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 (1ملحق رقم )
 

التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون 
 اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

رقم )  ( لسنة مشروع قانون بشأن 
بالتصديق على االتفاقية  2011

 اإلطارية
للتعاون االقتصادي بني دول جملس 

التعاون لدول اخلليج العربية 
 واملريكوسور
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 م 2011 أكتوبر 00التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثالث عشرالتقرير 
بالتصديق على االتفاقية اإلطارية 2011مشروع قانون رقم )  ( لسنة بشأن   

 للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية واملريكوسور
 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 املؤرخ يف(  0200-02-3/ص ل خ أ/ 072رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م0200أكتوبر  02 
بالتصديق على  0200مشروع قانون رقم )  ( لسنة مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

 ،للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية واملريكوسور االتفاقية اإلطارية
اد تقرير على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد م،0200( لسنة 02املرافق للمرسوم رقم )

 .يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
 

كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم 
خبصوص االستعجال م، 0200أكتوبر  02( املؤرخ يف  0200-02-3/ص ل خ أ/ 077) 
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عداد تقرير بشأنه ورفعه لعرضه على اجمللس مع بداية شهر مبناقشة مشروع القانون املذكور وإ
 .نوفمرب، وذلك الرتباطه بقرارات قمة جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

 .م0200أكتوبر  32املوافق الرابع تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)
 

مت دعوة وزارة اخلارجية حلضور اجتماع اللجنة، إال أن الوزارة اعتذرت عن احلضور لعدم  (2)
اختصاصها هبذه االتفاقية، وأفادت بأن هذه االتفاقية من اختصاص وزارة املالية، وهي اجلهة 

 اليت تقدمت بطلب التصديق عليها.

 
موضوع النظرر والريت   مبشروع القانون لوثائق املتعلقة اطلعت اللجنة أثناء دراستها على ا (0)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لردول اخللريج العربيرة     اإلطاريةاالتفاقية  -
 .واملريكوسور

 (مرفق) .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -

 
 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (4)
 

 :وزارة الصناعة والتجارة 
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 وكيل الوزارة لشؤون التجارة.  السيد عبداهلل أمحد منصور .1

 القائم بأعمال الوكيل املساعد للتجارة  السيد إميان أمحد الدوسري .2

 اخلارجية. 
 
 

 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: (5)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  هالدكتور علي حسـن الطوالبـ .1

 املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  الدكتور جعفر حممد الصائغ .2

 أخصائي قانوين باجمللس.  السيد حممــد أمحـد حممـد .0

 مترجــم.  السيد طارق عبدالرمحن البورشيد .4

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( قانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 

ـًاثالثـ  :الصناعة والتجارة ملخص رأي وزارة -ـ

للتعاون االقتصادي بني  االتفاقية اإلطارية أكدت وزارة الصناعة والتجارة أمهية التصديق على     
، م0200( لسنة 02املرافق للمرسوم رقم ) ،دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية واملريكوسور

 . املوضوعهذا اجلهة املختصة يف كما بينت أن وزارة املالية هي 
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ـًا:     :ةرأي اللجنــرابعـــ
 

مرن قبرل أصر اب    وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
والتجارة، واملستشار القرانوين لشرؤون اللجران    السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الصناعة 

أمهية هذه االتفاقيرة وجردواها   واملستشار املايل واالقتصادي باجمللس، والذي أشار إىل  ،باجمللس
التجارة برني دول   فقط من خالل حجم ونوعية تقيمال مثل هذه االتفاقيات  أن بنياالقتصادية و

علرى التنميرة   وأثرهرا  لبعد املستقبلي هلذه االتفاقية اينظر إىل اجمللس ودول املريوكوسور وإمنا 
الصرادرات   كذلك إمكانية منوو ،الفرص االستثمارية وسوق العمل وانعكاسها علىاالقتصادية 

والواردات بني اجملموعتني. كما نبه على ضرورة محاية األسواق احمللية من األنشطة االقتصادية غري 
 دول أمريكا الالتينية. الشرعية اليت هي ظاهرة اقتصادية يف

 

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء وقد      
كما اطلعت على قرار جملس  قانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،ال مشروعمؤكًدا لسالمة 

رأت اللجنة أمهية املوافقة على  يةوبعد دراسة بنود االتفاق اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النو
مشروع القانون، وذلك أن إبرام االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعراون  

م يأيت يف إطار املادة الثانية مرن  0227مايو  02لدول اخلليج العربية واملريكوسور املوقعة بتاريخ 
يت هتدف إىل إجياد شروط أفضل وظروف متكافئة يف وال االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول اجمللس

التعامل االقتصادي الدويل عن طريق قيام الدول األعضاء برسم سياساهتا وعالقاهترا االقتصرادية   
بصفة مجاعية جتاه الدول والتكتالت والتجمعات اإلقليمية األخرى واهليئات واملنظمات اإلقليمية 

قتصادية بصفة مجاعية مع الشركاء التجاريني، كما أنه سبق والدولية من خالل عقد االتفاقيات اال
م على االتفاقيرة اإلطاريرة   0222( لسنة 00ململكة الب رين أن صدقت مبوجب القانون رقم )

للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيرة  
  ومجهورية الصني الشعبية.
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ومن جانب آخر تسعى هذه االتفاقية إىل تشجيع التدفقات الرأمسالية بني الطررفني، وقيرام        
مشروعات استثمارية مشتركة بينهما، وتسهيل استثمارات املؤسسات والشرركات يف تتلرف   
اجملاالت االقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية، باإلضافة إىل العديد من النقاط اليت تشرجع  

تعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني الطرفني، وتبادل املعرفة واخلربات يف تلك ال
 اجملاالت.

 

 0200رقرم )  ( لسرنة    توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون وعليه     
اخلليج العربية  للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لدول بالتصديق على االتفاقية اإلطارية

كمرا  مواد املشرروع   واملوافقة على،  م0200( لسنة 02املرافق للمرسوم رقم ) ،واملريكوسور
 .وردت يف اجلدول املرفق

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اـًخامســ
 ( من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 32إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :
 

ـًا.  نانسي دينـا إيلي خضوريسعادة األستـاذة  .1  مقرًرا أصليـ

ـًا.  إبراهيم حممـــد علي بشميسعادة األستاذ  .2  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســ

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي :

 

بالتصديق على  2011رقم )  ( لسنة مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على  -  
للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  االتفاقية اإلطارية

 .م2011( لسنة 22، املرافق للمرسوم رقم )واملريكوسور
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 اجلدول املرفق.املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف  -
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. صـالح علـي حممـد                      د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
                             رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                   نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن الوطين     
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 بالتصديق على االتفاقية اإلطارية 2011مشروع قانون رقم )  ( لسنة 
 للتعاون االقتصادي بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية واملريكوسور

 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
حنن محد بن عيسى آل خليفرة     

 ملك مملكة الب رين.
 على الدستور، بعد االطالع

وعلى االتفاقية اإلطارية للتعاون 
االقتصادي برني دول جملرس   
التعاون لدول اخللريج العربيرة   
واملريكوسور، املوقعة يف برازليرا  

هر 0202ربيع اآلخر  0بتاريخ 
 ،0227مايو  02املوافق 

أقر جملرس الشرورى وجملرس    

 اجةالديب
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
حنن محد بن عيسى آل خليفرة     

 ملك مملكة الب رين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى االتفاقية اإلطارية للتعاون 
االقتصادي برني دول جملرس   
التعاون لدول اخللريج العربيرة   
واملريكوسور، املوقعة يف برازليرا  

هر 0202ربيع اآلخر  0بتاريخ 
 ،0227مايو  02املوافق 

أقر جملرس الشرورى وجملرس    



 

111 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

النواب القانون اآليت نصه، وقرد  
 صدقنا عليه وأصدرناه:

النواب القانون اآليت نصه، وقرد  
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
 

ُصودق على االتفاقية اإلطاريرة  
للتعاون االقتصرادي برني دول   
جملس التعراون ودول اخللريج   
العربية واملريكوسور املوقعرة يف  

ربيرع اآلخرر    0بتاريخ  برازليا
مرايو   02هر املوافرق  0202
 ، املرافقة هلذا القانون.0227

 املادة األوىل
 

 دون تعديل

 املادة األوىل
 

 دون تعديل

 املادة األوىل
 

ُصودق على االتفاقية اإلطاريرة  
للتعاون االقتصرادي برني دول   
جملس التعراون ودول اخللريج   
العربية واملريكوسور املوقعرة يف  

ربيرع اآلخرر    0بتاريخ  برازليا
مرايو   02هر املوافرق  0202
 ، املرافقة هلذا القانون.0227
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئريس جملرس الروزراء    

 –كل فيما خيصره   –والوزراء 
أحكام هذا القانون، ويعمل  تنفيذ

التايل لتاريخ نشره يف به من اليوم 
 . اجلريدة الرمسية

 
 ملك مملكة الب رين 

 محد بن عيسى آل خليفة 
 صدر يف قصر الرفاع: 

 بتاريخ:
 املوافق:

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئريس جملرس الروزراء    

 –كل فيما خيصره   –والوزراء 
أحكام هذا القانون، ويعمل  تنفيذ

التايل لتاريخ نشره يف به من اليوم 
 . اجلريدة الرمسية

 
 ملك مملكة الب رين 

 محد بن عيسى آل خليفة 
 صدر يف قصر الرفاع: 

 بتاريخ:
 املوافق:
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 م6011 أكتوبر 62التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
اإلطاريـة للتعـاون  بالتصديق على االتفاقيـة ) (( لسنة  رقم )قانون  مشروع :املوضوع

دول جملس التعاون لـدول اخللـيا العربيـة واملسكوسـور   بني االقتصادي
 .6011( لسنة 62املرافق للمرسوم رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

، رئيي  المللي  السيد علي بن صالح الصالحمعالي م، أرفق 1111 أكتوبر 11بتاريخ 

قانون رقيم      مشروع من (، نسخة1111 -11 -1ت ق/  ل ص 111ضمن كتابه رقم )

لسنة     بالتصديق على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصياي  بيين يوم مللي  التعياون 

، إلىى  2111  لسيينة 22لييدوم اليليييع العربييية والميركولييور، المراوييق للمرلييوم رقييم  

الشىؤون  ليجنىة والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظىات لييىه يةلجنة الشؤون التشريع

 .الخارجية والدفاع واألمن الوطني
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م، لقىدت لجنىة الشىؤون التشىريعية والقانونيىة اجتمال ىا 1111 أكتىوبر 11وبتاريخ      

وذلىىىك بر ىىىور  واالتفاقيىىىة، ،المىىىركور قىىىانونال مشىىىروع، حيىىىط اطيعىىى  ليىىى  الرابىىى 

 المستشارين واالختصاصيين القانونيين بالمجيس.

 

 

لمبىىا    قىىانونال مشىىروعإلىى  لىىدم مخالفىىة  –بعىىد المداولىىة والنقىىا   –وانت ىى  اليجنىىة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأ  الللنة:

قييانون رقييم     لسيينة     بالتصييديق علييى االتفاقييية  مشييروعتىىرا اليجنىىة سىىالمة      

اإلطارييييية للتعيييياون االقتصيييياي  بييييين يوم ملليييي  التعيييياون لييييدوم اليليييييع العربييييية 

مىن النىاحيتين الدسىتورية ، 2111  لسينة 22والميركولور، المراويق للمرليوم رقيم  

 والقانونية.

 

 

 

 

 

  الزايددالل جاسم                                       
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاين للجنة 
شؤون املرأة والطفل خبصوص 
مشروع قانون بإصدار قانون 

الطفل، )املعد يف ضوء 
االقتراحني بقانونني املقدمني 

 .من جملس النواب
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 م2011أكتوبر  25التاريخ: 
 

 التقرير التكميلي الثاين للجنة شؤون املرأة والطفل 
 حول مشروع قانون بإصدار قانون الطفل

 )املعد يف ضوء االقتراحني بقانون املقدمني من جملس النواب(
 
 

 مقدمة:
 

السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى م أرسل معايل 0200يناير  2بتاريخ 
م، خطاًبا برقم   0200يناير  3وبناء على قرار جملس الشورى يف جلسته الثالثة املنعقدة بتاريخ 

( إىل جلنة شؤون املرأة والطفل بشأن إعادة املادة الثانية، 0200-0-3ص ل م ط /  2)
بعد إعادة الترقيم( من مشروع قانون  7:  2بعد إعادة الترقيم(، واملادة   ) 2:  3واملادة )

 إصدار قانون الطفل؛ إىل اللجنة وذلك للمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأن ذلك.
 
م أرسل معاليه وبناًء على قرار اجمللس يف جلسته الرابعة 0200يناير  00وبتاريخ  

( إىل اللجنة 0200-0-3ص ل م ط /  07م، خطاًبا برقم )0200يناير  02املنعقدة بتاريخ
بعد إعادة الترقيم(، واملادة  2:  7بعد إعادة الترقيم(، واملادة ) 7:  2خبصوص إعادة املادة )
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( من مشروع القانون املذكور؛ إىل اللجنة وذلك للمزيد من الدراسة وإعداد 3املست دثة رقم )
 تقرير بشأن ذلك. 

 
اجمللس يف جلسته اخلامسة م أرسل معاليه وبناء على قرار 0200يناير  02وبتاريخ 

( إىل 0200-0-3ص ل م ط /  32م، خطاًبا برقم )0200يناير  07املنعقدة بتاريخ    
بعد إعادة الترقيم( من مشروع القانون املذكور؛ إىل  03:  02اللجنة خبصوص إعادة املادة )

 اللجنة وذلك ملزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأن ذلك. 
 

م أرسل معاليه وبناًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسة 0200يناير  02وبتاريخ 
( إىل اللجنة 0200-0-3ص ل م ط /  30م، خطاًبا برقم )0200يناير  07املنعقدة بتاريخ 

خبصوص إحالة اقتراح سعادة العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ باست داث مادة يف بداية 
لعضو الدكتورة عائشة سامل مبارك خبصوص الفصل األول من الباب الثاين، واقتراح سعادة ا

( من مشروع القانون املذكور؛ إىل اللجنة وذلك لدراستهما وإعداد تقرير 03تعديل املادة )
 بشأهنما.
 
م أرسل معاليه وبناًء على قرار اجمللس يف جلسته السادسة 0200يناير  07وبتاريخ  

( إىل اللجنة 0200-0-3ل م ط / ص  33م، خطاًبا برقم )0200يناير  02املنعقدة بتاريخ 
بشأن املوافقة على طلب اللجنة استرداد الفصل الثاين من الباب الثاين من مشروع القانون 

 وذلك ملزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأن ذلك.  املذكور؛
 

م أرسل معاليه وبناء على قرار اجمللس يف جلسته السادسة 0200يناير  07وبتاريخ 
( إىل اللجنة 0200-0-3ص ل م ط /  32م، خطاًبا برقم )0200يناير  02بتاريخ املنعقدة 

 : بعد إعادة الترقيم( بناًء على طلب اللجنة، 7خبصوص املوافقة على إعادة املادة املست دثة )
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بعد إعادة الترقيم( من مشروع القانون املذكور؛ وذلك ملزيد من  02:  03وإعادة املادة )
 قرير بشأن ذلك. الدراسة وإعداد ت

 
م أرسل معاليه وبناء على قرار اجمللس يف جلسته الثامنة املنعقدة 0200فرباير  2وبتاريخ 

( إىل اللجنة خبصوص 0200-0-3ص ل م ط /  72م، خطاًبا برقم )0200فرباير  7بتاريخ 
نون بعد إعادة الترقيم( من مشروع القا 02:  37املوافقة على طلب اللجنة استرداد املادة )

 املذكور؛ وذلك ملزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأن ذلك. 
 

م أرسل معاليه وبناًء على قرار اجمللس يف جلسته الرابعة عشرة 0200مارس  02وبتاريخ 
( إىل 0200-3-3ص ل م ط /  002م، خطاًبا برقم )0200مارس  00املنعقدة بتاريخ 

)الباب اخلامس: الباب السابع بعد إعادة اللجنة خبصوص املوافقة على طلب اللجنة استرداد 
 الترقيم( من مشروع القانون املذكور؛ وذلك ملزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأن ذلك. 

 
م أرسل معاليه وبناًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسة 0200مارس  02وبتاريخ  

( 0200-3-3/ ص ل م ط  007م، خطاًبا برقم )0200مارس  02عشرة املنعقدة بتاريخ 
إىل اللجنة خبصوص املوافقة على طلب اللجنة استرداد )الباب الثامن: املعاملة اجلنائية 
 لألطفال(من مشروع القانون املذكور؛ وذلك للمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأن ذلك.

 
كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم 

من دور االنعقاد العادي  م،0200أكتوبر  13املؤرخ يف( 0200-02-3/ل م ط  ص 261)
الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة مشروع القانون، رفع 
التقرير إىل اجمللس يتضمن رأي اللجنة حياله، وذلك متهيًدا إلدراجه على جدول أعمال إحدى 

 للمجلس، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.اجللسات القادمة 
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 أواًل: إجراءات اللجنة:
تدارست اللجنة األبواب والفصول واملواد من مشروع القانون واالقتراحرات املقدمرة يف     -1

 االجتماعات التالية:
 

 دور االنعقاد التاريخ االجتماع الرقم
 األول م0200يناير  2 الثالث 0
 األول م0200يناير  02 الرابع 0
 األول م0200يناير  02 اخلامس 3
 األول م0200يناير  02 السادس 2
 األول م0200فرباير  0 السابع 7
 األول م0200فرباير  03 الثامن 2
 األول م0200مارس  07 التاسع 7
 األول م0200أبريل  7 العاشر 2
 األول م0200أبريل  03 احلادي عشر 9
 األول 0200أبريل  07 الثاين عشر 02
 الثاين 0200أكتوبر  02 الثاين 00

 
 اطلعت اللجنة أثناء دراستها ملشروع القانون، على الوثائق املتعلقة به وهي:  -2

 مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية.  .أ 
 مرئيات وزارة الص ة خبصوص مشروع القانون. .ب 
 )مرفق(مرئيات اجمللس األعلى للقضاء. .ج 
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مذكرة بالرأي القانوين حول مشروع القانون مقدمة من كل الدكتور علي حسن  .د 
مت توزيعها ) الطوالبه والدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشارين القانونيني لشؤون اللجان.

 (سابقًا
( بعد إعادة 27( : املادة )20املادة ) –( 00مذكرة بالرأي القانوين خبصوص املادة )هـ. 

 (مت توزيعها سابقا. )ةقدمة من الدكتور علي حسن الطوالبالترقيم، م
( بعد إعادة الترقيم من مشروع 37( : )02مذكرة بالرأي القانوين خبصوص املادة ) و.

 )مرفق( القانون مقدمة من هيئة املستشارين باجمللس.
دمة من قمذكرة بالرأي القانوين خبصوص تعديل بعض املواد من مشروع القانون، م ز.

 (مت توزيعها سابقا)ة. الدكتور علي حسن الطوالب
 

 بدعوة من اللجنة حضر االجتماع اخلامس كل من: -0
 النائب الثاين لرئيس جملس الشورى.           سعادة الدكتورة هبية جواد اجلشي  -1
 عضو جملس الشورى.      األستاذ إبراهيم حممد علي بشمي  سعادة -1
 عضو جملس الشورى.            حفاظسعادة الدكتورة ندى عباس  -1

 
 دعت اللجنة إىل اجتماعاهتا:  -4
 حيث حضر ممثاًل عنها:وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،  -

 الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق.  األستاذ خالد حسرن عجاجي -
 

 حيث حضر ممثاًل عنها:وزارة الصحة،  -
 رئيس وحدة محاية الطفل.          الدكتورة فضيلة طاهر احملروس .0
 املستشار القانوين األول.   األستاذ حيىي أيوب حممد .0
 مستشار شؤون اجملالس.    األستاذ حممود رشيد شريف .3
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 منسقة خدمات األمومة والطفولة  الدكتورة منال علوي العلوي .2
 واملعلومات بالرعاية األولية.

