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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية 
روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة 
املستبقة عن علم على مواد كيميائية 
ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة 
يف التجارة الدولية، املرافق للمرسوم 

 . م2011( لسنة 69)امللكي  لرقم 
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 م 2012 يناير 11التاريخ : 
 

 والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ثامنالتقرير ال
باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية روتردام خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( 

 املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية 
 ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 
 

  مقدمـة :
معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف(  1122-21-3/ص ل خ أ/ 333رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م1122ديسمرب  13 
باملوافقة على االنضمام مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

إىل اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات 
اد بداء املالحظات وإعدعلى أن تتم دراسته وإ ،آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية

 .تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 .م1121يناير  8العاشر املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)
 

موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (2)
 اشتملت على: 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 ()مرفق .العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية اهليئةمرئيات  -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات  -

 (مرفق. )آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -
 

 كل من:وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع،  (3)
 

 وقد حضر:،  العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية اهليئة 

 الدكتور عادل خليفة الزياين    مدير عام اإلدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية. .1

 .رئيس قسم التحكم يف التلوث        جعفــر سلمـــانالسيد  .2

 .املستشار القانوين  إيهـــاب طـــارقالسيد  .3

  

الدكتور علي حسـن الطوالبـه  كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش
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 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثاني

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

ـً  :العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية اهليئةرأي ملخص  -اثالث

أن اتفاقية روترردام قرد    حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية العامةأفاد ممثلو اهليئة      
فربايرر   12، ودخلت حيز التنفيرذ يف  2998سبتمرب  21اعتمدت يف مدينة روتردام هبولندا يف 

، وهتدف هذه االتفاقية إىل تشجيع مشاركة الدول األطراف يف حتمل مسئولياهتا والتعاون 1112
ة االجتار باملواد الكيميائية ومبيدات اآلفات اخلطرة، كما تعترب خط الردفاع  فيما بينها عند مباشر

األول بالنسبة لدخول املواد الكيميائية اخلطرة واحملظورة منها واملقيدة بشدة، وسوف تلتزم مملكة 
ر البحرين عند التوقيع على هذه االتفاقية القيام بتنفيذ تدابري تشريعية وإدارية مناسبة وضمان إصدا
القرارات فيما يتعلق باسترياد املواد الكيميائية املدرجة يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم، كإنشاء 
سجالت وقواعد بيانات وطنية مبا يف ذلك معلومات السالمة املتعلقة باملواد الكيميائية، ولن يكون 

 هناك التزام مايل على الدولة حيال التصديق على هذه االتفاقية.
 

قد استعرض ممثلو اهليئة القرارات التنفيذية الصادرة عن مملكة البحرين وال  تؤهلها ومتهرد  و     
 النضمامها لالتفاقية وهي كالتايل:

 

الصادر عن سعادة السيد وزير اإلسكان والبلرديات   2999( لسنة 2القرار األول: رقم ) .2
 والبيئة بشأن التحكم يف املواد املستنفذة لطبقة األوزون.
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الصادر عن سعادة السيد وزير اإلسكان والبلرديات   2999( لسنة 2القرار الثاين: رقم ) .1
والبيئة بشأن الترخيص للعمل يف صيانة املعدات واملباين احملتوية على مرادة االسبسرتو    

 وإزالة ونقل هذه املادة والتخلص من خملفاهتا.

الدولة لشرئون البلرديات    الصادر عن سعادة وزير 1111( لسنة 7القرار الثالث: رقم ) .3
 والبيئة بشأن التحكم يف استرياد واستخدام املواد الكيميائية احملظورة واملقيدة بشدة.

الصادر عن مسو رئيس اهليئة العامة حلمايرة الثرروة    1113( لسنة 2القرار الرابع: رقم ) .2
 البحرية والبيئة واحلياة الفطرية بشأن إدارة املواد الكيميائية اخلطرة.

 

وأخرًيا فإن هذه االتفاقية ومرفقاهتا ال تتعارض مع أحكام الدستور، وال توجد موانع قانونية      
( 37حتول دون االنضمام إليها والذي جيب أن يكون بقانون وفًقا لنص الفقرة الثانية من املرادة ) 

 من الدستور.
 

ـًا:   :ةرأي اللجنــرابع
 

مرن قبرل أصرحاب    وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
واملستشار  ،اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ممثليوالسعادة أعضاء اللجنة، 

اب ومرفقاته بشأن مشروع النوقرار جملس  اطلعت اللجنة علىوالقانوين لشؤون اللجان باجمللس، 
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة و القانون،
، وعلى مواد االتفاقية وال  تتألف فضاًل عرن  القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية مشروع

 ( مادة، ورأت اللجنة أن هذه االتفاقية هتدف إىل تشجيع املشاركة يف املسئولية31الديباجة من )
ويف اجلهود التعاونية بني األطراف يف االجتار الدويل مبواد كيميائية خطرة معينة بغية محاية صرحة  
البشر والبيئة من األضرار احملتملة، واملسامهة يف استخدامها استخداًما سليًما بيئًيا، وذلك بتيسرري  

وارداهتا وصرادراهتا   تبادل املعلومات عن خواصها وباإلعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن
وبتعميم هذه القرارات على األطراف، حيث تبني أن مملكة البحرين تقوم باسترياد كميات كبرية 
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من املواد الكيميائية بغرض استخدامها يف العديد من اجملاالت الصناعية والزراعية واالستخدامات 
سليمة قد يؤدي إىل خماطر جسريمة  املنزلية، إال أن سوء استخدام هذه املواد وعدم إدارهتا بطريقة 

على صحة اإلنسان والبيئة، وسوف تلتزم مملكة البحرين عند التوقيع على هذه االتفاقيرة القيرام   
بتنفيذ تدابري تشريعية وإدارية مناسبة، وضمان إصدار القرارات فيما يتعلق باسترياد املواد الكيميائية 

ولن يكون هناك التزام مايل على الدولة حيال التصديق  ،املدرجة يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم
 .على هذه االتفاقية

      
 مشروع قانون رقم )  (ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      
باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن لسنة )   (  

 واملوافقة على ،علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
 .كما وردت يف اجلدول املرفقمواد املشروع 

 
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اخامًس
 

اختيار ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا.  نانسي دينا إيلي خضـوريسعادة األستاذة  .1  مقرًرا أصلي

ـًا.  سعادة األستاذ محـد بن مبارك النعيمــي .2  مقرًرا احتياطي
 

 توصيـة اللجنـة: -سادًسا

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي:
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باملوافقة على االنضمام إىل مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  - 
اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية 

 .ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية
 

 وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. املوافقة على مواد مشروع القانون كما -
 

 
 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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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء 
 املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية

 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 أقرها جملس النوابكما 

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية روترردام املتعلقرة   
بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عرن  
علم على مواد كيميائية ومبيدات 
يف  آفات معينة خطررة متداولرة  

التجارة الدولية املعتمدة يف روتردام 
 ،2998سبتمرب  21يف 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

اتفاقية روترردام املتعلقرة    وعلى
بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عرن  
علم على مواد كيميائية ومبيدات 
آفات معينة خطررة متداولرة يف   
التجارة الدولية املعتمدة يف روتردام 

 ،2998سبتمرب  21يف 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 أقرها جملس النوابكما 

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 ىلاملادة األو
ووفق على االنضمام إىل اتفاقيرة  
روتردام املتعلقة بتطبيرق إجرراء   
املوافقة املسبقة عن علم على مواد 
كيميائية ومبيدات آفرات معينرة   
خطرة متداولة يف التجارة الدوليرة  

سبتمرب  21املعتمدة يف روتردام يف 
 ، املرافقة هلذا القانون.2998

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ووفق على االنضمام إىل اتفاقيرة  
روتردام املتعلقة بتطبيرق إجرراء   
املوافقة املسبقة عن علم على مواد 
كيميائية ومبيدات آفرات معينرة   
خطرة متداولة يف التجارة الدولية 
 21املعتمرردة يف روتررردام يف  

، املرافقرة هلرذا   2998سبتمرب 
 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 أقرها جملس النوابكما 

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ةاملادة الثاني
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2112يناير  8التاريخ : 
 

 

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

 
قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على االنضمما  المى ااقاق مة روامر ا  مشروع الموضوع:  

المتعلقة بتطب ق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على موا  ك م ائ مة ومب متاآ افماآ مع نمة 

 .خطرة متتاولة في التجارة التول ة

 

 

 السال  عل كم ورحمة هللا وبركااه،،

 

 

، رئم   المجلم  السم ت علمي بمن حمالص ال مالصمعالي ، أرفق م 6077ديسمبر 62بتاريخ 

قممانون رقممم ) ( مشممروع  مممك (، نسمم  6076 -7 -3ت ق/  ل ص 331ضمممك اتابممم رقمم   

لسنة ) ( بالموافقمة علمى االنضمما  المى ااقاق مة روامر ا  المتعلقمة بتطب مق إجمراء الموافقمة 

فممي التجممارة المسممبقة عممن علممم علممى ممموا  ك م ائ ممة ومب ممتاآ افمماآ مع نممة خطممرة متتاولممة 

 وولقانون مم ، وكلممن لم اق ممتم وإبممدوا ولميح ممات    ممم ، إلممل لة مم  ول ممتور ولت ممري   التول ممة

 .ول تور ول ارج   وولدفاع ووألمك ولوط ي ل ة  
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ولسمماب  ،  قممدت لة مم  ول ممتور ولت ممري    وولقانون مم  وجتما  مما م6076ي مماير  8وبتمماريخ      

وكلمن بضضمور ولمست ماريك  ووالتفاق م ، ،ولممكاور قمانورول م مروع، ح ث وط  ت   ل   ر

 ووالختصاص  ك ولقانون  ك بالمة س.

 

 

لمبماد  وأحامام  قمانورول م مروعإلل  دم م الفم   –ب د ولمدوول  وول قاش  –وونت ت ول ة         

 ولدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

االنضممما  الممى قممانون رقممم ) ( لسممنة ) ( بالموافقممة علممى مشممروع تممرا ول ة مم  سمميم       

ااقاق ة روار ا  المتعلقة بتطب ق إجمراء الموافقمة المسمبقة عمن علمم علمى مموا  ك م ائ مة 

مممك ول مماح ت ك ولدسممتوري  ، ومب ممتاآ افمماآ مع نممة خطممرة متتاولممة فممي التجممارة التول ممة

 وولقانون  .

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

بالتصديق على مشروع قانون 
اتفاقية النقل البحري لألغراض 

التجارية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة مجهورية تركيا، 

امللكي رقم املرافق للمرسوم 
 م2011( لسنة 104)
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 م 2012 يناير 11التاريخ : 

 

 والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين بعالتقرير السا
 بالتصديق على اتفاقية النقل البحريخبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( 

 التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية تركيالألغراض 
 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 
 

  مقدمـة :
 

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف(  1122-21-3/ص ل خ أ/ 331رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م1122ديسمرب  13 
بالتصديق على اتفاقية مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

على أن تتم  ،تركيالألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية  النقل البحري
اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه دراسته وإبداء املالحظات وإعد

 .ثالثة أسابيع من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م1121يناير  8العاشر املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (5)
 

 دعوة وزارة الصناعة والتجارة حلضور اجتماع اللجنة، إال أن الوزارة اعترذرت عرن   مت (6)
 احلضور لعدم اختصاصها هبذه االتفاقية.

 
موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (7)

 اشتملت على : 

 )مرفق(التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  رأي جلنة الشؤون -
 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
لألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهوريرة   اتفاقية النقل البحري -

 (مرفق. )تركيا
 (مرفق) .بشأنه القانوينمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء  -
 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (8)
 

  وقد حضر:، المال ةوزارة 

 مساعد املدير العام لشئون املالحة البحرية.        السيد عيسى عبداهلل يتيــم .4

 مدير إدارة الرقابة واملتابعة.  السيد أنور على األنصاري .5

 العالقات االقتصادية اخلارجية.مدير إدارة   السيد سامي حممد محيد .6
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 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.   السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .7

 رئيس قسم العالقات الثنائية.  خ فراس بن عبدالرمحن آل خليفةالشي .8

رئيس قسم تسجيل السفن           السيد ميــاس معتــز اآلغـــــا .9
 وشؤون البحارة.

  
 

 اللجنة من األمانة العامة باجمللس: كما شارك يف اجتماع (9)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسـن الطوالبـه .1

 املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  الدكتور جعفر حممد الصائغ .2

 
 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -
 

ـًا  :والقانونيةنة الشؤون التشريعية رأي جل -ثانيـ

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

 

 :املاليــة رأي وزارة -ـًاثالثـ

أفادت وزارة املالية أن هذه االتفاقية هتدف إىل تأسيس وتطوير العالقات يف جمرال النقرل        
البحري، وتنمية العالقات التجارية بني الطرفني املتعاقدين، واالرتقاء مبستوى سرالمة املالحرة   
 البحرية ومنع التلوث البحري، وتشجيع التعاون التقين، واحلث على عمل مشاريع مشتركة برني 

 البلدين يف مجيع اجملاالت البحرية. 
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ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـ

 

مرن قبرل أصرحاب    وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
واملستشار واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس،  ،املاليةوزارة  ممثليوالسعادة أعضاء اللجنة، 

اب ومرفقاته بشرأن مشرروع   النوقرار جملس  واطلعت اللجنة علىاالقتصادي واملايل باجمللس، 
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة و القانون،
تألف فضاًل عرن  ، وعلى مواد االتفاقية وال  تالقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية مشروع

( مادة، ورأت اللجنة أن هذه االتفاقية هتدف إىل تطوير العالقات يف جمال النقل 29الديباجة من )
البحري، وتعزيز التعاون بني البلدين، واالهتمام بالسالمة البحرية واحلفاظ على البيئة البحرية وفًقا 

 للمعاهدات الدولية ذات الصلة.
      
م، ورأت اللجنة أهنا 1113مايو  1ية بصورة هنائية يف مدينة أنقرة بتاريخ وقد وقعت االتفاق     

ال تتعارض مع أحكام الدستور، وليس هناك ما مينع من التصديق عليها، ويف ضوء ذلك ترى 
بالتصديق على اتفاقية مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على 

واملوافقة  ،لألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية تركيا النقل البحري
 .كما وردت يف اجلدول املرفقمواد املشروع  على
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامس
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعمااًل لنص املادة ) 
 من :كل 

 

 ا.ـًمقرًرا أصليـ  عبدالرمحن حممد مجشريسعادة األستــاذ  .3

ـًا.  سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم .4  مقرًرا احتياطي
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ـًسادس  توصيـة اللجنـة: -اـ

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

 
 

لتصديق على اتفاقية بامشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .لألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية تركيا النقل البحري

 
 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 
 
 

 املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس 

 
 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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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية النقل البحري
 لألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية تركيا

 
 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 الديباجة

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى اتفاقيرة النقرل البحرري    
لألغراض التجارية بني حكومرة  

البحرين وحكومة مجهورية مملكة 
 تركيا املوقعرة بصرورة هنائيرة   

 يف مدينة أنقرة، 1113مايو  1يف 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 
 الديباجة
 دون تعديل

 
 الديباجة
 دون تعديل

 
 الديباجة

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى اتفاقيرة النقرل البحرري    
لألغراض التجارية بني حكومرة  
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 
 تركيا املوقعرة بصرورة هنائيرة   

 يف مدينة أنقرة، 1113مايو  1يف 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 املوادنصوص 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية النقل البحري 
لألغراض التجارية بني حكومرة  
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 
 تركيا املوقعرة بصرورة هنائيرة    

يف مدينة أنقره،  1113مايو  1يف 
 واملرافقة هلذا القانون.

 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية النقل البحري 
لألغراض التجارية بني حكومرة  
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 
 تركيا املوقعرة بصرورة هنائيرة    

يف مدينة أنقره،  1113مايو  1يف 
 واملرافقة هلذا القانون.
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 املوادنصوص 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
، وُيعمل به من اليوم التايل القانون

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2112يناير  8التاريخ : 
 

 

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

 
 

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالت تيق على ااقاق ة النقل البحري مشروع الموضوع:  

 حكومة مملكة البحرين وجمهورية ارك ا.لألغراض التجارية ب ن 

 

 

 السال  عل كم ورحمة هللا وبركااه،،

 

 

، رئم   المجلم  السم ت علمي بمن حمالص ال مالصمعالي ، أرفق م 6077ديسمبر 62بتاريخ 

قمانون رقمم ) ( مشمروع  ممك (، نسم  6077 -76 -3ت ق/  ل ص 333ضمك اتابمم رقم   

البحممري لألغممراض التجاريممة بمم ن حكومممة مملكممة لسممنة ) ( بالت ممتيق علممى ااقاق ممة النقممل 

وولقانون م ، وكلمن لم اق متم وإبمدوا  ، إلمل لة م  ول متور ولت مري   البحرين وجمهورية ارك ما

 .ول تور ول ارج   وولدفاع ووألمك ولوط ي ل ة   ولميح ات    م
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ولسمماب  ،  قممدت لة مم  ول ممتور ولت ممري    وولقانون مم  وجتما  مما م6076ي مماير  8وبتمماريخ      

وكلمن بضضمور ولمست ماريك  ووالتفاق م ، ،ولممكاور قمانورول م مروع، ح ث وط  ت   ل   ر

 ووالختصاص  ك ولقانون  ك بالمة س.

