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 م2020مبر ديس 08التاريــــــخ: 
 

 صاحـب المعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     الموقــر

 رئيـــس مجلـــس الشـــورى  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 5ف  /ص ل م ط 470)رقم وجه للجنة شؤون المرأة والطفل عطفـًا على خطاب معاليكم الم     

       قرار المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ، بشأن م2020 نوفمبر 30المؤرخ في  (3 د

مشروع قانون بإصدار قانون العدالة  م، بالموافقة على إعادة تقرير اللجنة بشأن2020نوفمبر  29

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

الخاص بشأنه، ملتمسين من معاليكم اتخاذ ما يلزم  التكميلي األول يسرنا أن نرفق لكم التقرير

 تمهيدًا لعرضه على المجلس الموقر.

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،

 

 

 لابتسام محمد صالح الدال د.                                                                

 رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل
 

 المرفقات:
 حول مشروع القانون. للجنة التكميلي األولتقرير ال .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 التعديالت المقترحة من قبل اللجنة بشأن مشروع القانون.مالحظات وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف حول  .3
 تقرير اللجنة السابق بشأن مشروع القانون ومرفقاته. .4



 

 

 

 3د 5ف /ل م طص  470الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  30التاريخ:   

 
 احملرتمة    ابتسام حممد صاحل الدالل   سعادة الدكتورة

 رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل
 

 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،  

 

 بتـــــــاريخإشـــــــارر إلـــــــ  قـــــــرار ااملنـــــــ     ن ـــــــت  ال ا  ـــــــ  اا   ـــــــ ر 
، بااواف ــــــــــ  تنــــــــــ  إتــــــــــادر   ريــــــــــر لمل ــــــــــت م ااــــــــــوقرر م2020نــــــــــوفمرب  29

ــانود ال  الــــــ  ا  ــــــ     ل   ــــــال  ــوص  اــــــردا قــــــانود بة ــــــ ار قــــ بخصــــ
ــم   ــ ، اارافـــــ  لنمرةـــــوم رقـــ ــايت م  ـــــم ةـــــوف اا ا نـــ م إلـــــ  2019( ل ـــــ   20د مـــ

 النمل  ، دذلك ازي   م ال راة .

ــانو ــردا ال ـــــ ــ   اـــــ ــادر دراةـــــ ــ  بةتـــــ ــ  الت دـــــ ــ  ر، ير ـــــ ــ، الـــــ د آنـــــ
دذلـــــــك   قـــــــوف   اقاـــــــاو فتدـــــــاف ااملنـــــــ  باـــــــ ن ، درفـــــــ    ريـــــــر ب ـــــــ ا 

  م  اريخ .فةبوتاد الخصوص    وت  فقصاه 
                

 ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  و

 علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى
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 ملخص تنفيذي لتقرير لجنة شؤون المرأة والطفل

 المسمى
مشروع قانون بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق 

 2019( لسنة 20للمرسوم رقم )

 مقدم من الحكومة الموقرة انونالقمشروع  أصل 

 تاريخ إحالته إلى اللجنة
 م2020مايو  06

 الفصل التشريعي الخامس( –االنعقاد العادي الثاني )دور 

تاريخ انتهاء اللجنة من 

 مناقشته

 م2020أكتوبر    27 

 الفصل التشريعي الخامس( –لث االنعقاد العادي الثا)دور 

 ( اجتماعات10) عدد االجتماعات

 مضمونه

 مع االتفاقيات والمعاهدات  ـًاح الطفل الفضلى األولوية؛ اتساقأن يكون لمصال

 الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.

  تحقيق العدالة اإلصالحية لألطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق

 والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم.

  عمال إإنشاء محاكم العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، ويتولى

 متخّصصون في المسائل الفنية والسلوكية. لخبرة فيها خبراءا

 للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها ـًا ت التي يكون فيها الطفل معّرضتحديد الحاال

 في هذا الشأن.

 للطفل، مثل: إلحاقه بأحد برامج التدريب  تنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية

والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو 

 إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية االجتماعية، وغيرها.

  يتهم من سوء المعاملة، وذلك عبر مركز حماية الطفلرعاية األطفال وحما. 

 ( مادة موضوعية89ديباجة + خمس مواد إصدار + ) انونالقبنية مشروع 

لجنة الشؤون التشريعية رأي 

 والقانونية

من الناحيتين  سالمة مشروع القانون لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأت 

  الدستورية والقانونية.

 حقوق اإلنسان لجنةرأي 

مع التطورات  ليتالءموجاء  ،قوانين المهمةالقانون من مشاريع اليعتبر مشروع 

وليكون أكثر حداثة  ،واالتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها مملكة البحرين

 .وتطوًرا وأوسع شموالً لواقع الطفولة في المملكة
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 ملخص

 آراء الجهات المعنية

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف -1

أشارت الوزارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل العديد من الجهات للخروج 

، العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملةبقانون مالئم ومتقدم في شأن 

أي قبل أكثر من أربعين  1976مبينة أن القانون النافذ )قانون األحداث( قد صدر في 

األمور الالزم تعديلها وتصحيحها في آلية التعامل مع الطفل ا، ويحمل العديد من ـً عام

ن الخامسة عشرة(، ورغم أنه وباألخص في )اعتباره غير مسؤول جنائيًا تحت س

السن غير مسؤول جنائيًا إال أنه يقدم للمحاكم الجنائية ويعامل معاملة تشبه  في هذه

ن الخامسة عشرة حتى الثامنة معاملة المجرم، كما يعامل القانون النافذ األطفال من س

 عشرة وكأنهم بالغين تحت إطار قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية.

 

وأكدت الوزارة أن عددًا من الجهات عملت على إخراج هذا القانون بجهود متواصلة 

لما يزيد على ست سنوات منها: )النيابة العامة، المجلس األعلى للقضاء، وزارة 

ون اإلسالمية واألوقاف، وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وزارة العدل والشؤ

شؤون الشباب والرياضة(، ومنها جهات دولية متخصصة، وأن مكتب األمم المتحدة 

 ( أشاد بمحتوى هذا القانون الجديد.UNODCالمعني بالمخدرات والجريمة )

حول استفسارات  ـًاكتوبم ـًاوبعد اجتماع اللجنة بالوزارة الموقرة قدمت الوزارة رأي

(، 12اللجنة بشأن عدد من المواد وهي: )المادة الثالثة من قانون اإلصدار(، والمواد )

(13( ،)14( ،)15( ،)16( ،)17( ،)19( ،)20( ،)22( ،)28( ،)30( ،)34 ،)

(37( ،)55( ،)56( ،)57( ،)70( ،)85.) 

 
 

  :مركز حماية الطفل+  وزارة العمل والتنمية االجتماعية -2

 قانون كما ورد من الحكومة الموقرة. المشروع  مع يتفقان
 

 

 وزارة الداخلية:  -3

لديها  قدم من الحكومة، وأن الوزارة ليسبينت الوزارة أن مشروع القانون م

  مالحظات على مشروع القانون.
 

 : المجلس األعلى للقضاء  -4

ن مشروع القانون في مجمله ينشد من خالل ما فرضه من قواعد وأحكام وإجراءات، إ

لألطفال وحمايتهم من األخطار ومن التعرض لألذى  اإلصالحيةتحقيق العدالة 

همال أو االستغالل االقتصادي بما يكفل تنشئتهم لجسدي أو النفسي أو الجنسي أو اإلا

لى عطي أولوية لمصالح الطفل الفضنه يأنموهم بشكل سليم وآمن وصحي، كما و

 الجهةوالقرارات واإلجراءات المتصلة به أيًا كانت  على ما عداها في جميع األحكام

في شأن الطفل  الدوليةالتي تصدرها أو تباشرها، وأنه يساير االتفاقيات والمعاهدات 

 التي صادقت عليها مملكة البحرين.
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 رأي المجلس األعلى للمرأة:  -5

ضمن سياق األهداف التي يعمل المجلس األعلى أن مشروع القانون يأتي  المجلسأكد 

للمرأة على تحقيقها، وهي إحدى المقومات األساسية التي نص عليها دستور مملكة 

 البحرين في الفقرة )أ( من مادته الخامسة.

 وقد تقدم المجلس بمقترحات بتعديل بعض مواد مشروع القانون وهي: اقتراح بإضافة

بشأن الحماية من العنف األسري إلى الديباجة، وتعديل  2015( لسنة 17القانون رقم )

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

(40( ،)43( ،)44( ،)45( ،)48( ،)52( ،)55( ،)57( ،)63( ،)64( ،)71 ،)

(73( ،)78.) 
 

 إلنسان:رأي المؤسسة الوطنية لحقوق ا -6

األسس والمبادئ التي يقوم  -اـً عالي–بينت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أنها تُثّمن 

عليها مشروع القانون، والمتمثلة في توفير المظلة القانونية لحماية األطفال من خطر 

لمصالحهم  اذها في هذا الشأن، مراعاةوتحديد التدابير التي يجوز اتخ االنحراف

ذات الصلة بحقوقهم، لغرض تحقيق العدالة  الدوليةالفضلى المقررة في الصكوك 

اإلصالحية في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأن األحكام التي تضمنها المشروع 

ال سيما في مجال قضاء وسوف تشكل إضافة نوعية قيّمة للمنظومة التشريعية 

 األحداث والحماية الجنائية لألطفال.
 

( والمادة 12( من المادة رقم )10فيما طالبت المؤسسة بإعادة النظر في البند رقم )

موقر، مبينة أن ذلك ا لما انتهى إليه مجلس النواب الـً ( من مشروع القانون وفق48)

 مة مشروع القانون مع المعايير الدولية المشار إليها أعاله.سيعزز من مواء
 

 الطفولة:رأي الجمعية البحرينية لتنمية  -7

أبدت الجمعية توافقها مع المشروع بشكل عام، وأشادت باإلنجازات الرائدة لمملكة 

ع كنهج جديد في التعامل وأهمية هذا المشر ين في مجال حقوق الطفل، مؤكدةالبحر

أن  بعد إعادة تأهيلهم. كما أكدت مع جنوح األطفال وحمايتهم وإدماجهم في المجتمع

في األساليب التي  ـًاجذري معاملة الطفل ورعايته بهدف السعي إلصالحه يعد تحوال

 .تتفاعل فيها نظم العدالة مع األطفال
 

 :جمعية أُمنية طفل -8

سيشكل إضافة تاريخية في مجال حفظ حق  والذيشادت الجمعية بمشروع القانون أ

منذ أن صادقت على اتفاقية  الطفل بنطاقيه الوطني والدولي، مبينة أن مملكة البحرين

متنوعة تترجم  جبادرت بإنشاء مؤسسات وإطالق برام 1989حقوق الطفل لسنة 

ة ونصوصها على أرض الواقع، كان من أبرزها تشكيل اللجنة يمواد هذه االتفاق

بشأن الحماية من العنف  2015( لسنة 17الوطنية، كما أصدرت قانون رقم )

من التفكك وتوفير الحماية القانونية لألسرة بمن فيهم األسري، بهدف حماية األسرة 

 األطفال.
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 قانون الالموافقة على مشروع  مجلس النواب الموقر قرار

 بمجلس الشورى توصية اللجنة

 مشروع القانون.على  ، من حيث المبدأ،الموافقة - -

 بتقريرل المرفق في الجدو الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً  - -

 اللجنة.  -



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 للجنة التكميلي األولتقرير ال

 حول مشروع القانون
 
 
 

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 م2020مبر ديس 08: التاريخ
 

 شؤون المرأة والطفلالتقرير التكميلي الأول للجنة 
بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء 

 م2019لسنة ( 20المعاملة، المرافق للمرسوم رقم )
 الفصل التشريعي الخامس -دور الانعقاد العادي الثالث 

 

 

 

 مقدمـة: 

م، أرسللللح  للللالي الميالع البلللللح الع بح  للللالل ال للللالل ر ل    ل  2020نوفمبر  30بتاريخ      

(، بناءر الى  رار الم ل  فع جلبللللتث الةا ن   ح د ر 3 د 5ف /م طص ل  470الشللللورا ًاابرا بر    

م، بالموافق  2020 نوفمبر 29 ح الف لللللللح التشلللللللرييع ال ا    المنيقح  بتاريخ  لثاليادي الةااالنيقاد 

مشررر ق نان ب صدارردار نان ب الةدالة اياررألطفة لوحماي  طمايت   م   الى إااد  تقرير الل ن  بشلل  

الى أ  تت  دراسلللللتث  إبحاء الم ل ا   ر2019( لسررررر ة 20سررررر ع المةاملةر المرامر للمرسررررر م رن   

  إاحاد تقرير يتضمح رأي الل ن  بش نث للت  ارضث الى الم ل  المو ر.
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: إجراعات اللج ة:  أ ًلا

 لتنفلذ التكللف المذكور أا ه  ا ت الل ن  باإلجراءا  التالل :

 جتماع التالع:التحارست الل ن   شر ع القانو  المذكور فع ا (1 

 المصل الد ر التاريخ اًلجتماقرن  

 5 3 2020برديبم 1 3

 
الوثا ع المتيلق  بمشللللللر ع   تقريرها البللللللابع  جملف المرفقا  اطليت الل ن  أثناء دراسللللللت ا الى (2 

 القانو   وضوع البحث  الحراس   التع اشتملت الى  ا يلع:

  رار   ل  النواب   رفقاتث بش    شر ع القانو .  .1

 . ثي القانونع بش نالمذكور،   ذكر  هلئ  التشريف  الرأ شر ع القانو   .2

  رأي ل ن  الشؤ   التشرييل   القانونل  بالم ل . .3

 رأي ل ن  لقوق اإلنبا  بالم ل .  .4

  رأي  زار  اليحل  الشؤ   اإلس  ل   األ  اف. .5

 رأي  زار  اليمح  التنمل  االجتماال .  .6

  رأي  زار  الحاًلل . .7

 رأي الم ل  األالى للقضاء.  .8

  رأي الم ل  األالى للمرأ . .9

  رأي المؤسب  الوطنل  لحقوق اإلنبا . .10

 رأي  ركز لماي  الافح.  .11

 .رأي جميل  أ نل  طفح .12

  ميل  البحرينل  لتنمل  الافول .رأي ال .13
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جح ل  قارن  بلح الباب الةالث  ح المشلللر ع بقانو   حح المنا شللل   الباب البلللابف  ح  انو   .14

 المبتشار ، ح إاحاد الحكتور   لاد    لح  يارج ،بإ حار  انو  الافح 2012( لبن  37ر    

 لل ن .  القانونع

ب  وص الفرق بلح  ،لل ن  كتور   لاد    لح  يارج المبتشار القانونع ذكر   قح    ح الح .15

 األلكام اليا    األلكام ال تا ل . 

 البلح  أ لن  الع ربلف.  دراس   قارن   ح إاحاد البالث القانونع .16

 

  ل ا   زار  اليحل  الشلللللللؤ   اإلسللللللل  ل   األ  اف لول التيحي   كما اطليت الل ن  الى ( 3 

  مرمر( المقترل   ح  بح الل ن  بش    شر ع القانو .

 

 

شؤ ب ايسألمفة  األ ناف بحاو   ح الل ن   (4  شارك فع اجتماع الل ن  الةال زارة الةدي  ال كح  لث، 

  ح:

 

  زارة الةدي  الشؤ ب ايسألمفة  األ ناف

 لةدي  الشؤ ب ايسألمفة  األ ناف زير ا   خلفمةخالد ص  علي ص  عبدهللا آي مةالي الشفخ 

 مستشار مساعد  ائل أنفس أطمد األستاذ

  زارة شؤ ب مجلسي الش رى  ال  اب

 أخصائي شؤ ب الجلسات طمد محمد الطائيالسفد 
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 م ل  الشورا كح  ح:األ ان  اليا   ب ح  الل ن  جتماعا شارك فع (5 

 هفئة المستشاري  القان نفف 

 مستشار نان ني الدكت رة مفادة مجفد مةارج
 صاطث نان ني أمف ة محمد رصفعالسفدة 

 إدارة شؤ ب اللجاب

 مشرف شؤ ب اللجاب السفدة مفرمت علي طفدر
 أمف  سر لج ة السفدة دانة إصراهف  الشفخ

  ايعألم إدارة الةألنات

 أخصائي إعألم السفدة سماع عبدالجلفل طس 
 

 رأي  زارة الةدي  الشؤ ب ايسألمفة  األ ناف: ثانفاا: 

،  ًا   أ  تنفلذه نفاذكافل  للحًح القانو  للز ال القانو  تيتبر  ح يمح بللإ   ح  ست  ش ور  .1

اليحال    حكم ،   حكم  اليحال  اإل  لل  الكبرا للافح يحتاج إلى تحضلرا  كإنشاء

كو  .  لح ي ركز لماي  الافحت لئ  ،  ،  الل ن  القضا ل  للافول اإل  لل  ال غرا للافح

ًرا ذا  الي    ألالحاث النافذ  القوانلح أل انو  اتابلع فع هناك فراغ تشرييع إذ سلبتمر 

 . نفاذالقانو  للز ال دًول  شر علحلح 

سح د   األطفال  جملف   سواها التيا ح  ف د  ن  القضا ل  للافول الل شر ع القانو  بناط أ .2

فياال أ   مح ارتكبوا أ  الم حديح بال ار أضوا لبوء الميا ل  تير  محح اليمر  ال ا ب  اشر  

 ح  (7 الماد     فعبلنما هو  ححد بحبي اًت ا ات ا الما لـر   جنح   فقأ ؤثم  تشكح جناي  

 .المشر ع

نث ال    المركزي  أ ضيل  بابلي  ًا   بااتبار   ركز لماي  الافح شر ع القانو  ااى أ .3

  سف  ح ال  للا   ،طفال الميرضلح لل ار  سوء الميا ل أل الر لبل  فع التيا ح  ف ا

يضالف بم ام    المركزأ ال سلما  ،كمح  جثأداء   ا ث الى أالممنول  للمركز للتمكح  ح 
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  يقوم ر ل  المركز بيرض التقرير أ لى ألذا فمح باب  ،همل أل  بؤ للا  الى درج  كبلر   ح ا

 .دار إل راره  ح   ل  اإ   باشر بيح الموافق  اللثبشكح  يرالبنوي الى الوز

الت اري    انو     انو  المرافيا  المحنل   أذلك  ؛(ثإا ن نبي است حام   الل ألا ح  .4

 راق ألبا    الي الش ا  إف لا الى است حام هذه الكلم  فع تو جراءا  ال نا ل  درجإلا

جراء إا م الش ص بمضمو  إفع ا   القضا ع  المتمةل  إلن ا تحقع غاي  اأكما  ،القضا ل 

 وجث بيل  الو ول، أ  برسال  ن ل ، أ   الميتمح  ك ااب وسا حاللحا إاست حام  ذلك ب ضا ع 

 . غلرها بريح إلكتر نعب

، البابي   ح امره زل  يت ا كي جريم   ا بحع طفح يح اليقوب  الى كح ش ص بالغ يرتشحت ت  .5

دراك  التمللز  غلر  ادر الى التيبلر إلا لع هذه المرلل  اليمري  يكو  فا حر فالى ااتبار أ  الافح 

 ،   جبحيأ  لف ل  أساءا  نفبل  إ  أا ـر فيال  ؤثم   انونأ   ا   ف اللث  ح أل  أاما يشير بث  ح 

ي  ور   ح  ور  احم التيرض لث ب ار   تضمح  يل ملماي    ت لىإبذلك يكو  بحاج   هو 

 .اءا االاتح

 

 رأي اللج ــة:ا: ثالثـا 

، ت  ارضث للمنا ش  ب ح ل ا أاح  تقريرر قانو   وضوع الحراس   البحث شر ع الا شت الل ن   ن     

لقرار الم ل  المو ر بإااد   ا،  تنفلذر م2020نوفمبر  29بتاريخ المنيقح  ( 8أامال ال لب  اليا   ر    

أااد  الل ن   نا ش   شر ع القانو  الى ضوء الم ل ا  التع ، فقح التقرير لل ن  لمزيح  ح الحراس 

انت ت إلى التمبك بتقريرها البابع ء اضااأللن ر بلح الباد  أُثلر  بال لب  اليا  ،  بيح تبادل  ج ا  ا

  الذي نوجزه فع النقاط التالل :
 

لر ت  ملك  البحريح الى تاوير  تححيث  ن و   تشرييات ا المتيلق  باألطفال  األلحاث لتتبع      

 ال للكوك الح لل  المنضللم  إلل ا  ملك  البحريح، بإفراغ ا فع  شللر ع  انو    ف جملف القوانلح الوطنل 

 . بمى " انو  اليحال  اإل  لل " تحت طنع 
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مشررر ق نان ب صدارردار نان ب الةدالة اياررألطفة لوحماي  طمايت   م  سرر ع  تحارسللت الل ن   ح      

 خمس م اد ح  -فضلللل ر اح الحيباج   -يت لف   ر2019( لسرررر ة 20المةاملةر المرامر للمرسرررر م رن   

 ن ا الى اليمح ب لكام  انو  اليحال  اإل للل لل  لاطفال  لمايت    المادة األ لىإ لللحار، للث ن لللت 

فقح جاء  ببريا  ألكام هذا القانو  الى  ا ل  يكح  ح ف ح فلث  ح  المادة الثانفة ح سوء الميا ل . أ ا 

راءا   بح تاريخ اليمح بث، فلما احا األلكام الميحل  ل ًت اص  تى الحاا ا   ا ل  يكح  ح ت   ح اإلج

بإلغاء المرسلللللللوم بقانو  ر    المادة الثالثةكا  تاريخ اليمح ب ا بيح إ فال المرافي  فع الحاوا،  جاء  

بشلللل   األلحاث،  إلغاء ألكام الباب البللللابف  ح  انو  الافح ال للللادر بالقانو  ر    1976( لبللللن  17 

إلى تن ل   المادة الراصةة،  كذلك إلغاء كح لك  ي الف ألكام القانو  المرافع.  ذهبت 2012لبن  ( 37 

فقح جاء  بتححيح ال  ا  المينل  بتنفلذ ألكام  المادة الخامسرررررررةإ لللللللحار ال  ح  التنفلذي  للقانو ، أ ا 

 القانو ،   لياد اليمح بث.

ب لكام اا    الباب األ ي اد ، جاء فل ا  (89جمل  خمسة أص اب صم  ح تضّمح القانو  المرافع      

محاك  تتضمح ال حف  ح القانو    ا يق ح بالافح فع تابلع ألكا ث،  كذلك تضمح هذا الباب إنشاء "

" اللج ة القضائفة للطم لة"  تشكلح هذه المحكم  إضاف  إلنشاء ل ن  تبمى "الةدالة اياألطفة للطمل

 الافح لل ار أ  سوء الميا ل  المحال  إلل ا  ح النلاب  الم ت  . ت تص بالن ر فع لاال  تيرض

"  تضمنت ألكا ث الحاال  التع ييح الافح الةدالة اياألطفة للطملفقح جاء بينوا  " الباب الثانيأ ا      

 لل ار،  التحابلر التع ي وز ات اذها فع هذا الش  . ـراضفل ا  ير

" فقح نص الى إنشاء  ركز طماية األحماي م  س ع المةاملةبينوا  "  الذي جاء الباب الثالثأ ا      

   التنمل  االجتماال ،  يكو  لث   ل  إدار  ؤ" ينش  بالوزار  المينل  بشطماية الطمل مركزيبمى "

يتكّو   ح أ حاب االًت ا ا ، كذلك تضمح هذا الباب ال  ا  التع تقحم ل ا الب غا   الشكا ا اح 

 الافح لل ار أ  سوء الميا ل .لاال  تيرض 

فقح جاء  الباب الخامسباليقوبا  التع تو ف الى  ح ي الف ألكام القانو . أ ا  الباب الراصع  ح جاء      

 ب لكام ًتا ل .
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 أنثطفال،  قلع  ف وم اليحالـ  اإل  لل  لايبتنح فع  باد ث الى تحأ  هذا القانو    ند رأت اللج ة     

  تحقلع اليحال  القضا لل الى األًذ ب االمياهحا   التشرييا  الح لل   لةت ح التشرييا  التع 

م تمف، الفع لاطفال تحقلع اليحال   ،  فع سبلح تحقلع   لح  الافح الفضلى   اال ت ادي   االجتماال

 بؤ لل  لماي  هذه الفئ   استقراره،  تمتح تقحّ ث الم تمف ب   يضمح الذي مبتقبح ال جلحكون   يمةلو  ل

 ؤسبا  الم تمف كاف ر،  تقتضع إي اد آللا  ناجي   تشرييا   الى األسر   المؤسبا  الحكو ل ، 

 . تاور  للحفاظ الى كرا   هذه الشريح   ح الم تمف
 

باريق  لرفل     نل   أ   شر ع القانو ،  حح المنا ش ، الوارد  ح الحكو    ح  لغ تؤكد اللج ة      

أ  ال لاغ    حكم ،  أ  القانو   ح غاى جملف النوالع القانونل  التع ستحمع الافح،  تحفظ لث لقو ث، 

لتحقلع اليحال    التنفلذ،  أ  القانو  سلكو  ضمانالمحكم  للقانو  ستب   فع س ول  تابلقث إذا دًح للز 

ي رج الافح  ح يحقع الغاي  المشار إلل ا  ،  ء الميا ل اإل  لل  لاطفال،  راايت    لمايت    ح سو

إي اد البلئ   ، ا  ا الو اي   الحماي   اإل  حإطار القانو  اليقابع  إجراءاتث ال نا ل  إلى  فاهل   و

 ف المحلط الم تميع،  تيزيز المبؤ لل    إااد  د  ثالمناسب  لرااي  الافح  تيحيح  تقوي  سلوكث 

اإلي ابل  فع الم تمف  ح ً ل  الفرص المناسب  لتكويح ش  لتث   شاركتث تقحي   ،المشترك   ف األسر 

 .استححاث  ن و   احلل   إ  لل 
 

نل  الى ن وص  واد  شر ع القانو ،  الى رأي ل ن  الشؤ   التشرييل   القانو احلةت اللج ة     

اطليت كما  شر ع القانو   ح الناللتلح الحستوري   القانونل ، س     ا الىم ل ، الذي جاء  ؤكحر بال

، البابع الى رأي ل ن  لقوق اإلنبا  بالم ل ،  الى آراء ال  ا  المينل  الوارد ذكرها فع تقرير الل ن 

   الى  رار   ل  النواب المو ر   رفقاتث.
 

بلح أ حاب البياد  أاضاء الل ن ،  االستئناس برأي المبتشار القانونع  الرأي صةد تدا ي  تبادي      

لل ن ،  المفاضل  بلح ن وص  واد  شر ع القانو   البحا ح المار ل   أرجح ا لتحقلع الم لح  

 لاسباب اآلتل : اثح،  ذلك ع القانو  الماليا  ، انت ت الل ن  إلى الموافق  الى  شر
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جاء لتحقلع اليحال  اإل  لل  لاطفال فع جملف  رالح الحاوا ال نا ل   التحقلع    شر ع القانو  إ .أ

  المحاكم   أثناء تنفلذ الحك .

االتباق  ف االتفا لا   المياهحا  الح لل  التع  اد ت الل ا  ملك   شر ع القانو  للقرر جاء  .ب

 البحريح  انضمت إلل ا، بحلث يكو  لم الل الافح الفضلى األ لوي .

 يتولىالتع   الل ن  القضا ل  للافول ، إنشاء  حاك  اليحال  اإل  لل  للافحسلت   ح ً ل القانو   .ج

 امال ال بر  فل ا ًبراء  ت   و  فع المبا ح الفنل   البلوكل .إ

للافح،  ةح: إلحا ث ب لح برا ج التحريي  الت هلح، أ  البرا ج  تن ل  اليقوبا  أ  التحابلر الحما ل سلت   .د

التربوي  الوطنل ، أ  إيحااث ألح المبتشفلا  المت    ، أ  إلحا  ؤسبا  أ  جميلا  الرااي  

 االجتماال ،  غلرها.

 ا لل ار،  التحابلر التع ي وز ات اذهاـر الحاال  التع يكو  فل ا الافح  يرض  شر ع القانو  يححد .ه

 فع هذا الش  .

 .رااي  األطفال  لمايت    ح سوء الميا ل ،  ذلك ابر  ركز لماي  الافح شر ع القانو  يكفح  . 
 

مشر ق نان ب صدادار نان ب  الل ن  التو ل  بالموافق ،  ح للث المبحأ، الى ترالكح  ا تقحم،      

ر 2019( لس ة 20للمرس م رن   الةدالة اياألطفة لوحماي  طمايت   م  س ع المةاملةر المرامر 

 الوارد  فع جح ل المواد المرفع بتقرير الل ن . بالتيحي  

 

 

 ا: اختفار مقرري الم ض ق األالي  اًلطتفاحي:راصةـا 

 (  ح ال  ح  الحاًلل  لم ل  الشورا، اتفقت الل ن  الى اًتلار كح  ح:39إاماالر لنص الماد        

ا.       األستاذة هالة رمزي مايز -1 ا أالفـــــــا  مقررا

ا اطتفاحفـــاا.الدكت ر محمد علي طس                     -2  مقررا
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 ت افـة اللج ـة: :ـااخامس
 

فع ضوء  ا دار  ح  نا شا    ا أبحي  ح آراء أثناء دراس   شر ع القانو ، فإ  الل ن  تو ع بما      

 يلع:

صدادار نان ب الةدالة اياألطفة لوحماي  طمايت   م  مشر ق نان ب  على م  طفث المبدأ الم امقة -

 .2019( لس ة 20س ع المةاملةر المرامر للمرس م رن   

 مي الجد ي المرمر صتقرير اللج ة. الم امقة على م اد مشر ق القان ب كما  ردت تمصفألا  -

 

 

  األمر مةر ض على المجلس الم نر ًلتخاذ الألزم ررر

 
 

 

 

 د. ابتسام محمد صالح الدلال                         الكوهجيد.فاطمة عبدالجبار 
 لجنةالرئيس         لجنة             النائب رئيس                 
 



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 مشروع القانون جدول مبواد

 
 
 
 
 

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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  بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة،   )   ( ( لسنة )  قانون رقم مشروع  

 2019( لسنة 20المرافق للمرسوم رقم )

 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 مسمى مشروع القانون

ة  ( لسن  مشروع  قانون رقم )

بإصدار قانون العدالة اإلصالحية 

لألطفال وحمايتهم من سوء 

 المعاملة.

 مسمى مشروع القانون

لموافقة على المسمى كما ورد ا -

 قانون.الفي مشروع 

 مسمى مشروع القانون

الموافقة على المسمى كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 مسمى مشروع القانون

مشروع  قانون رقم )   ( لسنة  

قانون العدالة اإلصالحية  بإصدار

لألطفال وحمايتهم من سوء 

 المعاملة.

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                    

 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة

( بشأن األحداثتغيير عبارة ) .1

 (.في شأن األحداثلتصبح )

( لسنة 60رقم ) إضافة القانون .2

بشأن جرائم تقنية  2014

 . المعلومات

 )نص الديباجة بعد التعديل(

ة                                    نحن حمد بن عيسى آل خليف

 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة

موافقة على نص الديباجة كما ال -

تغيير ب مجلس النواب الموقر أقره

في ( لتصبح )بشأن األحداثعبارة )

رقم  القانونإضافة و (.شأن األحداث

بشأن جرائم  2014( لسنة 60)

 . تقنية المعلومات

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

آل خليفة                                    نحن حمد بن عيسى 

 ملك مملكة البحرين.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 بعد االطالع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

معات، العامة والمسيرات والتج

 وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن األحداث، 1976لسنة 

 وتعديالته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 المحاكم الشرعية، وتعديالته،

( 16قانون رقم )وعلى المرسوم ب

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

البحرين إلى اتفاقية األمم المتحدة 

 بعد االطالع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

( 17مرسوم بقانون رقم )وعلى ال

، في شأن األحداث 1976لسنة 

 وتعديالته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 المحاكم الشرعية، وتعديالته،

( 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

البحرين إلى اتفاقية األمم المتحدة 

 بعد االطالع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

، في شأن األحداث 1976لسنة 

 وتعديالته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 المحاكم الشرعية، وتعديالته،

( 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

البحرين إلى اتفاقية األمم المتحدة 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية 

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

لتصديق على تعديل الفقرة با 2000

( من اتفاقية األمم 43( من المادة )2)

المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها 

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 42ون رقم )الصادر بالمرسوم بقان

 ، وتعديالته،2002لسنة 

مدتها الجمعية لحقوق الطفل التي اعت

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على تعديل الفقرة  2000

( من اتفاقية األمم 43( من المادة )2)

المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها 

جمعية العامة في نوفمبر عام ال

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

لتي اعتمدتها الجمعية لحقوق الطفل ا

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على تعديل الفقرة  2000

( من اتفاقية األمم 43( من المادة )2)

دتها المتحدة لحقوق الطفل التي اعتم

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 بشأن التعليم،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  2006

 ذوي اإلعاقة، وتعديالته، 

 2007( لسنة 5نون رقم )وعلى القا

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37رقم )

وعلى قانون مؤسسة اإلصالح 

( 18والتأهيل الصادر بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 

 

 

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 بشأن التعليم،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  2006

 ذوي اإلعاقة، وتعديالته، 

 2007( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون 

 ،2012 ( لسنة37رقم )

وعلى قانون مؤسسة اإلصالح 

( 18والتأهيل الصادر بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

( 46م )الصادر بالمرسوم بقانون رق

 ، وتعديالته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 بشأن التعليم،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  2006

 ذوي اإلعاقة، وتعديالته، 

 2007( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37رقم )

وعلى قانون مؤسسة اإلصالح 

( 18والتأهيل الصادر بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 

 

 

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )

لى وبعد أخذ رأي المجلس األع

 للقضاء،

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( لسنة 60وعلى القانون رقم )

بشأن جرائم تقنية  2014

 المعلومات،

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )

وبعد أخذ رأي المجلس األعلى 

 للقضاء،

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( لسنة 60وعلى القانون رقم )

بشأن جرائم تقنية  2014

 المعلومات،

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )

وبعد أخذ رأي المجلس األعلى 

 للقضاء،

 

النواب أقر مجلس الشورى ومجلس 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 المادة األولى

 

 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في 

شأن العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة.

 المادة األولى

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 المادة األولى

دة كما ورد الموافقة على نص الما -

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

 

 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في 

شأن العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسري أحكام القانون المرافق على 

ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 

وما لم يكن قد تم من اإلجراءات قبل 

تاريخ العمل به، فيما عدا األحكام 

المعدلة لالختصاص متى كان تاريخ 

العمل بها بعد إقفال المرافعة في 

 الدعوى.

 المادة الثانية

مع عدم اإلخالل إضافة عبارة ) .1

( من المرسوم 1بأحكام المادة )

 1976( لسنة 15بقانون رقم )

 (. بإصدار قانون العقوبات

 ، فيما عدا األحكامحذف عبارة ) .2

المعدلة لالختصاص متى كان تاريخ 

العمل بها بعد إقفال المرافعة في 

 (.الدعوى

 نص المادة بعد التعديل: 

( 1مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

( 15من المرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  1976لسنة 

تسري أحكام القانون ، العقوبات

المرافق على ما لم يكن قد فصل فيه 

لم يكن قد تم من  من الدعاوى وما

 اإلجراءات قبل تاريخ العمل به.

 المادة الثانية

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

( 1مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ))

( 15من المرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  1976لسنة 

، فيما حذف عبارة )، و(العقوبات

معدلة لالختصاص عدا األحكام ال

متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال 

 (.المرافعة في الدعوى

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

( 15من المرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  1976لسنة 

تسري أحكام القانون ، العقوبات

المرافق على ما لم يكن قد فصل فيه 

م يكن قد تم من من الدعاوى وما ل

 اإلجراءات قبل تاريخ العمل به.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 المادة الثالثة

 

 

 

 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن األحداث، وتُلغى  1976لسنة 

من قانون الطفل  أحكام الباب السابع

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

، كما يُلغى كل حكم يخالف 2012

 أحكام القانون المرافق.

 المادة الثالثة

( 68)( و67المواد )إضافة  -

بعد عبارة )وتُلغى أحكام  (69و)

 الباب السابع(.

 نص المادة بعد التعديل: 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن األحداث، وتُلغى  1976لسنة 

( 67والمواد ) أحكام الباب السابع

من قانون الطفل  (69( و)68و)

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

يُلغى كل حكم يخالف ، كما 2012

 أحكام القانون المرافق.

 المادة الثالثة

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

المواد إضافة ب مجلس النواب الموقر

بعد عبارة  (69( و)68)( و67)

 )وتُلغى أحكام الباب السابع(.

 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

لغى بشأن األحداث، وتُ  1976لسنة 

( 67والمواد ) أحكام الباب السابع

من قانون الطفل  (69( و)68و)

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

، كما يُلغى كل حكم يخالف 2012

 أحكام القانون المرافق.

 المادة الرابعة

يُصِدر الوزير المعني بشئون العدل 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

والوزارة المعنية بشئون التنمية 

جتماعية، الالئحة التنفيذية للقانون اال

 المادة الرابعة

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 المادة الرابعة

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 المادة الرابعة

ِدر الوزير المعني بشئون العدل يُص

بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

والوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية، الالئحة التنفيذية للقانون 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

المرافق، وذلك خالل سنة من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

المرافق، وذلك خالل سنة من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 المادة الخامسة

 

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  -ما يخصه كل في -والوزراء 

أحكام هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 المادة الخامسة

)بعد مضي ستة إحالل عبارة  -

من محل عبارة ) أشهر من تاريخ(

 .اليوم التالي لتاريخ(

 نص المادة بعد التعديل: 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  -كل فيما يخصه  -والوزراء 

بعد أحكام هذا القانون، ويعمل به 

نشره  مضي ستة أشهر من تاريخ

 في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 المادة الخامسة

 المادة كما أقرهالموافقة على نص  -

إحالل عبارة بمجلس النواب الموقر 

 )بعد مضي ستة أشهر من تاريخ(

من اليوم التالي محل عبارة )

 .لتاريخ(

 

 المادة الخامسة

 

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  -كل فيما يخصه  -والوزراء 

بعد أحكام هذا القانون، ويعمل به 

نشره  مضي ستة أشهر من تاريخ

 في الجريدة الرسمية.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

لة يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدا

اإلصالحية لألطفال، ورعايتهم 

 وحمايتهم من سوء المعاملة.

وتكون لمصالح الطفل الفضلى 

األولوية في جميع األحكام 

والقرارات واإلجراءات المتعلقة به، 

ً كانت الجهة التي تصدرها أو  أيا

 تباشرها.

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 عامة أحكام

 (1مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 معاملةوحمايتهم من سوء ال

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة 

اإلصالحية لألطفال، ورعايتهم 

 وحمايتهم من سوء المعاملة.

وتكون لمصالح الطفل الفضلى 

األولوية في جميع األحكام 

والقرارات واإلجراءات المتعلقة به، 

ً كانت الجهة التي تصدرها أو  أيا

 تباشرها.

 (2دة )ما

يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا 

يتجاوز سنه  كل إنسان لمالقانون، 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 

 (2مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 نون.مشروع القا

 

 (2مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (2مادة )

يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا 

لم يتجاوز سنه كل إنسان القانون، 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في 

إحدى حاالت التعرض للخطر 

( أو 12المنصوص عليها في المادة )

سوء المعاملة المنصوص عليها في 

 ( من هذا القانون.40المادة )

إثبات سن الطفل بموجب ويكون 

شهادة ميالد أو بطاقة شخصية أو أي 

مستند رسمي آخر، وفي حال عدم 

وجود هذا المستند يتم تقرير السن 

بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها 

قرار من الوزير المعني بشئون 

 العدل باالتفاق مع وزير الصحة.

ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في 

إحدى حاالت التعرض للخطر 

أو  (12المنصوص عليها في المادة )

سوء المعاملة المنصوص عليها في 

 ( من هذا القانون.40المادة )

ويكون إثبات سن الطفل بموجب 

شهادة ميالد أو بطاقة شخصية أو أي 

مستند رسمي آخر، وفي حال عدم 

وجود هذا المستند يتم تقرير السن 

بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها 

قرار من الوزير المعني بشئون 

 مع وزير الصحة.العدل باالتفاق 

 (3مادة )

 

 

 

 (3مادة )

بعد )ميالدية كاملة(  إضافة عبارة -

 (.خمس عشرة سنةعبارة )

 

 نص المادة بعد التعديل: 

 (3مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 إضافة عبارةب مجلس النواب الموقر

خمس بعد عبارة ))ميالدية كاملة( 

 (.عشرة سنة

 (3مادة )
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

ال مسئولية جنائية على الطفل الذي 

لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في 

شأنه األحكام المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

ولية جنائية على الطفل الذي ال مسئ

لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب  ميالدية كاملة

الجريمة، وتتبع في شأنه األحكام 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

ال مسئولية جنائية على الطفل الذي 

لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب  ميالدية كاملة

الجريمة، وتتبع في شأنه األحكام 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 (4مادة )

مع مراعاة أحكام قانون السلطة 

القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 

أ في ، تُنش2002( لسنة 42رقم )

مملكة البحرين محاكم تُسمى 

"محاكم العدالة اإلصالحية للطفل"، 

تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية 

الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها 

األطفال ممن تجاوزت أعمارهم 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 

 ارتكاب الجريمة.

 (4مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 .مشروع القانون

 

 (4مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (4مادة )

مع مراعاة أحكام قانون السلطة 

القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 

، تُنشأ في 2002( لسنة 42رقم )

مملكة البحرين محاكم تُسمى 

"محاكم العدالة اإلصالحية للطفل"، 

تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية 

ناشئة عن الجرائم التي يرتكبها ال

األطفال ممن تجاوزت أعمارهم 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 

 ارتكاب الجريمة.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

وتتكون محاكم العدالة اإلصالحية 

 للطفل من:

لة اإلصالحية الكبرى .محكمة العدا1

 للطفل.

.محكمة العدالة اإلصالحية 2

 الصغرى للطفل.

ويكون إنشاء مقار محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل وتحديد تلك المقار 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل بعد موافقة المجلس األعلى 

 للقضاء.

وتتكون محاكم العدالة اإلصالحية 

 للطفل من:

.محكمة العدالة اإلصالحية الكبرى 1

 للطفل.

.محكمة العدالة اإلصالحية 2

 الصغرى للطفل.

ويكون إنشاء مقار محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل وتحديد تلك المقار 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل بعد موافقة المجلس األعلى 

 للقضاء.

 (5مادة )

 

 

 

 

 

 (5مادة )

( أينما االجتماعيينحذف كلمة ) -1

اهم في لتغيير مسمـًا وردت تبع

 (. 8المادة )

 (5مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

ـًا ( أينما وردت تبعناالجتماعيي)

 ،(8لتغيير مسماهم في المادة )

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة و

 (5مادة )
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 

 

 

 

تشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل من ثالثة قضاة، 

ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء االجتماعيين المنصوص 

ا القانون، ( من هذ8عليهم في المادة )

تندبهما المحكمة من بين هؤالء 

الخبراء، على أن يكون أحدهما على 

األقل من النساء، ويكون حضورهما 

 جلسات المحاكمة وجوبياً.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل بالفصل في الجنايات 

وفي الجرائم والمسائل األخرى التي 

تختص بها المحكمة الكبرى 

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

( الواقعة في الفقرة الثانية خبيران)

 (.خبيرينلتصبح )

 نص المادة بعد التعديل: 

تشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل من ثالثة قضاة، 

ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

تندبهما ( من هذا القانون، 8)

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقل من 

النساء، ويكون حضورهما جلسات 

 المحاكمة وجوبياً.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل بالفصل في الجنايات 

وفي الجرائم والمسائل األخرى التي 

تختص بها المحكمة الكبرى 

( الواقعة في الفقرة الثانية خبيران)

 (.خبيرينلتصبح )

 . 

 

 

 

 

 

 

تشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل من ثالثة قضاة، 

ويعاون المحكمة خبيران من 

في المادة الخبراء المنصوص عليهم 

( من هذا القانون، تندبهما 8)

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقل من 

ن حضورهما جلسات النساء، ويكو

 .ـًاالمحاكمة وجوبي

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل بالفصل في الجنايات 

وفي الجرائم والمسائل األخرى التي 

مة الكبرى تختص بها المحك
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

ويجوز الطعن باالستئناف الجنائية، 

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجنائية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

االستئناف العليا الجنائية للفصل في 

من الخبراء  خبيرانالطعون حضور 

االجتماعيين المنصوص عليهم في 

( من هذا القانون تندبهما 8المادة )

ؤالء الخبراء، المحكمة من بين ه

على أن يكون أحدهما على األقل من 

النساء وأال يكونا قد سبق لهما 

حضور جلسات المحاكمة التي 

صدر فيها الحكم المطعون فيه، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات 

 الطعن.

باالستئناف  الجنائية، ويجوز الطعن

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجنائية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

االستئناف العليا الجنائية للفصل في 

من  خبيرينالطعون حضور 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8)

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

ون أحدهما على األقل من النساء يك

وأال يكونا قد سبق لهما حضور 

جلسات المحاكمة التي صدر فيها 

الحكم المطعون فيه، وتسري أحكام 

قانون اإلجراءات الجنائية في شأن 

 مواعيد وإجراءات الطعن.

الجنائية، ويجوز الطعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجنائية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

االستئناف العليا الجنائية للفصل في 

من  خبيرينالطعون حضور 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8)

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

يكون أحدهما على األقل من النساء 

وأال يكونا قد سبق لهما حضور 

جلسات المحاكمة التي صدر فيها 

الحكم المطعون فيه، وتسري أحكام 

قانون اإلجراءات الجنائية في شأن 

 مواعيد وإجراءات الطعن.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 (6مادة )

 

 

 

 

تُشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل من قاض منفرد،  الصغرى

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

المنصوص عليهم في  االجتماعيين

( من هذا القانون، تندبه 8المادة )

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

ويكون حضوره جلسات المحاكمة 

 وجوبياً.

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

ل المستشفى المودع فيها الطف

 (6مادة )

( الواقعة االجتماعيينحذف كلمة ) -

في الفقرة األولى تبعاً لتغيير مسماهم 

 (. 8في المادة )

 نص المادة بعد التعديل:

تُشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل من قاض منفرد، 

اء ويعاون المحكمة أحد الخبر

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون، تندبه المحكمة من بين 

هؤالء الخبراء، ويكون حضوره 

 جلسات المحاكمة وجوبياً.

 

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

المستشفى المودع فيها الطفل 

 (6مادة )

 قة على نص المادة كما أقرهالمواف -

حذذذف كلمذذة ب مجلس النواب الموقر

( الواقعذذذة في الفقرة االجتمااااعيين)

لتغيير مسذذذذذذذمذذذاهم في  ااألولى تبعذذذً 

 (.8المادة )

 

 (6مادة )

 

 

 

 

تُشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل من قاض منفرد، 

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

( من 8هم في المادة )المنصوص علي

هذا القانون، تندبه المحكمة من بين 

هؤالء الخبراء، ويكون حضوره 

 .ـًاوجوبيجلسات المحاكمة 

 

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

المستشفى المودع فيها الطفل 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

المعني، إن اقتضت مصلحة الطفل 

 ذلك.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل بالفصل في الجنح 

والمخالفات وفي المسائل األخرى 

التي تختص بها المحاكم الصغرى، 

ويجوز الطعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

العدالة اإلصالحية الكبرى للطفل، 

م قانون اإلجراءات وتسري أحكا

الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات 

 الطعن.

المعني، إن اقتضت مصلحة الطفل 

 ذلك.

اإلصالحية وتختص محكمة العدالة 

الصغرى للطفل بالفصل في الجنح 

والمخالفات وفي المسائل األخرى 

التي تختص بها المحاكم الصغرى، 

ويجوز الطعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

العدالة اإلصالحية الكبرى للطفل، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات 

 الطعن.

المعني، إن اقتضت مصلحة الطفل 

 ذلك.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

غرى للطفل بالفصل في الجنح الص

والمخالفات وفي المسائل األخرى 

التي تختص بها المحاكم الصغرى، 

ويجوز الطعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

العدالة اإلصالحية الكبرى للطفل، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات 

 الطعن.

 (7مادة )

 

 

 

 (7مادة )

( الواقعة االجتماعيينحذف كلمة ) -

 في الفقرة الثانية.

 نص المادة بعد التعديل:

 (7مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

حذذذف كلمذذة ب مجلس النواب الموقر

( الواقعذذذة في الفقرة االجتمااااعيين)

 الثانية.

 (7مادة )

 

 

 



17 
 

 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضائية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للطفل.

وتُشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل، 

المتخصصة  وأحد أعضاء النيابة

للطفل يرشحهما المجلس األعلى 

 االجتماعيينللقضاء، وأحد الخبراء 

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون، تندبه اللجنة من بين 

 هؤالء الخبراء.

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية 

االجتماعية أو المستشفى المودع 

لمعني بشئون تُنشأ بقرار من الوزير ا

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضائية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للطفل.

وتُشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

المجلس األعلى للطفل يرشحهما 

للقضاء، وأحد الخبراء المنصوص 

( من هذا القانون، 8عليهم في المادة )

 تندبه اللجنة من بين هؤالء الخبراء.

 

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية 

االجتماعية أو المستشفى المودع 

لوزير المعني بشئون تُنشأ بقرار من ا 

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضائية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للطفل.

وتُشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

رشحهما المجلس األعلى للطفل ي

للقضاء، وأحد الخبراء المنصوص 

( من هذا القانون، 8عليهم في المادة )

 تندبه اللجنة من بين هؤالء الخبراء.

 

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية 

االجتماعية أو المستشفى المودع 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

فيها الطفل المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

جوز الطعن باالستئناف على وي

قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الكبرى للطفل. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجنائية في 

 شأن مواعيد وإجراءات الطعن.

فيها الطفل المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

جنة أمام محكمة العدالة قرارات الل

اإلصالحية الكبرى للطفل. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجنائية في 

 شأن مواعيد وإجراءات الطعن.

فيها الطفل المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

رات اللجنة أمام محكمة العدالة قرا

اإلصالحية الكبرى للطفل. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجنائية في 

 شأن مواعيد وإجراءات الطعن.

 (8مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8مادة )

االجتماعيين تغيير عبارة ) -1

المتخصصين في المسائل النفسية 

األخصائيين ( لتصبح )والسلوكية

عية في المجاالت االجتما

 (.والنفسية

( )االجتماعيونحذف كلمة  -2

 الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة.

 نص المادة بعد التعديل:

 (8مادة )

المادة كما أقره الموافقة على نص  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

االجتماعيين المتخصصين في )

( المسائل النفسية والسلوكية

األخصائيين في المجاالت لتصبح )

ف كلمة حذ، و(االجتماعية والنفسية

( الواردة في الفقرتين )االجتماعيون

 الثانية والثالثة.

 

 (8مادة )
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

يقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

القضائية للطفولة عدد من الخبراء 

 االجتماعيين المتخصصين في

، يصدر المسائل النفسية والسلوكية

بتعيينهم وتحديد نظام عملهم قرار 

من الوزير المعني بشئون العدل، 

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقبل مباشرة عملهم، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير  االجتماعيون

المعني بشئون العدل بأن يؤدوا 

هد به إليهم باألمانة مهامهم وكل ما يُع

 والصدق والحيدة.

دراسة  االجتماعيونويتولى الخبراء 

حالة األطفال المعروضين أمام 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

يقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

القضائية للطفولة عدد من الخبراء 

األخصائيين في المجاالت 

، يصدر االجتماعية والنفسية

نظام عملهم قرار  بتعيينهم وتحديد

من الوزير المعني بشئون العدل، 

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقبل مباشرة عملهم، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير المعني بشئون 

العدل بأن يؤدوا مهامهم وكل ما 

إليهم باألمانة والصدق  يُعهد به

 والحيدة.

لة األطفال ويتولى الخبراء دراسة حا

المعروضين أمام محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل واللجنة القضائية 

يقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم  

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

القضائية للطفولة عدد من الخبراء 

األخصائيين في المجاالت 

، يصدر االجتماعية والنفسية

بتعيينهم وتحديد نظام عملهم قرار 

لوزير المعني بشئون العدل، من ا

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقبل مباشرة عملهم، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير المعني بشئون 

العدل بأن يؤدوا مهامهم وكل ما 

إليهم باألمانة والصدق  يُعهد به

 والحيدة.

ويتولى الخبراء دراسة حالة األطفال 

أمام محاكم العدالة المعروضين 

اإلصالحية للطفل واللجنة القضائية 
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واللجنة القضائية للطفولة، ورفع 

تقارير بنتيجة عملهم لمحاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل واللجنة على 

 ( من هذا74النحو الوارد في المادة )

القانون، فضال عن بقية المهام 

الموكلة إليهم بمقتضى هذا القانون أو 

التي يكلفون بها من قبل محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

 القضائية للطفولة.

للطفولة، ورفع تقارير بنتيجة عملهم 

لمحاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة على النحو الوارد في المادة 

( من هذا القانون، فضال عن 74)

بقية المهام الموكلة إليهم بمقتضى 

كلفون بها من هذا القانون أو التي ي

قبل محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

 واللجنة القضائية للطفولة.

للطفولة، ورفع تقارير بنتيجة عملهم 

لمحاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة على النحو الوارد في المادة 

( من هذا القانون، فضال عن 74)

بقية المهام الموكلة إليهم بمقتضى 

هذا القانون أو التي يكلفون بها من 

م العدالة اإلصالحية للطفل قبل محاك

 واللجنة القضائية للطفولة.

 (9مادة )

 

 

 

 

تُتبع أمام محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرى 

 (9مادة )

( قبل كلمة الخبراءإضافة كلمة ) -

( في الفقرة األخيرة من األخصائيين)

 المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

تُتبع أمام محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرى 

 (9مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

إضافة كلمة ب مجلس النواب الموقر

( األخصائيين( قبل كلمة )الخبراء)

 في الفقرة األخيرة من المادة.

 

 (9مادة )

 

 

 

 

بع أمام محكمة العدالة اإلصالحية تُت

الكبرى للطفل القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرى 
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الجنائية، وتُتبع أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الصغرى للطفل القواعد 

واإلجراءات المقررة في مواد 

لجنح، وذلك مع عدم اإلخالل ا

بالقواعد اإلجرائية المنصوص عليها 

 في هذا القانون.

ويضع المجلس األعلى للقضاء 

ً يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة  نظاما

القضائية للطفولة وآلية اتخاذ 

قراراتها. وفيما لم يرد به حكم في 

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواعد 

ام محكمة واإلجراءات المتبعة أم

 العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل.

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة القضائية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها 

العدالة  الجنائية، وتُتبع أمام محكمة

اإلصالحية الصغرى للطفل القواعد 

واإلجراءات المقررة في مواد 

الجنح، وذلك مع عدم اإلخالل 

بالقواعد اإلجرائية المنصوص عليها 

 في هذا القانون.

ويضع المجلس األعلى للقضاء 

ً يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة  نظاما

القضائية للطفولة وآلية اتخاذ 

ه حكم في قراراتها. وفيما لم يرد ب

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواعد 

واإلجراءات المتبعة أمام محكمة 

 العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل.

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة القضائية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها 

الجنائية، وتُتبع أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الصغرى للطفل القواعد 

واإلجراءات المقررة في مواد 

الجنح، وذلك مع عدم اإلخالل 

بالقواعد اإلجرائية المنصوص عليها 

 انون.في هذا الق

ويضع المجلس األعلى للقضاء 

ً يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة  نظاما

القضائية للطفولة وآلية اتخاذ 

قراراتها. وفيما لم يرد به حكم في 

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواعد 

واإلجراءات المتبعة أمام محكمة 

 العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل.

أمام وتتولى أعمال النيابة العامة 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة القضائية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

قرار من النائب العام من بين أعضاء 

النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف 

من األخصائيين في المجاالت 

 االجتماعية والنفسية وغيرها.

ين أعضاء قرار من النائب العام من ب

النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف 

األخصائيين في  الخبراءمن 

المجاالت االجتماعية والنفسية 

 وغيرها.

قرار من النائب العام من بين أعضاء 

النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف 

األخصائيين في  الخبراءمن 

المجاالت االجتماعية والنفسية 

 وغيرها.

 الباب الثاني

 ألطفالالعدالة اإلصالحية ل

 (10مادة )

تُكفل للطفل جميع الحقوق 

والضمانات المقررة في قانون 

اإلجراءات الجنائية في جميع 

مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ 

 الحكم.

وللطفل الحق في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 

المخففة له، المنصوص عليها في 

قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

ما ورد الموافقة على نص المادة ك -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

تُكفل للطفل جميع الحقوق 

والضمانات المقررة في قانون 

اإلجراءات الجنائية في جميع 

مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ 

 الحكم.

وللطفل الحق في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 

ففة له، المنصوص عليها في المخ

قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 
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، أو 1976( لسنة 15انون رقم )بق

في أي قانون آخر، فضال عن تلك 

 التي يقررها هذا القانون.

، أو 1976( لسنة 15بقانون رقم )

في أي قانون آخر، فضال عن تلك 

 التي يقررها هذا القانون.

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من 

طفل تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده القدرة عقلي أو أي مرض آخر 

 (11مادة )

أفقده القدرة على تغيير عبارة ) -1

( التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة

الواردة في الفقرتين األولى والثانية 

 (.أفقده اإلدراك واالختيارلتصبح )

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

 (.متخصصا  ( لتصبح )متخصص)

( لتصبح بالطرقتغيير عبارة ) -3

 (.وفقا  للطرق)

 نص المادة بعد التعديل: 

 

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من 

طفل تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده عقلي أو أي مرض آخر 

 (11مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

غيير عبارة تب مجلس النواب الموقر

أفقده القدرة على التحكم في )

( الواردة في تصرفاته بصفة مطلقة

الفقرتين األولى والثانية لتصبح 

، (أفقده اإلدراك واالختيار)

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة و

، (ـ امتخصص( لتصبح )متخصص)

( لتصبح بالطرقتغيير عبارة )و

 (.للطرقـ ا وفق)

 

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفعل المكون للجريمة من إذا وقع ا

طفل تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده عقلي أو أي مرض آخر 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

لتحكم في تصرفاته بصفة على ا

، وجب على محكمة العدالة مطلقة

اإلصالحية للطفل المختصة أو 

بحسب  -اللجنة القضائية للطفولة 

أن تقضي بإيداعه  -األحوال 

يتناسب مع سنه  متخصصمستشفى 

وحالته الصحية لفحصه. ويُتخذ ذات 

التدبير بالنسبة للطفل الذي يصاب 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

ر في مرحلتي التحقيق آخ

والمحاكمة. وفي الحالتين، يوقف 

السير في الدعوى إلى أن يتم االنتهاء 

 من فحص الطفل.

وإذا أصيب الطفل المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

أفقده القدرة على التحكم في آخر 

، وجب على اإلدراك واالختيار

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

أن تقضي  - بحسب األحوال -

يتناسب  متخصصا  بإيداعه مستشفى 

مع سنه وحالته الصحية لفحصه. 

ويُتخذ ذات التدبير بالنسبة للطفل 

الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي 

أو أي مرض آخر في مرحلتي 

التحقيق والمحاكمة. وفي الحالتين، 

يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم 

 االنتهاء من فحص الطفل.

 

فل المحكوم عليه وإذا أصيب الط

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

وجب  ،أفقده اإلدراك واالختيارآخر 

، وجب على اإلدراك واالختيار

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

أن تقضي  -بحسب األحوال  -

يتناسب  ـ امتخصصبإيداعه مستشفى 

مع سنه وحالته الصحية لفحصه. 

ذات التدبير بالنسبة للطفل  ويُتخذ

الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي 

أو أي مرض آخر في مرحلتي 

التحقيق والمحاكمة. وفي الحالتين، 

يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم 

 االنتهاء من فحص الطفل.

 

وإذا أصيب الطفل المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

وجب  ،فقده اإلدراك واالختيارأر آخ
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

، وجب تأجيل تصرفاته بصفة مطلقة

قوبة حتى يبرأ، ويودع في تنفيذ الع

مستشفى متخصص يتناسب مع سنه 

وحالته الصحية وتستنزل المدة التي 

يقضيها في هذا المستشفى من مدة 

 العقوبة المحكوم بها.

وفي جميع الحاالت، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمر  -بحسب األحوال  -

بالطرق المنصوص عليها في  طفلال

( من هذا 80( و )79المادتين )

 القانون.

تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، 

ويودع في مستشفى متخصص 

يتناسب مع سنه وحالته الصحية 

وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا 

شفى من مدة العقوبة المحكوم المست

 بها.

وفي جميع الحاالت، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمر  -بحسب األحوال  -

المنصوص  وفقا  للطرق الطفل

( من 80( و )79عليها في المادتين )

 هذا القانون.

تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، 

ويودع في مستشفى متخصص 

يتناسب مع سنه وحالته الصحية 

وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا 

شفى من مدة العقوبة المحكوم المست

 بها.

وفي جميع الحاالت، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

لقضائية للطفولة المختصة أو اللجنة ا

متابعة أمر  -بحسب األحوال  -

المنصوص  للطرق ـ اوفق الطفل

( من 80( و )79عليها في المادتين )

 هذا القانون.

