الدعوخ أن تناقش 

وا عي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

بها، ولها أن تأمر بدراسة إ افية 

 .المساءلةلحالة البفص محص 
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 (75مادة )

ال تقبص الدعاوخ المدنية الخاصة 

باألطفال أمام محاك) العدالة 

 اإلصظحية للبفص.

 (75مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (75مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (75مادة )

ال تقبص الدعاوخ المدنية الخاصة 

باألطفال أمام محاك) العدالة 

 اإلصظحية للبفص.

 (76مادة )

يكون الحك) أو القرار الصادر على 

البفص بأي من التدابير المنصوص 

( 26( إلى  14عليها في المواد من  

من هذا القانون واجم التنفيذ ولو مق 

 حصول استئنافه أو التتل) منه.

 (76مادة )

في الموافقة على المادة كما وردت  -

 مشروع القانون

 

 (76مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (76مادة )

يكون الحك) أو القرار الصادر على 

البفص بأي من التدابير المنصوص 

( 26( إلى  14عليها في المواد من  

من هذا القانون واجم التنفيذ ولو مق 

 حصول استئنافه أو التتل) منه.

 (77)مادة 

ال يجوز استئناف األحكام 

والقرارات التي تصدر بالتوبيخ أو 

( 14بالتسلي) وف  أحكام المادتين  

( من هذا القانون إال لخبأ في 15و 

تببي  القانون أو ببظن في الحك) 

 أو ببظن في اإلجراءات أثر فيه.

 (77مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (77)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (77مادة )

ال يجوز استئناف األحكام 

والقرارات التي تصدر بالتوبيخ أو 

( 14بالتسلي) وف  أحكام المادتين  

( من هذا القانون إال لخبأ في 15و 

تببي  القانون أو ببظن في الحك) 

 أو ببظن في اإلجراءات أثر فيه.
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 (78) مادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (78مادة )

( الخامسة عشرةتغيير عبارة   -1

خمس عشرة سنة ميالدية إلى  

 ( في الفقرة األولى.كاملة

( الثامنة عشرةتغيير عبارة   -2

ثماني عشرة سنة ميالدية إلى  

 ( في الفقرتين الثانية والرابعة.كاملة

 رئيس النيابةتغيير عبارة   -3

وجب ( الواردة بعد عبارة  المختص

النيابة ( في الفقرة الثانية إلى  على

 ( وتغيير ما يلزم.العامة

يس جاز لرئاستبدال عبارة   -4

( الواردة في نيابة الطفل المختص

وقت ارتكاب الفقرة الرابعة لتكون  

الجريمة، وجب على النيابة 

، مق تغيير ما (المتخصصة للطفل

 يلزم.

 (78مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

تغيير عبارة ب جل  النواب الموقرم

خمس ( إلى  الخامسة عشرة 

( في عشرة سنة ميالدية كاملة

تغيير عبارة ، والفقرة األولى

ثماني عشرة ( إلى  الثامنة عشرة 

( في الفقرتين سنة ميالدية كاملة

تغيير عبارة ، والثانية والرابعة

( الواردة المختص رئيس النيابة 

( في الفقرة وجب علىبعد عبارة  

وتغيير  ،(النيابة العامةالثانية إلى  

جاز استبدال عبارة  ، وما يلزم

( لرئيس نيابة الطفل المختص

الواردة في الفقرة الرابعة لتكون 

ب الجريمة، وجب على وقت ارتكا 

، مق (النيابة المتخصصة للطفل

 (78مادة )
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إذا ُحك) على طفص بعقوبة جناسية 

 الخامسة عشرةباعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ث) ثبت بأوراق رسمية أنه 

ل) يتجاوزها وقت ارتكاب الجريمة، 

وجم على النيابة العامة، من تلقاء 

نفسها أو بناء  على طلم من البفص 

المحكوم عليه أو ممن يمثله قانونا ، 

رفق األمر إلى محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص التي أصدرت 

 الحك) إلعادة النتر فيه.