 

 

لمبماد  وأحامام  قمانورول م مروعإلل  دم م الفم   –ب د ولمدوول  وول قاش  –وونت ت ول ة         

 ولدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

قممانون رقممم ) ( لسممنة ) ( بالت ممتيق علممى ااقاق ممة النقممل مشممروع تممرا ول ة مم  سمميم       

ممك ول ماح ت ك وجمهوريمة ارك ما، البحري لألغراض التجارية ب ن حكومة مملكة البحرين 

 ولدستوري  وولقانون  .

 

 

 

 

 

  الزايددالل جاسم                                       
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 
اتفاقية التعاون يف جمال املالحة 

التجارية بني حكومة مملكة 
اململكة املغربية، البحرين وحكومة 

املرافق للمرسوم امللكي رقم 
 م.2011( لسنة 105)
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 م 2012 يناير 11التاريخ : 
 

 التقرير السادس والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
 خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية التعاون 
 يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 
 

  مقدمـة :
معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف(  1122-21-3/ص ل خ أ/ 331رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م1122ديسمرب  13 
بالتصديق على اتفاقية مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

على أن تتم  ،التعاون يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية
خالل موعد أقصاه  اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلكدراسته وإبداء املالحظات وإعد

 .ثالثة أسابيع من تارخيه
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م1121يناير  8العاشر املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (10)
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حلضور اجتماع اللجنة، إال أن الوزارة اعترذرت عرن    الصناعة والتجارةمت دعوة وزارة  (11)
 .احلضور لعدم اختصاصها هبذه االتفاقية

 
موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (12)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 ()مرفق املاليرررة.مرئيات وزارة  -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
التعاون يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومرة اململكرة   اتفاقية  -

 (مرفق. )املغربية
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 
 االجتماع، كل من:وبدعوة من اللجنة شارك يف  (13)
 

  وقد حضر:، المال ةوزارة 

 

 مساعد املدير العام لشئون املالحة البحرية.        السيد عيسى عبداهلل يتيــم .10

 مدير إدارة الرقابة واملتابعة.  السيد أنور على األنصاري .11

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.  السيد سامي حممد محيد .12

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.       السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .13

 رئيس قسم العالقات الثنائية.خ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة     الشي .14
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رئيس قسم تسجيل السفن وشؤون        السيد ميــاس معتــز اآلغـا .15
 البحارة.

  
 لس:كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمل (14)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسـن الطوالبـه .3

 املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  الدكتور جعفر حممد الصائغ .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        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 

ـًاثالثـــ  :املاليــة رأي وزارة -ـ

نسيق بني البلردين يف  أفادت وزارة املالية أن هذه االتفاقية هتدف إىل تنمية سبل التعاون والت     
عمليات النقل البحري، ومنح كافة التسهيالت ال  تساهم يف تطوير عمليات النقل البحري برني  
موانئ البلدين، كما هتدف إىل تنمية العالقات االقتصادية والتجارية برني الشرعبني الشرقيقني،    

يف جمرال النقرل البحرري    والتنسيق والتعاون وتبادل اخلربات يف جمال التدريب وتأهيل العاملني 
واملوانئ، باإلضافة إىل التعاون يف جمال بناء وإصالح وصيانة السفن، والتعاون يف جمرال مراقبرة   

 السفن غري اآلمنة وتعزيز تبادل املعلومات. 
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ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ
 

مرن قبرل أصرحاب    وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
واملستشار واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس،  ،املاليةوزارة  ممثليوالسعادة أعضاء اللجنة، 

واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون وال  تتألف فضراًل عرن   االقتصادي واملايل باجمللس، 
ية، واملادة الثانية تنفيذيرة،  الديباجة من مادتني، حيث تضمنت املادة األوىل التصديق على االتفاق

م مبدينة مراكش باململكة املغربية، وجراءت  23/3/1111وقد وقعت االتفاقية بصورة هنائية يف 
تنفيًذا لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين الشقيقني بشأن دعم وتعميق العالقرات االقتصرادية   

ئ الدولتني وإرساء أسس التعاون املشترك والتجارية القائمة بينهما وتنمية املالحة البحرية بني موان
 يف جمال النقل البحري.

 
على رأي جلنة و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  كما اطلعت اللجنة على     

القرانون مرن    مشروعالشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 
( 12، وعلى مواد االتفاقية وال  تتألف فضاًل عن الديباجة مرن ) والقانونيةالناحيتني الدستورية 

مادة، ورأت اللجنة أن هذه االتفاقية هتدف إىل تنمية العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين، 
وإرساء سبل التعاون والتنسيق بني البلدين يف عمليات النقل البحري، ومنح كافة التسهيالت ال  

م يف تطوير عمليات النقل البحري بني موانئ البلدين، كما هتدف هذه االتفاقية إىل التنسيق تساه
والتعاون وتبادل اخلربات يف جمال تدريب وتأهيل العاملني يف جمال النقرل البحرري واملروانئ،    
ري والتعاون يف جمال بناء وإصالح وصيانة السفن، باإلضافة إىل التعاون يف جمال مراقبة السفن غر 

اآلمنة وتعزيز تبادل املعلومات عن أوضاع تلك السفن ال  تبحر يف منطقة البحر األبيض املتوسط 
 والبحر األمحر.

      
وقد رأت اللجنة أن االتفاقية ال  تتعارض مع أحكام الدستور، وليس هناك مرا مينرع مرن         

مشروع قانون رقم التصديق عليها، ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على 



 811 

البحرين التعاون يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة بالتصديق على اتفاقية )  ( لسنة )   ( 
 .كما وردت يف اجلدول املرفقمواد املشروع  واملوافقة على ،وحكومة اململكة املغربية

 
ـً  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اخامس

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا.  عبدالرمحن حممد مجشريسعادة األستــاذ  .5  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم .6  مقرًرا احتياطي
 توصيـة اللجنـة: -سادًسا

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

 
 

بالتصديق على اتفاقية مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .التعاون يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية

 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 
 

 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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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية التعاون 
 يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية

 
 نصوص املواد

 اللجنةكما أقرهتا 
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 الديباجة

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى اتفاقية التعراون يف جمرال   
املالحة التجارية بني حكومة مملكة 

اململكة املغربية البحرين وحكومة 
يونيو  23املوقعة بصورة هنائية يف 

 يف مدينة مراكش، 1111
أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 
 الديباجة
 دون تعديل

 
 الديباجة
 دون تعديل

 
 الديباجة

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 ى الدستور، بعد االطالع عل
وعلى اتفاقية التعراون يف جمرال   
املالحة التجارية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة اململكة املغربية 

يونيو  23املوقعة بصورة هنائية يف 
 يف مدينة مراكش، 1111

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 نصوص املواد
 اللجنةكما أقرهتا 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

 املادة األوىل
على اتفاقية التعراون يف  ُصودق 

جمال املالحة التجارية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة اململكرة  
املغربية املوقعة بصورة هنائيرة يف  

يف مدينررة  1111يونيررو  23
 مراكش، املرافقة هلذا القانون.

 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ون يف ُصودق على اتفاقية التعرا 

جمال املالحة التجارية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة اململكرة  
املغربية املوقعة بصورة هنائيرة يف  

يف مدينررة  1111يونيررو  23
 مراكش، املرافقة هلذا القانون.
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 نصوص املواد
 اللجنةكما أقرهتا 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2112يناير  8التاريخ : 
 

 

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

 
 

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالت تيق على ااقاق ة التعاون في مجال مشروع الموضوع:  

المالحة التجارية ب ن حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغرب ة. 

 

 

 السال  عل كم ورحمة هللا وبركااه،،

 

 

، رئم   المجلم  السم ت علمي بمن حمالص ال مالصمعالي ، أرفق م 6077ديسمبر 62بتاريخ 

قمانون رقمم ) ( مشمروع  ممك (، نسم  6077 -76 -3ت ق/  ل ص 337  ضمك اتابمم رقم 

لسمنة ) ( بالت متيق علممى ااقاق مة التعماون فممي مجمال المالحمة التجاريممة بم ن حكوممة مملكممة 

وولقانون م ، وكلمن لم اق متم  ، إلل لة   ول تور ولت ري    البحرين وحكومة المملكة المغرب ة

 .ول ارج   وولدفاع ووألمك ولوط يول تور  ل ة   وإبدوا ولميح ات    م
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ولسمماب  ،  قممدت لة مم  ول ممتور ولت ممري    وولقانون مم  وجتما  مما م6076ي مماير  8وبتمماريخ      

وكلمن بضضمور ولمست ماريك  ووالتفاق م ، ،ولممكاور قمانورول م مروع، ح ث وط  ت   ل   ر

 ووالختصاص  ك ولقانون  ك بالمة س.

 

 

لمبماد  وأحامام  قمانورول م مروعإلل  دم م الفم   –ب د ولمدوول  وول قاش  –وونت ت ول ة         

 ولدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

قانون رقمم ) ( لسمنة ) ( بالت متيق علمى ااقاق مة التعماون مشروع ترا ول ة   سيم       

ممك ،  المغرب مةفي مجال المالحة التجارية ب ن حكوممة مملكمة البحمرين وحكوممة المملكمة 

 ول اح ت ك ولدستوري  وولقانون  .

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة الشؤون 
خبصوص التشريعية والقانونية 

مشروع قانون بشأن محاية 
املستهلك، املرافق للمرسوم امللكي 

م، ومشروع 2009( لسنة 2رقم )
قانون بشأن محاية املستهلك )املعد 
يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من 

  جملس الشورى(.
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 م2012يناير  9التاريخ :
 

 
 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية التكميلي الثاين تقريرال

 بشأن
ومشروع قانون محاية املستهلك )املعد يف ضوء االقتراح  مشروع قانون بشأن محاية املستهلك،

 بقانون املقدم من جملس الشورى(
 
 
 

 : مقدمــة
 

 

رئيس جملس املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل صاحب  أرسلم  1121يناير  3بتاريخ 
( إىل جلنة الشؤون التشريعية  1121-2 -3ص ل ت ق/  327خطابًرا برقم )  الشورى

م، 1121يناير  1والقانونية، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته احلادية عشرة املنعقدة بتاريخ        
مشروع قانون بشأن محاية املستهلك، ومشروع قانون من  (17)خبصوص إعادة املادة رقم 

، على أن تتم اية املستهلك )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(مح
 دراستها وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنا ليتم عرضه على اجمللس. 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

خرالل دور االنعقراد    –مشروعي القانونني املذكورين  ( من27املادة رقم ) تدارست اللجنة.1
 م.1121يناير  8  خاملنعقد بتاري عشر السابعيف االجتماع  -الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 

 :عشر بعاسالدعت اللجنة إىل اجتماعها .2
 :وزارة الصناعة والتجارة 

 .تجارة اخلارجيةالوكيل املساعد لل          أمحد عيسى بوبشيتاألستاذ  -1

 مدير إدارة محاية املستهلك.القائم بأعمال                  األستاذ سنان اجلابري -2

 مستشار قانوين.         عبدالعليم الدكتور حممد جابر -3

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 املستشـار القانـوين للمجلـس.        الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .1

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا  :وزارة الصناعة والتجارة أي: رثاني

( متعارف عليه يف العديرد مرن تشرريعات    27نص الفقرة األوىل من املادة )ترى الوزارة أن  -

 البحرين.

إلعطاء الوزارة مساحة أكرب للقيرام برإجراءات   ضرورة اإلبقاء على الفقرة األوىل من املادة؛  -

التحقق من تطبيق أحكام القانون من ناحية مراقبة األسعار، وعروض التخفيضات، والترروي   

 للمنتجات املختلفة.

( كمرا ورد يف مشرروع   27رأت الوزارة اإلبقاء على النص األصلي للفقرة األوىل من املادة ) -

 إلدارية ضمنيًرا دون النص عليها لفظيًرا. القانون، والذي ينص على الضبطية ا
 

ـًثا  ا: رأي اللجنة:لث
 

من مشروعي القانونني، وبينت  رأيها  لروزارة العردل   (  27) املادة رقم تدارست اللجنة      

والشؤون اإلسالمية واألوقاف خبصوص املادة آنفة الذكر، وعليه أوضح ممثلو الوزارة أن هنراك  

 بقرار من الوزير فقط؛ ميارسون الدور الرقايب حول االلتزام بأحكام القانون.موظفني يتم تعيينهم 

، حيث (27حتفظها على الفقرة األوىل من املادة ) سعادة األستاذة رباب العريضوقد أبدت      

 . اإلفتئات على احلريات شبهة بعدم الدستورية من حيث وجودرأت 

 وقد انتهت اللجنة إىل توصياهتا بشأن املادة املعادة، وذلك وفق ما هو موضح باجلدول املرفق.     
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ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابع
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من  39إعمااًل لنص املادة ) 
: 
 

ـًا.         إبراهيم هبزادمحد أاألستاذ  .1  مقرًرا أصلي
 مقرًرا احتياطًيا.نصيف           علي  ة مجيلةاألستاذ .2

 
 

ـًا  توصية اللجنة :  -خامس
 

، فرإن اللجنرة   املادة املذكورةيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 توصي مبا يلي :

 

وذلرك   ،مشروع القانون املوحرد  ( من 27املادة رقم ) املوافقة على توصيات اللجنة بشأن -

 بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 

 دالل جـاسم الزايد                             رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
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 املعادة من مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       (  (17ة )املاد
 م ،  2009( لسنة 2بشأن محاية املستهلك ، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 بقانون املقدم من جملس الشورى ( ومشروع قانون بشأن محاية املستهلك ) املعد يف ضوء االقتراح
 -نصوص مواد مشروع القانون 

 األول
 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاين -مشروع القانون 

 دت من احلكومةكما ور

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 (17مادة )

 

 

 

 

 

 (17مادة )

 

 

 الفصل اخلامس
 ضبط املخالفات 
 والتصرف فيها

 

 (17مادة )

 بعد إعادة الترقيم

النص كما ورد يف املشروع بقانون 

 الفصل اخلامس
 ضبط املخالفات 
 والتصرف فيها

 

 (17مادة )

 

توصي اللجنة باملوافقة على قرار  -

 الفصل اخلامس
 ضبط املخالفات 
 والتصرف فيها

 

 (17مادة )
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 -نصوص مواد مشروع القانون 
 األول

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاين -مشروع القانون 

 دت من احلكومةكما ور

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( وفقـًا  15)األول( )مادة رقـم ) 

 للمشروع األول(:

    قرر اجمللس املوافقة علرى نرص

املادة كما ورد يف املشروع بقرانون  

األول، مع مراعاة تصرحيح اخلطرأ   

النحوي يف كلمة "يكون" لتصربح  

 " أينما وردت يف النص. تكون"

 

 

 

جملس النواب باألخذ  بنص املادة 

من املشروع بقانون األول،  (15)

(، مع مراعاة 27وإعطائها رقم )

 إعادة ترقيم املواد ال  تليها.

توصي اللجنة باملوافقة على قرار  -

جملس النواب مبراعاة تصحيح اخلطأ 

النحوي يف كلمة "يكون" لتصبح 

 " أينما وردت يف النص. تكون"

ة عبارتوصي اللجنة بإضافة  -

إليهم تنفيذ املهام املوكلة  "بقرار
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 -نصوص مواد مشروع القانون 
 األول

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاين -مشروع القانون 

 دت من احلكومةكما ور

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النص بعد التعديل:

 

للموظفني، الرذين يعينرهم    تكون

الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا 

القانون والقرارات ال  تصدر تنفيذًا 

 له سلطة دخول احملال ذات الصلة.

ـًا للتعليمات الصادرة هبذا  وفق

بعد كلمة الوزير الواردة  ،"؛الشأن

 يف صدر املادة.

" وهلم حقاستبدال عبارة " -

بكلمة "سلطة" الواردة يف هناية الفقرة 

 األوىل من املادة.

"، وذلك بعد إضافة عبارة  -

يف هناية الفقرة األوىل  إثبات صفتهم"

 من  املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
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 -نصوص مواد مشروع القانون 
 األول

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاين -مشروع القانون 

 دت من احلكومةكما ور

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة 

وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف 

دينار كل من استورد أو جلب إىل 

اململكة سلعًرا ضارة بالصحة أو 

متثل خطًرا على السالمة مع علمه 

بذلك وتتوىل الوزارة على نفقة 

املخالف إعدام تلك السلع أو إعادة 

 تصديرها إىل املصدر.

 

 

يصدر الوزير قرارًا بتشكيل جملس 

إدارة اجلهاز، من تسعة أعضاء، على 

يكون من بينهم أعضاء من  ان

مؤسسات اجملتمع املدين من ذوي 

اخلربة واالختصاص ويباشر اجلهاز 

االختصاصات املقررة له وفقًا 

للقواعد والضوابط واإلجراءات ال  

 يصدر بتحديدها قرار من الوزير.  

 

للموظفني الذي يعينهم وزير  وتكون

العدل باالتفاق مع الروزير، صرفة   

مأموري الضبط القضرائي وذلرك   

بالنسبة إىل اجلرائم ال  تقع يف دوائر 

اصاهتم وتكون متعلقة بأعمال اختص

 وظائفهم.

وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلرذه  

اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار يصدر 

 عن الوزير أو من يفوضه.