 
 عنها: حيث حضر ممثاًلوزارة التنمية االجتماعية،  -

 .الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي  األستاذة  بدرية يوسف اجليب .0
 املستشار القانوين.  األستاذ أسامة كامل متويل .0

 
  ـ شارك يف اجتماعات اللجنة من جملس الشورى املستشـار   ةالدكتور علي حسن الطوالب

 .قانوينواآلنسة ميادة جميد معارج أخصائي  القانوين لشؤون اللجان
 
 أمحد والسيدة  السيد جواد مهدي حمفوظ والسيدة زينب يوسف توىل أمانة سر اللجنة

 .أمناء سر باجمللس أمل عبداهلل حممد
 

 ثانًيا: آراء اجلهات:
 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: .1

اللوائح أيد ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف إضافة فترة لت ديد إصدار 
التنفيذية، بالرغم من أنه لفت انتباه اللجنة إىل أن تالفة اجلهة التنفيذية هلذه الفترة احملددة ال يرتب 

 .آثاًرا، وإمنا هو نص تنظيمي حبت
يتوىل صندوق النفقة صرف مبالغ النفقة  ( اليت تنص على "3أما خبصوص املادة املست دثة )

ـًا ألحكام قانون إنشاء صندوق النفقة ؛ فأكد ممثل وزارة العدل  "احملكوم هبا للطفل طبق
والشئون اإلسالمية واألوقاف عدم أمهية هذه املادة حيث إهنا واردة يف قانون إنشاء صندوق النفقة 

 .ومن األفضل حذفها
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 رأي وزارة الصحة: .2
( أفاد ممثلو وزارة الص ة رًدا على 02( مست دثة واليت أخذت الرقم )7دة )خبصوص املا

استفسار اللجنة عن وجود إحصائيات تبني عدد حاالت املتضررين جراء رفض العالج، بعردم  
توافر إحصائيات تبني ذلك، ومن يرفض يكون قد خرج ضد املشورة الص ية وتوقيعره يثبرت   

 من الضرر الواقع على الطفل. رفضه وإخالء مسؤولية وزارة الص ة
 
ممثلري   الة احتياج الطفل للعالج، أفاديف حعن معاونة مأموري الضبط القضائي لألطباء و
بأنه متت املوافقة على إنشاء مركز شرطة داخل مستشفى السلمانية الطيب الرذي ككرن   الص ة 

الوالـدين أو املتـويل   يف حال رفض االستعانة هبم عند احلاجة وأصبح النص على الن و التايل " 
على جلنة  حااًلمن مرض خطري مت تشخيصه، للطبيب االستشاري عرضه  رعاية الطفل عالجه
إلبداء الرأي بشأنه وإبالغ الوالدين أو املتويل رعايتـه بأييـة وضـرورة    طبية متخصصة، 

 .العالج.
 

وخبصوص الفصل الثاين من مشروع القانون، واملعنون بر )البطاقة الص ية( فقد اقترحت 
 وزارة الص ة إعادة تسميته وصياغة املواد املدرجة حتته، وذلك على الن و اآليت: 

 الفصل إىل " السجل الص ي للطفل ".يغري مسمى  .0
وتقسم إىل فرعني  (07وتعطى املادة اجلديدة رقم ) 07و 02و 07تلغى املواد الثالث  .0

 على الن و التايل:

 (:15املادة )
يكون لكل طفل سجل صحي للفحص الدوري، تسجل فيه احلالة الصحية للطفل  . أ

والفحوصات الدورية والتطعيمات. يبقى السجل يف املركز الصحي وعند دخول 
حلالة الطفل للمدرسة ينتقل السجل للصحة املدرسية ويسجل به نتيجة املتابعة الدورية 

 الطفل الصحية طوال مراحل الدراسة يف املدرسة.
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يكون لكل طفل بطاقة صحية يسجل فيها فصيلة الدم واألمراض املزمنة اليت يعاين منها  . ب

 أو اإلعاقة إن وجدت، وتسلم لوالديه أو ملتويل رعايته.

  ما.وحيدد بقرار من وزير الصحة القواعد اليت تنظم كاًل من السجل والبطاقة وبياناهت
 

أن املقصود من البطاقة أهنا سجل تتصر يكون حبيازة الوالدين  الص ة وزارةوقد بني ممثلو 
يتضمن بيانات خاصة بالطفل مثل األمراض املزمنة اليت يعاين منها الطفرل كمررض السركلر    

قيد فيه والثلسيميا ونقص اخلمرية والسكري، أما السجل فيستخدم يف كل ف ص دوري حيث ُت
ت احلديثة، موض ني أن وزارة الص ة قامت بإصدار السجل بعد الرجروع واالسترشراد   البيانا

باملائرة مرن    72بعشرات املراجع مفيدين أنه على ضوء الدراسات يف الدول املطبقة فإن نسبة  
أولياء األمور ال يلتزمون هبذا السجل يف كل زيارة للطبيب بل فقط يف التطعيمات ؛ ومت االتفاق 

عضاء اللجنة وممثلي وزارة الص ة على الصيغة الواردة يف جدول مشروع القانون واليت فيما بني أ
 انتهت إليه توصية اللجنة.

 
ومن جهة أخرى بني ممثلي الوزارة أن مملكة الب رين تطبق ف ص الطفل منذ كونه جنني  

يف بطن أمه، مثل ف ص السكر والزالل، وبعد الوالدة  خيصص له سجل  يكون حبوزة املركز 
الص ي وبإكمال الطفل الست السنوات يُنقل إىل املدرسة، والوزارة اآلن بصدد تطبيق ف ص 

إلعدادية، واملرحلة الثانوية، و متت املوافقة عليه إال انه مل يدخل إىل اآلن حيز دوري يف املرحلة ا
 التنفيذ، مبينني أن املطبق حاليًا ف ص االلت اق باجلامعة فقط.

 
ورًدا على استفسار من قبل اللجنة عن جهود وزارة الص ة املقدمة لذوي االعاقة، حيث 

 ال تتالءم ونوع إعاقاهتم املختلفة حيث تذكر البطاقة يعانون من معاملة املراكز الص ية هلم اليت
الذكية نوع اإلعاقة اليت يعانون منها، وبناًء على ذكرها تت رردد نرروع املعرراملة، وعليه 
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أوضح ممثلي الوزارة أن لذوي اإلعاقة معاملة خاصة، على وجه اخلصوص الذين ال يستطيعون 
 راكز الص ية، فيتم معاجلتهم مباشرة. البقاء لفترات طويلة داخل املستشفى وامل

 
         وخبصوص الفصل اخلاص بغذاء الطفل رأى ممثلو وزارة الص ة إعرادة صرياغة املرادة      
" حيظر تصـني  أو اسـترياد األيذيـة    ( بعد إعادة الترقيم ليكون نصها كما يأيت: 02:  03)

واد ملونة أو حافظـة أو أي  واملستحضرات املخصصة لتغذية الرض  واألطفال املضاف هلا م
إضافات يذائية إال إذا كانت مطابقة للمقاييس واملواصفات الوطنية أو اخلليجية اليت تصـدر  
بقرار من وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق م  وزير الصحة. وجيب أن تكون أيذية األطفـال  

 .تصدر من وزير الصحة "وأوعيتها خالية من املواد الضارة بالصحة ومن اجلراثيم املرضية اليت 
 

مفيدين أن قانون الص ة العامة مل يتطرق هلذا األمر،  لذا من األفضل تضمينه يف مشروع 
القانون، وقد بني ممثلو الوزارة أن الف ص على األغذية املستوردة يكون يف حالة الشك حيرال  

وزارة الصر ة   أحد األغذية فتؤخذ عينة منه وتف ص يف تتربات الص ة العامة، مؤكردين أن 
تعتمد مواصفات ومقاييس منظمة الص ة العاملية، ويهدف االكتفاء باملقاييس الوطنية واخلليجيرة  

 نظرًا لصرامة مقاييس االحتاد األوريب وكفاءة املقاييس املتبعة حاليًا.
 

وخبصوص املقصود من اجلراثيم املرضية، أوضح ممثلو الوزارة ما جاء يف املرسوم بقرانون  
( بشأن مراقبة املواد الغذائية، حيث إهنا املواد الغذائية امللوثة باملكروبات والطفيليرات،  27رقم )

 واملواد السامة، أو أن يكون قد تداوهلا شخص مريض، أو ناجتة عن حيوان مريض.
 

من جهة أخرى، طلب ممثلو وزارة الص ة سد القصور التشريعي يف قانون اإلجراءات 
املة األطفال اجلنائية بغض النظر عن مركزهم القانوين يف اجلركة، وتنفيذ آلية اجلنائية فيما يتعلق مبع

عمل واض ة وسريعة ينص عليها القانون، خاصة فيما ُيعىن بشأن كشف الطبيب الشرعي على 
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األطفال املعتدى عليهم ووجود أخصائية نفسية واجتماعية معهم أثناء مراحل الت قيق وتوفري 
 الراحة.الغذاء هلم وأماكن 

 
 رأي اجمللس األعلى للقضاء: .0

ما يراه اجمللس األعلى للقضاء بصفة عامة، إنه وعند مناقشة مشروع القانون أمام جملس 
النواب متت املوافقة على حذف الباب السابع بأكمله وهو الباب اخلاص باملعاملة اجلنائية لألطفال 

أن األحكام الواردة فيه قد تضمنها وأستند جملس النواب يف حذف الباب السابع بأكمله إىل 
 يف شأن األحداث. 0272لسنة  07القانون رقم 

 
ويرى اجمللس األعلى للقضاء أن الباب السابع من مشروع القانون املقدم من احلكومة، قد 

 07أورد أحكام مست دثة بشأن الطفل واليت تغاير األحكام اليت تضمنها قانون األحداث رقم 
فإن الغاية من قانون الطفل لن تت قق إال باألخذ به كاماًل ومن مث إلغاء  ، وعليه 0272لسنة 

قانون األحداث ، مع األخذ يف االعتبار التعديالت اليت أدخلتها جلنة شؤون املرأة والطفل مبجلس 
 الشورى على املشروع.

 
 ( على الن و التايل:07وقد أبدى اجمللس األعلى للقضاء مالحظاته حول املادة ) 

 
يف حالة رفض الويل أو الوصي عالج ( كما أقرهتا اللجنة وجملس النواب "07املادة ) .0

ميكن للطبيب االستشاري  ومن املمكن الشفاء منهالطفل من مرض خطري مت تشخيصه 
عرضه على جلنة طبية متخصصة ويف حال اختاذها قرارًا بعالجه يرف  األمر إىل قاضي 

 األمور املستعجلة ليحكم بتقدمي العالج الالزم للطفل".
  وجعلها شاملة لكل مرض خطري  "من املمكن الشفاء منه"يرى اجمللس حذف عبارة

 ة املختصة حتديد أمر كل حالة على حدة. طاملا أن القانون أناط باللجنة الطبي
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ـًا: رأي اللجنة:  ثالث

تدارست اللجنة األبواب واملواد املستردة واملعادة من مشروع قانون بإصدار قانون الطفل؛  
وخلصت اللجنة إىل إجراء بعض التعديالت على بعض مواد املشروع، وعليه توصي اللجنة 

 ت تفصياًل يف اجلدول املرفق.باملوافقة على هذه التعديالت كما ورد
 

 رابًعا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
 ( من الالئ ة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل من:32إعمااًل لنص املادة )

 مقرًرا أصلــًيا.  دالل جاسـم الزايد   سعادة األستاذة .1
 احتياطـًيا.مقرًرا   ن أبلـسعادة األستاذ عبدالعزيز حس .2

 
 خامًسا: توصية اللجنة:

مشروع قانون بإصـدار قـانون   املوافقة على املواد املعادة واملستردة من توصي اللجنة ب -
 بالتعديالت الواردة تفصياًل يف اجلدول املرفق. الطفل

 
 واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختاذ ما ترونه بشأنه،،،

 
 
 

  منرية عيسى بن هندي             العريضرباب عبدالنيب  
 رئيـــس                   نائب رئيس                

 جلنة شؤون املرأة والطفل                        جلنة شؤون املرأة والطفل      
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 مسودة جدول باملواد املعادة 
 21/04/2011بالتعديالت 

 

  

 

 جدول باملواد املعادة واملستردة من 
 الطفلحقوق )     ( بإصدار قانون  مشروع قانون رقم )   ( لسنة

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 املادة الثانية
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
  (رئيس جملس الوزراء و)إضافة عبارة 

 )على(.بعد كلمة 

 

ــادة  ــص امل ــو يكــون ن ــى ذل  وعل
 بعد التعديل:

 
 

 املادة الثانية
 إضافة املوافقة على قرار جملس النواب ب

بعرد   (رئيس جملس الوزراء و)عبارة 
 )على(.كلمة 

  تصدر  ": اآليت نصها مادة ثالثةإضافة
الوزارات املعنية بتطبيق أحكام هـذا  
القانون اللوائح التنفيذية والقرارات 
اإلدارية املشار إليها خالل ستة أشهر 

 املادة الثانية
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
 
 

تنفيذ  –كل فيما خيصه  –على الوزراء 
أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم 

 التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
 

 
 

 الروزراء   رئيس جملس الـوزراء و على 
تنفيذ أحكرام هرذا    –كل فيما خيصه  –

القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتراريخ  
 نشره يف اجلريدة الرمسية.

 
 

 ".من صدوره 

 
 
 
 
ضـمان  افة هذه الفقرة هو املربر إض -

إلصدار اللوائح اختاذ اإلجراءات املناسبة 
 .والقرارات الالزمة إلنفاذ القانون

 

 
 

 الروزراء   رئيس جملس الوزراء وعلى 
تنفيذ أحكام هرذا   –كل فيما خيصه  –

القانون، ويعمل به من اليروم الترايل   
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 ةـادة الثالثـامل
تصدر الوزارات املعنية بتطبيق أحكام 
هــذا القــانون اللــوائح التنفيذيــة 
والقرارات املشار إليها خـالل سـتة   

 .شهر من صدورهأ
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (0مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بعد إعادة الترقيم:4مادة ) – (0مادة )
 دون تعديل

( بعد إعادة 4مادة ) – (0مادة )
 الترقيم:

" الواردة يف الفقرة  يبلغتغيري كلمة "  -
 ".يتجاوزاألوىل إىل كلمة " 

 " أو بطاقة شخصيةحذف عبارة "  -
 الواردة يف الفقرة الثانية.

إضافة فقرة جديدة إىل هناية املادة على  -
ويف حال عدم وجود  "الن و التايل: 

هذا املستند، يتم تقرير السن مبعرفة 
اجلهات اليت يصدر بشأهنا قرار من 

 والشئون اإلسالمية وزير العدل
    ".باالتفاق م  وزير الصحة

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

( بعد إعادة 4مادة ) – (0مادة )
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

د بالطفل يف هذا القانون كل من مل صيق
 يبلغ مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة.

ويكون إثبات سن الطفل مبوجب شهادة 
أو أي مسرتند   أو بطاقة شخصيةميالد 

 رمسي آخر.
 
 

 
يقصد بالطفل يف هذا القانون كل مرن مل  

 مثاين عشرة سنة ميالدية كاملة. يتجاوز
ويكون إثبات سن الطفل مبوجب شهادة 

 آخر.ميالد أو أي مستند رمسي 
ويف حال عدم وجود هذا املستند، يـتم  
تقرير السن مبعرفة اجلهات اليت يصـدر  

والشـؤون   بشأهنا قرار من وزير العدل
باالتفاق م  وزيـر   اإلسالمية واألوقاف

 .الصحة

 
يقصد بالطفل يف هذا القانون كل من مل 

 سنة ميالدية كاملة. مثاين عشرة يتجاوز
ويكون إثبات سن الطفل مبوجب شهادة 

 ميالد أو أي مستند رمسي آخر.
ويف حال عدم وجود هذا املستند، يتم 
تقرير السن مبعرفة اجلهات اليت يصدر 

والشئون  بشأهنا قرار من وزير العدل
باالتفاق م  وزير واألوقاف  اإلسالمية
 .الصحة

 (4مادة )

 
الطفل إىل غري والديه ال جيوز أن ينسب 

 .وحيظر التبين

 ( بعد إعادة الترقيم:5مادة ) – (4مادة )
 دون تعديل

 ( بعد إعادة لترقيم:5مادة ) – (4مادة )
 .ون تعديلد

( بعـد إعـادة   5مادة ) – (4مادة )
 الترقيم:

ال جيوز أن ينسب الطفل إىل غري والديه 
 .وحيظر التبين

 



  

 111 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 ( 6مادة )

 
تكون له جنسية، لكل طفل احلق يف أن 

وفقًا ألحكام القانون اخلاص باجلنسرية  
 الب رينية.

 ( بعد إعادة الترقيم:7مادة ) – (6مادة )
 
   اخلـاص باجلنسـية   حذف عبرارة(

 يف هناية املادة. البحرينية(
وعلى ذلو يكون نص املادة بعد التعديل 

 وإعادة ترقيمها:
 (7مادة )

لكل طفل احلق يف أن تكون له جنسرية،  
 .ألحكام القانون وفقًا

( بعد إعادة 7مادة ) – (6مادة )
 الترقيم:

 توصي اللجنة حبذف هذه املادة -

 
لوجود قانون اجلنسية البحريين الذي  -

 .ينظم هذه املسألة

( بعد إعادة 7مادة ) – (6مادة )
 الترقيم:

 

 (7مادة )
 

يتمتع كل طفل جبميع احلقروق وعلرى   
األخص حقه يف الرضاعة، واحلضرانة،  
وامللبس، واملأكل، واملسكن، والرتعلم،  

 ( بعد إعادة الترقيم:2مادة ) – (7مادة )
 

 دون تعديل
 
 

( بعد إعادة 2مادة ) – (7مادة )
 الترقيم:

توصي اللجنة حبذف هذه املادة لعدم  -
 ( الـيت 2التكرار بينها وبني املادة )

واملتعلقة  وافق عليها اجمللس سبق وأن

( بعد إعادة 2مادة ) – (7مادة )
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 .  باحلقوق  ورؤية والديه ورعاية أمواله.
 (:0مادة مستحدثة ) 

   ،است داث مادة جديدة يف املشرروع
تقرأ على الن و الوارد أدنراه، ويعراد   

 ترقيم املواد اليت تليها.

 (10مادة )
يتوىل صندوق النفقة صرف مبالغ النفقة 

ا ألحكام قانون ـًاحملكوم هبا للطفل طبق
 .إنشاء صندوق النفقة

 
عدم املوافقة على قرار جملس النواب  -

باستحداث املادة؛ وذلـو لوجـود   
 قانون خاص ينظم صندوق النفقة.

( املستحدثة مـن  10حذف املادة )  -
 .قبل النواب

 
 
 
 
 
 

 (12مادة )
 
 
 
 

( بعـد إعـادة   14مادة ) – (12مادة )
 الترقيم:

   :قرر اجمللس ما يلي 
 املادة : إضافة الفقرة التالية يف بداية -0

تلتزم الدولة بتوفري خـدمات الفحـص   

( بعد إعـادة  01مادة ) – (12مادة )
 الترقيم:

 إعادة صياية املادة لألسباب التالية: -

مشول اجلنني قبل والدته بالرعاية  .1
 الطبية.

( بعد إعـادة  01مادة ) – (12ة )ماد
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املبكر لكل طفل عند الوالدة للكشـف  
 .الشائعة عن األمراض الوراثية

تضمني النص حكمرًرا يقضري    -0
بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إذا ما 
مّت التطعيم يف املؤسسة التعليمية، وذلك 

 :بإضافة العبارة التالية

وذلو بالتنسيق أو باملؤسسات التعليمية  
بعرد عبرارة    م  وزارة التربية والتعليم،
الواردة برالفقرة  )التابعة لوزارة الصحة( 

 الثانية.
 )الويل أو الوصـي( إحالل عبارة  -3

)والديه أو الشخص الـذي  حمل عبارة 
 حضانتة(. يكون الطفل يف

 

 

حتديد األمراض الوراثية  ترك .2
واخلطرية لوزير الصحة من خالل 

بذلو يواكب التطور  قرار يصدر
احلاصل يف جمال هذه األمراض 
وإضافة وتعديل مسمياهتا حسب ما 

  يصل إليه التقدم العلمي.

 
تقدمي ويق  واجب " استبدال عبارة  -

" الطفل للتطعيم أو التحصني على
 الواردة يف الفقرة الثانية من املادة بعبارة

 الطفل تطعيم وحتصنيويق  واجب  "
 على".
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 

 
 

جيب تطعيم الطفل وحتصينه بالتطعيمات 
وذلك دون  الواقية من األمراض املعدية،

مقابل، باملراكز الص ية التابعة لروزارة  
الص ة، وفقًا للنظم واملواعيد اليت حتددها 

 وزارة الص ة.
 