 (12مادة )

 

 

 

 (12مادة )

( من 1إعادة صياغة البند ) -1

 المادة على النحو الوارد أدناه.

 (12مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

إعادة صياغة ب مجلس النواب الموقر

تصحيح الخطأ ، ومادةمن ال( 1البند )

 (12مادة )
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً للخطر إذا ُوجد  يُعد الطفل ُمعرضا

 في أي من الحاالت اآلتية:

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

( في مشتبها  ( لتصبح )مشتبهه)

 ( من المادة.3البند )

تصحيح الخطأ اإلمالئي في  -3

( في اشتُهر( لتصبح )أشتُهركلمة )

 ( من المادة.3لبند )ا

( المدارس أوإضافة عبارة ) -4

 ( من المادة.7في البند )

( إلى كلمة تتصلتغيير كلمة ) -5

 ( من المادة.9( في البند )تتعلق)

( إلى أمه أو أبيهتغيير عبارة ) -6

( وذلك في البند أحد والديهعبارة )

 ( من المادة.10)

 

 نص المادة بعد التعديل: 

ً للخطر إذا ُوجد  يُعد الطفل ُمعرضا

 في أي من الحاالت اآلتية:

( لتصبح مشتبههاللغوي في كلمة )

، ( من المادة3( في البند )ـ امشتبه)

تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة و

( في البند اشتُهر( لتصبح )أشتُهر)

إضافة عبارة ، و( من المادة3)

( من 7( في البند )المدارس أو)

( إلى تتصلتغيير كلمة )، والمادة

( من 9) ( في البندتتعلقكلمة )

( أمه أو أبيهتغيير عبارة )، والمادة

( وذلك في أحد والديهإلى عبارة )

 ( من المادة.10البند )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للخطر إذا ُوجد  ـًايُعد الطفل ُمعرض

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

ن يشكل وصدر منه فعل يمكن أ

 جناية أو جنحة.

إذا كان متسوالً أو مشرداً، -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكافحة التسول  2007

 والتشرد.

ً منحرفين أو -3 إذا خالط أشخاصا

عنهم سوء  أشتُهربهم أو  مشتبه

 السيرة.

ً بمرض بدني أو -4 إذا كان مصابا

نفسي، على نحو يؤثر في عقلي أو 

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

بحيث يُخشى على سالمته أو سالمة 

 الغير.

إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة -1

سنة ميالدية كاملة وصدر منه فعل 

 .يُشكل جناية أو جنحة

إذا كان متسوالً أو مشرداً، -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكافحة التسول  2007

 والتشرد.

ً منحرفين أو إذا خالط -3 أشخاصا

عنهم سوء  اشتُهربهم أو  مشتبها  

 السيرة.

ً بمرض بدني أو -4 إذا كان مصابا

عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في 

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

بحيث يُخشى على سالمته أو سالمة 

 الغير.

إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة -1

سنة ميالدية كاملة وصدر منه فعل 

 .أو جنحة يُشكل جناية

 ا،إذا كان متسوالً أو مشردً -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكافحة التسول  2007

 والتشرد.

ً منحرفين أو -3 إذا خالط أشخاصا

عنهم سوء  اشتُهربهم أو  ـ امشتبه

 السيرة.

ً بمرض بدني أو -4 إذا كان مصابا

نحو يؤثر في  عقلي أو نفسي، على

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

بحيث يُخشى على سالمته أو سالمة 

 الغير.
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ً في مظاهرة أو -5 إذا ُوجد مشاركا

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

لم تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 يرات والتجمعات.العامة والمس

إذا لم يكن له وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عائل مؤتمن.

.إذا اعتاد الهروب من معاهد 7

 التعليم أو التدريب.

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

أو إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة  -9

الفسق أو إفساد األخالق أو القمار أو 

ً في مظاهرة أو -5 إذا ُوجد مشاركا

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

ع في عقد أي منها الضوابط لم تُرا

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

إذا لم يكن له وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عائل مؤتمن.

 أو المدارس.إذا اعتاد الهروب من 7

 معاهد التعليم أو التدريب.

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

بالدعارة أو  تتعلقإذا قام بأعمال  -9

الفسق أو إفساد األخالق أو القمار أو 

ً في مظاهرة أو -5 إذا ُوجد مشاركا

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

لم تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 جمعات.العامة والمسيرات والت

إذا لم يكن له وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عائل مؤتمن.

 أو المدارس.إذا اعتاد الهروب من 7

 معاهد التعليم أو التدريب.

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

رة أو بالدعا تتعلقإذا قام بأعمال  -9

الفسق أو إفساد األخالق أو القمار أو 
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المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنه. 

وفي هذه الحالة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجراء ضد الطفل، ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناًء على 

من أمه أو أبيه أو ولي أمره شكوى 

 أو المسئول عنه، بحسب األحوال.

المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من -10

سئول عنه. سلطة ولي أمره أو الم

وفي هذه الحالة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجراء ضد الطفل، ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناًء على 

أو ولي أمره  أحد والديهشكوى من 

 أو المسئول عنه، بحسب األحوال. 

المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنه. 

وفي هذه الحالة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجراء ضد الطفل، ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناًء على 

أو ولي أمره  أحد والديهوى من شك

 أو المسئول عنه، بحسب األحوال. 

 (13مادة )

 

 

 

 

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون، يجوز 12)

 (13مادة )

محكمة العدالة حذف عبارة ) -

( مع اإلصالحية للطفل المختصة

  تعديل ما يلزم. 

 نص المادة بعد التعديل: 

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

للجنة ون، يجوز ( من هذا القان12)

 (13مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

حذف عبارة بمجلس النواب الموقر 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل )

  ( مع تعديل ما يلزم. المختصة

 

 (13)مادة 

 

 

 

 

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

للجنة ( من هذا القانون، يجوز 12)
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لمحكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

ه أن توقع علي -بحسب األحوال  -

أحد التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

 القانون.

أن توقع عليه أحد  القضائية للطفولة

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.26( الى )14من )

 

أن توقع عليه أحد  القضائية للطفولة

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.26( الى )14من )

 (14مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

القضائية للطفولة للطفل وللجنة 

توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم 

إليه على ما صدر منه من أفعال، 

وتحذيره بأال يعود إلى مثل هذا 

السلوك مرة أخرى، ويكون توبيخ 

الطفل في جلسة علنية أو سرية 

للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي 

أمره أو المسئول عنه، والشخص 

 المتضرر من أفعاله إن ُوجد.

 (14مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (14مادة )

 المادة كما ورد نص الموافقة على -

 في مشروع القانون.

 

 (14مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل وللجنة القضائية للطفولة 

توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم 

إليه على ما صدر منه من أفعال، 

بأال يعود إلى مثل هذا  وتحذيره

السلوك مرة أخرى، ويكون توبيخ 

الطفل في جلسة علنية أو سرية 

للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي 

أمره أو المسئول عنه، والشخص 

 المتضرر من أفعاله إن ُوجد.
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 (15مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إلى ولي أمره أو  تسليم الطفل

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطفل ألي من هؤالء أو 

غيابهم ألي سبب أو عدم قدرتهم 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

تسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد 

 (15ادة )م

ألحد أفراد إضافة عبارة ) -1

أسرته فإن لم يتوافر ذلك يتم 

( الواردة تسليمه( بعد كلمة )تسليمه

 في السطر الثالث.

( الجتماعيينحذف كلمة )ا -2

 الواردة في السطر السادس.

 نص المادة بعد التعديل: 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

طفل إلى ولي أمره أو تسليم ال

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطفل ألي من هؤالء أو 

غيابهم ألي سبب أو عدم قدرتهم 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

ألحد أفراد أسرته فإن لم تسليمه 

 (15مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

ألحد أفراد أسرته فإن لم يتوافر )

( تسليمه( بعد كلمة )ذلك يتم تسليمه

حذف ، والواردة في السطر الثالث

( الواردة في الجتماعيينكلمة )ا

 السطر السادس.

 

 (15ة )ماد

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

تسليم الطفل إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطفل ألي من هؤالء أو 

غيابهم ألي سبب أو عدم قدرتهم 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

فإن لم  ألحد أفراد أسرتهتسليمه 
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بحسن تربيته أو إلى أسرة موثوق 

بها يتعهد عائلها بذلك، وفي هذه 

ة الحالة تكلف محكمة العدال

اإلصالحية للطفل أو اللجنة 

القضائية للطفولة أحد الخبراء 

المنصوص عليهم في  االجتماعيين

( بمتابعة أحوال الطفل وهو 8المادة )

في رعاية الشخص المؤتمن أو 

األسرة الموثوقة التي سلم إليها، 

وتقديم تقارير دورية للجهة التي 

ً للقرار الصادر بتحديد  كلفته وفقا

 نظام عملهم.

إلى شخص  يتوافر ذلك يتم تسليمه

مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى 

عهد عائلها بذلك، أسرة موثوق بها يت

وفي هذه الحالة تكلف محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة القضائية 

للطفولة أحد الخبراء المنصوص 

( بمتابعة أحوال 8عليهم في المادة )

الطفل وهو في رعاية الشخص 

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي 

سلم إليها، وتقديم تقارير دورية 

اً للقرار الصادر للجهة التي كلفته وفق

 بتحديد نظام عملهم.

إلى شخص  يتوافر ذلك يتم تسليمه

مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى 

أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك، 

وفي هذه الحالة تكلف محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة القضائية 

للطفولة أحد الخبراء المنصوص 

( بمتابعة أحوال 8عليهم في المادة )

خص الطفل وهو في رعاية الش

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي 

سلم إليها، وتقديم تقارير دورية 

للجهة التي كلفته وفقاً للقرار الصادر 

 بتحديد نظام عملهم.

 (16مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل وللجنة القضائية للطفولة أن 

تأمر الطفل باالعتذار من المجني 

ً من  عليه أو أي شخص تأثر سلبا

 (16مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (16مادة )

 المادة كما وردنص الموافقة على  -

 .في مشروع القانون

 

 (16مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل وللجنة القضائية للطفولة أن 

المجني تأمر الطفل باالعتذار من 

من  ـًاعليه أو أي شخص تأثر سلب
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سوء أفعاله، ويكون اعتذار الطفل 

في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو 

اللجنة، بحضور ولي أمره أو 

المسئول عنه، والشخص المتضرر 

 من أفعاله إن ُوجد.

سوء أفعاله، ويكون اعتذار الطفل 

في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو 

اللجنة، بحضور ولي أمره أو 

المسئول عنه، والشخص المتضرر 

 ن أفعاله إن ُوجد.م

 (17مادة )

 

 

 

يجوز للجنة القضائية للطفولة أن 

تقرر وضع الطفل تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطفل اختيار هذا الشخص وتوافق 

اللجنة عليه متى كان أهالً للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

فل على في حالة عدم قدرة الط

 (17مادة )

الواردة  ()االجتماعيينحذف كلمة  -

 .في السطر الخامس

 نص المادة بعد التعديل: 

يجوز للجنة القضائية للطفولة أن 

تقرر وضع الطفل تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

األشخاص المؤتمنين.  غيرهم من

وللطفل اختيار هذا الشخص وتوافق 

اللجنة عليه متى كان أهالً للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة عدم قدرة الطفل على 

 (17مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف كلمة ب لنواب الموقرمجلس ا

 .مادةالواردة في ال ()االجتماعيين

 

 (17مادة )

 

 

 

يجوز للجنة القضائية للطفولة أن 

تقرر وضع الطفل تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطفل اختيار هذا الشخص وتوافق 

اللجنة عليه متى كان أهالً للمهمة، 

أن تعين هذا الشخص ويمكن للجنة 

في حالة عدم قدرة الطفل على 
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االختيار. وفي جميع الحاالت، يتعين 

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطفل للخطر، وفي هذه 

الحالة تكلف اللجنة القضائية للطفولة 

 االجتماعيينأحد الخبراء 

( 8المنصوص عليهم في المادة )

بمتابعة أحوال الطفل وهو في رعاية 

الشخص المؤتمن الذي وضع الطفل 

شرافه، وتقديم تقارير دورية تحت إ

للجهة التي كلفته وفقاً للقرار الصادر 

 بتحديد نظام عملهم.

االختيار. وفي جميع الحاالت، يتعين 

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطفل للخطر، وفي هذه 

لقضائية للطفولة الحالة تكلف اللجنة ا

أحد الخبراء المنصوص عليهم في 

( بمتابعة أحوال الطفل وهو 8المادة )

في رعاية الشخص المؤتمن الذي 

وضع الطفل تحت إشرافه، وتقديم 

تقارير دورية للجهة التي كلفته وفقاً 

 للقرار الصادر بتحديد نظام عملهم.

االختيار. وفي جميع الحاالت، يتعين 

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطفل للخطر، وفي هذه 

الحالة تكلف اللجنة القضائية للطفولة 

أحد الخبراء المنصوص عليهم في 

( بمتابعة أحوال الطفل وهو 8المادة )

مؤتمن الذي في رعاية الشخص ال

وضع الطفل تحت إشرافه، وتقديم 

تقارير دورية للجهة التي كلفته وفقاً 

 للقرار الصادر بتحديد نظام عملهم.

 (18مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

وضع الطفل تحت االختبار القضائي 

في الحاالت التي تستوجب ذلك، 

الطفل في بيئته  ويكون ذلك بوضع

 (18مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (18مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (18مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

ة للطفولة للطفل أو اللجنة القضائي

وضع الطفل تحت االختبار القضائي 

في الحاالت التي تستوجب ذلك، 

ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته 
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الطبيعية تحت توجيه وإِشراف 

الجهة المختصة بوزارة الداخلية، 

مع مراعاة الضوابط التي تحددها 

المحكمة أو اللجنة، وال يجوز أن 

تزيد مدة االختبار القضائي على 

 ثالث سنوات.

وإذا فشل الطفل في االختبار، 

ُعرض أمره على المحكمة أو اللجنة 

ً من التدابير لتتخذ ما تراه مناسب ا

( 14األخرى الواردة بالمواد من )

 ( من هذا القانون.26إلى )

الطبيعية تحت توجيه وإِشراف 

الجهة المختصة بوزارة الداخلية، مع 

مراعاة الضوابط التي تحددها 

المحكمة أو اللجنة، وال يجوز أن 

تزيد مدة االختبار القضائي على 

 ات.ثالث سنو

وإذا فشل الطفل في االختبار، 

ُعرض أمره على المحكمة أو اللجنة 

ً من التدابير  لتتخذ ما تراه مناسبا

( 14األخرى الواردة بالمواد من )

 ( من هذا القانون.26إلى )

 

 (19مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

ريب إلحاق الطفل بأحد برامج التد

والتأهيل، أو إخضاعه لبرامج 

 (19مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 

 (19مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (19مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

طفل أو اللجنة القضائية للطفولة لل

إلحاق الطفل بأحد برامج التدريب 

والتأهيل، أو إخضاعه لبرامج 
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تربوية وطنية تكفل إعداده وإعادة 

تأهيله للعودة واالندماج في المجتمع 

كمواطن صالح، وذلك بأن تعهد تلك 

المحكمة أو اللجنة بالطفل إلى إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية 

الحكومية أو الخاصة المتخصصة 

في شئون األطفال، ويكون الحكم 

ير لمدة ال تقل عن ثالثة بهذا التدب

أشهر وال تزيد على ثالث سنوات 

وبما ال يعيق انتظام الطفل في 

 التعليم.

تربوية وطنية تكفل إعداده وإعادة 

تأهيله للعودة واالندماج في المجتمع 

كمواطن صالح، وذلك بأن تعهد تلك 

المحكمة أو اللجنة بالطفل إلى إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية 

أو الخاصة المتخصصة الحكومية 

في شئون األطفال، ويكون الحكم 

بهذا التدبير لمدة ال تقل عن ثالثة 

أشهر وال تزيد على ثالث سنوات 

وبما ال يعيق انتظام الطفل في 

 التعليم.

 (20مادة )

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن 

 (20مادة )

)أو غير ذلك من  حذف عبارة -

 القيود التي تحددها،(.

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفولة أن للطفل أو اللجنة القضائية 

 (20مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 حذف عبارةب مجلس النواب الموقر

)أو غير ذلك من القيود التي 

 تحددها،(.

 

 (20مادة )

 

 

 

كمة العدالة اإلصالحية يجوز لمح

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن 
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أو  تحظر على الطفل ارتياد أماكن

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

أو غير ذلك ، االجتماعات التوجيهية

ويكون  من القيود التي تحددها،

الحكم بهذه التدابير لمدة ال تقل عن 

ستة أشهر وال تزيد على ثالث 

الطفل  سنوات. ويتعين على ولي أمر

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

تحظر على الطفل ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

االجتماعات التوجيهية، ويكون 

الحكم بهذه التدابير لمدة ال تقل عن 

ستة أشهر وال تزيد على ثالث 

أمر الطفل  سنوات. ويتعين على ولي

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

تحظر على الطفل ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

االجتماعات التوجيهية، ويكون 

الحكم بهذه التدابير لمدة ال تقل عن 

تة أشهر وال تزيد على ثالث س

سنوات. ويتعين على ولي أمر الطفل 

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

 (21مادة )

 

 

 (21مادة )

( الواردة في أحدتغيير كلمة ) -

 (.إحدىالسطر األول لتصبح )

 (21مادة )

دة كما أقره المانص الموافقة على  -

 تغيير كلمةب مجلس النواب الموقر

 (21مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

المستشفيات  أحدفل في إيداع الط

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 الطفل، بالرجوع إلى حالته الصحية.

 نص المادة بعد التعديل:

 يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

المستشفيات  إحدىإيداع الطفل في 

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 الطفل، بالرجوع إلى حالته الصحية.

( الواردة في السطر األول أحد)

 (.إحدىلتصبح )

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

المستشفيات  إحدىإيداع الطفل في 

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 الته الصحية.الطفل، بالرجوع إلى ح

 (22مادة )

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو 

 (22مادة )

من ( لتصبح ))معاقا  تغيير كلمة  .1

 (.ذوي اإلعاقة

( المالذ األخيرتغيير عبارة ) .2

 (.آخر الخيارات المتاحةلتصبح )

 نص المادة بعد التعديل: 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

ى مؤسسات أو إيداع الطفل في إحد

 (22مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

تغيير كلمة ب ب الموقرمجلس النوا

، (من ذوي اإلعاقة( لتصبح )ـ ا)معاق

( المالذ األخيرتغيير عبارة )و

 (.آخر الخيارات المتاحةلتصبح )

 

 

 (22مادة )

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو 
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جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

ً يكون اإليداع في  كان الطفل معاقا

 مركز مناسب لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن يكون المالذ األخيربمثابة 

 ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، 

ات في حالة التعرض وثالث سنو

 للخطر وسوء المعاملة.

جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

يكون  من ذوي اإلعاقةكان الطفل 

 اإليداع في مركز مناسب لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

كورة الجمعيات أو المراكز المذ

، وأن آخر الخيارات المتاحةبمثابة 

 يكون ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، 

وثالث سنوات في حالة التعرض 

 للخطر وسوء المعاملة.

 

 

ة جمعيات الرعاية االجتماعية التابع

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

يكون  من ذوي اإلعاقةكان الطفل 

 اإليداع في مركز مناسب لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن آخر الخيارات المتاحةبمثابة 

 قصر فترة ممكنة.يكون أل

وفي جميع األحوال، يجب أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، 

وثالث سنوات في حالة التعرض 

 للخطر وسوء المعاملة.
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 (23مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

بعض إلزام الطفل بالمشاركة في 

األنشطة التطوعية، وللطفل الحق 

في اختيار النشاط الذي يرغب 

بالمشاركة فيه، ويمكن للجنة أن 

تختار له أحد األنشطة في حالة عدم 

قدرته على االختيار، وفي الحالتين 

يجب أن يتناسب النشاط مع سن 

 الطفل.

 (23مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (23)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (23مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إلزام الطفل بالمشاركة في بعض 

األنشطة التطوعية، وللطفل الحق 

في اختيار النشاط الذي يرغب 

بالمشاركة فيه، ويمكن للجنة أن 

حد األنشطة في حالة عدم تختار له أ

قدرته على االختيار، وفي الحالتين 

يجب أن يتناسب النشاط مع سن 

 الطفل.

 (24مادة )

 

 

 

 

 

 (24مادة )

أو اللجنة إضافة عبارة ) -1

( في السطر القضائية للطفولة

 األول من المادة.

 (24مادة )

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

( في أو اللجنة القضائية للطفولة)

إضافة ، والسطر األول من المادة

( في السطر ميالدية كاملةعبارة )

 (24مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل تكليف الطفل الذي تجاوز سنه 

خمس عشرة سنة بالقيام ببعض 

األعمال دون مقابل للمنفعة العامة، 

، وذلك لدى أحد للمدة التي تحددها

األشخاص االعتبارية العامة أو 

إحدى مؤسسات المجتمع المدني 

( ةميالدية كاملإضافة عبارة ) -2

في السطر الثاني من المادة، 

 .)بالقيام(وحذف كلمة 

بموافقته ولمدة إضافة عبارة ) -3

 (.ال تتجاوز سنة

للمدة التي حذف عبارة ) -4

 (. تحددها

( الواردة اللجنةحذف كلمة ) -5

 (.تحددهابعد كلمة )

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 ةأو اللجنة القضائية للطفولللطفل 

تكليف الطفل الذي تجاوز سنه خمس 

بالقيام  ميالدية كاملةعشرة سنة 

ببعض األعمال دون مقابل للمنفعة 

بموافقته ولمدة ال تتجاوز العامة 

، وذلك لدى أحد األشخاص سنة

الثاني من المادة، وحذف كلمة 

بموافقته إضافة عبارة )، و)بالقيام(

حذف ، و(ة ال تتجاوز سنةولمد

حذف ، و(للمدة التي تحددهاعبارة )

( الواردة بعد كلمة اللجنةكلمة )

 (.تحددها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

تكليف الطفل الذي تجاوز سنه خمس 

بالقيام  ميالدية كاملةعشرة سنة 

عمال دون مقابل للمنفعة ببعض األ

بموافقته ولمدة ال تتجاوز العامة 

، وذلك لدى أحد األشخاص سنة
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التطوعية ذات النفع العام التي 

تحددها اللجنة، على أال يضر ذلك 

 بصحة الطفل أو نفسيته.

االعتبارية العامة أو إحدى مؤسسات 

المجتمع المدني التطوعية ذات النفع 

العام التي تحددها، على أال يضر 

 صحة الطفل أو نفسيته.ذلك ب

االعتبارية العامة أو إحدى مؤسسات 

المجتمع المدني التطوعية ذات النفع 

العام التي تحددها، على أال يضر 

 ذلك بصحة الطفل أو نفسيته.

 (25مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25مادة )

أو اللجنة إضافة عبارة ) -1

بعد كلمة  القضائية للطفولة(

 (.للطفل)

كما يجوز عبارة الجملة )إضافة  -2

إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله 

تحت رقابة وإشراف  ومكوثه فيه

ولي أمره أو المسئول عنه لفترة 

 )المهنية(.بعد كلمة ( معينة،

( بعد المحكمة أو) إضافة عبارة -3

 (.إحاطةكلمة )

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة ) -4

 (.تحددهاكلمة )

 (25مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

بعد  أو اللجنة القضائية للطفولة()

كما ) إضافة عبارة، و(للطفلكلمة )

يجوز إلزام الطفل بعدم مبارحة 

تحت رقابة  ه ومكوثه فيهمنزل

وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه 

، )المهنية(بعد كلمة ( لفترة معينة،

( بعد المحكمة أو) إضافة عبارةو

حذف كلمة ، و(إحاطةكلمة )

( الواردة بعد كلمة اللجنة)

 (.تحددها)

 (25مادة )
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ية يجوز لمحكمة العدالة اإلصالح

للطفل أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء 

لفترة ال تقل عن ساعتين وال تزيد 

على اثنتي عشرة ساعة في اليوم 

الواحد في نطاق جغرافي محدد 

يحظر عليه الخروج منه. ويراعى 

أال يكون في تنفيذ هذا التدبير أي 

تعارض مع المعتقدات الدينية للطفل 

وما تفرضه عليه من شعائر، وعدم 

ر سلباً على التزاماته وواجباته التأثي

التعليمية أو المهنية. ويتعين على 

ولي أمر الطفل أو المسئول عنه 

ً بمدى التزام  إحاطة اللجنة علما

الطفل بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها اللجنة.

 نص المادة بعد التعديل: 

لمحكمة العدالة اإلصالحية يجوز 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء لفترة ال 

تقل عن ساعتين وال تزيد على اثنتي 

عشرة ساعة في اليوم الواحد في 

نطاق جغرافي محدد يحظر عليه 

الخروج منه. ويراعى أال يكون في 

تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع 

لدينية للطفل وما تفرضه المعتقدات ا

عليه من شعائر، وعدم التأثير سلباً 

على التزاماته وواجباته التعليمية أو 

كما يجوز إلزام الطفل بعدم المهنية. 

تحت  مبارحة منزله ومكوثه فيه

رقابة وإشراف ولي أمره أو 

، ويتعين المسئول عنه لفترة معينة

على ولي أمر الطفل أو المسئول عنه 

  

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 للطفولة أو اللجنة القضائيةللطفل 

أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء لفترة ال 

تقل عن ساعتين وال تزيد على اثنتي 

عشرة ساعة في اليوم الواحد في 

نطاق جغرافي محدد يحظر عليه 

الخروج منه. ويراعى أال يكون في 

تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع 

المعتقدات الدينية للطفل وما تفرضه 

 ـًار سلبليه من شعائر، وعدم التأثيع

على التزاماته وواجباته التعليمية أو 

كما يجوز إلزام الطفل بعدم المهنية. 

ت تح مبارحة منزله ومكوثه فيه

رقابة وإشراف ولي أمره أو 

يتعين ، وول عنه لفترة معينةؤالمس

ول ؤعلى ولي أمر الطفل أو المس
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اللجنة علماً بمدى  كمة أوالمحإحاطة 

التزام الطفل بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها.

 ـًااللجنة علم المحكمة أوعنه إحاطة 

 بمدى التزام الطفل بااللتزام

 المذكور، في المواعيد التي تحددها.

 (26مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26مادة )

أو اللجنة إحالل عبارة ) -1

القضائية للطفولة أن تقرن التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( بالمراقبة 25( إلى )18)

إلزام محل عبارة ) اإللكترونية(

الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه 

فيه تحت رقابة وإشراف ولي أمره 

 (.أو المسئول عنه لفترة معينة

كما ( إلى )ويجوزتغيير كلمة ) -2

 (.يجوز

( بعد المحكمة أوإضافة عبارة ) -3

 (إحاطةكلمة )

 (26مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إحالل عبارة ب نواب الموقرمجلس ال

أو اللجنة القضائية للطفولة أن )

تقرن التدابير المنصوص عليها في 

( 25( إلى )18المواد من )

محل عبارة  بالمراقبة اإللكترونية(

إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله )

ومكوثه فيه تحت رقابة وإشراف 

ولي أمره أو المسئول عنه لفترة 

( إلى جوزويتغيير كلمة )، و(معينة

إضافة عبارة ، و(كما يجوز)

، (إحاطة( بعد كلمة )المحكمة أو)

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة )و

 (26مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل إلزام الطفل بعدم مبارحة 

منزله ومكوثه فيه تحت رقابة 

وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه 

لفترة معينة، ويجوز إقران الحجز 

في المنزل بإخضاع الطفل للمراقبة 

ً للضوابط اإللكترونية  وفقا

المنصوص عليها بالالئحة التنفيذية 

لهذا القانون أو القرارات الصادرة 

تنفيذاً له. ويتعين على ولي أمر 

الطفل أو المسئول عنه إحاطة اللجنة 

ً بمدى التزام الطفل بااللتزام  علما

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة ) -4

 (.)تحددهاكلمة 

 دة.حذف الفقرة الثانية من الما -5

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

أو اللجنة القضائية للطفولة للطفل 

أن تقرن التدابير المنصوص عليها 

( 25( إلى )18في المواد من )

 كما يجوز، بالمراقبة اإللكترونية

إقران الحجز في المنزل بإخضاع 

الطفل للمراقبة اإللكترونية وفقاً 

ص عليها بالالئحة للضوابط المنصو

التنفيذية لهذا القانون أو القرارات 

الصادرة تنفيذاً له. ويتعين على ولي 

أمر الطفل أو المسئول عنه إحاطة 

اللجنة علماً بمدى التزام  المحكمة أو

حذف الفقرة الثانية ، و()تحددهاكلمة 

 من المادة.

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

أو اللجنة القضائية للطفولة للطفل 

ص عليها أن تقرن التدابير المنصو

( 25( إلى )18في المواد من )

 كما يجوز، بالمراقبة اإللكترونية

إقران الحجز في المنزل بإخضاع 

 ـًاالطفل للمراقبة اإللكترونية وفق

للضوابط المنصوص عليها بالالئحة 

التنفيذية لهذا القانون أو القرارات 

يتعين على ولي له. و اادرة تنفيذً الص

إحاطة ول عنه ؤأمر الطفل أو المس

بمدى التزام ـًا اللجنة علم المحكمة أو
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المذكور، في المواعيد التي تحددها 

 اللجنة.

وال يجوز أن يكون هذا التدبير أو 

( من 25بير المذكور في المادة )التد

هذا القانون بديالً للحبس االحتياطي، 

إذا كانت هناك خطورة على المجتمع 

 من عدم حبس الطفل احتياطياً.

الطفل بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها.

 

الطفل بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها.

 

 (27مادة )

يتولى مركز حماية الطفل 

( من 33المنصوص عليه في المادة )

بالتنسيق مع محكمة  –هذا القانون 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

 مهمة -أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمور األطفال الخاضعين 

لبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج 

التربوية الوطنية أو المودعين في 

المستشفيات المتخصصة أو 

 (27مادة )

الموافقة على المادة كما وردت  -

 في مشروع القانون.

 

 (27مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (27مادة )

يتولى مركز حماية الطفل 

( من 33المنصوص عليه في المادة )

بالتنسيق مع محكمة  –هذا القانون 

عدالة اإلصالحية للطفل المختصة ال

مهمة  -أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمور األطفال الخاضعين 

لبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج 

التربوية الوطنية أو المودعين في 

المستشفيات المتخصصة أو 
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مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

األنشطة التطوعية أو المكلفين 

ببعض األعمال للمنفعة العامة، وفقاً 

(، 22(، )21(، )19ألحكام المواد )

 ( من هذا القانون.24(، )23)

مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

كلفين األنشطة التطوعية أو الم

ببعض األعمال للمنفعة العامة، وفقاً 

(، 22(، )21(، )19ألحكام المواد )

 ( من هذا القانون.24(، )23)

 (28مادة )

 

 

 

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ الطفل 

 سن الحادية والعشرين.

العدالة ومع ذلك، يجوز لمحكمة 

اإلصالحية للطفل المختصة وللّجنة 

بحسب األحوال  -القضائية للطفولة 

 (28مادة )

( الواردة االجتماعيحذف كلمة ) -

 في السطر قبل األخير من المادة.

 :التعديل نص المادة بعد

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ الطفل 

 سن الحادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة وللّجنة 

بحسب األحوال  -القضائية للطفولة 

 (28مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في السطر قبل االجتماعي)

 األخير من المادة.

 

 

 (28مادة )

 

 

 

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

ذا ( من ه26( إلى )14المواد من )

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ الطفل 

 سن الحادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة وللّجنة 

بحسب األحوال  -القضائية للطفولة 
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أن تأمر، بعد اطالعها على  -

ً للمادة  التقارير المقدمة إليها وفقا

( من هذا القانون أو بناًء على 79)

طلب النيابة المتخصصة للطفل أو 

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

بإنهاء أي تدبير من التدابير 

منصوص عليها في المواد من ال

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

هذا الطلب فال يجوز تجديده إال بعد 

مرور ثالثة أشهر على األقل من 

تاريخ رفضه، ويكون الحكم أو 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابل للطعن.

كما يجوز لمحكمة العدالة 

في مواد  -الكبرى للطفل  اإلصالحية

الجنايات، بناًء على طلب النيابة 

أن تأمر، بعد اطالعها على  -

ً للمادة التقا رير المقدمة إليها وفقا

( من هذا القانون أو بناًء على 79)

طلب النيابة المتخصصة للطفل أو 

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

بإنهاء أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

يجوز تجديده إال بعد هذا الطلب فال 

مرور ثالثة أشهر على األقل من 

تاريخ رفضه، ويكون الحكم أو 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابل للطعن.

كما يجوز لمحكمة العدالة 

في مواد  -اإلصالحية الكبرى للطفل 

الجنايات، بناًء على طلب النيابة 

أن تأمر، بعد اطالعها على  -

ً للمادة  التقارير المقدمة إليها وفقا

( من هذا القانون أو بناًء على 79)

نيابة المتخصصة للطفل أو طلب ال

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

بإنهاء أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

هذا الطلب فال يجوز تجديده إال بعد 

مرور ثالثة أشهر على األقل من 

كم أو تاريخ رفضه، ويكون الح

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابل للطعن.

كما يجوز لمحكمة العدالة 

في مواد  -اإلصالحية الكبرى للطفل 

الجنايات، بناًء على طلب النيابة 
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المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي 

وضع الطفل  - االجتماعيالخبير 

المحكوم عليه تحت االختبار 

 القضائي لمدة ال تزيد على سنتين.

المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي 

لمحكوم عليه وضع الطفل ا -الخبير 

تحت االختبار القضائي لمدة ال تزيد 

 على سنتين.

المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي 

وضع الطفل المحكوم عليه  -الخبير 

تحت االختبار القضائي لمدة ال تزيد 

 على سنتين.

 (29مادة )

 

 

 

ال توقع على الطفل الذي لم يتجاوز 

من عمره سوى  الخامسة عشرة

التدابير المنصوص عليها في المواد 

(14( ،)15( ،)16( ،)17( ،)18 ،)

( من هذا 23(، )22(، )21)

القانون، فإذا كان الطفل دون السابعة 

من عمره، ال يُحكم عليه إال بتدبير 

التسليم وتدبير اإليداع في إحدى 

ت المتخصصة المستشفيا

 (29مادة )

( الخامسة عشرةتغيير عبارة ) -

خمس عشرة سنة ميالدية إلى )

 .(كاملة

 نص المادة بعد التعديل: 

ال توقع على الطفل الذي لم يتجاوز 

من  سنة ميالدية كاملة خمس عشرة

عمره سوى التدابير المنصوص 

(، 15(، )14في المواد ) عليها

(16( ،)17( ،)18( ،)21( ،)22 ،)

( من هذا القانون، فإذا كان 23)

الطفل دون السابعة من عمره، ال 

يُحكم عليه إال بتدبير التسليم وتدبير 

 (29مادة )

دة كما أقره افقة على نص الماالمو -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

خمس ( إلى )الخامسة عشرة)

 .(عشرة سنة ميالدية كاملة

 

 

 (29مادة )

 

 

 

ال توقع على الطفل الذي لم يتجاوز 

من  سنة ميالدية كاملة خمس عشرة

عمره سوى التدابير المنصوص 

(، 15(، )14عليها في المواد )

(16( ،)17( ،)18( ،)21( ،)22 ،)

( من هذا القانون، فإذا كان 23)

الطفل دون السابعة من عمره، ال 

يُحكم عليه إال بتدبير التسليم وتدبير 

اإليداع في إحدى المستشفيات 
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المنصوص عليهما في المادتين 

 ( من ذات القانون.21( و)15)

اإليداع في إحدى المستشفيات 

المتخصصة المنصوص عليهما في 

( من ذات 21( و)15المادتين )

 القانون.

المتخصصة المنصوص عليهما في 

( من ذات 21( و)15المادتين )

 القانون.

 (30مادة )

 

 

 

ال يحكم باإلعدام وال بالسجن المؤبد 

لمتهم الذي لم تتجاوز سنه على ا

 الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم اإلخالل بأحكام المواد 

( من قانون 72(، )71(، )70)

العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي 

تجاوز سنه الخامسة عشرة من 

عمره جريمة عقوبتها اإلعدام أو 

السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن 

 (30مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

ة في العقوبات تسري القواعد اآلتي

التي توقع على الطفل الذي تجاوز 

سنّه خمس عشرة سنة ميالدية 

كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة 

ميالدية كاملة وقت ارتكابه 

 :الجريمة

إذا كانت الجريمة عقوبتها اإلعدام 

نزلت العقوبة الى السجن المؤقت أو 

الحبس لمدة سنة على األقل، فإذا 

 (30مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

إعادة صياغة ب مجلس النواب الموقر

 .المادة

 

 (30مادة )

 

 

 

آلتية في العقوبات تسري القواعد ا

التي توقع على الطفل الذي تجاوز 

سنّه خمس عشرة سنة ميالدية 

كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة 

ميالدية كاملة وقت ارتكابه 

 :الجريمة

إذا كانت الجريمة عقوبتها اإلعدام 

نزلت العقوبة الى السجن المؤقت أو 

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

األقل، فإن كانت الجريمة عقوبتها 

 السجن المؤقت يحكم عليه بالحبس.

وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 

خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها 

الحبس، يجوز للمحكمة بدال من 

الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

(، 20(، )19(، )18(، )16المواد )

(21( ،)22( ،)23( ،)24( ،)25 ،)

 ( من هذا القانون.26)

وإذا ُحكم على الطفل الذي تجاوز 

سنه خمس عشرة سنة بعقوبة 

السجن، يجب على محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة مراقبة 

مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناًء 

على تقرير يتم تقديمه للمحكمة من 

مؤبد أو كانت عقوبتها السجن ال

المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة. 

وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة 

وكان للعقوبة حد أدنى خاص فال 

يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، 

وإذا كانت العقوبة حبسا  وغرامة 

معا حكم القاضي بإحدى هاتين 

العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة 

حبسا  غير مقيد بحد أدنى خاص 

اضي الحكم بالغرامة بدال  جاز للق

 .منه

وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفف 

تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز 

للمحكمة بدال  من الحكم بعقوبة 

سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم 

عليه بأحد التدابير المنصوص 

(، 18(، )16عليها في المواد )

ن المؤبد أو كانت عقوبتها السج

المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة. 

وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة 

وكان للعقوبة حد أدنى خاص فال 

يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، 

وإذا كانت العقوبة حبسا  وغرامة 

معا حكم القاضي بإحدى هاتين 

العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة 

حبسا  غير مقيد بحد أدنى خاص 

للقاضي الحكم بالغرامة بدال   جاز

 .منه

وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفف 

تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز 

للمحكمة بدال  من الحكم بعقوبة 

سالبة للحرية أو بالغرامة أن تحكم 

عليه بأحد التدابير المنصوص 

(، 18(، )16عليها في المواد )
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 مركز اإلصالح والتأهيل المودع به

بعد انقضاء نصف مدة العقوبة 

مباشرة، لتقرر استمرار سجن الطفل 

أو إبدال السجن بأحد التدابير 

المنصوص عليها في المواد المشار 

 إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

(19( ،)20( ،)21( ،)22( ،)23 ،)

( من هذا 26(، )25(، )24)

 .القانون

وإذا ُحكم على طفل تجاوزت سنه 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة 

بعقوبة سالبة للحرية، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة مراقبة مدى التقدم الذي 

يحققه الطفل بناء  على تقرير يقدم 

للمحكمة من مركز اإلصالح 

والتأهيل المودع به بعد انقضاء 

دة العقوبة مباشرة، لتقرر نصف م

استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

المواد الُمشار إليها في الفقرة 

 .الثالثة من هذه المادة

 

(19( ،)20( ،)21( ،)22( ،)23 ،)

( من هذا 26) (،25(، )24)

 .القانون

وإذا ُحكم على طفل تجاوزت سنه 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة 

بعقوبة سالبة للحرية، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة مراقبة مدى التقدم الذي 

يحققه الطفل بناء  على تقرير يقدم 

للمحكمة من مركز اإلصالح 

والتأهيل المودع به بعد انقضاء 

صف مدة العقوبة مباشرة، لتقرر ن

استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

المواد الُمشار إليها في الفقرة 

 .الثالثة من هذه المادة
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 (31مادة )

 

 

 

ال يجوز أن تُوقع على الطفل سوى 

العقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

الحكم أو األمر بغلق وذلك فيما عدا 

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحكم بمصادرة األشياء 

المضبوطة مع الطفل المحكوم عليه، 

والتي يكون قد تحصل عليها من 

الجريمة أو استعملها فيها أو اتخذها 

أجراً الرتكابها، أو يكون من شأنها 

أن تستعمل في جريمة، أو يكون 

إحرازها أو صنعها أو حيازتها أو 

 (31مادة )

تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة  -

 (.اللاإلخ( لتصبح )االخالل)

 نص المادة بعد التعديل:

ال يجوز أن تُوقع على الطفل سوى 

العقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

وذلك فيما عدا الحكم أو األمر بغلق 

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحكم بمصادرة األشياء 

المضبوطة مع الطفل المحكوم عليه، 

ها من والتي يكون قد تحصل علي

الجريمة أو استعملها فيها أو اتخذها 

أجراً الرتكابها، أو يكون من شأنها 

أن تستعمل في جريمة، أو يكون 

صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو 

 (31مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

تصحيح ب مجلس النواب الموقر

( االخاللالخطأ اإلمالئي في كلمة )

 (.اإلخالللتصبح )

 (31مادة )

 

 

 

ال يجوز أن تُوقع على الطفل سوى 

العقوبات والتدابير المنصوص 

 ا في هذا القانون.عليه

وذلك فيما عدا الحكم أو األمر بغلق 

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحكم بمصادرة األشياء 

المضبوطة مع الطفل المحكوم عليه، 

والتي يكون قد تحصل عليها من 

و استعملها فيها أو اتخذها الجريمة أ

الرتكابها، أو يكون من شأنها ا أجرً 

مة، أو يكون أن تستعمل في جري

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

 لم تكن مملوكة للطفل.

بالحقوق  االخاللوذلك كله دون 

العينية للغير حسن النية، تجاه الطفل 

نه، أو تجاه ولي أمره أو المسئول ع

 نتيجة ارتكاب الطفل للجريمة.

جريمة ولو  استعمالها أو التعامل فيها

 لم تكن مملوكة للطفل.

بالحقوق  اإلخاللوذلك كله دون 

العينية للغير حسن النية، تجاه الطفل 

أو تجاه ولي أمره أو المسئول عنه، 

 نتيجة ارتكاب الطفل للجريمة.

جريمة ولو  استعمالها أو التعامل فيها

 لم تكن مملوكة للطفل.

بالحقوق  اإلخاللوذلك كله دون 

الطفل  العينية للغير حسن النية، تجاه

ول عنه، ؤأو تجاه ولي أمره أو المس

 نتيجة ارتكاب الطفل للجريمة.

 (32مادة )

ال أو التحفظ ال يجوز إيداع األطف

عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع 

غيرهم من البالغين في مكان واحد، 

ويراعى في تنفيذ اإليداع أو التحفظ 

أو الحبس أو السجن تصنيف 

األطفال بحسب السن والجنس ونوع 

 الجريمة ومدة العقوبة.

 

 

 

 (32مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (32مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (32مادة )

ال يجوز إيداع األطفال أو التحفظ 

عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع 

غيرهم من البالغين في مكان واحد، 

ويراعى في تنفيذ اإليداع أو التحفظ 

أو الحبس أو السجن تصنيف 

األطفال بحسب السن والجنس ونوع 

 وبة.الجريمة ومدة العق
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 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية مركز يسمى "مركز 

حماية الطفل" يضم بهيكله التنظيمي 

مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية 

بشئون العدل ووزارات الداخلية 

 والصحة والتربية والتعليم.

 الباب الثالث

 ية الطفل من سوء المعاملةحما

 (33مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

معنية بشئون التنمية يُنشأ بالوزارة ال

االجتماعية مركز يسمى "مركز 

حماية الطفل" يضم بهيكله التنظيمي 

مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية 

بشئون العدل ووزارات الداخلية 

 والصحة والتربية والتعليم.

 (34مادة )

 

 

 

 

 

يكون لمركز حماية الطفل مجلس 

إدارة يشكل كل ثالث سنوات بقرار 

 (34مادة )

أ اللغوي في كلمة تصحيح الخط -1

 .(وأعضاء( لتصبح ))وأعضاء  

تعديل صياغة الفقرة الثانية من  -2

 المادة على النحو الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

يكون لمركز حماية الطفل مجلس 

إدارة يشكل كل ثالث سنوات بقرار 

 (34مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

تصحيح ب مجلس النواب الموقر

( )وأعضاء  الخطأ اللغوي في كلمة 

تعديل صياغة ، و(وأعضاءلتصبح )

 .من المادةالفقرة الثانية 

 

 

 (34مادة )

 

 

 

 

 

يكون لمركز حماية الطفل مجلس 

بقرار  سنواتإدارة يشكل كل ثالث 
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ي بشئون التنمية من الوزير المعن

االجتماعية، من رئيس من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءً االختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -6

لمعنية بشئون الجهة ا -7

 اإلعالم.

عضوين من مؤسسات المجتمع -8

المدني المختصة بالطفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

من الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، من رئيس من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءاالختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -6

 الجهة المعنية بشئون اإلعالم. -7

عضوين من مؤسسات المجتمع  -8

طفولة، المدني المختصة بال

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

ون التنمية ؤمن الوزير المعني بش

االجتماعية، من رئيس من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءاالختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 رأة.المجلس األعلى للم -6

 الجهة المعنية بشئون اإلعالم. -7

عضوين من مؤسسات المجتمع  -8

المدني المختصة بالطفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.
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ويقوم مجلس اإلدارة بوضع الئحة 

داخلية لتنظيم عمل المركز، 

ومواعيد اجتماع مجلس اإلدارة 

 وآلية اتخاذ قراراته وتوصياته.

ويتولى مجلس اإلدارة المهام 

 :والصالحيات اآلتية

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

التنسيق مع كافة الجهات  -2

المعنية، الرسمية واألهلية، بشأن 

 ن سوء المعاملة.حماية الطفل م

اإلشراف على نشاط المركز  -3

 وأعماله.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -4

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -5

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

ويتولى مجلس اإلدارة المهام 

 :والصالحيات اآلتية

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 نفيذها.المعاملة واإلشراف على ت

التنسيق مع كافة الجهات  -2

المعنية، الرسمية واألهلية، بشأن 

 حماية الطفل من سوء المعاملة.

اإلشراف على نشاط المركز  -3

 وأعماله.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -4

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -5

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

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

المركز ومواعيد اجتماع مجلس 

وآلية اتخاذ قراراته  اإلدارة

 وتوصياته.

وضع الئحة داخلية لتنظيم عمل  -6

المركز ومواعيد اجتماع مجلس 

اإلدارة وآلية اتخاذ قراراته 

 وتوصياته.

 (35مادة )

يتولى رئيس مجلس إدارة مركز 

حماية الطفل رسم سياسة المركز في 

شأن حماية الطفل من سوء المعاملة 

وحسن رعايته، واإلشراف على 

ى أعماله سير العمل بالمركز وعل

 وأنشطته.

 (35مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.  

 

 (35مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.  

 

 (35مادة )

يتولى رئيس مجلس إدارة مركز 

حماية الطفل رسم سياسة المركز في 

شأن حماية الطفل من سوء المعاملة 

، واإلشراف على وحسن رعايته

سير العمل بالمركز وعلى أعماله 

 وأنشطته.

 (36مادة )

يتولى مركز حماية الطفل المهام 

 اآلتية:

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

 (36مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.  

 

 (36مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.  

 

 (36مادة )

يتولى مركز حماية الطفل المهام 

 اآلتية:

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.
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التنسيق مع كافة الجهات المعنية،  -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 الطفل من سوء المعاملة.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -3

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -4

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

أية مهام أخرى يرد النص عليها  -5

القانون أو في الئحته في هذا 

 التنفيذية.

لتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ا -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 الطفل من سوء المعاملة.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -3

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -4

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

لنص عليها أية مهام أخرى يرد ا -5

القانون أو في الئحته في هذا 

 التنفيذية.

 (37مادة )

يكون مركز حماية الطفل هو الجهة 

المركزية التي تتولى تقييم وإيواء 

ومتابعة شئون األطفال المعرضين 

لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي 

 (37مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (37مادة )

 المادة كما وردنص لموافقة على ا -

 في مشروع القانون.

 (37مادة )

حماية الطفل هو الجهة يكون مركز 

المركزية التي تتولى تقييم وإيواء 

ومتابعة شئون األطفال المعرضين 

لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي 
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تقدم لهم ولعائالتهم من قبل الجهات 

المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة 

 ختصاصات اآلتية:اال

اتخاذ كافة التدابير المباشرة  -1

والعاجلة لحماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من  -2

األطفال لسوء المعاملة من النواحي 

الصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

 متابعة حاالت من تعرض من -3

األطفال لسوء المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمه إلى ولي 

 أمره أو المسئول عنه.

توفير رعاية بديلة خارج العائلة  -4

لمن تعرض من األطفال لسوء 

تقدم لهم ولعائالتهم من قبل الجهات 

المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة 

 االختصاصات اآلتية:

اتخاذ كافة التدابير المباشرة  -1

من سوء  والعاجلة لحماية الطفل

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من  -2

األطفال لسوء المعاملة من النواحي 

الصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

متابعة حاالت من تعرض من  -3

األطفال لسوء المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمه إلى ولي 

 ول عنه.أمره أو المسئ

توفير رعاية بديلة خارج العائلة  -4

لمن تعرض من األطفال لسوء 
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المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 

وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة 

بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي 

نه عليه من ولي أمره أو المسئول ع

 أو القائمين على شئونه.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل -5

الذي تعرض لسوء المعاملة 

وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته 

بحالة طبيعية، بما في ذلك العالج 

والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية 

والتعليمية وتنمية المهارات 

االجتماعية ومهارات حماية الذات 

جة اإلدمان لدى لدى الطفل ومعال

 الوالدين أو المتولي رعايته.

توفير خط ساخن لتلقي الحاالت  -6

أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة 

 األطفال.

المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 

وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة 

بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي 

عليه من ولي أمره أو المسئول عنه 

 أو القائمين على شئونه.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل -5

سوء المعاملة الذي تعرض ل

وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته 

بحالة طبيعية، بما في ذلك العالج 

والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية 

والتعليمية وتنمية المهارات 

االجتماعية ومهارات حماية الذات 

لدى الطفل ومعالجة اإلدمان لدى 

 الوالدين أو المتولي رعايته.

الت توفير خط ساخن لتلقي الحا -6

أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة 

 األطفال.
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 (38مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة مركز حماية يعد 

في بداية كل سنة مالية تقريراً  الطفل

سنوياً عن نشاط المركز خالل السنة 

المالية السابقة، يتضمن تحديد ما 

 (38مادة )

رئيس مجلس عبارة ) تغيير -1

( لتصبح إدارة مركز حماية الطفل

في رئيس مركز حماية الطفل( )

 .الفقرة األولى من المادة

)رئيس مجلس  تغيير عبارتي -2

( الواردتين رئيس المجلس، اإلدارة

رئيس في الفقرة الثانية إلى )

 (. المركز

 نص المادة بعد التعديل:

 

 

 

في  رئيس مركز حماية الطفليعد 

ل سنة مالية تقريراً سنوياً عن بداية ك

نشاط المركز خالل السنة المالية 

السابقة، يتضمن تحديد ما يواجه 

 (38مادة )

 قرار مجلس النوابالموافقة على  -

رئيس مجلس تغيير عبارة )ب الموقر

( لتصبح إدارة مركز حماية الطفل

في  (رئيس مركز حماية الطفل)

 تغيير، والفقرة األولى من المادة

( )رئيس مجلس اإلدارة عبارتي

الفقرة الثانية إلى  فيالواردتين 

 (. رئيس المركز)

 

 (38مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  رئيس مركز حماية الطفليعد 

بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عن 

نشاط المركز خالل السنة المالية 

اجه السابقة، يتضمن تحديد ما يو
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يواجه المركز من معوقات والحلول 

 المقترحة بشأنها.

اإلدارة  يس مجلسرئويعرض 

التقرير على مجلس اإلدارة قبل 

مضي شهرين من بداية السنة المالية 

لمناقشته والموافقة عليه، وفور 

رئيس إقرار المجلس للتقرير يقوم 

برفعه إلى الوزير المعني  المجلس

بشئون التنمية االجتماعية مشفوعاً 

بمالحظات المجلس عليه، التخاذ ما 

 يلزم.

المركز من معوقات والحلول 

 المقترحة بشأنها.

التقرير على  رئيس المركزويعرض 

مجلس اإلدارة قبل مضي شهرين 

من بداية السنة المالية لمناقشته 

والموافقة عليه، وفور إقرار المجلس 

برفعه  رئيس المركزللتقرير يقوم 

إلى الوزير المعني بشئون التنمية 

ً بمالحظات  االجتماعية مشفوعا

 المجلس عليه، التخاذ ما يلزم.

المركز من معوقات والحلول 

 المقترحة بشأنها.

التقرير على  رئيس المركزويعرض 

مجلس اإلدارة قبل مضي شهرين 

من بداية السنة المالية لمناقشته 

والموافقة عليه، وفور إقرار المجلس 

برفعه  رئيس المركزللتقرير يقوم 

إلى الوزير المعني بشئون التنمية 

ً بمالح ظات االجتماعية مشفوعا

 المجلس عليه، التخاذ ما يلزم.

 (39مادة )

يعد مركز حماية الطفل سجالً خاصاً 

تقيد فيه حاالت سوء معاملة 

األطفال، ويكون كل ما يدون في هذا 

ً ال يجوز إفشاؤه أو  السجل سريا

االطالع عليه إال بإذن من النيابة 

 (39مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (39مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (39مادة )

يعد مركز حماية الطفل سجالً 

تقيد فيه حاالت سوء معاملة  ـًاخاص

ون كل ما يدون في هذا ل، ويكاألطفا

ال يجوز إفشاؤه أو  ـًاالسجل سري

االطالع عليه إال بإذن من النيابة 
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المتخصصة للطفل، أو اللجنة 

القضائية للطفولة أو إحدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل، أو أية 

 محكمة مختصة، بحسب األحوال.

المتخصصة للطفل، أو اللجنة 

القضائية للطفولة أو إحدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل، أو أية 

 محكمة مختصة، بحسب األحوال.

 (40مادة )

 

 

 

يقصد بسوء المعاملة في تطبيق 

ذا القانون، كل فعل أو امتناع أحكام ه

من شأنه أن يؤدي إلى أذًى مباشر أو 

غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته 

ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، 

ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية 

أو النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو 

االستغالل االقتصادي. ويقصد 

بسوء المعاملة الجسدية، كل فعل من 

 (40مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (40مادة )

 المادة كما وردنص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 (40مادة )

 

  

 

يقصد بسوء المعاملة في تطبيق 

ذا القانون، كل فعل أو امتناع أحكام ه

من شأنه أن يؤدي إلى أذًى مباشر أو 

غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته 

ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، 

ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية 

أو النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو 

االستغالل االقتصادي. ويقصد 

بسوء المعاملة الجسدية، كل فعل من 



65 
 

 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

أن يؤدي إلى اإليذاء الجسدي  شأنه

 المتعمد للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل 

فعل من شأنه أن يؤدي إلى اإلضرار 

 بالنمو النفسي والصحي للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، 

تعريض الطفل ألي نشاط جنسي، 

بما في ذلك إظهار العورة أو 

المداعبة أو اإليالج )الفرجي أو 

أو الشروع فيه أو تعريض  الشرجي(

الطفل لمشاهدة األفالم أو الصور 

اإلباحية أو استخدامه في إنتاجها أو 

 توزيعها بأي شكل.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين 

أو من يتولى رعايته بما يجب عليه 

القيام به للمحافظة على حياة وسالمة 

 الطفل.

أن يؤدي إلى اإليذاء الجسدي  شأنه

 المتعمد للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل 

فعل من شأنه أن يؤدي إلى اإلضرار 

 بالنمو النفسي والصحي للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، 

تعريض الطفل ألي نشاط جنسي، 

بما في ذلك إظهار العورة أو 

المداعبة أو اإليالج )الفرجي أو 

أو الشروع فيه أو تعريض  الشرجي(

الطفل لمشاهدة األفالم أو الصور 

اإلباحية أو استخدامه في إنتاجها أو 

 توزيعها بأي شكل.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين 

أو من يتولى رعايته بما يجب عليه 

القيام به للمحافظة على حياة وسالمة 

 الطفل.
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وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية 

سية من ولي أمر الطفل أو أو الجن

المسئول عنه، تولت النيابة العامة 

 تعيين من يمثل الطفل قانوناً.

وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية 

سية من ولي أمر الطفل أو أو الجن

المسئول عنه، تولت النيابة العامة 

 تعيين من يمثل الطفل قانوناً.

 (41مادة )

يحظر استغالل الطفل في مختلف 

أشكال اإلجرام المنظم وغير المنظم، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصب 

والكراهية فيه، وتحريضه على 

 القيام بأعمال العنف والترويع.

 (41مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 

 (41مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (41مادة )

يحظر استغالل الطفل في مختلف 

أشكال اإلجرام المنظم وغير المنظم، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصب 

والكراهية فيه، وتحريضه على 

 والترويع. القيام بأعمال العنف

 (42مادة )

 

 

 

 

يُحظر استدراج األطفال واستغاللهم 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

 (42مادة )

 )األطفال واستغاللهم(تغيير عبارة  -

، وكلمة )الطفل واستغالله(لتصبح 

 .)عمره(لتصبح  )أعمارهم(

 )نص المادة بعد التعديل(

 الطفل واستغاللهيُحظر استدراج 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

 (42مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

لتصبح  )األطفال واستغاللهم(

، وكلمة )الطفل واستغالله(

 .)عمره(لتصبح  )أعمارهم(

 (42مادة )

 

 

 

 

 الطفل واستغاللهيُحظر استدراج 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 
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المعلومات األخرى، وغيرها من 

وسائل االتصال الحديثة، في أمور 

منافية لآلداب العامة والنظام العام أو 

 ال تتناسب مع أعمارهم.

المعلومات األخرى، وغيرها من 

وسائل االتصال الحديثة، في أمور 

منافية لآلداب العامة والنظام العام أو 

 .عمرهال تتناسب مع 

المعلومات األخرى، وغيرها من 

لحديثة، في أمور تصال اوسائل اال

داب العامة والنظام العام أو منافية لآل

 .عمرهال تتناسب مع 

 (43مادة )

إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه 

قد تعرض ألي من حاالت سوء 

المعاملة وأن خروجه من المستشفى 

يعرض حياته وسالمته للخطر، 

وجب عليه عدم تسليمه إلى ولي 

ير أمره أو المسئول عنه، وإبالغ مد

المستشفى الذي يعمل فيه باألمر 

فوراً ليتولى إبالغ مركز حماية 

الطفل أو النيابة المتخصصة للطفل 

التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الطبيب 

حالة الطفل في عيادته الخاصة 

 وجب عليه اإلبالغ بنفسه.

 (43مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (43مادة )

لموافقة على نص المادة كما ورد ا -

 في مشروع القانون.

 

 (43مادة )

إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه 

قد تعرض ألي من حاالت سوء 

المعاملة وأن خروجه من المستشفى 

يعرض حياته وسالمته للخطر، 

وجب عليه عدم تسليمه إلى ولي 

أمره أو المسئول عنه، وإبالغ مدير 

باألمر  المستشفى الذي يعمل فيه

فوراً ليتولى إبالغ مركز حماية 

الطفل أو النيابة المتخصصة للطفل 

التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الطبيب 

حالة الطفل في عيادته الخاصة 

 وجب عليه اإلبالغ بنفسه.
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 (44مادة )

 

 

 

يجب على كل من وصل إلى علمه 

معلومات بوجود طفل في إحدى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

( من المادة 9( إلى )1لبنود من )في ا

( من هذا القانون أو إحدى 12)

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة )

اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( 45المنصوص عليها في المادة )

من ذات القانون، وأن يزودها بما قد 

 (44مادة )

( لتصبح ذات القانونتغيير عبارة ) -

 (.هذا القانون)

 نص المادة بعد التعديل: 

يجب على كل من وصل إلى علمه 

معلومات بوجود طفل في إحدى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

( من المادة 9( إلى )1في البنود من )

( من هذا القانون أو إحدى 12)

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40دة )الما

اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( 45المنصوص عليها في المادة )

، وأن يزودها بما قد هذا القانونمن 

 (44مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

 هذا( لتصبح )ذات القانون)

 (.القانون

 (44مادة )

 

 

 

يجب على كل من وصل إلى علمه 

معلومات بوجود طفل في إحدى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

( من المادة 9( إلى )1في البنود من )

( من هذا القانون أو إحدى 12)

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة )

جهات اإلبالغ عن ذلك إلى أي من ال

( 45المنصوص عليها في المادة )

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

 الشأن.

يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

 (45مادة )

تُقدم البالغات والشكاوى عن حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة إلى أي من الجهات اآلتية:

مركز حماية الطفل المنصوص  -1

هذا ( من 33عليه في المادة )

 القانون.