 :التعديل

للموظفني، الرذين يعينرهم    تكون

تنفيذ املهـام املوكلـة    بقرار الوزير

ـًا للتعليمات الصـادرة   إليهم وفق

للتحقق مرن تنفيرذ     ؛هبذا الشأن

أحكام هذا القانون والقرارات الر   

دخرول   وهلم حـق تصدر تنفيذًا له 

، وذلك بعد إثبات احملال ذات الصلة

 .صفتهم

للموظفني الذي يعينهم وزير  وتكون

 
 

للموظفني، الرذين يعينرهم    تكون

تنفيذ املهـام املوكلـة    بقرار الوزير

ـًا للتعليمات الصـادرة   إليهم وفق

للتحقق مرن تنفيرذ     ؛هبذا الشأن

أحكام هذا القانون والقرارات الر   

دخرول   وهلم حـق تصدر تنفيذًا له 

، وذلك بعد إثبات احملال ذات الصلة
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 -نصوص مواد مشروع القانون 
 األول

 كما وردت من احلكومة

 نصوص مواد 
 الثاين -مشروع القانون 

 دت من احلكومةكما ور

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

العدل باالتفاق مع الروزير، صرفة   

مأموري الضبط القضرائي وذلرك   

بالنسبة إىل اجلرائم ال  تقع يف دوائر 

اختصاصاهتم وتكون متعلقة بأعمال 

 وظائفهم.

وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلذه 

اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار يصدر 

 أو من يفوضه.عن الوزير 

 .صفتهم

للموظفني الذي يعينهم وزير  وتكون

العدل باالتفاق مع الروزير، صرفة   

مأموري الضبط القضرائي وذلرك   

بالنسبة إىل اجلرائم ال  تقع يف دوائر 

اختصاصاهتم وتكون متعلقة بأعمال 

 وظائفهم.

وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلذه 

رائم إىل النيابة العامة بقرار يصدر اجل

 عن الوزير أو من يفوضه.
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 (5ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة شؤون 
املرأة والطفل خبصوص 

مشروع قانون بإصدار قانون 
الطفل )املعد يف ضوء 

االقتراحني بقانونني املقدمني 
 . من جملس النواب(
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 م2012يناير  9  التاريخ: 
 

 للجنة شؤون املرأة والطفل  لثالتقرير التكميلي الثا
 حول مشروع قانون بإصدار قانون الطفل

 )املعد يف ضوء االقتراحني بقانون املقدمني من جملس النواب(
 
 

 مقدمة:
 

م أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 1122 نوفمرب 3بتاريخ 
 اكتوبر 32املنعقدة بتاريخ  اخلامسةعلى قرار جملس الشورى يف جلسته  الشورى وبناًء

( إىل جلنة شؤون املرأة والطفل 1122-22-1ص ل م ط /  182م، خطاًبا برقم )1122
صدار قانون الطفل؛ إىل اللجنة بإقانون  من مشروعالباب السابع )املعاملة اجلنائية( بشأن إعادة 

وإعداد تقرير بشأن بناء على مداخالت أصحاب السعادة األعضاء وذلك للمزيد من الدراسة 
 ذلك.
 

 أواًل: إجراءات اللجنة:
 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: -
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دور االنعقاد العادي الثراين مرن    تدارست اللجنة مشروع القانون واملواد املستحدثة يف (2
 الفصل التشريعي الثالث يف االجتماعات التالية:

 
 دور االنعقاد التاريخ االجتماع الرقم
 ثاينال م1122 نوفمرب2 رابعال 2
 ثاينال م1122 نوفمرب 22 اخلامس 1
 الثاين م1122 نوفمرب 27 الساد  3
 الثاين 1121يناير  3 التاسع 4

 
مبشروع القانون موضوع النظر وال   أثناء دراستها على الوثائق املتعلقةاطلعت اللجنة  (1

 :اشتملت على 
 قرار جملس النواب ومرفقاته. )سبق إرفاقه( .2
 (ها)سبق إرفاق. 1122أبريل  11مذكرة برأي اجمللس األعلى للقضاء بتاريخ  .1
 )مرفق( 1121يناير  11مذكرة برأي اجمللس األعلى للقضاء بتاريخ  .3
 مقترحات أعضاء اللجنة لنصوص املواد املستحدثة. )مرفق(  .2
 الشؤون القانونية بشأنه.)مرفق(دائرة مشروع القانون املذكور ومذكرة  .2

 
النائب الثاين  بدعوة من اللجنة حضر االجتماع اخلامس سعادة الدكتورة هبية جواد اجلشي (3

 لرئيس جملس الشورى.
 جلهات التالية:وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعاهتا ا (2

 حيث حضر ممثاًل عنها :اجمللس األعلى للقضاء ،  -
 رئيس احملكمة الكربى.   القاضي عبداهلل حممد األشراف -
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 حيث حضر ممثاًل عنها:وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،  -
 .مستشار قانوين  الدكتور سعيد عبداملطلب -
 
 حيث حضر ممثاًل عنها:التنمية االجتماعية، حقوق االنسان ووزارة  -
الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل    األستاذة  بدرية يوسف اجليب -

 .االجتماعي
 املستشار القانوين.   األستاذ أسامة كامل متويل -

 
 وزارة الداخلية ، حيث حضر ممثاًل عنها : -
 إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حسني سلمان مطر -
 الشرطة النسائية.   عالية عبداهلل أمحدالنقيب  -

 
  كل من :لس األمانة العامة باجملشارك يف اجتماعات اللجنة من كما 

 املستشار القانوين لشؤون اللجان  ةالدكتور علي حسن الطوالب -
 أخصائي قانوين.  اآلنسة ميادة جميد معارج  -
 
 اللجنةأمني سر  أمل عبداهلل حممدة السيد توىل أمانة سر اللجنةو. 

 
 ثانًيا: آراء اجلهات:

 حقوق االنسان والتنمية االجتماعية :رأي وزارة  .1
مالحظاهتا خبصوص الباب السرابع  وزارة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية  أبدت ممثلة

 تتعلرق  ال  وادبعض امل  قانون الطفلنيعلى تضماعتراضها عدم ( بفلطاملعاملة اجلنائية ل)
ان يكون هناك  ضرورة الوزارة على وتؤكدباملعاملة اجلنائية لكي يصبح القانون متكاماًل ؛ 
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فال جيروز  م 2973منذ  حداثلألث ، ومبا أنه يوجد قانون منفصل قانون خاص باألحدا
، وكما هو معمول قانون الطفل  خاص باملعاملة اجلنائية يف بباب واالستعاضة عنه  إلغائه
ن تضمنا مواد خاصة باملعاملة اجلنائية لألطفال عالوة ياملصري واألردين اللذ نيقانونلا به يف

 على وجود قانون آخر مستقل لألحداث.
 

العاملني يف جمال األحداث جيدون بأن املعاملة اجلنائية هلذه الفئة  كما بينت ممثلة الوزارة أن
ن يكرون لألحرداث   هلا خصوصية من حيث اإلجراءات والتدابري ؛ األمر الذي يتطلب أ

أسوة بالقوانني األخرى كقانون التعليم على سبيل املثال  املسائلقانون منفصل يعاجل تلك 
تعليم الطفل ومع ذلك مل يتم إلغاءه جملرد وجود قانون خيتص كل ما يتعلق بوالذي يتناول 
 من الضررورة كل قانون مستقل عن اآلخر ؛ وعليه فإن الوزارة  ترى أنه  ظلبالطفل بل 
يتناسب ويتالءم مع اتفاقيرة حقروق   مبا على قانون األحداث على أن يتم تعديله االبقاء 
 الطفل.

 
 اخلاصة حبقوقهالتركيز يف قانون الطفل على املواضيع  أن يتم الوزارة أنه من األفضل وترى

ألنه يف حال املوافقة على جتميع القوانني ال  ختص الطفل ضمن قانون حقروق الطفرل   
ن عادي وليس كطفرل  انسإسيفقد القانون خصوصيته وسيتم مبوجبه معاملة الطفل كأي 

كافة القوانني ال  تسري على اإلنسران العرادي ؛   ى الطفل يف هذه احلالة ستسري عل،و
مما  ؛ فلرة القوانني املوجودة واملتعلقة بالطررررافنه سيتوجب األخذ بكأإىل  ةفاأض

 ال حصر هلا.أخرى إشكاليات وع والضرر ؛ ررة النفرررسيدخل يف دائ
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 رأي وزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف : .2

، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية رأي وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية أيدت 
فمرن براب أوىل أن   ، أن قانون حقوق الطفل قد وضع لينظم حقوق الطفل  حيث ترى

تترك له مسألة تنظيم تلك احلقوق وخاصة يف هذا القانون، أما املعاملة اجلنائية فهي مسألة 
؛ لذا يفضرل   تتعلق بالطفل تتطلب العديد من األمور مثل حتديد حمكمة وإجراءات أخرى

اجلنائية لألطفال ضمن قانون منفصل خاص باألحداث ، إضافة املعاملة تترك إجراءات أن 
 28تجاوزها وهي مسألة رفع سن احلدث إىل أن ي حد مهمة ال ميكن أل إىل مسألة أخرى

 وتضارب مع القوانني األخرى.اشكاليات قانونية مما قد يتسبب يف ، سنة 
 

لغراء  لطفل سيترتب عليه إعالوة على أن  اإلبقاء على باب املعاملة اجلنائية ضمن قانون ا
 ، ولتجاوز مثل هذه املشكلة ميكن تعديل القصور مستحبقانون األحداث وهو أمر غري 

 ديالت على مواده ، مبا يتناسرب تع وأإضافة مواد املوجود يف قانون األحداث من خالل 
 مع اتفاقية حقوق الطفل.

 
 رأي اجمللس األعلى للقضاء :  .3

أن موضحًا ب 1122أبريل  11كرة تقدم هبا للجنة بتاريخ أبدى اجمللس رأيه من خالل مذ -
الباب السابع من مشروع القانون املقدم من احلكومة، قد أورد أحكام مستحدثة بشأن 

، وعليه فإن الغاية  2973لسنة  27الطفل تغاير األحكام ال  تضمنها قانون األحداث رقم 
ومن مث إلغاء قانون األحداث ، مع األخذ يف من قانون الطفل لن تتحقق إال باألخذ به كاماًل 

 . االعتبار التعديالت ال  أدخلتها جلنة شؤون املرأة والطفل مبجلس الشورى على املشروع
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 اجمللس األعلى للقضاءعن ممثل  حضر 1122نوفمرب 22ويف اجتماع اللجنة اخلامس بتاريخ  -
من ال مينع بعضهم البعض وهذا عن  رأي  وزارة العدل بضرورة فصل القانوننيوأيد بدوره 

ممثل  بنيوتعديل بعض املواد يف قانون األحداث مبا يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل ، 
سوة بالقوانني األخرى كقانون أهو األنسب  القانونيني عن بعضهم البعض أن فصل اجمللس

 يعاقبالعمل الذي ينظم حقوق وواجبات العامل ولكن يف حالة ارتكاب العامل جلرمية 
إىل أن مسألة دم  القوانني سيترتب عليها  ةفاعليها القانون فيطبق عليه قانون العقوبات ، أض

لدى  ، األمر الذي سيخلق الكثري من العراقيل البعض دم  الكثري من القوانني مع بعضها
 ن. القائمني على تنفيذ القانو

 
ونظرًا لعدم وضوح الرأي وتناقضه مع الرأي السابق للمجلس األعلى للقضاء حول البراب   -

تقدمت اللجنة خبطاب رمسي ملعايل رئيس جملس الشرورى  السابع من مشروع القانون فقد 
لطلب املرئيات مكتوبة وقد استلمت اللجنة املرئيرات حرول     1122ديسمرب  2بتاريخ 

إنه نظرًا ملا أورده الباب ،  وقد جررراء فيه :  1121ير ينا 1)الباب السابع ( بتاريخ 
من أحكام مستحدثة بشأن الطفل واليت تغاير األحكام اليت تضمنها قانون األحداث رقم 

وأمهها حتديد سن احلدث ، وأحوال حبسـه احتياطيـًا، واجلهـات     1976لسنة  17
ه، وغري ذلك من أحكام فإن املختصة برعايته ، وتشكيل احملكمة اليت ختتص بالنظر يف أمر

، مرع   الغاية من القانون لن تتحقق إال باألخذ به كاماًل ومن مث إلغاء قانون األحـداث 
األخذ يف االعتبار التعديالت ال  أدخلتها اللجنة على مشروع القانون فضاًل عن املالحظات 

مجلس والروارد  على بعض مواد املشروع علمًا بأن الرأي األخري هو نفس الرأي السابق لل
 م.1122أبريل  11للجنة بتاريخ 
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 :الداخليةرأي وزارة  .4

أفاد ممثل وزارة الداخلية أن اتفاقية  حقوق الطفل ال تنص صراحة على ان تكون كافة احلقوق 
املتعلقة بالطفل ضمن قانون واحد مع اهنا نصت على الكثري من احلقوق األخرى  كالتعليم و 

و مت األخذ برأي اللجنة وهو رفرع سرن   يف حال لالوزارة  وترىصحة وغريها من األمور، ال
عامرة   ( سنة  فإهنا ال جتد أي مانع يف أن يتضمن قانون الطفرل  حقوقراً  28احلدث إىل )

سنة على اعتبار انه حدث مبوجب القانون ومن حقه التمترع   (28)كالصحة والتعليم  لغاية 
لوزارة هي مسألة املعاملة اجلنائية عند رفرع  بتلك احلقوق؛ ولكن اإلشكالية ال  ستواجهها ا

( سنة يف جرمية أو ضبطه  يف الشارع 22السن ففي هذه احلالة عند تورط الطفل الذي جتاوز )
يف حالة ارتكابه ملخالفة فلن تتمكن الوزارة من معاملته جنائيًا على اعتبار انه طفل ، يف حني 

أما من يتعدى  ،(22ائية لدى األطفال حىت سن )ان قانون األحداث يعاجل مسألة املعاملة اجلن
 مرن ( 31هذا السن فتسري عليه القوانني ال  تسري على األشخاص العاديني مبوجب املادة )

ال مسؤولية على من مل جيـــاوز اخلامسة عشـرة "  أن قانون العقوبات وال  تنص على
ـ شأنه األحكام املنمة ، وتتبع يف ــمن عمره حني ارتكاب  الفعل املكون للجري وص ص

 "  مما سيخلق تعارض بني القوانني.عليها يف قانون األحداث
 

ـًا: رأي اللجنة:  ثالث
الباب السابع )املعاملة اجلنائية( : الباب يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء حول 

االستماع إىل آراء اجلهات املعنية  وتبادل وبعد ، املنضوية حتته واملواد  الثامن بعد إعادة الترقيم
، رأت اللجنة ضرورة  واملستشار القانوين لشؤون اللجانأعضاء اللجنة  بنيوجهات النظر 
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الباب السابع )املعاملة اجلنائية( الباب الثامن بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون  اإلبقاء على
 دمني من جملس النواب( وذلك لألسباب التالية :انونني املقالطفل )املعد يف ضوء االقتراحني بق

 
ترى اللجنة أن باب املعاملة اجلنائية من األبواب املهمة يف قانون الطفل ألهنا تنظم  -2

املسؤولية اجلنائية للحدث حىت سن الثامنة عشرة ، حيث أصبح مشروع القانون بوجود 
حقوق الطفل ومحايتها من االنتهاك ، وذلك  إقرارهذا الباب متكاماًل لكافة عناصره من 

للطفل اجلانح بتجرمي األفعال اجلرمية ال  تقع على الطفل ، وكذلك أختاذ التدابري العالجية 
والعقوبات املخففة للحدث اجلانح ليستكمل بذلك النقص أو عدم معاجلة احنراف الفئات 

 العمرية ال  مل ينص عليها قانون األحداث احلايل.
 
لقد عاجل باب املعاملة اجلنائية مجيع الثغرات باحكام مستحدثة بشأن الطفل وال  تغاير  -1

م، وأمهها حتديد سن 2973( لسنة 27األحكام ال  تضمنها قانون األحداث رقم )
احلدث، واحوال حبسه احتياطيًا، واجلهات املختصة برعايته ، وتشكيل احملكمة ال  ختتص 

وعليه فإن الغاية من قانون الطفل لن تتحقق إال  ك من األحكام ،بالنظر يف أمره وغري ذل
باألخذ به كاماًل ومن مث الغاء قانون األحداث. )مرفق مذكرة مبرئيات اجمللس األعلى 

 للقضاء(.
 
تسعى الكثري من الدول إىل جتميع القوانني املتعلقة مبوضوع واحد ضمن تشريع شامل ،  -3

ذ القانون، وهذا ما قامت به كل من مصر وتونس يف لتسهيل مهمة القائمني على تنفي
جتميع كل ما يتعلق بالطفل ومنها باب املعاملة اجلنائية ضمن قانون واحد وهو قانون 

 الطفل.
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تدارست اللجنة كذلك االقتراحات بإضافة نصوص جديدة إىل مشروع قانون الطفل من  -2
بعض اجلوانب املهمة يف قبل أصحاب السعادة أعضاء جملس الشورى وذلك استكمااًل ل

جمال محاية الطفولة من االستغالل يف اجملال السياسي وغريها ، وكذلك وضع عقوبات 
توفري البيئة املناسبة للطفل البحريين لالعتزاز هبويته بمناسبة ملرتكبيها ، والزام الدولة 

واالسالمية،  ثوابت الوطنية والعربيةالقيم ولالوطنية، وتعزيز شعوره باالنتماء احلضاري ل
ولغرض تنفيذ ما ورد يف هذا املشروع من حقوق للطفل ولتوحيد وتنسيق العمل بني 
 اجلهات ذات العالقة بالطفل مت اقتراح انشاء جلنة وطنية للطفولة وحتديد اختصاصاهتا ، و

 على النحو التايل :من قبل اللجنة أصبحت املقترحات وتعديل بعضها بعد دراسة هذه 
 

( ضمن 23تأخذ الرقم )مقترحة من قبل سعادة االستاذة دالل الزايد دة جديدة أستحداث ما -
" تعمل الدولة على توفري البيئة املناسبة للطفل البحريين باب األحكام العامة تنص على 

لالعتزاز هبويته الوطنية، وعلى الوفاء للبحرين والوالء هلا، أرضًا وتارخيًا والشعور 
ًا باالنتماء احلضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية والعربية واالسالمية باالنتماء احلضاري وشعور

، مع التشبع بثقافة التآخي البشري واالنفتاح على اآلخر، وفقًا ملا تقتضيه التوجهات 
 التربوية العلمية".