 
 
 
 
 

ــادة  ــص  امل ــو يكــون ن ــى ذل  وعل
 بعد التعديل:

 
 تلتزم الدولة بتوفري خـدمات الفحـص  
املبكر لكل طفل عند الوالدة للكشـف  

 .عن األمراض الوراثية الشائعة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يكون نـص املـادة بعـد    وعلى ذلو 

 التعديل:
 
خدمات الفحص  توفريالدولة  كفلت

الدوري لألم احلامل قبل الوالدة 
 لدوريخدمات الفحص ا وكذلو

طفل عند الوالدة للكشف عن لل
كما تلتزم  ،اخلطريةواألمراض الوراثية 

بتوفري خدمات الفحوصات الدورية 
للتأكد من النمو الصحي والسليم 

 للطفل.
الصحة قـراًرا يتضـمن    ويصدر وزير

 قائمة بتلو األمراض.
 
 

 
 

 
 

 

خدمات الفحص  توفريالدولة  كفلت
الدوري لألم احلامل قبل الوالدة 

 لدوريخدمات الفحص ا وكذلو
طفل عند الوالدة للكشف عن لل

كما تلتزم  ،اخلطريةواألمراض الوراثية 
بتوفري خدمات الفحوصات الدورية 

الصحي والسليم للتأكد من النمو 
 للطفل.

ويصدر وزير الصحة قراًرا يتضـمن  
 قائمة بتلو األمراض.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 

ويقع واجب تقدمي الطفرل للتطعريم أو   
الت صني على عاتق والديه أو الشرخص  

 الذي يكون الطفل يف حضانته.
 
 
 
 

جيوز تطعيم الطفل أو حتصينه بالتطعيمات 
سطة طبيب خاص مرخص له الواقية بوا

مبزاولة املهنة، بشرط أن يقدم من يقرع  
عليه واجب تقدمي الطفرل للتطعريم أو   
الت صني شهادة تثبت ذلك إىل اجلهات 
 الص ية الرمسية قبل انتهاء امليعاد احملدد.

 
وجيب تطعيم الطفل وحتصينه بالتطعيمرات  
الواقية من األمراض املعدية، وذلرك دون  
مقابل، باملراكز الص ية التابعرة لروزارة   

أو باملؤسسات التعليمية وذلـو  الص ة، 
وفقًا ، بالتنسيق م  وزارة التربية والتعليم

 للنظم واملواعيد اليت حتددها وزارة الص ة.
ويقع واجب تقدمي الطفرل للتطعريم أو   

 .الويل أو الوصيالت صني على عاتق 
وجيوز تطعيم الطفل أو حتصينه بالتطعيمات 
الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له 
مبزاولة املهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه 

 صني واجب تقدمي الطفل للتطعيم أو الت
شهادة تثبت ذلك إىل اجلهات الص ية 

 الرمسية قبل انتهاء امليعاد احملدد.
 

 
 
 جيررب تطعرريم الطفررل وحتصررينه  و

 بالتطعيمررات الواقيررة مررن األمررراض 
املعدية، وذلك دون مقابل، وفقًا للرنظم  

 اليت حتددها وزارة الص ة. ألماكناو
ويقع واجب تقدمي الطفرل للتطعريم أو   

الوالدين أو املتـويل  عاتق  الت صني على
أو الشخص الذي يكون الطفل يف  رعايته

 حضانته.
وجيرروز تطعرريم الطفررل أو حتصررينه  
بالتطعيمات الواقية بواسطة طبيب خاص 
مرخص له مبزاولة املهنة، بشرط أن يقردم  
من يقع عليه واجب تقدمي الطفل للتطعيم 
أو الت صني شرهادة تثبرت ذلرك إىل    

 
 جيررب تطعرريم الطفررل وحتصررينه و

 بالتطعيمات الواقيرة مرن األمرراض    
املعدية، وذلك دون مقابل، وفقًا للنظم 

 اليت حتددها وزارة الص ة. ألماكناو
 الطفـل  تطعيم وحتصـني  ويقع واجب
 .املتويل رعايتهالوالدين أو  على عاتق

 
 

وجيرروز تطعرريم الطفررل أو حتصررينه 
بالتطعيمات الواقية بواسطة طبيب خاص 
مرخص له مبزاولة املهنة، بشرط أن يقدم 
من يقع عليه واجرب تقردمي الطفرل    
للتطعيم أو الت صني شهادة تثبت ذلك 
إىل اجلهات الص ية الرمسية قبل انترهاء  
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اجلهات الص ية الرمسية قبل انتهاء امليعاد 
 احملدد.

 امليعاد احملدد

 

 
 
 

 (:5مادة مستحدثة )
   ،است داث مادة جديدة يف املشرروع

تقرأ على الن و الوارد أدنراه، ويعراد   
 ترقيم املواد اليت تليها.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
است داث مادة جديدة يف املشروع ب

مع إجراء التعديالت ( 02تأخذ الرقم )
 التالية:

تويل أو امل الدينالو"استبدال عبارة  -
الويل  " " بعبارة عالجه الطفل رعاية

الواردة يف  "عالج الطفل أو الوصي
 بداية املادة.

، الواردة يف " ميكن حذف كلمة " -
 السطر الثالث من املادة.

        بعد مجلة " حااًل " إضافة كلمة -
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 ." للطبيب االستشاري عرضه" 

إلبداء الرأي بشأنه  استبدال فقرة " -
 أو املتويل رعايته وإبالغ الوالدين 
 بفقرة  " .العالجبأيية وضرورة 

ويف حال اختاذها قرارًا بعالجه يرف   "
األمر إىل قاضي األمور املستعجلة ليحكم 

 .بتقدمي العالج الالزم للطفل
 ." وتعي ن احملكمة حماميًا خاصًا للطفل

" ومن املمكن الشفاء منهالغاء عبارة " -
جلعل النص شاماًل لكل مرض خطري 
ومت التوافق على ذلك مع اجمللس 

 األعلى للقضاء.

"ويتحمل الوالدان أو  إضافة عبارة -
املتويل رعاية الطفل املسؤولية عند 
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 (15مادة )
عـالج   الويل أو الوصـي يف حال رفض 

الطفل من مرض خطري مت تشخيصه ومن 
للطبيـب   ميكـن املمكن الشفاء منـه،  

االستشاري عرضه علـى جلنـة طبيـة    
متخصصة، ويف حال اختاذها قرارًا بعالجه 
يرف  األمر إىل قاضي األمور املسـتعجلة  

 .ليحكم بتقدمي العالج الالزم للطفل
 .وتعي ن احملكمة حماميًا خاصًا للطفل

 

يف هناية عدم تقدمي العالج للطفل". 
 املادة

وعلى ذلو يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 (14مادة )
 تويل رعايةأو امل الدينالويف حال رفض 

من مرض خطري مت  عالجه الطفل

تشخيصه ومن املمكن الشفاء منه، 

على جلنة  حااًل للطبيب االستشاري عرضه

إلبداء الرأي بشأنه طبية متخصصة، 

 وإبالغ الوالدين أو املتويل رعايته 

 .وضرورة العالجبأيية 

 
 

 
 
 (14مادة )

 تويل رعايةأو امل الدينالويف حال رفض 

من مرض خطري مت  عالجه الطفل

 للطبيب االستشاري عرضه تشخيصه،

إلبداء على جلنة طبية متخصصة،  حااًل

الرأي بشأنه وإبالغ الوالدين أو املتويل 

 رعايته بأيية وضرورة العالج. 

الوالدان أو املتويل رعاية ويتحمل 
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مت تعديل صياية النص الوارد من  -

 احلكومة لألسباب التالية :

ألن النص الوارد من جملس النواب  .1

فيه إخالل مببدأ استقاللية القضاء 

 والفصل بني السلطات.

ألن رفض الوالدين أو املتويل رعاية  .2

الطفل عالجه ال يدخل يف اختصاص 

قاضي األمور املستعجلة ليحكم 

 العالج الالزم للطفل.بتقدمي 

بداًل من رف  األمر لقاضي األمور  .0

املستعجلة يبلغ الوالدين أو املتويل 

الطفل املسؤولية عن عدم تقدمي العالج 

 للطفل
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رعايته بأيية وضرورة العالج 

وتطبق عليهم يف حالة تفاقم حالة 

الطفل النصوص القانونية الواردة يف 

 قانون العقوبات وقانون الطفل.

صعوبة تطبيق النص يف صيايته  .2

 العملية.السابقة من الناحية 

 

 

 

 الفصل الثالث
 البطاقة الصحية للطفل

 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 البطاقة الصحية للطفل

  الفصـل  تعديل ترتيب الفصل ليصبح(
 .الثاين(

 
 
 

 الفصل الثالث
 البطاقة الصحية للطفل

 تعديل ب املوافقة على قرار جملس النواب
 )الفصل الثاين(ترتيب الفصل ليصبح 

  السـجل  تغيري مسمى الفصل ليصبح"
 الصحي للطفل".

املربر لتغري مسمى الفصل الثالث  -

 ينالفصل الثا
 السجل الصحي للطفل
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 (20مادة )

 
 

 
 
 
 
 
 

 وعلى ذلـو يكـون عنـوان الفصـل     
 بعد التعديل:

 
 الفصل الثاين

 الصحية للطفلالبطاقة 
( بعـد إعـادة   16مادة ) –( 20مادة )
 الترقيم:

  إىل الويل أو الوصـي( إحالل عبارة( 
 )لوالده املتوىل تربيته(.حمل عبارة 

وتعديل صياية النصوص وإلغاء 
بعضها هو النسجامها م  الواق  
العملي الذي يتم تطبيقه من خالل 
وزارة الصحة وتطويره مبا حيفظ حق 
الطفل بالرعاية الصحية بأن يكون 

 لديه بطاقة صحية خاصة به.

ــون    ــو يك ــى ذل ــنصوعل   ال
 بعد التعديل:

 
 فصل الثاينال

 للطفل السجل الصحي
( بعد إعـادة  51مادة ) –( 20مادة )
 الترقيم:

عدم املوافقة على النص كما ورد من  -

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

( بعد إعـادة  51مادة ) –( 20مادة )
 الترقيم:
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يكون لكل طفل بطاقة ص ية، تسرجل  
بياناهتا يف سجل خاص باجلهة الصر ية  

تربيتره   املتوىلاملختصة، تسلم لوالده أو 
 بعد إثبات رقمها على شهادة امليالد.

وحتدد بقرار من وزير الص ة القواعرد  
 اليت تنظم هذه البطاقة وبياناهتا.

 

ــادة و ــص امل ــو يكــون ن ــى ذل  عل
 بعد التعديل:

ون لكل طفل بطاقة صر ية، تسرجل   يك
بياناهتا يف سجل خاص باجلهرة الصر ية   

بعرد   الوصيإىل الويل أو املختصة، تسلم 
 إثبات رقمها على شهادة امليالد.

وحتدد بقرار من وزير الص ة القواعد اليت 
 البطاقة وبياناهتا.كل من السجل و  تنظم

، وإعادة صياية املادة على احلكومة
 النحو التايل:

 (15مادة )
.  يكون للطفل سجل صحي للفحـص  أ

الدوري، تسجل فيه احلالـة الصـحية   
ــة    ــات الدوري ــل والفحوص للطف
والتطعيمات و يبقى السجل يف املركـز  
الصحي عند دخول الطفـل للمدرسـة   
ينتقل السجل للصحة املدرسية ويسجل 
به نتيجة املتابعة الدورية حلالـة الطفـل   
الصحية طـوال مراحـل الدراسـة يف    

 املدرسة.  
ب. يكون لكل طفل بطاقـة صـحية   
ة يسجل فيها البيانات الشخصية وفصيل

 
 

 (15مادة )
.  يكون للطفل سجل صحي للفحص أ

الدوري، تسجل فيه احلالة الصـحية  
ــة   ــات الدوري ــل والفحوص للطف
والتطعيمات و يبقى السجل يف املركز 
الصحي عند دخول الطفل للمدرسـة  

ينتقل السـجل للصـحة املدرسـية    و
ويسجل به نتيجة املتابعة الدورية حلالة 

التعلـيم  الطفل الصحية طوال مراحل 
 .  املدرسي

 
ب. يكون لكل طفل بطاقـة صـحية   
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الدم واألمراض املزمنة اليت يعاين منها و 
نوع اإلعاقة إن وجدت ، وتسلم لوالديه 

 أو املتويل رعايته.
وحتدد بقرار من وزير الصحة القواعـد  

البطاقـة  كل من السـجل و   اليت تنظم
 وبياناهتا.

 

يسجل فيهـا البيانـات الشخصـية    
وفصيلة الدم واألمراض املزمنة الـيت  
يعاين منها و نوع اإلعاقة إن وجدت ، 

 رعايته.وتسلم لوالديه أو املتويل 
وحتدد بقرار من وزير الصحة القواعد 

البطاقـة  من السجل و  اًلك اليت تنظم
 ا.موبياناهت

 (21مادة )
 

 
تقدم البطاقة الص ية عند كل ف رص  
طيب للطفل بالوحدات الص ية أو مراكز 
رعاية األمومة والطفولة أو غريهرا مرن   

 اجلهات الطبية املختصة.
كمرا  ويثبت هبا احلالة الص ية للطفل، 

( بعـد إعـادة   17مادة ) –( 21مادة )
 الترقيم:

 
 دون تعديل

 
 
 

( بعد إعادة 61مادة ) –( 21مادة )
 الترقيم:

 
توصي اللجنة حبذف هذه املادة حيث  -

 اشتملتها املادة السابقة.

 

 ( بعد إعـادة 61مادة ) –( 21مادة )
 الترقيم:

 
 توصي اللجنة حبذف هذه املادة. -
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يسجل هبا تطعريم الطفرل أو حتصرينه    
 .وتاريخ إجراء التطعيم أو الت صني

 
 

 

 (22مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( بعـد إعـادة   12مادة ) –( 22مادة )
 الترقيم:

 ( حمرل  الويل أو الوصيإحالل عبارة )
 .)والد الطفل أو املتويل تربيته(عبارة 

   لتصربح   )مرحـل( تص يح كلمرة
 .(مراحل)

 ( الوارد يف املادة ليصبح 02تغيري رقم )
 ( تبعًرا إلعادة ترقيم املواد.02)

  على أن يـتم هـذا   ) حذف عبارة ،
 (.الفحص مرة كل سنة على األقل

ــادة  ــص امل ــو يكــون ن ــى ذل  وعل
 بعد التعديل:

 

( بعد إعـادة  71مادة ) –( 22مادة )
 الترقيم:

 توصي اللجنة حبذف هذه املادة. -

 
 

 

 

 

 
 
 

( بعد إعـادة  71مادة ) –( 22مادة )
 الترقيم:

 حبذف هذه املادة. توصي اللجنة -
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جيب تقدمي البطاقة الص ية مرع أوراق  
الت اق الطفل مبراحرل التعلريم قبرل    
اجلامعي، وحتفظ البطاقة بامللف املدرسي 
للطفل، ويسجل هبا نتيجة متابعة احلالرة  

 الص ية للطفل طوال مراحل الدراسة.
 

 

 

جيب تقدمي البطاقة الصر ية مرع أوراق   
الت اق الطفل مبراحل التعليم قبل اجلامعي، 
وحتفظ البطاقة بامللف املدرسري للطفرل،   
ويسجل هبا نتيجة متابعة احلالرة الصر ية   

 للطفل طوال مراحل الدراسة.
 

ويصدر قرار من وزير التربيرة والتعلريم   
املسئول عن متابعة السجل الص ي  بت ديد
 املدرسي.

 

وجيب على املدرسة أن تت قق من وجرود  
البطاقة الص ية بالنسبة إىل األطفال الذين 
الت قوا هبا قبل تاريخ العمل هبذا القانون، 

الويل فإذا مل توجد هذه البطاقة يتعني على 
استخراج بطاقة وفقًا ألحكرام   أو الوصي

 من هذا القانون. (02)املادة 
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ويصدر قرار من وزير التربية والتعلريم  
بت ديد املسئول عن متابعرة السرجل   

 الص ي املدرسي.
 

وجيب على املدرسة أن تت قق من وجود 
البطاقة الص ية بالنسبة إىل األطفال الذين 
الت قوا هبا قبل تاريخ العمل هبذا القانون، 
فإذا مل توجد هذه البطاقة يتعني على والد 

تربيته استخراج بطاقرة   املتوىل الطفل أو
( مرن هرذا   02وفقًا ألحكام املرادة ) 

 القانون.
 

ويصدر قرار من وزير الص ة حيدد كيفية 
تنظيم الف ص الدوري لص ة الطفرل  

التعلريم قبرل    مرحرل باملدرسة خالل 
اجلامعي، على أن يتم هذا الف ص مررة  

صدر قرار من وزير الص ة حيدد كيفية وي
تنظيم الف ص الدوري لصر ة الطفرل   

التعلريم قبرل    مراحـل باملدرسة خالل 
 اجلامعي.
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 كل سنة على األقل.
 (20مادة )

 
 
 
 

ال جيوز إضافة مواد ملونة أو حافظرة أو  
أي إضررافات غذائيررة إىل األغذيررة  
واملست ضرات املخصصة لتغذية الرضرع  
واألطفال، إال إذا كانت مطابقة للشروط 
 واملواصفات اليت حتددها وزارة الص ة.

وجيب أن تكون أغذية األطفال وأوعيتها 
خالية من املواد الضارة بالصر ة ومرن   
اجلراثيم املرضرية الريت حترددها وزارة    

 الص ة.

( بعـد إعـادة   11مادة ) –( 20مادة )
 الترقيم:

 
 دون تعديل

( بعد إعـادة  21مادة ) –( 20مادة )
 الترقيم:

 
 إعادة صياغة املادة على الن و التايل:_ 

 

 (21ادة )م
حيظر تصني  أو استرياد األيذية 
واملستحضرات املخصصة لتغذية الرض  
واألطفال املضاف هلا مواد ملونة أو 
حافظة أو أي إضافات يذائية إال إذا 
كانت مطابقة للمقاييس واملواصفات 
الوطنية أو اخلليجية اليت تصدر بقرار من 
وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق م  

 وزير الصحة.
وجيب أن تكون أيذية األطفال وأوعيتها 

( بعد إعادة 21مادة ) –( 20مادة )
 الترقيم:

 
 

 
 (21ادة )م

حيظر تصني  أو استرياد األيذية 
واملستحضرات املخصصة لتغذية 
الرض  واألطفال املضاف هلا موادًا 
ية ملونة أو حافظة أو أي إضافات يذائ

إال إذا كانت مطابقة للمقاييس 
واملواصفات الوطنية أو اخلليجية اليت 
تصدر بقرار من وزير الصناعة 

 والتجارة بالتنسيق م  وزير الصحة.
وجيب أن تكون أيذية األطفال 
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لية من املواد الضارة بالصحة ومن خا
اجلراثيم املرضية اليت تصدر بقرار من 

 وزير الصحة.

وأوعيتها خالية من املواد الضارة 
بالصحة ومن اجلراثيم املرضية اليت 
يصدر بتحديدها قرار من وزير 

 الصحة.
 

 (05مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

وز لوزير التنمية االجتماعية يف حالرة  جي
الضرورة القصوى إغالق الردار مؤقترا   
 بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره.

 (05مادة )
 .حذف هذه املادة 

 
 
 
 
 
 
 
 

( بعد إعـادة  42مادة ) –( 05مادة )
 الترقيم:

وجود خماطر حمدقة  " إضافة عبارة -
يف " هتدد سالمة األطفال وصحتهم

 الفقرة األوىل من املادة

 

 وعلى ذلو يكون النص بعد التعديل:
 

وز لوزير التنمية االجتماعية يف حالرة  جي
وجود خماطر حمدقة هتدد سالمة األطفال 

مسبب إغالق الدار مؤقتا بقرار  وصحتهم
 يكررون نافررذا فررور صرردوره.   

 
 
 
 
 

 
 

 

وز لوزير التنمية االجتماعية يف حالرة  جي
وجود خماطر حمدقـة هتـدد سـالمة    

إغالق الدار مؤقترا   األطفال وصحتهم
 بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره.
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وجيوز لصاحب الدار أن يطعن يف القرار 

يوما من  32خالل أمام احملكمة املختصة 
تاريخ العمل به، ويترتب على عدم رفع 

املختصة خالل املدة الدعوى إىل احملكمة 
 املذكورة اعتبار القرار نافذا.