لى مته) بعقوبة جناسية وإذا ُحك) ع

باعتبار أنه تجاوز الثامنة عشرة من 

عمره، ث) ثبت بأوراق رسمية أنه ل) 

( الواردة أن يرفعتغيير عبارة   -5

في السبر قبص األخير من المادة 

 (.رفعلتكون  

 نص المادة بعد التعديل:

إذا ُحك) على طفص بعقوبة جناسية 

خمس عشرة عتبار أنه تجاوز با

من عمره، ث)  سنة ميالدية كاملة

ثبت بأوراق رسمية أنه ل) يتجاوزها 

وقت ارتكاب الجريمة، وجم على 

النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناء  

على طلم من البفص المحكوم عليه 

أو ممن يمثله قانونا ، رفق األمر إلى 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

أصدرت الحك) إلعادة النتر  التي

 فيه.

وإذا ُحك) على مته) بعقوبة جناسية 

سنة  عشرة ثمانيباعتبار أنه تجاوز 

أن تغيير عبارة  ، وتغيير ما يلزم

( الواردة في السبر قبص األخير يرفع

 (.رفعمن المادة لتكون  

 

 

 

 

 

 

إذا ُحك) على طفص بعقوبة جناسية 

خمس عشرة باعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ث)  سنة ميالدية كاملة

ثبت بأوراق رسمية أنه ل) يتجاوزها 

وقت ارتكاب الجريمة، وجم على 

النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناء  

على طلم من البفص المحكوم عليه 

أو ممن يمثله قانونا ، رفق األمر إلى 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

التي أصدرت الحك) إلعادة النتر 

 فيه.

لى مته) بعقوبة جناسية وإذا ُحك) ع

سنة  عشرة ثمانيباعتبار أنه تجاوز 
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يبلغها وقت ارتكاب الجريمة، وجم 

على رسي  النيابة المختص، من 

تلقاء نفسه أو بناء  على طلم من 

المحكوم عليه أو من يمثله، رفق 

األمر إلى المحكمة التي أصدرت 

 فيه. الحك) إلعادة النتر

وفي الحالتين السابقتين، يجم على 

المحكمة وقف تنفيذ الحك)، ويجوز 

إيداع البفص إحدخ مؤسسات الرعاية 

( من هذا 69االجتماعية طبقا  للمادة  

 القانون.

وإذا حك) على مته) باعتباره طفظ  ث) 

ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز 

الثامنة عشرة، جاز لرسي  نيابة 

تلقاء نفسه أو من  -البفص المختص

بناء  على طلم من المجني عليه إن 

أن يرفق األمر  -وجد أو من يمثله 

من عمره، ث) ثبت  ميالدية كاملة

بأوراق رسمية أنه ل) يبلغها وقت 

النيابة ارتكاب الجريمة، وجم على 

أو بناء  على  نفسها ، من تلقاءالعامة

طلم من المحكوم عليه أو من يمثله، 

رفق األمر إلى المحكمة التي 

 أصدرت الحك) إلعادة النتر فيه.

وفي الحالتين السابقتين، يجم على 

المحكمة وقف تنفيذ الحك)، ويجوز 

إيداع البفص إحدخ مؤسسات الرعاية 

( من هذا 69االجتماعية طبقا  للمادة  

 القانون.

مته) باعتباره طفظ  ث)  وإذا حك) على

ثماني ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز 

وقت ، سنة ميالدية كاملة عشرة

ارتكاب الجريمة، وجب على النيابة 

 نفسهامن تلقاء  - المتخصصة للطفل

من عمره، ث) ثبت  ميالدية كاملة

بأوراق رسمية أنه ل) يبلغها وقت 

النيابة ارتكاب الجريمة، وجم على 

أو بناء  على  نفسها ، من تلقاءالعامة

طلم من المحكوم عليه أو من يمثله، 

رفق األمر إلى المحكمة التي 

 إلعادة النتر فيه.أصدرت الحك) 

وفي الحالتين السابقتين، يجم على 

المحكمة وقف تنفيذ الحك)، ويجوز 

إيداع البفص إحدخ مؤسسات الرعاية 

( من هذا 69االجتماعية طبقا  للمادة  

 القانون.