 
تأخذ األرقام  مقترحة من قبل سعادة االستاذ عبداجلليل العوينايت إستحداث مواد جديدة -

( يف باب األحكام العامة من مشروع القانون بإصدار قانون الطفل يكون نص 22( و )22)
 املواد على النحو التايل :
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 (22مادة )
تشكل جلنة وطنية للطفولة، بقرار من جملس الوزراء برئاسة وزارة حقوق اإلنسان والتنمية 

حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، ووزارة االجتماعية وتضم يف عضويتها ممثلني من وزارة 
الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، واجمللس األعلى للمرأة، والنيابة العامة، وهيئة شؤون اإلعالم 
ووزارة العمل ، ووزارة  الصحة، ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، ووزارة اخلارجية، 

لشباب والرياضة، وعضوين من مؤسسات اجملتمع املدين وجامعة البحرين، واملؤسسة العامة ل
 املختصة بالطفولة.

 
 (22مادة )

 ختتص اللجنة الوطنية للطفولة مبا يلي:
وضع استراتيجية وطنية للطفولة تساعد اجلهات املعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز  .2

 مشروعاهتا وبراجمها ال  ختدم وتضمن حقوق الطفل.
واالحتياجات األساسية للطفولة واقتراح احللول املناسبة هلا مبا يف رصد ودراسة املشاكل  .1

 ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات إىل اجلهات الرمسية املختصة يف مملكة البحرين.
 التنسيق والتعاون بني خمتلف األجهزة احلكومية واملؤسسات األهلية فيما يتعلق بالطفولة. .3
ليمية والعربية والدولية املختصة العاملة يف جمال الطفولة التعاون مع املنظمات واهليئات اإلق .2

 واالستفادة من خرباهتا وبراجمها لتحقيق أهدافها.
العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة يف مملكة البحرين  .2

 .والسعي إىل متابعة حتديثها بالتنسيق مع كافة األجهزة املعنية احلكومية واألهلية
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( يف باب األحكام العامة من مشروع قانون الطفل 23تأخذ الرقم ) استحداث مادة جديدة  -
بنص مقترح من قبل جملس الوزراء ختتص حبظر استغالل األطفال سياسيًا يكون نصها 

"حيظر استغالل األطفال يف التجمعات واملسريات واملظاهرات اليت يكون الغرض كالتايل 
 منها سياسيًا."

 
( يف 212تأخذ الرقم )مقترحة من قبل سعادة االستاذة هاله قريضة  استحداث مادة جديدة -

( من مشروع قانون الطفل واملتعلقة حبظر 222ملن خيالف أحكام املادة )باب العقوبات 
من مشروع قانون بإصدار قانون الطفل تنص على استغالل األطفال يف االجرام املنظم ، 

ة أشد منصوص يف قانون آخر يعاقب كل من خيالف أحكام دون االخالل بأي عقوب"
( من هذا القانون باحلبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تزيد عن ألف 114املادة )

 ."دينار أو بأحدى هاتني العقوبتني
( يف باب العقوبات 212تأخذ الرقم )جديدة من قبل السادة أعضاء اللجنة استحداث  -

 ااملتعلقة حبظر استغالل األطفال سياسيًا يكون نصه( 23) ادةكعقوبة ملن خيالف أحكام امل
دون االخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون آخر يعاقب كل من  كالتايل "

( من هذا القانون باحلبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تزيد 16خيالف أحكام املادة )
 "عن ألف دينار أو بأحدى هاتني العقوبتني

 

 رابًعا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: 
 ( من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل من:39إعمااًل لنص املادة )

 مقرًرا أصلــًيا.     الدكتور عبدالعزيز أبل سعادة  .1
 مقرًرا احتياطـًيا. ة رباب عبدالنيب العريضسعادة األستاذ .2
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 اللجنة:خامًسا: توصية 

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي 
 مبا يلي :

 
االبقاء على الباب السابع )املعاملة اجلنائية( الباب الثامن بعد إعادة الترقيم من مشروع  -

 اب(.قانون الطفل )املعد يف ضوء االقتراحني بقانونني املقدمني من جملس النو
 كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. املستحدثة املوافقة على مواد مشروع القانون -

 
 

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

  منرية عيسى بن هندي    رباب عبدالنيب العريض
 رئيـــس               نائب رئيس      

 جلنة شؤون املرأة والطفل                  جلنة شؤون املرأة والطفل      
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 الطفلحقوق )     ( بإصدار قانون  مشروع قانون رقم )   ( لسنة
 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 مادة مستحدثة:  
مادة جديدة تأخذ  استحداث -

مع إعادة ترقيم املواد  (23الرقم )
ضمن باب األحكام  ال  تليها
لتعزيز املواطنة واالنتماء العامة 

للحضارة العربية واالسالمية ، 
البشري واشاعة روح التآخي 

واالنفتاح على اآلخر لدى 
 :، تنص على األطفررررال
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 (13مادة )

" تعمل الدولة على توفري البيئة 
املناسبة للطفل البحريين لالعتزاز 
هبويته الوطنية، وعلى الوفاء 
للبحرين والوالء هلا، أرضًا وتارخيًا 
وشعورًا باالنتماء احلضاري لقيمنا 

الوطنية والعربية واالسالمية  وثوابتنا
، مع التشبع بثقافة التآخي البشري 
واالنفتاح على اآلخر، وفقًا ملا 
 تقتضيه التوجهات التربوية العلمية".

 (13مادة )
تعمل الدولة على توفري البيئة املناسبة 
للطفل البحريين لالعتزاز هبويته 
الوطنية، وعلى الوفاء للبحرين 
والوالء هلا، أرضًا وتارخيًا وشعورًا 
باالنتماء احلضاري لقيمنا وثوابتنا 
الوطنية والعربية واالسالمية ، مع 
التشبع بثقافة التآخي البشري 
ملا واالنفتاح على اآلخر، وفقًا 
 تقتضيه التوجهات التربوية العلمية
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 مادة مستحدثة:  
 الرقمتأخذ  ديدةادة جم استحداث

مع إعادة ترقيم املواد ال  تليها  (22)
تعمل هذه اللجنة الوطنية على 
التنسيق مع كل اجلهات املعنية بالطفل 
وتضع اخلطة االستراتيجية للطفولة ، 
ودراسة املشاكل وحلوهلا تنص على 

: 
 (14مادة )

تشكل جلنة وطنية للطفولة، بقرار من 
جملس الوزراء برئاسة وزارة حقوق 
اإلنسان والتنمية االجتماعية وتضم يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14مادة )
تشكل جلنة وطنية للطفولة، بقرار 
من جملس الوزراء برئاسة وزارة 
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 
وتضم يف عضويتها ممثلني من وزارة 
حقوق اإلنسان والتنمية 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

عضويتها ممثلني من وزارة حقوق 
اإلنسان والتنمية االجتماعية، ووزارة 
الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، 
واجمللس األعلى للمرأة، والنيابة 

شؤون اإلعالم ووزارة  العامة، وهيئة
العمل ، ووزارة  الصحة، ووزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
ووزارة اخلارجية، وجامعة البحرين، 
واملؤسسة العامة للشباب والرياضة، 
وعضوين من مؤسسات اجملتمع املدين 

 املختصة بالطفولة.
 

االجتماعية، ووزارة الداخلية، 
ووزارة التربية والتعليم، واجمللس 
األعلى للمرأة، والنيابة العامة، وهيئة 

الم ووزارة العمل ، شؤون اإلع
ووزارة  الصحة، ووزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
ووزارة اخلارجية، وجامعة البحرين، 
واملؤسسة العامة للشباب والرياضة، 
وعضوين من مؤسسات اجملتمع 

 املدين املختصة بالطفولة.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 مادة مستحدثة:  
 الرقمتأخذ  ديدةادة جم استحداث

مع اعادة ترقيم املواد ال  تليها  (22)
دد هذه املادة اختصاصات اللجنة حت

 الوطنية للطفولة، من أجل وضع رؤية
واضحة يف عمل هذه اللجنة وبيان 

 مهامها 
 نص على :ت

 (15مادة )
 ختتص اللجنة الوطنية للطفولة مبا

 يلي: 
وضع استراتيجية وطنية للطفولة  .3

تساعد اجلهات املعنية بالطفولة على 

 
 
 
 
 
 
 
 (15مادة )

ختتص اللجنة الوطنية للطفولة مبا 
 يلي:
وضع استراتيجية وطنية للطفولة  .2

تساعد اجلهات املعنية بالطفولة 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

تطوير وتعزيز مشروعاهتا وبراجمها 
 ال  ختدم وتضمن حقوق الطفل.

 
رصد ودراسة املشاكل  .7

واالحتياجات األساسية للطفولة 
واقتراح احللول املناسبة هلا مبا يف 
ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات 

املختصة يف  إىل اجلهات الرمسية
 مملكة البحرين.

التنسيق والتعاون بني خمتلف  .8
األجهزة احلكومية واملؤسسات 

 األهلية فيما يتعلق بالطفولة.

على تطوير وتعزيز مشروعاهتا 
وبراجمها ال  ختدم وتضمن حقوق 

 الطفل.
ودراسة املشاكل  رصد .1

واالحتياجات األساسية للطفولة 
واقتراح احللول املناسبة هلا مبا يف 
ذلك اقتراح التشريعات 
والتوصيات إىل اجلهات الرمسية 

 املختصة يف مملكة البحرين.
التنسيق والتعاون بني خمتلف  .3

األجهزة احلكومية واملؤسسات 
 األهلية فيما يتعلق بالطفولة.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

التعاون مع املنظمات واهليئات  .9
اإلقليمية والعربية والدولية املختصة 
العاملة يف جمال الطفولة واالستفادة 
من خرباهتا وبراجمها لتحقيق 

 أهدافها.
 
إنشاء قاعدة  العمل على .10

معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق 
بالطفولة يف مملكة البحرين والسعي 
إىل متابعة حتديثها بالتنسيق مع 
كافة األجهزة املعنية احلكومية 

 واألهلية.

 

التعاون مع املنظمات واهليئات  .2
اإلقليمية والعربية والدولية 
املختصة العاملة يف جمال الطفولة 
واالستفادة من خرباهتا وبراجمها 

 لتحقيق أهدافها.
إنشاء قاعدة العمل على  .5

معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق 
بالطفولة يف مملكة البحرين 
والسعي إىل متابعة حتديثها 
بالتنسيق مع كافة األجهزة املعنية 

 احلكومية واألهلية.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 مادة مستحدثة:  
تأخذ الرقم  مادة جديدة  استحداث

بنص مقترح من قبل جملس ( 23)
مع إعادة ترقيم املواد ال  الوزراء 

تليهرررررا هتدف هذه املادة إىل 
حظر استغالل األطفال يف األنشطة 
السياسية وذلك يف إطار تفعيل اتفاقية 
حقوق الطفل املصادق عليه ، تنص 

 على :
 

 (16مادة )
ختتص حبظر استغالل األطفال سياسيًا 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (16مادة )
حيظر استغالل األطفال يف 

واملسريات واملظاهرات  التجمعات
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 نصوص مشروع القانون
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 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

"حيظر استغالل يكون نصها كالتايل 
األطفال يف التجمعات واملسريات 

يكون الغرض منها  واملظاهرات اليت
 سياسيًا."

 اليت يكون الغرض منها سياسيًا."

 مادة مستحدثة:  
قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -

( ويعاد ترتيب 124تأخذ الرقم )
وتضع هذه املادة  املواد اليت تليها

ألستغالل األطفال يف األنشطة عقوبة 
( من 16السياسية الواردة يف املادة )

 .هذا القانون، وتنص على

 

 ( مستحدثة124مادة )
دون االخالل بأي عقوبة أشد 

 
 
 
 
 
 
 

 ( مستحدثة124مادة )
 

دون االخالل بأي عقوبة أشد 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

منصوص يف قانون آخر يعاقب كل 
( من 16من خيالف أحكام املادة )

هذا القانون باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وغرامة ال تزيد عن ألف دينار 

 ."أو بأحدى هاتني العقوبتني
 

منصوص يف قانون آخر يعاقب 
( 16كل من خيالف أحكام املادة )

من هذا القانون باحلبس مدة ال 
تقل عن سنة وغرامة ال تزيد عن 
ألف دينار أو بأحدى هاتني 

 ."العقوبتني
 مادة مستحدثة:  

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -
وتعاقب هذه  (125تأخذ الرقم )

املادة استغالل األطفال يف االجرام 
( واليت 114املنظم الوارد يف املادة )

 . تنص على :

 

 ( مستحدثة125مادة )

 
 
 
 
 
 
 

 ( مستحدثة125مادة )
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
دون االخالل بأي عقوبة أشد 
منصوص عليها يف قانون آخر 
يعاقب كل من خيالف أحكام املادة 

( من هذا القانون باحلبس 114)
مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تزيد 
عن ألف دينار أو بأحدى هاتني 

 .العقوبتني

 

دون االخالل بأي عقوبة أشد 
منصوص عليها يف قانون آخر 
يعاقب كل من خيالف أحكام املادة 

( من هذا القانون باحلبس 114)
مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال 
تزيد عن ألف دينار أو بأحدى 

 .هاتني العقوبتني

 الباب السابع
 املعاملة اجلنائية لألطفال

 
 
 

 الباب السابع
 املعاملة اجلنائية لألطفال

 
    البـاب  حذف عنوان هرذا البراب(

 (؛املعاملة اجلنائية لألطفـال / السابع 

 ثامنالباب ال
 املعاملة اجلنائية لألطفال

 
على قرار جملس النواب عدم املوافقة  -

)الباب ذف عنوان هذا الباب حب

 مناثالباب ال
 املعاملة اجلنائية لألطفال
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 

 
 
 ( 83مادة ) 

 
( من هرذا   99مع مراعاة حكم املادة ) 

القانون، تسري األحكام الواردة يف هذا 
الباب على من مل يبلغ سنه مثاين عشررة  
سنة ميالدية كاملة، وقت ارتكاب اجلرمية 
أو عند وجروده يف إحردى حراالت    
التعرض لالحنراف، وال يعتد يف تقردير  
سن الطفل بغري وثيقة رمسية، فإذا ثبرت  

 - 83حلذف املواد املنضوية حتته )املواد 
218.) 

 
 
 
 ( 83مادة ) 

 
 .حذف هذه املادة 
 

 .(املعاملة اجلنائية لألطفال/ السابع 

مع إعادة ترقيم هذا الباب ليصبح  -
 الباب الثامن. 

وعلى ذلك يكون مسمى الباب على 
 النحو التايل:

 مناثالباب ال
 املعاملة اجلنائية لألطفال

( بعد إعـادة  49مادة ) –( 83مادة )
 الترقيم:

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

 (49مادة )
مرن هرذا    (65)مع مراعاة حكم املادة 

القانون، تسري األحكام الواردة يف هرذا  

 
 
 
 
 

( بعد إعـادة  49مادة ) –( 83مادة )
 الترقيم:

 
 
 

 (49مادة )
من هرذا   (65)املادة مع مراعاة حكم 

القانون، تسري األحكام الواردة يف هذا 
سرنه مثراين    يتجاوزالباب على من مل 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

سنه مثاين عشرة  يتجاوزالباب على من مل  قدر سنه بواسطة خبري.عدم وجودها ت
سنة ميالدية كاملة، وقت ارتكاب اجلرمية 

التعرض أو عند وجوده يف إحدى حاالت 
لالحنراف، وال يعتد يف تقدير سن الطفل 
بغري وثيقة رمسية، فإذا ثبت عدم وجودها 

طبقًا لإلجـراءات املنصـوص   تقدر سنه 
 .عليها يف املادة الرابعة من هذا القانون

عشرة سنة ميالديرة كاملرة، وقرت    
ارتكاب اجلرمية أو عنرد وجروده يف   
إحدى حاالت التعرض لالحنراف، وال 
يعتد يف تقدير سن الطفل بغرري وثيقرة   

قدر سنه رمسية، فإذا ثبت عدم وجودها ت
طبقًا لإلجراءات املنصوص عليهـا يف  

 .املادة الرابعة من هذا القانون
 ( 84مادة ) 

 
يعترب معرضًا لالحنراف الطفل الذي تقل 
سنه عن السابعة إذا حدثت منه واقعرة  
تشكل جناية أو جنحة، أو تروافرت يف  

 حقه إحدى احلاالت التالية:
إذا وجد متسواًل، ويعد من أعمرال   (2

 ( 84مادة ) 
 

 حذف هذه املادة. 
 