 
 
 
 
 

 الباب اخلامس
 رعاية الطفل العامل واألم العاملة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب اخلامس
 رعاية الطفل العامل واألم العاملة

   البـاب  حذف عنوان هذا البراب(
رعاية الطفل العامل واألم اخلامس / 

 

وجيوز لصاحب الدار أن يطعن يف القررار  
يوما من  32خالل أمام احملكمة املختصة 

تاريخ العمل به، ويترتب على عدم رفرع  
الدعوى إىل احملكمة املختصة خالل املردة  

 املذكورة اعتبار القرار نافذا.

 
 
 
 
 

 الباب اخلامس
 رعاية الطفل العامل واألم العاملة

واملواد املنضوية حتتره،   حذف هذا الباب
( يف مشروع القانون 02) ادةألن امل وذلك

 .تؤدي ذات الغرض وال داعي للتكرار

 

وجيوز لصاحب الدار أن يطعن يف القرار 
يوما  32خالل أمام احملكمة املختصة 

من تاريخ العمل به، ويترتب على عدم 
رفع الدعوى إىل احملكمة املختصة خالل 

 املدة املذكورة اعتبار القرار نافذا.
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 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 

 الفصل األول
 رعاية الطفل العامل

 
 
 
 

 ( 62مادة ) 
 

الطفل الذين يقل سنه عرن  حيظر تشغيل 
 أربعة عشرة سنة.

وجيوز بتصريح من وزارة العمل تشغيل  
 02و  02الطفل الذي يبلغ سنه ما بني 
( من  20سنة، مع مراعاة أحكام املادة ) 

(؛ حلذف الفصلني املنضرويني  العاملة
 حتته واملواد املنضوية حتتهما.

 الفصل األول
 رعاية الطفل العامل

   الفصـل  حذف عنوان هذا الفصرل(
؛ حلذف األول / رعاية الطفل العامل(

 (.27 - 20املواد املنضوية حتته )املواد 

 

 ( 62مادة ) 
 حذف هذه املادة.
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 هتا اللجنةكما أقر

قانون العمل يف القطاع األهلي الصرادر  
( لسرنة   03باملرسوم بقانون رقرم )  

وذلك بعد توقيع الكشف الطيب  0272
عليه قبل الت اقه بالعمل للتأكد من لياقته 

وتوقيع الكشف الطيب عليه بعد  الص ية،
ذلك بصفه دورية، ويثبت ذلك بشهادة 
يصدر بت ديدها قرار من وزير الصر ة  

 باالتفاق مع وزير العمل.
 

 ( 60مادة ) 
يصدر قرار من وزير العمل بشأن نظرام  
تشغيل األطفال والظرروف والشرروط   
واألحوال اليت يتم فيها التشغيل، وكذلك 

ات الريت  األعمال واحلررف والصرناع  
يعملون هبا وفقًا ملراحل السن املختلفرة  
واألعمال واحلرف والصناعات املضررة  

 بص تهم.

 
 
 
 
 
 
 
 ( 60مادة ) 

 حذف هذه املادة
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 ( 64مادة ) 

ال جيوز تشغيل الطفل أكثر مرن سرت   
ساعات يف اليوم، وجيرب أن تتخلرل   
ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام 
والراحة ال تقل يف جمموعها عن سراعة  

ة أو الفتررات  واحدة، وحتدد هذه الفتر
حبيث ال يشغل الطفل أكثر مرن أربرع   

 ساعات متصلة.
وحيظر تشغيل األطفال سراعات عمرل   
إضافية أو تشرغيلهم يف أيرام الراحرة    

 األسبوعية أو العطالت الرمسية.
يف مجيع األحوال ال جيوز تشغيل األطفال 

والسرابعة   مساءًاالثامنة فيما بني الساعة 
 صباحًا.

 ( 64مادة ) 
 حذف هذه املادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 65مادة ) 
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 ( 65مادة ) 

كل صاحب عمل يستخدم طفراًل  يلتزم 
دون السادسة عشرة مبن ة بطاقة تثبرت  
أنه يعمل لديه وتلصق عليهرا صرورة   

 الطفل، وتعتمد من وزارة العمل.
 

 ( 66مادة ) 
جيب على صاحب العمل الرذي يقروم   

 بتشغيل طفل أو أكثر القيام مبا يلي:
( أن يعلق يف مكان ظاهر مرن حمرل   0

 العمل نسخة حتتوي على األحكرام 
 اليت تضمنها هذا الفصل.

( أن حيتفظ بسجل دائم لألطفال يبني 0
فيرره أمسرراءهم وسررنهم وترراريخ 

 حذف هذه املادة
 
 
 
 
 ( 66مادة ) 

 حذف هذه املادة
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 استخدامهم واألعمال املسندة إليهم.

وضر ًا  م كشف( أن حيرر أول بأول 3
به ساعات العمل وفترات الراحرة،  

 وأن يعلقه بشكل ظاهر.

( أن يبلغ مسبقًا وزارة العمل بأمسراء  2
تشرغيلهم وأمسراء   األطفال اجلراري  

 األشخاص املنوط هبم مراقبة أعماهلم.
 

 ( 67مادة ) 
على صاحب العمل أن يسرلم الطفرل   

أو مكافأتره   أجرةوالديه نفسه أو أحد 
هرذا   وغري ذلك مما يست قه ويكرون 

التسليم مربئًا لذمته، وال جيوز بأي حال 
من األحوال حتديد األجر على أسراس  

 القطعة أو اإلنتاج.
 

 
 
 
 
 

 
 ( 67مادة ) 

 حذف هذه املادة
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين
 رعاية األم العاملة
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 ثاينالفصل ال
 رعاية األم العاملة

 
 
 
 
 
 

 ( 62مادة ) 
يكون للمرأة العاملة يف أجهرزة الدولرة   
والقطاع العام والقطاع اخلاص احلرق يف  

 يومإجازة وضع بأجر كامل مدهتا ستون 
حتسب من تاريخ الوضع بشرط أن تقدم 
 شهادة طبية معتمدة من وزارة الص ة.

العمل فصل العاملرة   لص ابوال جيوز 

 
  الفصل الثاين حذف عنوان هذا الفصل(

واد ؛ حلرذف املر  األم العاملة(/ رعاية 
 (.70 - 22 املنضوية حتته )املواد 

 
 

 ( 62مادة ) 
 .حذف هذه املادة 
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اإلجازة املشرار إليهرا يف الفقررة    أثناء 
 .السابقة

 
 ( 61مادة ) 

يكون للمرأة العاملة اليت ترضع طفلرها  
 خالل السنتني التاليتني لتراريخ الوضرع   

احلق  –فضاًل عن مدة الراحة املقررة  –
يف فترتني أخريني هلذا الغرض ال تقل كل 

 هاتنيضم منهما عن ساعة، وهلا احلق يف 
اعات الفترتان ، وحتسب الفترتان من س

العمل، وال يترتب على ذلك أي ختفيض 
 يف األجر.

 
 ( 70مادة ) 

حيظر تشغيل األم العاملة يف الصناعات أو 

 
 ( 61مادة ) 

 .حذف هذه املادة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 70مادة ) 
 .حذف هذه املادة 
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 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل
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املهن اخلطرة أو املضرة بص تها أو ص ة 
طفلها واليت يصدر بت ديدها قرار مرن  
 وزير الص ة باالتفاق مع وزير العمل.

 
 ( 71مادة ) 

لى صاحب العمل الذي يستخدم جيب ع
مخسني عاملة فأكثر يف مكان واحرد أن  
ينشئ دارًا لل ضرانة أو يعهرد إىل دار   
لل ضانة برعايرة أطفرال العرامالت    
بالشروط واألوضاع اليت يصدر هبا قرار 
من وزير العمل بالتنسيق مع وزير التنمية 
االجتماعية وتلتزم املنشآت اليت تقرع يف  

م كل منها أقل من منطقة واحدة وتستخد
مخسني عاملة أن تشترك يف تنفيذ االلتزام 
املنصوص عليره يف الفقررة السرابقة    

 
 ( 71مادة ) 

 .حذف هذه املادة 
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بالشروط واألوضاع اليت يصدر هبا قرار 
من وزير العمل بالتنسيق مع وزير التنمية 

 االجتماعية.

 
 ( 72مادة ) 

يعاقب كل من خيالف أحكرام البراب   
اخلامس من هذا القانون بغرامة ال تقرل  

مائة دينار وال تزيد على مخسرمائة  عن 
 دينار.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت 
يف شأهنم املخالفرة، ويف حالرة العرود    

 تضاعف العقوبة.
 
 

 
 ( 72مادة ) 

 .حذف هذه املادة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 الطفلحقوق )     ( بإصدار قانون  مشروع قانون رقم )   ( لسنة
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 الباب الساب 
 املعاملة اجلنائية لألطفال

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الباب الساب 
 املعاملة اجلنائية لألطفال

 
  البـاب  ذا البراب  حذف عنوان هر(

 (؛املعاملة اجلنائية لألطفـال / الساب  
 - 23حلذف املواد املنضوية حتته )املواد 

002.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثامنالباب ال
 املعاملة اجلنائية لألطفال

 
عدم املوافقة على قرار جملس النواب  -

)الباب ذف عنوان هذا الباب حب
؛ (املعاملة اجلنائية لألطفال/ الساب  
ألمهية وضرورة وجود هذا  وذلك

الباب يف هذا القانون، وهذا ما أخذت 
به معظم الدول يف تشريعاهتا اخلاصة 
بالطفل، وخباصة أن قانون األحداث 

م أصبح ال يتماشى 0272الصادر سنة 
مع الوقت الراهن، األمر الذي ارتأت 
اللجنة معه ضرورة اإلبقاء على هذا 

  الباب.

 

 مناثالباب ال
 املعاملة اجلنائية لألطفال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 112 

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب
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 ( 20مادة ) 
 
 
 
 
( من هرذا   22مع مراعاة حكم املادة ) 

القانون، تسري األحكام الواردة يف هذا 
الباب على من مل يبلغ سنه مثاين عشررة  
سنة ميالدية كاملة، وقت ارتكاب اجلركة 

 
 
 
 
 

 

 ( 20مادة ) 
 

 .حذف هذه املادة 
 

إعادة ترقيم هذا الباب ليصبح الباب  -
 الثامن. 

وعلى ذلك يكون مسمى الباب على 
 الن و التايل:

 مناثالباب ال
 املعاملة اجلنائية لألطفال

( بعد إعـادة  41مادة ) –( 20مادة )
 الترقيم:

 تعديل ترقيم املادة الواردة يف النص. -
 إعادة صياغة املادة علي الن و التايل: -

 (41مادة )
مرن هرذا    (65)مع مراعاة حكم املادة 

الواردة يف هرذا  القانون، تسري األحكام 
 سرنه مثراين    يتجـاوز الباب على من مل 

 عشرة سرنة ميالديرة كاملرة، وقرت     

 
 
 
 
 
 

 ( بعد إعـادة 41مادة ) –( 20مادة )
 الترقيم:

 
 
 

من هرذا   (65)املادة مع مراعاة حكم 
القانون، تسري األحكام الواردة يف هذا 

سرنه مثراين    يتجاوزالباب على من مل 
عشرة سنة ميالديرة كاملرة، وقرت    
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 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
أو عند وجروده يف إحردى حراالت    
التعرض لالحنراف، وال يعتد يف تقردير  
سن الطفل بغري وثيقة رمسية، فإذا ثبرت  
 عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبري.

 ارتكاب اجلركرة أو عنرد وجروده يف    
إحدى حاالت التعرض لالحنرراف، وال  
يعتد يف تقدير سن الطفل بغرري وثيقرة   
رمسية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه 
طبقًا لإلجراءات املنصـوص عليهـا يف   

 .املادة الرابعة من هذا القانون
 

ارتكاب اجلركة أو عنرد وجروده يف   
إحدى حاالت التعرض لالحنراف، وال 
يعتد يف تقدير سن الطفل بغرري وثيقرة   
رمسية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه 
طبقًا لإلجراءات املنصوص عليهـا يف  

 .املادة الرابعة من هذا القانون

 ( 24مادة ) 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 24مادة ) 
 

 .حذف هذه املادة 
 

( بعد إعـادة  50مادة ) –( 24ادة )م
 الترقيم:

 " بعرد كلمرة    الطفلإضافة كلمة "  -
 " الواردة يف بداية املادة. يعترب" 

الطفل الذي تقل سنه حذف عبارة "  -
 " الواردة يف بداية املادة. عن السابعة

( ليصربح  0إعادة صياغة البند رقم ) -
أو  إذا وجد متسروالً نصه كاآليت: " 

( بعد إعـادة  50مادة ) –( 24مادة )
 الترقيم:
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، ويعد من أعمرال التسرول   مشرًدا
أو القيرام بألعراب   تافهة عرض سلع 

ال  من األعمال اليتوغري ذلك هبلوانية 
 .بذاهتا موردًا جديًا للعيش صلحت

)وقد مت تعديل هذا البند ليتفق مع مرا  
ورد يف املادة األوىل من القانون رقرم  

بشررأن مكاف ررة  0227( لسررنة 7)
التسول والتشرد واليت نصت على مرا  

 يعترب من أعمال التسول(.
 

" بعرد   أو الكحولياتإضافة عبارة "  -
" الواردة يف البنرد   أو القمارعبارة " 

(0.) 

والديـه أو املتـويل   استبدال عبارة "  -
أبيـه أو وليـه أو   " بعبارة "  رعايته
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يعترب معرضًا لالحنراف الطفل الذي تقل 
سنه عن السابعة إذا حدثت منه واقعرة  
تشكل جناية أو جن ة، أو تروافرت يف  

 حقه إحدى احلاالت التالية:
إذا وجد متسواًل، ويعد من أعمرال   (0

وصيه أو من سلطة أمه يف حالة وفاة 
" الواردة  وليه أو ييابه أو عدم أهليته

 (.2يف البند )

والديـه أو املتـويل   استبدال عبارة "  -
أبيـه أو وليـه أو   " بعبارة "  رعايته

"  وصيه أو أمه حبسـب األحـوال  
 (.2الواردة يف هناية البند )

 

( ليصبح البند رقرم  7نقل البند رقم ) -
 ( مع إعادة ترقيم البنود.0)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معرضرًا لالحنرراف إذا    الطفـل يعترب 
حدثت منه واقعة تشركل جنايرة أو   

أو توافرت يف حقره إحردى    جن ة،
 احلاالت التالية:

إذا مل يكن له وسريلة مشرروعة    (1
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التسول عرض سلع أو خدمات تافهة 
أو القيام بألعاب هبلوانية وغري ذلك مما 

 ال يصلح موردًا جديًا للعيش.
إذا قام بأعمال تتصل بالردعارة أو   (0

الفسق أو بإفساد األخالق أو القمرار  
أو املخدرات أو حنوها أو خبدمة مرن  

 يقومون هبا.

إذا مل يكن له حمل إقامة مسرتقر أو   (3
كان يبيت عادة يف الطرقرات أو يف  
أماكن أخرى غري معدة لإلقامرة أو  

 املبيت فيها.

املعرضني لالحنرراف أو  إذا خالط  (2
املشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنرهم  

 سوء السرية.

إذا اعتاد اهلروب مرن املؤسسرات    (7

 للتعيش وال عائل مؤمتن.

، ويعد أو مشرًدا إذا وجد متسواًل (0
تافهة من أعمال التسول عرض سلع 

أو القيام بألعاب هبلوانية وغري ذلرك  
مروردًا   صلحتال  من األعمال اليت

 .بذاهتا جديًا للعيش

إذا قام بأعمال تتصل بالردعارة أو   (3
الفسق أو بإفساد األخالق أو القمار 

ــات أو املخرردرات أو  أو الكحولي
 حنوها أو خبدمة من يقومون هبا.

إذا مل يكن له حمل إقامة مستقر أو  (2
كان يبيت عادة يف الطرقرات أو يف  
أماكن أخرى غري معدة لإلقامرة أو  

 املبيت فيها.

اف أو إذا خالط املعرضني لالحنرر  (7
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 التعليمية أو التدريبية.

إذا كان سيئ السلوك ومارقًا مرن   (2
سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو مرن  
سلطة أمه يف حالة وفاة وليه أو غيابه 
أو عدم أهليته، وال جيوز يف هذه احلالة 

ختاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كران  ا
من إجراءات االستدالل إال بناًء على 
إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمره  

 حبسب األحوال.

إذا مل يكن له وسريلة مشرروعة    (7
 للتعيش وال عائل مؤمتن.

 
 

املشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنرهم  
 سوء السرية.

إذا اعتاد اهلروب من املؤسسرات   (2
 التعليمية أو التدريبية.

إذا كان سيئ السلوك ومارقًا مرن   (7
، وال والديه أو املتويل رعايتهسلطة 

جيوز يف هذه احلالة اختاذ أي إجرراء  
قبل الطفل ولو كان من إجرراءات  

إذن مرن  االستدالل إال بناًء علرى  
 .والديه أو املتويل رعايته

 

 

 ( 25مادة ) 
 

 ( 25مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  51مادة ) –( 25ادة )م
 الترقيم:

( بعد إعـادة  51مادة ) –( 25مادة )
 الترقيم:
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إذا ضبط الطفرل يف إحردى حراالت   
التعررض لالحنراف املنصوص عليها يف 

  ( من املرادة  2( إىل )  0البنرود من ) 
( من هذا القانون أنذرت النيابرة   22) 

العامة متويل أمره كتابة ملراقبرة حسرن   
سريه وسلوكه يف املستقبل وختطر وزارة 
التنمية االجتماعية بصرورة مرن هرذا    
اإلنذار، وجيوز االعتراض علرى هرذا   

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
( إىل رقم 2احلكومة، مع تعديل الرقم )

(، وتعديل ترقيم املادة الرواردة يف  7)
 .( 50) لتصبح  ( 22) النص من 

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
   التعديل:

 (51مادة )
إذا ضبط الطفرل يف إحردى حراالت   
التعررض لالحنراف املنصوص عليهرا يف  

   ( من املرادة  7( إىل )  0البنرود من ) 
من هذا القانون أنذرت النيابرة   ( 50) 

العامة متويل أمره كتابة ملراقبة حسن سريه 
وسلوكه يف املستقبل وختطر وزارة التنمية 
االجتماعية بصورة من هذا اإلنذار، وجيوز 
االعتراض على هذا اإلنذار أمام حمكمرة  

 
 
 
 
 
 
 

إذا ضبط الطفرل يف إحدى حراالت  
التعررض لالحنراف املنصوص عليها يف 

   ( من املادة 7( إىل )  0البنرود من ) 
من هذا القانون أنذرت النيابة  ( 50) 

العامة متويل أمره كتابة ملراقبة حسرن  
سريه وسلوكه يف املستقبل وختطر وزارة 
التنمية االجتماعية بصورة مرن هرذا   
اإلنذار، وجيوز االعتراض علرى هرذا   
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اإلنذار أمام حمكمة األحرداث خرالل   
عشرة أيام من تاريخ تسلمه ويتبع يف نظر 

والفصل فيه اإلجرراءات  هذا االعتراض 
املقررة لالعتراض يف األوامرر اجلنائيرة،   

 ويكون احلكم فيه هنائيا.

األحداث خالل عشرة أيام مرن تراريخ   
تسلمه ويتبع يف نظرر هرذا االعترراض    

فيه اإلجراءات املقررة لالعتراض والفصل 
يف األوامر اجلنائية، ويكون احلكرم فيره   

 هنائيا.

اإلنذار أمام حمكمة األحرداث خرالل   
عشرة أيام من تاريخ تسلمه ويتبرع يف  

فيره  نظر هذا االعترراض والفصرل   
اإلجراءات املقررة لالعتراض يف األوامر 

 اجلنائية، ويكون احلكم فيه هنائيا.
 ( 26مادة ) 
 
 
 

يعترب الطفل معرضًا لالحنراف إذا كران  
مصابًا مبرض عقلي أو نفسي أو ضرعف  

وفقررًا  –عقلرري وأثبتررت املالحظررة 
 لإلجررراءات واألوضرراع املبينررة يف  

لقدرة أنه فاقد كليًا أو جزئيًا ا –القانون 
على اإلدراك أو االختيار حبيث خيشى منه 

 ( 26مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  52مادة ) –( 26مادة )
 الترقيم:

وردت مرن  املوافقة على املادة كمرا   -
 احلكومة.