 النيابة العامة. -2

 مركز الشرطة. -3

الجهات المسئولة بالوزارة -4

المعنية بشئون العدل ووزارات 

 الداخلية والصحة والتربية والتعليم.

وعلى الجهات المنصوص عليها في 

( من الفقرة 4( إلى )2البنود من )

في حالة  -األولى من هذه المادة 

 (45مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (45مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (45مادة )

تُقدم البالغات والشكاوى عن حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة إلى أي من الجهات اآلتية:

مركز حماية الطفل المنصوص  -1

( من هذا 33عليه في المادة )

 القانون.

 النيابة العامة. -2

 مركز الشرطة. -3

الجهات المسئولة بالوزارة -4

المعنية بشئون العدل ووزارات 

 الداخلية والصحة والتربية والتعليم.

وعلى الجهات المنصوص عليها في 

( من الفقرة 4( إلى )2البنود من )

في حالة  -األولى من هذه المادة 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

ض تبليغها عن أي من حاالت تعر

أن  -الطفل للخطر أو سوء المعاملة 

تبادر إلى إخطار مركز حماية الطفل 

 بكافة الوقائع التي تم التبليغ عنها.

ويحظر الكشف عن هوية الطفل 

الذي تعرض لحالة من حاالت 

التعرض للخطر أو لسوء المعاملة أو 

هوية من أساء معاملته عند استخدام 

المعلومات لنشر التحليالت أو 

يات أو التقارير الرسمية. اإلحصائ

كما يحظر الكشف عن هوية من قام 

بالتبليغ عن أي من حاالت سوء 

معاملة الطفل إال في األحوال التي 

 يقررها القانون.

 

 

 

تبليغها عن أي من حاالت تعرض 

أن  -الطفل للخطر أو سوء المعاملة 

تبادر إلى إخطار مركز حماية الطفل 

 بكافة الوقائع التي تم التبليغ عنها.

ويحظر الكشف عن هوية الطفل 

الذي تعرض لحالة من حاالت 

التعرض للخطر أو لسوء المعاملة أو 

هوية من أساء معاملته عند استخدام 

المعلومات لنشر التحليالت أو 

اإلحصائيات أو التقارير الرسمية. 

كما يحظر الكشف عن هوية من قام 

بالتبليغ عن أي من حاالت سوء 

األحوال التي معاملة الطفل إال في 

 يقررها القانون.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 (46مادة )

 

 

 

 

 

 

 

إذا قُدم إلى مركز حماية الطفل بالغ 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة، وجب عليه القيام بما يلي:

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقوالهم 

 في موضوع البالغ أو الشكوى،

للتحقق من مدى جدية األمر، على 

أن يجري ذلك داخل المركز وليس 

 (46مادة )

كلمة تصحيح الخطأ اللغوي في  .1

( من 2( الواردة بالبند ))مقتضى

 .(مقتضيا  الفقرة الثانية لتصبح )

( الواردة في تسلمهتعديل كلمة ) .2

الفقرة األخيرة من المادة لتصبح 

 (.إعالنه)

 نص المادة بعد التعديل:

إذا قُدم إلى مركز حماية الطفل بالغ 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 وجب عليه القيام بما يلي:المعاملة، 

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقوالهم 

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

للتحقق من مدى جدية األمر، على 

أن يجري ذلك داخل المركز وليس 

 (46مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تعديل كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في الفقرة األخيرة تسلمه)

 (.إعالنهمن المادة لتصبح )

 

 (46مادة )

 

 

 

 

 

 

 

حماية الطفل بالغ إذا قُدم إلى مركز 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة، وجب عليه القيام بما يلي:

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقوالهم 

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

للتحقق من مدى جدية األمر، على 

أن يجري ذلك داخل المركز وليس 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على الطفل المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أحد موظفي المركز 

لالستماع إلى أقوال الطفل في مكان 

 تواجده.

إجراء الفحص الطبي للطفل  -2

للوقوف على مدى إصابته بأي 

سي أو مرض مرض عضوي أو نف

يُنقل جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

عن تعرضه للخطر أو سوء 

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البالغ أو 

الشكوى وأن الطفل قد تعرض 

بالفعل للخطر أو سوء المعاملة، 

 وجب عليه اتخاذ اآلتي:

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على الطفل المثول بالمركز، 

ي المركز يجوز انتقال أحد موظف

لالستماع إلى أقوال الطفل في مكان 

 تواجده.

إجراء الفحص الطبي للطفل  -2

للوقوف على مدى إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقل جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

عن تعرضه للخطر أو سوء 

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البالغ أو 

الشكوى وأن الطفل قد تعرض 

أو سوء المعاملة،  بالفعل للخطر

 وجب عليه اتخاذ اآلتي:

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

مكان آخر. وفي األحوال التي  في

يتعذر على الطفل المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أحد موظفي المركز 

لالستماع إلى أقوال الطفل في مكان 

 تواجده.

إجراء الفحص الطبي للطفل  -2

للوقوف على مدى إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقل جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

و سوء عن تعرضه للخطر أ

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البالغ أو 

الشكوى وأن الطفل قد تعرض 

بالفعل للخطر أو سوء المعاملة، 

 وجب عليه اتخاذ اآلتي:

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

ا قدر أن من شأن ذلك القانون، إذ

إنهاء تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة.

الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضىإذا رأى  -للطفل 

تقوم بإنذار ولي أمر الطفل أو 

المسئول عنه كتابة لوضع حد 

ألسباب تعريضه للخطر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكل الذي يتراءى لها.

ز لولي أمر الطفل أو المسئول ويجو

عنه االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضائية للطفولة خالل 

عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع 

في نظر هذا االعتراض والفصل فيه 

اإلجراءات المقررة لالعتراض في 

القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة.

الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضيا  إذا رأى  -للطفل 

طفل أو تقوم بإنذار ولي أمر ال

المسئول عنه كتابة لوضع حد 

ألسباب تعريضه للخطر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكل الذي يتراءى لها.

ويجوز لولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضائية للطفولة خالل عشرة 

، ويتبع في نظر إعالنهأيام من تاريخ 

والفصل فيه هذا االعتراض 

اإلجراءات المقررة لالعتراض في 

القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 لة.المعام

الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  ىمقتضإذا رأى  -للطفل 

تقوم بإنذار ولي أمر الطفل أو 

المسئول عنه كتابة لوضع حد 

ألسباب تعريضه للخطر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكل الذي يتراءى لها.

ويجوز لولي أمر الطفل أو المسئول 

أمام عنه االعتراض على اإلنذار 

اللجنة القضائية للطفولة خالل 

، ويتبع إعالنهعشرة أيام من تاريخ 

في نظر هذا االعتراض والفصل فيه 

اإلجراءات المقررة لالعتراض في 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

األوامر الجنائية، ويكون القرار فيه 

 نهائياً.

األوامر الجنائية، ويكون القرار فيه 

 نهائياً.

جنائية، ويكون القرار فيه األوامر ال

 .ـًانهائي

 (47مادة )

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر أو سوء المعاملة 

أمره أو المسئول عنه رغم إنذار ولي 

من قبل النيابة المتخصصة للطفل 

على النحو المذكور في الفقرة الثانية 

( من هذا القانون، 46من المادة )

ووصل ذلك إلى علم مركز حماية 

الطفل عن طريق بالغ أو شكوى، 

 وجب على المركز القيام بما يلي:

إبالغ النيابة المتخصصة للطفل  -1

 باألمر التخاذ ما يلزم.

عرض أمر الطفل على اللجنة  -2

القضائية للطفولة التي يجوز لها أن 

تتخذ في شأنه واحداً أو أكثر من 

 (47مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (47مادة )

رد الموافقة على نص المادة كما و -

 في مشروع القانون.

 

 (47مادة )

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر أو سوء المعاملة 

رغم إنذار ولي أمره أو المسئول عنه 

من قبل النيابة المتخصصة للطفل 

على النحو المذكور في الفقرة الثانية 

( من هذا القانون، 46من المادة )

ووصل ذلك إلى علم مركز حماية 

ن طريق بالغ أو شكوى، الطفل ع

 وجب على المركز القيام بما يلي:

إبالغ النيابة المتخصصة للطفل  -1

 باألمر التخاذ ما يلزم.

عرض أمر الطفل على اللجنة  -2

القضائية للطفولة التي يجوز لها أن 

تتخذ في شأنه واحداً أو أكثر من 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.23( إلى )14من )

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ون.( من هذا القان23( إلى )14من )

 (48مادة )

 

 

 

إذا ثبت لمركز حماية الطفل تعرض 

الطفل لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقيق أجراه وفق 

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

اتخاذ ما يلزم لعالج الطفل من  -1

أي مرض يكون قد أصابه نتيجة 

 ه للخطر أو سوء المعاملة.تعرض

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -2

مع ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 

 (48مادة )

( الواقعة في برجالتعديل كلمة ) -

 (.بأفراد( لتصبح )7البند )

 بعد التعديل: نص المادة

إذا ثبت لمركز حماية الطفل تعرض 

الطفل لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقيق أجراه وفق 

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

اتخاذ ما يلزم لعالج الطفل من أي  -1

مرض يكون قد أصابه نتيجة 

 للخطر أو سوء المعاملة. تعرضه

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -2

مع ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 

 (48مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تعديل كلمة ب وقرمجلس النواب الم

( 7) ( الواقعة في البندبرجال)

 (.بأفرادلتصبح )

 (48مادة )

 

 

 

إذا ثبت لمركز حماية الطفل تعرض 

الطفل لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقيق أجراه وفق 

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

تخاذ ما يلزم لعالج الطفل من أي ا -1

مرض يكون قد أصابه نتيجة 

 تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -2

مع ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

اإلجراءات الالزمة لرفع الخطر 

المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

بقاء الطفل في محيطه العائلي مع  -3

تنظيم طرق التدخل االجتماعي من 

الجهة المعنية بتقديم الخدمات 

الجتماعية والتربوية والصحية ا

 الالزمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -4

مع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع كل 

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

من شأنهم أن يمثلوا تهديداً لصحته 

 أو سالمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدى اللجنة القضائية  -5

إلى حين  -يداع الطفل للطفولة بإ

لدى إحدى  -زوال الخطر عنه 

العائالت المؤتمنة أو إحدى 

اإلجراءات الالزمة لرفع الخطر 

المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -3

مع تنظيم طرق التدخل االجتماعي 

دمات من الجهة المعنية بتقديم الخ

االجتماعية والتربوية والصحية 

 الالزمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -4

مع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع كل 

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

من شأنهم أن يمثلوا تهديداً لصحته 

 أو سالمته البدنية أو المعنوية.

ة التوصية لدى اللجنة القضائي -5

إلى حين  -للطفولة بإيداع الطفل 

لدى إحدى  -زوال الخطر عنه 

العائالت المؤتمنة أو إحدى 

اإلجراءات الالزمة لرفع الخطر 

المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

لي إبقاء الطفل في محيطه العائ -3

مع تنظيم طرق التدخل االجتماعي 

من الجهة المعنية بتقديم الخدمات 

االجتماعية والتربوية والصحية 

 الالزمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -4

مع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع كل 

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

من شأنهم أن يمثلوا تهديداً لصحته 

 أو سالمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدى اللجنة القضائية  -5

إلى حين  -للطفولة بإيداع الطفل 

لدى إحدى  -زوال الخطر عنه 

العائالت المؤتمنة أو إحدى 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إحدى 

المؤسسات الصحية أو العالجية، 

ً لإلجراءات المقررة في  وذلك طبقا

 هذا القانون.

رفع األمر إلى المحكمة الشرعية  -6

للنظر  -عند االقتضاء  -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار 

المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولو 

 كان قيد الطعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات  -7

في حاالت الخطر المحدق  -عاجلة 

إلخراج الطفل من  -على الطفل 

المكان الذي يتعرض فيه للخطر 

، وللمركز ونقله إلى مكان آمن

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إحدى 

المؤسسات الصحية أو العالجية، 

ً لإلجراءات المقررة في  وذلك طبقا

 هذا القانون.

رفع األمر إلى المحكمة الشرعية  -6

للنظر  -عند االقتضاء  -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار 

المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولو 

 كان قيد الطعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة -7

في حاالت الخطر المحدق على  -

إلخراج الطفل من المكان  -الطفل 

نقله إلى الذي يتعرض فيه للخطر و

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إحدى 

المؤسسات الصحية أو العالجية، 

ً لإلجراءات المقر رة في وذلك طبقا

 هذا القانون.

رفع األمر إلى المحكمة الشرعية  -6

للنظر  -عند االقتضاء  -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار 

المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولو 

 كان قيد الطعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة -7

دق على في حاالت الخطر المح -

إلخراج الطفل من المكان  -الطفل 

الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى 

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 
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السلطة  برجالاالستعانة في ذلك 

 العامة عند االقتضاء.

ً كل فعل أو  ويعتبر خطراً محدقا

امتناع يهدد حياة الطفل أو سالمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 تالفيه بمرور الوقت.

السلطة العامة عند  بأفرادذلك 

 االقتضاء.

ً كل فعل أو  ويعتبر خطراً محدقا

امتناع يهدد حياة الطفل أو سالمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 تالفيه بمرور الوقت.

السلطة العامة عند  بأفرادذلك 

 االقتضاء.

كل فعل أو  ـًامحدق اويعتبر خطرً 

امتناع يهدد حياة الطفل أو سالمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 .تالفيه بمرور الوقت

 (49مادة )

 

 

 

 

ال يجوز نقل حضانة الطفل 

المعرض للخطر أو لسوء المعاملة 

 إال بحكم من المحكمة المختصة.

وفي الحاالت الطارئة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية الطفل 

 -إذن من النيابة المتخصصة للطفل 

 (49مادة )

في  ( الواقعإلى) حرفتغيير  -

السطر األول من الفقرة الثالثة 

 (.منصبح )يل

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يجوز نقل حضانة الطفل 

المعرض للخطر أو لسوء المعاملة 

 كم من المحكمة المختصة.إال بح

وفي الحاالت الطارئة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية الطفل 

 -إذن من النيابة المتخصصة للطفل 

 (49مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

 حرفتغيير ب مجلس النواب الموقر

السطر األول من في  ( الواقعإلى)

 (.منصبح )يالفقرة الثالثة ل

 

 (49مادة )

 

 

 

ال يجوز نقل حضانة الطفل 

المعرض للخطر أو لسوء المعاملة 

 إال بحكم من المحكمة المختصة.

ت الطارئة، يجوز لمركز وفي الحاال

بعد الحصول على  -حماية الطفل 

 -إذن من النيابة المتخصصة للطفل 

نقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء 
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نقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء 

ع المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه م

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

أن يتم عرض الطفل على المحكمة 

المختصة خالل أربع وعشرين 

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  إلىوللمركز أن يطلب 

المختصة إصدار حكم بنقل حضانة 

الطفل إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

ابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب الر

ضمن هذه الدرجة، تُنقل الحضانة 

 إلى من تراه المحكمة أهالً لذلك.

نقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء 

المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه مع 

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

ل على المحكمة أن يتم عرض الطف

المختصة خالل أربع وعشرين 

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  من وللمركز أن يطلب

المختصة إصدار حكم بنقل حضانة 

الطفل إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب 

ضمن هذه الدرجة، تُنقل الحضانة 

 ة أهالً لذلك.إلى من تراه المحكم

 

 

 

المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه مع 

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

أن يتم عرض الطفل على المحكمة 

عشرين المختصة خالل أربع و

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  من وللمركز أن يطلب

المختصة إصدار حكم بنقل حضانة 

الطفل إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب 

ضمن هذه الدرجة، تُنقل الحضانة 

 إلى من تراه المحكمة أهالً لذلك.
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 (50مادة )

 

 

 

 

ً للخطر أو إذا  كان الطفل معرضا

سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

أو كان من المرجح مغادرته للحماية 

، جاز لمركز حماية الطفل المملكة

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطفل إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

طفل على المحكمة أن يُعرض أمر ال

المختصة في أول يوم عمل التخاذ 

القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو 

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

 (50مادة )

أو كان من المرجح حذف عبارة ) - 

( الواردة في السطر مغادرته المملكة

 الثاني.

 دة بعد التعديل:نص الما

ً للخطر أو  إذا كان الطفل معرضا

سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

للحماية، جاز لمركز حماية الطفل 

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطفل إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

مة أن يُعرض أمر الطفل على المحك

المختصة في أول يوم عمل التخاذ 

القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو 

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

 (50مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف عبارة ب مجلس النواب الموقر

أو كان من المرجح مغادرته )

 .بداية المادة( الواردة في ملكةالم

 

 

 

 (50مادة )

 

 

 

 

للخطر أو  ـًاإذا كان الطفل معرض

سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

للحماية، جاز لمركز حماية الطفل 

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطفل إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

على  مكان آخر آمن يختاره المركز،

أن يُعرض أمر الطفل على المحكمة 

المختصة في أول يوم عمل التخاذ 

القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو 

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 
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ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار 

 نفقته والمكلف بأدائها.

ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار 

 نفقته والمكلف بأدائها.

ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار 

 نفقته والمكلف بأدائها.

 (51مادة )

يقوم مركز حماية الطفل بمتابعة 

 تنفيذ التدابير التي يتخذها في

البالغات والشكاوى المقدمة إليه، 

وكذلك التدابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها بمقتضى هذا القانون 

بالتنسيق مع محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة 

القضائية للطفولة أو أية جهة أخرى 

معنية. وللمركز أن يعيد النظر فيما 

يتخذه من تدابير، وأن يوصي بإعادة 

بير المكلف بمتابعة النظر في التدا

تنفيذها، وذلك بالقدر الذي يحقق 

 مصلحة الطفل.

 (51مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (51مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (51مادة )

ركز حماية الطفل بمتابعة يقوم م

تنفيذ التدابير التي يتخذها في 

البالغات والشكاوى المقدمة إليه، 

وكذلك التدابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها بمقتضى هذا القانون 

بالتنسيق مع محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة القضائية 

للطفولة أو أية جهة أخرى معنية. 

فيما يتخذه  وللمركز أن يعيد النظر

من تدابير، وأن يوصي بإعادة النظر 

في التدابير المكلف بمتابعة تنفيذها، 

وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة 

 الطفل.
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ويجب على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع فيها 

ً ألحكام هذا القانون،  أطفال وفقا

التعاون مع المركز في أداء مهمته 

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 

وإمداده بالمعلومات عن  المادة،

مختلف جوانب حالة الطفل المعني، 

و وبأي تغيّر مفاجئ في حالة الطفل أ

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

ويجب على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع فيها 

ً ألحكام هذا القانون،  أطفال وفقا

ي أداء مهمته التعاون مع المركز ف

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 

المادة، وإمداده بالمعلومات عن 

مختلف جوانب حالة الطفل المعني، 

و وبأي تغيّر مفاجئ في حالة الطفل أ

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

 (52مادة )

( من 9استثناًء من أحكام المادة )

قانون اإلجراءات الجنائية، ال 

دعوى الجنائية يشترط لرفع ال

المتعلقة بسوء معاملة الطفل تقديم 

شكوى شفهية أو كتابية إلى النيابة 

العامة أو إلى أحد مأموري الضبط 

 (52مادة )

على المادة كما وردت في  الموافقة -

 مشروع القانون.

 

 (52مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (52مادة )

( من 9استثناًء من أحكام المادة )

قانون اإلجراءات الجنائية، ال 

يشترط لرفع الدعوى الجنائية 

المتعلقة بسوء معاملة الطفل تقديم 

النيابة  شكوى شفهية أو كتابية إلى

العامة أو إلى أحد مأموري الضبط 
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القضائي خالل الموعد المذكور في 

 ذات المادة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز 

التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة 

 بسوء معاملة الطفل.

 

القضائي خالل الموعد المذكور في 

 ذات المادة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز 

التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة 

 بسوء معاملة الطفل.

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً 

بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو 

ر به لمشاهدة الصور أو األفالم  غرَّ

اإلباحية بأي شكل من األشكال بما 

فيها شبكة اإلنترنت أو غيرها من 

 شبكات المعلومات.

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 انون.مشروع الق

 

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

 المادة كما وردنص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً 

بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو 

ر به  لمشاهدة الصور أو األفالم غرَّ

اإلباحية بأي شكل من األشكال بما 

فيها شبكة اإلنترنت أو غيرها من 

 شبكات المعلومات.
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 (54مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين 

والغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

من استورد أو صدّر أو أنتج أو أعد 

و طبع أو رّوج أو حاز أو عرض أ

أو بّث أية أعمال إباحية يشارك فيها 

طفل أو تتعلق باالستغالل الجنسي 

للطفل، ويُحكم بمصادرة األدوات 

واآلالت المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة واألموال المتحصلة منها، 

وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال 

تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع 

الغير حسن  عدم اإلخالل بحقوق

 النية.

 (54مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (54مادة )

 دة كما وردالمانص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 (54مادة )

اقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين يع

والغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

من استورد أو صدّر أو أنتج أو أعد 

أو عرض أو طبع أو رّوج أو حاز 

أو بّث أية أعمال إباحية يشارك فيها 

طفل أو تتعلق باالستغالل الجنسي 

للطفل، ويُحكم بمصادرة األدوات 

آلالت المستخدمة في ارتكاب وا

الجريمة واألموال المتحصلة منها، 

وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال 

تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع 

عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن 

 النية.
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ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 

 الفقرة األولى من هذه المادة، كل من:

استخدم الحاسب اآللي أو  -1

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

 إلعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو

لعرض أو لطباعة أو لنشر أو 

لترويج أنشطة أو أعمال إباحية 

تتعلق بتحريض األطفال أو 

استغاللهم في الدعارة واألعمال 

اإلباحية أو التشهير بهم أو المتاجرة 

 بهم.

استخدم الحاسب اآللي أو شبكة  -2

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 

 ولى من هذه المادة، كل من:الفقرة األ

استخدم الحاسب اآللي أو  -1

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

إلعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو 

لعرض أو لطباعة أو لنشر أو 

لترويج أنشطة أو أعمال إباحية 

تتعلق بتحريض األطفال أو 

استغاللهم في الدعارة واألعمال 

أو التشهير بهم أو المتاجرة اإلباحية 

 بهم.

استخدم الحاسب اآللي أو شبكة  -2

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

االنحراف  لتحريض األطفال على

أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو 

على القيام بأنشطة أو أعمال غير 

مشروعة أو منافية لآلداب، ولو لم 

 تقع الجريمة فعالً.

لتحريض األطفال على االنحراف 

أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو 

على القيام بأنشطة أو أعمال غير 

مشروعة أو منافية لآلداب، ولو لم 

 .تقع الجريمة فعالً 

 

 (55مادة )

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

والغرامة التي ال تزيد على ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

(، 41كل من خالف أحكام المواد )

 ( من هذا القانون.43(، )42)

 (55مادة )

مادة على النحو إعادة صياغة ال - 

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من أوجب عليه 

القانون أو االتفاق رعاية طفل لم 

ميالدية  يتجاوز ثماني عشرة سنة

 (55مادة )

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما - 

إعادة صياغة ب مجلس النواب الموقر

 .المادة

 

 (55مادة )

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من أوجب عليه 

القانون أو االتفاق رعاية طفل لم 

يتجاوز ثماني عشرة سنة ميالدية 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

كاملة من عمره وعّرضه لحالة من 

حاالت سوء المعاملة المنصوص 

( من هذا 40عليها في المادة )

القانون، وكان من شأن هذا 

التعريض إلحاق ضرر جسدي أو 

 نفسي جسيم بالطفل.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال 

تقل عن مائتي دينار أو بإحدى 

ن العقوبتين إذا كان الطفل لم هاتي

يبلغ من العمر خمس عشرة سنة 

 ميالدية كاملة من عمره.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن سنة والغرامة التي ال تقل عن 

ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ 

 السابعة من عمره.

كاملة من عمره وعّرضه لحالة من 

حاالت سوء المعاملة المنصوص 

( من هذا 40عليها في المادة )

القانون، وكان من شأن هذا 

التعريض إلحاق ضرر جسدي أو 

 نفسي جسيم بالطفل.

الحبس مدة ال تقل وتكون العقوبة 

عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال 

تقل عن مائتي دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم 

يبلغ من العمر خمس عشرة سنة 

 ميالدية كاملة من عمره.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن سنة والغرامة التي ال تقل عن 

ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين 

تين إذا كان الطفل لم يبلغ العقوب

 السابعة من عمره.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

وإذا نشأ عن الجريمة موت الطفل 

بته بعاهة مستديمة دون أن أو إصا

يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب 

بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب 

المفضي إلى الموت أو إلى العاهة 

 المستديمة حسب األحوال.

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تزيد على ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

(، 41كل من خالف أحكام المواد )

  ( من هذا القانون.43(، )42)

وإذا نشأ عن الجريمة موت الطفل 

أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن 

يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب 

بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب 

المفضي إلى الموت أو إلى العاهة 

 المستديمة حسب األحوال.

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

التي ال تزيد على ألف وبالغرامة 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

(، 41كل من خالف أحكام المواد )

 ( من هذا القانون.43(، )42)

 (56مادة )

 

 

 

 

 (56مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 

 نص المادة بعد التعديل:

 (56ادة )م

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما -

إعادة صياغة ب مجلس النواب الموقر

 .المادة

 (56مادة )
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

يُزاد بمقدار المثل الحد األدنى 

للعقوبة المقررة ألي جريمة إذا 

وقعت من بالغ على طفل، أو إذا 

ارتكبها أحد والديه أو من له الوالية 

لوصاية عليه أو المسئول عن أو ا

مالحظته وتربيته أو من له سلطة 

ً عند أي ممن  عليه، أو كان خادما

 تقدم ذكرهم.

يعد ظرفا  مشددا  إذا وقعت الجريمة 

من بالغ على طفل لم يتجاوز 

 السابعة من عمره.

إذا وقعت الجريمة  اد  مشد ـ ايعد ظرف

من بالغ على طفل لم يتجاوز 

 السابعة من عمره.

 (57مادة )

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام المساهمة 

الجنائية الواردة في قانون العقوبات 

( 15صادر بالمرسوم بقانون رقم )ال

، يعاقب كل من حرض 1976لسنة 

طفالً أو أكرهه على ارتكاب جريمة 

 (57مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

طفال  أو أكرهه أشهر كل من حرض 

على ارتكاب جريمة أو أعده 

الرتكابها أو ساعده على ارتكابها أو 

 سهل له ارتكابها بأي وجه.

 (57مادة )

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما -

إعادة صياغة ب مجلس النواب الموقر

 .المادة

 (57مادة )

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر كل من حرض طفال  أو أكرهه 

على ارتكاب جريمة أو أعده 

الرتكابها أو ساعده على ارتكابها أو 

 سهل له ارتكابها بأي وجه.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

أو أعده الرتكابها أو ساعده على 

ارتكابها أو سهل له ارتكابها بأي 

 وجه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وال تقل العقوبة عن الحبس مدة ستة 

أشهر إذا كان الجاني من أصول 

من المسئولين عن تربيته  الطفل أو

أو مالحظته أو كان الطفل ُمَسلَّماً إليه 

بمقتضى القانون، أو كان خادماً عند 

 أي ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع األحوال، إذا وقعت 

الجريمة على أكثر من طفل، ولو في 

أوقات مختلفة، ال تقل العقوبة عن 

 الحبس لمدة سنة.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع 

ي الجريمة الُمحرض عليها، كل ف

بالغ حرض طفالً على ارتكاب جناية 

أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو 

فإذا تحقق الظرف الُمشدد المشار 

( من هذا القانون 56إليه في المادة )

وكان الجاني من أصول الطفل أو 

من المسئولين عن تربيته أو 

 مالحظته أو كان الطفل ُمسلَّما  إليه

بمقتضى القانون أو له سلطة عليه، 

أو كان خادما  عند أي ممن تقدم 

ذكرهم، أو إذا وقعت الجريمة على 

أكثر من طفل، ولو في أوقات 

مختلفة، فال تقل العقوبة عن الحبس 

  لمدة سنة.

فإذا تحقق الظرف الُمشدد المشار 

( من هذا القانون 56إليه في المادة )

وكان الجاني من أصول الطفل أو 

ين عن تربيته أو من المسئول

مالحظته أو كان الطفل ُمسلَّما  إليه 

بمقتضى القانون أو له سلطة عليه، 

أو كان خادما  عند أي ممن تقدم 

ذكرهم، أو إذا وقعت الجريمة على 

أكثر من طفل، ولو في أوقات 

مختلفة، فال تقل العقوبة عن الحبس 

 لمدة سنة.
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده 

 من ذلك.

 (58مادة )

يُعاقب كل من عرض طفالً إلحدى 

الت الخطر المذكورة في المادة حا

( من هذا القانون بالحبس مدة ال 12)

تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن خمسمائة دينار وال تزيد على 

ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين.

 (58مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (58مادة )

كما ورد الموافقة على نص المادة  -

 في مشروع القانون.

 (58مادة )

يُعاقب كل من عرض طفالً إلحدى 

حاالت الخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون بالحبس مدة ال 12)

تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن خمسمائة دينار وال تزيد على 

ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين.

 (59مادة )

امة التي ال يعاقب الحبس والغر

تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين، كل من:

أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة  -1

أو أعد تقريراً يخالف حقيقة الواقع 

بشأن أي من حاالت تعرض الطفل 

 (59مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (59مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (59مادة )

يعاقب الحبس والغرامة التي ال 

تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين، كل من:

مات كاذبة أو مضللة أدلى بمعلو -1

أو أعد تقريراً يخالف حقيقة الواقع 

بشأن أي من حاالت تعرض الطفل 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

للخطر أو سوء معاملته، مع علمه 

 بذلك.

احتجز أو آوى طفالً تعرض  -2

للخطر أو لسوء المعاملة بقصد 

مقّررة له بموجب حجب الحماية ال

 أحكام هذا القانون.

للخطر أو سوء معاملته، مع علمه 

 بذلك.

احتجز أو آوى طفالً تعرض  -2

للخطر أو لسوء المعاملة بقصد 

حجب الحماية المقّررة له بموجب 

 أحكام هذا القانون.

 (60مادة )

ى يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عل

ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

مائتي دينار وال تجاوز خمسمائة 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

احتجز أو حبس أو سجن طفالً مع 

بالغ أو أكثر في مكان واحد، 

( من هذا 32بالمخالفة لحكم المادة )

 القانون.

 

 (60مادة )

كما وردت في الموافقة على المادة  -

 مشروع القانون.

 

 (60مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (60مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

مائتي دينار وال تجاوز خمسمائة 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

أو حبس أو سجن طفالً مع احتجز 

بالغ أو أكثر في مكان واحد، 

( من هذا 32بالمخالفة لحكم المادة )

 القانون.



93 
 

 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 (61مادة )

 

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

أجهزة  بأي من -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقروءة أو المسموعة أو 

المرئية أو بأية وسيلة من وسائل 

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

بيانات أو رسوم أو صور تتعلق 

 (61مادة )

بدون إذن إضافة الفقرة التالية: ) -

من محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو النيابة المتخصصة 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

بعد عبارة  (-بحسب األحوال  –

 )بهوية الطفل(.

 نص المادة بعد التعديل: 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

دينار يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

بأي من أجهزة  -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقروءة أو المسموعة أو 

المرئية أو بأية وسيلة من وسائل 

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

بيانات أو رسوم أو صور تتعلق 

 (61مادة )

أقره  المادة كما الموافقة على نص -

إضافة الفقرة مجلس النواب الموقر ب

بدون إذن من محكمة )التالية:

اإلصالحية للطفل المختصة العدالة 

أو النيابة المتخصصة للطفل أو 

بحسب  –للطفولة  اللجنة القضائية

)بهوية بعد عبارة  (- األحوال

 الطفل(.

 

 (61مادة )

 

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار 

كل  وال تجاوز خمسة آالف دينار،

بأي من أجهزة  -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقروءة أو المسموعة أو 

المرئية أو بأية وسيلة من وسائل 

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

بيانات أو رسوم أو صور تتعلق 
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

بهوية الطفل حال عرض أمره على 

الجهات المعنية باألطفال المعرضين 

 للخطر أو المخالفين للقانون.

بدون إذن من محكمة بهوية الطفل 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

لنيابة المتخصصة للطفل أو أو ا

بحسب  –اللجنة القضائية للطفولة 

حال عرض أمره على  -األحوال 

الجهات المعنية باألطفال المعرضين 

 للخطر أو المخالفين للقانون.

بدون إذن من محكمة بهوية الطفل 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو النيابة المتخصصة للطفل أو 

بحسب  –القضائية للطفولة اللجنة 

حال عرض أمره على  -األحوال 

الجهات المعنية باألطفال المعرضين 

 للخطر أو المخالفين للقانون.

 (62مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار 

وال تجاوز ثالثمائة دينار كل من 

أخل بتعهداته حيال طفل تسلمه 

( من هذا القانون 15بموجب المادة )

ب على ذلك ارتكاب الطفل وترت

جريمة أو الوقوع في إحدى حاالت 

 (62مادة )

( بكلمة ألفاستبدال كلمة ) -

 ( الواردة في السطر األول.ثالثمائة)

 نص المادة بعد التعديل: 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار 

دينار كل من أخل  ألف وال تجاوز

بتعهداته حيال طفل تسلمه بموجب 

ن هذا القانون وترتب ( م15المادة )

على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو 

الوقوع في إحدى حاالت التعرض 

 (62مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

استبدال كلمة ب لنواب الموقرمجلس ا

( الواردة في ثالثمائة( بكلمة )ألف)

 .صدر المادة

 

 (62مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار 

دينار كل من أخل  ألف وال تجاوز

بتعهداته حيال طفل تسلمه بموجب 

( من هذا القانون وترتب 15المادة )

على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو 

الوقوع في إحدى حاالت التعرض 
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التعرض للخطر المنصوص عليها 

 ( من هذا القانون.12في المادة )

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة 

والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

ذا كان من بإحدى هاتين العقوبتين، إ

تسلم الطفل قد أخل بتعهداته إخالالً 

 جسيماً.

للخطر المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذا القانون.12)

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة 

والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

هاتين العقوبتين، إذا كان من بإحدى 

تسلم الطفل قد أخل بتعهداته إخالالً 

 جسيماً.

للخطر المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذا القانون.12)

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة 

التي ال تقل عن ثالثمائة والغرامة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من 

ل قد أخل بتعهداته إخالالً تسلم الطف

 .ـًاجسيم

 (63مادة )

يعاقب الحبس مدة ال تزيد على شهر 

والغرامة التي ال تزيد على مائتي 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

ُحِكم أو تقرر كل من أخفى طفالً 

تسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام 

هذا القانون، أو دفعه للفرار أو 

 ساعده على ذلك.

 (63مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (63مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (63مادة )

يعاقب الحبس مدة ال تزيد على شهر 

لغرامة التي ال تزيد على مائتي وا

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من أخفى طفالً ُحِكم أو تقرر 

تسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام 

هذا القانون، أو دفعه للفرار أو 

 ساعده على ذلك.
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 (64مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تجاوز مائتي دينار 

 كل من:

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17 ،)(20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند )

( من هذا 46الفقرة الثانية من المادة )

 القانون.

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

خالف  وأهمل في رعايته أوالقانون 

 مقتضيات قرار تسليم الطفل.

 

 (64مادة )

أهمل في رعايته عبارة ) حذف -

 .(3) الواردة في البندأو( 

 نص المادة بعد التعديل: 

يعاقب بغرامة ال تجاوز مائتي دينار 

 كل من:

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند )

( من 46ة الثانية من المادة )الفقر

 هذا القانون.

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

القانون وخالف مقتضيات قرار 

 تسليم الطفل.

 (64مادة )

 أقرهدة كما الموافقة على نص الما -

حذف عبارة ب مجلس النواب الموقر

الواردة في أهمل في رعايته أو( )

 .(3) البند

  

 (64مادة )

 

 

 

تجاوز مائتي دينار  يعاقب بغرامة ال

 كل من:

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند )

( من 46الفقرة الثانية من المادة )

 هذا القانون.

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

يات قرار القانون وخالف مقتض

 تسليم الطفل.
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 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

تسري أحكام انقضاء الدعوى 

الجنائية بالصلح أو التصالح، 

المقررة في قانون اإلجراءات 

الجنائية أو في أي قانون آخر، على 

 الجرائم التي يرتكبها الطفل.

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

ة كما وردت في الموافقة على الماد -

 مشروع القانون.

 

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

تسري أحكام انقضاء الدعوى 

الجنائية بالصلح أو التصالح، 

المقررة في قانون اإلجراءات 

آخر، على  الجنائية أو في أي قانون

 الجرائم التي يرتكبها الطفل.

 (66مادة )

يكون لألطفال المجني عليهم أو 

الشهود، في جميع مراحل التحقيق 

والمحاكمة، الحق في االستماع إليهم 

وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ 

كرامتهم ويضمن سالمتهم البدنية 

والنفسية واألدبية، والحق في 

ية الحماية والمساعدة الصح

واالجتماعية والقانونية وإعادة 

 (66مادة )

قة على المادة كما وردت في المواف -

 مشروع القانون.

 

 (66مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (66مادة )

يكون لألطفال المجني عليهم أو 

الشهود، في جميع مراحل التحقيق 

والمحاكمة، الحق في االستماع إليهم 

وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ 

المتهم البدنية كرامتهم ويضمن س

والنفسية واألدبية، والحق في 

الحماية والمساعدة الصحية 

واالجتماعية والقانونية وإعادة 
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التأهيل والدمج في المجتمع، وذلك 

في ضوء المبادئ التوجيهية لألمم 

المتحدة بشأن توفير العدالة لألطفال 

 ضحايا الجريمة والشهود عليها.

ويكون لألطفال الُمتهمين ذات 

الحقوق المذكورة في الفقرة األولى 

من هذه المادة، في جميع مراحل 

والتحقيق والمحاكمة الضبط 

والتنفيذ، فضالً عن حقهم في 

الحصول على كافة المعلومات بشأن 

التهم الموجهة إليهم، مع االستعانة 

الحاجة، وذلك في بُمترجم كلما دعت 

ضوء المبادئ التوجيهية لألمم 

المتحدة بشأن توفير العدالة لألطفال 

 ضحايا الجريمة والشهود عليها.

 

 

التأهيل والدمج في المجتمع، وذلك 

في ضوء المبادئ التوجيهية لألمم 

المتحدة بشأن توفير العدالة لألطفال 

 ضحايا الجريمة والشهود عليها.

ويكون لألطفال الُمتهمين ذات 

قوق المذكورة في الفقرة األولى الح

من هذه المادة، في جميع مراحل 

الضبط والتحقيق والمحاكمة 

والتنفيذ، فضالً عن حقهم في 

الحصول على كافة المعلومات بشأن 

التهم الموجهة إليهم، مع االستعانة 

الحاجة، وذلك في بُمترجم كلما دعت 

ضوء المبادئ التوجيهية لألمم 

العدالة لألطفال المتحدة بشأن توفير 

 ضحايا الجريمة والشهود عليها.



99 
 

 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 (67مادة )

للطفل الحق في كافة أشكال 

المساعدة القانونية والقضائية، 

ويجب أن يكون له في مواد الجنايات 

محام يدافع عنه في مرحلة 

المحاكمة، فإن لم يكن قد اختار 

ً تولت المحكمة المختصة  محاميا

اً ندب محام للدفاع عنه، وذلك طبق

للقواعد المقررة في قانون 

 اإلجراءات الجنائية.

 (67مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (67مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (67مادة )

للطفل الحق في كافة أشكال 

المساعدة القانونية والقضائية، 

اد الجنايات ويجب أن يكون له في مو

محام يدافع عنه في مرحلة 

المحاكمة، فإن لم يكن قد اختار 

ً تولت المحكمة المختصة  محاميا

ندب محام للدفاع عنه، وذلك طبقاً 

للقواعد المقررة في قانون 

 اإلجراءات الجنائية.

 (68مادة )

يجب إخطار ولي أمر الطفل أو 

 –بحسب األحوال  –المسئول عنه 

نوناً، بكل قرار أو بالطرق المقررة قا

إجراء يُتخذ في حق الطفل. ولكل من 

هؤالء أن يتظلم لمصلحة الطفل من 

ذلك القرار أو اإلجراء أو يطعن 

 (68مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (68مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 مشروع القانون.في 

 (68مادة )

يجب إخطار ولي أمر الطفل أو 

 –بحسب األحوال  –المسئول عنه 

بالطرق المقررة قانوناً، بكل قرار أو 

إجراء يُتخذ في حق الطفل. ولكل من 

هؤالء أن يتظلم لمصلحة الطفل من 

ذلك القرار أو اإلجراء أو يطعن 
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عليه بطرق الطعن المقررة في 

 القوانين.

عليه بطرق الطعن المقررة في 

 القوانين.

 (69مادة )

 

 

 

 

 

 

ال يحبس احتياطيا الطفل الذي لم 

يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز 

للنيابة المتخصصة للطفل التحفظ 

عليه لدى إحدى مؤسسات الرعاية 

االجتماعية مدة ال تزيد على أسبوع 

وتقديمه عند كل طلب إذا كانت 

ظروف الدعوى تستدعي التحفظ 

عليه، على أال تزيد مدة التحفظ على 

 (69مادة )

( ميالدية كاملةإضافة عبارة ) -1

( الواردة في السطر سنةبعد كلمة )

 األول.

إضافة فقرة ثالثة للمادة على  -2

 النحو الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يحبس احتياطيا الطفل الذي لم 

ميالدية  يتجاوز خمس عشرة سنة

، ويجوز للنيابة المتخصصة كاملة

فل التحفظ عليه لدى إحدى للط

مؤسسات الرعاية االجتماعية مدة ال 

تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل 

طلب إذا كانت ظروف الدعوى 

تستدعي التحفظ عليه، على أال تزيد 

 (69مادة )

المادة كما أقره  نص الموافقة على -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

( سنة( بعد كلمة )ميالدية كاملة)

إضافة صدر المادة، والواردة في 

 .ثة للمادةفقرة ثال

 

 

 (69مادة )

 

 

 

 

 

 

ال يحبس احتياطيا الطفل الذي لم 

ميالدية  يتجاوز خمس عشرة سنة

، ويجوز للنيابة المتخصصة كاملة

للطفل التحفظ عليه لدى إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية مدة ال 

تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل 

طلب إذا كانت ظروف الدعوى 

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

اإلصالحية للطفل المختصة بمدها 

ً لقواعد الحبس االحتياطي  وفقا

المنصوص عليها في قانون 

 اإلجراءات الجنائية.

ويجوز، بدالً من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسليم الطفل 

إلى ولي أمره أو المسئول عنه مع 

 ره عند كل طلب.التعهد بإحضا

مدة التحفظ على أسبوع، ما لم تأمر 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

ً لقواعد الحبس  المختصة بمدها وفقا

وص عليها في االحتياطي المنص

 قانون اإلجراءات الجنائية.

ويجوز، بدالً من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسليم الطفل 

إلى ولي أمره أو المسئول عنه مع 

 التعهد بإحضاره عند كل طلب.

ويجوز استبدال الحبس االحتياطي 

للطفل الذي تجاوز عمره خمس 

كاملة بأحد  عشرة سنة ميالدية

التدابير المنصوص عليها في 

( 26، 25، 22، 21، 20المواد )

 .من هذا القانون

ع، ما لم تأمر مدة التحفظ على أسبو

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

ً لقواعد الحبس  المختصة بمدها وفقا

االحتياطي المنصوص عليها في 

 قانون اإلجراءات الجنائية.

ويجوز، بدالً من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسليم الطفل 

إلى ولي أمره أو المسئول عنه مع 

 بإحضاره عند كل طلب.التعهد 

ويجوز استبدال الحبس االحتياطي 

للطفل الذي تجاوز عمره خمس 

عشرة سنة ميالدية كاملة بأحد 

التدابير المنصوص عليها في 

( 26، 25، 22، 21، 20المواد )

 .من هذا القانون
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 (70مادة )

 

 

 

ال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه 

البدني على المحكوم عليه الذي لم 

د بلغ من العمر ثماني عشرة يكن ق

 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 (70مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه 

البدني على المحكوم عليه الذي لم 

من العمر ثماني عشرة  أتميكن قد 

 .ذ بهالتنفيوقت  ميالدية كاملةسنة 

 (70مادة )

أقره  الموافقة على نص المادة كما -

إعادة صياغة مجلس النواب الموقر ب

 .المادة

 (70مادة )

 

 

 

ال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه 

البدني على المحكوم عليه الذي لم 

من العمر ثماني عشرة  أتميكن قد 

 .التنفيذ بهوقت  ميالدية كاملةسنة 

 (71مادة )

محاكمة الطفل  ال يجوز أن يحضر

أمام محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

أو اللجنة القضائية للطفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنه بحسب 

األحوال، والشهود والمحامون، ومن 

تجيز له المحكمة الحضور بإذن 

 خاص.

 (71مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (71مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (71مادة )

ال يجوز أن يحضر محاكمة الطفل 

أمام محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

أو اللجنة القضائية للطفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنه بحسب 

، والشهود والمحامون، ومن األحوال

تجيز له المحكمة الحضور بإذن 

 خاص.
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وللمحكمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو 

المسئول عنه بإخراج ولي أمره أو 

إذا رأت ضرورة لذلك، وال يجوز 

الحكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل ما 

 تم في غيبته من إجراءات.

ويجوز إعفاء الطفل من حضور 

المحاكمة بنفسه إذا اقتضت مصلحته 

ذلك، ويكتفى بحضور ولي أمره أو 

المسئول عنه نيابة عنه، وفي هذه 

 الحالة يعتبر الحكم حضورياً.

وللمحكمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو 

بإخراج ولي أمره أو المسئول عنه 

إذا رأت ضرورة لذلك، وال يجوز 

الحكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل ما 

 تم في غيبته من إجراءات.

لطفل من حضور ويجوز إعفاء ا

المحاكمة بنفسه إذا اقتضت مصلحته 

، ويكتفى بحضور ولي أمره أو ذلك

ول عنه نيابة عنه، وفي هذه ؤالمس

 .ـًاوريالحالة يعتبر الحكم حض

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخولهم 

الوزير المعني بشئون العدل باالتفاق 

مع الوزير المعني بشئون التنمية 

الضبط القضائي االجتماعية، سلطة 

فيما  -في دوائر اختصاصهم  -

 (72مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (72مادة )

على نص المادة كما ورد الموافقة  -

 في مشروع القانون

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخولهم 

الوزير المعني بشئون العدل باالتفاق 

مع الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، سلطة الضبط القضائي 

فيما  -في دوائر اختصاصهم  -
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يختص بالجرائم التي تقع من 

األطفال أو التي تقع عليهم وحاالت 

تعرضهم للخطر أو إساءة معاملتهم، 

وسائر الجرائم المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

يختص بالجرائم التي تقع من 

ت األطفال أو التي تقع عليهم وحاال

تعرضهم للخطر أو إساءة معاملتهم، 

وسائر الجرائم المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

استثناًء من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

المحكمة الكبرى الجنائية بنظر 

قضايا الجنايات التي يتهم فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 (73مادة )

( ميالدية كاملةإضافة عبارة ) -1

( خمس عشرة سنةبعد عبارة )

 الواردة في الفقرة األولى.

( االجتماعيينلمة )حذف ك -2

 الواردة في الفقرتين األولى والثانية.

 نص المادة بعد التعديل:

استثناًء من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

المحكمة الكبرى الجنائية بنظر 

قضايا الجنايات التي يتهم فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 (73مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

خمس ( بعد عبارة )ميالدية كاملة)

ي الفقرة ( الواردة فعشرة سنة

( االجتماعيينحذف كلمة )، واألولى

 الواردة في الفقرتين األولى والثانية.

 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

استثناًء من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

المحكمة الكبرى الجنائية بنظر 

قضايا الجنايات التي يتهم فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 
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ة سنة وقت ارتكاب خمس عشر

الجريمة، متى أسهم في ارتكاب 

الجريمة شخص بالغ أو أكثر، 

ويعاون المحكمة خبيران من 

المنصوص  االجتماعيينالخبراء 

( من هذا القانون 8عليهم في المادة )

تندبهما المحكمة من بين هؤالء 

الخبراء، على أن يكون أحدهما على 

 األقل من النساء.

يجب على  وقبل أن تصدر حكمها،

المحكمة أن تبحث ظروف الطفل من 

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآراء من تراه من الخبراء 

وغيرهم، وأن تفرد  االجتماعيين

مداولةً مستقلةً لمسألة ثبوت الجريمة 

المنسوبة للطفل وما يناسبها من 

 عقوبة.

 ةميالدية كاملخمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم 

في ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

أكثر، ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8)

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

 يكون أحدهما على األقل من النساء.

 

وقبل أن تصدر حكمها، يجب على 

ة أن تبحث ظروف الطفل من المحكم

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآراء من تراه من الخبراء وغيرهم، 

وأن تفرد مداولةً مستقلةً لمسألة 

ثبوت الجريمة المنسوبة للطفل وما 

 يناسبها من عقوبة.

 

 ميالدية كاملةسنة خمس عشرة 

وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم 

في ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

أكثر، ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8)

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

 يكون أحدهما على األقل من النساء.

 

، يجب على وقبل أن تصدر حكمها

المحكمة أن تبحث ظروف الطفل من 

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآراء من تراه من الخبراء وغيرهم، 

وأن تفرد مداولةً مستقلةً لمسألة 

ثبوت الجريمة المنسوبة للطفل وما 

 يناسبها من عقوبة.
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وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجنائية بنظر الطعون في األحكام 

لتي تصدرها المحكمة الكبرى ا

الجنائية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

لإلجراءات والمواعيد المنصوص 

 عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.

وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجنائية بنظر الطعون في األحكام 

التي تصدرها المحكمة الكبرى 

الجنائية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

لإلجراءات والمواعيد المنصوص 

 عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.

وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجنائية بنظر الطعون في األحكام 

المحكمة الكبرى  التي تصدرها

الجنائية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

لإلجراءات والمواعيد المنصوص 

 عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.

 (74مادة )

 

 

 

 

 

 

 االجتماعيونينشئ الخبراء 

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون لكل طفل من األطفال 

 (74مادة )

( االجتماعيونحذف كلمة ) -1

 الواردة في الفقرة األولى.

مة تصحيح الخطأ اإلمالئي في كل -2

في ( المساءلة( لتصبح ))المسائلة

 نهاية المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

المنصوص عليهم في  ينشئ الخبراء

( من هذا القانون لكل طفل 8المادة )

من األطفال المعروضين على 

 (74مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في الفقرة االجتماعيون)

تصحيح الخطأ اإلمالئي ، واألولى

( لتصبح )المسائلةفي كلمة 

 في نهاية المادة.( المساءلة)

 

 (74مادة )

 

 

 

 

 

 

المنصوص عليهم في  ينشئ الخبراء

( من هذا القانون لكل طفل 8المادة )

من األطفال المعروضين على 
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ضين على محاكم العدالة المعرو

اإلصالحية للطفل أو اللجنة 

ً يتضمن  القضائية للطفولة، ملفا

تقريراً كامالً بحالته التعليمية 

والنفسية والعقلية والبدنية 

واالجتماعية، وعلى محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة أو 

اللجنة التصرف في الدعوى على 

 ضوء ما ورد في هذا الملف.

ى المحكمة أو اللجنة قبل ويجب عل

الفصل في الدعوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

بها، ولها أن تأمر بدراسة إضافية 

 .المسائلةلحالة الطفل محل 

 

 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل أو 

اللجنة القضائية للطفولة، ملفاً 

يتضمن تقريراً كامالً بحالته 

ليمية والنفسية والعقلية والبدنية التع

واالجتماعية، وعلى محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة أو 

وى على اللجنة التصرف في الدع

 ضوء ما ورد في هذا الملف.

ويجب على المحكمة أو اللجنة قبل 

الفصل في الدعوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

فيما ورد الفقرة األولى من هذه المادة 

بها، ولها أن تأمر بدراسة إضافية 

 .المساءلةلحالة الطفل محل 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل أو 

اللجنة القضائية للطفولة، ملفاً 

يتضمن تقريراً كامالً بحالته 

التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية 

ة العدالة واالجتماعية، وعلى محكم

اإلصالحية للطفل المختصة أو 

وى على اللجنة التصرف في الدع

 ضوء ما ورد في هذا الملف.

ويجب على المحكمة أو اللجنة قبل 

الفصل في الدعوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

بها، ولها أن تأمر بدراسة إضافية 

 .المساءلةل لحالة الطفل مح
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 (75مادة )

ال تقبل الدعاوى المدنية الخاصة 

باألطفال أمام محاكم العدالة 

 اإلصالحية للطفل.

 (75مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (75مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (75مادة )

اصة ال تقبل الدعاوى المدنية الخ

باألطفال أمام محاكم العدالة 

 اإلصالحية للطفل.

 (76مادة )

يكون الحكم أو القرار الصادر على 

الطفل بأي من التدابير المنصوص 

( 26( إلى )14عليها في المواد من )

من هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع 

 حصول استئنافه أو التظلم منه.

 (76مادة )

ردت في الموافقة على المادة كما و -

 مشروع القانون

 

 (76مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (76مادة )

يكون الحكم أو القرار الصادر على 

الطفل بأي من التدابير المنصوص 

( 26( إلى )14عليها في المواد من )

من هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع 

 حصول استئنافه أو التظلم منه.

 (77ة )ماد

ال يجوز استئناف األحكام 

والقرارات التي تصدر بالتوبيخ أو 

( 14بالتسليم وفق أحكام المادتين )

( من هذا القانون إال لخطأ في 15و)

تطبيق القانون أو بطالن في الحكم 

 أو بطالن في اإلجراءات أثر فيه.

 (77مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (77) مادة

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (77مادة )

ال يجوز استئناف األحكام 

والقرارات التي تصدر بالتوبيخ أو 

( 14بالتسليم وفق أحكام المادتين )

( من هذا القانون إال لخطأ في 15و)

تطبيق القانون أو بطالن في الحكم 

 أو بطالن في اإلجراءات أثر فيه.
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 (78ة )ماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (78مادة )

( الخامسة عشرةتغيير عبارة ) -1

خمس عشرة سنة ميالدية إلى )

 ( في الفقرة األولى.كاملة

( الثامنة عشرةتغيير عبارة ) -2

ثماني عشرة سنة ميالدية إلى )

 ( في الفقرتين الثانية والرابعة.كاملة

 رئيس النيابةتغيير عبارة ) -3

وجب ( الواردة بعد عبارة )المختص

النيابة ( في الفقرة الثانية إلى )على

 ( وتغيير ما يلزم.العامة

جاز لرئيس استبدال عبارة ) -4

( الواردة في نيابة الطفل المختص

وقت ارتكاب الفقرة الرابعة لتكون )

الجريمة، وجب على النيابة 

، مع تغيير ما (المتخصصة للطفل

 يلزم.

 (78مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

تغيير عبارة ب جلس النواب الموقرم

خمس ( إلى )الخامسة عشرة)

( في عشرة سنة ميالدية كاملة

ير عبارة تغي، والفقرة األولى

ثماني عشرة ( إلى )الثامنة عشرة)

( في الفقرتين سنة ميالدية كاملة

تغيير عبارة ، والثانية والرابعة

( الواردة المختص رئيس النيابة)

( في الفقرة وجب علىبعد عبارة )

وتغيير  ،(النيابة العامةالثانية إلى )

جاز استبدال عبارة )، وما يلزم

( لرئيس نيابة الطفل المختص

واردة في الفقرة الرابعة لتكون ال

وقت ارتكاب الجريمة، وجب على )

، مع (النيابة المتخصصة للطفل

 (78مادة )
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إذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية 

 الخامسة عشرةباعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه 

لم يتجاوزها وقت ارتكاب الجريمة، 

وجب على النيابة العامة، من تلقاء 

نفسها أو بناًء على طلب من الطفل 

المحكوم عليه أو ممن يمثله قانوناً، 

فع األمر إلى محكمة العدالة ر

اإلصالحية للطفل التي أصدرت 

 الحكم إلعادة النظر فيه.

وإذا ُحكم على متهم بعقوبة جنائية 

باعتبار أنه تجاوز الثامنة عشرة من 

عمره، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم 

( الواردة أن يرفعتغيير عبارة ) -5

األخير من المادة في السطر قبل 

 (.رفعلتكون )

 نص المادة بعد التعديل:

إذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية 

خمس عشرة باعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ثم  سنة ميالدية كاملة

ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها 

وقت ارتكاب الجريمة، وجب على 

النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناًء 

فل المحكوم عليه على طلب من الط

أو ممن يمثله قانوناً، رفع األمر إلى 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

التي أصدرت الحكم إلعادة النظر 

 فيه.

وإذا ُحكم على متهم بعقوبة جنائية 

سنة  عشرة ثمانيباعتبار أنه تجاوز 

أن تغيير عبارة )، وتغيير ما يلزم

( الواردة في السطر قبل األخير يرفع

 (.رفعمن المادة لتكون )

 

 

 

 

 

 

إذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية 

خمس عشرة ز باعتبار أنه تجاو

من عمره، ثم  سنة ميالدية كاملة

ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها 

وقت ارتكاب الجريمة، وجب على 

النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناًء 

على طلب من الطفل المحكوم عليه 

أو ممن يمثله قانوناً، رفع األمر إلى 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

عادة النظر التي أصدرت الحكم إل

 فيه.

وإذا ُحكم على متهم بعقوبة جنائية 

سنة  عشرة ثمانيباعتبار أنه تجاوز 
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يبلغها وقت ارتكاب الجريمة، وجب 

على رئيس النيابة المختص، من 

على طلب من  تلقاء نفسه أو بناءً 

المحكوم عليه أو من يمثله، رفع 

األمر إلى المحكمة التي أصدرت 

 الحكم إلعادة النظر فيه.

وفي الحالتين السابقتين، يجب على 

المحكمة وقف تنفيذ الحكم، ويجوز 

إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية 

( من هذا 69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

تباره طفالً ثم وإذا حكم على متهم باع

ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز 

الثامنة عشرة، جاز لرئيس نيابة 

من تلقاء نفسه أو  -الطفل المختص

بناًء على طلب من المجني عليه إن 

أن يرفع األمر  -وجد أو من يمثله 

من عمره، ثم ثبت  ميالدية كاملة

بأوراق رسمية أنه لم يبلغها وقت 

النيابة مة، وجب على ارتكاب الجري

أو بناًء على  نفسها ، من تلقاءالعامة

طلب من المحكوم عليه أو من يمثله، 

رفع األمر إلى المحكمة التي 

 أصدرت الحكم إلعادة النظر فيه.

وفي الحالتين السابقتين، يجب على 

المحكمة وقف تنفيذ الحكم، ويجوز 

إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية 

 ً ( من هذا 69 للمادة )االجتماعية طبقا

 القانون.

وإذا حكم على متهم باعتباره طفالً ثم 

ثماني ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز 

وقت ، سنة ميالدية كاملة عشرة

ارتكاب الجريمة، وجب على النيابة 

 نفسهامن تلقاء  - المتخصصة للطفل

من عمره، ثم ثبت  ميالدية كاملة

بأوراق رسمية أنه لم يبلغها وقت 

النيابة ارتكاب الجريمة، وجب على 

أو بناًء على  نفسها ، من تلقاءالعامة

طلب من المحكوم عليه أو من يمثله، 

لى المحكمة التي رفع األمر إ

 أصدرت الحكم إلعادة النظر فيه.

وفي الحالتين السابقتين، يجب على 

المحكمة وقف تنفيذ الحكم، ويجوز 

إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية 

( من هذا 69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

وإذا حكم على متهم باعتباره طفالً ثم 

ثماني ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز 

وقت ، سنة ميالدية كاملة شرةع

ارتكاب الجريمة، وجب على النيابة 

 نفسهامن تلقاء  - المتخصصة للطفل
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إلى محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه 

والتصرف في الدعوى وفق 

 اإلجراءات المعمول بها.

أو بناًء على طلب من المجني عليه 

ى األمر إل رفع -إن وجد أو من يمثله 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه 

والتصرف في الدعوى وفق 

 اإلجراءات المعمول بها.

أو بناًء على طلب من المجني عليه 

األمر إلى  رفع -إن وجد أو من يمثله 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه 

والتصرف في الدعوى وفق 

 عمول بها.اإلجراءات الم

 (79مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (79)مادة 

على أن يتقيد في تغيير عبارة ) -1

اإلشكال في التنفيذ بالقواعد 

المنصوص عليها في قانون 

( الواردة في اإلجراءات الجنائية

على أن السطر الثالث لتصبح )

يطبق القواعد المنصوص عليها في 

 (.قانون اإلجراءات الجنائية

( االجتماعيينحذف كلمتي ) -2

 ( الواردتين في الفقرةاالجتماعيو)

 الثانية.

