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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاني للجنة 

شؤون املرأة والطفل خبصوص 

مشروع قانون بشأن محاية 

األسرة من العنف، )املعد يف 

ضوء االقرتاح بقانون املقدمة 

 .من جملس النواب(
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 4102  فبـــراير 6 التاريخ:

  شؤون املرأة والطفل للجنةين لثاالتقريـر التكميلي ا

 حول 

 مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 مقدمـة :

استلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 

من دور م، 1028 يناير 4(  املؤرخ يف 8د  3ف ص ل م ط/ 468جملس الشورى رقم )رئيس 

املوافقة على طلب اللجنة والذي مت مبوجبه  ،ثالثمن الفصل التشريعي ال رابعاالنعقاد العادي ال

مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف )املعد يف ضوء االقتراح ( من 2باسترداد املادة )

 املقدم من جملس النواب(بقانون 

كتاب صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس  اللجنةاستلمت كما 

من دور االنعقاد م، 1028 يناير 12(  املؤرخ يف 8د  3ف ص ل م ط/ 478الشورى رقم )

اد املوافقة على طلب اللجنة باستردوالذي مت مبوجبه  ،الثالثمن الفصل التشريعي  الرابعالعادي 

مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنف )املعد يف ( وما يليها من مواد متبقية من 1املادة )
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 ة مواد مشروع القانوندراسإعادة على أن تتم  ، ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 ليتم عرضه على اجمللس. اوإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهن

 أواًل :  إجراءات اللجنة:

 :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 
 

 تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماعات التالية: .2
 دور االنعقاد التاريخ االجتماع الرقم
 الرابع 1028يناير  26 الرابع 2
 الرابع 1028يناير  21 اخلامس 1
 الرابع 1028يناير  16 السادس 3
 الرابع 1028فرباير  1 السابع 4

 
البحث قانون موضوع باالقتراح باطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  .1

 : مايلي واليت اشتملت على والدراسة
 
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع القانون موضوع البحث بشأنه.  -

 )مرفق(مرئيات اجمللس األعلى للمرأة.  -

 

 )مرفق(محاية األسرة. حول مشروع قانون مقدم من االحتاد النسائي البحريين  مقترح -
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 )مرفق(محاية األسرة. حول مشروع قانون حتاد النسائي البحريين مرئيات اال -

مرئيات وزارة التنمية االجتماعية وتتضمن مقترحات للتعديل على بعض مواد   -

 )مرفق(املشروع.

 .)مرفق(محاية األسرة من العنفمرئيات وزارة الداخلية حول مشروع قانون  -

 )مرفق( سالمية.إلاؤون مرئيات اجمللس األعلى للش -

 . )مرفق(سالمية واألوقافإلا ؤونمرئيات وزارة العدل والش -

مذكرة بالرأي القانوين حول مشروع القانون مقدم من املستشار القانوين الدكتور علي  -

 .)مرفق(الطوالبة

 .)مرفق(والباحث القانوين لتعديل مشروع القانون القانوينجدول باقتراحات املستشار  -

 ملكةللم 1004( لسنة 6مقارنة بني مشروع القانون وقانون احلماية من العنف األسري رقم ) -

 )مرفق(األردنية اهلامشية.  

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته.  -

 )مرفق(. مشروع القانون ومذكرة هيئة االفتاء والتشريع بشأنه -

 

 ىل اجتماعها كل من:إ. دعت اللجنة 8

  ،حيث حضر ممثاًل عنها:وزارة التنمية االجتماعية 
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والتأهيل الوكيل املساعد للرعاية    أ. بدرية يوسف اجليب .2

 االجتماعي

 .لوزارة التنمية االجتماعية املستشار القانوين   د. أسامة كامل متويل .1

 ن القانونية.ؤورئيس قسم الش  السيد عبداهلل إبراهيم اجلودر .3

 
 :حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللس 

 املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس.  الدكتور علي حسن الطوالبه .2

 أخصائي قانوين.  السيدة ميادة جميد معارج. 1

 

  السيدة أمل عبداهلل حممدتوىل أمانة سـر اللجنة. 

 

ـًا: آراء اجلهات:  ثانيـ

 :محاية األسرة من العنفوزارة التنمية االجتماعية على املادة األوىل من مشروع رأي 

املادة الواردة يف )تعديل بعض التعريفات بباقتراح  تقدمت وزارة التنمية االجتماعية

البعض منها تتعلق بترتيب تسلل  -تفاوتت بني تعديالت شكلية  مشروع القانون( من األوىل

وتعديالت موضوعية على مواد املشروع ، كما بني ممثلو الوزارة أن لدى الوزارة   - التعريفات
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ة النظر عددًا من املالحظات على باقي املواد اليت تود أن تطلع عليها اللجنة إلعاد

فيهــــــــا ؛ ملا هلذه التعديالت من أمهية إلخراج مشروع القانون يف صورة متكاملة 

حبيث حيقق كافة األهداف املرجوه منه ، وقد قدمت الوزارة كذلك مذكرة تتضمن عددًا من 

مبينة بالتفصيل يف املرئيات املالحظات واملقترحات لتعديل بعض مواد مشروع القانون وهي 

 .)مرفق(ةاملرفق

 ثالًثا: رأي اللجنة:
مشروع قانون بشـأن محايـة   املادة األوىل اخلاصة بالتعريفات من تدارست اللجنة 

واطلعـت   األسرة من العنف )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(،
التعديل املقدم من وزارة التنمية االجتماعية حول املادة ، كما اطلعت اللجنـة    قتراحاعلى 

عد تدارس اآلراء واملالحظات وب ، يليها من مواد ( وما1على مقترح الوزارة حول املادة )
وبعـد االطـالع علـى رأي وزارة التنميـة     ،  اليت أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة

دل وجهات النظر بني أعضـاء اللجنـة   اتببعد ، و مشروع القانوناالجتماعية حول مواد 
، حيث متت إعادة ه حول لشؤون اللجان واملستشار القانوينوزارة التنمية االجتماعية  وممثلي

عدد مـن  خلصت اللجنة إىل ضرورة إجراء ،  دراسة املشروع بناًء على املعطيات اجلديدة
ـ وذلك بإعادة صياغة وإعادة ترتعديالت ال رج قيم بعض املواد يف مشروع القانون حبيث ي

وحمققة ألهدافه األساسية اليت حتافظ على كيان األسرة  مشروع هذا القانون بصورة ُمرضية
)أ. نص عليها الدستور يف املادة اخلامسة منه، واليت أكدت على أن  كمامتاسكها وترابطها و

لوطن، حيفـ  القـانون ايا ـا    األسرة أساس اجملتمع، قوامها الدين واألخالق وحب ا
الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة، ويرعى الـنءء،  
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وحيميه من االستغالل، ويقيه اإلمهال األديب واجلسماين والروحي. اما ُتعـ  الدولـة   
 .خاصة بنمو الشباب البدين واخللقي والعقلي(

 
الوطين على ما تقدم، باعتبار أن األسـرة مـن القـيم     العمل وكذلك أكد ميثاق

)البند سادًسا األساسية يف اجملتمع اليت ينبغي التمسك هبا واحلفاظ عليها، بل والدفاع عنها. 
 .من الفصل األول(

من أجل حتقيق هذه القيم واملبادئ ويف مقدمتها احلفاظ على األسرة، رأت اللجنـة  و
قانون يف جمتمعنا، للحفاظ على كيان األسرة من التفكـك  أمهية صدور مثل هذا املشروع ب

، يف حميطهـا واالعتداءات اجلسدية واجلنسية والنفسية اليت قد ترتكب من فرد على آخـر  
خصوًصا وأن هذا املشروع بقانون جاء ملعاجلة وضع خاص لألسرة ويف إطـار خـاص،   

 ر عن مكان وقوع االعتداء.ملعتدى عليه بغض النظاماية حلويراعى فيه االمتداد والشمول 
مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجرميية الواردة يف القـوانني  
األخرى وذلك لعدم التكرار ومنعًا للتنازع بينها، مثل قانون العقوبـات وقـانون الطفـل    

وأمههـا   وغريها، فارتأت اللجنة أن الكثري من اجلرائم قد ُنص عليها يف قانون العقوبـات، 
اجلرائم املاسة باألسرة، فقد ُخصص الفصل الثاين من الباب السابع من قـانون العقوبـات   

)املـادة  حتت مسمى )املساس باألسرة(، حلماية األسرة من اجلرائم التالية: جرميـة الننـا   
 (،603)املادة ، إبعاد طفل حديث الوالدة أو إخفائه أو إبداله بآخر أو تغيري نسبه (603
، (603)املادة الصغري إىل من حتكم له حبضانته أو حفظه  مـــــناع عن تسلياالمت

، تعريض طفل مل يبلـ   (603)املادة مشول الوالدين أو اجلدين للصغري بالنصوص السابقة 
السابعة من عمره للخطر، أو شخص عاجن عن محاية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية 

 .(646-604)وجترمي اإلجهاض يف املواد  (،641)املادة أو محل غريه على ذلك 
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وأخذت اللجنة بعني االعتبار مشول الكثري من األفعال بالتجرمي والعقاب يف قـانون  
وقد بذلت اللجنة جهًدا كبرًيا على مّر الفترة النمنية الطويلة نسبًيا من أجل أن  ، العقوبات

آراء ومرئيات عدد كـبري مـن    تصل إىل مثرة هذا اجلهد بعد أن قامت اللجنة باستطالع
اجلهات الرمسية وغري الرمسية واألشخاص املعنيني هبذا املوضوع، وكانت ترسل تصوراهتا بعد 
مناقشة هذه املرئيات إىل أغلب اجلهات ومن مث تعود وجتتمع هبا مرة أخرى وتتناقش معهـا  

اآلراء وأنقاها  من جديد، وسبب هذا التأخري هو التأين احلكيم من أجل الوصول إىل أفضل
وبالتوافق غالًبا مع اجلهات ذات العالقة بكل نص قانوين، وقد فرضت الطبيعة اخلاصة هلذا 

اعي خصوصية اجملتمع البحريين والذي يتميـن  راملشروع بقانون نفسها على عمل اللجنة، لت
 بعادات وتقاليد عريقة، سعت اللجنة ملراعاهتا عند وضع كل نص قانوين، مع األخذ بعـني 

 االعتبار التوازن بني حق اجملتمع والسلطة يف تطبيق القانون.
 حدى وعشرونإومن ديباجة  جراء التعديالت األخريةإبعد  ويتألف مشروع القانون

مادة، وقد روعي يف وضع الديباجة إضافة بعض االتفاقيات ذات العالقة واليت انضمت إليها 
 .مملكة البحرين