( بعد إعـادة  52مادة ) –( 26مادة )
 الترقيم:
 
 

يعترب الطفل معرضًا لالحنراف إذا كران  
مصابًا مبرض عقلي أو نفسي أو ضعف 

 وفقررًا  عقلرري وأثبتررت املالحظررة
 لإلجررراءات واألوضرراع املبينررة يف 

أنه فاقد كليًا أو جزئيًا القردرة   القانون
خيشرى  على اإلدراك أو االختيار حبيث 
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على سالمته وسالمة الغرري، ويف هرذه   
احلالة يرودع بأحرد املستشرفيات أو    
املؤسسات املتخصصة وفقًا لإلجرراءات  

 اليت ينظمها القانون

منه على سالمته وسالمة الغري، ويف هذه 
احلالة يرودع بأحرد املستشرفيات أو    
املؤسسات املتخصصة وفقًا لإلجراءات 

 اليت ينظمها القانون.
 ( 27مادة ) 

 
 

إذا وقع الفعل املكون للجركة حتت تأثري 
مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلري  
أفقد الطفل القردرة علرى اإلدراك أو   
 االختيار أو كان وقت اجلركرة مصرابًا   
حبالة مرضية أضعفت على حنو جسريم  
إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعره  
 أحررد املستشررفيات أو املؤسسررات  

 املتخصصة.

 ( 27مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  50مادة ) –( 27مادة )
 الترقيم:

" بعد كلمة  أو احملاكمةإضافة عبارة "  -
 " الواردة يف هناية املادة. التحقيق" 

( بعد إعـادة  50مادة ) –( 27مادة )
 الترقيم:

 
إذا وقع الفعل املكون للجركة حتت تأثري 
مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلري  
أفقد الطفل القردرة علرى اإلدراك أو   
االختيار أو كان وقت اجلركة مصرابًا  
حبالة مرضية أضعفت على حنو جسريم  
إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه 
أحررد املستشررفيات أو املؤسسررات 

 املتخصصة.
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ويتخذ هذا التدبري وفًقا لألوضاع املقررة 
يف القانون بالنسبة إىل من يصاب بإحدى 

حلاالت أثناء الت قيق أو بعد صدور هذه ا
 احلكم.

 وفًقا لألوضاع املقررة ويتخذ هذا التدبري
يف القانون بالنسربة إىل مرن يصراب    
أو  بإحدى هذه احلاالت أثناء الت قيرق 

 أو بعد صدور احلكم. احملاكمة
 (22مادة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 22مادة ) 
 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  54مادة ) –( 22مادة )
 الترقيم:

السب  سنوات  جتاوز"استبدال عبارة   -
بعبرارة   "ةومل يبلغ اخلامسة عشرة سن

 ".مل يبلغ سنة مخس عشـرة سـنة  "
 الواردة يف بداية املادة.

 " وإضافة عبارة  املهين حذف كلمة " -
 (.  3" يف البند ) والتأهيل" 

"  احلكومية أو اخلاصةإضافة عبارة "  -
 (.2يف هناية البند رقم )

 

( بعد إعـادة  54مادة ) –( 22مادة )
 الترقيم:
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( نصه 2إضافة بند جديد يأخذ الرقم ) -
خدمة اجملتم . وحتدد وزارة اآليت: " 

التنمية االجتماعية اخلدمات اجملتمعية 
"؛  ومبا حيفظ سالمة الطفل وكرامته.

وقد متت إضافة هذا التردبري ألمهيرة   
خدمة اجملتمع وأثرها يف إصالح الطفل 

 عرض لالحنراف.امل

 
قبل الفقرة األخرية  جديدة رةفقإضافة  -

 فإذا مل يتجـاوز "للمادة، نصها اآليت: 
الطفل سن السب  سنوات حيكم عليه 
بإحدى التدابري املنصوص عليهـا يف  

 " الفقرات األوىل والثانية والرابعة.

 
وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
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مخس  سنةحيكم على الطفل الذي مل يبلغ 
بأحد  –إذا ارتكب جركة  –عشرة سنة 
 التدابري اآلتية:

 التوبيخ. (0
 التسليم. (0

 االلت اق بالتدريب املهين. (3

 اإللزام بواجبات معينة. (2

 االختبار القضائي. (7

اإليداع يف إحدى مؤسسات الرعايرة   (2
 االجتماعية.

اإليررداع يف إحرردى املستشررفيات  (7
 املتخصصة.

وعدا املصادرة وإغالق احملرل ال حيكرم   
على الطفل بأي عقوبة أو تدبري منصوص 

 التعديل:
السـب    جتـاوز حيكم على الطفل الذي 

 ة   سنوات ومل يبلغ اخلامسة عشـرة سـن  
بأحرد التردابري    –إذا ارتكب جركة  –

 اآلتية:
 التوبيخ. (0
 التسليم. (0

 .والتأهيلااللت اق بالتدريب  (3

 اإللزام بواجبات معينة. (2

 االختبار القضائي. (7

اإليداع يف إحردى مؤسسرات    (2
احلكومية أو  الرعاية االجتماعية

 .اخلاصة

املستشرفيات  اإليداع يف إحدى  (7
 املتخصصة.

 
السـب    جتاوزحيكم على الطفل الذي 

 ة   سنوات ومل يبلغ اخلامسة عشرة سـن 
بأحد التردابري   –إذا ارتكب جركة  –

 اآلتية:
 التوبيخ.   (0
 التسليم.   (0

 والتأهيل.االلت اق بالتدريب  (3

 اإللزام بواجبات معينة. (2

 االختبار القضائي. (7

اإليداع يف إحدى مؤسسرات   (2
احلكومية أو  الرعاية االجتماعية

 .اخلاصة

اإليداع يف إحدى املستشرفيات   (7
 املتخصصة.
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خدمة اجملتمـ . وحتـدد وزارة    (2 عليه يف قانون آخر.

التنمية االجتماعيـة اخلـدمات   
اجملتمعية ومبا حيفظ سالمة الطفل 

 وكرامته.

 
 

 الطفـل سـن السـب      فإذا مل يتجاوز
سنوات حيكم عليه بإحـدى التـدابري   
املنصوص عليهـا يف الفقـرات األوىل   

 والثانية والرابعة.
ال حيكم على  وعدا املصادرة وإغالق احملل

الطفل بأي عقوبة أو تدبري منصوص عليه 
 يف قانون آخر.

خدمة اجملتم . وحتـدد وزارة   (2
التنمية االجتماعية اخلـدمات  
اجملتمعية ومبا حيفـظ سـالمة   

 الطفل وكرامته.

 
 

الطفـل سـن السـب      فإذا مل يتجاوز
سنوات حيكم عليه بإحـدى التـدابري   
املنصوص عليهـا يف الفقـرات األوىل   

 والثانية والرابعة.
وعدا املصادرة وإغالق احملل ال حيكرم  
على الطفل برأي عقوبرة أو تردبري    

 منصوص عليه يف قانون آخر.
 (21مادة ) 
 

 ( 21مادة ) 
 

( بعد إعـادة  55مادة ) –( 21مادة )
 الترقيم:

( بعد إعـادة  55مادة ) –( 21مادة )
 الترقيم:
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احملكمة اللوم والتأنيب التوبيخ هو توجيه 
إىل الطفل على ما صدر منه وحتذيره بأال 

 يعود إىل مثل هذا السلوك مرة أخرى.

 .املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    - حذف هذه املادة
 احلكومة.

 

 
 

التوبيخ هو توجيه احملكمة اللوم والتأنيب 
إىل الطفل على ما صدر منه وحتذيره بأال 
 يعود إىل مثل هذا السلوك مرة أخرى.

 (10مادة )
 
 
 
 

 التسليم هو أن يسلم الطفرل إىل أحرد   
أبويه أو إىل من له الواليرة أو الوصراية   
عليه، فإن مل تتوافر يف أيهم الصرالحية  

إىل من يكون أهراًل  للقيام بتربيته، سلم 
لذلك من أفراد  أسرته، فإن مل يوجرد  

 ( 10مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  56مادة ) –( 10مادة )
 الترقيم:

والديـه أو املتـويل   استبدال عبارة "  -
أبويـه أو  " بعبارة "  رعايته أو من له

 ". إىل من له الوالية أو
 

( بعد إعـادة  56مادة ) –( 10مادة )
 الترقيم:

 
 
 

التسليم هو أن يسلم الطفرل إىل أحرد   
 والديه أو املتويل رعايته أو مـن لـه  
الوصاية عليه، فإن مل تتروافر يف أيهرم   
الصالحية للقيام بتربيته، سلم إىل مرن  

أسرته، فإن يكون أهاًل لذلك من أفراد  
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سلم إىل شخص مؤمتن يتعهرد بتربيتره   
وحسن سريه أو إىل أسرة موثروق هبرا   

 يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له مرن  
يلزم باإلنفاق عليه قانونًا، وطلرب مرن   
حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له، وجب 

 تعرني يف حكمهرا    على احملكمرة أن 
بالتسليم املبلغ الذي حيصل مرن مرال   
الطفل أو ما يلزم به املسئول عن النفقرة  
ومواعيد أداء النفقة، وذلك بعد إعالنره  
باجللسة احملددة، ويكون حتصيلها بطريق 
احلجز اإلداري، ويكون احلكم بتسرليم  
الطفل إىل غري امللتزم باإلنفراق ملردة ال   

 تزيد على ثالث سنوات.
يكون احلكم بالنفقة واجب النفراذ يف  و

مل يوجد سلم إىل شخص مؤمتن يتعهرد  
بتربيته وحسن سريه أو إىل أسرة موثوق 

 هبا يتعهد عائلها بذلك.
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له مرن  
يلزم باإلنفاق عليه قانونًا، وطلب مرن  
حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له، وجب 
على احملكمرة أن تعرني يف حكمهرا    

ذي حيصل مرن مرال   بالتسليم املبلغ ال
الطفل أو ما يلزم به املسئول عن النفقة 
ومواعيد أداء النفقة، وذلك بعد إعالنه 
باجللسة احملددة، ويكون حتصيلها بطريق 
احلجز اإلداري، ويكون احلكم بتسرليم  
الطفل إىل غري امللتزم باإلنفاق ملردة ال  

 تزيد على ثالث سنوات.
ويكون احلكم بالنفقة واجب النفراذ يف  
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مجيع األحوال، ويكون لقاضي حمكمرة  
األحداث يف شأن تنفيذ حكرم النفقرة   

 االختصاصات املخولة لقاضي التنفيذ.

مجيع األحوال، ويكون لقاضي حمكمرة  
األحداث يف شأن تنفيذ حكم النفقرة  
 االختصاصات املخولة لقاضي التنفيذ.

 
 (11مادة )
 
 

 
يكون االلت اق بالتدريب املهين بأن تعهد 
احملكمررة بالطفررل إىل أحررد املراكررز 

أحد املصانع أو  على املتخصصة لذلك أو
املتاجر أو املزارع اليت تقبل تدريبره، وال  
حتدد احملكمة يف حكمها مدة هلذا التدبري 
على أال تزيد مدة بقاء الطفل يف اجلهات 

 املشار إليها على ثالث سنوات.

 ( 11مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  57مادة ) –( 11مادة )
 الترقيم:

 الن و التايل:إعادة صياغة املادة على  -
 

برأن   والتأهيليكون االلت اق بالتدريب 
تعهد احملكمة بالطفل إىل أحرد املراكرز   

وال حتردد   اليت تقبل تدريبره، املتخصصة 
احملكمة يف حكمها مدة هلذا التدبري علرى  
 أال تزيد مدة بقراء الطفرل يف اجلهرات    

 وذلـو   ،املشار إليها على ثالث سنوات
يف التعلـيم  مبا ال يعيق انتظـام الطفـل   

( بعد إعـادة  57مادة ) –( 11مادة )
 الترقيم:
 

 
بأن  والتأهيليكون االلت اق بالتدريب 

تعهد احملكمة بالطفل إىل أحد املراكرز  
وال حتردد   اليت تقبل تدريبه،املتخصصة 

احملكمة يف حكمها مدة هلذا التدبري على 
أال تزيد مدة بقاء الطفرل يف اجلهرات   

وذلو  ،املشار إليها على ثالث سنوات
مبا ال يعيق انتظام الطفـل يف التعلـيم   
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 .األساسي
 ويصدر قـرار بالتنسـيق بـني وزارة    
ــل  ــة ووزارة العم ــة االجتماعي  التنمي

قواعـد وشـرو    و اجلهـات  بتنظيم
 االلتحاق بالتدريب والتأهيل.

 
وذلو مبا ال يعيق وسبب إضافة عبارة " )

هرو  "  انتظام الطفل يف التعليم األساسي
أمهية حصول الطفل على التعليم يف هرذه  

 من عمره وعدم حرمانه من ذلك(. الفترة

 .األساسي
ويصدر قـرار بالتنسـيق بـني وزارة    
التنمية االجتماعيـة ووزارة العمـل   

قواعـد وشـرو    اجلهـات و بتنظيم 
 االلتحاق بالتدريب والتأهيل.

 (12مادة )
 
 
 
 

 ( 12مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  52مادة ) –( 12مادة )
 الترقيم:

 " بعرد كلمرة    مـن إضافة كلمة "  -
 " الواردة يف بداية املادة. أنواع" 

"  للقيام بواجبات معينةإضافة عبارة "  -

( بعد إعـادة  52مادة ) –( 12مادة )
 الترقيم:
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اإللزام بواجبات معينة يكون حبظر ارتياد 
أنواع األماكن، أو بفرض احلضرور يف  
 أوقررات حمررددة أمررام أشررخاص أو 
هيئات معينة، أو باملواظبة علرى بعرض   
االجتماعات التوجيهية، أو غري ذلك من 
القيود اليت حتدد بقرار من وزير التنميرة  
االجتماعية، ويكون احلكم هبذا التردبري  
ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على 

 ثالث سنوات.

 ".   هيئات معينةبعد عبارة " 

 " بكلمرة   الواجبات استبدال كلمة " -
 ". القيود" 

 

 
 
 

اإللزام بواجبات معينة يكون حبظر ارتياد 
األماكن، أو بفرض احلضرور   منأنواع 

يف أوقات حمرددة أمرام أشرخاص أو    
، أو معينةللقيام بواجبات  هيئات معينة

باملواظبة علرى بعرض االجتماعرات    
 واجبـات الالتوجيهية، أو غري ذلك من 

اليت حتدد بقرار مرن وزيرر التنميرة    
االجتماعية، ويكون احلكم هبذا التردبري  
ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على 

 ثالث سنوات.
 (10مادة )
 

 ( 10مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  51مادة ) –( 10مادة )
 الترقيم:

( بعد إعـادة  51مادة ) –( 10مادة )
 الترقيم:
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يكون االختبار القضائي بوضع الطفل يف 
بيئته الطبيعية حتت التوجيه واإلشرراف  
ومع مراعاة الواجبرات الريت حترددها    
احملكمة، وال جيوز أن تزيد مدة االختبار 

ثالث سنوات، فإذا فشرل   عنالقضائي 
الطفل يف االختبار عرض األمرر علرى   
احملكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التدابري 

( من هذه 22الواردة يف املادة )األخرى 
 القانون.

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

مع تعديل ترقيم املادة الواردة يف النص  -
 .(54)لتصبح  (22)من

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد     
   التعديل:

يكون االختبار القضائي بوضع الطفل يف 
 بيئته الطبيعية حتت التوجيره واإلشرراف   
ومع مراعاة الواجبرات الريت حترددها    
احملكمة، وال جيوز أن تزيد مدة االختبرار  

ثالث سنوات، فإذا فشرل   عنالقضائي 
الطفل يف االختبار عرض األمرر علرى   
احملكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التردابري  

من هرذه   (54)املادة الواردة يف  األخرى
 القانون.

 
 
 
 
 
 

يكون االختبار القضائي بوضع الطفل يف 
بيئته الطبيعية حتت التوجيه واإلشرراف  
ومع مراعاة الواجبات الريت حترددها   
احملكمة، وال جيوز أن تزيد مدة االختبار 

ثالث سنوات، فإذا فشرل   عنالقضائي 
الطفل يف االختبار عرض األمرر علرى   
احملكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التدابري 

من هذه  (54)املادة األخرى الواردة يف 
 القانون.
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 (14مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ( 14مادة ) 

  املادة.حذف هذه 

 
( بعد إعـادة  60مادة ) –( 14مادة )
 الترقيم:

" الواردة يف  لألحداثحذف عبارة "  -
 بداية املادة.

ـًاكلمة "  استبدال - ذا " بعبارة "  معاق
 " الواردة يف الفقرة األوىل. عاهة

وال حتدد احملكمـة يف  حذف عبارة "  -
" الرواردة يف   حكمها مدة اإليـداع 

 هناية الفقرة األوىل.

اخلطأ الن روي يف عبرارة    تص يح -
"عشـر  " لتصربح  عشرة سـنوات "

 .سنوات"

بعبرارة   "ة أشهرثالث" استبدال عبارة -

 
( بعد إعـادة  60مادة ) –( 14مادة )
 الترقيم:
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يكون إيداع الطفل يف إحدى مؤسسات 
الرعاية االجتماعية لألحرداث التابعرة   
لوزارة التنمية االجتماعية أو املعترف هبا 
أو إحدى اجلمعيات االجتماعية اخلاصة، 
وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون اإليداع 
يف معهد مناسب لتأهيلره، وال حتردد   

 احملكمة يف حكمها مدة اإليداع.
 عشررة  علىمدة اإليداع وجيب أال تزيد 

سنوات يف اجلنايات، ومخس سنوات يف 
اجلنح، وثرالث سرنوات يف حراالت    
التعرض لالحنراف، وعلى املؤسسة الريت  

 الواردة يف هناية املادة. "ستة أشهر"

 

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

يكون إيداع الطفل يف إحدى مؤسسرات  
لوزارة التنميرة   الرعاية االجتماعية التابعة

 االجتماعيرررة أو املعتررررف هبرررا  
أو إحدى اجلمعيات االجتماعية اخلاصرة،  

ـًاوإذا كان الطفل   يكون اإليرداع   معاق
 يف معهد مناسب لتأهيله.

عشـر  على وجيب أال تزيد مدة اإليداع 
 يف اجلنايات، ومخرس سرنوات    سنوات

يف اجلنح، وثالث سرنوات يف حراالت   
املؤسسة الريت  التعرض لالحنراف، وعلى 

 أودع هبا الطفل أن تقردم إىل احملكمرة   

 
 
 

يكون إيداع الطفل يف إحدى مؤسسات 
الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة التنمية 
االجتماعية أو املعترف هبرا أو إحردى   
اجلمعيات االجتماعية اخلاصة، وإذا كان 

ـًاالطفل  يكون اإليداع يف معهرد   معاق
 مناسب لتأهيله.

عشر على وجيب أال تزيد مدة اإليداع 
يف اجلنايات، ومخس سرنوات   سنوات

يف اجلنح، وثالث سنوات يف حراالت  
التعرض لالحنراف، وعلى املؤسسة اليت 
أودع هبا الطفل أن تقردم إىل احملكمرة   
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أودع هبا الطفل أن تقردم إىل احملكمرة   
تقريرًا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر 
على األكثر لتقرر احملكمة مرا ترراه يف   

 شأنه.
 

ـ تقريرًا عن حالته وسلوكه كرل    ة ثالث
على األكثر لتقرر احملكمة ما ترراه   أشهر

 يف شأنه.