 (79مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

تغيير عبارة ب لنواب الموقرمجلس ا

على أن يتقيد في اإلشكال في )

التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها 

( في قانون اإلجراءات الجنائية

الواردة في السطر الثالث لتصبح 

على أن يطبق القواعد المنصوص )

عليها في قانون اإلجراءات 

مع تصحيح الخطأ ، (الجنائية

 (79مادة )
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يتولى رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل الفصل في جميع 

المنازعات وإصدار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

المحكمة، على أن يتقيد في اإلشكال 

في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها 

اإلجراءات الجنائية. في قانون 

ويكون لرئيس اللجنة القضائية 

للطفولة االختصاص نفسه بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو أحد الخبراء 

 نص المادة بعد التعديل:

 

 

 

يتولى رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل الفصل في جميع 

المنازعات وإصدار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

على أن يطبق القواعد المحكمة، 

المنصوص عليها في قانون 

ن لرئيس . ويكواإلجراءات الجنائية

اللجنة القضائية للطفولة 

اص نفسه بالنسبة لقرارات االختص

 اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو أحد الخبراء 

محل  )تطبق(حالل كلمة إاللغوي ب

 طبق(.)ي

( االجتماعيين) ذف كلمتيحو

الواردتين في الفقرة  (االجتماعيو)

 الثانية.

 

 

 

 

 

 

يتولى رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل الفصل في جميع 

المنازعات وإصدار القرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

طبق القواعد تأن على المحكمة، 

المنصوص عليها في قانون 

ويكون لرئيس . اإلجراءات الجنائية

اللجنة القضائية للطفولة 

اص نفسه بالنسبة لقرارات االختص

 اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو أحد الخبراء 
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بناًء على ندب  -لديها  االجتماعيين

بزيارات  -من رئيس المحكمة 

دورية لألطفال المودعين بأحكام 

كمة في دور وقرارات المح

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات 

المحكمة، وإعداد تقارير عن حالتهم 

وتقديمها إلى رئيس المحكمة كل ستة 

أشهر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضائية  االجتماعي

طفولة القيام بالعمل نفسه وبذات لل

 الطريقة بالنسبة لقرارات اللجنة.

وفي ضوء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

بناًء على ندب من رئيس  -لديها 

بزيارات دورية لألطفال  -المحكمة 

المودعين بأحكام وقرارات المحكمة 

في دور ومؤسسات ومراكز التأهيل 

لتدريب والرعاية االجتماعية وا

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات 

المحكمة، وإعداد تقارير عن حالتهم 

وتقديمها إلى رئيس المحكمة كل ستة 

أشهر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضائية للطفولة القيام 

 بالعمل نفسه وبذات الطريقة بالنسبة

 لقرارات اللجنة.

 

وفي ضوء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

بناًء على ندب من رئيس  -لديها 

بزيارات دورية لألطفال  -المحكمة 

لمودعين بأحكام وقرارات المحكمة ا

في دور ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات 

المحكمة، وإعداد تقارير عن حالتهم 

وتقديمها إلى رئيس المحكمة كل ستة 

أشهر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

للجنة القضائية للطفولة القيام عضو ا

بالعمل نفسه وبذات الطريقة بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

 

وفي ضوء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 
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الطفل، بمراعاة اإلجراءات 

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

القانون وفي قانون اإلجراءات 

 الجنائية.

الطفل، بمراعاة اإلجراءات 

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

ن وفي قانون اإلجراءات القانو

 الجنائية.

الطفل، بمراعاة اإلجراءات 

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

ات ن وفي قانون اإلجراءالقانو

 الجنائية.

 (80مادة )

 

 

 

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء 

المكلفين بمتابعة شئون  الجتماعيينا

 (80مادة )

( الواردة االجتماعيينحذف كلمة ) -

 في الفقرة األولى من المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

ية االجتماعية والتدريب والرعا

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء المكلفين 

بمتابعة شئون أولئك األطفال بكافة 

 (80مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في الفقرة االجتماعيين)

 األولى من المادة.

 

 (80مادة )

 

 

 

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

قرارات من  بأحكام أو أوامر أو

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء المكلفين 

بمتابعة شئون أولئك األطفال بكافة 
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أولئك األطفال بكافة المعلومات عن 

مختلف جوانب حالة الطفل المعني، 

ليتمكنوا من إعداد التقارير المذكورة 

 ( من هذا القانون.79في المادة )

ويجب على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

غ الفقرة األولى من هذه المادة، إبال

بحسب األحوال  -المحكمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطفل أو  -

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

المعلومات عن مختلف جوانب حالة 

من إعداد  الطفل المعني، ليتمكنوا

( 79التقارير المذكورة في المادة )

 من هذا القانون.

ويجب على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبالغ 

بحسب األحوال  -المحكمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطفل أو  -

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

المعلومات عن مختلف جوانب حالة 

الطفل المعني، ليتمكنوا من إعداد 

( 79التقارير المذكورة في المادة )

 من هذا القانون.

ولين في الدور ؤب على المسويج

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبالغ 

بحسب األحوال  -المحكمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطفل أو  -

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

 (81مادة )

 

 

 

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

ن المنصوص عليها في المواد م

( من هذا القانون 26( إلى )14)

 (81مادة )

( الواردة ماعياالجتحذف كلمة ) -

 في نهاية المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى )14)

 (81مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

حذف كلمة بمجلس النواب الموقر 

( الواردة في نهاية االجتماعي)

 المادة.

 (81مادة )

 

 

 

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من هذا القانون 26ى )( إل14)
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أُغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق 

به، إال بقرار من رئيس محكمة 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو رئيس اللجنة القضائية للطفولة، 

بناًء على طلب النيابة المتخصصة 

للطفل وبعد أخذ رأي الخبير 

 .االجتماعي

أُغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق 

به، إال بقرار من رئيس محكمة 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

ية للطفولة، أو رئيس اللجنة القضائ

بناًء على طلب النيابة المتخصصة 

 للطفل وبعد أخذ رأي الخبير.

أُغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق 

به، إال بقرار من رئيس محكمة 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو رئيس اللجنة القضائية للطفولة، 

بناًء على طلب النيابة المتخصصة 

 للطفل وبعد أخذ رأي الخبير.

 (82مادة )

ال يلتزم الطفل بأداء أية رسوم أو 

ريف للتقاضي أمام اللجنة مصا

القضائية للطفولة وجميع المحاكم في 

الدعاوى المرتبطة بتطبيق أحكام 

 هذا القانون.

 (82مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 (82مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (82مادة )

رسوم أو  ال يلتزم الطفل بأداء أية

مصاريف للتقاضي أمام اللجنة 

القضائية للطفولة وجميع المحاكم في 

الدعاوى المرتبطة بتطبيق أحكام 

 هذا القانون.

 (83مادة )

 

 

 

 (83مادة )

( ميالدية كاملةإضافة عبارة ) -1

( خمس عشرة سنةبعد عبارة )

 الواردة في الفقرة األولى.

 (83مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

خمس ( بعد عبارة )ميالدية كاملة)

 (83مادة )
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يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

المحكوم بها على األطفال الذين 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

في مراكز خاصة لإلصالح 

يصدر بتنظيمها قرار من والتأهيل 

وزير الداخلية باالتفاق مع الوزير 

 المعني بشئون التنمية االجتماعية.

 

فإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين 

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 

المنصوص عليه إضافة عبارة ) -2

( المادة في الفقرة األولى من هذه

في مركز اإلصالح بعد عبارة )

 (.والتأهيل

 نص المادة بعد التعديل:

 

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

المحكوم بها على األطفال الذين 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

في مراكز خاصة  ميالدية كاملة

لإلصالح والتأهيل يصدر بتنظيمها 

قرار من وزير الداخلية باالتفاق مع 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 االجتماعية.

فإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين 

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 

( الواردة في الفقرة عشرة سنة

المنصوص إضافة عبارة )و، األولى

عليه في الفقرة األولى من هذه 

في مركز ( بعد عبارة )المادة

 (.اإلصالح والتأهيل

 

 

 

 

 

 

 

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

المحكوم بها على األطفال الذين 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

في مراكز خاصة  ميالدية كاملة

در بتنظيمها لإلصالح والتأهيل يص

قرار من وزير الداخلية باالتفاق مع 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 االجتماعية.

فإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين 

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

 التابعة لمؤسسة اإلصالح والتأهيل.

يذ ومع ذلك، يجوز استمرار التنف

على الطفل في مركز اإلصالح 

والتأهيل إذا لم يكن هناك خطورة من 

ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة 

 ال تجاوز ستة أشهر. 

المتبقية من العقوبة في أحد المراكز 

 التابعة لمؤسسة اإلصالح والتأهيل.

ومع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

على الطفل في مركز اإلصالح 

ه في المنصوص علي والتأهيل

إذا لم  الفقرة األولى من هذه المادة

يكن هناك خطورة من ذلك وكانت 

المدة الباقية من العقوبة ال تجاوز 

 ستة أشهر. 

المتبقية من العقوبة في أحد المراكز 

 التابعة لمؤسسة اإلصالح والتأهيل.

ومع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

على الطفل في مركز اإلصالح 

المنصوص عليه في  والتأهيل

إذا لم  الفقرة األولى من هذه المادة

يكن هناك خطورة من ذلك وكانت 

المدة الباقية من العقوبة ال تجاوز 

 ستة أشهر. 

 (84مادة )

يُنشأ لكل طفل وقّعت عليه عقوبة أو 

تدبير ملف تنفيذ خاص به، يضم إليه 

يه جميع ملف الموضوع وتودع ف

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثبت 

فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من 

قرارات وأوامر وأحكام، يعرض 

هذا الملف على رئيس محكمة العدالة 

 (84مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (84مادة )

 المادة كما ورد نص الموافقة على -

 ون.في مشروع القان

 (84مادة )

يُنشأ لكل طفل وقّعت عليه عقوبة أو 

تدبير ملف تنفيذ خاص به، يضم إليه 

ملف الموضوع وتودع فيه جميع 

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثبت 

فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من 

قرارات وأوامر وأحكام، يعرض 

هذا الملف على رئيس محكمة العدالة 
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اإلصالحية للطفل المختصة أو 

رئيس اللجنة القضائية للطفولة قبل 

اتخاذ أي إجراء يتعلق بالطفل، مما 

يدخل في اختصاص المحكمة أو 

 لجنة بمقتضى هذا القانون.ال

وال تدرج األحكام الصادرة ضد 

فيما عدا أسبقياته، الطفل في صحف 

تلك التي تستصدر للجهات التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

صة أو اإلصالحية للطفل المخت

رئيس اللجنة القضائية للطفولة قبل 

اتخاذ أي إجراء يتعلق بالطفل، مما 

يدخل في اختصاص المحكمة أو 

 اللجنة بمقتضى هذا القانون.

وال تدرج األحكام الصادرة ضد 

فيما عدا أسبقياته، الطفل في صحف 

تلك التي تستصدر للجهات التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

 (85مادة )

 

 

 

 

 

 

 (85مادة )

مع مراعاة صياغة عبارة )إعادة  -

االختصاصات المعقودة بمركز 

مع مراعاة ( لتصبح )حماية الطفل

 (. اختصاصات مركز حماية الطفل

 نص المادة بعد التعديل:

 

 (85مادة )

أقره الموافقة على نص المادة كما  -

إعادة صياغة مجلس النواب الموقر ب

مع مراعاة االختصاصات عبارة )

( المعقودة بمركز حماية الطفل

صات مع مراعاة اختصالتصبح )

 (. مركز حماية الطفل

 

 (85مادة )
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تكون للجهة المختصة بوزارة 

الداخلية كافة الصالحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجرائم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

للخطر التي يوجدون فيها، مع 

مراعاة االختصاصات المعقودة 

 بمركز حماية الطفل.

تكون للجهة المختصة بوزارة 

الداخلية كافة الصالحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

قع من األطفال، للجرائم التي ت

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

مع للخطر التي يوجدون فيها، 

مراعاة اختصاصات مركز حماية 

 .الطفل

تكون للجهة المختصة بوزارة  

الداخلية كافة الصالحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجرائم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

للخطر التي يوجدون فيها، مع 

قودة مراعاة االختصاصات المع

 بمركز حماية الطفل.

 (86مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (86مادة )

المنصوص عليها تغيير عبارة ) -

( من 47( إلى )44في المواد من )

 2015( لسنة 131القرار رقم )

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون 

يل الصادر مؤسسة اإلصالح والتأه

( 2014 ( لسنة18بالقانون رقم )

الصادرة بموجب القانون لتكون )

 (86مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

المنصوص عليها في المواد من )

ار رقم ( من القر47( إلى )44)

بشأن الالئحة  2015( لسنة 131)

التنفيذية لقانون مؤسسة اإلصالح 

والتأهيل الصادر بالقانون رقم 

 (86مادة )
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أثناء تنفيذ أي من  -يكون للطفل 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الحق في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحل التعليم 

المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

واإلجراءات المنصوص عليها في 

( من 47( إلى )44المواد من )

 2015( لسنة 131رقم ) القرار

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون 

در مؤسسة اإلصالح والتأهيل الصا

 .2014( لسنة 18بالقانون رقم )

بإصدار  2014( لسنة 18رقم )

 .(قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل

 نص المادة بعد التعديل:

أثناء تنفيذ أي من  -يكون للطفل 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الحق في  -عليها في هذا القانون 

مراحل التعليم متابعة تعليمه في 

المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

الصادرة بموجب  واإلجراءات

 2014( لسنة 18القانون رقم )

بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح 

 .والتأهيل

( لتكون 2014 ( لسنة18)

الصادرة بموجب القانون رقم )

بإصدار قانون  2014( لسنة 18)

 .(مؤسسة اإلصالح والتأهيل

 

 

 

أثناء تنفيذ أي من  -يكون للطفل 

ت أو التدابير المنصوص العقوبا

الحق في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحل التعليم 

ا للضوابط ـً المختلفة، وذلك وفق

الصادرة بموجب  واإلجراءات

 2014( لسنة 18القانون رقم )

بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح 

 .والتأهيل

 (87مادة )

 

 

 (87مادة )

( في بداية بمراعاةتغيير كلمة ) -1

 (.مع مراعاةالمادة لتكون )

 (87مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير كلمة ب مجلس النواب الموقر

 (87مادة )
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 اللجنة نص المادة كما أقرته توصية اللجنة قرار مجلس النواب نص مشروع القانون

 

 

 

 

بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة 

من قانون العقوبات الصادر  (1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

، تشكل لجنة قضائية من 1976

رئيس محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل ورئيس محكمة 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل 

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

ل استبدال العقوبات المقضي بها قب

نفاذ هذا القانون بناًء على تقرير من 

مركز اإلصالح والتأهيل تقدمه 

النيابة العامة، ويصدر قرار من 

( الواردة رئيستغيير كلمة )و -2

في السطر الثالث من المادة إلى 

 (.وقاضي)

 نص المادة بعد التعديل:

الفقرة الرابعة من المادة  مع مراعاة

( من قانون العقوبات الصادر 1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

، تشكل لجنة قضائية من 1976

رئيس محكمة العدالة اإلصالحية 

محكمة  وقاضيالكبرى للطفل 

صغرى للطفل العدالة اإلصالحية ال

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

استبدال العقوبات المقضي بها قبل 

نفاذ هذا القانون بناًء على تقرير من 

مركز اإلصالح والتأهيل تقدمه 

النيابة العامة، ويصدر قرار من 

المادة لتكون  صدر( في بمراعاة)

تغيير كلمة ، و(مع مراعاة)

   بداية المادة( الواردة في رئيس)و

 (.وقاضيإلى )

 

 

 

 

 

الفقرة الرابعة من المادة  مع مراعاة

ت الصادر ( من قانون العقوبا1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

، تشكل لجنة قضائية من 1976

رئيس محكمة العدالة اإلصالحية 

محكمة  وقاضيالكبرى للطفل 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل 

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

استبدال العقوبات المقضي بها قبل 

ن بناًء على تقرير من نفاذ هذا القانو

مركز اإلصالح والتأهيل تقدمه 

النيابة العامة، ويصدر قرار من 
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المجلس األعلى للقضاء بتنظيم آلية 

 عمل اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها.

المجلس األعلى للقضاء بتنظيم آلية 

 ساتها.عمل اللجنة وتحديد مواعيد جل

المجلس األعلى للقضاء بتنظيم آلية 

 عمل اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها.

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

 

ال تخل أحكام هذا القانون 

باختصاص القضاء العسكري بنظر 

الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً 

قانون القضاء العسكري  ألحكام

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، على أن تطبق المحاكم 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 

 (88مادة )

الخبراء تغيير عبارة ) -

الخبراء ( لتصبح )االجتماعيين

األخصائيين في المجاالت 

( في الفقرة االجتماعية والنفسية

 لثانية من المادة.ا

 نص المادة بعد التعديل:

ال تخل أحكام هذا القانون 

باختصاص القضاء العسكري بنظر 

الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً 

ألحكام قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، على أن تطبق المحاكم 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 

 (88مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

( لتصبح الخبراء االجتماعيين)

الخبراء األخصائيين في المجاالت )

( في الفقرة االجتماعية والنفسية

 الثانية من المادة.

 

 (88مادة )

 

 

 

 

 

 

 

خل أحكام هذا القانون ال ت

باختصاص القضاء العسكري بنظر 

الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً 

ألحكام قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، على أن تطبق المحاكم 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 
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والعقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

ويتم تعيين الخبراء االجتماعيين لدى 

المحاكم العسكرية وتنظيم عملهم 

عام لقوة بقرار يصدر من القائد ال

دفاع البحرين، على أن يحلفوا قبل 

مباشرة عملهم اليمين المذكورة في 

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة )

 القانون أمام وزير شئون الدفاع.

وبات والتدابير المنصوص والعق

 عليها في هذا القانون.

الخبراء األخصائيين في ويتم تعيين 

لدى  المجاالت االجتماعية والنفسية

المحاكم العسكرية وتنظيم عملهم 

بقرار يصدر من القائد العام لقوة 

دفاع البحرين، على أن يحلفوا قبل 

مباشرة عملهم اليمين المذكورة في 

( من هذا 8لمادة )الفقرة الثانية من ا

 القانون أمام وزير شئون الدفاع.

والعقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

الخبراء األخصائيين في ويتم تعيين 

لدى  المجاالت االجتماعية والنفسية

المحاكم العسكرية وتنظيم عملهم 

بقرار يصدر من القائد العام لقوة 

دفاع البحرين، على أن يحلفوا قبل 

مباشرة عملهم اليمين المذكورة في 

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة )

 ع.القانون أمام وزير شئون الدفا

 (89مادة )

تطبق األحكام الواردة في قانون 

العقوبات وقانون اإلجراءات 

الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في 

 هذا القانون.

 (89مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (89مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (89مادة )

حكام الواردة في قانون تطبق األ

العقوبات وقانون اإلجراءات 

الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في 

 هذا القانون.

 



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 

 املرفق الثالث
مالحظات وزارة العدل والشؤون 

التعديالت اإلسالمية واألوقاف حول 
ن قبل اللجنة بشأن مشروع املقرتحة م

 القانون
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 

 ابعاملرفق الر 
 ابق بشأنتقرير اللجنة الس

 شروع القانون ومرفقاتهم
 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 م2020 نوفمبر 09 التاريــــــخ:

 

 صاحـب المعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     الموقــر

 رئيـــس مجلـــس الشـــورى  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

ص ل م  392) على خطاب اإلحالة الموجه للجنة شؤون المرأة والطفل من معاليكم رقم عطفـًا     

مشروع قانون بإصدار قانون العدالة بخصوص  م2020مايو  06المؤرخ في  (2د  5ط / ف 

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

ر الخاص بشأنه، ملتمسين من معاليكم اتخاذ ما يلزم تمهيدًا لعرضه على يسرنا أن نرفق لكم التقري

 المجلس الموقر.

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،

 

                                                                          

                      

 المرفقات:

 .حول مشروع القانون تقرير اللجنة .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  .3
 .بشأنه لتشريع والرأي القانونيهيئة اة ومذكر، المذكورمشروع القانون  .4
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. .5
 رأي لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس.  .6
 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. .7
 رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية.  .8
  رأي وزارة الداخلية. .9
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 رأي المجلس األعلى للقضاء.  .10
 رأي المجلس األعلى للمرأة. .11
 رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. .12
 رأي مركز حماية الطفل.  .13
  رأي جمعية أمنية طفل. .14
 مية الطفولة. رأي الجمعية البحرينية لتن .15
 بإصرردار 2012 لسررنة( 37) رقم قانون من السررابع والباب محل المناقشررة قانونال مشررروع من الثالث الباب بين مقارنة جدول .16

 . للجنةتورة ميادة مجيد معارج المستشار القانوني من إعداد الدك ،الطفل قانون
واألحكام للجنة بخصرررررررو  الفرق بين األحكام العامة  تورة ميادة مجيد معارج المسرررررررتشرررررررار القانونيمذكرة مقدمة من الدك .17

 الختامية. 
 السيدة أمينة علي ربيع.  دراسة مقارنة من إعداد الباحث القانوني .18
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 ملخص تنفيذي لتقرير لجنة شؤون المرأة والطفل

 المسمى
مشروع قانون بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق 

 2019( لسنة 20للمرسوم رقم )

 مقدم من الحكومة الموقرة انونالقمشروع  أصل 

 تاريخ إحالته إلى اللجنة
 م2020مايو  06

 الفصل التشريعي الخامس( –االنعقاد العادي الثاني )دور 

تاريخ انتهاء اللجنة من 

 مناقشته

 م2020أكتوبر    27 

 الفصل التشريعي الخامس( –لث االنعقاد العادي الثا)دور 

 ( اجتماعات10) عدد االجتماعات

 مضمونه

 مع االتفاقيات والمعاهدات  ـًاح الطفل الفضلى األولوية؛ اتساقأن يكون لمصال

 الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.

  تحقيق العدالة اإلصالحية لألطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق

 والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم.

  عمال إإنشاء محاكم العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، ويتولى

 متخّصصون في المسائل الفنية والسلوكية. لخبرة فيها خبراءا

 للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها ـًا ت التي يكون فيها الطفل معّرضتحديد الحاال

 في هذا الشأن.

 للطفل، مثل: إلحاقه بأحد برامج التدريب  تنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية

والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو 

 إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية االجتماعية، وغيرها.

  يتهم من سوء المعاملة، وذلك عبر مركز حماية الطفلرعاية األطفال وحما. 

 ( مادة موضوعية89ديباجة + خمس مواد إصدار + ) انونالقبنية مشروع 

لجنة الشؤون التشريعية رأي 

 والقانونية

من الناحيتين  سالمة مشروع القانون لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأت 

  الدستورية والقانونية.

 حقوق اإلنسان لجنةرأي 

مع التطورات  ليتالءموجاء  ،قوانين المهمةالقانون من مشاريع اليعتبر مشروع 

وليكون أكثر حداثة  ،واالتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها مملكة البحرين

 .وتطوًرا وأوسع شموالً لواقع الطفولة في المملكة
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 ملخص

 آراء الجهات المعنية

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف -1

أشارت الوزارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل العديد من الجهات للخروج 

، العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملةبقانون مالئم ومتقدم في شأن 

أي قبل أكثر من أربعين  1976مبينة أن القانون النافذ )قانون األحداث( قد صدر في 

األمور الالزم تعديلها وتصحيحها في آلية التعامل مع الطفل ا، ويحمل العديد من ـً عام

ن الخامسة عشرة(، ورغم أنه وباألخص في )اعتباره غير مسؤول جنائيًا تحت س

السن غير مسؤول جنائيًا إال أنه يقدم للمحاكم الجنائية ويعامل معاملة تشبه  في هذه

ن الخامسة عشرة حتى الثامنة معاملة المجرم، كما يعامل القانون النافذ األطفال من س

 عشرة وكأنهم بالغين تحت إطار قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية.

 

وأكدت الوزارة أن عددًا من الجهات عملت على إخراج هذا القانون بجهود متواصلة 

لما يزيد على ست سنوات منها: )النيابة العامة، المجلس األعلى للقضاء، وزارة 

ون اإلسالمية واألوقاف، وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وزارة العدل والشؤ

شؤون الشباب والرياضة(، ومنها جهات دولية متخصصة، وأن مكتب األمم المتحدة 

 ( أشاد بمحتوى هذا القانون الجديد.UNODCالمعني بالمخدرات والجريمة )

حول استفسارات  ـًاكتوبم ـًاوبعد اجتماع اللجنة بالوزارة الموقرة قدمت الوزارة رأي

(، 12اللجنة بشأن عدد من المواد وهي: )المادة الثالثة من قانون اإلصدار(، والمواد )

(13( ،)14( ،)15( ،)16( ،)17( ،)19( ،)20( ،)22( ،)28( ،)30( ،)34 ،)

(37( ،)55( ،)56( ،)57( ،)70( ،)85.) 

 
 

  :مركز حماية الطفل+  وزارة العمل والتنمية االجتماعية -2

 قانون كما ورد من الحكومة الموقرة. المشروع  مع يتفقان
 

 

 وزارة الداخلية:  -3

لديها  قدم من الحكومة، وأن الوزارة ليسبينت الوزارة أن مشروع القانون م

  مالحظات على مشروع القانون.
 

 : المجلس األعلى للقضاء  -4

ن مشروع القانون في مجمله ينشد من خالل ما فرضه من قواعد وأحكام وإجراءات، إ

لألطفال وحمايتهم من األخطار ومن التعرض لألذى  اإلصالحيةتحقيق العدالة 

همال أو االستغالل االقتصادي بما يكفل تنشئتهم لجسدي أو النفسي أو الجنسي أو اإلا

لى يعطي أولوية لمصالح الطفل الفضونموهم بشكل سليم وآمن وصحي، كما انه 

 الجهةوالقرارات واإلجراءات المتصلة به أيًا كانت  على ما عداها في جميع األحكام

في شأن الطفل  الدوليةالتي تصدرها أو تباشرها، وأنه يساير االتفاقيات والمعاهدات 

 التي صادقت عليها مملكة البحرين.
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 رأي المجلس األعلى للمرأة:  -5

ضمن سياق األهداف التي يعمل المجلس األعلى أن مشروع القانون يأتي  أكد المجلس

للمرأة على تحقيقها، وهي إحدى المقومات األساسية التي نص عليها دستور مملكة 

 البحرين في الفقرة )أ( من مادته الخامسة.

وقد تقدم المجلس بمقترحات بتعديل بعض مواد مشروع القانون وهي: اقتراح بإضافة 

بشأن الحماية من العنف األسري إلى الديباجة، وتعديل  2015( لسنة 17القانون رقم )

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

(40( ،)43( ،)44( ،)45( ،)48( ،)52( ،)55( ،)57( ،)63( ،)64( ،)71 ،)

(73( ،)78.) 
 

 نسان:رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإل -6

األسس والمبادئ التي يقوم  -اـً عالي–بينت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أنها تُثّمن 

عليها مشروع القانون، والمتمثلة في توفير المظلة القانونية لحماية األطفال من خطر 

لمصالحهم  اذها في هذا الشأن، مراعاةوتحديد التدابير التي يجوز اتخ االنحراف

ذات الصلة بحقوقهم، لغرض تحقيق العدالة  الدوليةفي الصكوك الفضلى المقررة 

اإلصالحية في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأن األحكام التي تضمنها المشروع 

ال سيما في مجال قضاء وسوف تشكل إضافة نوعية قيّمة للمنظومة التشريعية 

 األحداث والحماية الجنائية لألطفال.
 

( والمادة 12( من المادة رقم )10بإعادة النظر في البند رقم )فيما طالبت المؤسسة 

موقر، مبينة أن ذلك ا لما انتهى إليه مجلس النواب الـً ( من مشروع القانون وفق48)

 مة مشروع القانون مع المعايير الدولية المشار إليها أعاله.سيعزز من مواء
 

 رأي الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة: -7

توافقها مع المشروع بشكل عام، وأشادت باإلنجازات الرائدة لمملكة  أبدت الجمعية

ع كنهج جديد في التعامل وأهمية هذا المشر ين في مجال حقوق الطفل، مؤكدةالبحر

أن  بعد إعادة تأهيلهم. كما أكدت مع جنوح األطفال وحمايتهم وإدماجهم في المجتمع

في األساليب التي  ـًاجذري تحوالمعاملة الطفل ورعايته بهدف السعي إلصالحه يعد 

 .تتفاعل فيها نظم العدالة مع األطفال
 

 :جمعية أُمنية طفل -8

سيشكل إضافة تاريخية في مجال حفظ حق  والذيشادت الجمعية بمشروع القانون أ

الطفل بنطاقيه الوطني والدولي، مبينة أن مملكة البحرين منذ أن صادقت على اتفاقية 

متنوعة تترجم  جبادرت بإنشاء مؤسسات وإطالق برام 1989حقوق الطفل لسنة 

ة ونصوصها على أرض الواقع، كان من أبرزها تشكيل اللجنة يمواد هذه االتفاق

بشأن الحماية من العنف  2015( لسنة 17ية، كما أصدرت قانون رقم )الوطن

األسري، بهدف حماية األسرة من التفكك وتوفير الحماية القانونية لألسرة بمن فيهم 

 األطفال.
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 قانون الالموافقة على مشروع  مجلس النواب الموقر قرار

 بمجلس الشورى توصية اللجنة

 مشروع القانون.على  ، من حيث المبدأ،الموافقة - -

 ل المرفق بتقريرفي الجدو الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً  - -

 اللجنة.  -



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 تقرير اللجنة

 
 
 
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

1 

 

 

 م2020نوفمبر  09التاريخ: 
 (01الرقم: )

 

 تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل

بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء 

 م2019( لسنة 20المعاملة، المرافق للمرسوم رقم )

 الفصل التشريعي الخامس -دور الانعقاد العادي الثالث 

 

 

 : مقدمـة

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

قوار مجلس  شللللاوم الموأل والط  إلى لجنة  المعالي علي بن صااااالص ال ااااالص ر ال مرلل ال ااااور 

قانوإ العدالة اإلصاااة اة لال اح ق مايتمم من  اااوا المعاملة  م ااارقا قانوإ باصااادار النواب حول 

سنة 20المرافق للمر وم رقم ) سته وإبداء المالحظات وإعداد تقويو يتضمن   2019( ل على أم تتم درا

 .الموقو رأي اللجنة بشأنه ليتم عوضه على المجلس
 

 

الساااد علي بن صااالص ال ااالص ر ال صااا   المعالي كتاب  ط  وال موأللجنة شللاوم ال اسللتلم كما      

م، والذي تم بموجبه 2020توبو أك 19 ( المارخ في3د  5/ ف  م طص ل  418رقـللللللم ) مرلل ال ور 

 اما زال  قيد الدراسة، على أم تتم دراستهلقة بمشووعات القوانين التي تكليف اللجنة بإعداد التقاريو المتع

 . االلجنة بشأنهتضمن رأي تريو اوإبداء المالحظات وإعداد تق
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: إجرااات اللرنة:  أقًلا

 لتن يذ التكليف المذكور أعاله قام  اللجنة باإلجواءات التالية:

 المذكور في اجتماعاتها التالية: مشووع القانومتدارس  اللجنة  (1)

 ال  ل الدقر التاريخ رقم اًلجتماا

 5 2 2020 مايــو 12 5

 5 2 2020 يونيو 02 6

 5 2 2020 يونيو 07 7

 5 2 2020 يونيو 09 8

 5 2 2020 يونيو 14 9

 5 2 2020 يونيو 16 10

 5 2 2020 يونيو 23 11

 5 2 2020يونيو  30 12

 5 2 2020سبتمبو 29 13

 5 3 2020أكتوبو 27 2

 
اطلع  اللجنة أثناء دراسللتها على الوثا ا المتعلقة بمشللووع القانوم موضللوع البدر والدراسللة والتي  (2)

 ما يلي:اشتمل  على 

 )مرفق(قوار مجلس النواب وموفقاته بشأم مشووع القانوم.  .1

 )مرفق(. هي القانوني بشأنمشووع القانوم المذكور، ومذكول هيئة التشويع والوأ .2

 )مرفق( رأي لجنة الشاوم التشويعية والقانونية بالمجلس. .3

 )مرفق(رأي لجنة حقوق اإلنسام بالمجلس.  .4
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 )مرفق( اإلسالمية واألوقاف.رأي وزارل العدل والشاوم  .5

 )مرفق(رأي وزارل العم  والتنمية االجتماعية.  .6

 )مرفق( رأي وزارل الداخلية. .7

 )مرفق(رأي المجلس األعلى للقضاء.  .8

 )مرفق(  رأي المجلس األعلى للموأل. .9

 )رفق( رأي الماسسة الوطنية لدقوق اإلنسام. .10

 )مرفق(رأي موكز حماية الط  .  .11

 )مرفق( رأي جمعية أمنية ط  . .12

 )مرفق(رأي الجمعية البدوينية لتنمية الط ولة.  .13

جدول مقارنة بين الباب الثالر من المشللللووع بقانوم مد  المناقشللللة والباب السللللابع من قانوم  .14

 المستشار ،من إعداد الدكتورل ميادل مجيد معارج ،بإصدار قانوم الط   2012( لسنة 37رقم )

 )مرفق(للجنة.  القانوني

بخصللوص ال وق بين  ،للجنة كتورل ميادل مجيد معارج المسللتشللار القانونيمن الدمذكول مقدمة  .15

 )مرفق(األحكام العامة واألحكام الختامية. 

 مرفق(السيدل أمينة علي ربيع. ) دراسة مقارنة من إعداد الباحر القانوني .16

 

اللجنة الثاني عشو  ، شارك في اجتماعلوزارة العدح قال ؤقإ اإل ةماة قاألققافوبدعول من اللجنة  (3)

 ك  من:

 قزارة العدح قال ؤقإ اإل ةماة قاألققاف
خالد بن علي بن صا   المعالي ال اخ 

 عبدهللا آح خلا ة

لعدح قال ؤقإ اإل ةماة قزير ا

 قاألققاف

 قكال العدح قال ؤقإ اإل ةماة الساد قا ل رشاد بو عةي

 قاضي محكمة التن اذ الساد عاسى  امي المناعي



4 
 

 مست ار مساعد الساد قا ل أنال أ مد

 قزارة شؤقإ مرلسي ال ور  قالنواب
 أخ ا ي شؤقإ الرلسات  مد محمد الطا يالساد 

 تقناة المعلومات الساد إبراهام لاهر

 

 

 مجلس الشورى ك  من:األمانة العامة بمن  ات اللجنةجتماعا شارك في (4)

 

 هائة المست ارين القانوناان

 مست ار قانوني ماادة مراد معارجالدكتورة 
 با ث قانوني السادة أمانة محمد رباع

 إدارة شؤقإ اللراإ

 م رف شؤقإ اللراإ السـاد أيوب علي لريف
 م رف شؤقإ اللراإ السادة مارفت علي  ادر
 أمان  ر لرنة السادة دانة إبراهام ال اخ
 أمان  ر لرنة مساعد السادة مريم أ مد الريل

 أمان  ر لرنة مساعد علي جواد القطـاإالساد 
 قاإلعةم إدارة العةقات

 أخ ا ي إعةم الساد علي  اد محمد  لماإ
 أخ ا ي إعةم السادة  ماا عبدالرلال  سن
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 ثانااا: رأي لرنة ال ؤقإ الت ريعاة قالقانوناة بالمرلل: )مرفق(
 

قانوم بإصدار قانوم العدالة اإلصالحية  المة مشووعس الشاوم التشويعية والقانونية لجنة رأت

م، من الناحيتين الدستورية 2019( لسنة 20لألط ال وحمايتهم من سوء المعاملة، الموافا للموسوم رقم )

  .والقانونية

 

 ثالثاا: رأي لرنة  قوق اإلنساإ بالمرلل: )مرفق(
 

سوء المعاملة من ال لس ة صالحية لألط ال وحمايتهم من تنطلا فكول مشووع قانوم العدالة اإل

التشويعية المعاصول التي تبنتها مملكة البدوين، إذ تعتبو مملكة البدوين من الدول الوا دل في ضمام حقوق 

الط  ، وذلك من خالل إصدار العديد من التشويعات المنّظمة لضمام حقوق الط ولة، والتي تمثل  في 

( لسنة 37دضانة األسوية، السيما إقوار قانوم الط   رقم )قوانين التعليم والصدة والعم ، واألحداث، وال

، الذي أصبح الموجع األساسي لكافة التشويعات التي تختص بالط   وصوم حقوقه، وكذلك قانوم 2012

العدالة اإلصالحية الذي يك   حماية األط ال من سوء المعاملة والذي يجوي حاليًا اتخاذ اإلجواءات القانونية 

 تن يذه قويبًا.والتشويعية ل

كما نوى أم المبادئ الو يسية للمشووع ستتوسع لتشم  ماسسات المجتمع المدني المعنية بالط   والتي 

تهدف إلى تأصي  أسس وأهداف القانوم بما يدقا األهداف الموجول من خالل مالمسة متطلبات الواقع 

دي  وتقويم سلوكه وتلبية حاجات األبناء بشك  أكثو فاعلية، عبو إيجاد البيئة المناسبة لوعاية الط   وتع

األحداث وإعادل دمجهم مع المديط المجتمعي، وتعزيز المساولية المشتوكة مع األسول وتقديم ال وص 

المناسبة لتكوين شخصياتهم ومشاركتهم اإليجابية في المجتمع من خالل استدداث منظومة عدلية 

 .وإصالحية

مبادئ التوجيهية لألمم المتددل وتوجيهات مملكة البدوين فيما كما أم مشووع القانوم يتماشى مع ال

يتعلا بدماية الط ولة وتوفيو العدالة لألط ال، وإيجاد تدابيو إصالحية إضافية وبديلة تال م احتياجات 

 .األط ال وإعادل تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشك  أكثو فعالية
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م لالت اقيات الدولية لدماية وصوم حقوق الط  ، وعليه، فقد حوص  مملكة البدوين على االنضما

، كما أبوم  1992ومن بينها ات اقية األمم المتددل لدقوق الط   التي صادق  عليها مملكة البدوين عام 

المملكة ات اقيات تعاوم ومذكوات ت اهم مع المنظمات الدولية واللجام التابعة لها المعنية بالط   ومن أهمها 

وذلك من أج  ضمام حقوق الط   والوفاء بالتزاماتها تجاه  ؛متددل للط ولة )اليونيسف(منظمة األمم ال

 المواثيا الدولية التي انضم  إليها.

م مع التطورات ءتاللي ةقوانين المهمالقانوم من مشاريع المشووع  ومن خالل ما تم بيانه يعتبو

وليكوم أكثو حداثة وتطوًرا وأوسع شموالً  ،واالت اقيات والمعاهدات التي انضم  إليها مملكة البدوين

 لواقع الط ولة في المملكة.

 

 رابعاا: آراا الرمات المعناة:

 رأي قزارة العدح قال ؤقإ اإل ةماة قاألققاف: )مرفق( -1
 

التق  اللجنة في اجتماعها الثاني عشو مع الوزارل، وخالل االجتماع أشار معالي الوزيو إلى      

الجهود الكبيول التي بُذل  من قب  العديد من الجهات للخووج بقانوم مال م ومتقدم في شأم العدالة 

م األحداث( قد صدر اإلصالحية لألط ال وحمايتهم من سوء المعاملة، مبينًا أم القانوم النافذ )قانو

م أي قب  أكثو من أربعين عامـًا، ويدم  العديد من األمور الالزم تعديلها 1976في عام 

وتصديدها في آلية التعام  مع الط   وباألخص في )اعتباره غيو مساول جنا يًا تد  سن 

نا ية ويعام  الخامسة عشول(، ورغم أنه في هذه السن غيو مساول جنا يًا إال أنه يقدم للمداكم الج

معاملة تشبه معاملة المجوم، كما يعام  القانوم النافذ األط ال من سن الخامسة عشول حتى الثامنة 

 عشول وكأنهم بالغين تد  إطار قانوم العقوبات وقانوم اإلجواءات الجنا ية.

لما  وأكد معالي الوزيو أم عددًا من الجهات عمل  على إخواج هذا القانوم بجهود متواصلة     

يزيد على س  سنوات منها: )النيابة العامة، المجلس األعلى للقضاء، وزارل العدل والشاوم 

اإلسالمية واألوقاف، وزارل العم  والتنمية االجتماعية، وزارل شاوم الشباب والوياضة(، ومنها 
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( UNODCجهات دولية متخصصة، وأم مكتب األمم المتددل المعني بالمخدرات والجويمة )

 بمدتوى هذا القانوم الجديد. أشاد

وبعد اجتماع اللجنة بالوزارل الموقول، قدم  الوزارل رأيـًا مكتوبـًا حول است سارات اللجنة      

(، 14(، )13(، )12بشأم عدد من المواد وهي: )المادل الثالثة من قانوم اإلصدار(، والمواد )

(15( ،)16( ،)17( ،)19( ،)20( ،)22( ،)28( ،)30( ،)34( ،)37( ،)55( ،)56( ،)57 ،)

 )مرفق((. 85(، )70)

 

 رأي قزارة العمل قالتنماة اًلجتماعاة: )مرفق( -2

 تت ا الوزارل مع المشووع بقانوم كما ورد من الدكومة الموقول.     
 

 رأي قزارة الداخلاة: )مرفق( -3

من الدكومة، وأم ليس بين  الوزارل عبو رأيها المكتوب والمقدم للجنة بأم مشووع القانوم مقدم      

 لديها أي مالحظات على مشووع القانوم.
 

 رأي المرلل األعلى للقضاا: )مرفق( -4

 العدالة وإجواءات، تدقيا حكامأمن قواعد و هم مشللووع القانوم في مجمله ينشللد من خالل ما فوضللأ     

و أ يالجنسللللل وأو الن سلللللي أذى الجسلللللدي خطار ومن التعوض لألاألط ال وحمايتهم من لأل ةصلللللالحياإل

نه يعطي أكما  ،صلللديو وآمنبشلللك  سلللليم  مو االسلللتغالل االقتصلللادي بما يك   تنشلللئتهم ونموهأ لماهاإل

 ايً أبه  ةجواءات المتصللللالقوارات واإلوحكام على ما عداها في جميع األ ىال ضلللل   مصلللالح الطل ةولويأ

في شلللأم الط   التي  ةهدات الدوليوالمعاأو تباشلللوها، وأنه يسلللايو االت اقيات التي تصلللدرها  ةالجه  كان

 صادق  عليها مملكة البدوين.
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 رأي المرلل األعلى للمرأة: )مرفق( -5

أشار المجلس األعلى للموأل أنه ومنذ نشأته يدعم جميع الجهود المبذولة في سبي  دعم استقوار األسول      

البدوينية وعلى وجه الخصللللوص حماية وتنمية الط ولة وضللللمام الدصللللول على حقوق األط ال ليكونوا 

م المجلس سلللللاهم فاعلين في مجتمع آمن ومسلللللتقو ومتمتعين بووس المسلللللاولية والمواطنة الصلللللالدة، وأ

بالعم  على إبداء المو يات والمقتوحات في تعدي  كثيو من األنظمة والتشلللللللويعات التي تخص الط   من 

بشللأم األحداث، وقانوم الط   الصللادر  1976( لسللنة 17خالل توصللياته ومقتوحاته وأهمها القانوم رقم )

 .2017( لسنة 19قم )، وقانوم األسول الصادر بالقانوم ر2012( لسنة 37بالقانوم رقم )
 

وأكد المجلس أم مشللللووع القانوم المعووض يأتي أيضللللا ضللللمن سللللياق األهداف التي يعم  المجلس      

األعلى للموأل على تدقيقها، وهي إحدى المقومات األسلللاسلللية التي نص عليها دسلللتور مملكة البدوين في 

 ال قول )أ( من مادته الخامسة.
 

بإضللللللافة القانوم رقم بتعدي  بعض مواد مشللللللووع القانوم وهي: اقتواس  وقد تقدم المجلس بمقتوحات     

(، 12(، )11(، )8وتعدي  المواد ) بشلللللأم الدماية من العنف األسلللللوي إلى الديباجة، 2015( لسلللللنة 17)

(20( ،)22( ،)24( ،)25( ،)27( ،)29( ،)34( ،)37( ،)40( ،)43( ،)44( ،)45( ،)48( ،)52 ،)

(55( ،)57( ،)63( ،)64( ،)71( ،)73( ،)78.) 

 

 

 رأي المؤ سة الولناة لحقوق اإلنساإ: )مرفق( -6
 

األسللس والمبادئ التي يقوم عليها مشللووع  -عاليًا–أنها تُثّمن  الماسللسللة الوطنية لدقوق اإلنسللامبين       

تدابيو التي  ية األط ال من خطو االندواف وتدديد ال ية لدما قانون لة في توفيو المظلة ال قانوم، والمتمث ال

يجوز اتخاذها في هذا الشأم، مواعال في ذلك لمصالدهم ال ضلى المقورل في الصكوك الدولية ذات الصلة 

 لعدالة اإلصالحية في جميع مواح  الدعوى الجنا ية. بدقوقهم، لغوض تدقيا ا
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ورأت الماسللللسللللة أم األحكام التي تضللللمنها المشللللووع سللللوف تشللللك  إضللللافة نوعية قيّمة للمنظومة      

التشللويعية وال سلليما في مجال قضللاء األحداث والدماية الجنا ية لألط ال، كونها قد ُروعي في مجملها ما 

ق اإلنسام، والتي من أبوزها العهد الدولي الخاص بالدقوق  المدنية والسياسية أقوته المعاييو الدولية لدقو

، والتعليقات العامة الصللادرل عن 2006( لسللنة 56الذي انضللم  له مملكة البدوين بموجب القانوم رقم )

(، وات اقية حقوق الط   التي انضللللللم  لها بموجب القانوم رقم CCPRاللجنة المعنية بدقوق اإلنسللللللام )

(، وقواعد األمم المتددل CRC، والتعليقات العامة الصلللللادرل عن لجنة حقوق الط   )1991( لسلللللنة 16)

 النموذجية الدنيا إلدارل شاوم األحداث )قواعد بكين(.
 

( من مشووع 48( والمادل )12( من المادل رقم )10فيما طالب  الماسسة بإعادل النظو في البند رقم )     

ا لما انتهى إليه مجلس النواب الموقو، مبينة أم ذلك سيعزز من مواءمة مشووع القانوم مع  القانوم وفقـلللللللً

 المعاييو الدولية المشار إليها أعاله.

 
 

 فق(رأي مركز  ماية الط ل: )مر -7

 يت ا الموكز مع المشووع بقانوم كما ورد من الدكومة الموقول.     
 

 

 رأي جمعاة أمناة ل ل: )مرفق( -8
 

بأنه سللليشلللك  إضلللافة تاريخية في مجال ح ل حا الط   بنطاقيه وأشلللادت الجمعية بمشلللووع القانوم      

بادرت  1989الط   لسللللنة الوطني والدولي، مبينة أم مملكة البدوين منذ أم صللللادق  على ات اقية حقوق 

ة ونصوصها على أرض الواقع، كام من يمتنوعة تتوجم مواد هذه االت اق جبإنشاء ماسسات وإطالق بوام

بشلللللأم الدماية من العنف  2015( لسلللللنة 17أبوزها تشلللللكي  اللجنة الوطنية، كما أصلللللدرت قانوم رقم )

 ية لألسول بمن فيهم األط ال.األسوي، بهدف حماية األسول من الت كك وتوفيو الدماية القانون

أبدت عدل مقتوحات مبينة ع من العقوبات بعدل توصللليات، كما قد أوصللل  الجمعية بشلللأم الباب الوابو     

أنها تعزز من فاعلية تطبيا القانوم، حير اقتوح  إنشللللللاء موكز خاص باألط ال لعالج اإلدمام، وت عي  
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والتنمية االجتماعية، ونجدل األط ال الذين ال يدملوم هوية دور المواكز االجتماعية التابعة لوزارل العم  

والتدوش وبوامج عالجية للموضلللللللى  االعتداءمن سلللللللوء المعاملة، وتخصللللللليص موكز لعالج حاالت 

 الن سيين.
 

 

 رأي الرمعاة البحريناة لتنماة الط ولة: )مرفق( -9
 

باإلنجازات الوا دل لمملكة البدوين في مجال أبدت الجمعية توافقها مع المشووع بشك  عام، وأشادت      

هذا المشلللللللو ية  م  مع جنوس األط ال وحمايتهم وحقوق الط  ، ماكدل على أهم عا يد في الت جد ع كنهج 

عللايتلله بهللدف السلللللللعي رعلى أم معللاملللة الط لل  و كمللا أكللدتوإدمللاجهم في المجتمع بعللد إعللادل تللأهيلهم. 

 .ي تت اع  فيها نظم العدالة مع األط الفي األساليب الت ـًاجذري إلصالحه يعد تدوال
 

أم يتواجد  ورأتوتوكزت مقتوحات الجمعية على موضلللللوع المداكم التي تختص بقضلللللايا الط ولة،      

ممث  عن )اللجنة الوطنية للط ولة( في كافة "مواح  التدقيا والمداكمة وجلسللللللات التن يذ"، كما اقتوح  

 .عاقة السمعية والنطاالط   من ذوي اإلاإلشارل حال كوم توفيو متوجم للغة 
 

عنه(، وأم يخضع )القضال  أو متوافع   ال تجوي مداكمة الط   إال بدضور مدام  أ)واقتوح  الجمعية      

 .وأعضاء اللجنة القضا ية( لدورات متخصصة في القوانين واالت اقيات الدولية الخاصة باألط ال

 

 خامساا: رأي اللرنــة:

مملكة البدوين على تطويو وتددير منظومة تشللويعاتها المتعلقة باألط ال واألحداث لتتسللا حوصلل       

والصللكوك الدولية المنضللمة إليها مملكة البدوين، بإفواغها في مشللووع قانوم  مع جميع القوانين الوطنية

 .مسمى "قانوم العدالة اإلصالحية" تد وطني 

باصاادار قانوإ العدالة اإلصااة اة لال اح ق مايتمم من  ااوا م اارقا قانوإ  تدارسلل  اللجنةوقد      

 خمل موادمن  -فضلللللاًل عن الديباجة  -يتألف و  2019( لسااااانة 20المعاملة  المرافق للمر اااااوم رقم )
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منها على العم  بأحكام قانوم العدالة اإلصلللالحية لألط ال وحمايتهم  المادة األقلىإصلللدار، حير نصللل  

فقد جاءت بسللويام أحكام هذا القانوم على ما لم يكن قد فصلل  فيه من  لمادة الثاناةامن سللوء المعاملة. أما 

الدعاوى وما لم يكن قد تم من اإلجواءات قب  تاريخ العم  به، فيما عدا األحكام المعدلة لالختصللاص متى 

م بقانوم رقم بإلغاء الموسلللللللو المادة الثالثةكام تاريخ العم  بها بعد إق ال الموافعة في الدعوى، وجاءت 

( 37بشأم األحداث، وإلغاء أحكام الباب السابع من قانوم الط   الصادر بالقانوم رقم ) 1976( لسنة 17)

إلى تنظيم إصدار  المادة الرابعة، وكذلك إلغاء ك  حكم يخالف أحكام القانوم الموافا. وذهب  2012لسنة 

ءت بتدديد الجهات المعنية بتن يذ أحكام القانوم، فقد جا المادة الخامساااااااةالال دة التن يذية للقانوم، أما 

 وميعاد العم  به.

بأحكام عامة تتضمن  الباب األقحمادل، جاء فيها  (89خمسة أبواب بمرمل )وقد تضّمن القانوم الموافا      

محاكم العدالة الهدف من القانوم وما يقصد بالط   في تطبيا أحكامه، وكذلك تضمن هذا الباب إنشاء "

" تختص اللرنة القضا اة للط ولة" وتشكي  هذه المدكمة إضافة إلنشاء لجنة تسمى "اإلصة اة للط ل

 بالنظو في حاالت تعوض الط   للخطو أو سوء المعاملة المدالة إليها من النيابة المختصة.

ت التي يعد الط   " وتضمن  أحكامه الداالالعدالة اإلصة اة للط لفقد جاء بعنوام " الباب الثانيأما      

 للخطو، والتدابيو التي يجوز اتخاذها في هذا الشأم. ـًاضفيها معو

" فقد نص على إنشاء موكز  ماية األل اح من  وا المعاملةوالذي جاء بعنوام " الباب الثالثأما      

س إدارل يتكّوم وم التنمية االجتماعية، ويكوم له مجلا" ينشأ بالوزارل المعنية بش ماية الط ل مركزيسمى "

من أصداب االختصاصات، كذلك تضمن هذا الباب الجهات التي تقدم لها البالغات والشكاوى عن حاالت 

 تعوض الط   للخطو أو سوء المعاملة.

فقد جاء  الباب الخاملبالعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانوم. أما  الباب الرابعوقد جاء      

 بأحكام ختامية.
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 أنهط ال، وقيا م هوم العدالـة اإلصالحية لأليستند في مباد ه على تدأم هذا القانوم  ققد رأت اللرنة     

 ةتدقيا العدالة القضا يل على األخذ بهاالمعاهدات والتشويعات الدولية  حث من التشويعات التي 

مجتمع، الفي لألط ال تدقيا العدالة و، وفي سبي  تدقيا مصلدة الط   ال ضلى ةواالقتصادي ةواالجتماعي

استقواره، وتمتد مساولية حماية هذه ال ئة وتقدّمه المجتمع بهم يضمن الذي مستقب  ال جي كونهم يمثلوم ل

ماسسات المجتمع كافةً، وتقتضي إيجاد آليات ناجعة وتشويعات وعلى األسول والماسسات الدكومية، 

 .ن المجتمعمتطورل للد اظ على كوامة هذه الشويدة م
 

بطويقة حوفية ومهنية  أم مشووع القانوم، مد  المناقشة، الوارد من الدكومة قد صيغ تؤكد اللرنةق     

أم الصياغة ومدكمة، وأم القانوم قد غطى جميع النواحي القانونية التي ستدمي الط  ، وتد ل له حقوقه، 

لتدقيا العدالة  ةالتن يذ، وأم القانوم سيكوم ضمانالمدكمة للقانوم ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخ  حيز 

يخوج الط   من يدقا الغاية المشار إليها و، واإلصالحية لألط ال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة

إيجاد البيئة و، امها الوقاية والدماية واإلصالسإطار القانوم العقابي وإجواءاته الجنا ية إلى م اهيم قو

مع المديط المجتمعي، وتعزيز المساولية  وإعادل دمجهة الط   وتعدي  وتقويم سلوكه المناسبة لوعاي

اإليجابية في المجتمع من خالل  ال وص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركتهوتقديم  ،المشتوكة مع األسول

 .استدداث منظومة عدلية وإصالحية
 

نية على نصوص مواد مشووع القانوم، وعلى رأي لجنة الشاوم التشويعية والقانو اللعت اللرنة     

اطلع  كما مشووع القانوم من الناحيتين الدستورية والقانونية، سالمة  ا علىبالمجلس، الذي جاء ماكدً 

وعلى على رأي لجنة حقوق اإلنسام بالمجلس، وعلى آراء الجهات المعنية الوارد ذكوها في تقويو اللجنة، 

 قوار مجلس النواب الموقو وموفقاته.
 

بين أصداب السعادل أعضاء اللجنة، واالستئناس بوأي المستشار القانوني  قبعد تداقح قتبادح الرأي     

للجنة، والم اضلة بين نصوص مواد مشووع القانوم والبدا   المطووحة وأرجدها لتدقيا المصلدة 

 لألسباب اآلتية: اث ، وذلكوع القانوم الملى مشوالعامة، انته  اللجنة إلى الموافقة ع
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م مشووع القانوم جاء لتدقيا العدالة اإلصالحية لألط ال في جميع مواح  الدعوى الجنا ية والتدقيا إ .أ

 والمداكمة وأثناء تن يذ الدكم.

البدوين  االتساق مع االت اقيات والمعاهدات الدولية التي صادق  عليها مملكةمشووع القانوم ليقور جاء  .ب

 وانضم  إليها، بدير يكوم لمصالح الط   ال ضلى األولوية.

 يتولىالتي  واللجنة القضا ية للط ولة، إنشاء مداكم العدالة اإلصالحية للط  سيتم من خالل القانوم  .ج

 عمال الخبول فيها خبواء متخصصوم في المسا   ال نية والسلوكية.إ

ية للط  ، مث : إلداقه بأحد بوامج التدريب والتأهي ، أو البوامج تنظيم العقوبات أو التدابيو الدما سيتم  .د

التوبوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستش يات المتخصصة، أو إحدى ماسسات أو جمعيات الوعاية 

 االجتماعية، وغيوها.

اتخاذها في ا للخطو، والتدابيو التي يجوز ـً الداالت التي يكوم فيها الط   معوض مشووع القانوم يددد .ه

 هذا الشأم.

 .رعاية األط ال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك عبو موكز حماية الط  مشووع القانوم يك    .ق
 

م رقا قانوإ باصدار قانوإ العدالة  اللجنة التوصية بالموافقة، من حير المبدأ، على توىلك  ما تقدم،      

 بالتعديالت  2019( لسنة 20المرافق للمر وم رقم )اإلصة اة لال اح ق مايتمم من  وا المعاملة  

 الواردل في جدول المواد الموفا بتقويو اللجنة.

 

  اد اا: اختاار مقرري الموضوا األصلي قاًل تاالي:
 

 ( من الال دة الداخلية لمجلس الشورى، ات ق  اللجنة على اختيار ك  من:39إعماالً لنص المادل )

ا.       األ تاذة هالة رمزي فايز -1 ا أصلاـــــــا  مقررا

ا ا تاالاـــاا.الدكتور محمد علي  سن                    -2  مقررا
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  ابعـاا: توصاـة اللرنـة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشووع القانوم، فإم اللجنة توصي بما      

 يلي:

باصدار قانوإ العدالة اإلصة اة لال اح ق مايتمم من م رقا قانوإ  على من  اث المبدأ الموافقة -

 .2019( لسنة 20 وا المعاملة  المرافق للمر وم رقم )

 في الردقح المرفق بتقرير اللرنة. الموافقة على مواد م رقا القانوإ كما قردت ت  اةا  -

 

 

 قاألمر معرقض على المرلل الموقر ًلتخاذ الةزم    

 

 

 

 

 د. ابتسام محمد صالح الدلال                         الكوهجيد.فاطمة عبدالجبار 
 لجنةالرئيس         لجنة             النائب رئيس                 
 



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 جدول مبواد مشروع القانون

 
 
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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  بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة،   )   ( ( لسنة )  قانون رقم مشروع  

 2019( لسنة 20المرافق للمرسوم رقم )

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

 مسمى مشروع القانون

( لسنة    مشروع  قانون رقم )

قانون العدالة اإلصالحية  بإصدار

لألطفال وحمايتهم من سوء 

 المعاملة.

 مسمى مشروع القانون

لموافقة على المسمى كما ورد ا -

 قانون.الفي مشروع 

 مسمى مشروع القانون

الموافقة على المسمى كما ورد في  -

 مشروع القانون.

 مسمى مشروع القانون

مشروع  قانون رقم )   ( لسنة  

العدالة اإلصالحية بإصدار قانون 

لألطفال وحمايتهم من سوء 

 المعاملة.

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                    

 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة

( بشأن األحداثتغيير عبارة ) .1

 (.في شأن األحداثلتصبح )

( لسنة 60رقم ) إضافة القانون .2

بشأن جرائم تقنية  2014

 . المعلومات

 )نص الديباجة بعد التعديل(

بن عيسى آل خليفة                                    نحن حمد 

 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة

موافقة على نص الديباجة كما ال -

تغيير ب مجلس النواب الموقر أقره

في ( لتصبح )بشأن األحداثعبارة )

رقم  القانونإضافة و (.شأن األحداث

بشأن جرائم  2014( لسنة 60)

 . تقنية المعلومات

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                                    

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

 بعد االطالع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن األحداث، 1976لسنة 

 وتعديالته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 المحاكم الشرعية، وتعديالته،

( 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

البحرين إلى اتفاقية األمم المتحدة 

 بعد االطالع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،، 1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

، في شأن األحداث 1976لسنة 

 وتعديالته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 المحاكم الشرعية، وتعديالته،

( 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

البحرين إلى اتفاقية األمم المتحدة 

 بعد االطالع على الدستور،

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

العامة والمسيرات والتجمعات، 

 وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

لسنة ( 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

( 17وعلى المرسوم بقانون رقم )

، في شأن األحداث 1976لسنة 

 وتعديالته،

( 26وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن اإلجراءات أمام  1986لسنة 

 المحاكم الشرعية، وتعديالته،

( 16وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن انضمام دولة  1991لسنة 

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

لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية 

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على تعديل الفقرة  2000

( من اتفاقية األمم 43( من المادة )2)

المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها 

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 42بالمرسوم بقانون رقم ) الصادر

 ، وتعديالته،2002لسنة 

قوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية لح

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على تعديل الفقرة  2000

( من اتفاقية األمم 43( من المادة )2)

ل التي اعتمدتها المتحدة لحقوق الطف

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية 

 ،1989العامة في نوفمبر 

( 25وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة، 

( لسنة 8وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على تعديل الفقرة  2000

( من اتفاقية األمم 43( من المادة )2)

المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها 

الجمعية العامة في نوفمبر عام 

1989، 

وعلى قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 42بالمرسوم بقانون رقم ) الصادر

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

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 بشأن التعليم،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  2006

 ته، ذوي اإلعاقة، وتعديال

 2007( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37رقم )

وعلى قانون مؤسسة اإلصالح 

( 18والتأهيل الصادر بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 

 

 

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

( 46م بقانون رقم )الصادر بالمرسو

 ، وتعديالته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 بشأن التعليم،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  2006

 ذوي اإلعاقة، وتعديالته، 

 2007( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

بالقانون وعلى قانون الطفل الصادر 

 ،2012( لسنة 37رقم )

وعلى قانون مؤسسة اإلصالح 

( 18والتأهيل الصادر بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 بشأن التعليم،  2005

( لسنة 74وعلى القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل  2006

 ته، ذوي اإلعاقة، وتعديال

 2007( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 بشأن مكافحة التسول والتشرد،

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون 

 ،2012( لسنة 37رقم )

وعلى قانون مؤسسة اإلصالح 

( 18والتأهيل الصادر بالقانون رقم )

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

 

 

 

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )

أي المجلس األعلى وبعد أخذ ر

 للقضاء،

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( لسنة 60وعلى القانون رقم )

بشأن جرائم تقنية  2014

 المعلومات،

وعلى قانون األسرة الصادر 

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )

وبعد أخذ رأي المجلس األعلى 

 للقضاء،

 

س الشورى ومجلس النواب أقر مجل

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( لسنة 60وعلى القانون رقم )

بشأن جرائم تقنية  2014

 المعلومات،

ن األسرة الصادر وعلى قانو

 ،2017( لسنة 19بالقانون رقم )

وبعد أخذ رأي المجلس األعلى 

 للقضاء،

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 المادة األولى

 

 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في 

شأن العدالة اإلصالحية لألطفال 

 المعاملة.وحمايتهم من سوء 

 المادة األولى

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 المادة األولى

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

 

 

يُعمل بأحكام القانون المرافق في 

شأن العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 الثانيةالمادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسري أحكام القانون المرافق على 

ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 

وما لم يكن قد تم من اإلجراءات قبل 

تاريخ العمل به، فيما عدا األحكام 

المعدلة لالختصاص متى كان تاريخ 

العمل بها بعد إقفال المرافعة في 

 الدعوى.