ع القانون تعاريف خاصة بتطبيق أحكام هذا القانون من مشرو املادة األوىلتضمنت 
بالتوافق قدر اإلمكان مع اجلهات املعنية، وانتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة إىل أفضـل  

الشـريعة  عدم خمالفتـها ألحكـام   كثرها دقة ومشواًل، مراعية يف وضعها أهذه التعاريف و
جرائم العنف وتبيّنها عريف ألنواع وضمنتها ت اإلسالمية والنصوص القانونية السالف ذكرها

باإليذاء اجلسدي واجلنسي والنفسي، لكي تضع هلذا املشروع بقانون إطاًرا قانونًيا حمكًمـا  
ميّكن القاضي من العمل من خالله، وبالتايل عدم إفالت املعتدي عن فعلته من قبضة القانون 

اوز هـذا احلـق باالعتـداء    حتت مظلة احلق الشرعي بالتأديب للنوجة أو لألوالد، إذا جت
اجلسدي أو اجلنسي أو النفسي الذي ال يقره الشرع وال القانون وال العـرف السـائد يف   

 اجملتمع البحريين.  
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فقد خصصت إلدارة اإلرشاد األسري حتت إدارة ومسؤولية وزارة نية املادة الثاأما 
التنمية االجتماعية، وذلك بعد التوافق مع اجلهات ذات العالقة واليت رأت عـدم جـدوى   

 إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة العنف األسري، واالكتفاء بالدور الفاعل هلذه اإلدارة. 
حكام والقرارات اليت تنظم شـرو   أليصدر الوزير ا"على املادة الثالثة   ونصت

للتأكيد على أن احلصـول علـى   ".   وذلك تراخيص املرااز اخلاصة باإلرشاد األسري
تراخيص إلدارة مراكن خاصة باإلرشاد األسري  تقتضي شروطًا  حمدده البـد أن يصـدر   

 وقرارات لتنظيم تلك الشروط. الوزير أحكامًا
فقـد    املرااز األهلية أو اخلاصـة شراف على سريه يف إلولضمان تنظيم العمل وا
  ملادة املستحدثة الرابعةا،  ، اخلامسة ، السادسة ( الرابعة) استحدثت اللجنة كال من املواد 

فيما عدا مرااز ومكاتب اإلرشاد األسري اليت تنشئها الوزارة، ال جيوز ألي شـصص  " 
بعد احلصول على ترخيص بـلل  مـن   طبيعي أو اعتباري فتح مراز إرشاد أسري إال 

اليت نصت على     جراءات اليت يصدر هبا قرار من الوزير".إلالوزارة وفق االشتراطات وا
أن يصدر وزير التنمية االجتماعية قرارًا  باملوافقة على فتح مركن إرشـاد أسـري بشـرط    

ر هبا قـرار  احلصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق االشتراطات واإلجراءات اليت يصد
  .من الوزير
ن تتوىل األجهنة الفنية املختصـة يف الـوزارة   أفقد أكدت على املادة اخلامسة أما 

التفتيش على املراكن األهلية واخلاصة باإلرشاد األسري، للتحقق من تنفيـذ أحكـام هـذا    
 . القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له

على أن يصدر وزير العـدل والشـؤون   فقد نصت   املستحدثة السادسةما املادة أ
جهـنة املختصـة   ألويل موظفي اسالمية قرارًا باالتفاق مع وزير التنمية االجتماعية بتخإلا

 . من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي امسةليهم يف املادة اخلإاملشار 
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وكان البد من بيان دور الوزارة وتعاوهنا مع املؤسسـات الرمسيـة كـل حبسـب     
 .السابعة املادة اختصاصه على نشر الوعي يف جمال الوقاية واحلماية من العنف األسري يف 

فقد بينت حق املعتدى عليـه بالتقـدم بـبالن عـن     الثامنة املستحدثة  أما املادة 
ري حبكـم  األسعنف علم بواقعة اللك على كل من االعتداءات اليت تقع عليه، وأوجبت ذ

، وقـد  تبلي  النيابة العامة أو مراكن الشرطة مبا علم عنها عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية
 .راعت اللجنة حدود الشكوى وقيودها الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية

 والتحفظية الواجب إجراؤهااإلجراءات القانونية   املستحدثة التاسعة وحددت املادة
حلماية املبل  عن واقعة العنف األسـري ،  عند تلقي البالن،  من قبل النيابة العامة والشرطة

 وهي نصوص جديدة ومهمة غري موجودة يف أصل املشروع.كاحلفاظ على السرية ، 
على كل من النيابة العامة أو مراكن الشـرطة   املادة املستحدثة العاشرةكما أوجبت 

 بول البالغات والشكاوى املتعلقة بالعنف األسري واختاذ ما يلنم من إجراءات قانونية. ق
( يف أصل املشروع  02املادة )  عشرة احلاديةوأعادت اللجنة كذلك صياغة املادة 

تطوير مناهج التعليم للمسـامهة يف تعنيـن    يفوزارة التربية والتعليم  بدوربقانون واملتعلقة 
 ة.العنف األسري وتوطيد الروابط األسريونشر ثقافة نبذ 

مراكن الواجبات املطلوبة من  ) وهي مستحدثة أيضًا( الثانية عشرةكما بينت املادة 
 عند تلقي البالن من املعتدى عليه.الشرطة 

استحدثت ولضمان تأمني احلماية الالزمة للمعتدى عليه القاصر أو عدمي األهلية فقد 
اليت أجازت للنيابة العامة نقل املعتدى عليه خارج أسرته حلمايته ة اللجنة املادة الثالثة عشر

مبوجب قرار مؤقت ومسبب، على أن يتم عرض املعتدى عليه على احملكمة إذا كان قاصرًا 
سبوعني لتحديد الشخص الذي سـوف يتـوىل رعايتـه     أأو عدمي األهليـــة ، خالل 

 بشكل مؤقت أو دائم. 
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النيابة على  تفرض من خالهلاإىل أمر مهم  )املستحدثة( عشرة الرابعةوانتقلت املادة 
عـن واقعـة العنـف     حمضرعند تلقي بالن بشأن العنف األسري أن تقوم بتحرير  العامة

األسري، ورأت اللجنة ضرورة وجود مثل هذا النص لعدم وجود نص مماثل له يف قـانون  
اهنا يف هذا التقرير واخلاصة بالعنف اإلجراءات اجلنائية من حيث حتديد البيانات الواجب بي

 األسري.
 نًصا مهًما وإجراًء وقائًيا ومحائًيا اخلامسة عشرة )املستحدثة(وتضمنت املادة 

للمعتدى عليه أعطاه حق جواز تقدمي طلب أمر محاية إىل النيابة العامة تفرض فيه على 
املعتدي عدم التعرض للمعتدى عليه أو عدم االقتراب من أماكن احلماية أو أي مكان يذكر 
يف أمر احلماية أو عدم اإلضرار باملمتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي فرد من أفراد 

 ضه من استالم متعلقاته الشخصية الضروريةوا متكني املعتدى عليه أو من يفاألسرة، وأخرًي
من أجل محاية املعتدى عليه من تعرضه لالعتداء من قبل املعتدي أو التهديد أو غريها من 

وكذلك إعطاء حق ألي من طريف النناع التظلم من أمر احلماية خالل  ضروب االعتداءات.
أو تعديله ويكون التظلم أمام احملكمة الصغرى  ئهلغاإليه بطلب إسبعة أيام من تاريخ إعالنه 

 اجلنائية.
لتحدد عقوبة كل من يالف أمر احلماية  السادسة عشرة )املستحدثة(وجاءت املادة 

 .أو أًيا من شروطه
العقوبة على من يالف أمر   املادة السابعة عشرة وهي مادة )املستحدثة( وشددت 

 ف جتاه أي من املشمولني بأحكام هذا القانون.احلماية باستخدام العن
من يقوم باالعتداء بالعنف اجلسـدي أو   الثامنة عشرة )املستحدثة( املادة وعاقبت 

 .وفرقت يف العقاب بني االعتداء النفسي واالعتداء اجلسدي واجلنسي، اجلنسي أو النفسي 
عقوبات تفرض تنص على ( 03استحدثت اللجنة مادة جديدة تأخل الرقم )كما 

 .على كل من أنشأ أو أدار مركنًا لإلرشاد األسري بدون ترخيص
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بنص هام ُتراعى فيه الروابط األسرية وعدم جعل  العشرون املستحدثةاملادة وجاءت 
أحكام القانون سبًبا يف تفكك األسرة بل سبًبا يف متاسكها كما نص الدستور وامليثاق 

ه يف جرائم العنف األسري أن يتنازل عن الشكوى يف للمعتدى عليه أو وكيل الوطين من أن
وراعت اللجنة النصوص  أي حالة كانت عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى اجلنائية بالتنازل
 القانونية الواردة يف القوانني األخرى واخلاصة بالتنازل عن الشكوى.

 إجرائية تنفيذية. عشرونحلادية والااملادة جاءت  وأخرًيا 
اللجنة بتوفيق مواد القانون بالشريعة اإلسالمية الغراء مبا حيفظ مكانـة  وقد اهتمت 

األسرة وحيمي أفرادها دون املساس بأسس الوالية لرب األسرة أو غض النظر عن متطلبات 
 التراحم والتواد املتوخاة يف األسرة الصاحلة وبني أفرادها.

عريفات واألحكام والعقوبـات  كما أولت اللجنة االهتمام والعناية الالزمة لتوفيق الت
اليت نص عليها قانون العقوبات النافذ يف مملكة البحرين لسد أية حاجة للنص على ما مياثلها 

عاجل من وجهة نظر اللجنة الكثري من االقتراحات اليت أشـارت إليهـا بعـض    ت يــوالت
 اجلهات اليت مت االجتماع هبا خالل عمل اللجنة على مشروع القانون.

 

 رابًعا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  31إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 مقررًا أصليـًا.               سعادة الداتورة جهاد عبداهلل الفاضل -0

 مقررًا احتياطيًا.       عزيز حسن أبلعبدال داتورسعادة ال -4
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 خامًسا:  توصيـة اللجنـة:

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن  

 اللجنة توصي مبا يلي:

 

مشروع القانون بالتعديالت الواردة تفصياًل يف اجلدول  املستردة من اداملواملوافقة على  -

 املرفق.