( بعد إعـادة  50مادة ) –( 84ادة )م
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

( بعد إعـادة  50مادة ) –( 84مادة )
 الترقيم:

يعترب معرضًا لالحنراف الطفل الذي تقل 
سنه عن السابعة إذا حدثت منه واقعرة  
تشكل جناية أو جنحة، أو تروافرت يف  

 حقه إحدى احلاالت التالية:
ويعد  ،أو مشردًا إذا وجد متسواًل (2
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

عرض سلع أو خدمات تافهة التسول 
أو القيام بألعاب هبلوانية وغري ذلك مما 

 ال يصلح موردًا جديًا للعيش.
إذا قام بأعمال تتصل بالردعارة أو   (1

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

 يقومون هبا.

إذا مل يكن له حمل إقامة مسرتقر أو   (3
ات أو يف كان يبيت عادة يف الطرقر 

أماكن أخرى غري معدة لإلقامرة أو  
 املبيت فيها.

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

 سوء السرية.

من أعمال التسول عرض سرلع أو  
خدمات تافهة أو القيرام بألعراب   
هبلوانية وغري ذلك ممرا ال يصرلح   

 موردًا جديًا للعيش.
إذا قام بأعمال تتصل بالردعارة أو   (1

الفسق أو بإفساد األخالق أو القمار 
أو املخدرات أو حنوها أو خبدمة من 

 يقومون هبا.

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

 املبيت فيها.

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

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

إذا اعتاد اهلروب مرن املؤسسرات    (2
 التعليمية أو التدريبية.

إذا كان سيئ السلوك ومارقًا مرن   (3
سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو مرن  

حالة وفاة وليه أو غيابه سلطة أمه يف 
أو عدم أهليته، وال جيوز يف هذه احلالة 
اختاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كران  
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.

 سوء السرية.

إذا اعتاد اهلروب من املؤسسرات   (2
 التعليمية أو التدريبية.

مرن  إذا كان سيئ السلوك ومارقًا  (3
سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو مرن  
سلطة أمه يف حالة وفاة وليه أو غيابه 
أو عدم أهليته، وال جيروز يف هرذه   
احلالة اختاذ أي إجراء قبل الطفل ولو 
كان من إجراءات االستدالل إال بناًء 
على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو 

 أمه حبسب األحوال.

إذا مل يكن لره وسريلة مشرروعة    
 للتعيش وال عائل مؤمتن.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 ( 85مادة ) 
 
 
 
 
 
 
 

إذا ضبط الطفرل يف إحردى حراالت   
التعررض لالحنراف املنصوص عليها يف 

  ( من املرادة  3( إىل )  2البنرود من ) 
( من هذا القانون أنذرت النيابرة   82) 

العامة متويل أمره كتابة ملراقبرة حسرن   
سريه وسلوكه يف املستقبل وختطر وزارة 

 ( 85مادة ) 
  املادة.حذف هذه 

( بعـد إعـادة   51مادة ) –( 85ادة )
 الترقيم:

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

 .( 50) لتصبح  ( 82) يف النص من 
وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    

   التعديل:
 (51مادة )

إذا ضبط الطفرل يف إحردى حراالت   
عليهرا يف  التعررض لالحنراف املنصوص 

)    ( من املادة 3( إىل )  2البنرود من ) 
من هذا القانون أنرذرت النيابرة    ( 50

العامة متويل أمره كتابة ملراقبة حسن سريه 
وسلوكه يف املستقبل وختطر وزارة التنمية 

( بعد إعـادة  51مادة ) –( 85مادة )
 الترقيم:

 
 
 
 
 

 (51مادة )
إذا ضبط الطفرل يف إحدى حراالت  
التعررض لالحنراف املنصوص عليها يف 

   ( من املادة 3( إىل )  2البنرود من ) 
من هذا القانون أنذرت النيابة  ( 50) 

العامة متويل أمره كتابة ملراقبة حسرن  
سريه وسلوكه يف املستقبل وختطر وزارة 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

التنمية االجتماعية بصرورة مرن هرذا    
اإلنذار، وجيوز االعتراض علرى هرذا   
اإلنذار أمام حمكمة األحرداث خرالل   
عشرة أيام من تاريخ تسلمه ويتبع يف نظر 
هذا االعتراض والفصل فيه اإلجرراءات  
املقررة لالعتراض يف األوامرر اجلنائيرة،   

 ويكون احلكم فيه هنائيا.

االجتماعية بصورة من هذا اإلنذار، وجيوز 
االعتراض على هذا اإلنذار أمام حمكمرة  

أيام مرن تراريخ    األحداث خالل عشرة
تسلمه ويتبع يف نظرر هرذا االعترراض    
والفصل فيه اإلجراءات املقررة لالعتراض 
يف األوامر اجلنائية، ويكون احلكرم فيره   

 هنائيا.
 

التنمية االجتماعية بصورة مرن هرذا   
اإلنذار، وجيوز االعتراض علرى هرذا   
اإلنذار أمام حمكمة األحرداث خرالل   

تاريخ تسلمه ويتبرع يف  عشرة أيام من 
نظر هذا االعترراض والفصرل فيره    
اإلجراءات املقررة لالعتراض يف األوامر 

 اجلنائية، ويكون احلكم فيه هنائيا.

 ( 86مادة ) 
 

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

وفقررًا  –عقلرري وأثبتررت املالحظررة 
نة يف القرانون  لإلجراءات واألوضاع املبي

 ( 86مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

بعد إعـادة  ( 52مادة ) –( 86مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

( بعد إعـادة  52مادة ) –( 86مادة )
 الترقيم:

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

وفقررًا  –عقلرري وأثبتررت املالحظررة 
لإلجراءات واألوضاع املبينة يف القانون 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

أنه فاقد كليًا أو جزئيًا القدرة علرى   –
اإلدراك أو االختيار حبيث خيشى منه على 
سالمته وسالمة الغري، ويف هذه احلالرة  
يودع بأحد املستشفيات أو املؤسسرات  
املتخصصة وفقًا لإلجراءات ال  ينظمها 

 القانون

جزئيًا القدرة علرى  أنه فاقد كليًا أو  –
اإلدراك أو االختيار حبيث خيشى منره  
على سالمته وسالمة الغري، ويف هرذه  
احلالة يرودع بأحرد املستشرفيات أو    
املؤسسات املتخصصة وفقًا لإلجراءات 

 ال  ينظمها القانون.
 

 ( 87مادة ) 
 

إذا وقع الفعل املكون للجرمية حتت تأثري 
مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلري  

قد الطفل القردرة علرى اإلدراك أو   أف
االختيار أو كان وقت اجلرمية مصابًا حبالة 
مرضية أضعفت على حنو جسيم إدراكه 

 ( 87مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  53مادة ) –( 87مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

( بعد إعـادة  53مادة ) –( 87مادة )
 الترقيم:

إذا وقع الفعل املكون للجرمية حتت تأثري 
مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلري  
أفقد الطفل القردرة علرى اإلدراك أو   
االختيار أو كان وقت اجلرمية مصرابًا  
حبالة مرضية أضعفت على حنو جسريم  
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

أو حرية اختياره، حكم بإيداعره أحرد   
 املستشفيات أو املؤسسات املتخصصة.

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

ت أثناء التحقيق أو بعد صدور هذه احلاال
 احلكم.

إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه 
أحررد املستشررفيات أو املؤسسررات 

 املتخصصة.
ويتخذ هذا التدبري وفًقا لألوضاع املقررة 
يف القانون بالنسربة إىل مرن يصراب    
أو بإحدى هذه احلاالت أثناء التحقيرق  

 بعد صدور احلكم.أو  احملاكمة
 (88مادة ) 

 
 
 
 
 
 

 ( 88مادة ) 
 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  54مادة ) –( 88مادة )
 الترقيم:

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

مل يتجـاوز السـبع   "استبدال عبارة   -
 "ةسنوات ومل يبلغ اخلامسة عشرة سن

مل يبلغ سنة مخـس عشـرة   "بعبارة 

( بعد إعـادة  54مادة ) –( 88مادة )
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 
 
 
 
 
 

مخس  سنةحيكم على الطفل الذي مل يبلغ 
بأحد  –إذا ارتكب جرمية  –عشرة سنة 
 التدابري اآلتية:

 التوبيخ. (2
 التسليم. (1

 االلتحاق بالتدريب املهين. (3

 الواردة يف بداية املادة. ".سنة

، تقرأ (7بعد البند) جديدة رةفقإضافة  -
فإذا مل تتجاوز سن الطفـل  "كالتايل: 

السبع سنوات حيكم عليه بإحـدى  
التدابري املنصوص عليها يف الفقرات 

 "  األوىل والثانية والرابعة.

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

مل يتجاوز السبع حيكم على الطفل الذي 
 ة   عشـرة سـن  سنوات ومل يبلغ اخلامسة 

بأحرد التردابري    –إذا ارتكب جرمية  –
 اآلتية:
 التوبيخ. (2
 التسليم. (1

 
 
 
 
 
 
 
 

مل يتجاوز السبع حيكم على الطفل الذي 
 ة   سنوات ومل يبلغ اخلامسة عشرة سـن 

بأحد التردابري   –إذا ارتكب جرمية  –
 اآلتية:
 التوبيخ. (2
 التسليم. (1
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 اإللزام بواجبات معينة. (2

 االختبار القضائي. (2

اإليداع يف إحدى مؤسسات الرعايرة   (3
 االجتماعية.

اإليررداع يف إحرردى املستشررفيات  (7
 املتخصصة.

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

 عليه يف قانون آخر.

 االلتحرراق بالترردريب املهررين (3
 .والتأهيل

 اإللزام بواجبات معينة. (2

 االختبار القضائي. (2

اإليداع يف إحردى مؤسسرات    (3
أو احلكوميرة   الرعاية االجتماعية

 .أو اخلاصة
اإليداع يف إحدى املستشرفيات   (7

 املتخصصة.

جملتمرع ، وحتردد وزارة   خدمة ا (8
التنمية االجتماعيرة اخلردمات   
اجملتمعية مبا حيفظ سالمة الطفرل  

 وكرامته.

 
 

 االلتحاق بالتردريب املهرين   (3
 .والتأهيل

 اإللزام بواجبات معينة. (2

 االختبار القضائي. (2

اإليداع يف إحدى مؤسسرات   (3
أو احلكومية  الرعاية االجتماعية

 .أو اخلاصة
اإليداع يف إحدى املستشفيات  (7

 املتخصصة.

خدمة اجملتمع ، وحتردد وزارة   (8
التنمية االجتماعية اخلردمات  
اجملتمعية مبا حيفظ سالمة الطفل 

 وكرامته.

فإذا مل تتجاوز سـن الطفـل السـبع    
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

فإذا مل تتجاوز سن الطفل السبع سنوات 
حيكم عليه بإحدى التـدابري املنصـوص   
ــة  ــرات األوىل والثاني ــا يف الفق عليه

 والرابعة.

وعدا املصادرة وإغالق احملل ال حيكم على 
أو تدبري منصوص عليه  الطفل بأي عقوبة
 يف قانون آخر.

 
 

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.
 

 (89مادة ) 
 

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

 ( 89مادة ) 
 

 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  55مادة ) –( 89مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

( بعد إعـادة  55مادة ) –( 89مادة )
 الترقيم:

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

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (90مادة )
 

التسليم هو أن يسلم الطفل إىل أحد أبويه 
أو إىل من له الوالية أو الوصاية عليه، فإن 
مل تتوافر يف أيهم الصالحية للقيام بتربيته، 
سلم إىل من يكون أهاًل لذلك من أفراد  
أسرته، فإن مل يوجد سلم إىل شرخص  
مؤمتن يتعهد بتربيته وحسن سريه أو إىل 

 أسرة موثوق هبا 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 
على احملكمة أن تعني يف حكمها بالتسليم 

ذي حيصل من مال الطفل أو مرا  املبلغ ال

 ( 90مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  56مادة ) –( 90مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعـادة  56مادة ) –( 90مادة )
 الترقيم:

التسليم هو أن يسلم الطفرل إىل أحرد   
أبويه أو إىل من له الوالية أو الوصراية  
عليه، فإن مل تتوافر يف أيهم الصرالحية  
للقيام بتربيته، سلم إىل من يكون أهراًل  
لذلك من أفراد  أسرته، فإن مل يوجرد  
سلم إىل شخص مؤمتن يتعهد بتربيتره  
وحسن سريه أو إىل أسرة موثوق هبرا  

 بذلك. يتعهد عائلها
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    
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

يلزم به املسئول عن النفقة ومواعيد أداء 
النفقة، وذلك بعد إعالنه باجللسة احملددة، 
ويكون حتصيلها بطريق احلجز اإلداري، 
ويكون احلكم بتسليم الطفرل إىل غرري   
امللتزم باإلنفاق ملدة ال تزيد على ثرالث  

 سنوات.
 

 ويكون احلكم بالنفقة واجب النفراذ يف 
مجيع األحوال، ويكون لقاضي حمكمرة  
األحداث يف شأن تنفيذ حكرم النفقرة   
 االختصاصات املخولة لقاضي التنفيذ.

بالتسليم املبلغ الذي حيصل مرن مرال   
الطفل أو ما يلزم به املسئول عن النفقة 
ومواعيد أداء النفقة، وذلك بعد إعالنه 

سة احملددة، ويكون حتصيلها بطريق باجلل
احلجز اإلداري، ويكون احلكم بتسرليم  
الطفل إىل غري امللتزم باإلنفاق ملردة ال  

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

 التنفيذ.االختصاصات املخولة لقاضي 
 (91مادة )

 
 

 ( 91مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  57مادة ) –( 91مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -

( بعد إعـادة  57مادة ) –( 91مادة )
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احلكومة.

تصحيح اخلطأ املطبعري يف حررف    -
 )إىل(.ليصبح  )على(

املهين بكلمة    والتأهيلاستبدال كلمة  -
 يف بداية الفقرة األوىل .

بعرد   اليت تقبل تدريبـه إضافة عبارة  -
 كلمة املتخصصة.

إضافة فقرة جديدة يف هنايرة املرادة    -
لطفـل يف  "وذلك مبا ال يعيق انتظام ا

التعليم األساسـي ويصـدر قـرار    
ــة   ــني وزارة التنمي ــيق ب بالتنس
االجتماعية ووزارة العمـل بتنظـيم   
اجلهات وقواعد وشروط االلتحـاق  

   بالتدريب والتأهيل".
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 

يكون االلتحاق بالتدريب املهين بأن تعهد 
احملكمررة بالطفررل إىل أحررد املراكررز 

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

 املشار إليها على ثالث سنوات.

ى ذلك يكون نص املـادة بعـد   وعل -
 التعديل:

برأن    والتأهيليكون االلتحاق بالتدريب 
تعهد احملكمة بالطفل إىل أحرد املراكرز   

أحد  ىلإأو   اليت تقبل تدريبهاملتخصصة 
املصانع أو املتاجر أو املزارع الر  تقبرل   
تدريبه، وال حتدد احملكمة يف حكمها مدة 
هلذا التدبري على أال تزيد مدة بقاء الطفرل  
يف اجلهات املشار إليهرا علرى ثرالث    

 سنوات.
تظـام الطفـل يف   وذلك مبا ال يعيـق ان 

التعليم األساسي ويصدر قرار بالتنسـيق  
بني وزارة التنميـة االجتماعيـة ووزارة   
العمل بتنظيم اجلهات وقواعد وشـروط  

 
 
 

بأن   والتأهيليكون االلتحاق بالتدريب 
تعهد احملكمة بالطفل إىل أحد املراكرز  

أحد  ىلإأو   اليت تقبل تدريبهاملتخصصة 
املصانع أو املتاجر أو املزارع ال  تقبرل  
تدريبه، وال حتدد احملكمة يف حكمهرا  
مدة هلذا التدبري على أال تزيد مدة بقراء  
الطفل يف اجلهات املشار إليهرا علرى   

 ثالث سنوات.
تظـام الطفـل يف   وذلك مبا ال يعيق ان

التعليم األساسي ويصدر قرار بالتنسيق 
بني وزارة التنمية االجتماعيـة ووزارة  
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

العمل بتنظيم اجلهات وقواعد وشروط  االلتحاق بالتدريب والتأهيل"
 االلتحاق بالتدريب والتأهيل"

 (92مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زام بواجبات معينة يكون حبظر ارتياد تاإلل

أنواع األماكن، أو بفرض احلضرور يف  

 ( 92مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

عد إعـادة  ( ب58مادة ) –( 92مادة )
 الترقيم:

 "أنواع"بعد كلمة  "من"إضافة كلمة  -
. 
قبرل   "للقيام بواجبات"إضافة عبارة  -

 كلمة "معينة".

بكلمرة  "الواجبـات"  ستبدال كلمة  -
 .  "القيود"

 وعلى ذلك يكـون نـص املـادة بعـد     -
 التعديل:

زام بواجبات معينة يكون حبظر ارتياد تاإلل
األماكن، أو بفرض احلضور يف من أنواع 

( بعد إعـادة  58مادة ) –( 92مادة )
 الترقيم:

 
 
 
 
 
 
 
زام بواجبات معينة يكرون حبظرر   تاإلل

األمراكن، أو بفررض   من ارتياد أنواع 
احلضور يف أوقات حمددة أمام أشخاص 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

أشخاص أو هيئرات   أوقات حمددة أمام
معينررة، أو باملواظبررة علررى بعررض  
االجتماعات التوجيهية، أو غري ذلك من 
القيود ال  حتدد بقرار من وزير التنميرة  
االجتماعية، ويكون احلكم هبذا التردبري  
ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على 

 ثالث سنوات.

أوقات حمددة أمام أشرخاص أو هيئرات   
، أو باملواظبة على  معينة للقيام بواجبات

بعض االجتماعات التوجيهية، أو غري ذلك 
ال  حتدد بقرار من وزيرر   الواجبات من

التنمية االجتماعية، ويكون احلكم هبرذا  
التدبري ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد 

 على ثالث سنوات.