 المادة الثانية

اإلخالل مع عدم إضافة عبارة ) .1

( من المرسوم 1بأحكام المادة )

 1976( لسنة 15بقانون رقم )

 (. بإصدار قانون العقوبات

، فيما عدا األحكام حذف عبارة ) .2

المعدلة لالختصاص متى كان تاريخ 

العمل بها بعد إقفال المرافعة في 

 (.الدعوى

 نص المادة بعد التعديل: 

( 1مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

( 15المرسوم بقانون رقم )من 

بإصدار قانون  1976لسنة 

تسري أحكام القانون ، العقوبات

المرافق على ما لم يكن قد فصل فيه 

من الدعاوى وما لم يكن قد تم من 

 اإلجراءات قبل تاريخ العمل به.

 المادة الثانية

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

( 1عدم اإلخالل بأحكام المادة )مع )

( 15من المرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  1976لسنة 

، فيما حذف عبارة )، و(العقوبات

عدا األحكام المعدلة لالختصاص 

متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال 

 (.المرافعة في الدعوى

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

( 15المرسوم بقانون رقم )من 

بإصدار قانون  1976لسنة 

تسري أحكام القانون ، العقوبات

المرافق على ما لم يكن قد فصل فيه 

من الدعاوى وما لم يكن قد تم من 

 اإلجراءات قبل تاريخ العمل به.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 المادة الثالثة

 

 

 

 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن األحداث، وتُلغى  1976لسنة 

من قانون الطفل  الباب السابع أحكام

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

، كما يُلغى كل حكم يخالف 2012

 أحكام القانون المرافق.

 المادة الثالثة

( 68)( و67المواد )إضافة  -

بعد عبارة )وتُلغى أحكام  (69و)

 الباب السابع(.

 نص المادة بعد التعديل: 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن األحداث، وتُلغى  1976لسنة 

( 67والمواد ) أحكام الباب السابع

من قانون الطفل  (69( و)68و)

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

، كما يُلغى كل حكم يخالف 2012

 أحكام القانون المرافق.

 المادة الثالثة

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

المواد إضافة ب مجلس النواب الموقر

بعد عبارة  (69( و)68)( و67)

 )وتُلغى أحكام الباب السابع(.

 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

( 17يُلغى المرسوم بقانون رقم )

بشأن األحداث، وتُلغى  1976لسنة 

( 67والمواد ) أحكام الباب السابع

من قانون الطفل  (69( و)68و)

( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

، كما يُلغى كل حكم يخالف 2012

 أحكام القانون المرافق.

 المادة الرابعة

يُصِدر الوزير المعني بشئون العدل 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

والوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية، الالئحة التنفيذية للقانون 

 المادة الرابعة

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 المادة الرابعة

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 المادة الرابعة

يُصِدر الوزير المعني بشئون العدل 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

والوزارة المعنية بشئون التنمية 

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

خالل سنة من اليوم  المرافق، وذلك

التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

المرافق، وذلك خالل سنة من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 المادة الخامسة

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  -فيما يخصه كل  -والوزراء 

أحكام هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 المادة الخامسة

)بعد مضي ستة إحالل عبارة  -

من محل عبارة ) أشهر من تاريخ(

 .اليوم التالي لتاريخ(

 نص المادة بعد التعديل: 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  -كل فيما يخصه  -والوزراء 

بعد أحكام هذا القانون، ويعمل به 

نشره  مضي ستة أشهر من تاريخ

 في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 المادة الخامسة

المادة كما ورد الموافقة على نص  -

 .في مشروع القانون

 المادة الخامسة

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  -فيما يخصه كل  -والوزراء 

أحكام هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

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

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة 

اإلصالحية لألطفال، ورعايتهم 

 من سوء المعاملة.وحمايتهم 

وتكون لمصالح الطفل الفضلى 

األولوية في جميع األحكام 

والقرارات واإلجراءات المتعلقة به، 

ً كانت الجهة التي تصدرها أو  أيا

 تباشرها.

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

وردت في الموافقة على المادة كما  -

 مشروع القانون.

 

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 الباب األول

 أحكام عامة

 (1مادة )

هذا القانون إلى تحقيق العدالة  يهدف

اإلصالحية لألطفال، ورعايتهم 

 وحمايتهم من سوء المعاملة.

وتكون لمصالح الطفل الفضلى 

األولوية في جميع األحكام 

والقرارات واإلجراءات المتعلقة به، 

ً كانت الجهة التي تصدرها أو  أيا

 تباشرها.

 (2مادة )

يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا 

يتجاوز سنه  لمكل إنسان القانون، 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 

 (2مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (2مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (2ادة )م

يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا 

لم يتجاوز سنه كل إنسان القانون، 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في 

إحدى حاالت التعرض للخطر 

( أو 12المنصوص عليها في المادة )

سوء المعاملة المنصوص عليها في 

 ( من هذا القانون.40المادة )

ن الطفل بموجب ويكون إثبات س

شهادة ميالد أو بطاقة شخصية أو أي 

مستند رسمي آخر، وفي حال عدم 

وجود هذا المستند يتم تقرير السن 

بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها 

قرار من الوزير المعني بشئون 

 العدل باالتفاق مع وزير الصحة.

ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في 

إحدى حاالت التعرض للخطر 

( أو 12المنصوص عليها في المادة )

المعاملة المنصوص عليها في سوء 

 ( من هذا القانون.40المادة )

ويكون إثبات سن الطفل بموجب 

شهادة ميالد أو بطاقة شخصية أو أي 

مستند رسمي آخر، وفي حال عدم 

وجود هذا المستند يتم تقرير السن 

بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها 

قرار من الوزير المعني بشئون 

 الصحة.العدل باالتفاق مع وزير 

 (3مادة )

 

 

 

 (3مادة )

بعد )ميالدية كاملة(  إضافة عبارة -

 (.خمس عشرة سنةعبارة )

 

 نص المادة بعد التعديل: 

 (3مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

 إضافة عبارةب مجلس النواب الموقر

خمس بعد عبارة ))ميالدية كاملة( 

 (.سنة عشرة

 (3مادة )
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

ال مسئولية جنائية على الطفل الذي 

لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في 

شأنه األحكام المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

ال مسئولية جنائية على الطفل الذي 

لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب  ميالدية كاملة

الجريمة، وتتبع في شأنه األحكام 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

ال مسئولية جنائية على الطفل الذي 

لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب  ميالدية كاملة

الجريمة، وتتبع في شأنه األحكام 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 (4مادة )

مع مراعاة أحكام قانون السلطة 

القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 

، تُنشأ في 2002( لسنة 42رقم )

مملكة البحرين محاكم تُسمى 

"محاكم العدالة اإلصالحية للطفل"، 

تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية 

الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها 

األطفال ممن تجاوزت أعمارهم 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 

 ارتكاب الجريمة.

 (4مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (4مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (4مادة )

مع مراعاة أحكام قانون السلطة 

القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 

، تُنشأ في 2002( لسنة 42رقم )

مملكة البحرين محاكم تُسمى 

"محاكم العدالة اإلصالحية للطفل"، 

ى الجنائية تختص بالفصل في الدعاو

الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها 

األطفال ممن تجاوزت أعمارهم 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة وقت 

 ارتكاب الجريمة.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

وتتكون محاكم العدالة اإلصالحية 

 للطفل من:

حكمة العدالة اإلصالحية الكبرى .م1

 للطفل.

.محكمة العدالة اإلصالحية 2

 الصغرى للطفل.

ويكون إنشاء مقار محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل وتحديد تلك المقار 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل بعد موافقة المجلس األعلى 

 للقضاء.

وتتكون محاكم العدالة اإلصالحية 

 للطفل من:

.محكمة العدالة اإلصالحية الكبرى 1

 للطفل.

.محكمة العدالة اإلصالحية 2

 الصغرى للطفل.

محاكم العدالة ويكون إنشاء مقار 

اإلصالحية للطفل وتحديد تلك المقار 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل بعد موافقة المجلس األعلى 

 للقضاء.

 (5مادة )

 

 

 

 

 

 (5مادة )

( أينما االجتماعيينحذف كلمة ) -1

لتغيير مسماهم في ـًا وردت تبع

 (. 8المادة )

 (5مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

ـًا ( أينما وردت تبعاالجتماعيين)

 ،(8لتغيير مسماهم في المادة )

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة و

 (5مادة )
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 

 

 

 

تشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل من ثالثة قضاة، 

ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء االجتماعيين المنصوص 

( من هذا القانون، 8المادة )عليهم في 

تندبهما المحكمة من بين هؤالء 

الخبراء، على أن يكون أحدهما على 

األقل من النساء، ويكون حضورهما 

 جلسات المحاكمة وجوبياً.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل بالفصل في الجنايات 

وفي الجرائم والمسائل األخرى التي 

لكبرى تختص بها المحكمة ا

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

( الواقعة في الفقرة الثانية خبيران)

 (.خبيرينلتصبح )

 نص المادة بعد التعديل: 

تشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

من ثالثة قضاة، الكبرى للطفل 

ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون، تندبهما 8)

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقل من 

النساء، ويكون حضورهما جلسات 

 المحاكمة وجوبياً.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

ل في الجنايات الكبرى للطفل بالفص

وفي الجرائم والمسائل األخرى التي 

تختص بها المحكمة الكبرى 

( الواقعة في الفقرة الثانية خبيران)

 (.خبيرينلتصبح )

 . 

 

 

 

 

 

 

العدالة اإلصالحية تشكل محكمة 

الكبرى للطفل من ثالثة قضاة، 

ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون، تندبهما 8)

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقل من 

ن حضورهما جلسات النساء، ويكو

 .ـًاالمحاكمة وجوبي

الة اإلصالحية وتختص محكمة العد

الكبرى للطفل بالفصل في الجنايات 

وفي الجرائم والمسائل األخرى التي 

تختص بها المحكمة الكبرى 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

الجنائية، ويجوز الطعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجنائية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

االستئناف العليا الجنائية للفصل في 

من الخبراء  خبيرانالطعون حضور 

االجتماعيين المنصوص عليهم في 

( من هذا القانون تندبهما 8المادة )

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقل من 

النساء وأال يكونا قد سبق لهما 

حضور جلسات المحاكمة التي 

صدر فيها الحكم المطعون فيه، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

في شأن مواعيد وإجراءات  الجنائية

 الطعن.

الجنائية، ويجوز الطعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجنائية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

االستئناف العليا الجنائية للفصل في 

من  خبيرينالطعون حضور 

ء المنصوص عليهم في المادة الخبرا

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8)

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

يكون أحدهما على األقل من النساء 

وأال يكونا قد سبق لهما حضور 

جلسات المحاكمة التي صدر فيها 

الحكم المطعون فيه، وتسري أحكام 

قانون اإلجراءات الجنائية في شأن 

 ت الطعن.مواعيد وإجراءا

الجنائية، ويجوز الطعن باالستئناف 

على األحكام الصادرة منها أمام 

محكمة االستئناف العليا الجنائية، 

ويُشترط لصحة انعقاد محكمة 

في  االستئناف العليا الجنائية للفصل

من  خبيرينالطعون حضور 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8)

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

يكون أحدهما على األقل من النساء 

وأال يكونا قد سبق لهما حضور 

جلسات المحاكمة التي صدر فيها 

الحكم المطعون فيه، وتسري أحكام 

ت الجنائية في شأن قانون اإلجراءا

 مواعيد وإجراءات الطعن.
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 (6مادة )

 

 

 

 

تُشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل من قاض منفرد، 

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

المنصوص عليهم في  االجتماعيين

( من هذا القانون، تندبه 8المادة )

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

المحاكمة ويكون حضوره جلسات 

 وجوبياً.

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

المستشفى المودع فيها الطفل 

 (6مادة )

( الواقعة االجتماعيينحذف كلمة ) -

في الفقرة األولى تبعاً لتغيير مسماهم 

 (. 8في المادة )

 المادة بعد التعديل:نص 

تُشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل من قاض منفرد، 

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون، تندبه المحكمة من بين 

هؤالء الخبراء، ويكون حضوره 

 جلسات المحاكمة وجوبياً.

 

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى 

رعاية االجتماعية أو مؤسسات ال

المستشفى المودع فيها الطفل 

 (6مادة )

 قة على نص المادة كما أقرهالمواف -

حذذذف كلمذذة ب مجلس النواب الموقر

( الواقعذذذة في الفقرة االجتمااااعيين)

لتغيير مسذذذذذذذمذذذاهم في  ااألولى تبعذذذً 

 (.8المادة )

 

 (6)مادة 

 

 

 

 

تُشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل من قاض منفرد، 

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون، تندبه المحكمة من بين 

هؤالء الخبراء، ويكون حضوره 

 .ـًاوجوبيجلسات المحاكمة 

 

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية أو 

المستشفى المودع فيها الطفل 



16 
 

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

المعني، إن اقتضت مصلحة الطفل 

 ذلك.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل بالفصل في الجنح 

والمخالفات وفي المسائل األخرى 

التي تختص بها المحاكم الصغرى، 

وز الطعن باالستئناف على ويج

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

العدالة اإلصالحية الكبرى للطفل، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات 

 الطعن.

المعني، إن اقتضت مصلحة الطفل 

 ذلك.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل بالفصل في الجنح 

والمخالفات وفي المسائل األخرى 

التي تختص بها المحاكم الصغرى، 

ويجوز الطعن باالستئناف على 

مة األحكام الصادرة منها أمام محك

العدالة اإلصالحية الكبرى للطفل، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات 

 الطعن.

المعني، إن اقتضت مصلحة الطفل 

 ذلك.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل بالفصل في الجنح 

والمخالفات وفي المسائل األخرى 

التي تختص بها المحاكم الصغرى، 

باالستئناف على ويجوز الطعن 

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

العدالة اإلصالحية الكبرى للطفل، 

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات 

 الطعن.

 (7مادة )

 

 

 

 (7مادة )

( الواقعة االجتماعيينحذف كلمة ) -

 في الفقرة الثانية.

 نص المادة بعد التعديل:

 (7مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

حذذذف كلمذذة ب مجلس النواب الموقر

( الواقعذذذة في الفقرة االجتمااااعيين)

 الثانية.

 (7مادة )
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضائية 

ت للطفولة"، تختص بالنظر في حاال

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للطفل.

وتُشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

للطفل يرشحهما المجلس األعلى 

 االجتماعيينللقضاء، وأحد الخبراء 

من  (8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون، تندبه اللجنة من بين 

 هؤالء الخبراء.

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية 

االجتماعية أو المستشفى المودع 

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضائية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

سوء تعرض الطفل للخطر أو 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للطفل.

وتُشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

للطفل يرشحهما المجلس األعلى 

للقضاء، وأحد الخبراء المنصوص 

( من هذا القانون، 8عليهم في المادة )

 ين هؤالء الخبراء.تندبه اللجنة من ب

 

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية 

االجتماعية أو المستشفى المودع 

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون  

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضائية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

للخطر أو سوء تعرض الطفل 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للطفل.

وتُشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

للطفل يرشحهما المجلس األعلى 

للقضاء، وأحد الخبراء المنصوص 

( من هذا القانون، 8عليهم في المادة )

 لجنة من بين هؤالء الخبراء.تندبه ال

 

وللّجنة أن تنعقد في مؤسسة الرعاية 

االجتماعية أو المستشفى المودع 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

فيها الطفل المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الكبرى للطفل. وتسري 

ن اإلجراءات الجنائية في أحكام قانو

 شأن مواعيد وإجراءات الطعن.

فيها الطفل المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الكبرى للطفل. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجنائية في 

 د وإجراءات الطعن.شأن مواعي

فيها الطفل المعني، إن اقتضت 

 مصلحته ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الكبرى للطفل. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجنائية في 

 شأن مواعيد وإجراءات الطعن.

 (8مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8مادة )

االجتماعيين تغيير عبارة ) -1

المتخصصين في المسائل النفسية 

األخصائيين ( لتصبح )والسلوكية

في المجاالت االجتماعية 

 (.والنفسية

( )االجتماعيونحذف كلمة  -2

 الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة.

 التعديل:نص المادة بعد 

 (8مادة )

المادة كما أقره الموافقة على نص  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

االجتماعيين المتخصصين في )

( المسائل النفسية والسلوكية

األخصائيين في المجاالت لتصبح )

حذف كلمة ، و(االجتماعية والنفسية

( الواردة في الفقرتين )االجتماعيون

 الثانية والثالثة.

 

 (8مادة )
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

يقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

القضائية للطفولة عدد من الخبراء 

االجتماعيين المتخصصين في 

، يصدر المسائل النفسية والسلوكية

بتعيينهم وتحديد نظام عملهم قرار 

 من الوزير المعني بشئون العدل،

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقبل مباشرة عملهم، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير  االجتماعيون

المعني بشئون العدل بأن يؤدوا 

مهامهم وكل ما يُعهد به إليهم باألمانة 

 والصدق والحيدة.

دراسة  االجتماعيونويتولى الخبراء 

مام حالة األطفال المعروضين أ

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

يقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

القضائية للطفولة عدد من الخبراء 

األخصائيين في المجاالت 

، يصدر االجتماعية والنفسية

بتعيينهم وتحديد نظام عملهم قرار 

من الوزير المعني بشئون العدل، 

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 جتماعية.التنمية اال

وقبل مباشرة عملهم، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير المعني بشئون 

العدل بأن يؤدوا مهامهم وكل ما 

إليهم باألمانة والصدق  يُعهد به

 والحيدة.

ويتولى الخبراء دراسة حالة األطفال 

المعروضين أمام محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل واللجنة القضائية 

يقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم  

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

القضائية للطفولة عدد من الخبراء 

األخصائيين في المجاالت 

، يصدر االجتماعية والنفسية

بتعيينهم وتحديد نظام عملهم قرار 

من الوزير المعني بشئون العدل، 

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقبل مباشرة عملهم، يحلف الخبراء 

اليمين أمام الوزير المعني بشئون 

العدل بأن يؤدوا مهامهم وكل ما 

إليهم باألمانة والصدق  يُعهد به

 والحيدة.

ويتولى الخبراء دراسة حالة األطفال 

المعروضين أمام محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل واللجنة القضائية 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

واللجنة القضائية للطفولة، ورفع 

تقارير بنتيجة عملهم لمحاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل واللجنة على 

( من هذا 74النحو الوارد في المادة )

القانون، فضال عن بقية المهام 

الموكلة إليهم بمقتضى هذا القانون أو 

 التي يكلفون بها من قبل محاكم

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

 القضائية للطفولة.

رير بنتيجة عملهم للطفولة، ورفع تقا

لمحاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة على النحو الوارد في المادة 

( من هذا القانون، فضال عن 74)

بقية المهام الموكلة إليهم بمقتضى 

هذا القانون أو التي يكلفون بها من 

قبل محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

 واللجنة القضائية للطفولة.

بنتيجة عملهم للطفولة، ورفع تقارير 

لمحاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة على النحو الوارد في المادة 

( من هذا القانون، فضال عن 74)

بقية المهام الموكلة إليهم بمقتضى 

هذا القانون أو التي يكلفون بها من 

قبل محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

 واللجنة القضائية للطفولة.

 (9مادة )

 

 

 

 

مام محكمة العدالة اإلصالحية تُتبع أ

الكبرى للطفل القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرى 

 (9مادة )

( قبل كلمة الخبراءإضافة كلمة ) -

( في الفقرة األخيرة من األخصائيين)

 المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

تُتبع أمام محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرى 

 (9مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

إضافة كلمة ب مجلس النواب الموقر

( األخصائيين( قبل كلمة )الخبراء)

 في الفقرة األخيرة من المادة.

 

 (9مادة )

 

 

 

 

تُتبع أمام محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل القواعد واإلجراءات 

المتبعة أمام المحكمة الكبرى 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

الجنائية، وتُتبع أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الصغرى للطفل القواعد 

واإلجراءات المقررة في مواد 

الجنح، وذلك مع عدم اإلخالل 

بالقواعد اإلجرائية المنصوص عليها 

 .في هذا القانون

ويضع المجلس األعلى للقضاء 

ً يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة  نظاما

القضائية للطفولة وآلية اتخاذ 

قراراتها. وفيما لم يرد به حكم في 

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواعد 

واإلجراءات المتبعة أمام محكمة 

 العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل.

 وتتولى أعمال النيابة العامة أمام

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة القضائية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها 

الجنائية، وتُتبع أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الصغرى للطفل القواعد 

واإلجراءات المقررة في مواد 

نح، وذلك مع عدم اإلخالل الج

بالقواعد اإلجرائية المنصوص عليها 

 في هذا القانون.

ويضع المجلس األعلى للقضاء 

ً يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة  نظاما

القضائية للطفولة وآلية اتخاذ 

قراراتها. وفيما لم يرد به حكم في 

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواعد 

محكمة  واإلجراءات المتبعة أمام

 العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل.

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة القضائية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها 

الجنائية، وتُتبع أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الصغرى للطفل القواعد 

واإلجراءات المقررة في مواد 

الجنح، وذلك مع عدم اإلخالل 

بالقواعد اإلجرائية المنصوص عليها 

 القانون.في هذا 

ويضع المجلس األعلى للقضاء 

ً يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة  نظاما

القضائية للطفولة وآلية اتخاذ 

قراراتها. وفيما لم يرد به حكم في 

هذا النظام، تُتبع أمام اللجنة القواعد 

واإلجراءات المتبعة أمام محكمة 

 العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل.

مة أمام وتتولى أعمال النيابة العا

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة القضائية للطفولة، نيابة 

متخصصة للطفل يصدر بتشكيلها 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

قرار من النائب العام من بين أعضاء 

النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف 

من األخصائيين في المجاالت 

 االجتماعية والنفسية وغيرها.

قرار من النائب العام من بين أعضاء 

النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف 

األخصائيين في  الخبراءمن 

جاالت االجتماعية والنفسية الم

 وغيرها.

قرار من النائب العام من بين أعضاء 

النيابة العامة، ويعاونهم عدد كاف 

األخصائيين في  الخبراءمن 

المجاالت االجتماعية والنفسية 

 وغيرها.

 الباب الثاني

 اإلصالحية لألطفالالعدالة 

 (10مادة )

تُكفل للطفل جميع الحقوق 

والضمانات المقررة في قانون 

اإلجراءات الجنائية في جميع 

مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ 

 الحكم.

وللطفل الحق في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 

المخففة له، المنصوص عليها في 

بالمرسوم قانون العقوبات الصادر 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

المادة كما ورد  الموافقة على نص -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

تُكفل للطفل جميع الحقوق 

والضمانات المقررة في قانون 

اإلجراءات الجنائية في جميع 

مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ 

 الحكم.

وللطفل الحق في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 

المخففة له، المنصوص عليها في 

قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

، أو 1976( لسنة 15بقانون رقم )

في أي قانون آخر، فضال عن تلك 

 التي يقررها هذا القانون.

، أو 1976( لسنة 15بقانون رقم )

في أي قانون آخر، فضال عن تلك 

 التي يقررها هذا القانون.

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من 

طفل تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده القدرة عقلي أو أي مرض آخر 

 (11مادة )

أفقده القدرة على تغيير عبارة ) -1

( التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة

والثانية  الواردة في الفقرتين األولى

 (.أفقده اإلدراك واالختيارلتصبح )

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

 (.متخصصا  ( لتصبح )متخصص)

( لتصبح بالطرقتغيير عبارة ) -3

 (.وفقا  للطرق)

 نص المادة بعد التعديل: 

 

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من 

طفل تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده عقلي أو أي مرض آخر 

 (11مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

أفقده القدرة على التحكم في )

( الواردة في تصرفاته بصفة مطلقة

الفقرتين األولى والثانية لتصبح 

، (أفقده اإلدراك واالختيار)

الخطأ اللغوي في كلمة تصحيح و

، (ـ امتخصص( لتصبح )متخصص)

( لتصبح بالطرقتغيير عبارة )و

 (.للطرقـ ا وفق)

 

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من 

طفل تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده عقلي أو أي مرض آخر 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

على التحكم في تصرفاته بصفة 

، وجب على محكمة العدالة مطلقة

اإلصالحية للطفل المختصة أو 

بحسب  -اللجنة القضائية للطفولة 

أن تقضي بإيداعه  -األحوال 

 يتناسب مع سنه متخصصمستشفى 

وحالته الصحية لفحصه. ويُتخذ ذات 

التدبير بالنسبة للطفل الذي يصاب 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

آخر في مرحلتي التحقيق 

والمحاكمة. وفي الحالتين، يوقف 

السير في الدعوى إلى أن يتم االنتهاء 

 من فحص الطفل.

وإذا أصيب الطفل المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

ض نفسي أو عقلي أو أي مرض بمر

أفقده القدرة على التحكم في آخر 

، وجب على واالختياراإلدراك 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

أن تقضي  -بحسب األحوال  -

يتناسب  متخصصا  بإيداعه مستشفى 

مع سنه وحالته الصحية لفحصه. 

ويُتخذ ذات التدبير بالنسبة للطفل 

الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي 

أو أي مرض آخر في مرحلتي 

قيق والمحاكمة. وفي الحالتين، التح

يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم 

 االنتهاء من فحص الطفل.

 

وإذا أصيب الطفل المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

وجب  ،أفقده اإلدراك واالختيارآخر 

، وجب على اإلدراك واالختيار

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

أن تقضي  -بحسب األحوال  -

يتناسب  ـ امتخصصبإيداعه مستشفى 

مع سنه وحالته الصحية لفحصه. 

ويُتخذ ذات التدبير بالنسبة للطفل 

الذي يصاب بمرض نفسي أو عقلي 

أو أي مرض آخر في مرحلتي 

حاكمة. وفي الحالتين، التحقيق والم

يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم 

 االنتهاء من فحص الطفل.

 

وإذا أصيب الطفل المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

وجب  ،فقده اإلدراك واالختيارأآخر 
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، وجب تأجيل تصرفاته بصفة مطلقة

تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في 

مستشفى متخصص يتناسب مع سنه 

وحالته الصحية وتستنزل المدة التي 

يقضيها في هذا المستشفى من مدة 

 العقوبة المحكوم بها.

وفي جميع الحاالت، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمر  -بحسب األحوال  -

بالطرق المنصوص عليها في  الطفل

( من هذا 80( و )79المادتين )

 القانون.

تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، 

ويودع في مستشفى متخصص 

يتناسب مع سنه وحالته الصحية 

وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا 

شفى من مدة العقوبة المحكوم المست

 بها.

وفي جميع الحاالت، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمر  -بحسب األحوال  -

المنصوص  وفقا  للطرق الطفل

( من 80( و )79عليها في المادتين )

 هذا القانون.

تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، 

ويودع في مستشفى متخصص 

ع سنه وحالته الصحية يتناسب م

وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا 

شفى من مدة العقوبة المحكوم المست

 بها.

وفي جميع الحاالت، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمر  -بحسب األحوال  -

المنصوص  للطرق ـ اوفق الطفل

( من 80( و )79عليها في المادتين )

 هذا القانون.

 (12مادة )

 

 

 

 (12دة )ما

( من 1إعادة صياغة البند ) -1

 المادة على النحو الوارد أدناه.

 (12مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

إعادة صياغة ب مجلس النواب الموقر

تصحيح الخطأ ، ومن المادة( 1البند )

 (12مادة )
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ً للخطر إذا ُوجد  يُعد الطفل ُمعرضا

 في أي من الحاالت اآلتية:

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  -2

( في مشتبها  ( لتصبح )مشتبهه)

 ( من المادة.3البند )

تصحيح الخطأ اإلمالئي في  -3

( في اشتُهر( لتصبح )أشتُهركلمة )

 ( من المادة.3البند )

( المدارس أوإضافة عبارة ) -4

 من المادة.( 7في البند )

( إلى كلمة تتصلتغيير كلمة ) -5

 ( من المادة.9( في البند )تتعلق)

( إلى أمه أو أبيهتغيير عبارة ) -6

( وذلك في البند أحد والديهعبارة )

 ( من المادة.10)

 

 نص المادة بعد التعديل: 

ً للخطر إذا ُوجد  يُعد الطفل ُمعرضا

 في أي من الحاالت اآلتية:

( لتصبح مشتبههمة )اللغوي في كل

، ( من المادة3( في البند )ـ امشتبه)

تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة و

( في البند اشتُهر( لتصبح )أشتُهر)

إضافة عبارة ، و( من المادة3)

( من 7( في البند )المدارس أو)

( إلى تتصلتغيير كلمة )، والمادة

( من 9( في البند )تتعلقكلمة )

( أمه أو أبيهتغيير عبارة )، والمادة

( وذلك في أحد والديهإلى عبارة )

 ( من المادة.10البند )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للخطر إذا ُوجد  ـًايُعد الطفل ُمعرض

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

وصدر منه فعل يمكن أن يشكل 

 جناية أو جنحة.

إذا كان متسوالً أو مشرداً، -2

الوارد في المادتين األولى بالمعنى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكافحة التسول  2007

 والتشرد.

ً منحرفين أو -3 إذا خالط أشخاصا

عنهم سوء  أشتُهربهم أو  مشتبه

 السيرة.

ً بمرض بدني أو -4 إذا كان مصابا

عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في 

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

خشى على سالمته أو سالمة بحيث يُ 

 الغير.

إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة -1

سنة ميالدية كاملة وصدر منه فعل 

 .يُشكل جناية أو جنحة

إذا كان متسوالً أو مشرداً، -2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكافحة التسول  2007

 والتشرد.

ً منحرفين أو -3 إذا خالط أشخاصا

عنهم سوء  اشتُهربهم أو  مشتبها  

 السيرة.

ً بمرض بدني أو -4 إذا كان مصابا

عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في 

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

بحيث يُخشى على سالمته أو سالمة 

 الغير.

إذا لم يتجاوز سنه خمس عشرة -1

سنة ميالدية كاملة وصدر منه فعل 

 .يُشكل جناية أو جنحة

 ا،مشردً  إذا كان متسوالً أو-2

بالمعنى الوارد في المادتين األولى 

( لسنة 5والثانية من القانون رقم )

بشأن مكافحة التسول  2007

 والتشرد.

ً منحرفين أو -3 إذا خالط أشخاصا

عنهم سوء  اشتُهربهم أو  ـ امشتبه

 السيرة.

ً بمرض بدني أو -4 إذا كان مصابا

عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في 

أو االختيار،  قدرته على اإلدراك

بحيث يُخشى على سالمته أو سالمة 

 الغير.
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ً في مظاهرة أو -5 إذا ُوجد مشاركا

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

لم تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

إذا لم يكن له وسيلة مشروعة -6

 مؤتمن. للعيش وال عائل

.إذا اعتاد الهروب من معاهد 7

 التعليم أو التدريب.

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو  -9

الفسق أو إفساد األخالق أو القمار أو 

ً في مظاهرة أو -5 إذا ُوجد مشاركا

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

لم تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18المرسوم بقانون رقم )الواردة ب

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

إذا لم يكن له وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عائل مؤتمن.

 أو المدارس.إذا اعتاد الهروب من 7

 معاهد التعليم أو التدريب.

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

بالدعارة أو  تتعلقإذا قام بأعمال  -9

الفسق أو إفساد األخالق أو القمار أو 

ً في مظاهرة أو -5 إذا ُوجد مشاركا

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

لم تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

بشأن االجتماعات  1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

مشروعة إذا لم يكن له وسيلة -6

 للعيش وال عائل مؤتمن.

 أو المدارس.إذا اعتاد الهروب من 7

 معاهد التعليم أو التدريب.

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

بالدعارة أو  تتعلقإذا قام بأعمال  -9

الفسق أو إفساد األخالق أو القمار أو 
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و قام بخدمة المخدرات أو نحوها، أ

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنه. 

وفي هذه الحالة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجراء ضد الطفل، ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناًء على 

شكوى من أمه أو أبيه أو ولي أمره 

 أو المسئول عنه، بحسب األحوال.

المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنه. 

وز اتخاذ أي وفي هذه الحالة، ال يج

إجراء ضد الطفل، ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناًء على 

أو ولي أمره  أحد والديهشكوى من 

 أو المسئول عنه، بحسب األحوال. 

المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنه. 

وفي هذه الحالة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجراء ضد الطفل، ولو كان من 

على  إجراءات االستدالل، إال بناءً 

أو ولي أمره  أحد والديهشكوى من 

 أو المسئول عنه، بحسب األحوال. 

 (13مادة )

 

 

 

 

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون، يجوز 12)

 (13مادة )

محكمة العدالة حذف عبارة ) -

( مع اإلصالحية للطفل المختصة

  تعديل ما يلزم. 

 نص المادة بعد التعديل: 

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

للجنة ( من هذا القانون، يجوز 12)

 (13مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (13مادة )

 

 

 

 

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون، يجوز 12)
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لمحكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

توقع عليه أن  -بحسب األحوال  -

أحد التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

 القانون.

أن توقع عليه أحد  القضائية للطفولة

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.26( الى )14من )

 

لمحكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

أن توقع عليه  -بحسب األحوال  -

أحد التدابير المنصوص عليها في 

ا ( من هذ26( إلى )14المواد من )

 القانون.

 (14مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل وللجنة القضائية للطفولة 

توبيخ الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم 

إليه على ما صدر منه من أفعال، 

وتحذيره بأال يعود إلى مثل هذا 

السلوك مرة أخرى، ويكون توبيخ 

الطفل في جلسة علنية أو سرية 

ولي للمحكمة أو اللجنة بحضور 

أمره أو المسئول عنه، والشخص 

 المتضرر من أفعاله إن ُوجد.

 (14مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (14مادة )

 المادة كما ورد نص الموافقة على -

 في مشروع القانون.

 

 (14مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل وللجنة القضائية للطفولة 

الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم  توبيخ

إليه على ما صدر منه من أفعال، 

وتحذيره بأال يعود إلى مثل هذا 

السلوك مرة أخرى، ويكون توبيخ 

الطفل في جلسة علنية أو سرية 

للمحكمة أو اللجنة بحضور ولي 

أمره أو المسئول عنه، والشخص 

 المتضرر من أفعاله إن ُوجد.
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 (15مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

تسليم الطفل إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطفل ألي من هؤالء أو 

غيابهم ألي سبب أو عدم قدرتهم 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

تسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد 

 (15مادة )

ألحد أفراد إضافة عبارة ) -1

أسرته فإن لم يتوافر ذلك يتم 

( الواردة تسليمه( بعد كلمة )تسليمه

 في السطر الثالث.

( الجتماعيينحذف كلمة )ا -2

 الواردة في السطر السادس.

 نص المادة بعد التعديل: 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

تسليم الطفل إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطفل ألي من هؤالء أو 

غيابهم ألي سبب أو عدم قدرتهم 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

ألحد أفراد أسرته فإن لم تسليمه 

 (15مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

ألحد أفراد أسرته فإن لم يتوافر )

( تسليمه( بعد كلمة )تسليمهذلك يتم 

حذف ، والواردة في السطر الثالث

( الواردة في الجتماعيينكلمة )ا

 السطر السادس.

 

 (15مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

تسليم الطفل إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطفل ألي من هؤالء أو 

غيابهم ألي سبب أو عدم قدرتهم 

على تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

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

بها يتعهد عائلها بذلك، وفي هذه 

الحالة تكلف محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة 

القضائية للطفولة أحد الخبراء 

المنصوص عليهم في  االجتماعيين

( بمتابعة أحوال الطفل وهو 8المادة )

في رعاية الشخص المؤتمن أو 

األسرة الموثوقة التي سلم إليها، 

ديم تقارير دورية للجهة التي وتق

ً للقرار الصادر بتحديد  كلفته وفقا

 نظام عملهم.

إلى شخص  يتوافر ذلك يتم تسليمه

مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى 

أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك، 

وفي هذه الحالة تكلف محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة القضائية 

للطفولة أحد الخبراء المنصوص 

( بمتابعة أحوال 8عليهم في المادة )

وهو في رعاية الشخص الطفل 

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي 

سلم إليها، وتقديم تقارير دورية 

للجهة التي كلفته وفقاً للقرار الصادر 

 بتحديد نظام عملهم.

إلى شخص  يتوافر ذلك يتم تسليمه

مؤتمن يتعهد بحسن تربيته أو إلى 

وق بها يتعهد عائلها بذلك، أسرة موث

وفي هذه الحالة تكلف محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة القضائية 

للطفولة أحد الخبراء المنصوص 

( بمتابعة أحوال 8عليهم في المادة )

الطفل وهو في رعاية الشخص 

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي 

سلم إليها، وتقديم تقارير دورية 

كلفته وفقاً للقرار الصادر للجهة التي 

 بتحديد نظام عملهم.

 (16مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل وللجنة القضائية للطفولة أن 

تأمر الطفل باالعتذار من المجني 

ً من  عليه أو أي شخص تأثر سلبا

 (16مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (16مادة )

 المادة كما وردنص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 (16مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل وللجنة القضائية للطفولة أن 

المجني تأمر الطفل باالعتذار من 

من  ـًاعليه أو أي شخص تأثر سلب
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سوء أفعاله، ويكون اعتذار الطفل 

في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو 

ولي أمره أو  اللجنة، بحضور

المسئول عنه، والشخص المتضرر 

 من أفعاله إن ُوجد.

سوء أفعاله، ويكون اعتذار الطفل 

في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو 

اللجنة، بحضور ولي أمره أو 

المسئول عنه، والشخص المتضرر 

 جد.من أفعاله إن وُ 

 (17مادة )

 

 

 

يجوز للجنة القضائية للطفولة أن 

تقرر وضع الطفل تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطفل اختيار هذا الشخص وتوافق 

اللجنة عليه متى كان أهالً للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة عدم قدرة الطفل على 

 (17مادة )

الواردة  ()االجتماعيينحذف كلمة  -

 .في السطر الخامس

 نص المادة بعد التعديل: 

يجوز للجنة القضائية للطفولة أن 

تقرر وضع الطفل تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطفل اختيار هذا الشخص وتوافق 

اللجنة عليه متى كان أهالً للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة عدم قدرة الطفل على 

 (17مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

 .مادةالواردة في ال ()االجتماعيين

 

 (17مادة )

 

 

 

يجوز للجنة القضائية للطفولة أن 

تقرر وضع الطفل تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطفل اختيار هذا الشخص وتوافق 

اللجنة عليه متى كان أهالً للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة عدم قدرة الطفل على 
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ار. وفي جميع الحاالت، يتعين االختي

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطفل للخطر، وفي هذه 

الحالة تكلف اللجنة القضائية للطفولة 

 االجتماعيينأحد الخبراء 

( 8المنصوص عليهم في المادة )

بمتابعة أحوال الطفل وهو في رعاية 

الشخص المؤتمن الذي وضع الطفل 

تقارير دورية  تحت إشرافه، وتقديم

للجهة التي كلفته وفقاً للقرار الصادر 

 بتحديد نظام عملهم.

ت، يتعين االختيار. وفي جميع الحاال

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطفل للخطر، وفي هذه 

الحالة تكلف اللجنة القضائية للطفولة 

أحد الخبراء المنصوص عليهم في 

( بمتابعة أحوال الطفل وهو 8المادة )

في رعاية الشخص المؤتمن الذي 

وضع الطفل تحت إشرافه، وتقديم 

وفقاً تقارير دورية للجهة التي كلفته 

 للقرار الصادر بتحديد نظام عملهم.

ت، يتعين االختيار. وفي جميع الحاال

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطفل للخطر، وفي هذه 

الحالة تكلف اللجنة القضائية للطفولة 

أحد الخبراء المنصوص عليهم في 

( بمتابعة أحوال الطفل وهو 8المادة )

في رعاية الشخص المؤتمن الذي 

وضع الطفل تحت إشرافه، وتقديم 

وفقاً تقارير دورية للجهة التي كلفته 

 للقرار الصادر بتحديد نظام عملهم.

 (18مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

وضع الطفل تحت االختبار القضائي 

في الحاالت التي تستوجب ذلك، 

ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته 

 (18مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (18مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (18مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

وضع الطفل تحت االختبار القضائي 

ك، في الحاالت التي تستوجب ذل

ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته 
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الطبيعية تحت توجيه وإِشراف 

الداخلية، الجهة المختصة بوزارة 

مع مراعاة الضوابط التي تحددها 

المحكمة أو اللجنة، وال يجوز أن 

تزيد مدة االختبار القضائي على 

 ثالث سنوات.

وإذا فشل الطفل في االختبار، 

عُرض أمره على المحكمة أو اللجنة 

ً من التدابير  لتتخذ ما تراه مناسبا

( 14األخرى الواردة بالمواد من )

 قانون.( من هذا ال26إلى )

الطبيعية تحت توجيه وإِشراف 

الجهة المختصة بوزارة الداخلية، مع 

مراعاة الضوابط التي تحددها 

المحكمة أو اللجنة، وال يجوز أن 

تزيد مدة االختبار القضائي على 

 ثالث سنوات.

وإذا فشل الطفل في االختبار، 

عُرض أمره على المحكمة أو اللجنة 

ً من التدابير لت تخذ ما تراه مناسبا

( 14األخرى الواردة بالمواد من )

 ( من هذا القانون.26إلى )

 

 (19مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إلحاق الطفل بأحد برامج التدريب 

والتأهيل، أو إخضاعه لبرامج 

 (19مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 

 (19مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (19مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إلحاق الطفل بأحد برامج التدريب 

والتأهيل، أو إخضاعه لبرامج 
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تربوية وطنية تكفل إعداده وإعادة 

تأهيله للعودة واالندماج في المجتمع 

كمواطن صالح، وذلك بأن تعهد تلك 

المحكمة أو اللجنة بالطفل إلى إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية 

الحكومية أو الخاصة المتخصصة 

في شئون األطفال، ويكون الحكم 

بهذا التدبير لمدة ال تقل عن ثالثة 

أشهر وال تزيد على ثالث سنوات 

يق انتظام الطفل في وبما ال يع

 التعليم.

تربوية وطنية تكفل إعداده وإعادة 

تأهيله للعودة واالندماج في المجتمع 

كمواطن صالح، وذلك بأن تعهد تلك 

المحكمة أو اللجنة بالطفل إلى إحدى 

سات الرعاية االجتماعية مؤس

الحكومية أو الخاصة المتخصصة 

في شئون األطفال، ويكون الحكم 

بهذا التدبير لمدة ال تقل عن ثالثة 

أشهر وال تزيد على ثالث سنوات 

وبما ال يعيق انتظام الطفل في 

 التعليم.

 (20مادة )

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن 

 (20مادة )

)أو غير ذلك من  حذف عبارة -

 التي تحددها،(.القيود 

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن 

 (20مادة )

كما ورد الموافقة على نص المادة 

 في مشروع القانون.

 

 (20مادة )

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن 
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تحظر على الطفل ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

أو غير ذلك ، االجتماعات التوجيهية

ويكون  من القيود التي تحددها،

الحكم بهذه التدابير لمدة ال تقل عن 

ستة أشهر وال تزيد على ثالث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر الطفل 

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

تحظر على الطفل ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

التوجيهية، ويكون االجتماعات 

الحكم بهذه التدابير لمدة ال تقل عن 

ستة أشهر وال تزيد على ثالث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر الطفل 

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

تحظر على الطفل ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

، أو غير ذلك يهيةاالجتماعات التوج

ويكون  من القيود التي تحددها،

الحكم بهذه التدابير لمدة ال تقل عن 

ستة أشهر وال تزيد على ثالث 

سنوات. ويتعين على ولي أمر الطفل 

أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

 (21مادة )

 

 

 (21مادة )

الواردة في ( أحدتغيير كلمة ) -

 (.إحدىالسطر األول لتصبح )

 (21مادة )

دة كما أقره المانص الموافقة على  -

تغيير كلمة ب مجلس النواب الموقر

 (21مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

المستشفيات  أحدإيداع الطفل في 

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 الطفل، بالرجوع إلى حالته الصحية.

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

المستشفيات  إحدىإيداع الطفل في 

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 حالته الصحية. الطفل، بالرجوع إلى

( الواردة في السطر األول أحد)

 (.إحدىلتصبح )

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

المستشفيات  إحدىإيداع الطفل في 

المتخصصة إذا كان مصاباً بمرض 

يستوجب ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه 

 الطفل، بالرجوع إلى حالته الصحية.

 (22مادة )

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو 

 (22مادة )

من ( لتصبح ))معاقا  تغيير كلمة  .1

 (.ذوي اإلعاقة

( المالذ األخيرتغيير عبارة ) .2

 (.الخيارات المتاحةآخر لتصبح )

 نص المادة بعد التعديل: 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو 

 (22مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

تغيير كلمة ب مجلس النواب الموقر

، (من ذوي اإلعاقة( لتصبح )ـ ا)معاق

( المالذ األخيرتغيير عبارة )و

 (.آخر الخيارات المتاحةلتصبح )

 

 

 (22مادة )

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو 
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جتماعية التابعة جمعيات الرعاية اال

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

ً يكون اإليداع في  كان الطفل معاقا

 مركز مناسب لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن يكون المالذ األخيربمثابة 

 ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، 

وثالث سنوات في حالة التعرض 

 للخطر وسوء المعاملة.

جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

يكون  إلعاقةمن ذوي اكان الطفل 

 اإليداع في مركز مناسب لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن آخر الخيارات المتاحةبمثابة 

 يكون ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

خمس سنوات في الجنح، الجنايات، و

وثالث سنوات في حالة التعرض 

 للخطر وسوء المعاملة.

 

 

جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية أو المعتمدة من قبلها. فإذا 

يكون  من ذوي اإلعاقةكان الطفل 

 اإليداع في مركز مناسب لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن آخر الخيارات المتاحةبمثابة 

 يكون ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، 

عرض وثالث سنوات في حالة الت

 للخطر وسوء المعاملة.
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 (23مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إلزام الطفل بالمشاركة في بعض 

األنشطة التطوعية، وللطفل الحق 

في اختيار النشاط الذي يرغب 

بالمشاركة فيه، ويمكن للجنة أن 

تختار له أحد األنشطة في حالة عدم 

على االختيار، وفي الحالتين قدرته 

يجب أن يتناسب النشاط مع سن 

 الطفل.

 (23مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (23مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (23مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إلزام الطفل بالمشاركة في بعض 

األنشطة التطوعية، وللطفل الحق 

في اختيار النشاط الذي يرغب 

بالمشاركة فيه، ويمكن للجنة أن 

تختار له أحد األنشطة في حالة عدم 

قدرته على االختيار، وفي الحالتين 

يجب أن يتناسب النشاط مع سن 

 الطفل.

 (24مادة )

 

 

 

 

 

 (24مادة )

أو اللجنة إضافة عبارة ) -1

( في السطر القضائية للطفولة

 األول من المادة.

 (24مادة )

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

( في للطفولة أو اللجنة القضائية)

إضافة ، والسطر األول من المادة

( في السطر ميالدية كاملةعبارة )

 (24مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل تكليف الطفل الذي تجاوز سنه 

خمس عشرة سنة بالقيام ببعض 

األعمال دون مقابل للمنفعة العامة، 

، وذلك لدى أحد للمدة التي تحددها

األشخاص االعتبارية العامة أو 

إحدى مؤسسات المجتمع المدني 

( ميالدية كاملةإضافة عبارة ) -2

في السطر الثاني من المادة، 

 .)بالقيام(وحذف كلمة 

بموافقته ولمدة إضافة عبارة ) -3

 (.ال تتجاوز سنة

 للمدة التيحذف عبارة ) -4

 (. تحددها

( الواردة اللجنةحذف كلمة ) -5

 (.تحددهابعد كلمة )

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

تكليف الطفل الذي تجاوز سنه خمس 

بالقيام  ميالدية كاملةعشرة سنة 

ببعض األعمال دون مقابل للمنفعة 

ال تتجاوز  بموافقته ولمدةالعامة 

، وذلك لدى أحد األشخاص سنة

الثاني من المادة، وحذف كلمة 

بموافقته إضافة عبارة )، و)بالقيام(

حذف ، و(ولمدة ال تتجاوز سنة

حذف ، و(للمدة التي تحددهاعبارة )

( الواردة بعد كلمة اللجنةكلمة )

 (.تحددها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

تكليف الطفل الذي تجاوز سنه خمس 

بالقيام  ميالدية كاملةعشرة سنة 

ببعض األعمال دون مقابل للمنفعة 

بموافقته ولمدة ال تتجاوز العامة 

، وذلك لدى أحد األشخاص سنة
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التطوعية ذات النفع العام التي 

على أال يضر ذلك تحددها اللجنة، 

 بصحة الطفل أو نفسيته.

االعتبارية العامة أو إحدى مؤسسات 

المجتمع المدني التطوعية ذات النفع 

العام التي تحددها، على أال يضر 

 ذلك بصحة الطفل أو نفسيته.

االعتبارية العامة أو إحدى مؤسسات 

المجتمع المدني التطوعية ذات النفع 

العام التي تحددها، على أال يضر 

 ذلك بصحة الطفل أو نفسيته.

 (25مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25مادة )

أو اللجنة إضافة عبارة ) -1

بعد كلمة  القضائية للطفولة(

 (.للطفل)

كما يجوز إضافة عبارة الجملة ) -2

إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله 

تحت رقابة وإشراف  ومكوثه فيه

ولي أمره أو المسئول عنه لفترة 

 )المهنية(.بعد كلمة ( معينة،

( بعد المحكمة أو) إضافة عبارة -3

 (.إحاطةكلمة )

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة ) -4

 (.تحددهاكلمة )

 (25مادة )

المادة كما أقره الموافقة على نص  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

بعد  أو اللجنة القضائية للطفولة()

كما ) إضافة عبارة، و(للطفلكلمة )

يجوز إلزام الطفل بعدم مبارحة 

تحت رقابة  منزله ومكوثه فيه

وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه 

، )المهنية(بعد كلمة ( لفترة معينة،

( بعد المحكمة أو) إضافة عبارةو

حذف كلمة ، و(إحاطةكلمة )

( الواردة بعد كلمة اللجنة)

 (.تحددها)

 (25مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء 

لفترة ال تقل عن ساعتين وال تزيد 

على اثنتي عشرة ساعة في اليوم 

جغرافي محدد الواحد في نطاق 

يحظر عليه الخروج منه. ويراعى 

أال يكون في تنفيذ هذا التدبير أي 

تعارض مع المعتقدات الدينية للطفل 

وما تفرضه عليه من شعائر، وعدم 

التأثير سلباً على التزاماته وواجباته 

التعليمية أو المهنية. ويتعين على 

ولي أمر الطفل أو المسئول عنه 

ً ب مدى التزام إحاطة اللجنة علما

الطفل بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها اللجنة.

 نص المادة بعد التعديل: 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء لفترة ال 

 تزيد على اثنتي تقل عن ساعتين وال

عشرة ساعة في اليوم الواحد في 

نطاق جغرافي محدد يحظر عليه 

الخروج منه. ويراعى أال يكون في 

تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع 

المعتقدات الدينية للطفل وما تفرضه 

عليه من شعائر، وعدم التأثير سلباً 

على التزاماته وواجباته التعليمية أو 

إلزام الطفل بعدم كما يجوز المهنية. 

تحت  مبارحة منزله ومكوثه فيه

رقابة وإشراف ولي أمره أو 

، ويتعين المسئول عنه لفترة معينة

على ولي أمر الطفل أو المسئول عنه 

  

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

 أو اللجنة القضائية للطفولةللطفل 

أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء لفترة ال 

تقل عن ساعتين وال تزيد على اثنتي 

عشرة ساعة في اليوم الواحد في 

نطاق جغرافي محدد يحظر عليه 

الخروج منه. ويراعى أال يكون في 

تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع 

المعتقدات الدينية للطفل وما تفرضه 

 ـًاليه من شعائر، وعدم التأثير سلبع

على التزاماته وواجباته التعليمية أو 

كما يجوز إلزام الطفل بعدم المهنية. 

ت تح مبارحة منزله ومكوثه فيه

رقابة وإشراف ولي أمره أو 

يتعين ، وول عنه لفترة معينةؤالمس

ول ؤعلى ولي أمر الطفل أو المس



44 
 

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

اللجنة علماً بمدى  المحكمة أوإحاطة 

التزام الطفل بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها.

 ـًااللجنة علم المحكمة أوعنه إحاطة 

بمدى التزام الطفل بااللتزام 

 ، في المواعيد التي تحددها.المذكور

 (26مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26مادة )

أو اللجنة إحالل عبارة ) -1

القضائية للطفولة أن تقرن التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( بالمراقبة 25( إلى )18)

إلزام محل عبارة ) اإللكترونية(

الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه 

وإشراف ولي أمره فيه تحت رقابة 

 (.أو المسئول عنه لفترة معينة

كما ( إلى )ويجوزتغيير كلمة ) -2

 (.يجوز

( بعد المحكمة أوإضافة عبارة ) -3

 (إحاطةكلمة )

 (26مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إحالل عبارة ب مجلس النواب الموقر

أو اللجنة القضائية للطفولة أن )

التدابير المنصوص عليها في تقرن 

( 25( إلى )18المواد من )

محل عبارة  بالمراقبة اإللكترونية(

إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله )

ومكوثه فيه تحت رقابة وإشراف 

ولي أمره أو المسئول عنه لفترة 

( إلى ويجوزتغيير كلمة )، و(معينة

إضافة عبارة ، و(كما يجوز)

، (ةإحاط( بعد كلمة )المحكمة أو)

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة )و

 (26مادة )
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يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل إلزام الطفل بعدم مبارحة 

منزله ومكوثه فيه تحت رقابة 

وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه 

لفترة معينة، ويجوز إقران الحجز 

في المنزل بإخضاع الطفل للمراقبة 

ً للضوابط  اإللكترونية وفقا

المنصوص عليها بالالئحة التنفيذية 

القرارات الصادرة لهذا القانون أو 

تنفيذاً له. ويتعين على ولي أمر 

الطفل أو المسئول عنه إحاطة اللجنة 

ً بمدى التزام الطفل بااللتزام  علما

( الواردة بعد اللجنةحذف كلمة ) -4

 (.)تحددهاكلمة 

 حذف الفقرة الثانية من المادة. -5

 نص المادة بعد التعديل:

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

أو اللجنة القضائية للطفولة للطفل 

أن تقرن التدابير المنصوص عليها 

( 25( إلى )18في المواد من )

 كما يجوز، بالمراقبة اإللكترونية

إقران الحجز في المنزل بإخضاع 

الطفل للمراقبة اإللكترونية وفقاً 

للضوابط المنصوص عليها بالالئحة 

التنفيذية لهذا القانون أو القرارات 

يذاً له. ويتعين على ولي الصادرة تنف

أمر الطفل أو المسئول عنه إحاطة 

اللجنة علماً بمدى التزام  المحكمة أو

حذف الفقرة الثانية ، و()تحددهاكلمة 

 من المادة.

 

 

 

 

 

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

أو اللجنة القضائية للطفولة للطفل 

أن تقرن التدابير المنصوص عليها 

( 25( إلى )18في المواد من )

 يجوز كما، بالمراقبة اإللكترونية

إقران الحجز في المنزل بإخضاع 

 ـًاالطفل للمراقبة اإللكترونية وفق

للضوابط المنصوص عليها بالالئحة 

التنفيذية لهذا القانون أو القرارات 

يتعين على ولي له. و اادرة تنفيذً الص

ول عنه إحاطة ؤأمر الطفل أو المس

بمدى التزام ـًا اللجنة علم المحكمة أو
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المذكور، في المواعيد التي تحددها 

 اللجنة.

وال يجوز أن يكون هذا التدبير أو 

( من 25التدبير المذكور في المادة )

ي، هذا القانون بديالً للحبس االحتياط

إذا كانت هناك خطورة على المجتمع 

 من عدم حبس الطفل احتياطياً.

الطفل بااللتزام المذكور، في 

 المواعيد التي تحددها.

 

مذكور، في الطفل بااللتزام ال

 المواعيد التي تحددها.

 

 (27مادة )

يتولى مركز حماية الطفل 

( من 33المنصوص عليه في المادة )

بالتنسيق مع محكمة  –هذا القانون 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

مهمة  -أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمور األطفال الخاضعين 

لبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج 

التربوية الوطنية أو المودعين في 

ات المتخصصة أو المستشفي

 (27مادة )

الموافقة على المادة كما وردت  -

 في مشروع القانون.

 

 (27)مادة 

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (27مادة )

يتولى مركز حماية الطفل 

( من 33المنصوص عليه في المادة )

بالتنسيق مع محكمة  –هذا القانون 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

مهمة  -أو اللجنة القضائية للطفولة 

متابعة أمور األطفال الخاضعين 

لبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج 

التربوية الوطنية أو المودعين في 

ات المتخصصة أو المستشفي
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مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

األنشطة التطوعية أو المكلفين 

ببعض األعمال للمنفعة العامة، وفقاً 

(، 22(، )21(، )19ألحكام المواد )

 ( من هذا القانون.24(، )23)

مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

األنشطة التطوعية أو المكلفين 

ببعض األعمال للمنفعة العامة، وفقاً 

(، 22(، )21(، )19ألحكام المواد )

 ( من هذا القانون.24(، )23)

 (28مادة )

 

 

 

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ الطفل 

 سن الحادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة وللّجنة 

بحسب األحوال  -القضائية للطفولة 

 (28مادة )

( الواردة االجتماعيحذف كلمة ) -

 في السطر قبل األخير من المادة.

 :نص المادة بعد التعديل

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ الطفل 

 سن الحادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة وللّجنة 

بحسب األحوال  -القضائية للطفولة 

 (28مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في السطر قبل االجتماعي)

 األخير من المادة.

 

 

 (28مادة )

 

 

 

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

( من هذا 26( إلى )14المواد من )

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ الطفل 

 سن الحادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة وللّجنة 

بحسب األحوال  -القضائية للطفولة 
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أن تأمر، بعد اطالعها على  -

ً للمادة  التقارير المقدمة إليها وفقا

( من هذا القانون أو بناًء على 79)

طلب النيابة المتخصصة للطفل أو 

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

بإنهاء أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

هذا الطلب فال يجوز تجديده إال بعد 

مرور ثالثة أشهر على األقل من 

ون الحكم أو تاريخ رفضه، ويك

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابل للطعن.

كما يجوز لمحكمة العدالة 

في مواد  -اإلصالحية الكبرى للطفل 

الجنايات، بناًء على طلب النيابة 

أن تأمر، بعد اطالعها على  -

ً للمادة  التقارير المقدمة إليها وفقا

( من هذا القانون أو بناًء على 79)

طلب النيابة المتخصصة للطفل أو 

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

تدبير من التدابير  بإنهاء أي

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

هذا الطلب فال يجوز تجديده إال بعد 

مرور ثالثة أشهر على األقل من 

تاريخ رفضه، ويكون الحكم أو 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابل للطعن.