 

 اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على 

 

 

 رباب عبدالنيب العريض. أ               جهاد علي الفاضل.  د    

رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل          نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل  
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن محاية األسرة من العنف

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 مشروع

 قانون رقم )  ( لسنة

 العنفبشأن محاية األسرة من 

 

 

 

 

 

 مشروع

 قانون رقم )  ( لسنة

 بشأن محاية األسرة من العنف

 

 

 

 

 

 مشروع

 قانون رقم )  ( لسنة

 بشأن محاية األسرة من العنف

مسمى مشروع قررت اللجنة تغيري  -
 القانون ليصبح كالتايل:

 

 مشروع

 قانون رقم )  ( لسنة

 مشروع

 قانون رقم )  ( لسنة

 بشأن احلماية من العنف األسري
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

تصحيح اخلطأ اإلمالئـي يف   -
كلمة "اإلطالع" حبذف مهنة 

 ".االطالعالقطع لتصبح "
 

 

 

 بشأن احلماية من العنف األسري

 

 الديباجة

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
يف النواب بتصحيح اخلطأ اإلمالئي 

كلمة "اإلطالع" حبذف مهنة القطع 
" مع إجراء بعض االطالعلتصبح "

 التعديالت على النحو التايل :
إضافة املراسيم بقوانني والقوانني  -

 التالية:
( لسنة 26رسوم بقانون رقم )امل .2

 

 

 الديباجة
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشأن االنضمام إىل اتفاقية  2112
 األمم املتحدة حلقوق الطفل وتعديلها.

 1001( لسنة 5املرسوم بقانون رقم ) .1
باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية 
القضاء على مجيع أشكال التميين ضد 

 ته.املرأة وتعديال
 1001( لسنة 21قانون رقم ) .3

بإصدار قانون أحكام األسرة )القسم 
 األول(.

 1021( لسنة 37قانون رقم ) .8
 بإصدار قانون الطفل. 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

 

 

 

حنن محد بـن عيسـى آل خليفـة                    
 ملك مملكة البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور، 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة                   
 البحرين.ملك مملكة 

 على الدستور،  االطالعبعد 

وعلى ذلك يكون نص الديباجة  بعـد  
 التعديل:

حنــن محــد بــن عيســى آل خليفــة                 
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 

 

وبات الصادر باملرسـوم  وعلى قانون العق
ــم ) ــانون رق ــنة 25بق  2176( لس

 وتعديالته،

 

 

 

 

 

 

 

حنن محد بـن عيسـى آل خليفـة                    
 البحرين.ملك مملكة 

 على الدستور،  االطالعبعد 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

وعلى قـانون العقوبـات الصـادر    
( لسـنة  25باملرسوم بقانون رقـم ) 

 وتعديالته، 2176

( لسنة 27وعلى املرسوم بقانون رقم )
 األحداث،يف شأن  2176

 

 

 

وعلى قانون احملاماة الصادر باملرسوم 

 

وعلى قانون العقوبات الصـادر  
( لسنة 25باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 2176

 

 

قانون األحداث الصـادر   وعلى
( لسـنة  27بقانون رقم ) مبرسوم
 يف شأن األحداث، 2176

وعلى قـانون احملامـاة الصـادر    

 

 قانون األحداث الصادر مبرسـوم   وعلى
يف شأن  2176( لسنة 27بقانون رقم )
 األحداث،

وعلى قانون احملاماة الصـادر باملرسـوم   
ــم ) ــانون رق ــنة 16بق  2140( لس

 وتعديالته،

 

( لسـنة  26رسوم بقانون رقم )وعلى امل
بشأن االنضمام إىل اتفاقية األمم  2112

 

وعلى قـانون العقوبـات الصـادر    
( لسـنة  25باملرسوم بقانون رقـم ) 

 وتعديالته، 2176

 

 

 قانون األحداث الصادر مبرسوم  وعلى
يف  2176( لسـنة  27بقانون رقم )

 شأن األحداث،

وعلى قانون احملاماة الصادر باملرسوم 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 2140( لسـنة  16بقانون رقـم ) 
 وتعديالته،

 

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة   
( 86الصادر باملرسوم بقانون رقـم ) 

 وتعديالته،  1001لسنة 

 

 

 

( لسنة 16باملرسوم بقانون رقم )
 ه،وتعديالت 2140

 

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيـة  
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم   

 وتعديالته،  1001( لسنة 86)

 

 

 

املتحدة حلقوق الطفل، املعدل باملرسـوم  
 ، 1000( لسنة 4بقانون رقم )

 

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية الصـادر  
 1001( لسنة 86باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،

 

 1006( لسـنة  24وعلى قانون رقم )
 ،الجتماعيبشأن الضمان ا

 

 2140( لسـنة  16بقانون رقـم ) 
 ته،وتعديال

 

( لسنة 26رسوم بقانون رقم )وعلى امل
بشأن االنضمام إىل اتفاقيـة   2112

األمم املتحدة حلقوق الطفل، املعـدل  
( لسـنة  4باملرسوم بقـانون رقـم )  

1000 ، 

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة   
( 86الصادر باملرسوم بقانون رقـم ) 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1001( لسنة 21وعلى قانون رقم )
بإصدار قانون أحكام األسرة )القسم 

 األول(.

( لسنة 5املرسوم بقانون رقم )وعلى 
باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية  1001

القضاء على مجيع أشكال التميين ضد 
( لسنة 25املرأة، املعدل بالقانون رقم ) 

 ، وتعديالته 1020

 1021( لسنة 37رقم )وعلى قانون 
 بإصدار قانون الطفل.

 وتعديالته، 1001لسنة 

 

 1006( لسنة 24وعلى قانون رقم )
 ،بشأن الضمان االجتماعي

 

 1001( لسنة 21وعلى قانون رقم )
بإصدار قانون أحكام األسرة )القسم 

 األول(.

( لسنة 5املرسوم بقانون رقم )وعلى 
باملوافقة على االنضمام إىل  1001
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون 
 اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
التميين ضد املرأة، املعدل بالقانون رقم 

 ، وتعديالته 1020( لسنة 25) 

 

 1021( لسنة 37وعلى قانون رقم )
 بإصدار قانون الطفل.

 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه  

 وأصدرناه:
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه  

 وأصدرناه:

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:

 الباب األول

 أحكام عامة

 (2مادة )

 

 

 

 الباب األول

 أحكام عامة

 (2مادة )

 إعادة صون املادة. -
 

ذلك يكون نص املادة بعد وعلى 
 التعديل:

 الباب األول

 أحكام عامة

 (0مادة )

قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -
 وذلك على النحو التايل:

 

 

 الباب األول

 أحكام عامة

 (0مادة )
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكـون  
للكلمات والعبارات التاليـة املعـاين   

يقـتض   املبينة قرين كل منها، ما مل
 سياق النص خالف ذلك:

العنف األسري: كل اعتـداء علـى   
األنثى يلحق هبا أذى أو  أملًا جسديًا 
أو نفسيًا أو من شأنه أن حيدث أيًا من 
ذلك، إذا وقع يف إطار األسرة ممن له 
على األنثى سلطة أو عالقة أو والية، 
سواء كان زوجًا أو أبًا أو أخًا أو من 

يف تطبيق أحكام هـذا القـانون   
يكون للكلمات والعبارات التالية 
املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 
 يقتض سياق النص خالف ذلك:

 اإلصابة اجلسدية اجلسيمة. -2
الرمي باألشياء الصلبة مبـا   -1

 حيدث عاهة دائمة أو مؤقتة.
استخدام اآلالت احلادة مبـا   -3

 حيدث عاهة دائمة أو مؤقتة.
ــي   -8 ــداء اجلنسـ االعتـ

ــك   ــاب، وهت كاالغتص

يف تطبيق أحكام هذا القـانون يكـون   
للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينـة  
قرين كل منها، ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك:

 الوزارة : وزارة التنمية االجتماعية.

 الوزير: وزير التنمية االجتماعية.

أفراد لغايات هذا القانون يقصد ب األسرة:
 ة:األسر

أو النوج والنوجة بعقد زواج شرعي  .2
 وأبناؤهم وأحفادهم.قانوين 

 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكـون  
للكلمات والعبارات التاليـة املعـاين   
املبينة قرين كل منها، ما مل يقـتض  

 سياق النص خالف ذلك:

 الوزارة : وزارة التنمية االجتماعية.

 الوزير: وزير التنمية االجتماعية.

القانون يقصـد  لغايات هذا األسرة: 
 ة:األسرأفراد ب

النوج والنوجـة بعقـد زواج    .2
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 غريهم.

ل ما يلحق بالنوجة أشكال العنف: ك
أو الطفل أو املراهق يف إطار األسـرة  

 من: 

 سوء املعاملة. -2
اإلصابة اجلسدية، مبـا يف ذلـك    -1

اجلرح أو اللكـم أو الصـفع أو   
 الركل.

 الرمي باألشياء الصلبة. -3
استخدام اآلالت احلادة أو التهديد  -8

 باستخدامها.

 العرض، والتحرش.
األسرة: أفراد العائلة املقـيمني يف  

 مسكن واحد، و تشمل:

النوج والنوجة بعقد زواج  (أ 
 شرعي وأبناؤهم وأحفادهم.

أبناء أحد النوجني من زواج  (ب 
 شرعي آخر.

ــن   (ج  ــدة أي م ــد ووال وال
 النوجني.

ألي من اإلخوة واألخوات  (د 
 النوجني.

أبناء أحد النوجني من زواج شرعي  .1
 آخر.أو قانوين 

 والد ووالدة أي من النوجني. .3
 اإلخوة واألخوات ألي من النوجني. .8

 
  .ل حبضانة أسرة بديلةلشخص املشموا .5

 
كل فعل من أفعال العنف األسري :  -

اإليذاء يقع داخل نطاق األسرة مـن  
قبل أحد أفرادها "املعتدي" ضد آخر 

 فيها "املعتدى عليه".
 

وأبنــاؤهم  أو قــانوين شــرعي
 وأحفادهم.

أبناء أحد الـنوجني مـن زواج    .1
 آخر.أو قانوين  شرعي

 والد ووالدة أي من النوجني. .3
اإلخوة واألخـوات ألي مـن    .8

 النوجني.
الشخص املشمول حبضانة أسـرة   .5

 بديلة.
كل فعـل مـن   العنف األسري : -

أفعال اإليذاء يقع داخل نطـاق  
األسرة من قبل أحـد أفرادهـا   
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 العاهات الدائمة أو املؤقتة. -5
يف  العنف النفسي والعاطفي، مبـا  -6

ذلك الذم والتحقري واهلجر غـري  
 املشروع واإلمهال.

املعتدى عليها: كل أنثى تعرضت  -7
 لعنف أسري.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية  -4
حلماية األسرة من العنف واملشكلة 

( من هذا 8طبقًا حلكم املادة )
 القانون.

الشخص املشمول حبضـانة  هـ( 
أسرة بديلة بشـرط عـدم   

 إكماله مثاين عشرة سنة.