، أو  معينرة  للقيام بواجباتأو هيئات 
باملواظبة علرى بعرض االجتماعرات    

 الواجبـات  التوجيهية، أو غري ذلك من
ر التنميرة  ال  حتدد بقرار مرن وزير  

االجتماعية، ويكون احلكم هبذا التردبري  
ملدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على 

 ثالث سنوات.
 (93مادة )

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

ثالث سنوات، فإذا فشرل   عنالقضائي 
الطفل يف االختبار عرض األمرر علرى   

 ( 93مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  59مادة ) –( 93مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

مع تعديل ترقيم املادة الواردة يف النص  -
 .(54)لتصبح  (88)من

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد     

( بعد إعـادة  59مادة ) –( 93مادة )
 الترقيم:

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

ثالث سنوات، فإذا فشرل   عنالقضائي 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

احملكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التدابري 
( من هذه 88الواردة يف املادة )األخرى 
 القانون.

   التعديل:
يكون االختبار القضائي بوضع الطفل يف 
بيئته الطبيعية حتت التوجيه واإلشراف ومع 
مراعاة الواجبات ال  حتددها احملكمة، وال 

 عرن جيوز أن تزيد مدة االختبار القضائي 
ثالث سنوات، فرإذا فشرل الطفرل يف    
االختبار عرض األمر على احملكمة لتتخرذ  

الواردة ما تراه مناسبًا من التدابري األخرى 
 من هذه القانون. (54)املادة يف 

الطفل يف االختبار عرض األمرر علرى   
احملكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التدابري 

من هذه  (54)املادة األخرى الواردة يف 
 القانون.

 (94مادة )
 
 
 
 

 ( 94مادة ) 
 حذف هذه املادة. 

( بعد إعـادة  60مادة ) –( 94مادة )
 الترقيم:

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

تصحيح اخلطأ النحروي يف عبرارة    -

( بعد إعـادة  60مادة ) –( 94مادة )
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

"عشـر  " لتصربح  عشرة سـنوات "
 .سنوات"

بعبرارة     "ة أشهرثالثاستبدال عبارة " -
 الواردة يف هناية املادة. "ستة أشهر "

"ذا بكلمرة   "معاقـًا" استبدال كلمة  -
 ".عاهة

"وال حتدد احملكمـة يف  حذف عبارة  -
 حكمها مدة االيداع".

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

يكون إيداع الطفل يف إحدى مؤسسرات  
الرعاية االجتماعية لألحداث التابعة لوزارة 
التنمية االجتماعية أو املعتررف هبرا أو   

تماعية اخلاصة، وإذا إحدى اجلمعيات االج

 

 
يكون إيداع الطفل يف إحدى مؤسسات 
الرعاية االجتماعية لألحرداث التابعرة   
لوزارة التنمية االجتماعية أو املعترف هبا 
أو إحدى اجلمعيات االجتماعية اخلاصة، 

يكون اإليداع يف  معاقًاوإذا كان الطفل 
 معهد مناسب لتأهيله.

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

يف اجلنح، وثالث سنوات يف حراالت  
التعرض لالحنراف، وعلى املؤسسة ال  
أودع هبا الطفل أن تقردم إىل احملكمرة   

ـ تقريرًا عن حالته وسلوكه كرل   ة ثالث
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

يف معهد مناسب لتأهيلره، وال حتردد   
 احملكمة يف حكمها مدة اإليداع.

 عشررة على مدة اإليداع وجيب أال تزيد 
سنوات يف اجلنايات، ومخس سنوات يف 
اجلنح، وثرالث سرنوات يف حراالت    
التعرض لالحنراف، وعلى املؤسسة الر   
أودع هبا الطفل أن تقردم إىل احملكمرة   
تقريرًا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر 
على األكثر لتقرر احملكمة مرا ترراه يف   

 شأنه.

يكون اإليداع يف معهد  معاقًاكان الطفل 
 مناسب لتأهيله.

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

اجلنح، وثالث سنوات يف حاالت التعرض 
لالحنراف، وعلى املؤسسة ال  أودع هبرا  
الطفل أن تقدم إىل احملكمة تقريررًا عرن   

علرى   ة أشـهر ثالثسلوكه كل حالته و
 األكثر لتقرر احملكمة ما تراه يف شأنه.

على األكثر لتقرر احملكمة ما تراه  أشهر
 يف شأنه.

 (95مادة )
 

يلحق احملكوم بإيداعه أحد املستشرفيات  
تخصصة، باجلهات ال  يلقرى فيهرا   امل

 ( 95دة ) ما
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  61مادة ) –( 95مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

( بعد إعـادة  61مادة ) –( 95دة )ما
 الترقيم:

يلحق احملكوم بإيداعه أحد املستشفيات 
املتخصصة، باجلهات ال  يلقرى فيهرا   
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 العناية ال  تدعو إليها حالته.
حترت   ببقائهوتتوىل احملكمة الرقابة على 

العالج يف فترات دورية ال جيوز أن تزيد 
أي منها على سنة يعرض عليها خالهلرا  
تقارير األطباء، وتقرر إخالء سربيله إذا  
تبني هلا أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ 
الطفل الثامنة عشرة سنة وكانت حالتره  
تستدعي استمرار عالجه نقل إىل أحرد  

 املستشفيات املخصصة لعالج الكبار.

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

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

يلحق احملكوم بإيداعه أحد املستشرفيات  
يلقى فيها العناية املتخصصة، باجلهات ال  
 ال  تدعو إليها حالته.

حترت   بقائـه وتتوىل احملكمة الرقابة على 
العالج يف فترات دورية ال جيوز أن تزيرد  
أي منها على سنة يعرض عليها خالهلرا  
تقارير األطباء، وتقرر إخالء سبيله إذا تبني 
هلا أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ الطفل 
الثامنة عشرة سنة وكانت حالته تستدعي 
استمرار عالجه نقل إىل أحد املستشفيات 

 العناية ال  تدعو إليها حالته.
حترت   بقائهوتتوىل احملكمة الرقابة على 

العالج يف فترات دورية ال جيوز أن تزيد 
أي منها على سنة يعرض عليها خالهلرا  

ألطباء، وتقرر إخالء سربيله إذا  تقارير ا
تبني هلا أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ 
الطفل الثامنة عشرة سنة وكانت حالته 
تستدعي استمرار عالجه نقل إىل أحرد  

 املستشفيات
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 املخصصة لعالج الكبار.
 (96مادة )

إذا ارتكب الطفل الذي مل يبلرغ سرن   
مخس عشرة سنة جرميتني أو أكثر وجب 
احلكم بتدبري واحد مناسب، ويتبع ذلك 
إذا ظهر بعد احلكم بالتدابري أن الطفرل  
ارتكب جرمية أخرى سابقة أو الحقرة  

ويف هذه احلالة يعراد  على ذلك احلكم، 
عرض األمر على احملكمة لتحكم بالتدابري 

 .املالئمة
 

 ( 96مادة ) 
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  62مادة ) –( 96مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعـادة  62مادة ) –( 96مادة )
 الترقيم:

إذا ارتكب الطفل الذي مل يبلرغ سرن   
مخس عشرة سنة جرميتني أو أكثر وجب 
احلكم بتدبري واحد مناسب، ويتبع ذلك 
إذا ظهر بعد احلكم بالتدابري أن الطفرل  
ارتكب جرمية أخرى سابقة أو الحقرة  

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

 .بالتدابري املالئمة
 (97ة )ماد

 
ينتهي التدبري حتمًا ببلوغ احملكوم عليرة  

 ( 97مادة ) 
    هذه املادة.حذف 

( بعد إعـادة  63مادة ) –( 97مادة )
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -

( بعد إعـادة  63مادة ) –( 97مادة )
 الترقيم:

نتهي التدبري حتمًا ببلوغ احملكوم عليرة  ي
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 نصوص مشروع القانون
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 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

احلادية والعشرين، ومرع ذلرك جيروز    
للمحكمة يف مواد اجلنايات بنراًء علرى   
طلب النيابة العامرة وبعرد أخرذ رأي    
املراقب االجتماعي احلكم بوضع احملكوم 
عليه حتت االختبار القضائي، وذلك ملدة 

 ال تزيد على سنتني.

 احلكومة.

 
احلادية والعشرين، ومع ذلرك جيروز   
للمحكمة يف مواد اجلنايات بناًء علرى  

العامة وبعرد أخرذ رأي   طلب النيابة 
املراقب االجتماعي احلكم بوضع احملكوم 
عليه حتت االختبار القضائي، وذلك ملدة 

 ال تزيد على سنتني.
 (98مادة )

مع مراعاة حكم الفقرة األخرية من املادة 
( من هذا القرانون، إذا ارتكرب   99)

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

 (98مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  64مادة ) –( 98مادة )
 الترقيم:

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

 

تعديل ترقيم املادة الواردة يف الرنص   -
 .  (65)لتصبح  (99)من

 

( بعد إعـادة  64مادة ) –( 98مادة )
 الترقيم:

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 جرمية عقوبتها 
اإلعدام أو السجن املؤبرد أو املؤقرت   

ملدة ال تزيد علـى   حيكم عليه بالسجن
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 ة شهور.عن ثالث
وجيوز للمحكمة بداًل من احلكم علرى  
الطفل بعقوبة احلبس أن حتكم بإيداعره  
إحدى املؤسسات االجتماعية مدة ال تقل 

 عن سنة طبقًا ألحكام هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل جنحة جيوز احلكم 
فيها باحلبس فللمحكمة بداًل من احلكم 
ن بالعقوبة املقررة، أن حتكم بأحد التدبريي

اخلامس أو الساد  املنصوص عليهما يف 
 ( من هذا القانون.88املادة )

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

 
بكلمرة  "التـدابري"  استبدال كلمرة   -

 "التدبريين".

بعد كلمرة   "أو الثامن"إضافة كلمة  -
 أو"السادس"

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

مع مراعاة حكم الفقرة األخرية من املادة 
من هذا القانون، إذا ارتكب الطفل  (65)

الذي بلغت سنه مخس عشرة سنة ومل يبلغ 
ست عشرة سنة جرمية عقوبتها اإلعدام أو 

وإذا كانرت اجلرميرة    سبع سـنوات، 
عقوبتها السجن حيكم عليه باحلبس مدة 

 ال تقل عن ثالثة شهور.
وجيوز للمحكمة بداًل من احلكم علرى  
الطفل بعقوبة احلبس أن حتكم بإيداعره  
إحدى املؤسسات االجتماعية مردة ال  

 ل عن سنة طبقًا ألحكام هذا القانون.تق
أما إذا ارتكب الطفل جنحة جيوز احلكم 
فيها باحلبس فللمحكمة بداًل من احلكم 

 ابريالتدبالعقوبة املقررة، أن حتكم بأحد 
املنصوص  أو الثامن اخلامس أو الساد 
 من هذا القانون. (54)عليهما يف املادة 
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 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

السجن املؤبد أو املؤقرت حيكرم عليره    
 ملدة ال تزيد على سبع سنوات، بالسجن

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

محكمة بداًل من احلكرم علرى   وجيوز لل
الطفل بعقوبة احلبس أن حتكرم بإيداعره   
إحدى املؤسسات االجتماعية مدة ال تقل 

 عن سنة طبقًا ألحكام هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل جنحة جيوز احلكم 
فيها باحلبس فللمحكمة بداًل من احلكرم  

 ابريالتـد بالعقوبة املقررة، أن حتكم بأحد 
املنصروص   أو الثامن اخلامس أو الساد 
 من هذا القانون. (54)عليهما يف املادة 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (99مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (99مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  65مادة ) –( 99مادة )
 الترقيم:

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

الطفل الذي مل جياوز استبدال عبارة " -
الثامنة عشرة سنة ميالديـة كاملـة   

املتهم " بعبارة " وقت ارتكاب اجلرمية
عشرة سـنة   ستةالذي زاد سنه على 

ميالدية، ومل يبلغ الثامنة عشرة سـنة  
   "ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية

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

 " املتهم "

( بعد إعـادة  65مادة ) –( 99مادة )
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 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 
اجلرمية، ويف هذه احلالة إذا ارتكب املتهم 
جرمية عقوبتها اإلعردام حيكرم عليره    
بالسجن ملدة ال تقل عن عشر سرنوات،  

كانت اجلرمية عقوبتها السجن املؤبد وإذا 
حيكم عليه بالسجن الذي ال تقل مدتره  
عن سبع سنوات وإذا كانرت اجلرميرة   

املؤقت حيكرم عليره     عقوبتها السجن
 باحلبس.

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

ال حيكم باإلعدام وال السجن املؤبرد أو  
الطفل الذي مل جياوز الثامنة املؤقت على 

عشرة سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب 
، ويف هذه احلالرة إذا ارتكرب    اجلرمية

الطفل الذي جتاوزت سـنه السادسـة   
جرمية عقوبتها اإلعدام حيكرم   عشرة سنة

عليه بالسجن ملدة ال تقرل عرن عشرر    
نت اجلرميرة عقوبترها   سنوات، وإذا كا

السجن املؤبد حيكم عليه بالسجن الذي ال 
تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانرت  

املؤقرت حيكرم     اجلرمية عقوبتها السجن
 عليه باحلبس.

 
 

ال حيكم باإلعدام وال السجن املؤبد أو 
الطفل الـذي مل جيـاوز   املؤقت على 

الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 
، ويف هذه احلالرة إذا   ارتكاب اجلرمية

الطفل الذي جتـاوزت سـنه   ارتكب 
جرمية عقوبترها   السادسة عشرة سنة

اإلعدام حيكم عليه بالسجن ملدة ال تقل 
عن عشر سنوات، وإذا كانت اجلرميرة  
عقوبتها السجن املؤبرد حيكرم عليره    
بالسجن الذي ال تقل مدته عن سربع  
سنوات وإذا كانت اجلرميرة عقوبترها   

 املؤقت حيكم عليه باحلبس.  السجن
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

وال ختل األحكام السابقة بسلطة احملكمة 
( من قرانون  71يف تطبيق أحكام املادة )

العقوبات يف احلدود املسموح بتطبيقهرا  
 على اجلرمية ال  وقعت من املتهم. قانونًا

وال ختل األحكام السابقة بسلطة احملكمرة  
( من قرانون  71يف تطبيق أحكام املادة )

العقوبات يف احلدود املسموح بتطبيقهرا  
 لى اجلرمية ال  وقعت من املتهم.قانونًا ع

احملكمة وال ختل األحكام السابقة بسلطة 
( من قانون 71يف تطبيق أحكام املادة )

العقوبات يف احلدود املسموح بتطبيقها 
 قانونًا على اجلرمية ال  وقعت من املتهم.

 (100مادة )
من  ديناريعاقب بغرامة ال جتاوز مخسني 

أمهل بعد إنذاره طبقًا للفقرة األوىل مرن  
( من هذا القانون يف مراقبرة  82املادة )
وترتب علرى ذلرك تعرضره    الطفل، 

لالحنراف يف إحدى احلاالت املشار إليها 
 ( من هذا القانون.82يف املادة )

 (100مادة )
 .حذف هذه املادة 

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

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

 الواردتني يف النص.

النحروي يف كلمرة   تصحيح اخلطأ  -
 "ديناًرا" لتصبح " دينار"

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

 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 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (101مادة )
 

يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة دينار مرن  
سلم إليه الطفرل وأمهرل أداء إحردى    
واجباته إذا ترتب على ذلرك ارتكراب   

لالحنرراف يف   الطفل جرمية أو تعررض 
 إحدى احلاالت املبينة يف هذا القانون.

 (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 دينرار  
وأمهرل أداء  من سلم إليه الطفرل  

إحدى واجباته إذا ترتب على ذلك 
ارتكاب الطفل جرميرة أو تعررض   
لالحنراف يف إحدى احلاالت املبينرة  

 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  

 (102مادة )
 .حذف هذه املادة 

د إعـادة  ( بع68مادة ) – (210)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 68مادة ) – (210)مادة 
 الترقيم:

عدا األبوين واألجداد والزوج والزوجة 
يعاقب باحلبس وبغرامة ال تزيد على مائة 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
أخفى طفاًل حكم بتسليمه لشخص أو 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

جهة طبقًا ألحكام هذا القانون أو دفعره  
 للفرار أو ساعده على ذلك.

ألحكام هذا القانون أو دفعه جهة طبقًا 
 للفرار أو ساعده على ذلك.

 (103مادة )
دون اإلخالل بأي عقوبة أشرد يرنص   
عليها قانون آخر، يعاقب باحلبس مرن  
عرض طفراًل لالحنرراف أو إلحردى    

( مرن  82احلاالت املشار إليها يف املادة )
هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو 

له برأي   حرضه على سلوكها أو سهلها
وجه ولو مل تتحقرق حالرة التعررض    

 لالحنراف فعاًل.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عرن  
ثالثة أشهر إذا استعمل اجلاين مع الطفل 
وسائل إكراه أو هتديد أو كان من أصوله 

 (103مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  69مادة ) – (310)مادة 
 الترقيم:

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

 .(50)لتصبح  (82)من يف النص
وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    

 التعديل:
دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها 
قانون آخر، يعاقب باحلبس مرن عررض   
طفاًل لالحنراف أو إلحدى احلاالت املشار 

من هذا القانون بأن  (50)إليها يف املادة 
أعده لذلك أو ساعده أو حرضره علرى   

( بعد إعادة 69مادة ) – (310)مادة 
 الترقيم:

دون اإلخالل بأي عقوبة أشرد يرنص   
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 تتحقق حالة التعررض  

 لالحنراف فعاًل.
بة احلبس مدة ال تقل عرن  وتكون العقو

ثالثة أشهر إذا استعمل اجلاين مع الطفل 
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

أو من املسئولني عن تربيته أو مالحظتره  
 أو كان مسلمًا إليه مبقتضى القانون.