وإذا حك) على مته) باعتباره طفظ  ث) 

ثماني ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز 

وقت ، سنة ميالدية كاملة عشرة

ارتكاب الجريمة، وجب على النيابة 

 نفسهامن تلقاء  - المتخصصة للطفل
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إلى محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

التي أصدرت الحك) لتعيد النتر فيه 

والتصرف في الدعوخ وف  

 اإلجراءات المعمول بها.

أو بناء  على طلم من المجني عليه 

األمر إلى  رفع -إن وجد أو من يمثله 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

الحك) لتعيد النتر فيه  التي أصدرت

والتصرف في الدعوخ وف  

 اإلجراءات المعمول بها.

أو بناء  على طلم من المجني عليه 

األمر إلى  رفع -إن وجد أو من يمثله 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

التي أصدرت الحك) لتعيد النتر فيه 

والتصرف في الدعوخ وف  

 اإلجراءات المعمول بها.

 (79مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (79مادة )

تقيد في على أن يتغيير عبارة   -1

اإلشكال في التنفيذ بالقواعد 

المنصوص عليها في قانون 

( الواردة في اإلجراءات الجنائية

على أن السبر الثالث لتصب   

يطبق القواعد المنصوص عليها في 

 (.قانون اإلجراءات الجنائية

( اًلجتماعيينحذف كلمتي   -2

( الواردتين في الفقرة اًلجتماعيو 

 الثانية.

 (79مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

عبارة تغيير ب مجل  النواب الموقر

على أن يتقيد في اإلشكال في  

التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها 

( في قانون اإلجراءات الجنائية

الواردة في السبر الثالث لتصب  

على أن يطبق القواعد المنصوص  

عليها في قانون اإلجراءات 

مق تصحي  الخبأ ، (الجنائية

 (79مادة )
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يتولى رسي  محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص الفصص في جميق 

المنازعات وإصدار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

المحكمة، على أن يتقيد في اإلشكال 

في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها 

في قانون اإلجراءات الجناسية. 

لرسي  اللجنة القضاسية ويكون 

للبفولة االختصاص نفسه بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص أو أحد الخبراء 

 التعديل:نص المادة بعد 

 

 

 

يتولى رسي  محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص الفصص في جميق 

المنازعات وإصدار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

على أن يطبق القواعد المحكمة، 

المنصوص عليها في قانون 

. ويكون لرسي  اإلجراءات الجنائية

للبفولة  اللجنة القضاسية

اص نفسه بالنسبة لقرارات االختص

 اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص أو أحد الخبراء 

محص  )تطبق(حظل كلمة إاللغوي ب

  يبب (.

( اًلجتماعيين  ذف كلمتيحو

الواردتين في الفقرة  (اًلجتماعيو 

 الثانية.

 

 

 

 

 

 

يتولى رسي  محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص الفصص في جميق 

المنازعات وإصدار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

طبق القواعد تعلى أن المحكمة، 

المنصوص عليها في قانون 

ويكون لرسي  . اإلجراءات الجنائية

اللجنة القضاسية للبفولة 

اص نفسه بالنسبة لقرارات االختص

 اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصظحية للبفص أو أحد الخبراء 
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بناء  على ندب  -لديها  االجتماعيين

بزيارات  -من رسي  المحكمة 

دورية لاطفال المودعين بأحكام 

وقرارات المحكمة في دور 

التأهيص ومؤسسات ومراكز 

والتدريم والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للتحق  من تنفيذ أحكام وقرارات 

المحكمة، وإعداد تقارير عن حالته) 

وتقديمها إلى رسي  المحكمة كص ستة 

أشهر التخاذ الظزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضاسية  االجتماعي

بذات للبفولة القيام بالعمص نفسه و

 البريقة بالنسبة لقرارات اللجنة.