كمة العدالة كما يجوز لمح

في مواد  -اإلصالحية الكبرى للطفل 

الجنايات، بناًء على طلب النيابة 

أن تأمر، بعد اطالعها على  -

ً للمادة  التقارير المقدمة إليها وفقا

( من هذا القانون أو بناًء على 79)

طلب النيابة المتخصصة للطفل أو 

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

تدبير من التدابير  بإنهاء أي

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

هذا الطلب فال يجوز تجديده إال بعد 

مرور ثالثة أشهر على األقل من 

تاريخ رفضه، ويكون الحكم أو 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابل للطعن.

كمة العدالة كما يجوز لمح

في مواد  -اإلصالحية الكبرى للطفل 

الجنايات، بناًء على طلب النيابة 
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المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي 

وضع الطفل  - االجتماعيالخبير 

المحكوم عليه تحت االختبار 

 ن.القضائي لمدة ال تزيد على سنتي

المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي 

وضع الطفل المحكوم عليه  -الخبير 

تحت االختبار القضائي لمدة ال تزيد 

 على سنتين.

المتخصصة للطفل وبعد أخذ رأي 

وضع الطفل المحكوم عليه  -الخبير 

تحت االختبار القضائي لمدة ال تزيد 

 على سنتين.

 (29مادة )

 

 

 

ال توقع على الطفل الذي لم يتجاوز 

من عمره سوى  الخامسة عشرة

التدابير المنصوص عليها في المواد 

(14( ،)15( ،)16( ،)17( ،)18 ،)

( من هذا 23(، )22(، )21)

القانون، فإذا كان الطفل دون السابعة 

من عمره، ال يُحكم عليه إال بتدبير 

التسليم وتدبير اإليداع في إحدى 

المستشفيات المتخصصة 

 (29مادة )

( الخامسة عشرةتغيير عبارة ) -

خمس عشرة سنة ميالدية إلى )

 .(كاملة

 نص المادة بعد التعديل: 

ال توقع على الطفل الذي لم يتجاوز 

من  سنة ميالدية كاملة خمس عشرة

عمره سوى التدابير المنصوص 

(، 15(، )14عليها في المواد )

(16( ،)17( ،)18( ،)21( ،)22 ،)

( من هذا القانون، فإذا كان 23)

الطفل دون السابعة من عمره، ال 

يُحكم عليه إال بتدبير التسليم وتدبير 

 (29مادة )

دة كما أقره الموافقة على نص الما -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

خمس ( إلى )الخامسة عشرة)

 .(عشرة سنة ميالدية كاملة

 

 

 (29مادة )

 

 

 

ال توقع على الطفل الذي لم يتجاوز 

من  سنة ميالدية كاملة خمس عشرة

عمره سوى التدابير المنصوص 

(، 15(، )14عليها في المواد )

(16( ،)17( ،)18( ،)21( ،)22 ،)

( من هذا القانون، فإذا كان 23)

الطفل دون السابعة من عمره، ال 

يُحكم عليه إال بتدبير التسليم وتدبير 

اإليداع في إحدى المستشفيات 
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المنصوص عليهما في المادتين 

 ( من ذات القانون.21( و)15)

اإليداع في إحدى المستشفيات 

المتخصصة المنصوص عليهما في 

( من ذات 21( و)15المادتين )

 القانون.

المتخصصة المنصوص عليهما في 

( من ذات 21( و)15المادتين )

 القانون.

 (30مادة )

 

 

 

ال يحكم باإلعدام وال بالسجن المؤبد 

على المتهم الذي لم تتجاوز سنه 

 الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم اإلخالل بأحكام المواد 

( من قانون 72(، )71(، )70)

العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي 

تجاوز سنه الخامسة عشرة من 

قوبتها اإلعدام أو عمره جريمة ع

السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن 

 (30مادة )

المادة على النحو إعادة صياغة  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

تسري القواعد اآلتية في العقوبات 

التي توقع على الطفل الذي تجاوز 

سنّه خمس عشرة سنة ميالدية 

كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة 

ميالدية كاملة وقت ارتكابه 

 :الجريمة

إذا كانت الجريمة عقوبتها اإلعدام 

نزلت العقوبة الى السجن المؤقت أو 

الحبس لمدة سنة على األقل، فإذا 

 (30مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 

 (30مادة )

 

 

 

ال يحكم باإلعدام وال بالسجن المؤبد 

على المتهم الذي لم تتجاوز سنه 

 الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم اإلخالل بأحكام المواد 

( من قانون 72(، )71(، )70)

العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي 

تجاوز سنه الخامسة عشرة من 

عمره جريمة عقوبتها اإلعدام أو 

السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن 
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المؤقت أو الحبس لمدة سنة على 

األقل، فإن كانت الجريمة عقوبتها 

 السجن المؤقت يحكم عليه بالحبس.

وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 

خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها 

الحبس، يجوز للمحكمة بدال من 

ليه الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم ع

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

(، 20(، )19(، )18(، )16المواد )

(21( ،)22( ،)23( ،)24( ،)25 ،)

 ( من هذا القانون.26)

وإذا ُحكم على الطفل الذي تجاوز 

سنه خمس عشرة سنة بعقوبة 

السجن، يجب على محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة مراقبة 

طفل بناًء مدى التقدم الذي يحققه ال

على تقرير يتم تقديمه للمحكمة من 

كانت عقوبتها السجن المؤبد أو 

المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة. 

وإذا كانت الجريمة تُشكل جنحة 

وكان للعقوبة حد أدنى خاص فال 

يتقيد القاضي به في تقدير العقوبة، 

ت العقوبة حبسا  وغرامة وإذا كان

معا حكم القاضي بإحدى هاتين 

العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة 

حبسا  غير مقيد بحد أدنى خاص 

جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدال  

 .منه

وإذا توافر في الجنحة ظرف مخفف 

تطبق أحكام الفقرة السابقة، ويجوز 

للمحكمة بدال  من الحكم بعقوبة 

بالغرامة أن تحكم  سالبة للحرية أو

عليه بأحد التدابير المنصوص 

(، 18(، )16عليها في المواد )

المؤقت أو الحبس لمدة سنة على 

األقل، فإن كانت الجريمة عقوبتها 

 ه بالحبس.السجن المؤقت يحكم علي

وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 

خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها 

الحبس، يجوز للمحكمة بدال من 

الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

(، 20(، )19(، )18(، )16المواد )

(21( ،)22( ،)23( ،)24( ،)25 ،)

 ( من هذا القانون.26)

الطفل الذي تجاوز وإذا ُحكم على 

سنه خمس عشرة سنة بعقوبة 

السجن، يجب على محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة مراقبة 

مدى التقدم الذي يحققه الطفل بناًء 

على تقرير يتم تقديمه للمحكمة من 
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مركز اإلصالح والتأهيل المودع به 

بعد انقضاء نصف مدة العقوبة 

مباشرة، لتقرر استمرار سجن الطفل 

أو إبدال السجن بأحد التدابير 

المنصوص عليها في المواد المشار 

 إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

(19( ،)20( ،)21( ،)22( ،)23 ،)

( من هذا 26(، )25(، )24)

 .القانون

وإذا ُحكم على طفل تجاوزت سنه 

خمس عشرة سنة ميالدية كاملة 

بعقوبة سالبة للحرية، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

صة مراقبة مدى التقدم الذي المخت

يحققه الطفل بناء  على تقرير يقدم 

للمحكمة من مركز اإلصالح 

والتأهيل المودع به بعد انقضاء 

نصف مدة العقوبة مباشرة، لتقرر 

استمرار تنفيذ العقوبة أو إبدالها 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

المواد الُمشار إليها في الفقرة 

 .ادةالثالثة من هذه الم

 

مركز اإلصالح والتأهيل المودع به 

بعد انقضاء نصف مدة العقوبة 

ل مباشرة، لتقرر استمرار سجن الطف

أو إبدال السجن بأحد التدابير 

المنصوص عليها في المواد المشار 

 إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
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 (31مادة )

 

 

 

ال يجوز أن تُوقع على الطفل سوى 

العقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

وذلك فيما عدا الحكم أو األمر بغلق 

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحكم بمصادرة األشياء 

المضبوطة مع الطفل المحكوم عليه، 

والتي يكون قد تحصل عليها من 

الجريمة أو استعملها فيها أو اتخذها 

أجراً الرتكابها، أو يكون من شأنها 

أن تستعمل في جريمة، أو يكون 

أو حيازتها أو إحرازها أو صنعها 

 (31مادة )

تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة  -

 (.اإلخالل( لتصبح )لاالخال)

 نص المادة بعد التعديل:

ال يجوز أن تُوقع على الطفل سوى 

العقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

وذلك فيما عدا الحكم أو األمر بغلق 

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحكم بمصادرة األشياء 

المضبوطة مع الطفل المحكوم عليه، 

والتي يكون قد تحصل عليها من 

الجريمة أو استعملها فيها أو اتخذها 

أجراً الرتكابها، أو يكون من شأنها 

أن تستعمل في جريمة، أو يكون 

أو حيازتها أو إحرازها أو صنعها 

 (31مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

تصحيح ب مجلس النواب الموقر

( االخاللالخطأ اإلمالئي في كلمة )

 (.اإلخالللتصبح )

 (31مادة )

 

 

 

ال يجوز أن تُوقع على الطفل سوى 

العقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

وذلك فيما عدا الحكم أو األمر بغلق 

المحال المستخدمة في ارتكاب 

األشياء الجريمة، والحكم بمصادرة 

المضبوطة مع الطفل المحكوم عليه، 

والتي يكون قد تحصل عليها من 

و استعملها فيها أو اتخذها الجريمة أ

الرتكابها، أو يكون من شأنها ا أجرً 

أن تستعمل في جريمة، أو يكون 

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

 لم تكن مملوكة للطفل.

بالحقوق  االخاللوذلك كله دون 

العينية للغير حسن النية، تجاه الطفل 

نه، أو تجاه ولي أمره أو المسئول ع

 نتيجة ارتكاب الطفل للجريمة.

جريمة ولو  استعمالها أو التعامل فيها

 لم تكن مملوكة للطفل.

بالحقوق  اإلخاللوذلك كله دون 

العينية للغير حسن النية، تجاه الطفل 

أو تجاه ولي أمره أو المسئول عنه، 

 نتيجة ارتكاب الطفل للجريمة.

جريمة ولو  استعمالها أو التعامل فيها

 لم تكن مملوكة للطفل.

بالحقوق  اإلخاللك كله دون وذل

الطفل  العينية للغير حسن النية، تجاه

ول عنه، ؤأو تجاه ولي أمره أو المس

 نتيجة ارتكاب الطفل للجريمة.

 (32مادة )

ال يجوز إيداع األطفال أو التحفظ 

عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع 

غيرهم من البالغين في مكان واحد، 

فظ ويراعى في تنفيذ اإليداع أو التح

أو الحبس أو السجن تصنيف 

األطفال بحسب السن والجنس ونوع 

 الجريمة ومدة العقوبة.

 

 

 

 (32مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (32مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (32ادة )م

ال يجوز إيداع األطفال أو التحفظ 

حبسهم أو سجنهم مع عليهم أو 

غيرهم من البالغين في مكان واحد، 

ويراعى في تنفيذ اإليداع أو التحفظ 

أو الحبس أو السجن تصنيف 

األطفال بحسب السن والجنس ونوع 

 الجريمة ومدة العقوبة.
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 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية 

عية مركز يسمى "مركز االجتما

حماية الطفل" يضم بهيكله التنظيمي 

مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية 

بشئون العدل ووزارات الداخلية 

 والصحة والتربية والتعليم.

 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الثالث

 حماية الطفل من سوء المعاملة

 (33مادة )

يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية مركز يسمى "مركز 

حماية الطفل" يضم بهيكله التنظيمي 

زارة المعنية مكاتب فرعية عن الو

بشئون العدل ووزارات الداخلية 

 والصحة والتربية والتعليم.

 (34مادة )

 

 

 

 

 

يكون لمركز حماية الطفل مجلس 

إدارة يشكل كل ثالث سنوات بقرار 

 (34مادة )

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  -1

 .(وأعضاء( لتصبح ))وأعضاء  

تعديل صياغة الفقرة الثانية من  -2

 أدناه.المادة على النحو الوارد 

 نص المادة بعد التعديل: 

يكون لمركز حماية الطفل مجلس 

إدارة يشكل كل ثالث سنوات بقرار 

 (34مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

تصحيح ب مجلس النواب الموقر

( )وأعضاء  الخطأ اللغوي في كلمة 

تعديل صياغة ، و(وأعضاءلتصبح )

 .من المادةالفقرة الثانية 

 

 

 (34مادة )

 

 

 

 

 

يكون لمركز حماية الطفل مجلس 

سنوات بقرار إدارة يشكل كل ثالث 
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من الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، من رئيس من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءً االختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -6

الجهة المعنية بشئون  -7

 اإلعالم.

عضوين من مؤسسات المجتمع -8

المدني المختصة بالطفولة، 

شئون يختارهما الوزير المعني ب

 التنمية االجتماعية.

من الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، من رئيس من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءاالختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -6

 الجهة المعنية بشئون اإلعالم. -7

عضوين من مؤسسات المجتمع  -8

المدني المختصة بالطفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

ون التنمية ؤمن الوزير المعني بش

االجتماعية، من رئيس من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءاالختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -6

 الجهة المعنية بشئون اإلعالم. -7

عضوين من مؤسسات المجتمع  -8

المدني المختصة بالطفولة، 

يختارهما الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.
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ويقوم مجلس اإلدارة بوضع الئحة 

داخلية لتنظيم عمل المركز، 

ومواعيد اجتماع مجلس اإلدارة 

 وآلية اتخاذ قراراته وتوصياته.

ويتولى مجلس اإلدارة المهام 

 :اآلتيةوالصالحيات 

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

التنسيق مع كافة الجهات  -2

المعنية، الرسمية واألهلية، بشأن 

 حماية الطفل من سوء المعاملة.

اإلشراف على نشاط المركز  -3

 وأعماله.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -4

من سوء  بشأن حماية الطفل

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -5

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

ويتولى مجلس اإلدارة المهام 

 :والصالحيات اآلتية

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

التنسيق مع كافة الجهات  -2

المعنية، الرسمية واألهلية، بشأن 

 المعاملة.حماية الطفل من سوء 

اإلشراف على نشاط المركز  -3

 وأعماله.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -4

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -5

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

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

المركز ومواعيد اجتماع مجلس 

اإلدارة وآلية اتخاذ قراراته 

 وتوصياته.

وضع الئحة داخلية لتنظيم عمل  -6

المركز ومواعيد اجتماع مجلس 

اتخاذ قراراته  اإلدارة وآلية

 وتوصياته.

 (35مادة )

يتولى رئيس مجلس إدارة مركز 

حماية الطفل رسم سياسة المركز في 

شأن حماية الطفل من سوء المعاملة 

وحسن رعايته، واإلشراف على 

سير العمل بالمركز وعلى أعماله 

 وأنشطته.

 (35مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.  

 

 (35مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.  

 

 (35مادة )

يتولى رئيس مجلس إدارة مركز 

حماية الطفل رسم سياسة المركز في 

شأن حماية الطفل من سوء المعاملة 

وحسن رعايته، واإلشراف على 

سير العمل بالمركز وعلى أعماله 

 وأنشطته.

 (36مادة )

ة الطفل المهام يتولى مركز حماي

 اآلتية:

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

 (36مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.  

 

 (36مادة )

المادة كما ورد الموافقة على نص  -

 في مشروع القانون.  

 

 (36مادة )

يتولى مركز حماية الطفل المهام 

 اآلتية:

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.
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التنسيق مع كافة الجهات المعنية،  -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 الطفل من سوء المعاملة.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -3

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -4

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

أية مهام أخرى يرد النص عليها  -5

القانون أو في الئحته في هذا 

 التنفيذية.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية،  -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 المعاملة.الطفل من سوء 

تقديم المشورة للجهات المعنية  -3

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث  -4

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

أية مهام أخرى يرد النص عليها  -5

القانون أو في الئحته في هذا 

 التنفيذية.

 (37مادة )

يكون مركز حماية الطفل هو الجهة 

المركزية التي تتولى تقييم وإيواء 

ومتابعة شئون األطفال المعرضين 

لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي 

 (37مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (37مادة )

 المادة كما وردنص لموافقة على ا -

 في مشروع القانون.

 (37مادة )

يكون مركز حماية الطفل هو الجهة 

المركزية التي تتولى تقييم وإيواء 

ومتابعة شئون األطفال المعرضين 

لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي 
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تقدم لهم ولعائالتهم من قبل الجهات 

المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة 

 االختصاصات اآلتية:

اتخاذ كافة التدابير المباشرة  -1

ماية الطفل من سوء والعاجلة لح

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من  -2

األطفال لسوء المعاملة من النواحي 

الصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

متابعة حاالت من تعرض من  -3

األطفال لسوء المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمه إلى ولي 

 ه أو المسئول عنه.أمر

توفير رعاية بديلة خارج العائلة  -4

لمن تعرض من األطفال لسوء 

تقدم لهم ولعائالتهم من قبل الجهات 

المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة 

 االختصاصات اآلتية:

اتخاذ كافة التدابير المباشرة  -1

ماية الطفل من سوء والعاجلة لح

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من  -2

األطفال لسوء المعاملة من النواحي 

الصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

متابعة حاالت من تعرض من  -3

األطفال لسوء المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمه إلى ولي 

 ه أو المسئول عنه.أمر

توفير رعاية بديلة خارج العائلة  -4

لمن تعرض من األطفال لسوء 
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المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 

وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة 

بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي 

عليه من ولي أمره أو المسئول عنه 

 أو القائمين على شئونه.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل -5

لذي تعرض لسوء المعاملة ا

وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته 

بحالة طبيعية، بما في ذلك العالج 

والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية 

والتعليمية وتنمية المهارات 

االجتماعية ومهارات حماية الذات 

لدى الطفل ومعالجة اإلدمان لدى 

 الوالدين أو المتولي رعايته.

لتلقي الحاالت توفير خط ساخن  -6

أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة 

 األطفال.

المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 

وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة 

بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي 

عليه من ولي أمره أو المسئول عنه 

 أو القائمين على شئونه.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل -5

لذي تعرض لسوء المعاملة ا

وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته 

بحالة طبيعية، بما في ذلك العالج 

والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية 

والتعليمية وتنمية المهارات 

االجتماعية ومهارات حماية الذات 

لدى الطفل ومعالجة اإلدمان لدى 

 الوالدين أو المتولي رعايته.

لتلقي الحاالت توفير خط ساخن  -6

أو الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة 

 األطفال.
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 (38مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس مجلس إدارة مركز حماية يعد 

في بداية كل سنة مالية تقريراً  الطفل

سنوياً عن نشاط المركز خالل السنة 

المالية السابقة، يتضمن تحديد ما 

 (38مادة )

رئيس مجلس تغيير عبارة ) -1

( لتصبح إدارة مركز حماية الطفل

في رئيس مركز حماية الطفل( )

 .الفقرة األولى من المادة

)رئيس مجلس  تغيير عبارتي -2

( الواردتين رئيس المجلس، اإلدارة

رئيس في الفقرة الثانية إلى )

 (. المركز

 نص المادة بعد التعديل:

 

 

 

في  الطفلرئيس مركز حماية يعد 

بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عن 

نشاط المركز خالل السنة المالية 

السابقة، يتضمن تحديد ما يواجه 

 (38مادة )

 قرار مجلس النوابالموافقة على  -

رئيس مجلس تغيير عبارة )ب الموقر

( لتصبح إدارة مركز حماية الطفل

في  (الطفلرئيس مركز حماية )

 .الفقرة األولى من المادة

 قرار مجلس النوابالموافقة على  -

)رئيس مجلس  عبارة تغييرب الموقر

الفقرة  بداية في ة( الوارداإلدارة

 (. رئيس المركزالثانية إلى )

)رئيس حالل عبارة قررت اللجنة إ -

رئيس محل عبارة ) مجلس اإلدارة(

 في الفقرة الثانية واردة( الالمجلس

 .من المادة

 (38مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  رئيس مركز حماية الطفليعد 

ـًا سنويا بداية كل سنة مالية تقريرً 

عن نشاط المركز خالل السنة المالية 

السابقة، يتضمن تحديد ما يواجه 
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يواجه المركز من معوقات والحلول 

 بشأنها.المقترحة 

اإلدارة  رئيس مجلسويعرض 

التقرير على مجلس اإلدارة قبل 

مضي شهرين من بداية السنة المالية 

لمناقشته والموافقة عليه، وفور 

رئيس إقرار المجلس للتقرير يقوم 

برفعه إلى الوزير المعني  المجلس

بشئون التنمية االجتماعية مشفوعاً 

بمالحظات المجلس عليه، التخاذ ما 

 يلزم.

المركز من معوقات والحلول 

 المقترحة بشأنها.

التقرير على  رئيس المركزويعرض 

مجلس اإلدارة قبل مضي شهرين 

من بداية السنة المالية لمناقشته 

ور إقرار المجلس والموافقة عليه، وف

برفعه  رئيس المركزللتقرير يقوم 

إلى الوزير المعني بشئون التنمية 

ً بمالحظات  االجتماعية مشفوعا

 المجلس عليه، التخاذ ما يلزم.

المركز من معوقات والحلول 

 المقترحة بشأنها.

التقرير على  رئيس المركزويعرض 

مجلس اإلدارة قبل مضي شهرين 

من بداية السنة المالية لمناقشته 

والموافقة عليه، وفور إقرار المجلس 

 رئيس مجلس اإلدارةللتقرير يقوم 

ون ؤبرفعه إلى الوزير المعني بش

ـًا عالتنمية االجتماعية مشفو

بمالحظات المجلس عليه، التخاذ ما 

 يلزم.

 (39مادة )

يعد مركز حماية الطفل سجالً خاصاً 

تقيد فيه حاالت سوء معاملة 

األطفال، ويكون كل ما يدون في هذا 

ً ال يجوز إفشاؤه أو  السجل سريا

االطالع عليه إال بإذن من النيابة 

 (39مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (39مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (39مادة )

يعد مركز حماية الطفل سجاًل 

تقيد فيه حاالت سوء معاملة  ـًاخاص

ون كل ما يدون في هذا األطفال، ويك

ال يجوز إفشاؤه أو  ـًاالسجل سري

االطالع عليه إال بإذن من النيابة 
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المتخصصة للطفل، أو اللجنة 

القضائية للطفولة أو إحدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل، أو أية 

 بحسب األحوال. محكمة مختصة،

المتخصصة للطفل، أو اللجنة 

القضائية للطفولة أو إحدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل، أو أية 

 محكمة مختصة، بحسب األحوال.

 (40مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يقصد بسوء المعاملة في تطبيق 

أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع 

من شأنه أن يؤدي إلى أذًى مباشر أو 

غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته 

 (40مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (40مادة )

 إضافة تعريف اللجنةقررت  -

، المادة إلىاالستغالل االقتصادي 

ويقصد "على النحو التالي 

فعل  كلباالستغالل االقتصادي، 

يترتب عليه أعباء ثقيلة على الطفل 

صحته أو  ويهدد سالمته أو

رفاهيته، باستغالل ضعفه أو عدم 

 .".قدرته على الدفاع عن حقوقه

 (40مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

يقصد بسوء المعاملة في تطبيق 

أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع 

من شأنه أن يؤدي إلى أذًى مباشر أو 

غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته 
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ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، 

ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية 

أو النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو 

االستغالل االقتصادي. ويقصد 

وء المعاملة الجسدية، كل فعل من بس

شأنه أن يؤدي إلى اإليذاء الجسدي 

 المتعمد للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل 

فعل من شأنه أن يؤدي إلى اإلضرار 

 بالنمو النفسي والصحي للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، 

تعريض الطفل ألي نشاط جنسي، 

بما في ذلك إظهار العورة أو 

داعبة أو اإليالج )الفرجي أو الم

الشرجي( أو الشروع فيه أو تعريض 

الطفل لمشاهدة األفالم أو الصور 

ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، 

ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية 

أو النفسية أو الجنسية أو اإلهمال أو 

االستغالل االقتصادي. ويقصد 

وء المعاملة الجسدية، كل فعل من بس

شأنه أن يؤدي إلى اإليذاء الجسدي 

 المتعمد للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل 

فعل من شأنه أن يؤدي إلى اإلضرار 

 بالنمو النفسي والصحي للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، 

تعريض الطفل ألي نشاط جنسي، 

بما في ذلك إظهار العورة أو 

داعبة أو اإليالج )الفرجي أو الم

الشرجي( أو الشروع فيه أو تعريض 

الطفل لمشاهدة األفالم أو الصور 
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اإلباحية أو استخدامه في إنتاجها أو 

 توزيعها بأي شكل.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين 

أو من يتولى رعايته بما يجب عليه 

القيام به للمحافظة على حياة وسالمة 

 الطفل.

 

 

 

 

 

وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية 

أو الجنسية من ولي أمر الطفل أو 

المسئول عنه، تولت النيابة العامة 

 تعيين من يمثل الطفل قانوناً.

اإلباحية أو استخدامه في إنتاجها أو 

 توزيعها بأي شكل.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين 

أو من يتولى رعايته بما يجب عليه 

القيام به للمحافظة على حياة وسالمة 

 الطفل.

 باالستغالل االقتصادي، كلويقصد 

فعل يترتب عليه أعباء ثقيلة على 

الطفل ويهدد سالمته أوصحته أو 

رفاهيته، باستغالل ضعفه أو عدم 

 .قدرته على الدفاع عن حقوقه

وإذا وقع سوء معاملة الطفل  

لجنسية من ولي أمر الجسدية أو ا

ول عنه، تولت النيابة ؤالطفل أو المس

 .ـًاالطفل قانونعامة تعيين من يمثل ال
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 (41مادة )

يحظر استغالل الطفل في مختلف 

أشكال اإلجرام المنظم وغير المنظم، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصب 

والكراهية فيه، وتحريضه على 

 القيام بأعمال العنف والترويع.

 (41مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 

 (41مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (41مادة )

يحظر استغالل الطفل في مختلف 

أشكال اإلجرام المنظم وغير المنظم، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصب 

والكراهية فيه، وتحريضه على 

 القيام بأعمال العنف والترويع.

 (42مادة )

 

 

 

 

يُحظر استدراج األطفال واستغاللهم 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

المعلومات األخرى، وغيرها من 

وسائل االتصال الحديثة، في أمور 

 (42مادة )

 )األطفال واستغاللهم(تغيير عبارة  -

، وكلمة )الطفل واستغالله(لتصبح 

 .)عمره(لتصبح  )أعمارهم(

 )نص المادة بعد التعديل(

 الطفل واستغاللهيُحظر استدراج 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

المعلومات األخرى، وغيرها من 

وسائل االتصال الحديثة، في أمور 

منافية لآلداب العامة والنظام العام أو 

 .عمرهال تتناسب مع 

 (42مادة )

كما أقره الموافقة على نص المادة  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

لتصبح  )األطفال واستغاللهم(

، وكلمة )الطفل واستغالله(

 .)عمره(لتصبح  )أعمارهم(

 (42مادة )

 

 

 

 

 الطفل واستغاللهيُحظر استدراج 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكات 

المعلومات األخرى، وغيرها من 

تصال الحديثة، في أمور وسائل اال

داب العامة والنظام العام أو منافية لآل

 .عمرهال تتناسب مع 
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منافية لآلداب العامة والنظام العام أو 

 ال تتناسب مع أعمارهم.

 (43مادة )

إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه 

قد تعرض ألي من حاالت سوء 

المعاملة وأن خروجه من المستشفى 

يعرض حياته وسالمته للخطر، 

وجب عليه عدم تسليمه إلى ولي 

أمره أو المسئول عنه، وإبالغ مدير 

باألمر  المستشفى الذي يعمل فيه

فوراً ليتولى إبالغ مركز حماية 

الطفل أو النيابة المتخصصة للطفل 

التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الطبيب 

حالة الطفل في عيادته الخاصة 

 وجب عليه اإلبالغ بنفسه.

 

 

 (43مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (43مادة )

رد الموافقة على نص المادة كما و -

 في مشروع القانون.

 

 (43مادة )

إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه 

قد تعرض ألي من حاالت سوء 

المعاملة وأن خروجه من المستشفى 

يعرض حياته وسالمته للخطر، 

وجب عليه عدم تسليمه إلى ولي 

أمره أو المسئول عنه، وإبالغ مدير 

المستشفى الذي يعمل فيه باألمر 

مركز حماية فوراً ليتولى إبالغ 

الطفل أو النيابة المتخصصة للطفل 

التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف الطبيب 

حالة الطفل في عيادته الخاصة 

 وجب عليه اإلبالغ بنفسه.
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 (44مادة )

 

 

 

يجب على كل من وصل إلى علمه 

معلومات بوجود طفل في إحدى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

المادة ( من 9( إلى )1في البنود من )

( من هذا القانون أو إحدى 12)

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة )

اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( 45المنصوص عليها في المادة )

من ذات القانون، وأن يزودها بما قد 

يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

 (44مادة )

( لتصبح لقانونذات اتغيير عبارة ) -

 (.هذا القانون)

 نص المادة بعد التعديل: 

يجب على كل من وصل إلى علمه 

معلومات بوجود طفل في إحدى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

( من المادة 9( إلى )1في البنود من )

( من هذا القانون أو إحدى 12)

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة )

اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( 45مادة )المنصوص عليها في ال

، وأن يزودها بما قد هذا القانونمن 

يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

 (44مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

هذا ( لتصبح )ذات القانون)

 (.القانون

 (44ادة )م

 

 

 

يجب على كل من وصل إلى علمه 

معلومات بوجود طفل في إحدى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة 

( من المادة 9( إلى )1في البنود من )

( من هذا القانون أو إحدى 12)

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة )

اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( 45مادة )المنصوص عليها في ال

، وأن يزودها بما قد هذا القانونمن 

يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.
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 (45مادة )

تُقدم البالغات والشكاوى عن حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة إلى أي من الجهات اآلتية:

مركز حماية الطفل المنصوص  -1

( من هذا 33عليه في المادة )

 القانون.

 العامة.النيابة  -2

 مركز الشرطة. -3

الجهات المسئولة بالوزارة -4

المعنية بشئون العدل ووزارات 

 الداخلية والصحة والتربية والتعليم.

وعلى الجهات المنصوص عليها في 

( من الفقرة 4( إلى )2البنود من )

في حالة  -األولى من هذه المادة 

تبليغها عن أي من حاالت تعرض 

أن  -عاملة الطفل للخطر أو سوء الم

 (45مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (45مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (45مادة )

والشكاوى عن حاالت تُقدم البالغات 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة إلى أي من الجهات اآلتية:

مركز حماية الطفل المنصوص  -1

( من هذا 33عليه في المادة )

 القانون.

 النيابة العامة. -2

 مركز الشرطة. -3

الجهات المسئولة بالوزارة -4

المعنية بشئون العدل ووزارات 

 التعليم.الداخلية والصحة والتربية و

وعلى الجهات المنصوص عليها في 

( من الفقرة 4( إلى )2البنود من )

في حالة  -األولى من هذه المادة 

تبليغها عن أي من حاالت تعرض 

أن  -الطفل للخطر أو سوء المعاملة 
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تبادر إلى إخطار مركز حماية الطفل 

 بكافة الوقائع التي تم التبليغ عنها.

ويحظر الكشف عن هوية الطفل 

الذي تعرض لحالة من حاالت 

التعرض للخطر أو لسوء المعاملة أو 

هوية من أساء معاملته عند استخدام 

المعلومات لنشر التحليالت أو 

 اإلحصائيات أو التقارير الرسمية.

كما يحظر الكشف عن هوية من قام 

بالتبليغ عن أي من حاالت سوء 

معاملة الطفل إال في األحوال التي 

 يقررها القانون.

تبادر إلى إخطار مركز حماية الطفل 

 بكافة الوقائع التي تم التبليغ عنها.

 ويحظر الكشف عن هوية الطفل

الذي تعرض لحالة من حاالت 

التعرض للخطر أو لسوء المعاملة أو 

هوية من أساء معاملته عند استخدام 

المعلومات لنشر التحليالت أو 

اإلحصائيات أو التقارير الرسمية. 

كما يحظر الكشف عن هوية من قام 

بالتبليغ عن أي من حاالت سوء 

معاملة الطفل إال في األحوال التي 

 ن.يقررها القانو

 (46مادة )

 

 

 

 

 (46مادة )

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  .1

( من 2( الواردة بالبند ))مقتضى

 .(مقتضيا  الفقرة الثانية لتصبح )

 (46مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (46مادة )
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إذا قُدم إلى مركز حماية الطفل بالغ 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة، وجب عليه القيام بما يلي:

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقوالهم 

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

للتحقق من مدى جدية األمر، على 

أن يجري ذلك داخل المركز وليس 

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على الطفل المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أحد موظفي المركز 

( الواردة في تسلمهتعديل كلمة ) .2

الفقرة األخيرة من المادة لتصبح 

 (.إعالنه)

 نص المادة بعد التعديل:

قُدم إلى مركز حماية الطفل بالغ إذا 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة، وجب عليه القيام بما يلي:

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقوالهم 

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

للتحقق من مدى جدية األمر، على 

ركز وليس أن يجري ذلك داخل الم

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على الطفل المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أحد موظفي المركز 

 

 

 

 

 

إذا قُدم إلى مركز حماية الطفل بالغ 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة، وجب عليه القيام بما يلي:

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو  -1

المسئول عنه واالستماع إلى أقوالهم 

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

للتحقق من مدى جدية األمر، على 

أن يجري ذلك داخل المركز وليس 

في مكان آخر. وفي األحوال التي 

يتعذر على الطفل المثول بالمركز، 

يجوز انتقال أحد موظفي المركز 
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ال الطفل في مكان لالستماع إلى أقو

 تواجده.

إجراء الفحص الطبي للطفل  -2

للوقوف على مدى إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقل جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

عن تعرضه للخطر أو سوء 

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البالغ أو 

الشكوى وأن الطفل قد تعرض 

بالفعل للخطر أو سوء المعاملة، 

 ه اتخاذ اآلتي:وجب علي

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة.

لالستماع إلى أقوال الطفل في مكان 

 تواجده.

إجراء الفحص الطبي للطفل  -2

للوقوف على مدى إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقل جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

للخطر أو سوء  عن تعرضه

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البالغ أو 

الشكوى وأن الطفل قد تعرض 

بالفعل للخطر أو سوء المعاملة، 

 وجب عليه اتخاذ اآلتي:

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 لمعاملة.ا

ال الطفل في مكان لالستماع إلى أقو

 تواجده.

إجراء الفحص الطبي للطفل  -2

للوقوف على مدى إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقل جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

عن تعرضه للخطر أو سوء 

 المعاملة.

وإذا ثبت للمركز صحة البالغ أو 

الشكوى وأن الطفل قد تعرض 

بالفعل للخطر أو سوء المعاملة، 

 ه اتخاذ اآلتي:وجب علي

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير  -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة.
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الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضىإذا رأى  -للطفل 

تقوم بإنذار ولي أمر الطفل أو 

ضع حد المسئول عنه كتابة لو

ألسباب تعريضه للخطر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكل الذي يتراءى لها.

ويجوز لولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضائية للطفولة خالل 

عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع 

في نظر هذا االعتراض والفصل فيه 

لالعتراض في  اإلجراءات المقررة

األوامر الجنائية، ويكون القرار فيه 

 نهائياً.

الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضيا  إذا رأى  -للطفل 

تقوم بإنذار ولي أمر الطفل أو 

المسئول عنه كتابة لوضع حد 

ألسباب تعريضه للخطر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكل الذي يتراءى لها.

ويجوز لولي أمر الطفل أو المسئول 

ذار أمام عنه االعتراض على اإلن

اللجنة القضائية للطفولة خالل عشرة 

، ويتبع في نظر إعالنهأيام من تاريخ 

هذا االعتراض والفصل فيه 

اإلجراءات المقررة لالعتراض في 

األوامر الجنائية، ويكون القرار فيه 

 نهائياً.

الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضىإذا رأى  -للطفل 

تقوم بإنذار ولي أمر الطفل أو 

ضع حد المسئول عنه كتابة لو

ألسباب تعريضه للخطر أو سوء 

معاملته، أو التصرف في األمر 

 بالشكل الذي يتراءى لها.

ويجوز لولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضائية للطفولة خالل 

عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع 

في نظر هذا االعتراض والفصل فيه 

لالعتراض في  اإلجراءات المقررة

جنائية، ويكون القرار فيه األوامر ال

 .ـًانهائي
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 (47مادة )

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر أو سوء المعاملة 

رغم إنذار ولي أمره أو المسئول عنه 

من قبل النيابة المتخصصة للطفل 

على النحو المذكور في الفقرة الثانية 

القانون، ( من هذا 46من المادة )

ووصل ذلك إلى علم مركز حماية 

الطفل عن طريق بالغ أو شكوى، 

 وجب على المركز القيام بما يلي:

إبالغ النيابة المتخصصة للطفل  -1

 باألمر التخاذ ما يلزم.

عرض أمر الطفل على اللجنة  -2

القضائية للطفولة التي يجوز لها أن 

ً أو أكثر من  تتخذ في شأنه واحدا

ليها في المواد التدابير المنصوص ع

 ( من هذا القانون.23( إلى )14من )

 (47مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (47مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (47مادة )

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر أو سوء المعاملة 

أو المسئول عنه  رغم إنذار ولي أمره

من قبل النيابة المتخصصة للطفل 

على النحو المذكور في الفقرة الثانية 

( من هذا القانون، 46من المادة )

ووصل ذلك إلى علم مركز حماية 

الطفل عن طريق بالغ أو شكوى، 

 وجب على المركز القيام بما يلي:

إبالغ النيابة المتخصصة للطفل  -1

 باألمر التخاذ ما يلزم.

أمر الطفل على اللجنة عرض  -2

القضائية للطفولة التي يجوز لها أن 

ً أو أكثر من  تتخذ في شأنه واحدا

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.23( إلى )14من )
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 (48مادة )

 

 

 

إذا ثبت لمركز حماية الطفل تعرض 

الطفل لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقيق أجراه وفق 

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

اتخاذ ما يلزم لعالج الطفل من  -1

أي مرض يكون قد أصابه نتيجة 

 تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -2

مع ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 

ة لرفع الخطر اإلجراءات الالزم

 (48مادة )

( الواقعة في برجالتعديل كلمة ) -

 (.بأفراد( لتصبح )7البند )

 نص المادة بعد التعديل:

إذا ثبت لمركز حماية الطفل تعرض 

الطفل لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقيق أجراه وفق 

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

اتخاذ ما يلزم لعالج الطفل من أي  -1

مرض يكون قد أصابه نتيجة 

 تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -2

مع ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 

الالزمة لرفع الخطر اإلجراءات 

 (48مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تعديل كلمة ب مجلس النواب الموقر

( 7( الواقعة في البند )برجال)

 (.بأفرادلتصبح )

 (48مادة )

 

 

 

تعرض إذا ثبت لمركز حماية الطفل 

الطفل لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقيق أجراه وفق 

( من 46الفقرة األولى من المادة )

هذا القانون، جاز له اتخاذ أي من 

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

اتخاذ ما يلزم لعالج الطفل من أي  -1

مرض يكون قد أصابه نتيجة 

 تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.

ي محيطه العائلي إبقاء الطفل ف -2

مع ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لرفع الخطر 
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المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

بقاء الطفل في محيطه العائلي مع  -3

تنظيم طرق التدخل االجتماعي من 

الجهة المعنية بتقديم الخدمات 

االجتماعية والتربوية والصحية 

 الالزمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -4

طات الالزمة لمنع كل مع أخذ االحتيا

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

من شأنهم أن يمثلوا تهديداً لصحته 

 أو سالمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدى اللجنة القضائية  -5

إلى حين  -للطفولة بإيداع الطفل 

لدى إحدى  -زوال الخطر عنه 

العائالت المؤتمنة أو إحدى 

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -3

مع تنظيم طرق التدخل االجتماعي 

من الجهة المعنية بتقديم الخدمات 

االجتماعية والتربوية والصحية 

 الالزمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -4

ع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع كل م

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

من شأنهم أن يمثلوا تهديداً لصحته 

 أو سالمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدى اللجنة القضائية  -5

إلى حين  -للطفولة بإيداع الطفل 

لدى إحدى  -زوال الخطر عنه 

العائالت المؤتمنة أو إحدى 

ت الرعاية مؤسسات أو جمعيا

المحدق به وذلك في آجال محددة 

 وتحت رقابة المركز.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -3

مع تنظيم طرق التدخل االجتماعي 

من الجهة المعنية بتقديم الخدمات 

االجتماعية والتربوية والصحية 

 ة للطفل وعائلته ومساعدتها.الالزم

إبقاء الطفل في محيطه العائلي  -4

مع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع كل 

اتصال بينه وبين األشخاص الذين 

من شأنهم أن يمثلوا تهديداً لصحته 

 أو سالمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدى اللجنة القضائية  -5

إلى حين  -للطفولة بإيداع الطفل 

لدى إحدى  -زوال الخطر عنه 

العائالت المؤتمنة أو إحدى 

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 
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اعية أو التربوية أو إحدى االجتم

المؤسسات الصحية أو العالجية، 

ً لإلجراءات المقررة في  وذلك طبقا

 هذا القانون.

رفع األمر إلى المحكمة الشرعية  -6

للنظر  -عند االقتضاء  -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار 

ولو المحكمة في ذلك واجب التنفيذ 

 كان قيد الطعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات  -7

في حاالت الخطر المحدق  -عاجلة 

إلخراج الطفل من  -على الطفل 

المكان الذي يتعرض فيه للخطر 

ونقله إلى مكان آمن، وللمركز 

السلطة  برجالاالستعانة في ذلك 

 العامة عند االقتضاء.

االجتماعية أو التربوية أو إحدى 

المؤسسات الصحية أو العالجية، 

ً لإلجراءات المقررة في  وذلك طبقا

 هذا القانون.

رفع األمر إلى المحكمة الشرعية  -6

للنظر  -عند االقتضاء  -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار 

ي ذلك واجب التنفيذ ولو المحكمة ف

 كان قيد الطعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة -7

في حاالت الخطر المحدق على  -

إلخراج الطفل من المكان  -الطفل 

الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى 

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 

السلطة العامة عند  بأفرادذلك 

 االقتضاء.

االجتماعية أو التربوية أو إحدى 

المؤسسات الصحية أو العالجية، 

ً لإلجراءات المقررة في  وذلك طبقا

 هذا القانون.

إلى المحكمة الشرعية  رفع األمر -6

للنظر  -عند االقتضاء  -المختصة 

في إلزام ولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار 

المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولو 

 كان قيد الطعن فيه.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة -7

في حاالت الخطر المحدق على  -

المكان إلخراج الطفل من  -الطفل 

الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى 

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 

السلطة العامة عند  بأفرادذلك 

 االقتضاء.
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ً كل فعل أو  ويعتبر خطراً محدقا

ياة الطفل أو سالمته امتناع يهدد ح

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 تالفيه بمرور الوقت.

ً ك ل فعل أو ويعتبر خطراً محدقا

امتناع يهدد حياة الطفل أو سالمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 تالفيه بمرور الوقت.

كل فعل أو  ـًامحدق اويعتبر خطرً 

امتناع يهدد حياة الطفل أو سالمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 تالفيه بمرور الوقت.

 (49مادة )

 

 

 

 

حضانة الطفل ال يجوز نقل 

المعرض للخطر أو لسوء المعاملة 

 إال بحكم من المحكمة المختصة.

وفي الحاالت الطارئة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية الطفل 

 -إذن من النيابة المتخصصة للطفل 

نقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء 

المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه مع 

 (49مادة )

في  ( الواقعإلى) حرفتغيير  -

السطر األول من الفقرة الثالثة 

 (.منصبح )يل

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يجوز نقل حضانة الطفل 

المعرض للخطر أو لسوء المعاملة 

 إال بحكم من المحكمة المختصة.

وفي الحاالت الطارئة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية الطفل 

 -إذن من النيابة المتخصصة للطفل 

نقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء 

المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه مع 

 (49مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

 حرفتغيير ب مجلس النواب الموقر

السطر األول من في  ( الواقعإلى)

 (.منصبح )يالفقرة الثالثة ل

 

 (49مادة )

 

 

 

ال يجوز نقل حضانة الطفل 

المعرض للخطر أو لسوء المعاملة 

 إال بحكم من المحكمة المختصة.

وفي الحاالت الطارئة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية الطفل 

 -إذن من النيابة المتخصصة للطفل 

نقل الطفل المعرض للخطر أو لسوء 

المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه مع 

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 
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 الشخص الذي يتولى حضانته إلى

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

أن يتم عرض الطفل على المحكمة 

المختصة خالل أربع وعشرين 

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  إلىوللمركز أن يطلب 

المختصة إصدار حكم بنقل حضانة 

الطفل إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

 الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب

ضمن هذه الدرجة، تُنقل الحضانة 

 إلى من تراه المحكمة أهالً لذلك.

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

أن يتم عرض الطفل على المحكمة 

الل أربع وعشرين المختصة خ

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  من وللمركز أن يطلب

المختصة إصدار حكم بنقل حضانة 

الطفل إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب 

ضمن هذه الدرجة، تُنقل الحضانة 

 إلى من تراه المحكمة أهالً لذلك.

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

أن يتم عرض الطفل على المحكمة 

الل أربع وعشرين المختصة خ

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  من وللمركز أن يطلب

المختصة إصدار حكم بنقل حضانة 

الطفل إلى أسرة حاضنة على أن 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

الرابعة، وفي حالة عدم وجود أقارب 

ضمن هذه الدرجة، تُنقل الحضانة 

 إلى من تراه المحكمة أهالً لذلك.

 (50)مادة 

 

 

 

 

 (50مادة )

أو كان من المرجح حذف عبارة ) -

( الواردة في السطر مغادرته المملكة

 الثاني.

 نص المادة بعد التعديل:

 (50مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف عبارة ب مجلس النواب الموقر

رجح مغادرته أو كان من الم)

 .بداية المادة( الواردة في المملكة

 (50مادة )
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ً للخطر أو  إذا كان الطفل معرضا

سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

أو كان من المرجح مغادرته للحماية 

، جاز لمركز حماية الطفل المملكة

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطفل إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

يُعرض أمر الطفل على المحكمة  أن

المختصة في أول يوم عمل التخاذ 

القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو 

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار 

 نفقته والمكلف بأدائها.

ً للخطر أو  إذا كان الطفل معرضا

سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

للحماية، جاز لمركز حماية الطفل 

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطفل إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

الطفل على المحكمة أن يُعرض أمر 

المختصة في أول يوم عمل التخاذ 

القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو 

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار 

 نفقته والمكلف بأدائها.

 

 

 

للخطر أو  ـًاإذا كان الطفل معرض

سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

للحماية، جاز لمركز حماية الطفل 

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطفل إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

أن يُعرض أمر الطفل على المحكمة 

المختصة في أول يوم عمل التخاذ 

رار بشأنه، أو تحديد الشخص أو الق

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار 

 نفقته والمكلف بأدائها.

 (51مادة )

يقوم مركز حماية الطفل بمتابعة 

تنفيذ التدابير التي يتخذها في 

 (51مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 (51مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (51مادة )

يقوم مركز حماية الطفل بمتابعة 

تنفيذ التدابير التي يتخذها في 
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البالغات والشكاوى المقدمة إليه، 

وكذلك التدابير المكلف بمتابعة 

ا بمقتضى هذا القانون تنفيذه

بالتنسيق مع محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة 

القضائية للطفولة أو أية جهة أخرى 

معنية. وللمركز أن يعيد النظر فيما 

يتخذه من تدابير، وأن يوصي بإعادة 

النظر في التدابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها، وذلك بالقدر الذي يحقق 

 مصلحة الطفل.

لى المسئولين في الدور ويجب ع

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع فيها 

ً ألحكام هذا القانون،  أطفال وفقا

التعاون مع المركز في أداء مهمته 

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 

والشكاوى المقدمة إليه، البالغات   

وكذلك التدابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها بمقتضى هذا القانون 

بالتنسيق مع محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة القضائية 

للطفولة أو أية جهة أخرى معنية. 

وللمركز أن يعيد النظر فيما يتخذه 

من تدابير، وأن يوصي بإعادة النظر 

بمتابعة تنفيذها،  في التدابير المكلف

وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة 

 الطفل.

ويجب على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع فيها 

ً ألحكام هذا القانون،  أطفال وفقا

التعاون مع المركز في أداء مهمته 

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 
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المادة، وإمداده بالمعلومات عن 

مختلف جوانب حالة الطفل المعني، 

و ئ في حالة الطفل أوبأي تغيّر مفاج

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

المعلومات عن المادة، وإمداده ب

مختلف جوانب حالة الطفل المعني، 

و وبأي تغيّر مفاجئ في حالة الطفل أ

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

 (52مادة )

( من 9استثناًء من أحكام المادة )

قانون اإلجراءات الجنائية، ال 

يشترط لرفع الدعوى الجنائية 

المتعلقة بسوء معاملة الطفل تقديم 

كتابية إلى النيابة شكوى شفهية أو 

العامة أو إلى أحد مأموري الضبط 

القضائي خالل الموعد المذكور في 

 ذات المادة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز 

التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة 

 بسوء معاملة الطفل.

 

 (52مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (52مادة )

على نص المادة كما ورد الموافقة  -

 في مشروع القانون.

 (52مادة )

( من 9استثناًء من أحكام المادة )

قانون اإلجراءات الجنائية، ال 

يشترط لرفع الدعوى الجنائية 

المتعلقة بسوء معاملة الطفل تقديم 

شكوى شفهية أو كتابية إلى النيابة 

العامة أو إلى أحد مأموري الضبط 

لمذكور في القضائي خالل الموعد ا

 ذات المادة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز 

التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة 

 بسوء معاملة الطفل.
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 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً 

أو  بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة

ر به لمشاهدة الصور أو األفالم  غرَّ

اإلباحية بأي شكل من األشكال بما 

فيها شبكة اإلنترنت أو غيرها من 

 شبكات المعلومات.

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

 كما ورد المادةنص الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً 

بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو 

ر به لمشاهدة الصور أو األفالم  غرَّ

اإلباحية بأي شكل من األشكال بما 

شبكة اإلنترنت أو غيرها من فيها 

 شبكات المعلومات.

 

 (54مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين 

والغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

من استورد أو صدّر أو أنتج أو أعد 

 (54مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (54مادة )

"وال إضافة عبارة قررت اللجنة  -

نهاية الفقرة  في تزيد على سنة"

من المادة، وذلك بعد عبارة  األولى

 ."ستة أشهر عنال تقل "

 (54)مادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين 

والغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

من استورد أو صدّر أو أنتج أو أعد 
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أو عرض أو طبع أو رّوج أو حاز 

أو بّث أية أعمال إباحية يشارك فيها 

تتعلق باالستغالل الجنسي  طفل أو

للطفل، ويُحكم بمصادرة األدوات 

واآلالت المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة واألموال المتحصلة منها، 

وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال 

تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع 

عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن 

 النية.

ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ي أي قانون آخر، منصوص عليها ف

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 

 الفقرة األولى من هذه المادة، كل من:

استخدم الحاسب اآللي أو  -1

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

أو عرض أو طبع أو رّوج أو حاز 

أو بّث أية أعمال إباحية يشارك فيها 

طفل أو تتعلق باالستغالل الجنسي 

دوات للطفل، ويُحكم بمصادرة األ

واآلالت المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة واألموال المتحصلة منها، 

وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال 

 لىوال تزيد ع تقل عن ستة أشهر

، وذلك كله مع عدم اإلخالل سنة

 بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

المنصوص عليها في يعاقب بالعقوبة 

 الفقرة األولى من هذه المادة، كل من:

استخدم الحاسب اآللي أو  -1

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 
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إلعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو 

لعرض أو لطباعة أو لنشر أو 

لترويج أنشطة أو أعمال إباحية 

بتحريض األطفال أو تتعلق 

استغاللهم في الدعارة واألعمال 

اإلباحية أو التشهير بهم أو المتاجرة 

 بهم.

استخدم الحاسب اآللي أو شبكة  -2

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

لتحريض األطفال على االنحراف 

أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو 

أعمال غير على القيام بأنشطة أو 

مشروعة أو منافية لآلداب، ولو لم 

 تقع الجريمة فعالً.

 

 

إلعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو 

لعرض أو لطباعة أو لنشر أو 

لترويج أنشطة أو أعمال إباحية 

تتعلق بتحريض األطفال أو 

الدعارة واألعمال استغاللهم في 

اإلباحية أو التشهير بهم أو المتاجرة 

 بهم.

استخدم الحاسب اآللي أو شبكة  -2

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

لتحريض األطفال على االنحراف 

أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو 

على القيام بأنشطة أو أعمال غير 

اب، ولو لم مشروعة أو منافية لآلد

 تقع الجريمة فعالً.
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 (55مادة )

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

والغرامة التي ال تزيد على ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

(، 41كل من خالف أحكام المواد )

 ( من هذا القانون.43(، )42)

 (55مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال 

تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من أوجب عليه 

طفل لم القانون أو االتفاق رعاية 

يتجاوز ثماني عشرة سنة ميالدية 

كاملة من عمره وعّرضه لحالة من 

حاالت سوء المعاملة المنصوص 

( من هذا 40عليها في المادة )

القانون، وكان من شأن هذا 

التعريض إلحاق ضرر جسدي أو 

 نفسي جسيم بالطفل.

 (55مادة )

 دة كما أقرهالموافقة على نص الما -

، مع إجراء مجلس النواب الموقر

 تعديالت التالية:اللجنة ال

وال تزيد على " إضافة عبارة -

 بعد عبارة "خمسمائة دينار

وبالغرامة التي ال تقل عن مائة "

في صدر الفقرة  الواردة" دينار

 األولى.

 تقل عنوال " إضافة عبارة -

 بعد عبارة" خمسمائة دينار

 ألف لىع تزيدوبالغرامة التي ال "

 األخيرة.الواردة في الفقرة " دينار

 (55مادة )

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل 

وال تزيد على عن مائة دينار 

أو بإحدى هاتين  خمسمائة دينار

العقوبتين كل من أوجب عليه القانون 

أو االتفاق رعاية طفل لم يتجاوز 

ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة من 

وعّرضه لحالة من حاالت عمره 

سوء المعاملة المنصوص عليها في 

( من هذا القانون، وكان 40المادة )

من شأن هذا التعريض إلحاق ضرر 

 جسدي أو نفسي جسيم بالطفل.
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وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال 

عن مائتي دينار أو بإحدى تقل 

هاتين العقوبتين إذا كان الطفل لم 

يبلغ من العمر خمس عشرة سنة 

 ميالدية كاملة من عمره.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن سنة والغرامة التي ال تقل عن 

ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ 

 السابعة من عمره.

عن الجريمة موت الطفل  وإذا نشأ

أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن 

يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب 

بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب 

المفضي إلى الموت أو إلى العاهة 

 المستديمة حسب األحوال.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ستة أشهر وبالغرامة التي ال تقل 

عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين 

فل لم يبلغ من العقوبتين إذا كان الط

العمر خمس عشرة سنة ميالدية 

 كاملة من عمره.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن سنة والغرامة التي ال تقل عن 

ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ 

 السابعة من عمره.

وإذا نشأ عن الجريمة موت الطفل أو 

ن يعمد إصابته بعاهة مستديمة دون أ

الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة 

المقررة لجريمة الضرب المفضي 

إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة 

 حسب األحوال.
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ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تزيد على ألف 

ن، دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتي

(، 41كل من خالف أحكام المواد )

  ( من هذا القانون.43(، )42)

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبالغرامة التي ال تزيد على ألف 

، وال تقل عن خمسمائة دينار دينار

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

(، 42(، )41) خالف أحكام المواد

 ( من هذا القانون. 43)

 (56مادة )

 

 

 

يُزاد بمقدار المثل الحد األدنى 

للعقوبة المقررة ألي جريمة إذا 

وقعت من بالغ على طفل، أو إذا 

ارتكبها أحد والديه أو من له الوالية 

أو الوصاية عليه أو المسئول عن 

مالحظته وتربيته أو من له سلطة 

 (56مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل:

يعد ظرفا  مشددا  إذا وقعت الجريمة 

من بالغ على طفل لم يتجاوز 

 السابعة من عمره.

 (56مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (56مادة )

 

 

 

يُزاد بمقدار المثل الحد األدنى 

للعقوبة المقررة ألي جريمة إذا 

وقعت من بالغ على طفل، أو إذا 

ارتكبها أحد والديه أو من له الوالية 

أو الوصاية عليه أو المسئول عن 

مالحظته وتربيته أو من له سلطة 
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 ً عند أي ممن عليه، أو كان خادما

 تقدم ذكرهم.

ً عند أي ممن  عليه، أو كان خادما

 تقدم ذكرهم.

 (57مادة )

 

 

 

اإلخالل بأحكام المساهمة مع عدم 

الجنائية الواردة في قانون العقوبات 

( 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، يعاقب كل من حرض 1976لسنة 

طفالً أو أكرهه على ارتكاب جريمة 

أو أعده الرتكابها أو ساعده على 

ارتكابها أو سهل له ارتكابها بأي 

 وجه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

العقوبة عن الحبس مدة ستة وال تقل 

أشهر إذا كان الجاني من أصول 

الطفل أو من المسئولين عن تربيته 

 (57مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 الوارد أدناه.

 نص المادة بعد التعديل: 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر كل من حرض طفال  أو أكرهه 

على ارتكاب جريمة أو أعده 

الرتكابها أو ساعده على ارتكابها أو 

 سهل له ارتكابها بأي وجه.

فإذا تحقق الظرف الُمشدد المشار 

( من هذا القانون 56إليه في المادة )

الطفل أو وكان الجاني من أصول 

من المسئولين عن تربيته أو 

مالحظته أو كان الطفل ُمسلَّما  إليه 

بمقتضى القانون أو له سلطة عليه، 

 (57مادة )

لى نص المادة كما ورد الموافقة ع -

 في مشروع القانون. 

 (57مادة )

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام المساهمة 

الجنائية الواردة في قانون العقوبات 

( 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، يعاقب كل من حرض 1976لسنة 

طفالً أو أكرهه على ارتكاب جريمة 

أو أعده الرتكابها أو ساعده على 

له ارتكابها بأي  ارتكابها أو سهل

 وجه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وال تقل العقوبة عن الحبس مدة ستة 

الجاني من أصول أشهر إذا كان 

ولين عن تربيته ؤالطفل أو من المس
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أو مالحظته أو كان الطفل ُمَسلَّماً إليه 

بمقتضى القانون، أو كان خادماً عند 

 أي ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع األحوال، إذا وقعت 

الجريمة على أكثر من طفل، ولو في 

ل العقوبة عن أوقات مختلفة، ال تق

 الحبس لمدة سنة.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع 

في الجريمة الُمحرض عليها، كل 

بالغ حرض طفالً على ارتكاب جناية 

أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو 

سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده 

 من ذلك.

أو كان خادما  عند أي ممن تقدم 

ذكرهم، أو إذا وقعت الجريمة على 

أكثر من طفل، ولو في أوقات 

مختلفة، فال تقل العقوبة عن الحبس 

  لمدة سنة.

ـًا لَّمأو مالحظته أو كان الطفل ُمسَ 

ـًا ه بمقتضى القانون، أو كان خادمإلي

 عند أي ممن تقدم ذكرهم.

األحوال، إذا وقعت وفي جميع 

الجريمة على أكثر من طفل، ولو في 

أوقات مختلفة، ال تقل العقوبة عن 

 الحبس لمدة سنة.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع 

في الجريمة الُمحرض عليها، كل 

بالغ حرض طفالً على ارتكاب جناية 

أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو 

سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده 

 ذلك.من 

 (58مادة )

يُعاقب كل من عرض طفالً إلحدى 

حاالت الخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون بالحبس مدة ال 12)

 (58مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (58مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (58مادة )

يُعاقب كل من عرض طفالً إلحدى 

حاالت الخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون بالحبس مدة ال 12)
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تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن خمسمائة دينار وال تزيد على 

ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين.

تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن خمسمائة دينار وال تزيد على 

بإحدى هاتين ألف دينار، أو 

 العقوبتين.

 (59مادة )

يعاقب الحبس والغرامة التي ال 

تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين، كل من:

أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة  -1

أو أعد تقريراً يخالف حقيقة الواقع 

بشأن أي من حاالت تعرض الطفل 

للخطر أو سوء معاملته، مع علمه 

 بذلك.

طفالً تعرض احتجز أو آوى  -2

للخطر أو لسوء المعاملة بقصد 

حجب الحماية المقّررة له بموجب 

 أحكام هذا القانون.

 (59مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (59مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (59مادة )

يعاقب الحبس والغرامة التي ال 

في دينار، أو بإحدى هاتين تجاوز أل

 العقوبتين، كل من:

أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة  -1

أو أعد تقريراً يخالف حقيقة الواقع 

بشأن أي من حاالت تعرض الطفل 

للخطر أو سوء معاملته، مع علمه 

 بذلك.