وقعت اجلرمية على ويف مجيع األحوال إذا 
أكثر من طفل ولو يف أوقرات خمتلفرة   
كانت العقوبة احلبس ملدة ال تقل عرن  
 ستة أشهر وال تزيد على مخس سنوات.

 
 

ا له بأي وجه ولرو مل  سلوكها أو سهله
 تتحقق حالة التعرض لالحنراف فعاًل.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عرن  
ثالثة أشهر إذا استعمل اجلاين مع الطفرل  
وسائل إكراه أو هتديد أو كان من أصوله 
أو من املسئولني عن تربيته أو مالحظته أو 

 كان مسلمًا إليه مبقتضى القانون.
وقعت اجلرمية على ويف مجيع األحوال إذا 

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

 وال تزيد على مخس سنوات

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 اجلرميرة   
على أكثر من طفل ولو يف أوقات خمتلفة 

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

 

 (104مادة )
 
 

 (104مادة )
 .حذف هذه املادة 

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

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -

( بعد إعادة 70مادة ) – (410)مادة 
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 
 
 
 
 

يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم 
قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزيرر  
 -التنمية االجتماعية أو وزيرر اإلعرالم  

يف دوائر اختصاصرهم   -حبسب األحوال
صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجررائم  

باملخالفة ألحكام هذا القرانون  ال  تقع 
 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

 احلكومة، مع إجراء التعديلني التاليني:

" والشئون اإلسـالمية إضافة عبارة " -
 " وزير العدل".بعد عبارة 

  بعرد كلمرة  " الثقافـة " إضافة كلمة -
 "وزير".

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

كون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم ي
 والشئون اإلسالمية وزير العدلقرار من 

باالتفاق مع وزير التنمية االجتماعيرة أو  
 -حبسب األحوال -اإلعالم و الثقافة وزير

يف دوائر اختصاصرهم صرفة الضربطية    
القضائية بالنسبة للجرائم ال  تقع باملخالفة 
ألحكام هذا القانون والقرارات الصرادرة  

 
 
 
 
 
 
 
 

يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم 
والشـئون   وزيرر العردل  قرار مرن  

باالتفاق مع وزيرر التنميرة    اإلسالمية
     اإلعرالم  و الثقافة االجتماعية أو وزير

يف دوائررر  -حبسررب األحرروال  -
اختصاصهم صفة الضربطية القضرائية   
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

بالنسبة للجرائم الر  تقرع باملخالفرة     تنفيذًا له.
ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة 

 تنفيذًا له.
 (105مادة )

 
االجتمراعيني  يصدر باختيار املرراقبني  

وحتديد الشروط الواجب توافرها فيهم، 
 قرار من وزير التنمية االجتماعية.

 (105مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  71مادة ) – (510)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 71مادة ) – (510)مادة 
 الترقيم:

االجتمراعيني  يصدر باختيار املرراقبني  
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 

( بعد إعادة 72مادة ) – (610)مادة 
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 
 
 
 
 

ال حيبس احتياطيًا الطفل الذي مل يبلرغ  
مخس عشرة سنة، وإذا كانت ظرروف  
الدعوى تستدعي التحفظ عليره جراز   
للمحكمة أن تأمر بتسرليم الطفرل إىل   

من هذا ( 91)واحد ممن ذكروا يف املادة 
القانون للمحافظة عليه وتقدمي الطفل عند 
كل طلب، ويعاقب على اإلخالل هبرذا  
 الواجب بغرامة ال جتاوز عشرين دينارًا.

وجيوز للمحكمة بداًل من اإلجراء السابق 

 .  (56)لتصبح  (91)يف النص من 
تصحيح اخلطرأ املطبعري يف كلمرة           -

 ".اإلجراءين" لتصبح " اإلجرائيني" 

 

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
   التعديل:

ال حيبس احتياطيًا الطفل الرذي مل يبلرغ   
مخس عشرة سنة، وإذا كانرت ظرروف   
الدعوى تستدعي التحفظ عليره جراز   

الطفل إىل واحد للمحكمة أن تأمر بتسليم 
من هذا القانون  (56) ممن ذكروا يف املادة

للمحافظة عليه وتقدمي الطفل عند كرل  
طلب، ويعاقب على اإلخالل هبذا الواجب 

 بغرامة ال جتاوز عشرين دينارًا.

 
 
 
 
 

ال حيبس احتياطيًا الطفل الذي مل يبلرغ  
ظرروف  مخس عشرة سنة، وإذا كانت 

الدعوى تستدعي التحفظ عليره جراز   
للمحكمة أن تأمر بتسرليم الطفرل إىل   

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

 عشرين دينارًا.
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 نصوص مشروع القانون
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 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

أن تأمر بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية 
االجتماعية أو اجلمعيات االجتماعية مدة 

ه عند كرل  ال تزيد على أسبوع وتقدمي
 اإلجرائينيطلب، وإذا تعذر تنفيذ أي من 

املتقدمني أمرت احملكمرة برأن يكرون    
 اإليداع يف مركز رعاية األحداث.

وجيوز للمحكمة بداًل من اإلجراء السابق 
أن تأمر بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية 

جتماعية مدة االجتماعية أو اجلمعيات اال
ال تزيد على أسبوع وتقدميه عنرد كرل   

 اإلجراءينطلب، وإذا تعذر تنفيذ أي من 
املتقدمني أمرت احملكمة بأن يكون اإليداع 

 يف مركز رعاية األحداث.

وجيوز للمحكمة بداًل مرن اإلجرراء   
أمر بإيداعرره إحرردى السررابق أن ترر

مؤسسررات الرعايررة االجتماعيررة أو 
اجلمعيات االجتماعية مدة ال تزيد على 
أسبوع وتقدميه عند كل طلرب، وإذا  

املتقدمني  اإلجراءينتعذر تنفيذ أي من 
أمرت احملكمة بأن يكرون اإليرداع يف   

 مركز رعاية األحداث.
 (107مادة )

 
 
 
 
 

 (107مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  73مادة ) – (710)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

" منـهما تصحيح النحوي يف كلمة " -
 ".منهملتصبح "

( بعد إعادة 73مادة ) – (710)مادة 
 الترقيم:

 

 
 

حداث من ثالثة قضاة، تشكل حمكمة األ
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

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

 تصدر احملكمة حكمها.
مرن  ويعني اخلبريان املشار إليهما بقرار 

وزير العدل باالتفاق مع وزيرر التنميرة   
االجتماعية وحتدد الشرروط الواجرب   

-  

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
   التعديل:

تشكل حمكمة األحداث من ثالثة قضراة،  
ويعاون احملكمة خربريان مرن املرراقبني    
االجتماعيني أحدمها علرى األقرل مرن    
النساء، ويكون حضرورمها إجرراءات   
احملكمة وجوبيًا وعلى اخلبريين أن يقردما  
تقريرمها للمحكمة بعد حبرث ظرروف   
الطفل من مجيع الوجوه، وذلك قبرل أن  

 حكمها. تصدر احملكمة
ويعني اخلبريان املشار إليهما بقررار مرن   
وزير العدل باالتفاق مع وزيرر التنميرة   
االجتماعية وحتدد الشرروط الواجرب   

ويعاون احملكمة خبريان مرن املرراقبني   
االجتماعيني أحدمها على األقرل مرن   
النساء، ويكون حضرورمها إجرراءات   
احملكمة وجوبيًا وعلى اخلبريين أن يقدما 
تقريرمها للمحكمة بعد حبث ظرروف  
الطفل من مجيع الوجوه، وذلك قبل أن 

 تصدر احملكمة حكمها.
ملشار إليهما بقرار مرن  ويعني اخلبريان ا

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

 التنمية االجتماعية.
ويكون استئناف األحكام الصادرة مرن  
حمكمة األحداث أمام دائرة اسرتئنافية  
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 نصوص مشروع القانون
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 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

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  

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

 السابقتني يف تشكيل هذه احملكمة.

توافرها فيمن يعني خبريًا بقرار من وزيرر  
 التنمية االجتماعية.

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

على األقرل بدرجرة    منهمقضاة، اثنان 
رئيس حمكمة، ويراعى حكرم الفقررتني   

 السابقتني يف تشكيل هذه احملكمة.

تشكل بكل حمكمة ابتدائية من ثرالث  
على األقل بدرجرة   منهمنان قضاة، اث

رئيس حمكمة، ويراعى حكم الفقررتني  
 السابقتني يف تشكيل هذه احملكمة

 (108مادة )
 
 
 
 
 

 (108مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  74مادة ) – (810)مادة 
 الترقيم:

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

( إىل 211)الواردة يف الرنص مرن   
 (66) لتصبح  (213( واملادة )213)

( بعد إعادة 74مادة ) – (810)مادة 
 الترقيم:
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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  

( واملرادة  213( إىل )211) املواد مرن 
 ( من هذا القانون.213)

 .(72واملادة ) (69)إىل 

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

ختتص حمكمة األحداث دون غريها بالنظر 
يف أمر الطفل عند اهتامه يف إحدى اجلرائم 
أو تعرضه لالحنراف، كما ختتص بالفصل 
يف اجلرائم املنصوص عليها يف املواد مرن  

من هرذا   (72واملادة ) (69)إىل  (66)
 .القانون

 
 

 

ختتص حمكمة األحرداث دون غريهرا   
بالنظر يف أمر الطفل عنرد اهتامره يف   
إحدى اجلرائم أو تعرضره لالحنرراف،   
كما ختتص بالفصل يف اجلرائم املنصوص 

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

 (109مادة )
 

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

 (109مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  75مادة ) – (910)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

إعادة ( بعد 75مادة ) – (910)مادة 
 الترقيم:

تبع أمام حمكمة األحرداث يف مجيرع   ي
األحوال القواعد واإلجراءات املقررة يف 
مواد اجلنح ما مل ينص القرانون علرى   
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 نصوص مشروع القانون
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 خالف ذلك.
 

 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 
وتتحمل الدولة أتعابه ال  تقدرها احملكمة 

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 للمحكمة أن تندب له حماميرًا يف  

 (110مادة )
 .حذف هذه املادة 

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

 إعادة صياغة املادة على النحو التايل: -

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

ويف مرحليت التحقيـق   حمام يدافع عنه،
فإذا مل يكن قد اختار حماميـًا   واحملاكمة،

تولت النيابة العامة أو احملكمـة ندبـه   
وتتحمل الدولة أتعابـه الـيت تقـدرها    

 .احملكمة

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

 
 اد اجلناياتجيب أن يكون للطفل يف مو

ـًا  واجلنح املعاقب عليها باحلبس وجوب
ويف مرحليت التحقيـق   حمام يدافع عنه،

فإذا مل يكن قد اختار حماميًا  واحملاكمة،
تولت النيابة العامة أو احملكمـة ندبـه   
وتتحمل الدولة أتعابه الـيت تقـدرها   

 .احملكمة
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 مواد اجلنح.
 
 

 (111مادة )
 

ال جيوز أن حيضر حماكمة الطفرل أمرام   
األحداث إال أقاربره والشرهود   حمكمة 

واحملامون واملراقبون االجتماعيون ومرن  
 جتيز له احملكمة احلضور بإذن خاص.

وللمحكمة 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 

اج حماميه أو املراقب الطفل أن تأمر بإخر

 (111مادة )
 ذف هذه املادةح. 

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

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

تصحيح اخلطرأ املطبعري يف كلمرة     -
 "ويكتفى" لتصبح "ويكتفي"
أحد والديه أو املتويل استبدال عبارة " -

الرواردة يف   "أو وليه"بعبارة  رعايته "
 هناية املادة  

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

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

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

 جتيز له احملكمة احلضور بإذن خاص.
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل مرن  
اجللسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد مرن  
ذكررروا يف الفقرررة السررابقة إذا رأت 
ضرورة لذلك، على أنه ال جيوز يف حالة 

تأمر بإخراج حماميه أو إخراج الطفل أن 
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االجتماعي، كما ال جيروز للمحكمرة   
احلكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل مبا مت 
يف غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء 
الطفل من حضور احملاكمرة بنفسره إذا   

 يويكتفرأت أن مصلحته تقتضي ذلك، 
حبضور وليه أو وصيه نيابة عنه، ويف هذه 

 يا.احلالة يعترب احلكم حضور

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

 جتيز له احملكمة احلضور بإذن خاص.
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل مرن  
اجللسة بعد سؤاله أو بإخراج أحرد مرن   
ذكروا يف الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة 
لذلك، على أنه ال جيوز يف حالة إخرراج  
الطفل أن تأمر بإخراج حماميه أو املراقرب  
االجتماعي، كما ال جيروز للمحكمرة   
احلكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل مبرا مت  

غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء يف 
الطفل من حضور احملاكمة بنفسه إذا رأت 

حبضور  ويكتفىأن مصلحته تقتضي ذلك، 

املراقب االجتمراعي، كمرا ال جيروز    
للمحكمة احلكم باإلدانة إال بعد إفهرام  
الطفل مبا مت يف غيبته مرن إجرراءات،   
وللمحكمة إعفاء الطفل مرن حضرور   
احملاكمة بنفسره إذا رأت أن مصرلحته   

والديـه  حبضور  ويكتفىتقتضي ذلك، 
أو وصيه نيابة عنره،   أو املتويل رعايته

 ويف هذه احلالة يعترب احلكم حضوريا.
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أو وصيه نيابرة   والديه أو املتويل رعايته
عنه، ويف هرذه احلالرة يعتررب احلكرم     

 حضوريا.
 (112مادة ) 

جيب على احملكمة يف حاالت التعررض  
لالحنراف ويف مواد اجلنايرات واجلرنح   
وقبل الفصل يف أمر الطفل أن تستمع إىل 
أقوال املراقب االجتماعي بعرد تقدميره   

الطفل يوضح العوامل الر    حبالةتقريرًا 
دفعت الطفل لالحنراف أو التعرض لره  
ومقترحات إصالحه كما جيوز للمحكمة 

 االستعانة يف ذلك بأهل اخلربة.

 (112مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  78مادة ) – (121)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

بعد إعادة ( 78مادة ) – (121)مادة 
 الترقيم:

جيب على احملكمة يف حاالت التعررض  
لالحنراف ويف مواد اجلنايات واجلرنح  
وقبل الفصل يف أمر الطفل أن تستمع إىل 
أقوال املراقب االجتماعي بعد تقدميره  

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

حكمة االستعانة يف ذلرك بأهرل   للم
 اخلربة.
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 (113مادة )
إذا رأت احملكمة أن حالة الطفل البدنيرة  
أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل 
الفصل يف الدعوى قررت وضعه حترت  
املالحظة يف أحد األماكن املناسبة الر   
تلزم لذلك، ويوقف السري يف الدعوى إىل 

 أن يتم هذا الفحص.

 (113مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  79مادة ) – (131)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 79مادة ) – (131مادة 
 الترقيم:

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

يف أحد األماكن املناسبة الر    املالحظة
تلزم لذلك، ويوقف السري يف الردعوى  

 إىل أن يتم هذا الفحص.
 (114مادة )

 
ال تقبل الدعوى املدنية أمرام حمكمرة   

 األحداث.

 (114مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  80مادة ) – (141)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

( بعد إعادة 80مادة ) – (141)مادة 
 الترقيم:

ال تقبل الدعوى املدنية أمرام حمكمرة   
 األحداث.

 (115مادة )
 

 (115مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  81مادة ) – (151)مادة 
 الترقيم:

( بعد إعادة 81مادة ) – (151)مادة 
 الترقيم:



671 

 

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

املادة كمرا وردت مرن   املوافقة على  -
 احلكومة.

يكون احلكم الصرادر علرى الطفرل    
بالتدابري واجب التنفيذ ولو كان قراباًل  

 لالستئناف.
 (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 ملصلحة الطفل طرق الطعن املقررة 

 يف القانون.

 (116مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  82مادة ) – (161)مادة 
 الترقيم:

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

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

بعرد كلمرة    "قانونـًا" كلمة  إضافة -
 . "املسئول عنه"

وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد   
 التعديل على النحو التايل:

كل إجراء مما يوجب القانون إعالنه إىل 

( بعد إعادة 82مادة ) – (161)مادة 
 الترقيم:

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

و إىل أ املتويل رعايتهأو  هوالديإىل أحد 
، ولكل من هؤالء أن قانونًا سئول عنهامل

يباشر ملصلحة الطفل طرق الطعن املقررة 
 يف القانون.
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الطفل وكل حكم يصدر يف شأنه، يبلغ 
و إىل أ رعايتهاملتويل أو  هوالديإىل أحد 
، ولكل من هؤالء أن قانونًا املسئول عنه

يباشر ملصلحة الطفل طرق الطعن املقررة 
 يف القانون.