كل فرد تعرض املعتدى عليه:  -5
 لعنف أسري.

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية  -6
حلماية األسرة من العنف املشكلة 

( مـن هـذا   8لنص املادة )طبقًا 
 القانون.

وزارة التنمية الوزارة:  -7

فعـال  ألجرائم العنف األسري: تعد ا -
التالية وفقًا ألحكام هـذا القـانون،   

 جرائم عنف أسري:
بأية ي اعتداء أفعل اإليذاء اجلسدي:  .2

 وسيلة على جسم املعتدى عليه.
فعل اإليذاء النفسي: كل فعل يؤدي  .1

إىل أضرار نفسية للمعتدى عليه ، مبا 
 يف ذلك القذف والسب.

 

 

فعـال  أفعل اإليذاء اجلنسي: تعد من  -

"املعتدي" ضد آخر فيها "املعتدى 
 عليه".

جرائم العنف األسـري: تعـد    -
فعال التالية وفقًا ألحكام هـذا  ألا

 القانون، جرائم عنف أسري:
ي اعتداء أفعل اإليذاء اجلسدي:  .2

بأية وسيلة على جسم املعتـدى  
 عليه.

اإليذاء النفسي: كل فعـل  فعل  .1
يؤدي إىل أضرار نفسية للمعتدى 
عليه ، مبـا يف ذلـك القـذف    

 والسب.
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اإليذاء اجلنسي، وفقًا ألحكام هـذا   تماعية.االج
القانون، قيام املعتدي جتاه املعتـدى  

 عليه بأي من اآليت:
املعتدى عليـه بأيـة    دفع أو استغالل .2

، إلشباع رغبـات املعتـدي   ةوسيل
اجلنسية أو هبدف حتقيق ذلك لـدى  

 الغري.
 
تعريض املعتدى عليه ملواد أو سـلو    .1

 جنسي.
أمر احلماية: األمر الصادر من النيابة  -

العامة أو احملكمة املختصة أو قاضـي  

فعل اإليذاء اجلنسي: تعـد مـن    -
فعال اإليذاء اجلنسـي، وفقـًا   أ

ألحكام هذا القانون، قيام املعتدي 
 جتاه املعتدى عليه بأي من اآليت:

دفع أو استغالل املعتدى عليه بأية  .2
املعتـدي  ، إلشباع رغبات ةوسيل

اجلنسية أو هبدف حتقيـق ذلـك   
 لدى الغري.

تعريض املعتدى عليـه ملـواد أو    .1
 سلو  جنسي.

أمر احلماية: األمر الصـادر مـن    -
النيابة العامة أو احملكمة املختصـة  
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التحقيق حلماية املعتدى عليه طبقـًا  
لألوضاع اليت يـنص عليهـا هـذا    

 القانون. 

أو قاضي التحقيق حلماية املعتدى 
طبقًا لألوضاع اليت ينص عليهـا  

 هذا القانون. 
 (1مادة )

املعتدي عليهن جيب على الدولة محاية 
من أفراد األسرة وتلبية حاجاهتن 
األساسية وتقدمي املساعدة هلن، مىت  
اقتضى األمر ذلك، والعمل على 

 تطوير ما يقدم هلن من خدمات.

 

 (1مادة )

حذف املادة، مع مراعاة إعادة  -
 ترقيم املواد اليت تليها.

 ( 1مادة )

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
بسبب ورود  ف املادةالنواب حبذ

 ( من هذا القانون7مضموهنا يف املادة )
 مع مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
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 (3مادة )

 

 تشمل محاية املعتدى  عليها ما يلي:

 

 

 

 

 

ــها الصــحية، وصــون  -2 رعايت

 (3مادة )

 إعادة الترقيم ( بعد1مادة )

 إعادة صون املادة. -
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 تشمل محاية املعتدى عليه ما يلي:

الرعاية الصـحية وصـون    -2
الكرامة من خالل املساعدة 
على اجتيـاز الصـعوبات   
 الناشئة عن العنف األسري.

 (3مادة )

بسبب  قررت اللجنة حذف املادة -
( من هذا 7ورود مضموهنا يف املادة )

مع مراعاة إعادة ترقيم املواد  القانون
 اليت تليها.
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كرامتها من خالل مسـاعدهتا  
على اجتياز ما قد تواجهه مـن  
ــف  ــبب العن ــعوبات بس ص

 األسري.
 

حبقوقها وتقدمي ما يلنم تبصريها  -1
 هلا من عون.

 

 

 

تبصري اجملين عليهم حبقوقهم  -1
وتقدمي ما يلنم هلم من عون 

تأهيلهم بعـد  بقصد إعادة 
انتهاء فترة العالج  واإليواء 
بقصد إعادهتم لالنـدماج يف  

 اجملتمع.
مكافحــة كافــة أشــكال   -3

التميين ضد أي فرد مـن أ  
فراد األسرة جبميع صـوره  
وإقصائه من الوسط العائلي، 
وذلك مبراعاة أحكام الشريعة 

 اإلسالمية.
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مكافحة كافة أشكال التمييـن   -3
ضد املرأة ومجيع صور إقصائها 
 من الوسط العائلي واالجتماعي.

 

 

إعادة إدماجها يف اجملتمع مـن   -8
خالل تبصري الرأي العام مبا قـد  
حيدق هبا من خماطر جسـدية أو  

العمل على إعادة التأهيـل   -8
النفسي للجاين أيضا بقصـد  

معاودتـه الرتكـاب   عدم 
 اجلرمية.

تبصري الرأي العام باملخـاطر   -5
اجلسدية أو النفسية للعنـف  
األسري بقصد الوقاية مـن  

 وقع االعتداءات.
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 نفسية بسبب العنف األسري.
 الثاينالباب 

 اللجنة الوطنية

 ملكافحة العنف األسري

 

 الباب الثاين

 اللجنة الوطنية

 ملكافحة العنف األسري

 مادة مستحدثة

 (3مادة )

استحداث مادة تأخذ ترتيب  -
 (.3املادة )

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 املستحدثة:

 الباب الثاين

 اللجنة الوطنية

 ملكافحة العنف األسري

ري مسمى الباب يقررت اللجنة تغ -
 ليصبح على النحو التايل:
 الباب الثاين

 إدارة اإلرشاد األسري

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
النواب باستحداث مادة جديدة تأخذ 

 

 

 

 

 

 الباب الثاين

 إدارة اإلرشاد األسري
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تنشأ جلنة تسمى اللجنة الوطنية 
حلماية األسرة من العنف، تلحق 

( مع إعادة صياغتها ومراعاة 2الرقم )
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها:

ويكون نص املادة املستحدثة على  -
 النحو التايل:

 
 مادة مستحدثة

 (2مادة )

لوزارة إدارة تسمى إدارة اإلرشاد باتنشأ 
تعمل على تقدمي خدمات  األسري

اإلرشاد األسري والتوعية يف جمال العنف 
األسري يتبعها عدد من مراكن أو مكاتب 

 

 

 

 

 

 

 

 (2مادة )

لوزارة إدارة تسمى إدارة باتنشأ 
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بوزارة التنمية االجتماعية، ويشار 
إليها يف هذا القانون بكلمة 

 "اللجنة الوطنية".

تعمل على تقدمي  اإلرشاد األسري األسري.اإلرشاد 
خدمات اإلرشاد األسري والتوعية يف 
جمال العنف األسري يتبعها عدد من 

 .األسريمراكن أو مكاتب اإلرشاد 

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -  
إعادة ترقيم  مراعاة ( مع3تأخذ الرقم )
 املواد اليت تليها:

 
ويكون نص املادة املستحدثة على  -

 النحو التايل:
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 مستحدثةمادة 
 (6مادة )

حكام والقرارات اليت أليصدر الوزير ا
تنظم شروط تراخيص املراكن اخلاصة 

 باإلرشاد األسري".

 

 

 (6مادة )

حكام والقرارات أل"يصدر الوزير ا
اليت تنظم شروط تراخيص املراكن 

 اخلاصة باإلرشاد األسري".

 (8مادة )

 

 

 (8مادة )

 إعادة صون املادة. -
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 ديل:التع

 (2مادة )

بسـبب   قررت اللجنة حذف املـادة  -
استبدال اللجنة الوطنية بإدارة اإلرشـاد  
األسري اليت تقوم بدور فاعل يف مواجهة 
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تشكل اللجنـة الوطنيـة، مبوجـب    
رئيس وثالثة عشر عضوًا مرسوم، من 

 على النحو اآليت:

مخسة أعضاء ترشحهم اجلمعيات  -2
واملؤسسات اخلاصة املعنية باألسرة 

 ومبكافحة العنف األسري.
أخصائي اجتمـاعي يف شـئون    -1

األسرة ترشـحه وزارة التنميـة   
 االجتماعية.

طبيب نفسـي ترشـحه وزارة    -3

تشكل اللجنة الوطنية، بقرار مـن  
جملس الوزراء علـى أن يكـون   
رئيس وأعضاء اللجنة مـن ذوي  
االختصاص واخلـربة يف شـؤون   

 مكافحة العنف األسري.

 

مع مراعاة إعادة تـرقيم   األسريالعنف 
 املواد اليت تليها.
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 الصحة.
 خبري قانوين. -8
 ممثل عن وزارة الداخلية. -5
 ن وزارة التنمية االجتماعية.ممثل ع -6
 ممثل عن وزارة الصحة. -7
 ممثل عن  وزارة التربية والتعليم. -4
 ممثل عن وزارة العدل. -1

ويراعى يف رئيس اللجنة الوطنيـة أن  
يكون من ذوي االختصاص أو اخلربة 

 يف شئون مكافحة العنف األسري.
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قررت اللجنة استحداث مادة جديدة   
( مع إعادة ترقيم املواد اليت 8تأخذ الرقم )

 تليها:

ويكون نص املادة املستحدثة على النحو 
 التايل:

 مادة مستحدثة
 ( 2 مادة )

فيما عدا مراكـن ومكاتـب اإلرشـاد    
األسري اليت تنشئها الوزارة، ال جيوز ألي 
شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركـن  
إرشاد أسري إال بعد احلصـول علـى   

 

 

 

 

 

 

 ( 2 مادة )

فيما عدا مراكن ومكاتب اإلرشـاد  
األسري اليت تنشئها الوزارة، ال جيوز 



111 
 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

ترخيص بـذلك مـن الـوزارة وفـق     
جراءات اليت يصدر هبـا  إلاالشتراطات وا
 قرار من الوزير.