ـ تقريرًا عن حالته وسلوكه كرل   ة ثالث
على األكثر لتقرر احملكمة ما تراه  أشهر

 .يف شأنه

 (15مادة )
 
 
 
 
 
 
 

املستشرفيات  يل ق احملكوم بإيداعه أحد 
املتخصصة، باجلهات اليت يلقرى فيهرا   

 ( 15مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  61مادة ) –( 15مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 "ببقائه"تعديل اخلطأ املطبعي يف كلمة  -
 ."بقائه"لتصبح 

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

يل ق احملكوم بإيداعه أحد املستشرفيات  
املتخصصة، باجلهات اليت يلقى فيها العناية 

( بعد إعـادة  61مادة ) –( 15مادة )
 الترقيم:
 
 
 
 
 
 

املستشفيات يل ق احملكوم بإيداعه أحد 
املتخصصة، باجلهات اليت يلقرى فيهرا   
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 العناية اليت تدعو إليها حالته.
حترت   ببقائه وتتوىل احملكمة الرقابة على

العالج يف فترات دورية ال جيوز أن تزيد 
أي منها على سنة يعرض عليها خالهلرا  
تقارير األطباء، وتقرر إخالء سربيله إذا  

بلغ  تبني هلا أن حالته تسمح بذلك، وإذا
الطفل الثامنة عشرة سنة وكانت حالتره  
تستدعي استمرار عالجه نقل إىل أحرد  

 املستشفيات املخصصة لعالج الكبار.

 اليت تدعو إليها حالته.
حترت   بقائـه وتتوىل احملكمة الرقابة على 

العالج يف فترات دورية ال جيوز أن تزيرد  
هلرا  أي منها على سنة يعرض عليها خال

 تقارير األطباء، وتقرر إخرالء سربيله إذا   
تبني هلا أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلرغ  
الطفل الثامنة عشرة سنة وكانت حالتره  
تستدعي استمرار عالجه نقل إىل أحرد  

 املستشفيات املخصصة لعالج الكبار.

 العناية اليت تدعو إليها حالته.
حترت   بقائهوتتوىل احملكمة الرقابة على 

العالج يف فترات دورية ال جيوز أن تزيد 
أي منها على سنة يعرض عليها خالهلرا  
تقارير األطباء، وتقرر إخالء سربيله إذا  
بلغ تبني هلا أن حالته تسمح بذلك، وإذا 

الطفل الثامنة عشرة سنة وكانت حالته 
تستدعي استمرار عالجه نقل إىل أحرد  

 املستشفيات املخصصة لعالج الكبار.
 (16مادة )
 
 

إذا ارتكب الطفل الذي مل يبلرغ سرن   
مخس عشرة سنة جركتني أو أكثر وجب 
احلكم بتدبري واحد مناسب، ويتبع ذلك 

 ( 16ة ) ماد
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  62مادة ) –( 16مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.  

 

( بعد إعـادة  62مادة ) –( 16مادة )
 الترقيم:
 

إذا ارتكب الطفل الذي مل يبلرغ سرن   
مخس عشرة سنة جركتني أو أكثر وجب 
احلكم بتدبري واحد مناسب، ويتبع ذلك 
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
إذا ظهر بعد احلكم بالتدابري أن الطفرل  
ارتكب جركة أخرى سابقة أو الحقرة  

ويف هذه احلالة يعراد  على ذلك احلكم، 
 عرض األمر علرى احملكمرة لرت كم    

 بالتدابري املالئمة.

ظهر بعد احلكم بالتدابري أن الطفرل  إذا 
ارتكب جركة أخرى سابقة أو الحقرة  

ويف هذه احلالة يعراد  ، على ذلك احلكم
حملكمرة لرت كم   عرض األمر علرى ا 

 .بالتدابري املالئمة
 (17مادة )
 
 

 هينتهي التدبري حتمًا ببلوغ احملكوم علير 
احلادية والعشرين، ومرع ذلرك جيروز    

بنراًء علرى   للم كمة يف مواد اجلنايات 
طلب النيابة العامرة وبعرد أخرذ رأي    
املراقب االجتماعي احلكم بوضع احملكوم 
عليه حتت االختبار القضائي، وذلك ملدة 

 ال تزيد على سنتني.

 ( 17مادة ) 
   .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  60مادة ) –( 17مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعـادة  60مادة ) –( 17مادة )
 الترقيم:

 
 هينتهي التدبري حتمًا ببلوغ احملكوم علير 
احلادية والعشرين، ومع ذلرك جيروز   
للم كمة يف مواد اجلنايات بناًء علرى  
طلب النيابة العامة وبعرد أخرذ رأي   
املراقب االجتماعي احلكم بوضع احملكوم 
عليه حتت االختبار القضائي، وذلك ملدة 

 سنتني. ال تزيد على



  

 112 
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 هتا اللجنةكما أقر

 (12مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (12مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  64مادة ) –( 12مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة، مع إجراء التعديالت التالية:

 

تعديل ترقيم املادة الواردة يف النص من  -
 .  (65)لتصبح  (22)

 

ملدة ال تزيد على سب  إضافة عبارة "   -
حيكـم عليـه    بعد عبارة " سنوات،"
 ".بالسجن

 
إعادة صياغة العبارة األخرية من املادة  -

أن حتكرم  ليصبح نصها كما يلي: " 
أو اخلامس أو السرادس   برياالتدبأحد 

( بعد إعـادة  64مادة ) –( 12مادة )
 الترقيم:
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 نصوص املواد
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 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
 
 
 
 

مع مراعاة حكم الفقرة األخرية من املادة 
( من هذا القرانون، إذا ارتكرب   22)

الطفل الذي بلغت سنه مخس عشرة سنة 
ومل يبلغ ست عشرة سنة جركة عقوبتها 
اإلعدام أو السجن املؤبد أو املؤقت حيكم 
عليه بالسجن وإذا كانت اجلركة عقوبتها 
السجن حيكم عليه باحلبس مدة ال تقرل  

 عن ثالثة شهور.
 

وجيوز للم كمة بداًل من احلكم علرى  
الطفل بعقوبة احلبس أن حتكم بإيداعره  

 (54)يف املادة  اعليهاملنصوص  الثامن
 ." من هذا القانون

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

مع مراعاة حكم الفقرة األخرية من املادة 
 من هرذا القرانون، إذا ارتكرب     (65)

الطفل الذي بلغت سنه مخس عشرة سنة 
ومل يبلغ ست عشرة سنة جركة عقوبترها  
 اإلعدام أو السرجن املؤبرد أو املؤقرت   

ملدة ال تزيد علـى   السجنحيكم عليه ب 
 وإذا كانرت اجلركرة    سب  سـنوات، 

 عقوبتها السجن حيكم عليه باحلبس مردة  
 ال تقل عن ثالثة شهور.

وجيوز للم كمة بداًل من احلكرم علرى   
الطفل بعقوبة احلبس أن حتكرم بإيداعره   

 
 
 
 

مع مراعاة حكم الفقرة األخرية من املادة 
من هذا القرانون، إذا ارتكرب    (65)

الطفل الذي بلغت سنه مخس عشرة سنة 
ومل يبلغ ست عشرة سنة جركة عقوبتها 
اإلعدام أو السجن املؤبرد أو املؤقرت   

ملدة ال تزيد علـى   حيكم عليه بالسجن
وإذا كانرت اجلركرة    سب  سـنوات، 

عقوبتها السجن حيكم عليه باحلبس مدة 
 ال تقل عن ثالثة شهور.

وجيوز للم كمة بداًل من احلكم علرى  
الطفل بعقوبة احلبس أن حتكم بإيداعره  
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 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
إحدى املؤسسات االجتماعية مدة ال تقل 

 عن سنة طبقًا ألحكام هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل جن ة جيوز احلكم 

كم فيها باحلبس فللم كمة بداًل من احل
بالعقوبة املقررة، أن حتكم بأحد التدبريين 
اخلامس أو السادس املنصوص عليهما يف 

 ( من هذا القانون.22املادة )

إحدى املؤسسات االجتماعية مدة ال تقل 
 عن سنة طبقًا ألحكام هذا القانون.

أما إذا ارتكب الطفل جن ة جيوز احلكم 
فيها باحلبس فللم كمة بداًل من احلكرم  

 برياالتـد بالعقوبة املقررة، أن حتكم بأحد 
املنصروص   أو الثامناخلامس أو السادس 

 .من هذا القانون (54)يف املادة  اعليه

 

إحدى املؤسسات االجتماعية مردة ال  
 تقل عن سنة طبقًا ألحكام هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل جن ة جيوز احلكم 

حلبس فللم كمة بداًل من احلكم فيها با
 برياالتدبالعقوبة املقررة، أن حتكم بأحد 

املنصوص  أو الثامناخلامس أو السادس 
 من هذا القانون. (54)يف املادة  اعليه
 

 (11مادة )
 
 
 
 
 
 

 (11مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  65مادة ) –( 11مادة )
 الترقيم:

 
الطفل الذي مل جياوز استبدال عبارة " -

الثامنة عشرة سنة ميالديـة كاملـة   
املتهم " بعبارة " وقت ارتكاب اجلرمية
عشرة سـنة   ستةالذي زاد سنه على 

( بعد إعـادة  65مادة ) –( 11مادة )
 الترقيم:
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 
 
 
 
 

 
ال حيكم باإلعدام وال السجن املؤبرد أو  
املؤقت على املتهم الذي زاد سنه علرى  

عشرة سنة ميالدية، ومل يبلغ الثامنة  ستة
عشرة سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب 
اجلركة، ويف هذه احلالة إذا ارتكب املتهم 
جركة عقوبتها اإلعردام حيكرم عليره    
بالسجن ملدة ال تقل عن عشر سرنوات،  

ميالدية، ومل يبلغ الثامنة عشرة سـنة  
ميالدية كاملـة وقـت ارتكـاب    

   ."اجلرمية

الذي جتاوزت الطفل استبدال عبارة "  -
بكلمرة        سنه السادسة عشرة سـنة" 

 ." املتهم "

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

ال حيكم باإلعدام وال السجن املؤبرد أو  
 الطفـل الـذي مل جيـاوز    املؤقت على 

الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملة وقـت  
، ويف هرذه احلالرة إذا   ارتكاب اجلرمية

سـنه   الطفل الـذي جتـاوزت  ارتكب 
جركرة عقوبترها    السادسة عشرة سنة

اإلعدام حيكم عليه بالسجن ملدة ال تقرل  

 
 
 
 
 
 
 

 
ال حيكم باإلعدام وال السجن املؤبد أو 

الطفل الـذي مل جيـاوز   املؤقت على 
عشرة سنة ميالدية كاملة وقت  الثامنة

، ويف هرذه احلالرة إذا   ارتكاب اجلرمية
الطفل الذي جتـاوزت سـنه   ارتكب 

جركة عقوبترها   السادسة عشرة سنة
اإلعدام حيكم عليه بالسجن ملدة ال تقل 
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
وإذا كانت اجلركة عقوبتها السجن املؤبد 
حيكم عليه بالسجن الذي ال تقل مدتره  

سنوات وإذا كانرت اجلركرة   عن سبع 
املؤقت حيكرم عليره     عقوبتها السجن

 باحلبس.
وال ختل األحكام السابقة بسلطة احملكمة 

( من قرانون  70يف تطبيق أحكام املادة )
العقوبات يف احلدود املسموح بتطبيقهرا  
 قانونًا على اجلركة اليت وقعت من املتهم.

 

عن عشر سنوات، وإذا كانرت اجلركرة   
 عقوبتها السجن املؤبرد حيكرم عليره    
بالسجن الذي ال تقل مدته عرن سربع   
سنوات وإذا كانرت اجلركرة عقوبترها    

 املؤقت حيكم عليه باحلبس.  السجن
بسلطة احملكمرة  وال ختل األحكام السابقة 
( من قرانون  70يف تطبيق أحكام املادة )

العقوبات يف احلدود املسموح بتطبيقهرا  
 قانونًا على اجلركة اليت وقعت من املتهم.

عن عشر سنوات، وإذا كانت اجلركرة  
عقوبتها السجن املؤبرد حيكرم عليره    
بالسجن الذي ال تقل مدته عن سربع  

ات وإذا كانت اجلركرة عقوبترها   سنو
 املؤقت حيكم عليه باحلبس.  السجن

وال ختل األحكام السابقة بسلطة احملكمة 
( من قانون 70يف تطبيق أحكام املادة )

العقوبات يف احلدود املسموح بتطبيقها 
 قانونًا على اجلركة اليت وقعت من املتهم.

 
 (100مادة )

 
 
 
 

 (100مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  66مادة ) – (100)مادة 
 الترقيم:

تعديل ترقيم املادتني الواردتني يف النص   -
( 51( لتصررررب ا )24( و)25)
 (.72و)

( بعد إعادة 66مادة ) –( 100مادة )
 الترقيم:
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 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
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 هتا اللجنةكما أقر

 
 

من  ديناريعاقب بغرامة ال جتاوز مخسني 
أمهل بعد إنذاره طبقًا للفقرة األوىل مرن  

( من هذا القانون يف مراقبرة  27املادة )
الطفل، وترتب علرى ذلرك تعرضره    
لالحنراف يف إحدى احلاالت املشار إليها 

 ( من هذا القانون.22يف املادة )

تص يح اخلطأ الن روي يف كلمرة    -
 "ديناًرا" لتصبح " دينار"

 

 
 

 دينـاًرا  يعاقب بغرامة ال جتاوز مخسني
من أمهل بعد إنذاره طبقًا للفقرة األوىل 

من هرذا القرانون يف    (51)من املادة 
مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه 
لالحنراف يف إحدى احلاالت املشار إليها 

 من هذا القانون. (50)يف املادة 
 (101مادة )

 
 

يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة دينار مرن  
إحردى  سلم إليه الطفرل وأمهرل أداء   

واجباته إذا ترتب على ذلرك ارتكراب   
الطفل جركة أو تعررض لالحنرراف يف   

 (101مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  67مادة ) – (110)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 67مادة ) – (110)مادة 
 الترقيم:

 
يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة دينار من 
سلم إليه الطفل وأمهرل أداء إحردى   
واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكراب  
الطفل جركة أو تعررض لالحنرراف يف   
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 إحدى احلاالت املبينة يف هذا القانون. إحدى احلاالت املبينة يف هذا القانون.

 (102مادة )
 
 
 

عدا األبوين واألجداد والزوج والزوجرة  
يعاقب باحلبس وبغرامة ال تزيد على مائة 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
أخفى طفاًل حكم بتسليمه لشرخص أو  
جهة طبقًا ألحكام هذا القانون أو دفعره  

 للفرار أو ساعده على ذلك.

 (102مادة )
 .حذف هذه املادة 

بعد إعـادة  ( 62مادة ) – (210)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
أو متويل احلكومة، مع إضافة عبارة " 

"  ناألبـوي " بعد كلمرة "   الرعاية
 الواردة يف بداية املادة.

 

( بعد إعادة 62مادة ) – (210)مادة 
 الترقيم:

 
 

واألجداد  أو متويل الرعاية عدا األبوين
والزوج والزوجة يعاقب باحلبس وبغرامة 
ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني كل من أخفى طفراًل حكرم   
بتسليمه لشخص أو جهة طبقًا ألحكام 
هذا القانون أو دفعه للفرار أو سراعده  

 على ذلك.
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 (100مادة )
 
 
 
 
 
 

دون اإلخالل بأي عقوبة أشرد يرنص   
عليها قانون آخر، يعاقب باحلبس مرن  
عرض طفراًل لالحنرراف أو إلحردى    

( مرن  22احلاالت املشار إليها يف املادة )
هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو 
حرضه على سلوكها أو سهلها له برأي  
وجه ولو مل تت قرق حالرة التعررض    

 لالحنراف فعاًل.

 (100مادة )
 

 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  61مادة ) – (010)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
احلكومة مع تعديل ترقيم املادة الواردة 

 .(50)لتصبح  (24)من  يف النص

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

 دون اإلخالل بأي عقوبة أشرد يرنص   
عليها قانون آخر، يعاقب براحلبس مرن   
عرض طفاًل لالحنراف أو إلحدى احلاالت 

 مررن  (50)املشررار إليهررا يف املررادة 
 هذا القانون بأن أعده لذلك أو سراعده  
 أو حرضه على سلوكها أو سرهلها لره   
بأي وجه ولو مل تت قق حالرة التعررض   

 فعاًل.لالحنراف 

( بعد إعادة 61مادة ) – (010)مادة 
 الترقيم:

 

 

 

 

 

 

 

ون اإلخالل بأي عقوبة أشرد يرنص   د
عليها قانون آخر، يعاقب باحلبس مرن  
عرض طفراًل لالحنرراف أو إلحردى    

من  (50)احلاالت املشار إليها يف املادة 
هذا القانون بأن أعده لذلك أو سراعده  
أو حرضه على سلوكها أو سهلها لره  
بأي وجه ولو مل تت قق حالة التعررض  
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
بة احلبس مدة ال تقل عرن  وتكون العقو

ثالثة أشهر إذا استعمل اجلاين مع الطفل 
وسائل إكراه أو هتديد أو كان من أصوله 
أو من املسئولني عن تربيته أو مالحظتره  

 أو كان مسلمًا إليه مبقتضى القانون.
ويف مجيع األحوال إذا وقعت اجلركة على 
أكثر من طفل ولو يف أوقرات تتلفرة   

بس ملدة ال تقل عرن  كانت العقوبة احل
 ستة أشهر وال تزيد على مخس سنوات.

 
 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عرن  
ثالثة أشهر إذا استعمل اجلاين مع الطفرل  
 وسائل إكراه أو هتديرد أو كران مرن    
أصوله أو من املسئولني عرن تربيتره أو   
مالحظته أو كان مسلمًا إليره مبقتضرى   

 القانون.
ويف مجيع األحوال إذا وقعت اجلركة على 

فة كانت أكثر من طفل ولو يف أوقات تتل
العقوبة احلبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر 

 .وال تزيد على مخس سنوات

 لالحنراف فعاًل.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عرن  
ثالثة أشهر إذا استعمل اجلاين مع الطفل 
وسائل إكراه أو هتديد أو كران مرن   
 أصوله أو من املسئولني عن تربيتره أو 
مالحظته أو كان مسلمًا إليه مبقتضرى  

 القانون.
ويف مجيع األحوال إذا وقعرت اجلركرة   
على أكثر من طفل ولو يف أوقات تتلفة 
كانت العقوبة احلبس ملدة ال تقل عرن  
 .ستة أشهر وال تزيد على مخس سنوات

 (104مادة )
 
 
 

 (104مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  70مادة ) – (410)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة، مع إجراء التعديلني التاليني:

( بعد إعادة 70مادة ) – (410)مادة 
 الترقيم:
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
 
 
 
 
 
 

يكون للموظفني الذين يصدر بت ديدهم 
االتفاق مع وزيرر  قرار من وزير العدل ب

 -التنمية االجتماعية أو وزيرر اإلعرالم  
يف دوائر اختصاصرهم   -حبسب األحوال

صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجررائم  
اليت تقع باملخالفة ألحكام هذا القرانون  

 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
 

 والشـئون اإلسـالمية  إضافة عبارة " -
 " وزير العدل".بعد عبارة " واألوقاف

  بعد كلمرة " أو  الثقافة" ةعبارإضافة  -
 "وزير".

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

كون للموظفني الذين يصدر بت ديدهم ي
 والشــئون  وزيررر العرردلقرررار مررن 

باالتفاق مع وزيرر   واألوقاف اإلسالمية
 أو الثقافـة  التنمية االجتماعية أو وزيرر 

يف دوائرر   - حبسب األحوال - اإلعالم
اختصاصهم صرفة الضربطية القضرائية    
 بالنسبة للجرائم الريت تقرع باملخالفرة    

والقرارات الصرادرة  ألحكام هذا القانون 
 تنفيذًا له.

 
 
 
 
 
 

يكون للموظفني الذين يصدر بت ديدهم 
والشـئون   وزيرر العردل  قرار مرن  
باالتفاق مع وزير  واألوقاف اإلسالمية

 أو الثقافـة  التنمية االجتماعية أو وزير
يف دوائرر   - حبسب األحوال - اإلعالم

اختصاصهم صفة الضربطية القضرائية   
بالنسبة للجرائم الريت تقرع باملخالفرة    
ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة 

 تنفيذًا له.
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 (105مادة )

 
 

يصدر باختيار املرراقبني االجتمراعيني   
وحتديد الشروط الواجب توافرها فيهم، 

 قرار من وزير التنمية االجتماعية.

 
 (105مادة )

  املادة.حذف هذه 

 
( بعد إعـادة  71مادة ) – (510)مادة 

 الترقيم:
املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -

 احلكومة.

 

 
( بعد إعادة 71مادة ) – (510)مادة 

 الترقيم:
 

يصدر باختيار املرراقبني االجتمراعيني   
وحتديد الشروط الواجب توافرها فيهم، 

 قرار من وزير التنمية االجتماعية.