وفي  وء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

بناء  على ندب من رسي   -لديها 

بزيارات دورية لاطفال  -المحكمة 

المودعين بأحكام وقرارات المحكمة 

في دور ومؤسسات ومراكز التأهيص 

عية والتدريم والرعاية االجتما

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للتحق  من تنفيذ أحكام وقرارات 

المحكمة، وإعداد تقارير عن حالته) 

وتقديمها إلى رسي  المحكمة كص ستة 

أشهر التخاذ الظزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضاسية للبفولة القيام 

بالعمص نفسه وبذات البريقة بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

 

وء التقارير المذكورة في وفي  

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

بناء  على ندب من رسي   -لديها 

بزيارات دورية لاطفال  -المحكمة 

قرارات المحكمة المودعين بأحكام و

في دور ومؤسسات ومراكز التأهيص 

والتدريم والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للتحق  من تنفيذ أحكام وقرارات 

المحكمة، وإعداد تقارير عن حالته) 

وتقديمها إلى رسي  المحكمة كص ستة 

أشهر التخاذ الظزم. ويتولى الخبير 

لبفولة القيام عضو اللجنة القضاسية ل

بالعمص نفسه وبذات البريقة بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

 

وفي  وء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 
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البفص، بمراعاة اإلجراءات 

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

القانون وفي قانون اإلجراءات 

 الجناسية.

البفص، بمراعاة اإلجراءات 

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

ن وفي قانون اإلجراءات القانو

 الجناسية.

البفص، بمراعاة اإلجراءات 

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

ن وفي قانون اإلجراءات القانو

 الجناسية.

 (80دة )ما

 

 

 

يجم على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيص 

والتدريم والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

المختصة أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء 

المكلفين بمتابعة شئون  االجتماعيين

 (80مادة )

( الواردة اًلجتماعيينحذف كلمة   -

 في الفقرة األولى من المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

يجم على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيص 

والتدريم والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

المختصة أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء المكلفين 

طفال بكافة بمتابعة شئون أولئك األ

 (80مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

حذف كلمة ب مجل  النواب الموقر

( الواردة في الفقرة اًلجتماعيين 

 األولى من المادة.

 

 (80مادة )

 

 

 

يجم على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيص 

والتدريم والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

محكمة العدالة اإلصظحية للبفص 

المختصة أو اللجنة القضاسية للبفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء المكلفين 

طفال بكافة بمتابعة شئون أولئك األ
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أولئك األطفال بكافة المعلومات عن 

مختلف جوانم حالة البفص المعني، 

ليتمكنوا من إعداد التقارير المذكورة 

 ( من هذا القانون.79في المادة  

ويجم على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبظغ 

بحسم األحوال  -أو اللجنة المحكمة 

بأي تغير مفاجئ في حالة البفص أو  -

 مر ه الشديد أو موته أو هروبه.

المعلومات عن مختلف جوانم حالة 

البفص المعني، ليتمكنوا من إعداد 

( 79التقارير المذكورة في المادة  

 من هذا القانون.

ويجم على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبظغ 

بحسم األحوال  -المحكمة أو اللجنة 

غير مفاجئ في حالة البفص أو بأي ت -

 مر ه الشديد أو موته أو هروبه.

المعلومات عن مختلف جوانم حالة 

البفص المعني، ليتمكنوا من إعداد 

( 79التقارير المذكورة في المادة  

 من هذا القانون.

ولين في الدور ؤويجم على المس

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبظغ 

بحسم األحوال  -المحكمة أو اللجنة 

غير مفاجئ في حالة البفص أو بأي ت -

 مر ه الشديد أو موته أو هروبه.