 

ألي شخص طبيعي أو اعتباري فتح 
مركن إرشاد أسري إال بعد احلصول 
على ترخيص بذلك من الوزارة وفق 

جراءات اليت يصدر إلاالشتراطات وا
 هبا قرار من الوزير.

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -  
مع إعادة ترقيم املواد  ( 5 تأخذ الرقم )
 اليت تليها:

ويكون نص املادة املستحدثة على  -
 النحو التايل:

 مادة مستحدثة
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 (5مادة )

تتوىل األجهنة الفنية املختصة بالوزارة 
 ةالتفتيش على املراكن األهلية أو اخلاص

باإلرشاد األســري ، للتحقق من 
تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات 

 الصادرة تنفيذًا له.

 

 (5مادة )

تتوىل األجهنة الفنية املختصة بالوزارة 
 ةالتفتيش على املراكن األهلية أو اخلاص

باإلرشاد األســري ، للتحقق من 
تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات 

 له.الصادرة تنفيذًا 

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -  
( مع إعادة ترقيم املواد اليت 6تأخذ الرقم )

 تليها:
ويكون نص املادة املستحدثة على  -
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 النحو التايل:
 مادة مستحدثة

 (3مادة )

ن االسالمية ؤويصدر وزير العدل والش
واألوقاف قرارًا باالتفاق مع الوزير 
بتخويل بعض موظفي األجهنة الفنية 

( من هذا القانون   5املذكورة يف املادة ) 
 صفة مأموري الضبط القضائي.

 

 

 

 (3مادة )

ن ؤويصدر وزير العدل والش
االسالمية واألوقاف قرارًا باالتفاق مع 
الوزير بتخويل بعض األجهنة الفنية 

(   من هذا  5املذكورة يف املادة ) 
القانون صفة مأموري الضبط 

 القضائي.
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 (6مادة )

للجنة الوطنية أن تسـتعني بـاخلرباء   
والفنيني إلبداء الرأي واملشـاركة يف  
االجتماعات، وال يكـون ألي مـن   

 هؤالء صوت معدود.

( بعد إعادة 7مادة ) -( 6مادة )
 الترقيم

 دون تعديل

 

 ( بعد إعادة الترقيم7مادة ) -( 6مادة )

مع مراعاة  حذف املادةقررت اللجنة  -
 يت تليها.إعادة ترقيم املواد ال

 

 (7مادة )

 

تضع اللجنة الوطنية الئحة داخليـة  
لتنظيم سري العمل هبا وحتديد إجراءات 
عقد اجتماعاهتا والتصويت على مـا  

( بعد إعادة 4مادة ) -( 7مادة )
 الترقيم

 إعادة صون املادة. -
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 ( بعد إعادة الترقيم4مادة ) -( 7مادة )

 

قررت اللجنة حذف املادة مع مراعاة  -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها .
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

تتوىل اللجنة الوطنية وضع قواعد  يصدر عنها من قرارات.
تنظيم سري العمل هبـا وحتديـد    

 إجراءات عقد اجتماعاهتا. 

 (4مادة )

 

 

 

 

 

 (4مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم1مادة )

االعتمـادات  إحالل عبارة " -2
" حمل عبارة "اعتمـادات  املالية

كافية لتحقيق املهام املنوطـة  
( 2هبا." الواردة يف هناية البند )

 من املادة.
" والدوليـة حذف كلمـة "  -1

 (4مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم1مادة )

 

قررت اللجنة حذف املادة مع مراعاة  -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها .
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يلي:

 ( من املادة.1الواردة يف البند )
" بعد والتربعاتإضافة عبارة " -3

عبارة " اهلبات واإلعانات" يف 
 ( من املادة.1البند )

عد وعلى ذلك يكون نص املادة ب
 التعديل:

تتكون موارد اللجنة الوطنية ممـا  
 يلي:

ما يصص هلا يف املينانية العامة  -2
 .االعتمادات املاليةمن 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

يصص هلا يف املينانية العامة ما  -2
من اعتمادات كافيـة لتحقيـق   

 املهام املنوطة هبا.
ما تقبله اللجنة الوطنيـة مـن    -1

اهلبات واإلعانات املقدمة مـن  
املؤسسات الوطنيـة والدوليـة   
واهليئات اخلاصة واجلمعيـات  

 اخلريية.

ما تقبله اللجنة الوطنية مـن   -1
 والتربعاتاهلبات واإلعانات 

املقدمة من املؤسسات الوطنية 
واهليئات اخلاصة واجلمعيـات  

 اخلريية.

 الباب الثالث

 تدابري مكافحة العنف األسري

 الباب الثالث

 تدابري مكافحة العنف األسري

 الباب الثالث

 تدابري مكافحة العنف األسري
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( بعد إعادة 20مادة ) -(1مادة )
 الترقيم

 "تتخذ الوزارة"إحالل عبارة  -2

قررت اللجنة تغيري عنـوان البـاب،    -
 وذلك على النحو التايل:

 الباب الثالث

 تدابري احلماية من العنف األسري

 

 ( بعد إعادة الترقيم 20مادة ) -(1مادة )

قررت اللجنة حذف املادة مع مراعاة  -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها .
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"تتخذ احلكومة" حمل عبارة 
 الواردة يف بداية املادة.

حذف عبارة "بالتعاون مـع   -1
اللجنة الوطنية" الـواردة يف  

 السطر األول من املادة.
إضافة عبارة "املعنيني بتنفيذ  -3

أحكام قانون محاية األسـرة  
من العنف،" بعـد عبـارة   
"املسئولني بالدولة" يف السطر 

 الثاين من املادة.
دة بعد وعلى ذلك يكون نص املا
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

تتخذ احلكومة، بالتعاون مع اللجنة 
الوطنية، التدابري الالزمة لضمان تنويد 
املوظفني العموميني واملسئولني بالدولة 

القوانني واألنظمة املتعلقة بتنفيذ بكافة 
سياسات الوقاية من العنف األسري 
ومكافحته، وتدريب هؤالء جلعلهم 
 أكثر وعيًا باحتياجات املعتدى عليها.

 التعديل:

التدابري الالزمة  تتخذ الوزارة
لضمان تنويد املوظفني العموميني 

املعنيني بتنفيذ واملسئولني بالدولة 
أحكام قانون محاية األسرة من 

بكافة القوانني واألنظمة  العنف،
املتعلقة بتنفيذ سياسات الوقاية من 
العنف، وتدريب هؤالء جلعلهم 

عتدى أكثر وعيًا باحتياجات امل
 عليه.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 (20مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

( بعد  22مادة )-(20مادة )
 إعادة الترقيم

إحالل عبارة "تتخذ الوزارة"  -2
حمل عبارة "تتخذ احلكومـة"  

 الواردة يف بداية املادة.
تصحيح ما يلنم من كلمـات   -1

على النحو الوارد يف النص بعد 
 التعديل.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

ومؤسسات اجملتمع  تتخذ الوزارة

( بعد  إعادة 22مادة )-(20مادة )
 الترقيم

بسبب  قررت اللجنة حذف املادة -
( من هذا  7ورود مضموهنا يف املادة ) 

إعادة ترقيم املواد اليت مع مراعاة  القانون
 تليها .
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

 

 

تتخذ احلكومة، بالتعاون مع اللجنـة  
الوطنية،  التدابري الالزمـة لضـمان   
تنويد املوظفني العموميني واملسئولني 
بالدولة بكافة القوانني املتعلقة بتنفيـذ  
سياسات الوقاية من العنف األسـري  

املدين، بالتنسيق مع اللجنة 
الوطنية، كافة التدابري املالئمة 

 أحدملساعدة األسرة اليت تعرض 
 أفرادها ألي من أشكال العنف.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

ومكافحته، وتدريب هؤالء جلعلـهم  
 املعتدى عليها.أكثر وعيًا باحتياجات 

 (22مادة )

 

 

 

 

 

تعمل اللجنة الوطنية، بالتعاون مـع  

 (22مادة )

 إعادة الترقيم( بعد  21مادة )

"بالتعاون مـع  إحالل عبارة  -2
ــة ذات   ــنة الدولـ أجهـ

حمــل عبــارة  االختصــاص"
"بالتعاون مع الدولة" الـواردة  

 يف الفقرة األوىل من املادة.
( 1إضافة عبارة يف هناية البند ) -1

:"، وذلك من املادة تنص على 

 ( 00مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم7مادة )

( 22قررت اللجنة إعادة صياغة املادة ) -
وذلك على النحو الوارد أدناه وتعديل 

بعد إعادة  (7الترقيم لتصبح مادة )
 الترقيم: 

الوزارة على تقدمي اخلدمات واختاذ تعمل 
التدابري التالية للحد من العنف األسري ، 
بالتعاون والتنسيق مع كافة املؤسسات 

 

 ( 7مادة )

 

 

 

 

الوزارة على تقدمي اخلدمات تعمل 
واختاذ التدابري التالية للحد من العنف 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

الدولة، على نشر الـوعي يف جمـال   
الوقايــة مــن ال عنــف األســري 

 ومكافحته من خالل ما يلي:

القيام حبمالت توعية للرأي العام  -2
حول سلبيات العنف األسري وما 

حتـدق   قد ينشأ عنه من خمـاطر 
 باألسرة واملتجمع بوجه عام.

نشر البيانات واملعلومات املتعلقة  -1
بالوقاية من العنف األسري للحد 
من هذه الظاهرة ومنع انتشـارها  

 يف اجملتمع.

مبا ال ميس احلرية الشخصية أو 
 .حرمة احلياة اخلاصة لألفراد"

" حمل كلمة عليهكلمة "إحالل  -3
( 3"عليهن" الواردة يف البند )

 من املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

بالتعاون مع تعمل اللجنة الوطنية، 
 أجهنة الدولة ذات االختصاص،
على نشر الوعي يف جمال الوقاية 
من العنف األسري ومكافحته من 

على  ،الرمسية كل حسب اختصاصه
 :النحو التايل 

 
العمل على توعية الرأي العام مبخاطر  .2

 وآثار العنف األسري.
توفري ونشر معلومات وافية عن  .1

والعالج سري ألرشاد اإلخدمات ا
والتأهيل واإليواء وكيفية احلصول 

 عليها واجلهات اليت تقدمها .
توفري دور اإليواء الالزمة إليواء  .3

املعتدي عليه يف جرائم العنف 
 األسري.

األسري ، بالتعاون والتنسيق مع كافة 
املؤسسات الرمسية كل حسب 

 :على النحو التايل  ،اختصاصه
 
العمل على توعية الرأي العام  .2

 مبخاطر وآثار العنف األسري.
توفري ونشر معلومات وافية عن  .1

سري ألرشاد اإلخدمات ا
والعالج والتأهيل واإليواء وكيفية 
احلصول عليها واجلهات اليت 

 تقدمها .
ء توفري دور اإليواء الالزمة إليوا .3
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

نشر اإلرشادات العامة اليت تكفل  -3
هتيئة البيئة االجتماعيـة إلعـادة   
 إدماج املعتدى عليهن يف اجملتمع.