 (106مادة )
 
 
 
 
 
 

 (106مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  72مادة ) – (610)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
احلكومة، مع تعديل ترقيم املادة الوارد 

 .  (56)لتصبح  (22)يف النص من 

تص يح اخلطرأ املطبعري يف كلمرة           -
 ".اإلجراءين" لتصبح " اإلجرائيني" 

( بعد إعادة 72مادة ) – (610)مادة 
 الترقيم:
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ال حيبس احتياطيًا الطفل الذي مل يبلرغ  
مخس عشرة سنة، وإذا كانت ظرروف  
الدعوى تستدعي الت فظ عليره جراز   
للم كمة أن تأمر بتسرليم الطفرل إىل   

من هذا ( 22)واحد ممن ذكروا يف املادة 
القانون للم افظة عليه وتقدمي الطفل عند 
كل طلب، ويعاقب على اإلخالل هبرذا  

  جتاوز عشرين دينارًا.الواجب بغرامة ال
 

وجيوز للم كمة بداًل من اإلجراء السابق 
أن تأمر بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية 
االجتماعية أو اجلمعيات االجتماعية مدة 
ال تزيد على أسبوع وتقدكه عند كرل  

ذلو يكون نـص املـادة بعـد    وعلى 
   التعديل:

ال حيبس احتياطيًا الطفل الرذي مل يبلرغ   
مخس عشرة سنة، وإذا كانرت ظرروف   
الدعوى تستدعي الت فظ عليره جراز   
 للم كمة أن تأمر بتسرليم الطفرل إىل   

 مرن   (56) واحد ممن ذكروا يف املرادة 
 هذا القانون للم افظرة عليره وتقردمي    
الطفل عند كل طلب، ويعاقرب علرى   
اإلخالل هبذا الواجب بغرامرة ال جتراوز   

 عشرين دينارًا.
 وجيوز للم كمة برداًل مرن اإلجرراء    
 السررابق أن تررأمر بإيداعرره إحرردى  
 مؤسسررات الرعايررة االجتماعيررة أو  
اجلمعيات االجتماعية مدة ال تزيد علرى  

 
ال حيبس احتياطيًا الطفل الذي مل يبلرغ  
مخس عشرة سنة، وإذا كانت ظرروف  
الدعوى تستدعي الت فظ عليره جراز   
للم كمة أن تأمر بتسرليم الطفرل إىل   

مرن   (56) ممن ذكروا يف املادةواحد 
هذا القانون للم افظة عليره وتقردمي   
الطفل عند كل طلب، ويعاقب علرى  
اإلخالل هبذا الواجب بغرامة ال جتراوز  

 عشرين دينارًا.
وجيوز للم كمة بداًل مرن اإلجرراء   
السررابق أن تررأمر بإيداعرره إحرردى 
مؤسسررات الرعايررة االجتماعيررة أو 

تزيد على اجلمعيات االجتماعية مدة ال 
أسبوع وتقدكه عند كل طلرب، وإذا  
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 اإلجرائينيطلب، وإذا تعذر تنفيذ أي من 

املتقدمني أمرت احملكمرة برأن يكرون    
 عاية األحداث.اإليداع يف مركز ر

 أسبوع وتقدكه عند كرل طلرب، وإذا   
املتقردمني   اإلجراءينتعذر تنفيذ أي من 

أمرت احملكمة بأن يكون اإليداع يف مركز 
 رعاية األحداث.

املتقدمني  اإلجراءينتعذر تنفيذ أي من 
أمرت احملكمة بأن يكرون اإليرداع يف   

 مركز رعاية األحداث.

 (107مادة )
 
 
 
 
 
 
 

تشكل حمكمة األحداث من ثالثة قضاة، 
ويعاون احملكمة خبريان مرن املرراقبني   
االجتماعيني أحدمها على األقرل مرن   

 (107مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  70مادة ) – (710)مادة 
 الترقيم:

استبدال عبارة " ويكرون اسرتئناف    -
األحكام الصادرة من حمكمة األحداث 

"  .احملكمة الكربى االسـتئنافية أمام 
 بالفقرة األخرية من املادة.

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
   التعديل:

ثالثة قضراة،   تشكل حمكمة األحداث من
ويعاون احملكمة خربريان مرن املرراقبني    
االجتماعيني أحدمها علرى األقرل مرن    

( بعد إعادة 70مادة ) – (710)مادة 
 الترقيم:

 

 
 
 
 
 

تشكل حمكمة األحداث من ثالثة قضاة، 
ويعاون احملكمة خبريان مرن املرراقبني   
االجتماعيني أحدمها على األقرل مرن   
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النساء، ويكون حضرورمها إجرراءات   
احملكمة وجوبيًا وعلى اخلبريين أن يقدما 
تقريرمها للم كمة بعد حبرث ظرروف   
الطفل من مجيع الوجوه، وذلك قبرل أن  

 تصدر احملكمة حكمها.
ويعني اخلبريان املشار إليهما بقرار مرن  
وزير العدل باالتفاق مع وزيرر التنميرة   
ب االجتماعية وحتدد الشرروط الواجر  

توافرها فيمن يعني خبريًا بقرار من وزير 
 التنمية االجتماعية.

ويكون استئناف األحكام الصادرة مرن  
حمكمة األحداث أمام دائررة اسرتئنافية   
تشكل بكل حمكمة ابتدائية من ثرالث  

على األقرل بدرجرة    منهماقضاة، اثنان 
رئيس حمكمة، ويراعى حكم الفقررتني  

النساء، ويكون حضرورمها إجرراءات   
احملكمة وجوبيًا وعلى اخلبريين أن يقردما  
تقريرمها للم كمة بعد حبرث ظرروف   
الطفل من مجيع الوجوه، وذلك قبرل أن  

 تصدر احملكمة حكمها.
ليهما بقررار مرن   ويعني اخلبريان املشار إ

وزير العدل باالتفاق مع وزيرر التنميرة   
االجتماعية وحتدد الشرروط الواجرب   
توافرها فيمن يعني خبريًا بقرار من وزيرر  

 التنمية االجتماعية.
ويكون استئناف األحكام الصادرة مرن  

ــة حمكمررة األحررداث أمررام    احملكم
 .الكربى االستئنافية

النساء، ويكون حضرورمها إجرراءات   
احملكمة وجوبيًا وعلى اخلبريين أن يقدما 
تقريرمها للم كمة بعد حبث ظرروف  
الطفل من مجيع الوجوه، وذلك قبل أن 

 كمة حكمها.تصدر احمل
ويعني اخلبريان املشار إليهما بقرار مرن  
وزير العدل باالتفاق مع وزير التنميرة  
االجتماعية وحتدد الشرروط الواجرب   
توافرها فيمن يعني خبريًا بقرار من وزير 

 التنمية االجتماعية.
ويكون استئناف األحكام الصادرة مرن  

ــة حمكمررة األحررداث أمررام   احملكم
 .الكربى االستئنافية
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 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب
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 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
 ة.السابقتني يف تشكيل هذه احملكم

 (102مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ختتص حمكمة األحرداث دون غريهرا   
بالنظر يف أمر الطفل عند اهتامه يف إحدى 
اجلرائم أو تعرضه لالحنراف، كما ختتص 
بالفصل يف اجلرائم املنصوص عليهرا يف  

 (102مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  74مادة ) – (210)مادة 
 الترقيم:

 

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
احلكومة، مع تعرديل تررقيم املرواد    

( إىل 022)الواردة يف الرنص مرن   
 (66) لتصبح  (022( واملادة )023)

 .(72واملادة ) (61)إىل 

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

 ختتص حمكمرة األحرداث دون غريهرا    
 بالنظر يف أمر الطفرل عنرد اهتامره يف    
 إحدى اجلرائم أو تعرضره لالحنرراف،   
كما ختتص بالفصل يف اجلرائم املنصروص  

( بعد إعادة 74مادة ) – (210)مادة 
 الترقيم:

 
 
 
 
 
 
 

 

ختتص حمكمة األحرداث دون غريهرا   
بالنظر يف أمر الطفل عنرد اهتامره يف   
إحدى اجلرائم أو تعرضره لالحنرراف،   
كما ختتص بالفصل يف اجلرائم املنصوص 
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( واملرادة  023( إىل )022املواد مرن ) 

 ( من هذا القانون.022)
 (61)إىل  (66)عليها يف املرواد مرن   

 .من هذا القانون (72واملادة )
 (61)إىل  (66)عليها يف املواد مرن  

 من هذا القانون. (72واملادة )
 (101مادة )

 
يتبع أمام حمكمة األحرداث يف مجيرع   

واإلجراءات املقررة يف األحوال القواعد 
مواد اجلنح ما مل ينص القرانون علرى   

 خالف ذلك.

 (101مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  75مادة ) – (110)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 75مادة ) – (110)مادة 
 الترقيم:

تبع أمام حمكمة األحرداث يف مجيرع   ي
األحوال القواعد واإلجراءات املقررة يف 
مواد اجلنح ما مل ينص القرانون علرى   

 خالف ذلك.
 (110مادة )

 
 

جيب أن يكون للطفل يف مواد اجلنايرات  
حمام يدافع عنه، فإذا مل يكن قد اخترار  
حماميًا تولت النيابة العامة أو احملكمة ندبه 
وتت مل الدولة أتعابه اليت تقدرها احملكمة 

 (110مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  76مادة ) – (011)مادة 
 الترقيم:

 إعادة صياغة املادة على الن و التايل: -

 جيب أن يكون للطفل يف مواد اجلنايرات 
ـًا واجلنح املعاقب عليها باحلبس   وجوبـ

ويف مـرحليت التحقيـق    حمام يدافع عنه،
فإذا مل يكن قد اختار حماميرًا   واحملاكمة،

( بعد إعادة 76مادة ) – (011)مادة 
 :الترقيم

 
 جيب أن يكون للطفل يف مواد اجلنايات

ـًااملعاقب واجلنح   عليها باحلبس وجوب
ويف مرحليت التحقيـق   ،حمام يدافع عنه

فإذا مل يكن قد اختار حماميًا  واحملاكمة،
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
ذا  يرجع هبا على احلدث إذا كنعلى أن 

مال، وذلك طبقًا للقواعرد املقرررة يف   
 قانون اإلجراءات اجلنائية.

ذا كان الطفل قد بلغ مخس عشرة سنة وإ
فيجوز للم كمة أن تندب له حماميرًا يف  

 مواد اجلنح.

تولت النيابة العامرة أو احملكمرة ندبره    
 وتت مل الدولة أتعابره الريت تقردرها    

 .احملكمة

تولت النيابة العامة أو احملكمرة ندبره   
وتت مل الدولة أتعابره الريت تقردرها    

 .احملكمة

 (111مادة )
ال جيوز أن حيضر حماكمة الطفرل أمرام   
حمكمة األحداث إال أقاربره والشرهود   
واحملامون واملراقبون االجتماعيون ومرن  

 جتيز له احملكمة احلضور بإذن خاص.
وللم كمة أن تأمر بإخراج الطفل مرن  
اجللسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد مرن  
ذكروا يف الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة 
لذلك، على أنه ال جيوز يف حالة إخراج 

 (111مادة )
 ذف هذه املادةح. 

( بعد إعـادة  77مادة ) – (111)مادة 
 الترقيم:

حبضور أحد ويكتفى استبدال عبارة "  -
 " بعبرارة   والديه أو املتويل رعايتـه 

" الرواردة يف   ويكتفي حبضور وليه" 
 هناية املادة.

 

 
 

( بعد إعادة 77مادة ) – (111)مادة 
 الترقيم:

ال جيوز أن حيضر حماكمة الطفل أمرام  
حمكمة األحداث إال أقاربره والشرهود   
واحملامون واملراقبون االجتماعيون ومرن  

 احلضور بإذن خاص. جتيز له احملكمة
وللم كمة أن تأمر بإخراج الطفل مرن  
اجللسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد مرن  
ذكررروا يف الفقرررة السررابقة إذا رأت 
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
الطفل أن تأمر بإخراج حماميه أو املراقب 
االجتماعي، كما ال جيروز للم كمرة   
احلكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل مبا مت 

غيبته من إجراءات، وللم كمة إعفاء يف 
الطفل من حضور احملاكمرة بنفسره إذا   

 ويكتفيرأت أن مصل ته تقتضي ذلك، 
حبضور وليه أو وصيه نيابة عنه، ويف هذه 

 احلالة يعترب احلكم حضوريا.
 

ضرورة لذلك، على أنه ال جيوز يف حالة 
إخراج الطفل أن تأمر بإخراج حماميه أو 
املراقب االجتمراعي، كمرا ال جيروز    
م للم كمة احلكم باإلدانة إال بعد إفهرا 
الطفل مبا مت يف غيبته مرن إجرراءات،   
وللم كمة إعفاء الطفل مرن حضرور   
احملاكمة بنفسره إذا رأت أن مصرل ته   

ويكتفى حبضـور أحـد   تقتضي ذلك، 
أو وصيه نيابرة   والديه أو املتويل رعايته

عنه، ويف هذه احلالرة يعتررب احلكرم    
 حضوريا.

 (112مادة ) 
جيب على احملكمة يف حاالت التعررض  

اف ويف مواد اجلنايرات واجلرنح   لالحنر
وقبل الفصل يف أمر الطفل أن تستمع إىل 

 (112مادة )
  املادة.حذف هذه 

( بعد إعـادة  72مادة ) – (121)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

( بعد إعادة 72مادة ) – (121)مادة 
 الترقيم:

جيب على احملكمة يف حاالت التعررض  
لالحنراف ويف مواد اجلنايات واجلرنح  
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
أقوال املراقب االجتماعي بعرد تقدكره   

الطفل يوضح العوامل الريت   حبالةتقريرًا 
دفعت الطفل لالحنراف أو التعرض لره  
ومقترحات إصالحه كما جيوز للم كمة 

 االستعانة يف ذلك بأهل اخلربة.

وقبل الفصل يف أمر الطفل أن تستمع إىل  
أقوال املراقب االجتماعي بعد تقدكره  

الطفل يوضح العوامل الريت   حبالةتقريرًا 
دفعت الطفل لالحنراف أو التعرض لره  
ومقترحررات إصررالحه كمررا جيرروز 

لرك بأهرل   للم كمة االستعانة يف ذ
 اخلربة.

 (110مادة )
 
 

إذا رأت احملكمة أن حالة الطفل البدنيرة  
أو العقلية أو النفسية تستلزم ف صه قبل 
الفصل يف الدعوى قررت وضعه حترت  
املالحظة يف أحد األماكن املناسبة الريت  
تلزم لذلك، ويوقف السري يف الدعوى إىل 

 (110مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  71مادة ) – (101)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 71مادة ) – (101مادة 
 الترقيم:

 
إذا رأت احملكمة أن حالة الطفل البدنية 
أو العقلية أو النفسية تستلزم ف صه قبل 
الفصل يف الدعوى قررت وضعه حترت  

املناسبة الريت  املالحظة يف أحد األماكن 
تلزم لذلك، ويوقف السري يف الردعوى  
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
 إىل أن يتم هذا الف ص. أن يتم هذا الف ص.

 
 

 (114مادة )
ال تقبل الدعوى املدنية أمرام حمكمرة   

 األحداث.

 (114مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  20مادة ) – (141)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 20مادة ) – (141)مادة 
 الترقيم:

 
ال تقبل الدعوى املدنية أمرام حمكمرة   

 األحداث.
 
 

 (115مادة )
 

يكون احلكم الصادر على الطفل بالتدابري 
 واجب التنفيذ ولو كان قاباًل لالستئناف.

 (115مادة )
 .حذف هذه املادة 

 

( بعد إعـادة  21مادة ) – (151)مادة 
 الترقيم:

وردت مرن  املوافقة على املادة كمرا   -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 21مادة ) – (151)مادة 
 الترقيم:

يكون احلكم الصرادر علرى الطفرل    
بالتدابري واجب التنفيذ ولو كان قراباًل  

 لالستئناف.
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (116مادة )
 

كل إجراء مما يوجب القانون إعالنه إىل 
الطفل وكل حكم يصدر يف شأنه، يبلغ 

أو من له الوالية عليه أو  هوالديإىل أحد 
إىل املسئول عنه، ولكل من هرؤالء أن  
يباشر ملصل ة الطفل طرق الطعن املقررة 

 يف القانون.

 (116مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  22مادة ) – (161)مادة 
 الترقيم:

" بعبارة  املتويل رعايته استبدال عبارة " -
 ". من له الوالية عليه" 

ـًاإضافة كلمة "  -  " بعد كلمرة   قانون
 ". عنه" 

 

( بعد إعادة 22مادة ) – (161)مادة 
 الترقيم:

كل إجراء مما يوجب القانون إعالنه إىل 
الطفل وكل حكم يصدر يف شأنه، يبلغ 

أو إىل  املتويل رعايته ه أووالديإىل أحد 
ـًا املسئول عنه ، ولكل من هؤالء قانون

أن يباشر ملصل ة الطفل طرق الطعرن  
 املقررة يف القانون.

 
 

 (117مادة )
 
 
 
 

 (117مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  20مادة ) – (171)مادة 
 الترقيم:

"  متـويل رعايتـه  لل استبدال عبارة " -
 ". والية عليهملن له بعبارة " 

 " قبرل كلمرة    يفإضافة احلررف "   -

( بعد إعادة 20مادة ) – (171)مادة 
 الترقيم:
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
 

جيوز استئناف األحكام الصرادرة مرن   
حمكمة األحداث، عدا األحكرام الريت   
تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو 
ملن له والية عليه، فال جيوز استئنافها إال 
خلطأ يف تطبيق القانون أو بطالن احلكم 

 أو يف اإلجراءات أثر احلكم.
االستئناف أمام الدائرة املنصروص  ويرفع 

 ( من هذا القانون.027عليها يف املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

" الواردة يف هنايرة الفقررة    احلكم" 
 األوىل.

تعديل ترقيم املادة الوارد يف النص من  -
 . (70)لتصبح  (027)

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

جيوز استئناف األحكام الصرادرة مرن   
 حمكمة األحداث، عردا األحكرام الريت    
 تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديره  

 ز اسرتئنافها  ، فال جيرو متويل رعايتهللأو 
إال خلطأ يف تطبيق القرانون أو بطرالن   

 احلكم. يفاحلكم أو يف اإلجراءات أثر 
ويرفع االستئناف أمام الدائرة املنصروص  

 من هذا القانون.( 70)عليها يف املادة 

جيوز استئناف األحكام الصرادرة مرن   
حمكمة األحداث، عدا األحكرام الريت   
تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديره  

، فال جيوز اسرتئنافها  متويل رعايتهللأو 
إال خلطأ يف تطبيق القرانون أو بطرالن   

 احلكم. يف احلكم أو يف اإلجراءات أثر
ويرفع االستئناف أمام الدائرة املنصوص 

 من هذا القانون. (70)عليها يف املادة 



  

 211 

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (112مادة )
 

 

 

 

 

 
 

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أنره  
بلغ اخلامسة عشرة سنة مث ثبرت مرن   

لرمسية أنه مل يبلغها، رفعت النيابة ا أوراق
العامة األمر إىل احملكمة الريت أصردرت   

فيه وفقًا للقرانون،   احلكم إلعادة النظر
وإذا حكم على املتهم باعتبار أنره بلرغ   
الثامنة عشرة سنة مث ثبت مرن األوراق  
الرمسية أنه مل يبلغها رفعت النيابة العامرة  

 (112مادة )
  املادة.حذف هذه 

( بعد إعـادة  24مادة ) – (121)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
احلكومة، مع تعديل ترقيم املادة الوارد 

 .  (72)لتصبح  (022)يف النص من 

تص يح اخلطأ اإلمالئري يف كلمرة    -
 ".أوراقه" لتصبح "أوراق"

 " بكلمرة   جتـاوز  استبدال كلمرة "  -
" الرواردة يف الفقررتني األوىل    بلغ" 

 والثالثة من املادة.