 (81مادة )

 

 

 

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى  14 

 (81مادة )

( الواردة اًلجتماعيحذف كلمة   -

 في نهاية المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى  14 

 (81مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

حذف كلمة بمجل  النواب الموقر 

( الواردة في نهاية اًلجتماعي 

 المادة.

 (81مادة )

 

 

 

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى  14 
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أُغفص تنفيذه سنة كاملة من يوم النب  

به، إال بقرار من رسي  محكمة 

العدالة اإلصظحية للبفص المختصة 

أو رسي  اللجنة القضاسية للبفولة، 

بناء  على طلم النيابة المتخصصة 

للبفص وبعد أخذ رأي الخبير 

 .االجتماعي

أُغفص تنفيذه سنة كاملة من يوم النب  

به، إال بقرار من رسي  محكمة 

العدالة اإلصظحية للبفص المختصة 

أو رسي  اللجنة القضاسية للبفولة، 

بة المتخصصة بناء  على طلم النيا

 للبفص وبعد أخذ رأي الخبير.

تنفيذه سنة كاملة من يوم النب  أُغفص 

به، إال بقرار من رسي  محكمة 

العدالة اإلصظحية للبفص المختصة 

أو رسي  اللجنة القضاسية للبفولة، 

بناء  على طلم النيابة المتخصصة 

 للبفص وبعد أخذ رأي الخبير.

 (82مادة )

ال يلتزم البفص بأداء أية رسوم أو 

مصاريف للتقا ي أمام اللجنة 

القضاسية للبفولة وجميق المحاك) في 

الدعاوخ المرتببة بتببي  أحكام 

 هذا القانون.

 (82مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 (82مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (82مادة )

ال يلتزم البفص بأداء أية رسوم أو 

أمام اللجنة مصاريف للتقا ي 

القضاسية للبفولة وجميق المحاك) في 

الدعاوخ المرتببة بتببي  أحكام 

 هذا القانون.

 (83مادة )

 

 

 

 (83مادة )

( ميالدية كاملةإ افة عبارة   -1

( خمس عشرة سنةبعد عبارة  

 الواردة في الفقرة األولى.

 (83مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إ افة عبارة ب مجل  النواب الموقر

خمس ( بعد عبارة  ميالدية كاملة 

 (83مادة )
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يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

المحكوم بها على األطفال الذين 

جاوزت أعماره) خم  عشرة سنة 

في مراكز خاصة لإلصظح 

والتأهيص يصدر بتنتيمها قرار من 

وزير الداخلية باالتفاق مق الوزير 

 المعني بشئون التنمية االجتماعية.

 

فإذا بلغ البفص سن الحادية والعشرين 

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 

المنصوص عليه إ افة عبارة   -2

( في الفقرة األولى من هذه المادة

مركز اإلصالح  فيبعد عبارة  

 (.والتأهيل

 نص المادة بعد التعديل:

 

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

المحكوم بها على األطفال الذين 

جاوزت أعماره) خم  عشرة سنة 

في مراكز خاصة  ميالدية كاملة

لإلصظح والتأهيص يصدر بتنتيمها 

قرار من وزير الداخلية باالتفاق مق 

تنمية الوزير المعني بشئون ال

 االجتماعية.

فإذا بلغ البفص سن الحادية والعشرين 

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 

( الواردة في الفقرة عشرة سنة

المنصوص إ افة عبارة  ، واألولى

عليه في الفقرة األولى من هذه 

في مركز ( بعد عبارة  المادة

 (.اإلصالح والتأهيل

 

 

 

 

 

 

 

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

المحكوم بها على األطفال الذين 

جاوزت أعماره) خم  عشرة سنة 

في مراكز خاصة  ميالدية كاملة

لإلصظح والتأهيص يصدر بتنتيمها 

قرار من وزير الداخلية باالتفاق مق 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 االجتماعية.

فإذا بلغ البفص سن الحادية والعشرين 

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 
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المتبقية من العقوبة في أحد المراكز 

 التابعة لمؤسسة اإلصظح والتأهيص.