 خالل ما يلي:

القيام حبمالت توعية للـرأي   -2
العام حول سلبيات العنـف  
األسري وما قد ينشأ عنه من 
خماطر حتدق باألسرة واجملتمع 

 بوجه عام.
نشر البيانـات واملعلومـات    -1

املتعلقة بالوقاية مـن العنـف   
األسري للحـد مـن هـذه    
الظاهرة ومنـع انتشـارها يف   

وذلك مبـا ال ميـس   اجملتمع، 

 

سري ألتوفري خدمات اإلرشاد ا .8
والنفسي واالجتماعي والصحي 
وخدمات إعادة تأهيل املعتدى عليه 

 واملعتدي.
ة للمعتدى عليه توفري املساعدة القانوني .5

 عند احلاجة.
تقدمي برامج تدريبية  وحماضرات  .6

سري ألمتخصصة يف جمال العنف ا
للموظفني املكلفني بإنفاذ هذا القانون 

 وللقضاة وموظفي النيابة العامة.

املعتدي عليه يف جرائم العنف 
 األسري.

سري ألتوفري خدمات اإلرشاد ا .8
والنفسي واالجتماعي والصحي 
وخدمات إعادة تأهيل املعتدى 

 عليه واملعتدي.
توفري املساعدة القانونية للمعتدى  .5

 عليه عند احلاجة.
تقدمي برامج تدريبية  وحماضرات  .6

سري ألمتخصصة يف جمال العنف ا
للموظفني املكلفني بإنفاذ هذا 
القانون وللقضاة وموظفي النيابة 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

احلرية الشخصـية أو حرمـة   
 احلياة اخلاصة لألفراد.

اإلرشادات العامة اليت  نشر -3
تكفل هتيئة البيئة االجتماعية 

يف  عليهإلعادة إدماج املعتدى 
 اجملتمع.

 

سري ألنشر البيانات املتعلقة بالعنف ا .7
سري ألوالوقاية منها للحد من العنف ا

مبا ال ميس احلرية الشخصية 
 واخلصوصية.

تشجيع ودعم الدراسات والبحوث  .4
 سري.ألالعلمية يف جمال العنف ا

هتيئة خط ساخن لتلقي البالغات  .1
والشكاوى عن حاالت العنف 

 سري.ألا

 العامة.
نشر البيانات املتعلقة بالعنف  .7

سري والوقاية منها للحد من ألا
سري مبا ال ميس احلرية ألالعنف ا

 الشخصية واخلصوصية.
تشجيع ودعم الدراسات  .4

والبحوث العلمية يف جمال العنف 
 سري.ألا
ي البالغات هتيئة خط ساخن لتلق .1

والشكاوى عن حاالت العنف 
 سري.ألا
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -   
 ( بعد إعادة الترقيم.8تأخذ الرقم )

ويكون نص املادة املستحدثة على النحو  
 التايل:

 مادة مستحدثة

 ( 8مادة )

مبا ورد باملادة رقم  عدم اإلخالل " مع
( من قانون اإلجراءات اجلنائية أو يف 1)

أي قانون آخر، لكل معتدى عليه من 
العنف األسري أو أي فرد من أفراد 

 

 

 

 

 

 ( 8ادة )م

مبا ورد باملادة رقم  عدم اإلخالل" مع 
( من قانون اإلجراءات اجلنائية أو 1)

يف أي قانون آخر، لكل معتدى عليه 
من العنف األسري أو أي فرد مـن  
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األسرة حق التقدم ببالن  عن واقعة 
العنف األسري ، ويتوجب على كل من 

عنف أسري حبكم عمله، أو علم بواقعة 
لنيابة ا مهنته  الطبية أو التعليمية تبلي 

 .مبا علم عنها مراكن الشرطة العامة أو

أفراد األسرة حق التقدم ببالن  عـن  
واقعة العنف األسري ، ويتوجب على 

عنف أسري حبكم علم بواقعة كل من 
عمله، أو مهنته  الطبية أو التعليميـة  

 مراكن الشـرطة  أو النيابة العامة تبلي 
 .مبا علم عنها

 (21مادة )

تعمل اللجنـة الوطنيـة، يف اجملـال    
 الصحي، على ما يلي:

تشخيص وتصنيف درجة العنف  -2
األسري الذي تعرضت له املعتدى 

 (21مادة )

(، مع مراعاة 21حذف املادة ) -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

 

  عادة الترقيمإ( بعد 1مادة ) - (21ة )ماد

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
النواب حبذف املادة مع مراعاة إعادة 

 ترقيم املواد اليت تليها.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 عليها.
تعيني أطباء نفسـيني وأخصـائيني   
اجتماعيني ملتابعة حالة املعتدى عليها 
ومعاجلة اآلثار النفسية السلبية الناشئة 

 عن العنف األسري.

 

 

 

 

 

 

 

 

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  - 
( بعد إعادة الترقيم مع 1تأخذ الرقم )

 مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
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نص املادة املستحدثة على النحو ويكون 
 التايل:

 مادة مستحدثة

 ( 3مادة )

تلتنم كل من النيابة العامة ومراكن 
 مبا يلي : الشرطة

ضمان محاية املبل  عن واقعة العنف  -2
األسري ، وذلك بعدم اإلفصاح عن 
امسه وهويته إال إذا تطلبت 

 اإلجراءات القضائية غري ذلك.

 

 

 

 ( 3مادة )

العامة ومراكن تلتنم كل من النيابة 
 مبا يلي : الشرطة

ضمان محاية املبل  عن واقعة  -2
العنف األسري ، وذلك بعدم 
اإلفصاح عن امسه وهويته إال إذا 
تطلبت اإلجراءات القضائية غري 
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 االستماع إىل األطراف والشهود،  -1
 مبا يف ذلك األطفال يف غرف 
 منفصلة مالئمة ، وإتاحة الفرصة 
لكل منهم لإلدالء بأقواهلم حبرية 

 وسرية.
 احلفاظ على السرية يف مجيع  -3

إلجراءات وا املراسالتصاالت واالت
 العنف األسري. بقضايا املتعلقة

 

 ذلك.
االستماع إىل األطراف والشهود،  -1

مبا يف ذلك األطفال يف غرف 
منفصلة مالئمة ، وإتاحة الفرصة 

هلم حبرية لكل منهم لإلدالء بأقوا
 وسرية.

احلفاظ على السـرية يف مجيـع    -3
االتصـــاالت واملراســـالت 

العنف  بقضايا واإلجراءات املتعلقة
 األسري.

 ( بعد إعادة 20مادة ) – (23مادة ) ( 23مادة ) (23مادة )
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جيوز للجنة الوطنية، بناء على طلـب  
من وزارة اإلعالم، اإلشراف علـى  
إعداد الربامج التلفنيونية واإلذاعيـة  
ــي    ــانوين والنفس ــاد الق لإلرش

مواجهة العنـف  واالجتماعي بغرض 
 األسري.

(، مع مراعاة 23حذف املادة ) -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

 

 الترقيم

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
مراعاة إعادة مع  النواب حبذف املادة
 ترقيم املواد اليت تليها.

جديدة  قررت اللجنة استحداث مادة -  
( بعد إعادة الترقيم ، مع 20تأخذ الرقم )

 مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

ويكون نص املادة املستحدثة على النحو 
 التايل:
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 مادة مستحدثة

 ( 01مادة )

 و مراكن الشرطةأ النيابة العامة جيب على
قبول البالغـات والشـكاوى املتعلقـة    
 بالعنف األسري وعليهم اختـاذ مجيـع  

  .الالزمة جراءات القانونيةإلا

 

 

 ( 01مادة )

أو مراكـن    النيابة العامـة  جيب على
قبول البالغات والشـكاوى   الشرطة

املتعلقة بالعنف األسري وعليهم اختاذ 
 الالزمة. جراءات القانونيةإلا مجيع
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 ( 28مادة )

 

 

 

 

 

تعمل احلكومة، بالتنسيق مع اللجنـة  
الوطنية، على تطوير مناهج التعليم مبا 
يكفل توجيه السـلو  االجتمـاعي   
والثقايف حنو نبذ العنف ضـد املـرأة   

 (28مادة )

 

(، مع مراعاة 28حذف املادة ) -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

 

 ( 02مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم00مادة )

قررت اللجنة إعادة صـياغة املـادة    -
( وذلك على النحو الوارد أدناه 28)

 ( 12وتعديل الترقيم لتصبح مادة )  
  

تعمل وزارة التربية والتعليم على تطـوير  
مناهج التعليم للمسامهة يف تعنين ونشـر  
ثقافة نبذ العنف األسري وتوطيد الروابط 

 األسرية.

 (  00مادة) 

 

 

 

 

 

تعمل وزارة التربية والتعلـيم علـى   
تطوير مناهج التعلـيم للمسـامهة يف   
تعنين ونشر ثقافة نبذ العنف األسري 
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وبث روح التسامح بني أفراد األسرة 
 واجملتمع بوجه عام.

 

 

 وتوطيد الروابط األسرية.

 (25مادة )

تعمل احلكومة، بالتنسيق مع اللجنـة  
الوطنيــة، علــى تشــجيع ودعــم 
الدراسات والبحوث العلمية ومجـع  
وحتليل البيانات واإلحصاءات يف جمال 
العنف األسري لرصد كافة أشـكاله  

 (25مادة )

(، مع مراعاة 25حذف املادة ) -
 يم املواد اليت تليها.إعادة ترق

( بعد إعادة 04مادة ) –( 05مادة )
 الترقيم

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
بسـبب ورود   النواب حبذف املادة
( مـن هـذا    7مضموهنا يف املادة ) 

مع مراعاة إعادة ترقيم املواد  القانون،
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ودوافعه وخماطره على األسرة واجملتمع 
 وحتديد وسائل مكافحته.

  اليت تليها.

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -  
 :( بعد إعادة الترقيم04)تأخل الرقم 

ويكون نص املادة املستحدثة على النحو 
 التايل: 
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 مادة مستحدثة

 (04مادة )

 يف حالة تلقي بالغات خبصوص العنف
 مراكن الشرطة اختاذ على األسري 

 اإلجراءات اآلتية: 
نقل املعتدى عليه إىل أقرب مستشفى  .2

 أو مركن صحي للعالج عند 
 االقتضاء.