 " بكلمة للنيابة العامة استبدال كلمة " -
" الواردة يف الفقرة الثالثرة   لإلدعاء" 

 من املادة

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

( بعد إعادة 24مادة ) – (121)مادة 
 الترقيم:

 

 

 

 

 

 

 

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أنره  
بلغ اخلامسة عشرة سنة مث ثبرت مرن   

الرمسية أنه مل يبلغهرا، رفعرت    أوراقه
النيابة العامة األمرر إىل احملكمرة الريت    
أصدرت احلكم إلعادة النظر فيه وفقرًا  
للقانون، وإذا حكم على املتهم باعتبرار  

الثامنة عشرة سنة مث ثبت من  جتاوزأنه 
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
األمر إىل احملكمة اليت أصدرت احلكرم  

 إلعادة النظر فيه.
ويف احلالتني السابقتني يوقف تنفيذ احلكم 

طبقرًا  وجيوز الت فظ على احملكوم عليه 
 ( من هذا القانون.022للمادة )

وإذا حكم على املتهم باعتباره طفاًل، مث 
ثبت من األوراق الرمسية أنه بلغ الثامنرة  
عشرة جيوز لالدعاء أن يرفع األمرر إىل  
احملكمة اليت أًصدرت احلكم لتعيد النظر 
فيه علرى الن رو املربني يف الفقررتني     

 السابقتني.

 إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبرار أنره   
 بلغ اخلامسة عشرة سرنة مث ثبرت مرن    

 الرمسية أنره مل يبلغهرا، رفعرت     أوراقه
النيابة العامة األمرر إىل احملكمرة الريت    
أصدرت احلكم إلعادة النظر فيره وفقرًا   
 للقانون، وإذا حكم على املتهم باعتبرار  

الثامنة عشرة سنة مث ثبت مرن   جتاوزأنه 
 األوراق الرمسية أنره مل يبلغهرا رفعرت    
النيابة العامة األمرر إىل احملكمرة الريت    

 ت احلكم إلعادة النظر فيه.أصدر
ويف احلالتني السابقتني يوقف تنفيذ احلكم 
 وجيوز الرت فظ علرى احملكروم عليره     

 من هذا القانون. (72)طبقًا للمادة 
وإذا حكم على املتهم باعتباره طفراًل، مث  

الثامنة  جتاوزثبت من األوراق الرمسية أنه 

األوراق الرمسية أنه مل يبلغهرا رفعرت   
النيابة العامة األمرر إىل احملكمرة الريت    

 حلكم إلعادة النظر فيه.أصدرت ا
ويف احلالتني السابقتني يوقرف تنفيرذ   
احلكم وجيوز الت فظ على احملكوم عليه 

 من هذا القانون. (72)للمادة طبقًا 
وإذا حكم على املتهم باعتباره طفاًل، مث 

الثامنة  جتاوزثبت من األوراق الرمسية أنه 
أن يرفع األمر  للنيابة العامةعشرة جيوز 

إىل احملكمة اليت أًصدرت احلكم لتعيرد  
النظر فيه على الن و املبني يف الفقررتني  

 السابقتني.
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
عشرة جيوز لالدعاء أن يرفرع األمرر إىل   

ليت أًصدرت احلكم لتعيد النظرر  احملكمة ا
فيه علرى الن رو املربني يف الفقررتني     

 السابقتني.
 (111مادة )

خيتص رئيس حمكمة األحداث بالفصل يف 
مجيع املنازعرات وإصردار القررارات    
واألوامر املتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة 
بالنسبة لألطفال، ويتقيد يف الفصرل يف  

شكاالت التنفيذ بالقواعرد املنصروص   إ
 عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية.

ويقوم رئيس حمكمة األحرداث أو مرن   
يندبه من خبريي احملكمرة بزيرارة دور   

ومؤسسات  اإليواء ومركز التدريب املهين
الرعاية االجتماعية لألطفرال ومعاهرد   

 (111مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  25مادة ) – (111)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 25مادة ) – (111)مادة 
 الترقيم:

خيتص رئيس حمكمة األحداث بالفصرل  
يف مجيع املنازعات وإصدار القررارات  
واألوامر املتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة 
بالنسبة لألطفال، ويتقيد يف الفصرل يف  
إشكاالت التنفيذ بالقواعد املنصروص  

 عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية.
ويقوم رئيس حمكمة األحداث أو مرن  

احملكمة بزيرارة دور  يندبه من خبريي 
اإليررواء ومركررز الترردريب املهررين 
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 هتا اللجنةكما أقر
التأهيل املهين واملستشفيات املتخصصرة  

ت اليت تتعاون مرع  وغري ذلك من اجلها
حمكمة األحرداث والواقعرة يف دائررة    
اختصاصها، وذلك كل ثالثة أشهر على 

 األقل.

ومؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال 
ومعاهد التأهيل املهرين واملستشرفيات   
املتخصصة وغري ذلك من اجلهات الريت  
تتعاون مع حمكمة األحداث والواقعة يف 
دائرة اختصاصها، وذلك كرل ثالثرة   

 أشهر على األقل.
 (120مادة )

 
بري التوبيخ يتروىل املراقرب   فيما عدا تد

االجتماعي اإلشراف على تنفيذ التردابري  
( من هرذا  22املنصوص عليها يف املادة )

القانون ومالحظة احملكوم عليه وتقردمي  
التوجيهات له وللقائمني علرى تربيتره،   
وعليه أن يرفع إىل حمكمرة األحرداث   
تقارير دورية عن الطفل الذي يتوىل أمره 

 (120مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  26مادة ) – (201)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
احلكومة، مع تعديل ترقيم املادة الوارد 

 .  (54)لتصبح  (22)يف النص من 

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

فيما عدا تدبري التوبيخ يتروىل املراقرب   
االجتماعي اإلشراف على تنفيذ التردابري  

( بعد إعادة 26مادة ) – (201)مادة 
 الترقيم:

فيما عدا تدبري التوبيخ يتروىل املراقرب   
االجتماعي اإلشراف على تنفيذ التدابري 

من هذا  (54)املادة  املنصوص عليها يف
القانون ومالحظة احملكوم عليه وتقردمي  
التوجيهات له وللقائمني على تربيتره،  
وعليه أن يرفع إىل حمكمرة األحرداث   
تقارير دورية عن الطفل الذي يتوىل أمره 
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 واإلشراف عليه.

على املسئول عن الطفل إخبار املراقب و
االجتماعي يف حالة مروت الطفرل أو   
مرضه أو تغيري سكنه أو غيابه دون إذن، 
 وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

من هرذا   (54)املادة  املنصوص عليها يف
القانون ومالحظة احملكوم عليره وتقردمي   
التوجيهات له وللقائمني علرى تربيتره،   
وعليه أن يرفع إىل حمكمة األحداث تقارير 
دورية عن الطفل الرذي يتروىل أمرره    

 واإلشراف عليه.
وعلى املسئول عن الطفل إخبار املراقرب  
 االجتماعي يف حالرة مروت الطفرل أو    

ابره دون إذن،  مرضه أو تغيري سكنه أو غي
 وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

 واإلشراف عليه.
وعلى املسئول عن الطفل إخبار املراقب 
االجتماعي يف حالة مروت الطفرل أو   

به دون إذن، مرضه أو تغيري سكنه أو غيا
 وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

 (121مادة )
 
 
 
 

 (121مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  27مادة ) – (211)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
احلكومة، مع تعديل تررقيم املرادتني   

( إىل 20)الواردتني يف الرنص مرن   

( بعد إعادة 27مادة ) – (211)مادة 
 الترقيم:
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إذا خالف الطفل حكم التدبري املفروض 
( إىل 20عليه مبقتضي إحدى املواد من )

( من هذا القانون فللم كمرة أن  22)
تأمر بعد مساع أقواله بإطالة مدة التردبري  
مبا ال يتجاوز نصف احلد األقصى املقرر 

املشار إليها أو أن تستبدل بره  يف املواد 
 تدبريًا آخر يتفق مع حالته.

 .(56( إىل )06)لتصب ان  (22)

 

ذلو يكون نـص املـادة بعـد    وعلى 
 التعديل:

إذا خالف الطفل حكم التدبري املفرروض  
( إىل 06)عليه مبقتضي إحدى املواد مرن  

 من هذا القرانون فللم كمرة أن    (56)
 تأمر بعد مساع أقواله بإطالة مدة التردبري  
 مبا ال يتجاوز نصف احلد األقصى املقررر  
يف املواد املشار إليها أو أن تسرتبدل بره   

 .تدبريًا آخر يتفق مع حالته

 
 
 
 

إذا خالف الطفل حكم التدبري املفروض 
( إىل 06)عليه مبقتضي إحدى املواد من 

من هذا القانون فللم كمرة أن   (56)
تأمر بعد مساع أقواله بإطالة مدة التدبري 
مبا ال يتجاوز نصف احلد األقصى املقرر 
يف املواد املشار إليها أو أن تستبدل بره  

 تدبريًا آخر يتفق مع حالته.
 (122مادة )

 
 
 

 (122مادة )
 

 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  22مادة ) – (221)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
احلكومة، مع تعديل ترقيم املادة الوارد 

( بعد إعادة 22مادة ) – (221)مادة 
 الترقيم:

 
 



  

 221 

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

للم كمة فيما عدا تدبري التوبيخ أن تأمر 
على التقارير املقدمة إليها أو إطالعها  بعد

بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو 
من له الوالية أو الوصاية عليه أو من سلم 

 .(60)لتصبح  (27)يف النص من 

تص يح اخلطأ اإلمالئي حبذف اهلمزة  -
لتصربح   " إطالعهـا  "من  كلمرة  

 ."طالعها"ا

أحد والديه أو املتويل استبدال عبارة "  -
 ". من له الوالية" بعبارة "  رعايته

 "إىل "تص يح اخلطأ املطبعي يف كلمة  -
 "إال"لتصبح 

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

 للم كمة فيما عدا تردبري التروبيخ أن   
على التقارير املقدمرة   طالعهااتأمر بعد 

إليها أو بناء على طلب النيابة العامرة أو  
  أحد والديه أو املتويل رعايتـه الطفل أو 

أو الوصاية عليه أو من سلم إليه، بإهنراء  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
للم كمة فيما عدا تردبري التروبيخ أن   

على التقارير املقدمرة   طالعهااتأمر بعد 
إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو 

 أحد والديه أو املتويل رعايتهالطفل أو 
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إليه، بإهناء التدبري أو تعرديل نظامره أو   

( من 27بإبداله، مع مراعاة حكم املادة )
هذا القانون، وإذا رفض هذا الطلب فال 

هر بعد مرور ثالثة أشر إىل جيوز جتديده 
على األقل من تاريخ رفضره، ويكرون   
احلكم الصادر يف هذا الشأن غري قابرل  

 للطعن.

التدبري أو تعديل نظامه أو بإبدالره، مرع   
 ذا مرن هر   (60)مراعاة حكم املرادة  

القانون، وإذا رفض هذا الطلب فال جيوز 
بعد مرور ثالثة أشرهر علرى    إالجتديده 

األقل من تاريخ رفضه، ويكون احلكرم  
 الصادر يف هذا الشأن غري قابل للطعن.

أو الوصاية عليه أو من سلم إليه، بإهناء 
التدبري أو تعديل نظامه أو بإبداله، مرع  

مرن هرذا    (60املادة )مراعاة حكم 
القانون، وإذا رفض هذا الطلب فال جيوز 

بعد مرور ثالثة أشهر علرى   إالجتديده 
األقل من تاريخ رفضه، ويكون احلكرم  
 الصادر يف هذا الشأن غري قابل للطعن.

 
 (120مادة )

 
 

ال ينفذ أي تدبري تعذر أو أغفل تنفيرذه  
سنة كاملة من يوم النطق به إال بقررار  
يصدر من احملكمة بناًء على طلب النيابة 
 العامة بعد أخذ رأي املراقب االجتماعي.

 (120مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  21مادة ) – (201)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

( بعد إعادة 21مادة ) – (201)مادة 
 الترقيم:

ال ينفذ أي تدبري تعذر أو أغفل تنفيرذه  
سنة كاملة من يوم النطق به إال بقررار  

طلب النيابة يصدر من احملكمة بناًء على 
العامررة بعررد أخررذ رأي املراقررب  

 االجتماعي.
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 (124مادة )

 
ال جيوز التنفيذ بطريق اإلكرراه علرى   
احملكوم عليهم اخلاضعني ألحكام هرذا  
القانون الذين مل يبلغوا من العمر مثراين  

 عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
 

 (124مادة )
 .حذف هذه املادة 

إعـادة  ( بعد 10مادة ) – (241)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 10مادة ) – (241)مادة 
 الترقيم:

ال جيوز التنفيذ بطريق اإلكرراه علرى   
احملكوم عليهم اخلاضعني ألحكام هرذا  
القانون الذين مل يبلغوا من العمر مثراين  

 عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.

 (125مادة ) 
 

األطفال برأداء أي رسروم أو   ال يلزم 
مصاريف عن مجيع الدعاوى املتعلقة هبذا 

 الباب.

 

 

 (125مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  11مادة ) – (251)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 
 

( بعد إعادة 11مادة ) – (251)مادة 
 الترقيم:

أو  ال يلزم األطفال برأداء أي رسروم  
مصاريف عن مجيع الدعاوى املتعلقة هبذا 

 الباب.
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 مادة مستحدثة:  
رأت اللجنة أن اإلسراع بإبالغ والدي 
الطفل أو املتويل رعايته ميثـل ضـمانة   
ضرورية حلماية حقوقه، ولـذا توصـي   

استحداث مادة جديدة تأخـذ  باللجنة 
( ويعاد ترقيم املـواد الـيت    12الرقم )

 كالتايل:تليها، يكون نصها 
 (12مادة )

 تويل رعايته املالطفل أو  خيطر والدا
ن ساعة من تاريخ يخالل أربعة وعشر

 القبض عليه من قبل السلطات 
 .املختصة بذلو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 (12مادة )

تـويل رعايتـه   املالطفل أو  خيطر والدا
ن ساعة من تاريخ يخالل أربعة وعشر

القبض عليه مـن قبـل السـلطات    
 .املختصة بذلو
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 (126مادة )

 
 
 
 
 
 

يكون تنفيذ العقوبات املقيردة لل ريرة   
احملكوم هبا على األطفال يف مؤسسرات  
عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار مرن  
وزير التنمية االجتماعية باالتفراق مرع   

 وزير الداخلية.
فإذا بلغ سن الطفل واحدًا وعشرين عامًا 

عليه العقوبة أو املدة الباقية منها يف تنفيذ 

 (126مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  10مادة ) – (261)مادة 
 الترقيم:

تص يح اخلطرأ املطبعري يف كلمرة     -
 ."تنفذ"لتصبح  "تنفيذ"

" الواردة يف  العمومية حذف كلمة " -
 الفقرة الثانية من املادة.

وعلى ذلو يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

يكون تنفيذ العقوبات املقيردة لل ريرة   
احملكوم هبا على األطفرال يف مؤسسرات   
عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار مرن  
  وزير التنمية االجتماعية باالتفراق مرع  

 وزير الداخلية.
فإذا بلغ سن الطفل واحدًا وعشرين عامًا 

( بعد إعادة 10مادة ) – (261)مادة 
 الترقيم:

 
 
 
 
 

يكون تنفيذ العقوبات املقيدة لل ريرة  
احملكوم هبا على األطفال يف مؤسسرات  
عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار مرن  
وزير التنمية االجتماعية باالتفاق مرع  

 وزير الداخلية.
فإذا بلغ سن الطفل واحدًا وعشرين عامًا 

الباقية منها يف ملدة عليه العقوبة أو ا تنفذ
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أحد السجون العمومية، وجيوز مع ذلك 
استمرار التنفيذ عليه يف املؤسسة العقابية 
إذا مل يكن هناك خطرورة مرن ذلرك    
وكانت املدة الباقية من العقوبة ال تتجاوز 

 ستة أشهر.

ملدة الباقية منرها يف  عليه العقوبة أو ا تنفذ
، وجيوز مع ذلك اسرتمرار  أحد السجون

التنفيذ عليه يف املؤسسة العقابية إذا مل يكن 
هناك خطورة من ذلك وكانت املدة الباقية 

 من العقوبة ال تتجاوز ستة أشهر.

، وجيوز مع ذلك استمرار أحد السجون
التنفيذ عليه يف املؤسسة العقابيرة إذا مل  
يكن هناك خطورة من ذلك وكانرت  
املدة الباقية من العقوبة ال تتجاوز سرتة  

 أشهر.
 

 مادة مستحدثة:  
حفاًظا على مسعة الطفل مـن التشـويه   
وعدم دفعـه مسـتقباًل لالسـتمرار يف    
االحنراف، ولضمان سـرية املعلومـات   

قررت اللجنة استحداث املتعلقة بالطفل؛ 
( ويعـاد  14مادة جديدة تأخذ الرقم )

ترقيم املواد اليت  تليها، يكـون نصـها   
 كالتايل:

 (14مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (14مادة )
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م  عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص 
عليها قانون آخر يعاقب باحلبس أو 
بغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار كل 
من نشر أية معلومة عن اجلرائم اليت 
يرتكبها الطفل تؤدي إىل التعرف على 

 ."ويته يف أي وسيلة من وسائل النشره

م  عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص 
عليها قانون آخر يعاقب بـاحلبس أو  

غرامة ال تزيد على مخسمائة دينار كل ب
من نشر أية معلومة عن اجلرائم الـيت  
يرتكبها الطفل تؤدي إىل التعرف على 

 ."ويته يف أي وسيلة من وسائل النشره
 مادة مستحدثة:  

التدابري اليت حيكم هبا علـى   األصل ىف)
الطفل ال تعترب عقوبة وبالتايل ال تسجل 
له كأسبقية، ولكن مشروع قانون الطفل 

 15فرق بني الطفل الذي يقل عمره عن 
سنة وطبق عليه التدبري وبني الطفل الذي 

سنة وتطبق عليه العقوبة  15جتاوز سن 
وبالتايل محاية للطفل رأينا أنه ال بـد أن  

إذا أديـن   15فل الذي جتاوز يكون الط
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

جبناية أو جنحة ال تعتـرب أسـبقية وال   
قـررت اللجنـة   تسجل لـه(؛ ولـذا   

استحداث مادة جديدة تأخـذ الـرقم   
( ويعاد ترقيم املواد الـيت  تليهـا،   15)

 يكون نصها كالتايل:
 (15مادة )

ال تعترب إدانة الطفل من األسبقيات وال 
 .تسجل له

 
 
 
 

 
 (15مادة )

ال تعترب إدانة الطفل من األسبقيات وال 
 .تسجل له

 (127مادة )
 
 
 
 
 

ينشأ لكل طفل حمكوم عليه ملف تنفيرذ  

 (127مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  16مادة ) – (271)مادة 
 الترقيم:

وحيفظ هـذا امللـف   إضافة عبارة "  -
بسرية تامة وحيظر على الغري االطالع 

" بعرد   عليه إال املصرح هلم بذلو.
 ".   وأحكامعبارة " 

 

( بعد إعادة 16مادة ) – (271)مادة 
 الترقيم:

 
 
 
 

ينشأ لكل طفل حمكوم عليه ملف تنفيذ 
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 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر
يضم إليه ملف املوضوع تودع فيه مجيع 
األوراق املتعلقة بتنفيذ احلكرم الصرادر   
عليه ويثبت فيه ما صدر بشأن التنفيذ من 
قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هرذا  

احملكمة قبل اختراذ أي  امللف على رئيس 
إجراء من اإلجراءات املنصوص عليها يف 

 هذا القانون.
 
 

يضم إليه ملف املوضوع تودع فيه مجيع 
األوراق املتعلقة بتنفيذ احلكم الصرادر  
عليه ويثبت فيه ما صدر بشأن التنفيرذ  

وحيفـظ  من قرارات وأوامر وأحكام، 
 هذا امللف بسرية تامة وحيظر على الغري
 االطالع عليه إال املصرح هلم بـذلو. 
ويعرض هذا امللف على رئيس احملكمرة  
قبل اختاذ أي إجراء مرن اإلجرراءات   

 املنصوص عليها يف هذا القانون.
 (122مادة )

 
تطبق األحكام الواردة يف قانون العقوبات 
وقانون اإلجراءات اجلنائية فيما مل يرد به 

 نص يف هذا الباب.

 (122مادة )
  هذه املادة.حذف 

( بعد إعـادة  17مادة ) – (221)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 17مادة ) – (221)مادة 
 الترقيم:

تطبق األحكرام الرواردة يف قرانون    
العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائيرة  

 ب.البافيما مل يرد به نص يف هذا 
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