احتجز أو آوى طفالً تعرض  -2

للخطر أو لسوء المعاملة بقصد 

حجب الحماية المقّررة له بموجب 

 م هذا القانون.أحكا
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 (60مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

مائتي دينار وال تجاوز خمسمائة 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

احتجز أو حبس أو سجن طفالً مع 

بالغ أو أكثر في مكان واحد، 

( من هذا 32)بالمخالفة لحكم المادة 

 القانون.

 (60مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (60مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (60مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

مائتي دينار وال تجاوز خمسمائة 

هاتين العقوبتين، كل دينار أو بإحدى 

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

احتجز أو حبس أو سجن طفالً مع 

بالغ أو أكثر في مكان واحد، 

( من هذا 32بالمخالفة لحكم المادة )

 القانون.

 (61مادة )

 

 

 

 

 

 

 (61مادة )

بدون إذن إضافة الفقرة التالية: ) -

من محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو النيابة المتخصصة 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

بعد عبارة  (-بحسب األحوال  –

 )بهوية الطفل(.

 (61مادة )

ص المادة كما ورد الموافقة على ن -

 في مشروع القانون.

 (61مادة )
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

 يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

بأي من أجهزة  -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقروءة أو المسموعة أو 

المرئية أو بأية وسيلة من وسائل 

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

بيانات أو رسوم أو صور تتعلق 

بهوية الطفل حال عرض أمره على 

الجهات المعنية باألطفال المعرضين 

 المخالفين للقانون.للخطر أو 

 نص المادة بعد التعديل: 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

بأي من أجهزة  -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقروءة أو المسموعة أو 

المرئية أو بأية وسيلة من وسائل 

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

و رسوم أو صور تتعلق بيانات أ

بدون إذن من محكمة بهوية الطفل 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو النيابة المتخصصة للطفل أو 

بحسب  –اللجنة القضائية للطفولة 

حال عرض أمره على  -األحوال 

الجهات المعنية باألطفال المعرضين 

 للخطر أو المخالفين للقانون.

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل 

بأي من أجهزة  -من نشر أو أذاع 

اإلعالم المقروءة أو المسموعة أو 

ة من وسائل المرئية أو بأية وسيل

أية معلومات أو  -االتصال الحديثة 

بيانات أو رسوم أو صور تتعلق 

بهوية الطفل حال عرض أمره على 

الجهات المعنية باألطفال المعرضين 

 للخطر أو المخالفين للقانون.



95 
 

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

 (62مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار 

وال تجاوز ثالثمائة دينار كل من 

حيال طفل تسلمه أخل بتعهداته 

( من هذا القانون 15بموجب المادة )

وترتب على ذلك ارتكاب الطفل 

جريمة أو الوقوع في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المنصوص عليها 

 ( من هذا القانون.12في المادة )

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة 

والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة 

ينار وال تجاوز ألف دينار أو د

بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من 

 (62مادة )

( بكلمة ألفاستبدال كلمة ) -

 ( الواردة في السطر األول.ثالثمائة)

 نص المادة بعد التعديل: 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار 

ل من أخل دينار ك ألف وال تجاوز

بتعهداته حيال طفل تسلمه بموجب 

( من هذا القانون وترتب 15المادة )

على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو 

الوقوع في إحدى حاالت التعرض 

للخطر المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذا القانون.12)

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة 

تقل عن ثالثمائة  والغرامة التي ال

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من 

 (62مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

استبدال كلمة ب لنواب الموقرمجلس ا

( الواردة في ثالثمائة( بكلمة )ألف)

 .صدر المادة

 

 (62مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار 

دينار كل من أخل  ألف وال تجاوز

بتعهداته حيال طفل تسلمه بموجب 

( من هذا القانون وترتب 15المادة )

على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو 

الوقوع في إحدى حاالت التعرض 

للخطر المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذا القانون.12)

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة 

والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من 
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تسلم الطفل قد أخل بتعهداته إخالاًل 

 جسيماً.

تسلم الطفل قد أخل بتعهداته إخالاًل 

 جسيماً.

ل قد أخل بتعهداته إخالاًل تسلم الطف

 .ـًاجسيم

 (63مادة )

يعاقب الحبس مدة ال تزيد على شهر 

ال تزيد على مائتي والغرامة التي 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من أخفى طفالً ُحِكم أو تقرر 

تسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام 

هذا القانون، أو دفعه للفرار أو 

 ساعده على ذلك.

 (63مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (63مادة )

كما ورد الموافقة على نص المادة  -

 في مشروع القانون.

 (63مادة )

يعاقب الحبس مدة ال تزيد على شهر 

والغرامة التي ال تزيد على مائتي 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من أخفى طفالً ُحِكم أو تقرر 

تسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام 

هذا القانون، أو دفعه للفرار أو 

 ساعده على ذلك.

 (64مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تجاوز مائتي دينار 

 كل من:

 (64مادة )

أهمل في رعايته حذف عبارة ) -

 .(3) الواردة في البندأو( 

 نص المادة بعد التعديل: 

يعاقب بغرامة ال تجاوز مائتي دينار 

 كل من:

 (64مادة )

 أقرهدة كما الموافقة على نص الما -

حذف عبارة ب مجلس النواب الموقر

الواردة في أهمل في رعايته أو( )

 .(3) البند

  

 (64مادة )

 

 

 

يعاقب بغرامة ال تجاوز مائتي دينار 

 كل من:
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(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند )

( من هذا 46الفقرة الثانية من المادة )

 القانون.

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

خالف  وأهمل في رعايته أوالقانون 

 مقتضيات قرار تسليم الطفل.

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20 ،)(25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند )

( من 46الفقرة الثانية من المادة )

 هذا القانون.

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

القانون وخالف مقتضيات قرار 

 تسليم الطفل.

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار   -2

( من 2المنصوص عليه في البند )

( من 46الفقرة الثانية من المادة )

 هذا القانون.

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

القانون وخالف مقتضيات قرار 

 تسليم الطفل.

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

تسري أحكام انقضاء الدعوى 

الجنائية بالصلح أو التصالح، 

المقررة في قانون اإلجراءات 

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65ة )ماد

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 (65مادة )

تسري أحكام انقضاء الدعوى 

الجنائية بالصلح أو التصالح، 

المقررة في قانون اإلجراءات 
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الجنائية أو في أي قانون آخر، على 

 الجرائم التي يرتكبها الطفل.

الجنائية أو في أي قانون آخر، على 

 الجرائم التي يرتكبها الطفل.

 (66مادة )

يكون لألطفال المجني عليهم أو 

الشهود، في جميع مراحل التحقيق 

والمحاكمة، الحق في االستماع إليهم 

وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ 

كرامتهم ويضمن سالمتهم البدنية 

والنفسية واألدبية، والحق في 

الحماية والمساعدة الصحية 

واالجتماعية والقانونية وإعادة 

ي المجتمع، وذلك التأهيل والدمج ف

في ضوء المبادئ التوجيهية لألمم 

المتحدة بشأن توفير العدالة لألطفال 

 ضحايا الجريمة والشهود عليها.

ويكون لألطفال الُمتهمين ذات 

الحقوق المذكورة في الفقرة األولى 

 (66مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (66مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (66مادة )

يكون لألطفال المجني عليهم أو 

الشهود، في جميع مراحل التحقيق 

والمحاكمة، الحق في االستماع إليهم 

وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ 

كرامتهم ويضمن سالمتهم البدنية 

والنفسية واألدبية، والحق في 

والمساعدة الصحية الحماية 

واالجتماعية والقانونية وإعادة 

التأهيل والدمج في المجتمع، وذلك 

في ضوء المبادئ التوجيهية لألمم 

المتحدة بشأن توفير العدالة لألطفال 

 ضحايا الجريمة والشهود عليها.

ويكون لألطفال الُمتهمين ذات 

الحقوق المذكورة في الفقرة األولى 
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من هذه المادة، في جميع مراحل 

الضبط والتحقيق والمحاكمة 

والتنفيذ، فضالً عن حقهم في 

صول على كافة المعلومات بشأن الح

التهم الموجهة إليهم، مع االستعانة 

الحاجة، وذلك في بُمترجم كلما دعت 

ضوء المبادئ التوجيهية لألمم 

المتحدة بشأن توفير العدالة لألطفال 

 ضحايا الجريمة والشهود عليها.

من هذه المادة، في جميع مراحل 

الضبط والتحقيق والمحاكمة 

والتنفيذ، فضالً عن حقهم في 

الحصول على كافة المعلومات بشأن 

التهم الموجهة إليهم، مع االستعانة 

الحاجة، وذلك في بُمترجم كلما دعت 

ضوء المبادئ التوجيهية لألمم 

المتحدة بشأن توفير العدالة لألطفال 

 والشهود عليها.ضحايا الجريمة 

 (67مادة )

للطفل الحق في كافة أشكال 

المساعدة القانونية والقضائية، 

ويجب أن يكون له في مواد الجنايات 

محام يدافع عنه في مرحلة 

المحاكمة، فإن لم يكن قد اختار 

ً تولت المحكمة المختصة  محاميا

ندب محام للدفاع عنه، وذلك طبقاً 

 (67مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (67مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (67مادة )

للطفل الحق في كافة أشكال 

المساعدة القانونية والقضائية، 

ويجب أن يكون له في مواد الجنايات 

محام يدافع عنه في مرحلة 

المحاكمة، فإن لم يكن قد اختار 

ً تولت المحكمة المختصة  محاميا

ندب محام للدفاع عنه، وذلك طبقاً 
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للقواعد المقررة في قانون 

 جراءات الجنائية.اإل

للقواعد المقررة في قانون 

 اإلجراءات الجنائية.

 (68مادة )

يجب إخطار ولي أمر الطفل أو 

 –بحسب األحوال  –المسئول عنه 

بالطرق المقررة قانوناً، بكل قرار أو 

إجراء يُتخذ في حق الطفل. ولكل من 

هؤالء أن يتظلم لمصلحة الطفل من 

ذلك القرار أو اإلجراء أو يطعن 

عليه بطرق الطعن المقررة في 

 القوانين.

 (68مادة )

ة كما وردت في الموافقة على الماد -

 مشروع القانون.

 

 (68مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (68مادة )

يجب إخطار ولي أمر الطفل أو 

 –بحسب األحوال  –المسئول عنه 

بالطرق المقررة قانوناً، بكل قرار أو 

إجراء يُتخذ في حق الطفل. ولكل من 

 هؤالء أن يتظلم لمصلحة الطفل من

ذلك القرار أو اإلجراء أو يطعن 

عليه بطرق الطعن المقررة في 

 القوانين.

 (69مادة )

 

 

 

 

 

 (69مادة )

( ميالدية كاملةإضافة عبارة ) -1

( الواردة في السطر سنةبعد كلمة )

 األول.

إضافة فقرة ثالثة للمادة على  -2

 الوارد أدناه. النحو

 (69مادة )

المادة كما أقره  نص الموافقة على -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

( سنة( بعد كلمة )ميالدية كاملة)

إضافة صدر المادة، والواردة في 

 .ثة للمادةفقرة ثال

 (69مادة )
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ال يحبس احتياطيا الطفل الذي لم 

يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز 

للنيابة المتخصصة للطفل التحفظ 

عليه لدى إحدى مؤسسات الرعاية 

االجتماعية مدة ال تزيد على أسبوع 

ا كانت وتقديمه عند كل طلب إذ

ظروف الدعوى تستدعي التحفظ 

عليه، على أال تزيد مدة التحفظ على 

أسبوع، ما لم تأمر محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة بمدها 

ً لقواعد الحبس االحتياطي  وفقا

المنصوص عليها في قانون 

 اإلجراءات الجنائية.

ويجوز، بدالً من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسليم الطفل 

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يحبس احتياطيا الطفل الذي لم 

ميالدية  يتجاوز خمس عشرة سنة

، ويجوز للنيابة المتخصصة كاملة

للطفل التحفظ عليه لدى إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية مدة ال 

تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل 

طلب إذا كانت ظروف الدعوى 

عليه، على أال تزيد  تستدعي التحفظ

مدة التحفظ على أسبوع، ما لم تأمر 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

ً لقواعد الحبس  المختصة بمدها وفقا

االحتياطي المنصوص عليها في 

 قانون اإلجراءات الجنائية.

ويجوز، بدالً من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

 من هذه المادة، األمر بتسليم الطفل

 

 

 

ال يحبس احتياطيا الطفل الذي لم 

ميالدية  يتجاوز خمس عشرة سنة

، ويجوز للنيابة المتخصصة كاملة

لدى إحدى للطفل التحفظ عليه 

مؤسسات الرعاية االجتماعية مدة ال 

تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل 

طلب إذا كانت ظروف الدعوى 

تستدعي التحفظ عليه، على أال تزيد 

مدة التحفظ على أسبوع، ما لم تأمر 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

ً لقواعد الحبس  المختصة بمدها وفقا

االحتياطي المنصوص عليها في 

 ون اإلجراءات الجنائية.قان

ويجوز، بدالً من اإلجراء 

المنصوص عليه في الفقرة األولى 

من هذه المادة، األمر بتسليم الطفل 
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إلى ولي أمره أو المسئول عنه مع 

 التعهد بإحضاره عند كل طلب.

إلى ولي أمره أو المسئول عنه مع 

 التعهد بإحضاره عند كل طلب.

ويجوز استبدال الحبس االحتياطي 

للطفل الذي تجاوز عمره خمس 

عشرة سنة ميالدية كاملة بأحد 

التدابير المنصوص عليها في 

( 26، 25، 22، 21، 20المواد )

 .من هذا القانون

إلى ولي أمره أو المسئول عنه مع 

 التعهد بإحضاره عند كل طلب.

ويجوز استبدال الحبس االحتياطي 

للطفل الذي تجاوز عمره خمس 

عشرة سنة ميالدية كاملة بأحد 

دابير المنصوص عليها في الت

( 26، 25، 22، 21، 20المواد )

 .من هذا القانون

 

 (70مادة )

 

 

 

ال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه 

البدني على المحكوم عليه الذي لم 

يكن قد بلغ من العمر ثماني عشرة 

 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 (70مادة )

إعادة صياغة المادة على النحو  -

 أدناه.الوارد 

 نص المادة بعد التعديل: 

ال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه 

البدني على المحكوم عليه الذي لم 

من العمر ثماني عشرة  أتميكن قد 

 .التنفيذ بهوقت  ميالدية كاملةسنة 

 (70مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (70مادة )

 

 

 

اإلكراه ال يجوز التنفيذ بطريق 

البدني على المحكوم عليه الذي لم 

يكن قد بلغ من العمر ثماني عشرة 

 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
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 (71مادة )

ال يجوز أن يحضر محاكمة الطفل 

أمام محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

أو اللجنة القضائية للطفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنه بحسب 

والمحامون، ومن األحوال، والشهود 

تجيز له المحكمة الحضور بإذن 

 خاص.

وللمحكمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو 

بإخراج ولي أمره أو المسئول عنه 

إذا رأت ضرورة لذلك، وال يجوز 

الحكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل ما 

 تم في غيبته من إجراءات.

ور ويجوز إعفاء الطفل من حض

المحاكمة بنفسه إذا اقتضت مصلحته 

ذلك، ويكتفى بحضور ولي أمره أو 

 (71مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (71مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (71مادة )

ال يجوز أن يحضر محاكمة الطفل 

أمام محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

أو اللجنة القضائية للطفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنه بحسب 

األحوال، والشهود والمحامون، ومن 

تجيز له المحكمة الحضور بإذن 

 خاص.

وللمحكمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو 

اج ولي أمره أو المسئول عنه بإخر

إذا رأت ضرورة لذلك، وال يجوز 

الحكم باإلدانة إال بعد إفهام الطفل ما 

 تم في غيبته من إجراءات.

ويجوز إعفاء الطفل من حضور 

المحاكمة بنفسه إذا اقتضت مصلحته 

، ويكتفى بحضور ولي أمره أو ذلك
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المسئول عنه نيابة عنه، وفي هذه 

 الحالة يعتبر الحكم حضورياً.

ول عنه نيابة عنه، وفي هذه ؤالمس

 .ـًاوريحضالحالة يعتبر الحكم 

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخولهم 

الوزير المعني بشئون العدل باالتفاق 

مع الوزير المعني بشئون التنمية 

االجتماعية، سلطة الضبط القضائي 

فيما  -في دوائر اختصاصهم  -

يختص بالجرائم التي تقع من 

األطفال أو التي تقع عليهم وحاالت 

ملتهم، تعرضهم للخطر أو إساءة معا

وسائر الجرائم المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

 (72مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (72مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخولهم 

الوزير المعني بشئون العدل باالتفاق 

المعني بشئون التنمية مع الوزير 

االجتماعية، سلطة الضبط القضائي 

فيما  -في دوائر اختصاصهم  -

يختص بالجرائم التي تقع من 

األطفال أو التي تقع عليهم وحاالت 

تعرضهم للخطر أو إساءة معاملتهم، 

وسائر الجرائم المنصوص عليها في 

 هذا القانون.

 (73مادة )

 

 

 

 (73مادة )

( ميالدية كاملةإضافة عبارة ) -1

( خمس عشرة سنةبعد عبارة )

 الواردة في الفقرة األولى.

 (73مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

إضافة عبارة ب مجلس النواب الموقر

خمس ( بعد عبارة )ميالدية كاملة)

 (73مادة )
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ولى من استثناًء من حكم الفقرة األ

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

المحكمة الكبرى الجنائية بنظر 

قضايا الجنايات التي يتهم فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

خمس عشرة سنة وقت ارتكاب 

الجريمة، متى أسهم في ارتكاب 

الجريمة شخص بالغ أو أكثر، 

ويعاون المحكمة خبيران من 

وص المنص االجتماعيينالخبراء 

( من هذا القانون 8عليهم في المادة )

تندبهما المحكمة من بين هؤالء 

الخبراء، على أن يكون أحدهما على 

 األقل من النساء.

( االجتماعيينحذف كلمة ) -2

 الواردة في الفقرتين األولى والثانية.

 نص المادة بعد التعديل:

استثناًء من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

المحكمة الكبرى الجنائية بنظر 

قضايا الجنايات التي يتهم فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 ميالدية كاملةخمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم 

في ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

كمة خبيران من أكثر، ويعاون المح

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8)

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

 يكون أحدهما على األقل من النساء.

 

( الواردة في الفقرة عشرة سنة

( االجتماعيينحذف كلمة )، واألولى

 الواردة في الفقرتين األولى والثانية.

 

 

 

استثناًء من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

المحكمة الكبرى الجنائية بنظر 

قضايا الجنايات التي يتهم فيها 

األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 

 ميالدية كاملةخمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم 

في ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

أكثر، ويعاون المحكمة خبيران من 

الخبراء المنصوص عليهم في المادة 

( من هذا القانون تندبهما المحكمة 8)

من بين هؤالء الخبراء، على أن 

 يكون أحدهما على األقل من النساء.
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وقبل أن تصدر حكمها، يجب على 

المحكمة أن تبحث ظروف الطفل من 

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآراء من تراه من الخبراء 

وغيرهم، وأن تفرد  االجتماعيين

مداولةً مستقلةً لمسألة ثبوت الجريمة 

المنسوبة للطفل وما يناسبها من 

 عقوبة.

وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجنائية بنظر الطعون في األحكام 

التي تصدرها المحكمة الكبرى 

الجنائية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

لإلجراءات والمواعيد المنصوص 

 عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.

وقبل أن تصدر حكمها، يجب على 

المحكمة أن تبحث ظروف الطفل من 

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

غيرهم، بآراء من تراه من الخبراء و

وأن تفرد مداولةً مستقلةً لمسألة 

ثبوت الجريمة المنسوبة للطفل وما 

 يناسبها من عقوبة.

 

وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجنائية بنظر الطعون في األحكام 

التي تصدرها المحكمة الكبرى 

الجنائية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

المواعيد المنصوص لإلجراءات و

 عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.

وقبل أن تصدر حكمها، يجب على 

أن تبحث ظروف الطفل من  المحكمة

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك 

بآراء من تراه من الخبراء وغيرهم، 

وأن تفرد مداولةً مستقلةً لمسألة 

ثبوت الجريمة المنسوبة للطفل وما 

 يناسبها من عقوبة.

 

وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجنائية بنظر الطعون في األحكام 

التي تصدرها المحكمة الكبرى 

لجنائية في القضايا المذكورة في ا

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

لإلجراءات والمواعيد المنصوص 

 عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.
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 (74مادة )

 

 

 

 

 

 

 االجتماعيونينشئ الخبراء 

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون لكل طفل من األطفال 

المعروضين على محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة 

ً يتضمن  القضائية للطفولة، ملفا

تقريراً كامالً بحالته التعليمية 

والنفسية والعقلية والبدنية 

واالجتماعية، وعلى محكمة العدالة 

مختصة أو اإلصالحية للطفل ال

 (74مادة )

( االجتماعيونكلمة )حذف  -1

 الواردة في الفقرة األولى.

تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة  -2

في ( المساءلة( لتصبح ))المسائلة

 نهاية المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

المنصوص عليهم في  ينشئ الخبراء

( من هذا القانون لكل طفل 8المادة )

من األطفال المعروضين على 

لطفل أو محاكم العدالة اإلصالحية ل

اللجنة القضائية للطفولة، ملفاً 

يتضمن تقريراً كامالً بحالته 

التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية 

واالجتماعية، وعلى محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة أو 

 (74مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في الفقرة االجتماعيون)

تصحيح الخطأ اإلمالئي ، واألولى

( لتصبح )المسائلةفي كلمة 

 في نهاية المادة.( المساءلة)

 

 (74مادة )

 

 

 

 

 

 

المنصوص عليهم في  ينشئ الخبراء

( من هذا القانون لكل طفل 8المادة )

من األطفال المعروضين على 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل أو 

اللجنة القضائية للطفولة، ملفاً 

يتضمن تقريراً كامالً بحالته 

التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية 

واالجتماعية، وعلى محكمة العدالة 

ختصة أو اإلصالحية للطفل الم
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اللجنة التصرف في الدعوى على 

 ضوء ما ورد في هذا الملف.

ويجب على المحكمة أو اللجنة قبل 

الفصل في الدعوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

بها، ولها أن تأمر بدراسة إضافية 

 .المسائلةلحالة الطفل محل 

وى على اللجنة التصرف في الدع

 ضوء ما ورد في هذا الملف.

ويجب على المحكمة أو اللجنة قبل 

الفصل في الدعوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

بها، ولها أن تأمر بدراسة إضافية 

 .المساءلةلحالة الطفل محل 

وى على اللجنة التصرف في الدع

 ضوء ما ورد في هذا الملف.

ويجب على المحكمة أو اللجنة قبل 

الفصل في الدعوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة فيما ورد 

بها، ولها أن تأمر بدراسة إضافية 

 .المساءلةلحالة الطفل محل 

 (75مادة )

تقبل الدعاوى المدنية الخاصة ال 

باألطفال أمام محاكم العدالة 

 اإلصالحية للطفل.

 (75مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (75مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (75مادة )

ال تقبل الدعاوى المدنية الخاصة 

العدالة باألطفال أمام محاكم 

 اإلصالحية للطفل.

 (76مادة )

يكون الحكم أو القرار الصادر على 

الطفل بأي من التدابير المنصوص 

( 26( إلى )14عليها في المواد من )

 (76مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون

 

 (76مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 (76مادة )

يكون الحكم أو القرار الصادر على 

الطفل بأي من التدابير المنصوص 

( 26( إلى )14عليها في المواد من )
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من هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع 

 حصول استئنافه أو التظلم منه.

من هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع 

 حصول استئنافه أو التظلم منه.

 (77مادة )

األحكام  ال يجوز استئناف

والقرارات التي تصدر بالتوبيخ أو 

( 14بالتسليم وفق أحكام المادتين )

( من هذا القانون إال لخطأ في 15و)

تطبيق القانون أو بطالن في الحكم 

 أو بطالن في اإلجراءات أثر فيه.

 (77مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (77مادة )

نص المادة كما ورد الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 (77مادة )

ال يجوز استئناف األحكام 

والقرارات التي تصدر بالتوبيخ أو 

( 14بالتسليم وفق أحكام المادتين )

( من هذا القانون إال لخطأ في 15و)

تطبيق القانون أو بطالن في الحكم 

 أو بطالن في اإلجراءات أثر فيه.

 (78مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (78مادة )

( الخامسة عشرةتغيير عبارة ) -1

خمس عشرة سنة ميالدية إلى )

 ( في الفقرة األولى.كاملة

( الثامنة عشرةتغيير عبارة ) -2

ثماني عشرة سنة ميالدية إلى )

 ( في الفقرتين الثانية والرابعة.كاملة

 (78مادة )

 لموافقة على نص المادة كما أقرها -

تغيير عبارة ب جلس النواب الموقرم

خمس ( إلى )الخامسة عشرة)

( في عشرة سنة ميالدية كاملة

تغيير عبارة ، والفقرة األولى

ثماني عشرة ( إلى )عشرةالثامنة )

( في الفقرتين سنة ميالدية كاملة

 (78مادة )

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية 

 الخامسة عشرةباعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه 

 رئيس النيابةتغيير عبارة ) -3

وجب ( الواردة بعد عبارة )المختص

النيابة الثانية إلى )( في الفقرة على

 ( وتغيير ما يلزم.العامة

جاز لرئيس استبدال عبارة ) -4

( الواردة في نيابة الطفل المختص

وقت ارتكاب الفقرة الرابعة لتكون )

الجريمة، وجب على النيابة 

، مع تغيير ما (المتخصصة للطفل

 يلزم.

( الواردة أن يرفعتغيير عبارة ) -5

في السطر قبل األخير من المادة 

 (.رفعكون )لت

 نص المادة بعد التعديل:

إذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية 

خمس عشرة باعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ثم  سنة ميالدية كاملة

تغيير عبارة ، والثانية والرابعة

( الواردة المختص رئيس النيابة)

( في الفقرة وجب علىبعد عبارة )

وتغيير  ،(النيابة العامةالثانية إلى )

جاز استبدال عبارة )، وما يلزم

( لرئيس نيابة الطفل المختص

ابعة لتكون الواردة في الفقرة الر

وقت ارتكاب الجريمة، وجب على )

، مع (النيابة المتخصصة للطفل

أن تغيير عبارة )، وتغيير ما يلزم

( الواردة في السطر قبل األخير يرفع

 (.رفعمن المادة لتكون )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية 

خمس عشرة باعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ثم  ميالدية كاملةسنة 
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لم يتجاوزها وقت ارتكاب الجريمة، 

وجب على النيابة العامة، من تلقاء 

نفسها أو بناًء على طلب من الطفل 

المحكوم عليه أو ممن يمثله قانوناً، 

العدالة رفع األمر إلى محكمة 

اإلصالحية للطفل التي أصدرت 

 الحكم إلعادة النظر فيه.

وإذا ُحكم على متهم بعقوبة جنائية 

باعتبار أنه تجاوز الثامنة عشرة من 

عمره، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم 

يبلغها وقت ارتكاب الجريمة، وجب 

على رئيس النيابة المختص، من 

تلقاء نفسه أو بناًء على طلب من 

عليه أو من يمثله، رفع  المحكوم

األمر إلى المحكمة التي أصدرت 

 الحكم إلعادة النظر فيه.

ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها 

وقت ارتكاب الجريمة، وجب على 

النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناًء 

على طلب من الطفل المحكوم عليه 

ممن يمثله قانوناً، رفع األمر إلى أو 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

التي أصدرت الحكم إلعادة النظر 

 فيه.

وإذا ُحكم على متهم بعقوبة جنائية 

سنة  عشرة ثمانيباعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ثم ثبت  ميالدية كاملة

بأوراق رسمية أنه لم يبلغها وقت 

 النيابةارتكاب الجريمة، وجب على 

أو بناًء على  نفسها ، من تلقاءالعامة

طلب من المحكوم عليه أو من يمثله، 

رفع األمر إلى المحكمة التي 

 أصدرت الحكم إلعادة النظر فيه.

ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها 

وقت ارتكاب الجريمة، وجب على 

النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناًء 

على طلب من الطفل المحكوم عليه 

أو ممن يمثله قانوناً، رفع األمر إلى 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

التي أصدرت الحكم إلعادة النظر 

 .فيه

وإذا ُحكم على متهم بعقوبة جنائية 

سنة  عشرة ثمانيباعتبار أنه تجاوز 

من عمره، ثم ثبت  ميالدية كاملة

بأوراق رسمية أنه لم يبلغها وقت 

النيابة ارتكاب الجريمة، وجب على 

أو بناًء على  نفسها ، من تلقاءالعامة

طلب من المحكوم عليه أو من يمثله، 

 رفع األمر إلى المحكمة التي

 أصدرت الحكم إلعادة النظر فيه.
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وفي الحالتين السابقتين، يجب على 

المحكمة وقف تنفيذ الحكم، ويجوز 

إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية 

( من هذا 69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

وإذا حكم على متهم باعتباره طفالً ثم 

بأوراق رسمية أنه تجاوز ثبت 

الثامنة عشرة، جاز لرئيس نيابة 

من تلقاء نفسه أو  -الطفل المختص

بناًء على طلب من المجني عليه إن 

أن يرفع األمر  -وجد أو من يمثله 

إلى محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه 

والتصرف في الدعوى وفق 

 ها.اإلجراءات المعمول ب

وفي الحالتين السابقتين، يجب على 

المحكمة وقف تنفيذ الحكم، ويجوز 

إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية 

ا ( من هذ69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

وإذا حكم على متهم باعتباره طفالً ثم 

ثماني ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز 

وقت ، سنة ميالدية كاملة عشرة

ارتكاب الجريمة، وجب على النيابة 

 نفسهامن تلقاء  - المتخصصة للطفل

أو بناًء على طلب من المجني عليه 

األمر إلى  رفع -إن وجد أو من يمثله 

صالحية للطفل محكمة العدالة اإل

التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه 

والتصرف في الدعوى وفق 

 اإلجراءات المعمول بها.

وفي الحالتين السابقتين، يجب على 

المحكمة وقف تنفيذ الحكم، ويجوز 

إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية 

( من هذا 69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

وإذا حكم على متهم باعتباره طفالً ثم 

ثماني ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز 

وقت ، كاملة سنة ميالدية عشرة

ارتكاب الجريمة، وجب على النيابة 

 نفسهامن تلقاء  - المتخصصة للطفل

أو بناًء على طلب من المجني عليه 

األمر إلى  رفع -إن وجد أو من يمثله 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه 

والتصرف في الدعوى وفق 

 اإلجراءات المعمول بها.
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 (79مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتولى رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل الفصل في جميع 

المنازعات وإصدار القرارات 

 (79مادة )

على أن يتقيد في عبارة ) تغيير -1

اإلشكال في التنفيذ بالقواعد 

المنصوص عليها في قانون 

( الواردة في اإلجراءات الجنائية

على أن السطر الثالث لتصبح )

يطبق القواعد المنصوص عليها في 

 (.قانون اإلجراءات الجنائية

( االجتماعيينحذف كلمتي ) -2

( الواردتين في الفقرة االجتماعيو)

 الثانية.

 نص المادة بعد التعديل:

 

 

يتولى رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل الفصل في جميع 

المنازعات وإصدار القرارات 

 (79مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

على أن يتقيد في اإلشكال في )

التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها 

( في قانون اإلجراءات الجنائية

الواردة في السطر الثالث لتصبح 

على أن يطبق القواعد المنصوص )

عليها في قانون اإلجراءات 

مع تصحيح الخطأ  ،(الجنائية

محل  )تطبق(حالل كلمة إاللغوي ب

 )يطبق(.

( االجتماعيين) ذف كلمتيحو

الواردتين في الفقرة  (االجتماعيو)

 الثانية.

 

 

 (79مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتولى رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل الفصل في جميع 

المنازعات وإصدار القرارات 
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واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

المحكمة، على أن يتقيد في اإلشكال 

في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها 

الجنائية. في قانون اإلجراءات 

ويكون لرئيس اللجنة القضائية 

للطفولة االختصاص نفسه بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو أحد الخبراء 

بناًء على ندب  -لديها  االجتماعيين

بزيارات  -من رئيس المحكمة 

دورية لألطفال المودعين بأحكام 

 وقرارات المحكمة في دور

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

على أن يطبق القواعد المحكمة، 

المنصوص عليها في قانون 

. ويكون لرئيس اإلجراءات الجنائية

لجنة القضائية للطفولة ال

اص نفسه بالنسبة لقرارات االختص

 اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو أحد الخبراء 

بناًء على ندب من رئيس  -لديها 

بزيارات دورية لألطفال  -المحكمة 

المودعين بأحكام وقرارات المحكمة 

في دور ومؤسسات ومراكز التأهيل 

رعاية االجتماعية والتدريب وال

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات 

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

طبق القواعد تعلى أن المحكمة، 

المنصوص عليها في قانون 

ويكون لرئيس . اإلجراءات الجنائية

اللجنة القضائية للطفولة 

اص نفسه بالنسبة لقرارات االختص

 اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

و أحد الخبراء اإلصالحية للطفل أ

بناًء على ندب من رئيس  -لديها 

بزيارات دورية لألطفال  -المحكمة 

المودعين بأحكام وقرارات المحكمة 

في دور ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات، وغيرها من األماكن 

للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات 
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للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات 

المحكمة، وإعداد تقارير عن حالتهم 

وتقديمها إلى رئيس المحكمة كل ستة 

أشهر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضائية  االجتماعي

ام بالعمل نفسه وبذات للطفولة القي

 الطريقة بالنسبة لقرارات اللجنة.

وفي ضوء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

الطفل، بمراعاة اإلجراءات 

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

القانون وفي قانون اإلجراءات 

 الجنائية.

المحكمة، وإعداد تقارير عن حالتهم 

وتقديمها إلى رئيس المحكمة كل ستة 

أشهر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضائية للطفولة القيام 

بالعمل نفسه وبذات الطريقة بالنسبة 

 للجنة.لقرارات ا

 

وفي ضوء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

الطفل، بمراعاة اإلجراءات 

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

ن وفي قانون اإلجراءات القانو

 الجنائية.

لتهم المحكمة، وإعداد تقارير عن حا

وتقديمها إلى رئيس المحكمة كل ستة 

أشهر التخاذ الالزم. ويتولى الخبير 

عضو اللجنة القضائية للطفولة القيام 

بالعمل نفسه وبذات الطريقة بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

 

وفي ضوء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

فل، بمراعاة اإلجراءات الط

والضوابط المنصوص عليها في هذا 

ن وفي قانون اإلجراءات القانو

 الجنائية.
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 (80مادة )

 

 

 

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء 

ون المكلفين بمتابعة شئ االجتماعيين

أولئك األطفال بكافة المعلومات عن 

مختلف جوانب حالة الطفل المعني، 

ليتمكنوا من إعداد التقارير المذكورة 

 ( من هذا القانون.79في المادة )

 (80مادة )

( الواردة االجتماعيينحذف كلمة ) -

 في الفقرة األولى من المادة.

 نص المادة بعد التعديل:

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

دع فيها أطفال والمستشفيات المو

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء المكلفين 

بمتابعة شئون أولئك األطفال بكافة 

المعلومات عن مختلف جوانب حالة 

الطفل المعني، ليتمكنوا من إعداد 

( 79المادة ) التقارير المذكورة في

 من هذا القانون.

 (80مادة )

 كما أقرهلموافقة على نص المادة ا -

حذف كلمة ب مجلس النواب الموقر

( الواردة في الفقرة االجتماعيين)

 األولى من المادة.

 

 (80مادة )

 

 

 

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

بأحكام أو أوامر أو قرارات من 

اإلصالحية للطفل محكمة العدالة 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

إمداد القضاة أو الخبراء المكلفين 

بمتابعة شئون أولئك األطفال بكافة 

المعلومات عن مختلف جوانب حالة 

الطفل المعني، ليتمكنوا من إعداد 

( 79التقارير المذكورة في المادة )

 من هذا القانون.
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ويجب على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبالغ 

حوال بحسب األ -المحكمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطفل أو  -

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

ويجب على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبالغ 

بحسب األحوال  -المحكمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطفل أو  -

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

ولين في الدور ؤويجب على المس

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبالغ 

بحسب األحوال  -المحكمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطفل أو  -

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

 (81مادة )

 

 

 

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

قانون ( من هذا ال26( إلى )14)

أُغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق 

به، إال بقرار من رئيس محكمة 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو رئيس اللجنة القضائية للطفولة، 

 (81مادة )

( الواردة االجتماعيحذف كلمة ) -

 المادة.في نهاية 

 نص المادة بعد التعديل:

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى )14)

أُغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق 

به، إال بقرار من رئيس محكمة 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو رئيس اللجنة القضائية للطفولة، 

 (81مادة )

 الموافقة على نص المادة كما أقره -

 مجلس النواب الموقر.

 (81ادة )م

 

 

 

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من هذا القانون 26( إلى )14)

أُغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق 

به، إال بقرار من رئيس محكمة 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

أو رئيس اللجنة القضائية للطفولة، 
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بناًء على طلب النيابة المتخصصة 

للطفل وبعد أخذ رأي الخبير 

 .االجتماعي

لب النيابة المتخصصة بناًء على ط

 للطفل وبعد أخذ رأي الخبير.

بناًء على طلب النيابة المتخصصة 

 أخذ رأي الخبير.للطفل وبعد 

 (82مادة )

ال يلتزم الطفل بأداء أية رسوم أو 

مصاريف للتقاضي أمام اللجنة 

القضائية للطفولة وجميع المحاكم في 

الدعاوى المرتبطة بتطبيق أحكام 

 هذا القانون.

 (82مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 (82مادة )

المادة كما ورد الموافقة على نص  -

 في مشروع القانون.

 

 (82مادة )

ال يلتزم الطفل بأداء أية رسوم أو 

مصاريف للتقاضي أمام اللجنة 

القضائية للطفولة وجميع المحاكم في 

الدعاوى المرتبطة بتطبيق أحكام 

 هذا القانون.

 (83مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (83مادة )

( ميالدية كاملةإضافة عبارة ) -1

( خمس عشرة سنةبعد عبارة )

 الواردة في الفقرة األولى.

المنصوص عليه إضافة عبارة ) -2

( في الفقرة األولى من هذه المادة

في مركز اإلصالح بعد عبارة )

 (.والتأهيل

 (83مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

عبارة  إضافةب مجلس النواب الموقر

خمس ( بعد عبارة )ميالدية كاملة)

( الواردة في الفقرة عشرة سنة

المنصوص إضافة عبارة )، واألولى

عليه في الفقرة األولى من هذه 

 (83مادة )
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يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

األطفال الذين المحكوم بها على 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

في مراكز خاصة لإلصالح 

والتأهيل يصدر بتنظيمها قرار من 

وزير الداخلية باالتفاق مع الوزير 

 المعني بشئون التنمية االجتماعية.

 

فإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين 

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 

أحد المراكز المتبقية من العقوبة في 

 التابعة لمؤسسة اإلصالح والتأهيل.

ومع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

على الطفل في مركز اإلصالح 

والتأهيل إذا لم يكن هناك خطورة من 

 نص المادة بعد التعديل:

 

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

المحكوم بها على األطفال الذين 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

اكز خاصة في مر ميالدية كاملة

لإلصالح والتأهيل يصدر بتنظيمها 

قرار من وزير الداخلية باالتفاق مع 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 االجتماعية.

فإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين 

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 

المتبقية من العقوبة في أحد المراكز 

 التابعة لمؤسسة اإلصالح والتأهيل.

ع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ وم

على الطفل في مركز اإلصالح 

المنصوص عليه في  والتأهيل

في مركز ( بعد عبارة )المادة

 (.اإلصالح والتأهيل

 

 

 

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

المحكوم بها على األطفال الذين 

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

في مراكز خاصة  ميالدية كاملة

لإلصالح والتأهيل يصدر بتنظيمها 

قرار من وزير الداخلية باالتفاق مع 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 االجتماعية.

رين فإذا بلغ الطفل سن الحادية والعش

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 

المتبقية من العقوبة في أحد المراكز 

 التابعة لمؤسسة اإلصالح والتأهيل.

ومع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ 

على الطفل في مركز اإلصالح 

المنصوص عليه في  والتأهيل
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ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة 

 ال تجاوز ستة أشهر. 

إذا لم  الفقرة األولى من هذه المادة

يكن هناك خطورة من ذلك وكانت 

المدة الباقية من العقوبة ال تجاوز 

 ستة أشهر. 

إذا لم  الفقرة األولى من هذه المادة

يكن هناك خطورة من ذلك وكانت 

دة الباقية من العقوبة ال تجاوز الم

 ستة أشهر. 

 (84مادة )

يُنشأ لكل طفل وقّعت عليه عقوبة أو 

تدبير ملف تنفيذ خاص به، يضم إليه 

ملف الموضوع وتودع فيه جميع 

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثبت 

فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من 

قرارات وأوامر وأحكام، يعرض 

رئيس محكمة العدالة هذا الملف على 

اإلصالحية للطفل المختصة أو 

رئيس اللجنة القضائية للطفولة قبل 

اتخاذ أي إجراء يتعلق بالطفل، مما 

يدخل في اختصاص المحكمة أو 

 اللجنة بمقتضى هذا القانون.

 (84مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (84مادة )

فيما "حذف عبارة قررت اللجنة  -

عدا تلك التي تستصدر للجهات التي 

الواردة  "تحددها الالئحة التنفيذية

 من المادة. الثانيةفي نهاية الفقرة 

 (84مادة )

عليه عقوبة أو يُنشأ لكل طفل وقّعت 

تدبير ملف تنفيذ خاص به، يضم إليه 

ملف الموضوع وتودع فيه جميع 

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثبت 

فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من 

قرارات وأوامر وأحكام، يعرض 

هذا الملف على رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة أو 

قبل  رئيس اللجنة القضائية للطفولة

اتخاذ أي إجراء يتعلق بالطفل، مما 

يدخل في اختصاص المحكمة أو 

 اللجنة بمقتضى هذا القانون.
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وال تدرج األحكام الصادرة ضد 

فيما عدا الطفل في صحف أسبقياته، 

تلك التي تستصدر للجهات التي 

 دها الالئحة التنفيذية.تحد

لصادرة ضد وال تدرج األحكام ا

 .الطفل في صحف أسبقياته

 (85مادة )

 

 

 

 

 

تكون للجهة المختصة بوزارة 

الداخلية كافة الصالحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجرائم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

للخطر التي يوجدون فيها، مع 

 (85مادة )

مع مراعاة صياغة عبارة )إعادة  -

االختصاصات المعقودة بمركز 

مع مراعاة ( لتصبح )حماية الطفل

 (. اختصاصات مركز حماية الطفل

 نص المادة بعد التعديل:

تكون للجهة المختصة بوزارة 

الداخلية كافة الصالحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجرائم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

مع للخطر التي يوجدون فيها، 

 (85مادة )

دة كما ورد الموافقة على نص الما -

 في مشروع القانون.

 

 (85مادة )

 

 

 

 

 

تكون للجهة المختصة بوزارة 

الداخلية كافة الصالحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجرائم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

للخطر التي يوجدون فيها، مع 
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مراعاة االختصاصات المعقودة 

 بمركز حماية الطفل.

مراعاة اختصاصات مركز حماية 

 .الطفل

لمعقودة مراعاة االختصاصات ا

 بمركز حماية الطفل.

 (86مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثناء تنفيذ أي من  -يكون للطفل 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الحق في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحل التعليم 

 (86مادة )

المنصوص عليها تغيير عبارة ) -

( من 47( إلى )44في المواد من )

 2015( لسنة 131القرار رقم )

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون 

والتأهيل الصادر مؤسسة اإلصالح 

( 2014 ( لسنة18بالقانون رقم )

الصادرة بموجب القانون لتكون )

بإصدار  2014( لسنة 18رقم )

 .(قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل

 ص المادة بعد التعديل:ن

أثناء تنفيذ أي من  -يكون للطفل 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الحق في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحل التعليم 

 (86مادة )

فقة على نص المادة كما أقره الموا -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

المنصوص عليها في المواد من )

( من القرار رقم 47( إلى )44)

بشأن الالئحة  2015( لسنة 131)

التنفيذية لقانون مؤسسة اإلصالح 

والتأهيل الصادر بالقانون رقم 

( لتكون 2014 ( لسنة18)

الصادرة بموجب القانون رقم )

بإصدار قانون  2014( لسنة 18)

 .(مؤسسة اإلصالح والتأهيل

 (86مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثناء تنفيذ أي من  -يكون للطفل 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الحق في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحل التعليم 
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المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

واإلجراءات المنصوص عليها في 

( من 47( إلى )44المواد من )

 2015( لسنة 131القرار رقم )

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون 

در مؤسسة اإلصالح والتأهيل الصا

 .2014( لسنة 18بالقانون رقم )

المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

الصادرة بموجب  واإلجراءات

 2014( لسنة 18القانون رقم )

بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح 

 .والتأهيل

ا للضوابط ـً المختلفة، وذلك وفق

الصادرة بموجب  واإلجراءات

 2014( لسنة 18ن رقم )القانو

بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح 

 .والتأهيل

 (87مادة )

 

 

 

 

 

 

بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة 

( من قانون العقوبات الصادر 1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 (87مادة )

( في بداية بمراعاةتغيير كلمة ) -1

 (.مع مراعاةالمادة لتكون )

( الواردة رئيستغيير كلمة )و -2

في السطر الثالث من المادة إلى 

 (.وقاضي)

 نص المادة بعد التعديل:

الفقرة الرابعة من المادة  مع مراعاة

( من قانون العقوبات الصادر 1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 (87مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير كلمة ب مجلس النواب الموقر

المادة لتكون  صدر( في بمراعاة)

تغيير كلمة ، و(مع مراعاة)

   بداية المادة( الواردة في رئيس)و

 (.وقاضيإلى )

 

 (87مادة )

 

 

 

 

 

 

الفقرة الرابعة من المادة  مع مراعاة

( من قانون العقوبات الصادر 1)

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )
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، تشكل لجنة قضائية من 1976

رئيس محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل ورئيس محكمة 

اإلصالحية الصغرى للطفل العدالة 

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

استبدال العقوبات المقضي بها قبل 

نفاذ هذا القانون بناًء على تقرير من 

مركز اإلصالح والتأهيل تقدمه 

النيابة العامة، ويصدر قرار من 

المجلس األعلى للقضاء بتنظيم آلية 

 يد مواعيد جلساتها.عمل اللجنة وتحد

، تشكل لجنة قضائية من 1976

رئيس محكمة العدالة اإلصالحية 

محكمة  وقاضيالكبرى للطفل 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل 

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

ستبدال العقوبات المقضي بها قبل ا

نفاذ هذا القانون بناًء على تقرير من 

مركز اإلصالح والتأهيل تقدمه 

النيابة العامة، ويصدر قرار من 

المجلس األعلى للقضاء بتنظيم آلية 

 عمل اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها.

، تشكل لجنة قضائية من 1976

رئيس محكمة العدالة اإلصالحية 

محكمة  وقاضيالكبرى للطفل 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل 

وقاضي تنفيذ العقاب وعضو من 

النيابة العامة تختص بتلقي طلبات 

استبدال العقوبات المقضي بها قبل 

نفاذ هذا القانون بناًء على تقرير من 

هيل تقدمه مركز اإلصالح والتأ

النيابة العامة، ويصدر قرار من 

المجلس األعلى للقضاء بتنظيم آلية 

 عمل اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها.

 (88مادة )

 

 

 

 

 (88مادة )

الخبراء تغيير عبارة ) -

الخبراء ( لتصبح )االجتماعيين

األخصائيين في المجاالت 

 (88مادة )

الموافقة على نص المادة كما أقره  -

تغيير عبارة ب مجلس النواب الموقر

( لتصبح الخبراء االجتماعيين)

الخبراء األخصائيين في المجاالت )

 (88مادة )
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

 

 

 

ال تخل أحكام هذا القانون 

باختصاص القضاء العسكري بنظر 

الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً 

ألحكام قانون القضاء العسكري 

( 34بقانون رقم )الصادر بالمرسوم 

، على أن تطبق المحاكم 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 

والعقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

ويتم تعيين الخبراء االجتماعيين لدى 

المحاكم العسكرية وتنظيم عملهم 

بقرار يصدر من القائد العام لقوة 

بل دفاع البحرين، على أن يحلفوا ق

مباشرة عملهم اليمين المذكورة في 

( في الفقرة االجتماعية والنفسية

 الثانية من المادة.

 التعديل:نص المادة بعد 

ال تخل أحكام هذا القانون 

باختصاص القضاء العسكري بنظر 

الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً 

ألحكام قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، على أن تطبق المحاكم 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 

والعقوبات والتدابير المنصوص 

 هذا القانون.عليها في 

الخبراء األخصائيين في ويتم تعيين 

لدى  المجاالت االجتماعية والنفسية

المحاكم العسكرية وتنظيم عملهم 

بقرار يصدر من القائد العام لقوة 

دفاع البحرين، على أن يحلفوا قبل 

( في الفقرة االجتماعية والنفسية

 الثانية من المادة.

 

 

 

 

ال تخل أحكام هذا القانون 

القضاء العسكري بنظر باختصاص 

الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً 

ألحكام قانون القضاء العسكري 

( 34الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، على أن تطبق المحاكم 2002لسنة 

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 

والعقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

في  الخبراء األخصائيينويتم تعيين 

لدى  المجاالت االجتماعية والنفسية

المحاكم العسكرية وتنظيم عملهم 

بقرار يصدر من القائد العام لقوة 

دفاع البحرين، على أن يحلفوا قبل 
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 اللجنة نص املادة كما أقرته توصية اللجنة قرار جملس النواب نص مشروع القانون

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة )

 القانون أمام وزير شئون الدفاع.

مباشرة عملهم اليمين المذكورة في 

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة )

 ير شئون الدفاع.القانون أمام وز

مباشرة عملهم اليمين المذكورة في 

( من هذا 8الفقرة الثانية من المادة )

 القانون أمام وزير شئون الدفاع.

 (89مادة )

الواردة في قانون تطبق األحكام 

العقوبات وقانون اإلجراءات 

الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في 

 هذا القانون.

 (89مادة )

الموافقة على المادة كما وردت في  -

 مشروع القانون.

 

 (89مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 (89مادة )

تطبق األحكام الواردة في قانون 

بات وقانون اإلجراءات العقو

الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في 

 هذا القانون.

 



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 
 

 املرفق الثالث
 قرار جملس النواب ومرفقاته

 
 
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 ( 45مادة ) 
 

 : من املشروع بقانون   ( 45) نص املادة  
 

 : توصية اللجنة 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 

 املرفق الرابع
ة ومذكر ، املذكورمشروع القانون 

 هيئة التشريع والرأي القانوين
 بشأنه

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



















































































 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 

 املرفق اخلامس
رأي جلنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية
 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020 مايو 10 التاريخ:
 

 

 

 ةاحملرتم           ة/ هالة رمزي فايزسعادة األستاذ

 رئيــس جلنــة شؤون املرأة والطفل                    

 
 

بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من  قانونمشروع الموضوع: 

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

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق  م2020 مايو 6بتاريخ      

بإصدار  مشروع قانون ، نسخة من(2د  5ص ل ت ق/ ف  393م )ضمن كتابه رق

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

ته وإبداء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش، م2019( لسنة 20)

 .للجنة شؤون المرأة والطفلالمالحظات عليه 

 



2 

 

 

 

 

، الثاني والثالثينعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماعها  م2020مايو  7 وبتاريخ

  .قرار مجلس النواب بشأنه، وقانونال مشروع حيث اطلعت على

 

لمبادئ وأحكام  قانونال مشررررررو  إلى عدم مخالفة –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة      

 .  الدستور

  

 رأي اللجنة:

بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من  مشروع قانونسالمة  ترى اللجنة      

  .الناحيتين الدستورية والقانونيةمن ، م2019( لسنة 20سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 ساملرفق الساد
 رأي جلنة حقوق اإلنسان ابجمللس

 
 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 









 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 املرفق السابع
رأي وزارة العدل والشؤون 

 اإلسالمية واألوقاف
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



































 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 املرفق الثامن
رأي وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 







 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 املرفق التاسع
 رأي وزارة الداخلية

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 







 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 عاشراملرفق ال
 رأي اجمللس األعلى للقضاء

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 







 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 شرعادي املرفق احل
 رأي اجمللس األعلى للمرأة

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 















 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 شر عثايناملرفق ال
رأي املؤسسة الوطنية حلقوق 

 اإلنسان
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

 

hzd/mas 

 

 علي بن صالح الصالح الموقرمعايل السيد 

 الشورىرئيـــس مجلـــس 

 تحية طيبة،

 سسة الوطنية لحقوق اإلنسان بخصوصمرئيات المؤ الموضوع: 

 المعاملة سوء من وحمايتهم لألطفال اإلصالحية العدالة قانون بإصدار قانون مشروع

 2019 لسنة( 20) رقم للمرسوم المرافق

بشـــــــــ ن طل   2020 مايو 17( المؤرخ يف 2د  5م م ط / ف  7باإلشـــــــــار  عا يكا  معالي م رقم )

بمجلســـــــــ م الموقر مرئيات المؤســـــــــســـــــــة الوطنية لحقوق اإلنســـــــــان  شـــــــــؤون المر   والكف لجنة 

المعاملة،  ســوء من وحمايتهم لألطفال اإلصــالحيةالعدالة  قانون بإصــدار قانون مشــروع بخصــوص

 .2019 لسنة( 20) رقم للمرسوم المرافق

وعليه، يســـرن  ن  رفق لمعالي م مرئيات المؤســـســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان بخصـــوص مشـــروع 

 .قانون المذكور  عالهال

 شاكرين ومقدرين تعاون معالي م المستمر معنا لما فيه يير وتقدم وطننا العزيز.

 وتفضلوا بقبول فائق التحية ووافر االحترام.

 

 
 مــــــــــــاريــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــوري

 رئيسة مجلس المفوضين

3-2/118/2020 

 هـ 1441 ذي القعد  14

 م 2020 يونيو 5
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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بخصوص 

 مشروع قانون بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

 (2019( لسنـــــــــــة 20المرافـــــــــــق للمرســــــــــوم رقم ))

 

 مقدمة:

الموقر يف كل ما يتعلق بالمســــــــــائل بات الصــــــــــلة بحقوق  الشــــــــــور تثمينا للجهود التي يوليها مجلس 

اإلنســــان بارت ارم المؤســــســــة الدســــتويية القــــامنة لحماية الحقوق والحليات العامة  وم  كامل التقدير 

اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء بإصدار قانون العدالة مشروع قانون لالرت ارات التي يرمي إليها 

بالمجلس  فإن المؤســــــســــــة تحيل مرئياتها حول  شــــــؤون المرطف وال فل  وبناًء رلى طلب لجنة المعاملة

للجنة الموقرف  واضعة يف االرت ار طحكام الدستور والصكوك واالتفاقيات الدولية لحقوق  القانون مشروع

 اإلنسان بات الصلة.

  2014( لســنة 26للمؤســســة من مالل ما تقــمنتم طحكام قانون إنشــائها رقم ) مقررفولما كانت الوالية ال

( والتي تنص 12وبالتحديد الفقرف )ب( من المادف ) 2016( لســــــــنة 20المعدل بالمرســــــــوم بقانون رقم )

 :لهارلى طن 

دراســـة التشـــليعات والنعم المعمول بها يف المملكة المتعلقة بحقوق اإلنســـان والتوصـــية "

ماصـــة فيما يتعلق باتســـاق هشم التشـــليعات م  الت امات  مناســـ ة راها تديالت التي بالتع

التوصية بإصدار تشليعات جديدف بات صلة  االمملكة الدولية بحقوق اإلنسان  كما يكون له

 ".بحقوق اإلنسان

( مادف  جاءت مجملها متوافقة رلى 89طن مشــــــــــروع القانون يتكون يف مجمورم من ردد ) وبالرغم من

نحو صليح م  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان بات الصلة بققاء األحداث والعدالة اإلصالحية لألطفال  

ا طو تأ يرً  بعض يفارتأت طن ت دي مرئياتها مؤســـســـة إال طن ال ا م اشـــرا المواضـــ  التي تر  طن لها مســـاســـً

من  (84) والمادف( 12( من المادف )10ال ند رقم ) ى حقوق اإلنســـــــــان وحلياتم األســـــــــاســـــــــية وبل  يفرل

رندما كان المشـروع الما ل منعوًرا  -ابتداءً –   رغم طنها كانت تأمل إبداء تل  المالحعاتمشـروع القانون

  طمام مجلس النواب الموقر.
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 بخصوص مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 مشروع قانون بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

 (2019( لسنـــــــــــة 20المرافـــــــــــق للمرســــــــــوم رقم ))

 

 | الملخص التنفيـــــشي |

انون قمشـــــروع األســـــس والم ادي التي يقوم رليها  -رالًيا  - لحقوق اإلنســـــان الوطنية تثمن المؤســـــســـــة

( 20بإصــــــدار قانون العدالة اإلصــــــالحية لألطفال وحمايتهم من ســــــوء المعاملة  المرافق للمرســــــوم رقم )

مة يف ســــــو  تشــــــكل إضــــــافية نورية قي  قانون التر  طن األحكام التي تقــــــمنها مشــــــروع   و 2019لســــــنة 

  إال طنها تأمل إرادف الحداث والحماية الجنائية لألطفالمنعومة التشــــــــليعية الســــــــيما يف مجال ققــــــــاء األ

ا لمــا انتهى إليــم قرار  قـانونالمشــــــــــروع من  (84)المــادف و (12( من المــادف )10ال نــد رقم ) النعر يف وفقــً

 وبل  رلى النحو اآليت:  مجلس النواب الموقر

 :يف مشروع القانون وفًقا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر (12المادف )من  (10ال ند )

( من 10( الواردين يف ال ند )مارًقا(  )ســـيل الســـلوكالمؤســـســـة إرادف النعر يف مصـــ لحي ) تســـتحســـن

  من مالل بيان األوصــــــــــا  القانونية لهشين الفعلين رلى نحو واضــــــــــح ( يف مشــــــــــروع القانون12المادف )

طي ودقيق ومنقــــ   من ناحية الصــــياغة التي ال ل س فيها  منًعا من تعدد االجتهادات والتفســــيرات من 

جهـــة كـــانـــت يف مرحلتي التحقيق والمحـــاكمـــة  ورلى نحو يواءم م ـــدط المشــــــــــروريـــة ال م الت  يق رلى 

 .النصوص القانونية يف مجال العدالة الجنائية

 

 :مشروع القانون يف مشروع القانون وفًقا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر من (84المادف )

( كما وردت يف مشروع القانون 84صياغة الفقرف الثانية من المادف )يف تستحسن المؤسسة إرادف النعر 

يحعر االطالع رلى الســجالت  من مالل إيراد نص صــليحوفًقا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر  

األشخاص المعنيين بصفة م اشرف بالتصر  يف الققية محل ال حث الخاصة بالمدانين من األطفال ردا 

شـــــــ ب طســـــــماء   م  تقلير حكم وجويب يققـــــــي باألشـــــــخاص المخولين حســـــــب األصـــــــولغيرهم من  طو

قوارد   تماشـــــًيا م  ( ســـــنة18المدانين األحداث تلقائيا من الســـــجالت الجنائية رند إتمام ال فل ســـــن )

 )قوارد بكين(. إلدارف شؤون األحداث األمم المتحدف النموبجية الدنيا
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 بخصوص مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 مشروع قانون بإصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

 (2019( لسنـــــــــــة 20المرافـــــــــــق للمرســــــــــوم رقم ))

 | المشكرف الشارحة |

محل ال يان   قانونالمشــــــــــروع األســــــــــس والم ادي التي يقوم رليها  -رالًيا  -تثمن المؤســــــــــســــــــــة  .1

توفير المعلة القانونية لحماية األطفال من م ر االنحرا  وتحديد التدابير التي يجو  والمتمثلة يف 

يف الصـــــــكوك الدولية بات  فاتخابها يف هشا الشـــــــأن  مراراف يف بل  لمصـــــــالحهم الفقـــــــلى المقرر 

 .  لغرض تحقيق العدالة اإلصالحية لألطفال يف جمي  مراحل الدرو  الجنائيةمالصلة بحقوقه

واستقراًء من األحكام التي طقرها مشروع القانون تر  المؤسسة طنها سو  تشكل إضافية نورية  .2

  كونها لألطفال الجنائية والحمايةمة يف المنعومة التشــــليعية الســــيما يف مجال ققــــاء األحداث قي  

الدويل  ما طقرتم المعايير الدولية لحقوق اإلنســــــــــان  والتي من طبر ها العهديف مجملها قد روري 

( 56الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الشي انقمت لم مملكة ال حلين بموجب القانون رقم )

(  واتفاقية CCPR  والتعليقات العامة الصــــادرف رن اللجنة المعنية بحقوق اإلنســــان )2006لســــنة 

   والتعليقات العامة1991( لســــــــــنة 16حقوق ال فل  التي انقــــــــــمت لها بموجب القانون رقم )

إلدارف شــــــــــؤون  قوارد األمم المتحدف النموبجية الدنيا(  وCRCالصــــــــــادرف رن لجنة حقوق ال فل )

 .األحداث )قوارد بكين(

متفرقة رلى المواض  البعض يف مجلس النواب الموقر  طقرهاوتشيد المؤسسة بالتعديالت التي  .3

ط ًرا بارً ا يف إر اء المشــــروع  لها مشــــروع القانون  ســــواء الشــــكلية منها طو الموضــــورية  والتي كان

محل الدراســــــــــة متانة يف مجال الصــــــــــياغة القانونية  فقــــــــــاًل رن توفير الحماية القانونية يف مجال 

 العدالة الجنائية لألطفال.