ومق ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

إلصظح على البفص في مركز ا

والتأهيص إذا ل) يكن هناك خبورة من 

ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة 

 ال تجاوز ستة أشهر. 

المتبقية من العقوبة في أحد المراكز 

 التابعة لمؤسسة اإلصظح والتأهيص.

ومق ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

على البفص في مركز اإلصظح 

المنصوص عليه في  والتأهيص

إذا ل)  هذه المادةالفقرة األولى من 

يكن هناك خبورة من ذلك وكانت 

المدة الباقية من العقوبة ال تجاوز 

 ستة أشهر. 

المتبقية من العقوبة في أحد المراكز 

 يص.التابعة لمؤسسة اإلصظح والتأه

ومق ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

على البفص في مركز اإلصظح 

المنصوص عليه في  والتأهيص

إذا ل)  الفقرة األولى من هذه المادة

يكن هناك خبورة من ذلك وكانت 

المدة الباقية من العقوبة ال تجاوز 

 ستة أشهر. 

 (84مادة )

يُنشأ لكص طفص وقّعت عليه عقوبة أو 

تدبير ملف تنفيذ خاص به، يض) إليه 

ملف المو وع وتودع فيه جميق 

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثبت 

فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من 

قرارات وأوامر وأحكام، يعرض 

هذا الملف على رسي  محكمة العدالة 

 (84مادة )

كما وردت في  الموافقة على المادة -

 مشروع القانون.

 

 (84مادة )

 المادة كما ورد نص الموافقة على -

 في مشروع القانون.

 (84مادة )

يُنشأ لكص طفص وقّعت عليه عقوبة أو 

تدبير ملف تنفيذ خاص به، يض) إليه 

ملف المو وع وتودع فيه جميق 

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثبت 

فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من 

قرارات وأوامر وأحكام، يعرض 

هذا الملف على رسي  محكمة العدالة 
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اإلصظحية للبفص المختصة أو 

جنة القضاسية للبفولة قبص رسي  الل

اتخاذ أي إجراء يتعل  بالبفص، مما 

يدخص في اختصاص المحكمة أو 

 اللجنة بمقتضى هذا القانون.

وال تدرج األحكام الصادرة  د 

أسبقياته، فيما عدا البفص في صحف 

تلك التي تستصدر للجهات التي 

 تحددها الظسحة التنفيذية.

اإلصظحية للبفص المختصة أو 

جنة القضاسية للبفولة قبص رسي  الل

اتخاذ أي إجراء يتعل  بالبفص، مما 

يدخص في اختصاص المحكمة أو 

 اللجنة بمقتضى هذا القانون.

وال تدرج األحكام الصادرة  د 

أسبقياته، فيما عدا البفص في صحف 

تلك التي تستصدر للجهات التي 

 تحددها الظسحة التنفيذية.

 (85مادة )

 

 

 

 

 

 

 (85مادة )

مع مراعاة   إعادة صياغة عبارة -

اًلختصاصات المعقودة بمركز 

مع مراعاة ( لتصب   حماية الطفل

 (. اختصاصات مركز حماية الطفل

 نص المادة بعد التعديل:

 

 (85مادة )

أقره مادة كما الموافقة على نص ال -

إعادة صياغة مجل  النواب الموقر ب

مع مراعاة اًلختصاصات عبارة  

( المعقودة بمركز حماية الطفل

مع مراعاة اختصاصات لتصب   

 (. مركز حماية الطفل

 

 (85مادة )
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المختصة بوزارة تكون للجهة 

الداخلية كافة الصظحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجراس) التي تقق من األطفال، 

باإل افة إلى حاالت التعرض 

للخبر التي يوجدون فيها، مق 

مراعاة االختصاصات المعقودة 

 بمركز حماية البفص.