 (117مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 (117مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  83مادة ) – (171)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
تعديل ترقيم املادة الوارد احلكومة، مع 
 . (73)لتصبح  (217)يف النص من

بعبارة  "للمتويل رعايته"استبدال عبارة  -
 "ملن له والية عليه"

 "احلكم".قبل كلمة  "يف"كلمة  إضافة  -

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
( بعد إعادة 83مادة ) – (171)مادة 

 الترقيم:
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جيوز استئناف األحكام الصرادرة مرن   
حمكمة األحداث، عدا األحكرام الر    
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.
ويرفع االستئناف أمام الدائرة املنصروص  

 ( من هذا القانون.217عليها يف املادة )
 
 
 

 التعديل:
جيوز استئناف األحكام الصرادرة مرن   
حمكمة األحداث، عدا األحكام ال  تصدر 

للمتويل بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو 
فال جيوز استئنافها إال خلطرأ يف   ،رعايته

تطبيق القانون أو بطرالن احلكرم أو يف   
 احلكم. يف اإلجراءات أثر

ويرفع االستئناف أمام الدائرة املنصروص  
 من هذا القانون.( 73)ملادة عليها يف ا

 
 

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

فال جيوز اسرتئنافها   ،للمتويل رعايتهأو 
إال خلطأ يف تطبيق القرانون أو بطرالن   

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

 من هذا القانون.( 73)عليها يف املادة 
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 كما وردت من احلكومة
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 (118مادة )
 

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 الر  أصردرت   
احلكم إلعادة النظر فيه وفقًا للقرانون،  
وإذا حكم على املتهم باعتبار أنره بلرغ   
الثامنة عشرة سنة مث ثبت مرن األوراق  
الرمسية أنه مل يبلغها رفعت النيابة العامرة  
 األمر إىل احملكمة ال  أصدرت احلكرم 

 إلعادة النظر فيه.
ويف احلالتني السابقتني يوقف تنفيذ احلكم 
وجيوز التحفظ على احملكوم عليه طبقرًا  

 (118مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  84مادة ) – (181)مادة 
 الترقيم:

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

 .  (72)لتصبح  (213)يف النص من 
يف كلمرة  تصحيح اخلطأ اإلمالئري   -

 ".أوراقه" لتصبح "أوراق"

 "بلغ"بكلمة  "جتاوز"استبدال كلمة  -

بكلمة  "للنيابة العامة"دال كلمة استب -
 "لإلدعاء".

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أنه بلغ 
 أوراقـه اخلامسة عشرة سنة مث ثبت من 

( بعد إعادة 84مادة ) – (181)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 الر     
أصدرت احلكم إلعادة النظر فيه وفقرًا  
للقانون، وإذا حكم على املتهم باعتبرار  

الثامنة عشرة سنة مث ثبت من  جتاوزأنه 
األوراق الرمسية أنه مل يبلغهرا رفعرت   
النيابة العامة األمرر إىل احملكمرة الر     

 حلكم إلعادة النظر فيه.أصدرت ا
ويف احلالتني السابقتني يوقرف تنفيرذ   
احلكم وجيوز التحفظ على احملكوم عليه 
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 نصوص مشروع القانون
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 ( من هذا القانون.213للمادة )
وإذا حكم على املتهم باعتباره طفاًل، مث 
ثبت من األوراق الرمسية أنه بلغ الثامنرة  
عشرة جيوز لالدعاء أن يرفع األمرر إىل  

ت احلكم لتعيد النظر احملكمة ال  أًصدر
فيه علرى النحرو املربني يف الفقررتني     

 السابقتني.

الرمسية أنه مل يبلغها، رفعت النيابة العامرة  
األمر إىل احملكمة ال  أصردرت احلكرم   
إلعادة النظر فيه وفقًا للقانون، وإذا حكم 

الثامنة عشرة  جتاوزعلى املتهم باعتبار أنه 
سنة مث ثبت من األوراق الرمسيرة أنره مل   
يبلغها رفعت النيابرة العامرة األمرر إىل    

كم إلعادة النظر احملكمة ال  أصدرت احل
 فيه.

ويف احلالتني السابقتني يوقف تنفيذ احلكم 
وجيوز التحفظ على احملكوم عليره طبقرًا   

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

الثامنة  جتاوزثبت من األوراق الرمسية أنه 
فع األمرر  ترأن  للنيابة العامةعشرة جيوز 

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

الثامنة  جتاوزثبت من األوراق الرمسية أنه 
فع األمر ترأن  للنيابة العامةعشرة جيوز 

ويف احلالتني السابقتني يوقرف تنفيرذ   
احلكم وجيوز التحفظ على احملكوم عليه 

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

الثامنة  جتاوزثبت من األوراق الرمسية أنه 
فع األمر ترأن  للنيابة العامةعشرة جيوز 

احلكم لتعيرد  إىل احملكمة ال  أًصدرت 
النظر فيه على النحو املبني يف الفقررتني  

 السابقتني.
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ال  أًصدرت احلكرم لتعيرد    إىل احملكمة
النظر فيه على النحو املربني يف الفقررتني   

 السابقتني.
 

 (119مادة )
خيتص رئيس حمكمة األحداث بالفصل يف 
مجيع املنازعرات وإصردار القررارات    
واألوامر املتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة 
بالنسبة لألطفال، ويتقيد يف الفصرل يف  
إشكاالت التنفيذ بالقواعرد املنصروص   

 يف قانون اإلجراءات اجلنائية.عليها 
ويقوم رئيس حمكمة األحرداث أو مرن   
يندبه من خبريي احملكمرة بزيرارة دور   
اإليواء ومركز التدريب املهين ومؤسسات 

 (119مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  85مادة ) – (191)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 85مادة ) – (191)مادة 
 الترقيم:

خيتص رئيس حمكمة األحداث بالفصرل  
وإصدار القررارات  يف مجيع املنازعات 

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  
يندبه من خبريي احملكمة بزيرارة دور  
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الرعاية االجتماعية لألطفرال ومعاهرد   
التأهيل املهين واملستشفيات املتخصصرة  
وغري ذلك من اجلهات ال  تتعاون مرع  

ة يف دائررة  حمكمة األحرداث والواقعر  
اختصاصها، وذلك كل ثالثة أشهر على 

 األقل.

اإليررواء ومركررز الترردريب املهررين 
مؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال و

ومعاهد التأهيل املهرين واملستشرفيات   
املتخصصة وغري ذلك من اجلهات الر   
تتعاون مع حمكمة األحداث والواقعة يف 
دائرة اختصاصها، وذلك كرل ثالثرة   

 أشهر على األقل.
 (120مادة )

 
فيما عدا تدبري التوبيخ يتروىل املراقرب   

نفيذ التردابري  االجتماعي اإلشراف على ت
( من هرذا  88املنصوص عليها يف املادة )

القانون ومالحظة احملكوم عليه وتقردمي  
التوجيهات له وللقائمني علرى تربيتره،   

 (120مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  86مادة ) – (201)مادة 
 الترقيم:

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

 .  (54)لتصبح  (88)يف النص من 

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    
 التعديل:

( بعد إعادة 86مادة ) – (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،  
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وعليه أن يرفع إىل حمكمرة األحرداث   
تقارير دورية عن الطفل الذي يتوىل أمره 

 واإلشراف عليه.
وعلى املسئول عن الطفل إخبار املراقب 

الة مروت الطفرل أو   االجتماعي يف ح
مرضه أو تغيري سكنه أو غيابه دون إذن، 
 وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه.

 
 

فيما عدا تدبري التوبيخ يتروىل املراقرب   
االجتماعي اإلشراف على تنفيذ التردابري  

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 حالة موت الطفل أو مرضه 

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

وعليه أن يرفع إىل حمكمرة األحرداث   
تقارير دورية عن الطفل الذي يتوىل أمره 

 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  87مادة ) – (211)مادة 
 الترقيم:

( بعد إعادة 87مادة ) – (211)مادة 
 الترقيم:
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إذا خالف الطفل حكم التدبري املفروض 
( إىل 92عليه مبقتضي إحدى املواد من )

( من هذا القانون فللمحكمرة أن  92)
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.

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

( إىل 92)الواردتني يف الرنص مرن   
 .(56( إىل )06)لتصبحان  (92)
 

ذلك يكون نـص املـادة بعـد    وعلى 
 التعديل:

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

من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر  (56)
بعد مساع أقواله بإطالة مدة التدبري مبرا ال  
يتجاوز نصف احلد األقصى املقرر يف املواد 

ًا آخرر  املشار إليها أو أن تستبدل به تدبري
 .يتفق مع حالته

 
 
 
 
 
 

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

من هذا القانون فللمحكمرة 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.



668 

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (122مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (122مادة )
 

 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  88مادة ) – (221)مادة 
 الترقيم:

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

 .(63)لتصبح  (97)يف النص من 
األمالئي حبذف اهلمزة تصحيح اخلطأ  -

لتصربح   " إطالعهـا  "من  كلمرة  
 "طالعها"ا

 "إىل "تصحيح اخلطأ املطبعي يف كلمة  -
 "إال"لتصبح 

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

وعلى ذلك يكون نـص املـادة بعـد    

( بعد إعادة 88مادة ) – (221)مادة 
 الترقيم:
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

للمحكمة 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 
إليه، بإهناء التدبري أو تعرديل نظامره أو   

( من 97بإبداله، 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.

 التعديل:

للمحكمة فيما عدا تدبري التوبيخ أن تأمر 
على التقارير املقدمة إليها أو  طالعهاابعد 

بناء على طلب النيابة العامة أو الطفرل أو  
أو  أحد والديه أو املتـويل رعايتـه  من 

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

من هذا القانون، وإذا  (63)حكم املادة 
بعد  إاليده رفض هذا الطلب فال جيوز جتد

مرور ثالثة أشهر على األقل من تراريخ  
رفضه، ويكون احلكم الصرادر يف هرذا   

 الشأن غري قابل للطعن.

 
للمحكمة فيما عدا تردبري التروبيخ أن   

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

أحد والديـه أو املتـويل   الطفل أو من 
أو من سلم إليه، أو الوصاية عليه  رعايته

بإهناء التدبري أو تعديل نظامه أو بإبداله، 
من هرذا   (63)مع مراعاة حكم املادة 

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.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (123مادة )
 

ال ينفذ أي تدبري تعذر أو أغفل تنفيرذه  
سنة كاملة من يوم النطق به إال بقررار  
يصدر من احملكمة بناًء على طلب النيابة 

 االجتماعي.العامة بعد أخذ رأي املراقب 

 (123مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  89مادة ) – (231)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 89مادة ) – (231)مادة 
 الترقيم:

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

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

 االجتماعي.
 (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 

( بعد إعـادة  90مادة ) – (241)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 

( بعد إعادة 90مادة ) – (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.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (125مادة ) 
 

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

 الباب.
 
 
 
 
 
 
 

 (125مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  91مادة ) – (251)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

 
( بعد إعـادة  92مادة ) – (261)مادة 

 الترقيم:
 

تأخذ الررقم   استحداث مادة جديدة -
( ويعاد ترقيم املواد ال  تليهرا،  91)

 يكون نصها كالتايل:
حيظر والدا الطفل او املتـويل رعايتـه   "

خالل أربعة وعشرين ساعة من تـاريخ  
القبض عليه من قبل السلطات املختصة 

( بعد إعادة 91مادة ) – (251)مادة 
 الترقيم:

ال يلزم األطفال برأداء أي رسروم أو   
ف عن مجيع الدعاوى املتعلقة هبذا مصاري
 الباب.
( بعد إعادة 92مادة ) – (261)مادة 

 الترقيم:
 

حيظر والدا الطفل او املتويل رعايتـه  "
خالل أربعة وعشرين ساعة من تاريخ 
القبض عليه مـن قبـل السـلطات    

 املختصة بذلك".
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 بذلك".
 (126مادة )

 
 
 
 
 
 
 

يكون تنفيذ العقوبات املقيردة للحريرة   
هبا على األطفال يف مؤسسرات  احملكوم 

عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار مرن  
وزير التنمية االجتماعية باالتفراق مرع   

 وزير الداخلية.

 (126مادة )
 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  93مادة ) – (271)مادة 
 الترقيم:

املوافقة على املادة كمرا وردت مرن    -
 احلكومة.

تصحيح اخلطرأ املطبعري يف كلمرة     -
 "تنفذ"لتصبح  "تنفيذ"

ذلك يكون نـص املـادة بعـد    وعلى 
 التعديل:

يكون تنفيذ العقوبات املقيردة للحريرة   
احملكوم هبا على األطفرال يف مؤسسرات   
عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار مرن  
وزير التنمية االجتماعية باالتفاق مع وزير 

 الداخلية.

( بعد إعادة 93مادة ) – (271)مادة 
 الترقيم:

 
 
 
 
 
 

يكون تنفيذ العقوبات املقيدة للحريرة  
هبا على األطفال يف مؤسسرات   احملكوم

عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار مرن  
وزير التنمية االجتماعية باالتفاق مرع  

 وزير الداخلية.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

فإذا بلغ سن الطفل واحدًا وعشرين عامًا 
عليه العقوبة أو املدة الباقية منها يف  تنفيذ

أحد السجون العمومية، وجيوز مع ذلك 
سة العقابية استمرار التنفيذ عليه يف املؤس

إذا مل يكن هناك خطرورة مرن ذلرك    
وكانت املدة الباقية من العقوبة ال تتجاوز 

 ستة أشهر.

فإذا بلغ سن الطفل واحدًا وعشرين عامًا 
ية منرها يف  عليه العقوبة أو املدة الباق تنفذ

أحد السجون العمومية، وجيوز مع ذلرك  
استمرار التنفيذ عليه يف املؤسسة العقابيرة  
إذا مل يكن هناك خطورة من ذلك وكانت 
املدة الباقية من العقوبة ال تتجراوز سرتة   

 أشهر.

فإذا بلغ سن الطفل واحدًا وعشرين عامًا 
عليه العقوبة أو املدة الباقية منها يف  تنفذ

أحد السجون العمومية، وجيوز مع ذلك 
سة العقابية استمرار التنفيذ عليه يف املؤس

إذا مل يكن هناك خطورة مرن ذلرك   
وكانت املدة الباقيرة مرن العقوبرة ال    

 تتجاوز ستة أشهر.
( بعد إعـادة  94مادة ) –( 128مادة )  

 الترقيم
قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -

( ومراعاة إعادة ترقيم 92تأخذ الرقام )
 املواد ال  تليها ، يكون نصها كالتايل:

" مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  
ينص عليها قـانون آخـر يعاقـب    

( بعد إعادة 94مادة ) –( 128مادة )
 الترقيم

 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص 
عليها قانون آخر يعاقب بـاحلبس أو  
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

باحلبس أو بغرامـة ال تزيـد علـى    
مخسمائة دينار كل مـن نشـر أيـة    
معلومة عن اجلرائم الـيت يرتكبـها   
الطفل تؤدي إىل التعرف على هويته 

 يف أي وسيلة من وسائل النشر".

بغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار كل 
من نشر أية معلومة عن اجلرائم الـيت  
يرتكبها الطفل تؤدي إىل التعرف على 

 .ويته يف أي وسيلة من وسائل النشره

( بعد إعـادة  95مادة ) –( 129مادة )  
 الترقيم
جنة استحداث مرادة جديردة   قررت الل

( ومراعاة إعادة تررقيم  92تأخذ الرقام )
 املواد ال  تليها ، يكون نصها كالتايل:

" ال تعترب إدانة الطفل أسبقية وال تسجل 
 له"

( بعد إعادة 95مادة ) –( 129مادة )
 الترقيم

 
 
 

" ال تعترب إدانة الطفـل أسـبقية وال   
 تسجل له"
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

 (127مادة )
 
 
 
 
 
 
 

ينشأ لكل طفل حمكوم عليه ملف تنفيرذ  
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  
امللف على رئيس احملكمة قبل اختراذ أي  

 (127مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 .حذف هذه املادة 

( بعد إعـادة  96مادة ) – (301)مادة 
 الترقيم:

وحيفظ هـذا امللـف    إضافة عبارة " -
بسرية تامة وحيظر على الغري االطالع 

" بعد كلمة عليه إال املصرح هلم بذلك
 وأوامر وأحكام .

بعد التعديل  املادة نصذلك يكون  وعلى
 على النحو التايل :

لكل طفل حمكوم عليه ملف تنفيرذ   ينشأ
يضم إليه ملف املوضوع تودع فيه مجيرع  
األوراق املتعلقة بتنفيذ احلكم الصادر عليه 
ويثبت فيه ما صدر بشأن التنفيرذ مرن   

وحيفظ هذا امللف  قرارات وأوامر وأحكام
بسرية تامة وحيظر على الغري االطـالع  

( بعد إعادة 96مادة ) – (301)مادة 
 الترقيم:

 
 
 
 
 
 

ينشأ لكل طفل حمكوم عليه ملف تنفيذ 
يضم إليه ملف املوضوع تودع فيه مجيع 
األوراق املتعلقة بتنفيذ احلكم الصرادر  

بشأن التنفيرذ  عليه ويثبت فيه ما صدر 
وحيفظ هذا  من قرارات وأوامر وأحكام

امللف بسرية تامة وحيظر علـى الغـري   
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النواب كما أقرها
 توصية جلنة شؤون املرأة والطفل

 نصوص املواد

 هتا اللجنةكما أقر

إجراء من اإلجراءات املنصوص عليها يف 
 نون.هذا القا

، ويعرض هذا عليه إال املصرح هلم بذلك
ى رئيس احملكمة قبل اختراذ أي  امللف عل

إجراء من اإلجراءات املنصوص عليهرا يف  
 هذا القانون.

 
 
 

، االطالع عليه إال املصرح هلم بـذلك 
ويعرض هذا امللف على رئيس احملكمرة  
قبل اختاذ أي إجراء مرن اإلجرراءات   

 املنصوص عليها يف هذا القانون.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