بناًء على أمر صادر من النيابة العامة  .1
نقل املعتدى عليه إىل إحدى دور يتم 

يف حاالت  اإليواء التابعة للوزارة

 (04مادة )

يف حالة تلقي بالغات خبصوص 
مراكن الشرطة على األسري  العنف

 اختاذ اإلجراءات اآلتية: 
املعتدى عليه إىل أقرب نقل  .2

مستشفى أو مركن صحي للعالج 
 عند االقتضاء.

بناًء على أمر صادر مـن النيابـة    .1
نقل املعتدى عليـه إىل  العامة يتم 

 إحدى دور اإليواء التابعة للوزارة
يف حــاالت العنــف األســري 
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العنف األسري وخباصة األطفال 
 وبالسرعة املمكنة.

وبالســرعة وخباصــة األطفــال 
 املمكنة.

 
قررت اللجنة استحداث مادة جديدة   

 ( بعد إعادة الترقيم:06الرقم )تأخل 

ويكون نص املادة املستحدثة على النحو 
 التايل: 

 مادة مستحدثة

 (60مادة )

جيوز للنيابة العامة أن تصدر قرارًا مؤقتًا 

 

 

 

 

 

 (60مادة )

جيوز للنيابة العامة أن تصدر قرارًا 
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مسببًا بنقل املعتدى عليه خارج أسرته 
حلمايتــه ، على أن يتم عرض املعتدى 
عليه على احملكمة الصغرى املدنية إذا كان 
قاصرًا أو عدمي األهلية ، خالل أسبوعني 
لتحديد الشخص الذي سوف يتوىل 

 رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم.

مؤقتًا مسببًا بنقل املعتدى عليه خارج 
أسرته حلمايته ، على أن يتم عرض 
املعتدى عليه على احملكمة الصغرى 

ذا كان قاصرًا أو عدمي األهلية املدنية إ
، خالل أسبوعني لتحديد الشخص 
الذي سوف يتوىل رعايته سواء 

 بشكل مؤقت أو دائم.

 (26مادة )

جيوز للجنـة الوطنيـة أن تشـار     
احلكومة يف إعداد ما يقدم من تقارير 
إىل املنظمات الدولية املعنية حبقـوق  

 (26مادة )

 ( بعد  إعادة الترقيم23مادة )

للحكومـة  إحالل عبـارة "  -2
" حمل االستعانة باللجنة الوطنية

( بعد إعادة 02مادة ) – (03مادة )
 الترقيم

 

قررت اللجنة حذف املادة مع مراعاة  -
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اإلنسان فيما يص العنف األسـري،  
االسترشاد يف هذا الشأن على أن يتم 

بالدراسات والبحـوث والبيانـات   
واإلحصاءات املشار إليها يف املـادة  

 ( من هذا القانون.25)

عبارة "جيوز للجنة الوطنية أن 
تشار  احلكومة" الـواردة يف  

 ة املادة.بداي
على أن يـتم  حذف الفقرة " -1

االسترشاد يف هـذا الشـأن   
بالدراســات والبحــوث  
والبيانات واإلحصاءات املشار 

( من هـذا  25إليه يف املادة )
الـواردة يف هنايـة    القانون."
 املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
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 التعديل:

 للحكومة االستعانة باللجنة الوطنية
قـارير إىل  يف إعداد ما يقدم من ت

املنظمات الدولية املعنية حبقـوق  
اإلنسان فيمـا يـص العنـف    

 األسري.

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -  
 ( بعد إعادة الترقيم.28تأخذ الرقم )

ويكون نص املادة املستحدثة على النحو 
 التايل: 
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 مادة مستحدثة

 (02مادة )
جيب على النيابة العامة عند تلقي بـالن  
بشأن العنف األسري ، أن حترر حمضرًا 

 يتضمن البيانات التالية: 
 
 ساعة وتاريخ ومكان تلقي البالن. -2
 اسم امُلبل   وبياناته الشخصية. -1
 منه.توقيت بدء التحقيق واالنتهاء  -3
 نوع العنف املرتكب حبق املعتـدى   -8

 عليه واألداة املستخدمة إن وجدت.

 (02مادة )
جيب على النيابة العامة عنـد تلقـي   
بالن بشأن العنف األسري ، أن حترر 

 حمضرًا يتضمن البيانات التالية:
  
ساعة وتـاريخ ومكـان تلقـي     -2

 البالن.
 اسم امُلبل   وبياناته الشخصية. -1
 توقيت بدء التحقيق واالنتهاء منه. -3
املعتدى نوع العنف املرتكب حبق  -8

ــتخدمة إن   ــه واألداة املس علي
 وجدت.
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بيان تعرض األطفال للعنف ووقوعه  -5
 أمامهم وامتداده إليهم.

أية بيانات أخرى تفيـد ظـروف    -6
 وقوع العنف وأسبابه ونتائجه.

أية وثائق ذات صـلة أو يرغـب    -7
 املعتدى عليه يف إرفاقها.

 
متخذة عند تلقي  أية إجراءات محائية -4

 البالن.

بيان تعرض األطفـال للعنـف    -5
 ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم.

أية بيانات أخرى تفيد ظـروف   -6
 وقوع العنف وأسبابه ونتائجه.

أية وثائق ذات صلة أو يرغـب   -7
 املعتدى عليه يف إرفاقها.

أية إجراءات محائية متخذة عنـد   -4
 تلقي البالن.

اللجنة استحداث مادة جديدة قررت  -  
 ( بعد إعادة الترقيم .25تأخذ الرقم )

ويكون نص املادة املستحدثة على  -
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 النحو التايل : 
 مادة مستحدثة             

 (05مادة )

للنيابة العامة إصدار أمر محاية من جيوز 
تلقاء نفسها  أو بناء على طلب من 

 يلنم املعتدي مبا يلي: املعتدى عليه ، 

 التعرض للمعتدى عليه. عدم -2
 عدم االقتراب من أماكن احلماية أو -1

 أي مكان يذكر يف أمر احلماية.
عدم اإلضرار باملمتلكات الشخصية  -3

للمعتدى عليه أو أي من أفراد 

 

 

 

 (05مادة )

للنيابة العامة إصدار أمر محاية جيوز 
من تلقاء نفسها  أو بناء على طلب 

يلنم املعتدي مبا من املعتدى عليه ، 
 يلي: 

 عدم التعرض للمعتدى عليه. -2
عدم االقتراب من أماكن احلماية  -1
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 األسرة.
متكني املعتدى عليه أو من يفوضه  -8

من استالم متعلقاته الشخصية 
 الضرورية. 

 
، ال ينيد أمر احلماية عن شهرأوجيب 

 جيوز جتديد أمر احلماية بأمر من احملكمةو
على أن ال تتجاوز مدة  الصغرى اجلنائية 

احلماية ثالثة أشهر وذلك يف حالة 
 انتهاكه أو خرقه من املعتدي.

 

أي مكان يذكر يف أمر  أو
 احلماية.

عدم اإلضرار باملمتلكات  -3
الشخصية للمعتدى عليه أو أي 

 األسرة.من أفراد 
متكني املعتدى عليه أو من يفوضه  -8

من استالم متعلقاته الشخصية 
 الضرورية. 

 
، ال ينيد أمر احلماية عن شهرأوجيب 

وجيوز جتديد أمر احلماية بأمر من 
على أن ال  الصغرى اجلنائية  احملكمة
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 وألي من طريف النناع التظلم من 
أمر احلماية خالل سبعة أيام من تاريخ 

 لغائه أو إليه بطلب إإعالنه 
م احملكمة تعديله ويكون التظلم أما

بشأن األمر الصادر من  اجلنائية الصغرى
ذا صدر األمر من إالنيابة العامة، أما 

احملكمة الصغرى اجلنائية فيكون التظلم 
أمام احملكمة الكربى اجلنائية بصفتها 

 .االستئنافية

تتجاوز مدة احلماية ثالثة أشهر وذلك 
 يف حالة انتهاكه أو خرقه من املعتدي.

 

 وألي من طريف النناع التظلم من 
أمر احلماية خالل سبعة أيام من تاريخ 

 لغائه أو إليه بطلب إإعالنه 
تعديله ويكون التظلم أمام احملكمة 

بشأن األمر الصادر  اجلنائية الصغرى
ذا صدر األمر إمن النيابة العامة، أما 

من احملكمة الصغرى اجلنائية فيكون 
ى اجلنائية التظلم أمام احملكمة الكرب
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 .بصفتها االستئنافية

 الباب الرابع

التدابري اجلنائية املتعلقة بالعنف 
 األسري

 

 

 

 

 (27مادة )

 الباب الرابع

التدابري اجلنائية املتعلقة بالعنف 
 األسري

 

حذف البـاب الرابـع مـن     -
املشروع بقانون، مع مراعـاة  

 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
 (27مادة )

 

 الباب الرابع

 التدابري اجلنائية املتعلقة بالعنف األسري

 

 مسمى الباب تغيريقررت اللجنة  -
 ليصبح

 

 

 الباب الرابع
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للمعتدى عليهـا احلـق يف املعونـة    
القضائية دون النظر إىل مدى مالءهتا 
املالية هي أو أبويهـا أو زوجهـا أو   

 الوصي عليها.

وتتوىل اللجنة الوطنية ندب حمام مـن  
املشهود هلم بالكفاءة يف قضايا العنف 
األسري للحضـور واملرافعـة عـن    

 املعتدى عليها. 

 

(، مع مراعاة 27حذف املادة ) -
مع إعادة ترقيم املـواد الـيت   

 تليها.

 العقوبات 
 

( بعد إعادة 03مادة ) -(03مادة )
 الترقيم

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
مـادة   – (27النواب حبذف املادة )

مع مراعـاة  ( بعد إعادة الترقيم  26)
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 ( 24مادة )

تستعني النيابة العامة مبا يكون لـدى  
اللجنة الوطنية من تقـارير طبيـة أو   
اجتماعية أعدت طبقًا ألحكام هـذا  

 القانون عن حالة املعتدى عليها.

 (24مادة )

(، مع مراعاة 24حذف املادة ) -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

 

( بعد إعادة 03مادة ) – (03مادة )
 الترقيم

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
( 27مادة ) (24النواب حبذف املادة )

مع مراعاة إعادة ترقيم  بعد إعادة الترقيم
 املواد اليت تليها.

 

 (21مادة )

إذا تعرضت األنثى بصفة دائمة لعنف 
نفسي وعاطفي يف إطار األسرة ممن له 

 (21مادة )

(، مع مراعاة 21حذف املادة ) -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

( بعد إعادة 03مادة ) - (03مادة )
 الترقيم
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

عليها أية سلطة أو عالقة أ و والية، 
كالذم أو التحقري أو اإلمهال املتعمد، 
كان ملأموري الضبط القضائي بناء 
على شكوى من املعتدى عليها إلنام 
املعتدى بأن يتعهد بعدم التعرض هلا 

ه الفعل بعد مستقبال، فإذا تكر من
ذلك عقب باحلبس مدى ال تنيد على 
ثالثة أشهر أو بالغرامة اليت ال جتاوز 

 مائيت دينار.