تكون للجهة المختصة بوزارة 

الداخلية كافة الصظحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجراس) التي تقق من األطفال، 

باإل افة إلى حاالت التعرض 

مع للخبر التي يوجدون فيها، 

مراعاة اختصاصات مركز حماية 

 .الطفل

تكون للجهة المختصة بوزارة  

الداخلية كافة الصظحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

هذا القانون، بالنسبة المختلفة وفي 

للجراس) التي تقق من األطفال، 

باإل افة إلى حاالت التعرض 

للخبر التي يوجدون فيها، مق 

مراعاة االختصاصات المعقودة 

 بمركز حماية البفص.

 (86مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (86مادة )

المنصوص عليها عبارة  تغيير  -

( من 47( إلى )44في المواد من )

 2015( لسنة 131القرار رقم )

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون 

مؤسسة اإلصالح والتأهيل الصادر 

( 2014 ( لسنة18بالقانون رقم )

الصادرة بموجب القانون لتكون  

 (86مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجل  النواب الموقر

المنصوص عليها في المواد من  

( من القرار رقم 47( إلى )44)

بشأن الالئحة  2015( لسنة 131)

التنفيذية لقانون مؤسسة اإلصالح 

والتأهيل الصادر بالقانون رقم 

 (86مادة )
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أثناء تنفيذ أي من  -يكون للبفص 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الح  في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحص التعلي) 

المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

واإلجراءات المنصوص عليها في 

( من 47( إلى  44المواد من  

 2015( لسنة 131القرار رق)  

بشأن الظسحة التنفيذية لقانون 

در مؤسسة اإلصظح والتأهيص الصا

 .2014( لسنة 18بالقانون رق)  

بإصدار  2014( لسنة 18رقم )

 .(قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل

 المادة بعد التعديل:نص 

أثناء تنفيذ أي من  -يكون للبفص 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الح  في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحص التعلي) 

المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

الصادرة بموجب  واإلجراءات

 2014( لسنة 18القانون رقم )

بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح 

 .لوالتأهي

( لتكون 2014 ( لسنة18)

بموجب القانون رقم الصادرة  

بإصدار قانون  2014( لسنة 18)

 .(مؤسسة اإلصالح والتأهيل

 

 

 

أثناء تنفيذ أي من  -يكون للبفص 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الح  في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحص التعلي) 

ا للضوابط ـ  المختلفة، وذلك وفق

صادرة بموجب ال واإلجراءات

 2014( لسنة 18القانون رقم )

بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح 

 .والتأهيل

 (87مادة )

 

 

 (87مادة )

( في بداية بمراعاةتغيير كلمة   -1

 (.مراعاةمع المادة لتكون  

 (87مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير كلمة ب مجل  النواب الموقر

 (87مادة )
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بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة 

( من قانون العقوبات الصادر 1 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رق)  

، تشكص لجنة قضاسية من 1976

رسي  محكمة العدالة اإلصظحية 

الكبرخ للبفص ورسي  محكمة 

العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص 

وقا ي تنفيذ العقاب وعضو من 

طلبات النيابة العامة تختص بتلقي 

استبدال العقوبات المقضي بها قبص 

نفاذ هذا القانون بناء  على تقرير من 

مركز اإلصظح والتأهيص تقدمه 

النيابة العامة، ويصدر قرار من 

( الواردة رئيستغيير كلمة  و -2

في السبر الثالث من المادة إلى 

 (.وقاضي 

 نص المادة بعد التعديل:

الفقرة الرابعة من المادة  مع مراعاة

( من قانون العقوبات الصادر 1 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رق)  

، تشكص لجنة قضاسية من 1976

رسي  محكمة العدالة اإلصظحية 

محكمة  وقاضيبفص الكبرخ لل

العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص 

وقا ي تنفيذ العقاب وعضو من 

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

استبدال العقوبات المقضي بها قبص 

نفاذ هذا القانون بناء  على تقرير من 

مركز اإلصظح والتأهيص تقدمه 

النيابة العامة، ويصدر قرار من 

المادة لتكون  صدر( في بمراعاة 

تغيير كلمة ، و(مع مراعاة 

   بداية المادة( الواردة في رئيس و

 (.وقاضيإلى  

 

 

 

 

 

الفقرة الرابعة من المادة  مع مراعاة

( من قانون العقوبات الصادر 1 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رق)  

، تشكص لجنة قضاسية من 1976

رسي  محكمة العدالة اإلصظحية 

محكمة  وقاضيالكبرخ للبفص 

العدالة اإلصظحية الصغرخ للبفص 

وقا ي تنفيذ العقاب وعضو من 

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

ستبدال العقوبات المقضي بها قبص ا

نفاذ هذا القانون بناء  على تقرير من 

مركز اإلصظح والتأهيص تقدمه 

النيابة العامة، ويصدر قرار من 
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المجل  األعلى للقضاء بتنتي) آلية 

 عمص اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها.

تي) آلية المجل  األعلى للقضاء بتن

 عمص اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها.

المجل  األعلى للقضاء بتنتي) آلية 

 عمص اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها.

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

 

ال تخص أحكام هذا القانون 

باختصاص القضاء العسكري بنتر 

الجراس) الداخلة في اختصاصه وفقا  

ألحكام قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

، على أن تبب  المحاك) 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 

 (88مادة )

الخبراء  تغيير عبارة  -

الخبراء ( لتصب   اًلجتماعيين

األخصائيين في المجاًلت 

( في الفقرة اًلجتماعية والنفسية

 الثانية من المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

ال تخص أحكام هذا القانون 

باختصاص القضاء العسكري بنتر 

الجراس) الداخلة في اختصاصه وفقا  

ألحكام قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

، على أن تبب  المحاك) 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 

 (88مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجل  النواب الموقر

( لتصب  الخبراء اًلجتماعيين 

الخبراء األخصائيين في المجاًلت  

( في الفقرة اًلجتماعية والنفسية

 الثانية من المادة.

 

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

 

ال تخص أحكام هذا القانون 

باختصاص القضاء العسكري بنتر 

الجراس) الداخلة في اختصاصه وفقا  

ألحكام قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رق)  

، على أن تبب  المحاك) 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 
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والعقوبات والتدابير المنصوص 

 ون.عليها في هذا القان

ويت) تعيين الخبراء االجتماعيين لدخ 

المحاك) العسكرية وتنتي) عمله) 

بقرار يصدر من القاسد العام لقوة 

دفاع البحرين، على أن يحلفوا قبص 

مباشرة عمله) اليمين المذكورة في 

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة  

 القانون أمام وزير شئون الدفاع.

والعقوبات والتدابير المنصوص 

 ون.عليها في هذا القان

الخبراء األخصائيين في ويت) تعيين 

لدخ  المجاًلت اًلجتماعية والنفسية

المحاك) العسكرية وتنتي) عمله) 

بقرار يصدر من القاسد العام لقوة 

دفاع البحرين، على أن يحلفوا قبص 

مباشرة عمله) اليمين المذكورة في 

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة  

 لدفاع.القانون أمام وزير شئون ا

والعقوبات والتدابير المنصوص 

 ون.عليها في هذا القان

الخبراء األخصائيين في ويت) تعيين 

لدخ  المجاًلت اًلجتماعية والنفسية

المحاك) العسكرية وتنتي) عمله) 

بقرار يصدر من القاسد العام لقوة 

دفاع البحرين، على أن يحلفوا قبص 

مباشرة عمله) اليمين المذكورة في 

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة  

 لدفاع.القانون أمام وزير شئون ا

 (89مادة )

تبب  األحكام الواردة في قانون 

العقوبات وقانون اإلجراءات 

الجناسية فيما ل) يرد بشأنه نص في 

 هذا القانون.

 (89مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (89مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (89مادة )

األحكام الواردة في قانون  تبب 

العقوبات وقانون اإلجراءات 

الجناسية فيما ل) يرد بشأنه نص في 

 هذا القانون.

 

 