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  - 
( 24مادة ) (21املادة )النواب حبذف 

مع مراعاة إعادة ترقيم بعد إعادة الترقيم 
 املواد اليت تليها.

 (10مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة أشـد   

 (10مادة )

(، مع مراعاة 10حذف املادة ) -

( بعد إعادة 03مادة ) - (41مادة )
 الترقيم
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

ينص عليها قانون ال عقوبات أو أي 
قانون آخر، يعاقب بالسجن املؤقـت  
كل من له على األنثى سلطة أو عالقة 
أو والية واعتدى على سالمة جسمها 

الضرب أو اجلرح ومل يقصد مـن  ب 
 ذلك قتال ولكنه أفضى إىل املوت.

وإذا توافر أحد الظـروف املبينـة يف   
( مـن  333الفقرة الثانية من املادة )

قانون العقوبات عـد ذلـك ظرفـًا    
 مشدًدا.

ويعد ظرفًا مشددًا كـذلك وقـوع   

 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.
 

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس 
( 21مادة ) (10النواب حبذف املادة )

مع مراعاة إعادة ترقيم بعد إعادة الترقيم 
 املواد اليت تليها.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

االعتداء حتت مسع وبصـر أطفـال   
املعتدى عليها أو إذا كانـت حبلـى   

االعتداء إىل إجهاضها أو  سواء أدى
 مل يؤد.

 (12مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة أشـد   
ينص عليها قانون العقوبـات أو اي  
قانون آخر، يعاقب بالسجن مـدة ال  
تقل عن ثالث سنني وال تنيد علـى  
عشر سنني كل من له على األنثـى  
سلطة أو عالقة أو والية وأحدث هبا 

 (12مادة )

(، مع مراعاة 12حذف املادة ) -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

 

( بعد إعادة 41مادة ) - (40مادة )
 الترقيم

  

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس 
( 10مادة ) (12النواب حبذف املادة )

مع مراعاة إعادة ترقيم بعد إعادة الترقيم 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

عمدًا عاهة مستدمية.  وتكون العقوبة 
مدى ال تقل عن سـنتني وال  السجن 

تنيد على عشر سـنني إذا أفضـى   
االعتداء إىل عاهة مسـتدمية دون أن  

 يقصد إحداثها.

وإذا توافر أحد الظروف املنصـوص  
( 10عليها يف الفقرة الثالثة من املادة )

من هذا القانون عـد ذلـك ظرفـًا    
 مشدًدا.

ويعترب يف حكم العاهة كل تشـويه  
 جسيم ال حيتمل زواله.

 املواد اليت تليها.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 (11مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة أشـد   
ينص عليها قانون العقوبـات أو أي  
قانون آخر، يعاقب باحلبس مـدة ال  
تقل عن مخسة عشر يومًا أو بالغرامة 
اليت ال تقل عن مائة دينار كل من له 
على األنثى سلطة أ و عالقة أو والية 
واعتدى على سالمة جسـمها بأيـة   
و وسيلة وأفضى االعتداء إىل مرضها أ

عجنها عن أعماهلا الشخصية مدة ال 

 (11مادة )

 

 

(، مع مراعاة 11حذف املادة ) -
 إعادة ترقيم املواد اليت تليها.

 

( بعد إعادة 40مادة ) - (44مادة )
 الترقيم

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس 
( 12مادة ) (11النواب حبذف املادة )

مراعاة إعادة ترقيم  مع بعد إعادة الترقيم
 املواد اليت تليها.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 تنيد على عشرة أيام.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تنيـد  
على ثالثة شهور أو الغرامة الـيت ال  
جتاوز مائة دينار إذا مل تصل نتيجـة  
االعتداء إىل درجة اجلسامة املذكورة 

 يف الفقرة السابقة.

وإذا توافر أحد الظروف املنصـوص  
( 10ثالثة من املادة )عليها يف الفقرة ال

 هذا القانون عد ذلك ظرفًا مشددًامن 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -  
 ( بعد إعادة الترقيم .26تأخذ الرقم )

ويكون نص املادة املستحدثة على  -
 النحو التايل : 

 
 مادة مستحدثة

  (30مادة )

 يعاقب باحلبس مدة ال تنيد على شهر 
دينار أو وبغرامة ال تنيد على مائة 

بإحدى  هاتني العقوبتني كل من خالف 
 أمر احلماية.

 

 

 

 

 

 

 ( 30مادة )

يعاقب باحلبس مدة ال تنيد على شهر 
وبغرامة ال تنيد على مائة دينار أو 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -
 ( بعد إعادة الترقيم.27تأخذ الرقم )

 

ويكون نص املادة املستحدثة على النحو 
 التايل : 

 (30مادة )

خالل بأية عقوبة أشد يف إلمع عدم ا

بإحدى  هاتني العقوبتني كل من 
 .خالف أمر احلماية 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب 
باحلبس مدة ال تنيد على ثالثة أشهر 
وبغرامة ال تنيد على مائيت دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف 
أمر احلماية باستخدام العنف جتاه أي من 

 املشمولني بأحكام هذا القانون.

 

 (30مادة )

خالل بأية عقوبة أشد يف إلمع عدم ا
قانون العقوبات أو أي قانون آخر 
يعاقب باحلبس مدة ال تنيد على ثالثة 
أشهر وبغرامة ال تنيد على مائيت دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 

باستخدام العنف خالف أمر احلماية 
جتاه أي من املشمولني بأحكام هذا 

 القانون.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

قررت اللجنة استحداث مادة   -  
( بعد إعادة 24جديدة تأخذ الرقم )

 الترقيم.
 

ويكون نص املادة املستحدثة على  -
 النحو التايل : 

 مادة مستحدثة

 ( 30مادة )

 خالل بأية عقوبة أشد ينص إلمع عدم ا
 أي قانون آخر:عليها قانون العقوبات أو 

 

 

 

 

 

 

 ( 30مادة )

خالل بأية عقوبة أشد إلمع عدم ا
ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

يعاقب باحلبس مدة ال تنيد على  -2 
ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من 

 ارتكب فعاًل أدى إىل إيذاء نفسي .

ويعاقب باحلبس مدة ال تنيد على _ 1
مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني 

 كل من ارتكب إيذاًءني ، ـــالعقوبت
 جسديًا أو جنسيًا.

 قانون آخر:

يعاقب باحلبس مدة ال تنيد على -2 
ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل 

ارتكب فعاًل أدى إىل إيذاء من 
  .نفسي

ويعاقب باحلبس مدة ال تنيد على _ 1
مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني 
 العقوبتني ، كل من ارتكب إيذاًء

 جسديًا أو جنسيًا.



111 
 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

قررت اللجنة استحداث مادة جديدة  -  
 ( بعد إعادة الترقيم.21تأخذ الرقم )

ويكون نص املادة املستحدثة على  -
 النحو التايل : 

 

 مادة مستحدثة

 (03مادة )

يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن مائيت 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
أنشأ مركن أو مكتب إرشاد أسري دون 
احلصول على ترخيص بذلك أو واصل 

 

 

 

 

 

 

 (03مادة )

يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن 
مائيت دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

نشاط مركن مرخص له بعد صدور قرار 
غالق املركن إإداري بإلغاء الترخيص أو 

 مؤقتًا.

كل من أنشأ مركن أو مكتب إرشاد 
أسري دون احلصول على ترخيص 
بذلك أو واصل نشاط مركن مرخص 
له بعد صدور قرار إداري بإلغاء 

 غالق املركن مؤقتًا.إالترخيص أو 

 الباب اخلامس

 أحكام ختامية

 (13مادة )

 

يصدر جملس الوزراء القرارات الالزمة 

 اخلامسالباب 

 أحكام ختامية

 ( بعد إعادة الترقيم28مادة )

 دون تعديل

 الباب اخلامس

 أحكام ختامية      
( بعد إعادة 41مادة ) -( 46مادة )

 الترقيم
مادة  (13حذف املادة )قررت اللجنة 

مع مراعاة إعادة  ( بعد إعادة الترقيم 10)
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 ترقيم املواد اليت تليها. لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

مادة جديدة قررت اللجنة استحداث  -  
 ( بعد إعادة الترقيم.10تأخذ الرقم )

 
ويكون نص املادة املستحدثة على النحو 

 التايل :

 ( بعد إعادة الترقيم41مادة )

خالل مبا نصت عليه املادة إلمع عدم ا

 

 

 

 

 

 ( 41مادة )  
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

جراءات اجلنائية ، إل( من قانون ا1)
 من ينوب عنه للمعتدى عليه أوجيوز 
 حبسب 

األحوال يف جرائم العنف األسري أن 
يتنازل عن الشكوى يف أي حالة كانت 
 عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى 

 اجلنائية بالتنازل.
 

 وال جيوز التنازل يف اجلنايات.

خالل مبا نصت عليه إلمع عدم ا
جراءات إل( من قانون ا1املادة )

من  للمعتدى عليه أواجلنائية ، جيوز 
حبسب األحوال يف جرائم  ينوب عنه

العنف األسري أن يتنازل عن 
الشكوى يف أي حالة كانت عليها 
الدعوى، وتنقضي الدعوى اجلنائية 

 بالتنازل.
 وال جيوز التنازل يف اجلنايات.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 (18مادة )

 

 

 

 

 

 

 
 

 (18مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم25مادة )

علـى رئـيس   إحالل عبارة " -
حمـل   جملس الوزراء والوزراء"

عبارة "على الوزراء" الـواردة  
 يف بداية املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء
تنفيذ أحكام  –كل فيما يصه  –

هذا القانون، ويعمل به من اليـوم  

بعد      ( 40( / مادة )42مادة )
 إعادة الترقيم 

قررت اللجنة املوافقة على قرار جملس  -
على رئـيس  النواب بإحالل عبارة "
حمل عبـارة   جملس الوزراء والوزراء"

 "على الوزراء" الواردة يف بداية املادة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 40مادة )

  على رئيس جملس الوزراء والـوزراء 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة تعديالت جملس النواب النص األصلي

 –كل فيما يصـه   –على الوزراء 
تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به 

التـايل لتـاريخ نشـره يف    من اليوم 
 اجلريدة الرمسية.

التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة   
 الرمسية.

تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما يصه  –
 القانون، ويعمل به من اليوم التـايل  

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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