( 12( من المادف )10ال ند رقم ) وبالرغم من بل   تود المؤســــــــســــــــة طن ت دي مرئياتها بخصــــــــوص .4

  كونها ســــو  تع   من وفًقا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب ( من مشــــروع القانون84والمادف )

األمر موائمة مشــروع القانون م  المعايير الدولية بات الصــلة بحقوق اإلنســان المشــار إليها ســلًفا  

مكانة مملكة ال حلين يف المجال التشـــــــــليعي لحقوق هشم الف ة  لتجعل من ب حينها الشي يســـــــــمو

ش  بها يف المجال الحقويق  ورالمة بار ف يف تحمارســــــــــة فقــــــــــلى ي  م -حال صــــــــــدورم  -هشا القانون 

 سجلها طمام المنعمات الدولية واإلقليمية بات الصلة.

 وبل  رلى النحو اآليت:
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 :انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر وفًقا لمايف مشروع القانون  (12المادف )من  (10نص ال ند )

عرضاً للخ ر إبا و جد  يف طي من الحاالت اآلتية: ي عد ال فل م 

من ســـل ة ويل طمرم طو المســـ ول رنم. ويف هشم الحالة  ال يجو  اتخاب  ســـيل الســـلوك  مارقاً إبا كان ( 10)

طو ويل طمرم طو  طحد والديمطي إجراء ضــد ال فل  ولو كان من إجراءات االســتدالل  إال بناًء رلى شــكو  من 

 .المس ول رنم  بحسب األحوال

 سسة الوطنية لحقوق اإلنسان:مرئيات المؤ 

فيم طن يكون ال فل حينها معرًضا للخ ر  الفة اإلشارف حكًما ارت ر( من المادف س10تقمن ال ند ) .1

( من ســـل ة ويل طمرم طو المســـؤول رنم  إال طن المؤســـســـة يف هشا مارًقا(  )ســـيل الســـلوكإبا كان )

من ال فل معرًضا للخ ر  السيما الصدد تتساءل رن المقصود بهابين السلوكين اللشان يجعالن 

 وطن مشروع القانون يف مجملم لم يوض  مرادفهما طو معناهما.

ولكي تكون  العــدالــة الجنــائيــةمجــال لموقرف طن النصــــــــــوص القــانونيــة يف وال يخفى رلى اللجنــة ا .2

ضـــــــــمانات المحاكمة العادلة يل م حتًما طن تخقـــــــــ  لم دط المشـــــــــرورية  من مالل طن م  متوائمة 

الحـــاالت التي يكون فيهـــا ال فـــل و تلـــ  القوانين األفعـــال التي تعـــد من ق يـــل الجرائم تتقــــــــــمن

ا للخ ر   من مالل بيان األوصـــــا  القانونية لتل  األفعال رلى نحو واضـــــح ودقيق ال وبل  معرضـــــً

جانب هشا الم دط القانوين والحقويق  ر  فيم المؤسسة طن ال ند طرالم قدل س فيم  وهو األمر الشي ت

 آن واحد. يف

يؤدي الحتمالية  ســو ( مارًقا(  )ســيل الســلوكورليم  تر  المؤســســة طن اســتخدام مصــ لحي ) .3

ل الســـلوك ومارًقا  ســـواء بل  هادات واآلراء القانونية يف تفســـير متى يكون ال فل ســـيتتعدد االج

 ط ناء مرحلة التحقيق طو المحاكمة.

 :قــــــــومما س 

( من 10( الواردين يف ال ند )مارًقا)  (ســـيل الســـلوكمصـــ لحي ) المؤســـســـة إرادف النعر يفتســـتحســـن 

  من مالل بيان األوصــــــــــا  القانونية لهشين الفعلين رلى نحو واضــــــــــح ( يف مشــــــــــروع القانون12المادف )

من طي  تعدد االجتهادات والتفســــيراتمن   منًعا اال ل س فيه ومنقــــ   من ناحية الصــــياغة التي ودقيق

تحقيق والمحـــاكمـــة  ورلى نحو يواءم م ـــدط المشــــــــــروريـــة ال م الت  يق رلى يف مرحلتي ال جهـــة كـــانـــت

 العدالة الجنائية.القانونية يف مجال النصوص 
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 :مشروع القانون وفًقا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر من (84المادف )نص 

الموضــــوع وتودع فيم ي نشــــأ لكل طفل وق عت رليم رقوبة طو تدبير ملف تنفيش ماص بم  يقــــم إليم ملف 

جمي  األوراق المتعلقة بالتنفيش  كما ي ث ت فيم ما يصــــــــــدر يف شــــــــــأن التنفيش من قرارات وطوامر وطحكام  

يعرض هشا الملف رلى رئيس محكمة العدالة اإلصــــــالحية لل فل المختصــــــة طو رئيس اللجنة الققــــــائية 

ص المحكمة طو اللجنة بمقتقــــــى هشا لل فولة ق ل اتخاب طي إجراء يتعلق بال فل  مما يدمل يف امتصــــــا

 القانون.

وال تدرج األحكام الصـــادرف ضـــد ال فل يف صـــحف طســـ قياتم  فيما ردا تل  التي تســـتصـــدر للجهات التي 

 .تحددها الالئحة التنفيشية

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان:

نتهى إليها قرار مجلس ( من مشــــــــــروع القانون وفًقا لما ا84تقــــــــــمنت الفقرف الثانية من المادف ) .1

النواب الموقرف حكًما قررت بشــــأنم ردم إدراج األحكام الصــــادرف ضــــد ال فل يف صــــحف اســــ قياتم 

يعد اســـــــــتثناء رلى القاردف وفًقا لما تنعمم )كقاردف رامة(  تم اســـــــــتدركت بات الفقرف بحكم آمر 

 .-حال صدورم  -الالئحة التنفيشية للقانون 

ا للقـــارـــدف رقم )وتنوم المؤســــــــــســــــــــــة اللجنـــة المو .2 قوارـــد األمم المتحـــدف ( من 21قرف إىل طنـــم وفقـــً

حفظ سجالت األحداث يف ت   فقد ققت بأن 1 إلدارف شؤون األحداث )قوارد بكين( النموبجية الدنيا

ويكون الوصـــــــول اىل هشم الســـــــجالت مقصـــــــوراً رلى   ة ويحعر رلى الغير االطالع رليهاســـــــلية تام

غيرهم من األشـــخاص  األشـــخاص المعنيين بصـــفة م اشـــرف بالتصـــر  يف الققـــية محل ال حث طو

( الصـــــادر رن لجنة حقوق ال فل 10رقم ) لتعليق العامكما وققـــــى ا  المخولين حســـــب األصـــــول

(CRC والموكل لها تفســــــــــير طحكام اتفاقية حقوق ال فل )ب طســــــــــماء المدانين وجوب شــــــــــ من 

 .2 ( سنة18األحداث تلقائيا من السجالت الجنائية رند إتمام ال فل سن )

                                                 

  المعتمدف بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدف إلدارف شـــــــــؤون األحداث )قوارد بكين( قوارد األمم المتحدف النموبجية الدنيا (1)

   والتي يمكن االطالع رليها من مالل الراب  اآليت:1985نوفم ر  29(  المؤرمة يف 22/40رقم )

(https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx) 

و يقة رقم (  CRC  الصــــــــــادر رن لجنة حقوق ال فل )(حقوق األطفال يف ققــــــــــاء األحداث( بشــــــــــأن )10التعليق العام رقم ) (2)

(CRC/C/GC/10)  يترليم من مالل الراب  اآل االطالع  والشي يمكن 2007طبليل  25  مؤرمة يف: 

(uts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGChttps://tbinternet.ohchr.org/_layo

%2f10&Lang=en) 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f10&Lang=en


 

6 

 

 :ومما س ــــــــق

( كما وردت يف مشروع القانون 84يف صياغة الفقرف الثانية من المادف )تستحسن المؤسسة إرادف النعر 

وفًقا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر  من مالل إيراد نص صــليح يحعر االطالع رلى الســجالت 

األشخاص المعنيين بصفة م اشرف بالتصر  يف الققية محل ال حث الخاصة بالمدانين من األطفال ردا 

شـــــــ ب طســـــــماء   م  تقلير حكم وجويب يققـــــــي بمن األشـــــــخاص المخولين حســـــــب األصـــــــولغيرهم  طو

قوارد   تماشـــــًيا م  ( ســـــنة18المدانين األحداث تلقائيا من الســـــجالت الجنائية رند إتمام ال فل ســـــن )

 .)قوارد بكين( إلدارف شؤون األحداث األمم المتحدف النموبجية الدنيا

 

*    *    * 



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 شرع ثالثاملرفق ال
 رأي مركز محاية الطفل

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 







 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 شرع رابعاملرفق ال
 رأي مجعية أمنية طفل

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 















 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 
 
 

 شرع امساملرفق اخل
رأي اجلمعية البحرينية لتنمية 

 الطفولة
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 









 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 شرع دسسااملرفق ال
 مشروع من الثالث الباب بني مقارنة جدول

 من السابع والباب حمل املناقشة القانون
 إبصدار 2012 لسنة( 37) رقم قانون
الدكتورة ميادة من إعداد  الطفل، قانون

 املستشار القانوين للجنة ،جميد معارج
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
 (43مادة )

 تعديل مسمى الوازرة المعنية. (1

 ولكن تعديل في الصياغة.نفس المضمون  (2

 (43مادة )

 بوزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعيةينشأ 

مركز يسمى "مركز حماية الطفل" يضم بهيكله 

العدل،  عن وزاراتالتنظيمي مكاتب فرعية 

 والداخلية، والصحة، والتربية والتعليم.

 (33مادة )

 بالوزارة المعنية بشئون التنمية االجتماعيةيُنشأ 

يسمى "مركز حماية الطفل" يضم بهيكله  مركز

عن الوزارة المعنية التنظيمي مكاتب فرعية 

الداخلية والصحة  ووزاراتالعدل  بشئون

 والتربية والتعليم.

 (34مادة )

مضمون المادة كما هو، مع االختالف فقط في 

 الصياغة.

إضافة فقرة جديدة في مشروع بقانون العدالة 

 قانون الطفل.اإلصالحية غير موجودة في 

 (51مادة )

يكون لمركز حماية الطفل مجلس إدارة يشكل كل 

ثالث سنوات بموجب قرار من وزير حقوق 

اإلنسان والتنمية االجتماعية، ويضم أعضاء 

ممثلين عن وزارات العدل والشؤون اإلسالمية 

واألوقاف، والداخلية، و الصحة، والتربية 

االجتماعية، والتعليم، وحقوق اإلنسان والتنمية 

وهيئة شؤون اإلعالم، والمجلس األعلى للمرأة، 

 وعضوين يمثالن مؤسسات المجتمع المدني.

 

 (34مادة )

يكون لمركز حماية الطفل مجلس إدارة يشكل كل 

ثالث سنوات بقرار من الوزير المعني بشئون 

التنمية االجتماعية، من رئيس من أصحاب 

يمثلون الوزارات  وأعضاء  االختصاص 

 الجهات اآلتية:و

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 وزارة الصحة. -3

 وزارة التربية والتعليم. -4
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
 الوزارة المعنية بشئون التنمية االجتماعية. -5

 المجلس األعلى للمرأة. -6

 الجهة المعنية بشئون اإلعالم. -7

عضوين من مؤسسات المجتمع المدني  -8

المعني المختصة بالطفولة، يختارهما الوزير 

 بشئون التنمية االجتماعية.

ويقوم مجلس اإلدارة بوضع الئحة داخلية لتنظيم 

عمل المركز، ومواعيد اجتماع مجلس اإلدارة 

 وآلية اتخاذ قراراته وتوصياته.

 (35مادة )

اعتقد الفقرة ذات المضمون بالنسبة للفقرة 

 األخيرة للمادة السابقة.

 مادة )     (

 

 (35مادة )

مجلس إدارة مركز حماية الطفل  يتولى رئيس

رسم سياسة المركز في شأن حماية الطفل من 

سوء المعاملة وحسن رعايته، واإلشراف على 

 سير العمل بالمركز وعلى أعماله وأنشطته.

 (36مادة ) (53مادة )  (36مادة )

 يتولى مركز حماية الطفل المهام اآلتية:
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
مضمون المادة كما هو، مع االختالف فقط في 

 الصياغة.

 

ام يتولى مجلس إدارة مركز حماية الطفل المه

 والصالحيات اآلتية:

وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل  (1

وحمايته من سوء المعاملة واإلشراف على 

 تنفيذها.

( التنسيق مع كافة الجهات المعنية، الرسمية 2

 واألهلية، بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة.

 ( اإلشراف على نشاط المركز وأعماله.3

للجهات المعنية بشأن حماية تقديم المشورة   (4

 الطفل من سوء المعاملة.

( وضع خطط للدراسات والبحوث المتعلقة 5

بظاهرة سوء معاملة األطفال واإلشراف على 

 تنفيذها.

 ( وضع الئحة داخلية لتنظيم عمل المركز.6

 

 

بوقاية الطفل وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

وحمايته من سوء المعاملة واإلشراف على 

 تنفيذها.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية، الرسمية  -2

 واألهلية، بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة.

تقديم المشورة للجهات المعنية بشأن حماية  -3

 الطفل من سوء المعاملة.

وضع خطط للدراسات والبحوث المتعلقة  -4

سوء معاملة األطفال واإلشراف على بظاهرة 

 تنفيذها.

أية مهام أخرى يرد النص عليها في هذا  -5

 القانون أو في الئحته التنفيذية.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
 (37مادة )

مضمون المادة كما هو، مع االختالف فقط في 

 الصياغة.

 

 (50مادة )

يكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية 

الطفل الذي التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة 

تعّرض لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي 

تقدم له ولعائلته من قبل الجهات المعنية، ويباشر 

المركز كافة المهام والصالحيات الالزمة لحماية 

 الطفل من سوء المعاملة بما في ذلك:

اتخاذ كافة التدابير المباشرة والعاجلة     (1

 لحماية الطفل من سوء المعاملة.

اسة حاالت من تعرض من األطفال لسوء در (2

المعاملة من النواحي الصحية والنفسية 

واالجتماعية واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

متابعة حاالت من تعرض من األطفال لسوء   (3

المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى 

 الوالدين أو المتولي رعايته.

 (37مادة )

يكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية 

التي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شئون األطفال 

المعرضين لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي 

تقدم لهم ولعائالتهم من قبل الجهات المعنية، وله 

 في سبيل ذلك ممارسة االختصاصات اآلتية:

 

لمباشرة والعاجلة لحماية اتخاذ كافة التدابير ا -1

 الطفل من سوء المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من األطفال لسوء  -2

المعاملة من النواحي الصحية والنفسية 

واالجتماعية واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

متابعة حاالت من تعرض من األطفال لسوء  -3

تسليمه إلى ولي  المعاملة بصفة دورية في حالة

 أمره أو المسئول عنه.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
رعاية بديلة خارج العائلة لمن  توفير    (4

تعرض من األطفال لسوء المعاملة بصورة 

عاجلة ومؤقتة، وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة 

بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي عليه من 

 الوالدين أو المتولي رعايته.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي   (5

ته تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عود

إلى أسرته بحالة طبيعية، بما في ذلك العالج 

والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية 

وتنمية المهارات االجتماعية ومهارات حماية 

الذات لدى الطفل ومعالجة اإلدمان لدى الوالدين 

 أو المتولي رعايته.

توفير خط ساخن لتلقي الحاالت أو الشكاوى  (6

 املة.المتعلقة بسوء المع

 

 

توفير رعاية بديلة خارج العائلة لمن تعرض  -4

من األطفال لسوء المعاملة بصورة عاجلة 

ومؤقتة، وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة 

بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي عليه من ولي 

 أمره أو المسئول عنه أو القائمين على شئونه.

إجراءات تأهيل الطفل الذي اتخاذ كافة -5

تعرض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته 

إلى أسرته بحالة طبيعية، بما في ذلك العالج 

والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية 

وتنمية المهارات االجتماعية ومهارات حماية 

الذات لدى الطفل ومعالجة اإلدمان لدى الوالدين 

 ته.أو المتولي رعاي

توفير خط ساخن لتلقي الحاالت أو الشكاوى  -6

 المتعلقة بسوء معاملة األطفال.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
 (38مادة )

مضمون المادة كما هو، مع االختالف فقط في 

 الصياغة.

 

 (55مادة )

يعد رئيس مركز حماية الطفل تقريرا  سنويا  عن 

نشاط المركز خالل السنة المالية السابقة وما 

يواجه المركز من معوقات والحلول المقترحة في 

 هذا الشأن، 

 

ويقوم بعرض هذا التقرير على مجلس إدارة 

المركز خالل شهرين من تاريخ انتهاء السنة 

ع التقرير المالية، على أن يقوم هذا المجلس برف

إلى وزير حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 

مشفوعا  بمالحظات المجلس عليه التخاذ ما يلزم 

 في هذا الشأن.

 (38مادة )

يعد رئيس مجلس إدارة مركز حماية الطفل في 

بداية كل سنة مالية تقريرا  سنويا  عن نشاط 

المركز خالل السنة المالية السابقة، يتضمن 

ه المركز من معوقات والحلول تحديد ما يواج

 المقترحة بشأنها.

ويعرض رئيس مجلس اإلدارة التقرير على 

مجلس اإلدارة قبل مضي شهرين من بداية السنة 

المالية لمناقشته والموافقة عليه، وفور إقرار 

المجلس للتقرير يقوم رئيس المجلس برفعه إلى 

الوزير المعني بشئون التنمية االجتماعية مشفوعا  

 مالحظات المجلس عليه، التخاذ ما يلزم.ب

 (39مادة )

مضمون المادة كما هو، مع االختالف فقط  (1

 في الصياغة.

 (49مادة )

يعد مركز حماية الطفل سجال  خاصا  تقيد فيه  -أ

حاالت سوء معاملة األطفال، ويكون كل ما يدون 

في هذا السجل سريا  ال يجوز إفشاؤه أو االطالع 

 (39مادة )

يعد مركز حماية الطفل سجال  خاصا  تقيد فيه 

حاالت سوء معاملة األطفال، ويكون كل ما يدون 

في هذا السجل سريا  ال يجوز إفشاؤه أو االطالع 
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
الفقرات )ب( و)ج( من قانون الطفل هي ذات  (2

( من مشروع بقانون بشأن 45الفقرات في المادة )

 العدالة اإلصالحية.

 

 

بإذن من النيابة العامة أو المحكمة عليه إال 

 المختصة، بحسب األحوال.

يحظر الكشف عن هوية الطفل الذي تعرض  -ب

من أساء معاملته عند استخدام لسوء المعاملة أو 

المعلومات لنشر التحليالت أو اإلحصائيات أو 

 التقارير الرسمية.

يحظر الكشف عن هوية من قام بالتبليغ عن  -ج

أي من حاالت سوء المعاملة إال في األحوال التي 

 يقررها القانون.

، أو عليه إال بإذن من النيابة المتخصصة للطفل

اللجنة القضائية للطفولة أو إحدى محاكم العدالة 

 اإلصالحية للطفل، أو أية محكمة مختصة،

 بحسب األحوال.

 

 (40مادة )

 المادة كما هي دون أية تعديالت. (1

إضافة فقرة أخيرة جديدة للمادة في مشروع  (2

القانون العدالة اإلصالحية وهي غير 

 .موجودة في قانون الطفل

 (44مادة )

يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا 

القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى 

مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون أذى  

تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، 

ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو 

 الجنسية أو اإلهمال أو االستغالل االقتصادي.

 (40مادة )

يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا 

القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى 

أذى  مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون 

تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، 

ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو 

 الجنسية أو اإلهمال أو االستغالل االقتصادي. 
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
ويقصد بسوء المعاملة الجسدية، كل فعل من شأنه 

 أن يؤدي إلى اإليذاء الجسدي المتعمد للطفل.

المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه ويقصد بسوء 

أن يؤدي إلى اإلضرار بالنمو النفسي والصحي 

 للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، تعريض الطفل 

ألي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة أو 

المداعبة أو اإليالج )الفرجي أو الشرجي( أو 

الشروع فيه أو تعريض الطفل لمشاهدة األفالم أو 

اإلباحية أو استخدامه في إنتاجها أو  الصور

 توزيعها بأي شكل.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين أو من يتولى 

رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على 

 حياة وسالمة الطفل.

 

سوء المعاملة الجسدية، كل فعل من شأنه ويقصد ب

 أن يؤدي إلى اإليذاء الجسدي المتعمد للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه 

أن يؤدي إلى اإلضرار بالنمو النفسي والصحي 

 للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، تعريض الطفل 

ألي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة أو 

مداعبة أو اإليالج )الفرجي أو الشرجي( أو ال

الشروع فيه أو تعريض الطفل لمشاهدة األفالم أو 

الصور اإلباحية أو استخدامه في إنتاجها أو 

 توزيعها بأي شكل.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين أو من يتولى 

رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على 

 حياة وسالمة الطفل.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
وقع سوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية  وإذا

من ولي أمر الطفل أو المسئول عنه، تولت النيابة 

 العامة تعيين من يمثل الطفل قانونا .

 (41مادة )

 

 المادة كما هي دون اية تعديالت.

 

 

 (59مادة)

يحظر استغالل الطفل في مختلف أشكال اإلجرام 

أفكار المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع 

التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام 

 بأعمال العنف والترويع.

 (41مادة )

يحظر استغالل الطفل في مختلف أشكال اإلجرام 

المنظم وغير المنظم، بما في ذلك زرع أفكار 

التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام 

 بأعمال العنف والترويع.

 (42مادة )

بالنسبة للمضمون ولكن الصياغة المادة كما هي 

تختلف حيث ان في مشروع القانون للعدالة 

اإلصالحية ادق من المادة الموجودة في قانون 

 الطفل.

 (57مادة )

تعتبر أعمال استدراج األطفال واستغاللهم عبر 

وغيرها من  اإللكترونية "اإلنترنت"الشبكة 

وسائل االتصال الحديثة في أمور منافية لآلداب 

العامة والنظام العام أو ال تتناسب مع أعمارهم، 

 أعماال  مجّرمة.

 

 (42مادة )

يُحظر استدراج األطفال واستغاللهم عبر شبكة 

، وغيرها أو شبكات المعلومات األخرىاإلنترنت 

من وسائل االتصال الحديثة، في أمور منافية 

داب العامة والنظام العام أو ال تتناسب مع لآل

 أعمارهم.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
 (43مادة )

( المضمون كما هو ولكن االختالف في 1

 الصياغة.

( إضافة فقرة جديدة بالنسبة حالة اإلبالغ وحالة 2

إذا اكتشف الطبيب حالة العنف في عيادته 

 الخاصة.

 (48مادة )

إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه قد تعرض 

ألي من حاالت سوء المعاملة وأن خروجه من 

ورفض المستشفى يعرض حياته وسالمته للخطر 

الوالدان أو المتولي رعايته بقاءه في المستشفى، 

وجب على الطبيب عدم تسليمه الطفل وإبقاؤه في 

المستشفى والمبادرة إلى إبالغ مركز حماية 

 التخاذ ما يلزم في هذا الشأن.الطفل 

 (43مادة )

إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه قد تعرض 

ألي من حاالت سوء المعاملة وأن خروجه من 

، وجب المستشفى يعرض حياته وسالمته للخطر

عليه عدم تسليمه إلى ولي أمره أو المسئول عنه، 

وإبالغ مدير المستشفى الذي يعمل فيه باألمر 

إبالغ مركز حماية الطفل أو النيابة  فورا  ليتولى

المتخصصة للطفل التخاذ ما يلزم، وإذا اكتشف 

الطبيب حالة الطفل في عيادته الخاصة وجب 

 عليه اإلبالغ بنفسه.

 (44مادة )

مضمون المادة كما هو، مع إضافة ارقام مواد 

 داخل المادة والرجوع اليها.

 (46ادة )م

معلومات يجب على كل من وصل إلى علمه 

تتعلق بتعرض طفل ألي من حاالت سوء 

المعاملة أن يبادر إلى اإلبالغ عن ذلك إلى أي من 

الجهات المنصوص عليها في المادة التالية، وأن 

 (44ادة )م

معلومات يجب على كل من وصل إلى علمه 

للخطر  بوجود طفل في إحدى حاالت التعرض

( من المادة 9( إلى )1المذكورة في البنود من )

( من هذا القانون أو إحدى حاالت سوء 12)

( منه، أن يبادر 40المعاملة المذكورة في المادة )
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
يزودها بما قد يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

إلى اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الجهات 

( من ذات 45المنصوص عليها في المادة )

القانون، وأن يزودها بما قد يكون لديه من 

 في هذا الشأن.معلومات 

 (45مادة )

 مضمون المادة كما هو، ولكن الصياغة تختلف.

إضافة فقرة جديدة للمادة في مشروع بقانون 

 العدالة اإلصالحية غير موجودة في قانون الطفل.

 (47ادة )م

يكون التبليغ عن حاالت سوء معاملة الطفل إلى 

 أي من الجهات التالية:

 

المنصوص عليه في مركز حماية الطفل     (1

 ( من هذا القانون.43المادة )

 النيابة العامة.    (2

 مراكز الشرطة.    (3

العدل والداخلية  الجهات المسئولة بوزارات4( 

 والصحة والتربية والتعليم.

 

 (45مادة )

تُقدم البالغات والشكاوى عن حاالت تعرض 

الطفل للخطر أو سوء المعاملة إلى أي من 

 الجهات اآلتية:

مركز حماية الطفل المنصوص عليه في  -1

 ( من هذا القانون.33المادة )

 النيابة العامة. -2

 مركز الشرطة. -3

بشئون  الجهات المسئولة بالوزارة المعنية4-

العدل ووزارات الداخلية والصحة والتربية 

 والتعليم.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
( 2وعلى الجهات المنصوص عليها في البنود )

( في حالة تبليغها عن أي من حاالت 4( و )3و )

تبادر إلى إخطار مركز حماية سوء المعاملة أن 

 الطفل بكافة الوقائع التي تم التبليغ عنها.

 

 

وعلى الجهات المنصوص عليها في البنود من 

 -( من الفقرة األولى من هذه المادة 4( إلى )2)

في حالة تبليغها عن أي من حاالت تعرض الطفل 

أن تبادر إلى إخطار  -للخطر أو سوء المعاملة 

مركز حماية الطفل بكافة الوقائع التي تم التبليغ 

 عنها.

ويحظر الكشف عن هوية الطفل الذي تعرض 

لحالة من حاالت التعرض للخطر أو لسوء 

المعاملة أو هوية من أساء معاملته عند استخدام 

المعلومات لنشر التحليالت أو اإلحصائيات أو 

ر الكشف عن هوية التقارير الرسمية. كما يحظ

من قام بالتبليغ عن أي من حاالت سوء معاملة 

 الطفل إال في األحوال التي يقررها القانون.

 (46مادة )

 مادة جديدة غير موجودة في قانون الطفل.

 مادة )   (

 

 

 (46مادة )
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
إذا قُدم إلى مركز حماية الطفل بالغ أو شكوى  

بأي حالة من حاالت تعرض الطفل للخطر أو 

 سوء المعاملة، وجب عليه القيام بما يلي:

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو المسئول عنه  -1

واالستماع إلى أقوالهم في موضوع البالغ أو 

الشكوى، للتحقق من مدى جدية األمر، على أن 

يجري ذلك داخل المركز وليس في مكان آخر. 

وفي األحوال التي يتعذر على الطفل المثول 

نتقال أحد موظفي المركز بالمركز، يجوز ا

 لالستماع إلى أقوال الطفل في مكان تواجده.

إجراء الفحص الطبي للطفل للوقوف على  -2

مدى إصابته بأي مرض عضوي أو نفسي أو 

مرض يُنقل جنسيا ، أو أي مرض آخر ناتج عن 

 تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
وإذا ثبت للمركز صحة البالغ أو الشكوى وأن 

تعرض بالفعل للخطر أو سوء المعاملة، الطفل قد 

 وجب عليه اتخاذ اآلتي:

اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير المذكورة في  -1

( من هذا القانون، إذا قدر أن من شأن 48المادة )

ذلك إنهاء تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة.

إذا  -الطلب من النيابة المتخصصة للطفل  -2

أن تقوم بإنذار ولي أمر  -لذلك  مقتضىرأى 

الطفل أو المسئول عنه كتابة لوضع حد ألسباب 

تعريضه للخطر أو سوء معاملته، أو التصرف 

 في األمر بالشكل الذي يتراءى لها.

ويجوز لولي أمر الطفل أو المسئول عنه 

االعتراض على اإلنذار أمام اللجنة القضائية 

، ويتبع سلمهتللطفولة خالل عشرة أيام من تاريخ 
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
في نظر هذا االعتراض والفصل فيه اإلجراءات 

المقررة لالعتراض في األوامر الجنائية، ويكون 

 القرار فيه نهائيا .

 (47مادة )

 مادة جديدة غير موجودة في قانون الطفل.

 مادة )    (

 

 (47مادة )

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت التعرض للخطر 

ولي أمره أو المسئول  أو سوء المعاملة رغم إنذار

عنه من قبل النيابة المتخصصة للطفل على النحو 

( من هذا 46المذكور في الفقرة الثانية من المادة )

القانون، ووصل ذلك إلى علم مركز حماية الطفل 

عن طريق بالغ أو شكوى، وجب على المركز 

 القيام بما يلي:

إبالغ النيابة المتخصصة للطفل باألمر التخاذ  -1

 لزم.ما ي

عرض أمر الطفل على اللجنة القضائية  -2

للطفولة التي يجوز لها أن تتخذ في شأنه واحدا  
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.23( إلى )14من )

 (48مادة )

 مادة جديدة غير موجودة في قانون الطفل.

 مادة )    (

 

 

 (48مادة )

الطفل تعرض الطفل لحالة إذا ثبت لمركز حماية 

من حاالت سوء المعاملة، بعد تحقيق أجراه وفق 

( من هذا القانون، 46الفقرة األولى من المادة )

 جاز له اتخاذ أي من التدابير واإلجراءات اآلتية:

اتخاذ ما يلزم لعالج الطفل من أي مرض  -1

يكون قد أصابه نتيجة تعرضه للخطر أو سوء 

 المعاملة.

في محيطه العائلي مع ولي أمره إبقاء الطفل  -2

أو المسئول عنه باتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع 

الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة وتحت 

 رقابة المركز.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
بقاء الطفل في محيطه العائلي مع تنظيم طرق  -3

التدخل االجتماعي من الجهة المعنية بتقديم 

الخدمات االجتماعية والتربوية والصحية الالزمة 

 لطفل وعائلته ومساعدتها.ل

إبقاء الطفل في محيطه العائلي مع أخذ  -4

االحتياطات الالزمة لمنع كل اتصال بينه وبين 

األشخاص الذين من شأنهم أن يمثلوا تهديدا  

 لصحته أو سالمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدى اللجنة القضائية للطفولة بإيداع  -5

لدى إحدى  -إلى حين زوال الخطر عنه  -الطفل 

العائالت المؤتمنة أو إحدى مؤسسات أو جمعيات 

الرعاية االجتماعية أو التربوية أو إحدى 

المؤسسات الصحية أو العالجية، وذلك طبقا  

 لإلجراءات المقررة في هذا القانون.

 -رفع األمر إلى المحكمة الشرعية المختصة  -6

للنظر في إلزام ولي أمر الطفل  -عند االقتضاء 
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
سئول عنه بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار أو الم

المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولو كان قيد الطعن 

 فيه.

في  -اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة  -7

إلخراج  -حاالت الخطر المحدق على الطفل 

الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله 

إلى مكان آمن، وللمركز االستعانة في ذلك 

 السلطة العامة عند االقتضاء. برجال

ويعتبر خطرا  محدقا  كل فعل أو امتناع يهدد حياة 

الطفل أو سالمته البدنية أو النفسية على نحو ال 

 يمكن تالفيه بمرور الوقت.

 (49مادة )

مضمون المادة كما هو، مع االختالف فقط في 

 الصياغة.

 (58مادة )

ال يجوز نقل حضانة الطفل إال بحكم من المحكمة 

 المختصة. 

 

 (49مادة )

أو ال يجوز نقل حضانة الطفل المعرض للخطر 

 لسوء المعاملة إال بحكم من المحكمة المختصة.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
ولمركز حماية الطفل في الحاالت الطارئة، بأمر 

الطفل المعرض لسوء  من النيابة العامة، نقل

المعاملة المحدثة لضرر جسيم ال يحتمل معه بقاء 

الطفل داخل محيط أسرته أو من قبل متولي 

وفير رعايته عن طريق الشرطة النسائية وت

رعاية بديلة له، على أن يتم عرضه على المحكمة 

 المختصة 

 ساعة( إلصدار قرارها بشأنه. 24خالل )

 وللمركز اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب 

إصدار حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاضنة 

على أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة 

 وفي حالة عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة

 تنقل الحضانة إلى من تراه المحكمة أهال  لذلك.

وفي الحاالت الطارئة، يجوز لمركز حماية 

بعد الحصول على إذن من النيابة  -الطفل 

نقل الطفل المعرض للخطر  -المتخصصة للطفل 

و لسوء المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه مع أ

الشخص الذي يتولى حضانته إلى مكان آمن 

وتوفير الرعاية له، على أن يتم عرض الطفل 

على المحكمة المختصة خالل أربع وعشرين 

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة المختصة إصدار  إلىوللمركز أن يطلب 

نة على حكم بنقل حضانة الطفل إلى أسرة حاض

أن تكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي 

حالة عدم وجود أقارب ضمن هذه الدرجة، تُنقل 

 الحضانة إلى من تراه المحكمة أهال  لذلك.

 (50مادة )

مضمون المادة كما هو، مع االختالف في 

 الصياغة.

 (56مادة )

إذا كان الطفل في حاجة عاجلة للحماية أو كان 

من المرجح مغادرته الوطن، فيجوز للنيابة 

 (50مادة )

إذا كان الطفل معرضا  للخطر أو سوء المعاملة 

من قبل ولي أمره أو المسئول عنه وفي حاجة 
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
العامة بناء  على طلب رئيس المركز إصدار قرار 

مؤقت بنقل رعاية الطفل خارج العائلة على أن 

يعرض أمر الطفل على المحكمة المختصة في 

أول يوم عمل التخاذ القرار بشأنه أو لتحديد 

الجهة الملزمة باإلشراف على الطفل  الشخص أو

أو رعايته بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار نفقته 

 والمكلف بها.

وتتولى وزارة حقوق اإلنسان والتنمية 

االجتماعية تدبير مكان آمن لرعاية الطفل خارج 

عائلته، بصفة مؤقتة أو دائمة، بسبب تعرض 

الطفل لسوء المعاملة من قبل الوالدين أو المتولي 

 عايته.ر

عاجلة للحماية أو كان من المرجح مغادرته 

المملكة، جاز لمركز حماية الطفل أن يطلب من 

النيابة المتخصصة للطفل إصدار قرار مؤقت 

، على أن بنقله إلى مكان آخر آمن يختاره المركز

يُعرض أمر الطفل على المحكمة المختصة في 

أول يوم عمل التخاذ القرار بشأنه، أو تحديد 

الشخص أو الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار نفقته 

 والمكلف بأدائها.

 (51مادة )

 مادة جديدة غير موجودة في قانون الطفل.

 مادة )  (

 

 (51مادة )

يقوم مركز حماية الطفل بمتابعة تنفيذ التدابير 

التي يتخذها في البالغات والشكاوى المقدمة إليه، 

وكذلك التدابير المكلف بمتابعة تنفيذها بمقتضى 
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
هذا القانون بالتنسيق مع محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أو 

د النظر أية جهة أخرى معنية. وللمركز أن يعي

فيما يتخذه من تدابير، وأن يوصي بإعادة النظر 

في التدابير المكلف بمتابعة تنفيذها، وذلك بالقدر 

 الذي يحقق مصلحة الطفل.

ويجب على المسئولين في الدور والمؤسسات 

والمراكز والمستشفيات وغيرها من األماكن 

المودع فيها أطفال وفقا  ألحكام هذا القانون، 

لمركز في أداء مهمته المذكورة في التعاون مع ا

الفقرة األولى من هذه المادة، وإمداده بالمعلومات 

عن مختلف جوانب حالة الطفل المعني، وبأي 

تغيّر مفاجئ في حالة الطفل أو مرضه الشديد أو 

 موته أو هروبه.
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 املالحظات
الباب السابع / محاية الطفل من سوء 

( لسنـــة 37من قانون رقم ) املعاملة
 بإصدار قانون الطفل 2012

الباب الثالث / محاية الطفل من سوء 
من مشروع بقانون بإصدار قانون املعاملة 

 العدالة اإلصالحية لألطفال
 (52مادة )

مضمون المادة كما هو، مع االختالف فقط في 

 صياغة المادة.

 (45مادة )

( من قانون 9استثناء  من أحكام المادة )

اإلجراءات الجنائية، ال يشترط لرفع الدعوى 

الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل الجسدية أو 

الجنسية تقديم شكوى شفهية أو كتابية إلى النيابة 

وال العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، 

يجوز في جميع األحوال التنازل عن الدعوى 

 الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل.

وإذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية أو الجنسية 

من الوالدين أو ممن يتولى رعايته، تولت النيابة 

 العامة تعيين من يمثل الطفل قانون ا.

 (52مادة )

( من قانون 9استثناء  من أحكام المادة )

اإلجراءات الجنائية، ال يشترط لرفع الدعوى 

نائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل تقديم شكوى الج

شفهية أو كتابية إلى النيابة العامة أو إلى أحد 

مأموري الضبط القضائي خالل الموعد المذكور 

 في ذات المادة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز التنازل عن 

 الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء معاملة الطفل.

 



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 شرع ابعساملرفق ال
مذكرة مقدمة من الدكتورة ميادة جميد 

املستشار القانوين للجنة خبصوص  ،معارج
 الفرق بني األحكام العامة واألحكام اخلتامية

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 الموقرة فايز رمزي سعادة األستاذة هالة

 رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل

 

 حكام الختاميةحكام العامة واألالموضوع/ الفرق بين األ

 

حكام العامة توضيح لسعادة أعضاء اللجنة الفرق بين األالبناء على تكليف من سعادتكم ب

 :يلي حكام الختامية، أود بيان ماواأل

خر، حكامه مختلف عن اآلأذا كان القانون فيه فصول وكل فصل إحكام العامة تستخدم األ (1

بمعنى آخر تضع  القانون وأبواب لتطبيقها على كل فصول فيها حكام العامةوتستخدم األ

األحكام العامة الحلول التي تطبق على جميع أبواب وفصول القانون، على سبيل المثال 

العام في قانون العقوبات )الشروع والمساهمة الجنائية( كالنصوص الواردة في القسم 

حيث تنطبق قواعدها على معظم الجرائم الواردة في القسم الخاص أيا كان الباب أو 

 الفصل التي وردت فيه هذه الجرائم.

يوضع دائما في نهاية القانون األحكام الختامية إذا كان القانون فيه فصول أيضا ولكن  (2

، بمعنى آخر االحكام الختامية قد تكون أحكام انتقالية أي قالية وتنفيذيةوتتضمن أحكام انت

، ودائما تعالج أوضاع معينة في فترة زمنية محددة بين القانون الحالي والقانون الجديد

بقانون وال يمكن تصور أن تكون األحكام  نهاية المشروعتكون األحكام الختامية في 

 ون.الختامية في بداية المشروع بقان
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 الرأي القانوني 

هناك بعض التشريعات يكون المسمى فيها االحكام من خالل دراسة الموضوع نستنتج بأن 

العامة في البداية واالحكام الختامية تكون في نهاية القانون كما جاء في هذا المشروع 

تكون في نهاية المشروع بشرط  قد بقانون، ولكن جانب من الفقه يقول بأن االحكام العامة

عن وجود االحكام الختامية، بمعنى آخر االحكام العامة ممكن ان تضع في بداية مشروع 

وبالعادة توضع األحكام العامة في نهاية المشروع بقانون إذا لم يكن قانون أو في نهايته ب

روع بقانون، فال حكام الختامية ال تكون إال في نهاية المشحكام ختامية، بعكس األهناك أ

توجد قاعدة ثابتة لدى هيئة التشريع والرأي القانوني وكل مشروع بقانون يختلف عن 

 اآلخر.

 فضال عن ذلك األحكام العامة سواء في بداية المشروع أو في نهايته مجرد مسألة تنظيمية 

 .وخالفها ال يرتب أي أثر قانونيالقصد منها الترتيب في شكل القانون 

 

 األحكام العامة واألحكام الختامية في التشريع البحريني أمثلة على 

 

 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 2007( لسنة 15قانون رقم ) (1

 األول الفصل

 العامة واألحكام التعاريف

 (1) مادة

 

 التاسع الفصل

 ختامية أحكام

 (58) مادة
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 األسري العنف من الحماية بشأن 2015 لسنة( 17) رقم قانون (2

 األول الباب

 عامة أحكام

 (1) مادة

 

 الخامس الباب

 ختامية أحكام

 (19) مادة

 

 السياسية الحقوق مباشرة بشأن 2002 لسنة( 14) رقم بقانون مرسوم (3

 الخامس الفصل

 ختامية أحكام

 والثالثون السادسة المادة
 

 بإصدار قانون الطفل 2012( لسنة 37قانون رقم ) (4

 الطفل قانون

 األول الباب

 عاّمة أحكام  

 (1) مادة

 والذخائر واألسلحة المفرقعات شأن في 1976 لسنة( 16) رقم بقانون مرسوم (5

 الخامس الباب
 والرسوم العامة األحكام

 – 23 – مادة

 االحترام والتقديروتفضلوا بقبول وافر 
 

 د. ميادة مجيد المعارج



 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرأة والطفلشؤون لجنة 

 

 شرع امنثاملرفق ال
 

دراسة مقارنة من إعداد الباحث 
 ة علي ربيعالقانوين السيدة أمين

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 31/5/2020التاريخ: 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المحترمة          سعادة السيدة هالة رمزي   

 رئيـسة لجنة المرأة والطفل 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

دراسة قانونية مقارنة بخصوص مشروع قانون العدالة اإلصالحية لألطفال لموضوع: ا

 سوء المعاملة  وحمايتهم من

مشروع قانون العدالة  بين ما جاء في على تكليف سعادتكم لنا بتقديم دراسة قانونية مقارنةبناء 

 التشريعاتبه أخذت  وأحكام وبين مامن مواد  اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

 طي هذا الكتاب. نرفق لكم الدراسة المطلوبة يطيب لنا أن  ،الشأنذات العربية المقارنة في 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

 

 هيئة المستشارين القانونيين /ةالقانوني ةالباحث                                                    

     أمينة علي ربيع                                                                         

 



2 
 

 دراسة قانونية مقارنة

  بخصوص مشروع قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة 

 

تحرص الُنظم القانونية كافة على وضع نظام خاص للمعاملة الجنائية لألحداث، سواء كانوا      

مخالفين للقانون أم محتاجين للحماية او الرعاية، وتختلف هذه األنظمة عن تلك المقررة للبالغين، 

ث او سواء من حيث األحكام الموضوعية للمسئولية الجنائية وأنواع التدابير التي توقع على الحد

 األحكام اإلجرائية الواجب اتباعها أثناء إجراء محاكمته.من حيث 

في بعض الحاالت عن إشكاليات  واقترانها بالعنفتطور ظاهرة إجرام األحداث  وقد أفرز    

المطبق  لألحداثجديدة تستلزم معالجة مختلفة عما يجري العمل عليه في نظام العدالة الجنائية 

ما إذا كان الحدث  ف من اإلجراءات الجنائية لمحاكمة الحدث ليس بيانحاليا، بحيث يكون الهد

جعلت الحدث  والدوافع التيمذنبا من عدمه، بقدر ما يكون الهدف هو التعرف إلى الظروف 

إلى المجتمع  وإعادة الحدثوذلك من أجل معالجة هذه الظروف  الجريمة،ينحرف إلى طريق 

 عضوا صالحا.

مواكبة  والوطني علىالدولي  هالحديث في مجال عدالة األحداث بنطاقي هاالتجايحرص  عليهو    

خالل اتباع نهج جديد يقوم على المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان،  والعمل منهذه التحديات، 

نظام يكفل بشكل أكبر حماية الطفل وإعادة  وعلى إيجادالضحايا،  وحماية حقوق وحقوق الطفل

 ومصلحة المجتمع وإدماجه في المجتمع، بما يكفل مصلحة الطفل بعدم تكراره للجرم، تأهيله

يعرف بنظام  وهو مااألضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة في الوقت ذاته،  والضحية بإصالح

 .وضمان حمايتهمالعدالة اإلصالحية كنهج جديد في التعامل مع جنوح األحداث 

ملكة في مشروع قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من وهو النهج الذي تبنته الم   

 على النحو التالي: نتناولها سوء المعاملة قيد الدراسة، والذي نقوم بإعداد هذه الدراسة القانونية 

 

  وأبرز سماتهاأساس العدالة اإلصالحية  أوال:

قضايا األحداث)قواعد بكين( و التي تعد قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون      

، و كذلك قواعد األمم المتحدة بشأن حماية 1985اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

األحداث المجردين من حريتهم، من أول المعاهدات التي حددت معالم هذه السياسة الحديثة، حيث 

من اإلطار الشامل للعدالة االجتماعية،  ينظر إلى قضاء األحداث وفقا لهذه القواعد على أنه جزء

على القاضي الذي يتولى الفصل في هذه  تيكون عونا على حماية فئة صغار السن، و أوجب

القضايا أن يكون متخصصا، و على دراية كافية في العلوم االجتماعية و اإلنسانية، و مطلعا 
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في األمم المتحدة بتطبيق قواعد على مشاكل األحداث و طرق معاملتهم، و تلتزم الدول األعضاء 

بكين على األحداث بحيادية و دون تمييز، من أجل تلبية احتياجات األحداث المنحرفين في 

اإلصالح والتأهيل، و إعادة ادماجهم وحماية حقوقهم األساسية، و في الوقت ذاته تلبية احتياجات 

 المجتمع.

ن إجراءات المحاكمة األحداث من تنتفي أوكذلك تحرص قواعد هذه السياسة الحديثة على      

، فالبد أن يشارك الجميع للوصول إلى والدفاع االتهامأمام المحاكم المختصة سمة الصراع بين 

أفضل تدبير يناسب حالة الحدث من اجل إصالحه وإعادة تأهيله، كما أن فحص شخصيته وإعطاء 

 .تقرير عنها يعد من األمور الجوهرية في محاكمة الحدث

الجنائية الحديثة صفة العقوبة عن الجزاء المترتب على الحدث الجانح  السياسة ولذلك ألغت    

من ذلك صفة التدبير، األمر الذي جعلها ذات صبغة وقائية  وأعطته بدالعند مخالفته للقانون، 

التدبير المالئم لكل حالة  الختيارأكثر منها عقابية، كما منحت قاضي األحداث سلطات واسعة 

 على حدة إعماال لمبدأ تفريد العقوبة.

إمكانية إعادة و عليهويعد اإلشراف على الحدث في أثناء خضوعه لتلك التدابير المقررة     

ومن أهم مالمح هذه ة لنجاح أي نظام لمعاملة األحداث، النظر بها من الشروط األساسية الالزم

اد أفراد شرطة متخصصين في مجال التحقيق بقضايا األحداث، بحيث السياسة الحديثة أيضا إيج

وتأهيل لتحقيق هذا األمر البد من تدريب و العالجييكون لها دور وقائي يطغى على الدور 

 مختصين لهذا الغرض.

 

 سوء المعاملة  وحمايتهم منلألطفال مشروع قانون العدالة اإلصالحية ثانيا:  

تنطلق فكرة مشروع قانون العدالة اإلصالحية  للسياسية الجنائية الحديثهذا النهج ومن      

إلى الفلسفة التشريعية التي تبنتها مملكة البحرين  والتي تستندالمعاملة  سوء وحمايتهم منلألطفال 

التي التزمت بها المملكة المستمدة من  تعهداتعلى اتساق التشريعات مع ال والتي تحرص

او انضمت إليها فضال عن مواكبة األدوات  عليهاالتي صادقت  دات الدوليةوالمعاهاالتفاقيات 

 .والعالم أجمع المملكةالتشريعية للمتغيرات التي تشهدها 

محل نقد من قبل عدة جهات معنية بالعدالة  1976لسنة  16كان قانون األحداث رقم  لماو     

يتعلق بعدم مطابقة السن المقرر للحدث مع اتفاقية األمم المتحدة  والسيما فيماالجنائية لألطفال، 

وعدم ، 1991لسنة  16لحقوق الطفل التي انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 

قانون األحداث لفلسفة تميل  وكذلك تبنيللمعايير الدولية المتبعة في محاكمة األطفال،  مراعاته

 الكافيين. االهتمامين وإعادة تأهيلهي مسألة تقوم الطفل أن يول والعقاب دونللزجر 
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نحن بصدده قد أملته اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في  الذيمشروع القانون عليه فإن و     

إيجاد الحماية القانونية لألحداث خارج إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي تعطي األولوية 

تدفعهم  واالجتماعية التياألفعال الخطرة دون البحث عن العوامل الشخصية  لحماية المجتمع من

 مشروعيمكن القول أن اهتم به مشروع القانون الماثل، وبالتالي  وهو ماالجريمة،  الرتكاب

من أجل أن تتالءم قوانينها في هذا الخصوص القانون إجراء الزما وواجبا على السلطة العامة، 

 المملكة.انضمت إليها  واالتفاقيات والمعاهدات التيمع التطورات 

  في:عدة مبادئ و أسس تتمثل  يقوم على مشروع القانوناإلشارة إلى أن  وتجدر  

وانضمت التي صادقت عليها مملكة البحرين  والمعاهدات الدولية االتفاقياتمع  االتساق -1

 ، من أجل أن يكون لمصالح الطفل الفضلى األولوية.إليها

تحقيق العدالة اإلصالحية لألطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة  -2

 وأثناء تنفيذ الحكم.

الخبرة فيها  ويتولى أعمالللطفولة  واللجنة القضائيةإنشاء محاكم العدالة اإلصالحية  -3

 .والسلوكيةخبراء اجتماعيون متخصصون في المسائل الفنية 

يجوز اتخاذها في  والتدابير التين فيها الطفل معرضا للخطر، تحديد الحاالت التي يكو -4

 هذا الشأن.

 أما بخصوص بنية مشروع القانون: 

( مادة، 89خمسة أبواب بمجمل ) ومواد اإلصدارفضال عن الديباجة  المشروع قد تضمنف     

يق أحكامه بالطفل في تطب وما يقصدجاء في الباب األول بأحكام عامة تتضمن الهدف من القانون 

المحكمة إضافة إلنشاء  وتشكيل هذهالباب إنشاء محاكم العدالة اإلصالحية للطفل  وتضمن هذا

لجنة تسمى اللجنة القضائية للطفولة تختص بالنظر في حاالت تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة المحالة إليها من النيابة العامة.

الة اإلصالحية للطفل وتضمنت أحكامه الحاالت التي أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان العد     

 يعد الطفل فيها معرضا للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.

بينما جاء الباب الثالث حماية األطفال من سوء المعاملة وقد نص على إنشاء مركز يسمى      

مركز حماية الطفل ينشا بالوزارة المعنية بشئون التنمية االجتماعية ويكون له مجلس إدارة يتكون 

 عن حاالت تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة. االختصاصاتمن أصحاب 

لعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانون. أما الباب الخامس فقد وجاء الباب الرابع با   

 جاء بأحكام ختامية.
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 التشريعات العربية المقارنة مع مقارنة مواد مشروع القانون العدالة اإلصالحية : الثاث

ما يقابله من التشريعات تكليف سعادتكم بمقارنة مواد مشروع القانون الماثل مع  وبناء على  

  تم تحديد نطاق الدراسة في القوانين التالية:العربية 

 . 2017، والمعدل عام 2015لسنة  111قانون األحداث الكويتي رقم  -1

ونخص منه الباب الثامن  2008والمعدل عام  1996لصادر عام قانون الطفل المصري ا -2

 للطفل.الذي جاء بعنوان المعاملة الجنائية 

 

 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

 

قانون العدالة اإلصالحية لألطفال 

 وحمايتهم من سوء المعاملة

 (1مادة )

يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة 

اإلصالحية لألطفال، ورعايتهم 

 من سوء المعاملة. وحمايتهم

وتكون لمصالح الطفل الفضلى 

األولوية في جميع األحكام والقرارات 

واإلجراءات المتعلقة به، أياً كانت 

 الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

- - - 

 (2مادة )

 

يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا 

القانون، كل إنسان لم يتجاوز سنه 

سنة ميالدية كاملة وقت  ثماني عشرة

ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في 

إحدى حاالت التعرض للخطر 

( أو 12المنصوص عليها في المادة )

سوء المعاملة المنصوص عليها في 

 ( من هذا القانون.40المادة )

ويكون إثبات سن الطفل بموجب 

شهادة ميالد أو بطاقة شخصية أو أي 

(2) المادة  

الحدث: كل شخص لم يجاوز -

 من عمره الثامنة عشرة

 

 

(3)المادة   

يعتد في تحديد سن الحدث 

بشهادة الميالد الرسمية أو أي 

إثبات شخصي رسمي آخر، 

وللمحكمة في جميع األحوال 

أن تأمر بإحالة الحدث إلى 

 ( 2المادة )

مجال الرعاية  فييقصد بالطفل 

هذا القانون  فيالمنصوص عليها 

الثامنة كل من لم يتجاوز سنه 

 .كاملةسنة ميالدية عشرة 

 

وتثبت السن بموجب شهادة الميالد 

مستند  أيأو  القوميأو بطاقة الرقم 

 .آخر رسمي

 

فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصال 

قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات 

 

 

 

اتفقت التشريعات في 

بعدم تحديد سن الطفل 

عام ، و  18تجاوزه ال 

هذا يتفق مع اتفاقية 

 حقوق الطفل .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

م مستند رسمي آخر، وفي حال عد

وجود هذا المستند يتم تقرير السن 

بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها 

قرار من الوزير المعني بشئون العدل 

 باالتفاق مع وزير الصحة.

الجهة الطبية المختصة لتقدير 

سنة، وتحسب السن بالتقويم 

 الميالدي

 

يصدر بتحديدها قرار من  التي

ير وزير العدل باالتفاق مع وز

 " .الصحة

 

 (3مادة )

ال مسئولية جنائية على الطفل الذي لم 

وقت  خمس عشرة سنةتتجاوز سنه 

ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه 

األحكام المنصوص عليها في هذا 

 القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2مادة )

ال يسأل جزائيا الحدث الذي لم 

 سبع سنواتيبلغ من العمر 

كاملة وقت ارتكاب أي واقعة 

تشكل جريمة يعاقب عليها 

 .القانون

 (94المادة )

تمتنع المسئولية الجنائية على 

 اثنتي عشرةالطفل الذي لم يجاوز 

سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب 

 .الجريمة

الطفل قد جاوزت ومع ذلك إذا كان 

سنه السابعة ولم تجاوز الثانية 

عشرة سنة ميالدية كاملة وصدرت 

منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، 

تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، 

االختصاص بالنظر في أمره، 

ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير 

، 2، 1المنصوص عليها في البنود 

( من هذا 101من المادة ) 8، 7

 .القانون

ويجوز الطعن باالستئناف في 

الحكم الصادر باإليداع تطبيقاً 

وذلك أمام الدائرة  8، 7للبندين 

االستئنافية المختصة بنظر الطعون 

في قضايا األطفال، وفقاً للمادة 

 .( من هذا القانون132)

 

اختلفت التشريعات في 

تحديد سن المسئولية 

الجنائية وقت ارتكاب 

 الجريمة.

 (4مادة )

 

مراعاة أحكام قانون السلطة  مع

القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 

، تُنشأ في 2002( لسنة 42رقم )

مملكة البحرين محاكم تُسمى "محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل"، تختص 

بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة 

عن الجرائم التي يرتكبها األطفال 

ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة 

ية كاملة وقت ارتكاب سنة ميالد

 الجريمة.

 (1المادة )

 

 :محكمة األحداث -4
المحكمة المنشأة وفقا ألحكام 
هذا القانون وتختص بنظر 

 .قضايا األحداث
 
 
 
 
 
 

 (120)المادة 

 

تشكل في مقر كل محافظة محكمة 

أو أكثر للطفل، ويجوز بقرار من 

 إنشاء محاكم للطفلوزير العدل 

في غير ذلك من األماكن، وتحدد 

دوائر اختصاصها في قرار 

  .إنشائها

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام 

تلك المحاكم نيابات متخصصة 

للطفل يصدر بإنشائها قرار من 

 .وزير العدل

 

 

اتفقت التشريعات على 

إنشاء محاكم خاصة 

 لألطفال.

 

و يالحظ أن المشرع 

البحريني نص على 

كبرى و  انشاء محاكم

 أخرى صغرى .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

وتتكون محاكم العدالة اإلصالحية 

 للطفل من:

.محكمة العدالة اإلصالحية الكبرى 1

 للطفل.

.محكمة العدالة اإلصالحية 2

 الصغرى للطفل.

ويكون إنشاء مقار محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل وتحديد تلك المقار 

بقرار من الوزير المعني بشئون 

افقة المجلس األعلى العدل بعد مو

 للقضاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5مادة )

تشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

، ثالثة قضاةالكبرى للطفل من 

خبيران من الخبراء ويعاون المحكمة 

المنصوص عليهم في  االجتماعيين

( من هذا القانون، تندبهما 8المادة )

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

على أن يكون أحدهما على األقل من 

ويكون حضورهما جلسات  النساء،

 المحاكمة وجوبياً.

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل بالفصل في الجنايات 

وفي الجرائم والمسائل األخرى التي 

تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية، 

ويجوز الطعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

شترط االستئناف العليا الجنائية، ويُ 

لصحة انعقاد محكمة االستئناف العليا 

الجنائية للفصل في الطعون حضور 

من الخبراء االجتماعيين  خبيران

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون تندبهما المحكمة من بين 

هؤالء الخبراء، على أن يكون 

أحدهما على األقل من النساء وأال 

يكونا قد سبق لهما حضور جلسات 

 (33المادة )

شأ بالمحكمة الكلية محكمة ت

أحد رجال أحداث تشكل من 

القضاء ال تقل درجته عن وكيل 

محكمة بالمحكمة الكلية، 

ويعاونه اثنان من القضاة 

األخصائيين وخبيران من 

االجتماعيين أحدهما على األقل 

ويكون حضورهما  من النساء

إجراءات المحاكمة وجوبيا، 

وعلى الخبيرين بعد بحث 

ظروف الحدث من جميع 

الوجوه تقديم تقرير للمحكمة 

وذلك قبل أن تصدر المحكمة 

 .حكمها

ويمثل النيابة العامة في المحكمة 

 .أحد أعضاء نيابة األحداث

ر اختصاص كل وتحدد دوائ

 .محكمة في قرار إنشائها

ويصدر بتعيين الخبيرين المشار 

إليهما قرار من وزير العدل 

باالتفاق مع وزير الشؤون 

االجتماعية والعمل من بين من 

تتوافر فيهم الشروط التي يصدر 

 .بها قرار من األخير

 (121المادة )

من ثالثة تشكل محكمة الطفل 

ويعاون المحكمة خبيران  قضاة،

من األخصائيين أحدهما على األقل 

ويكون حضورهما  النساء،من 

إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى 

الخبيرين أن يقدما تقريرهما 

للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل 

وذلك قبل أن  الوجوه،من جميع 

  .تصدر المحكمة حكمها

ويعين الخبيران المشار إليهما 

بقرار من وزير العدل باالتفاق مع 

الوزير المختص بالشئون 

الشروط  وتحدد االجتماعية،

الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً 

بقرار من الوزير المختص 

  .بالشئون االجتماعية

ويكون استئناف األحكام الصادرة 

من محكمة الطفل أمام محكمة 

استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية 

من ثالث قضاة، اثنان منهما على 

األقل بدرجة رئيس محكمة، 

ن ويراعى حكم الفقرتين السابقتي

 .في تشكيل هذه المحكمة

 (122المادة )

 

اتفقت التشريعات على 

أن تتألف محاكم 

قضاة و  3األطفال من 

 يعاونهم خبريين 

ين أحدهما من اجتماعي

النساء الذين يكون 

حضورهم إجراءات 

 المحكمة وجوبيا .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

لمحاكمة التي صدر فيها الحكم ا

المطعون فيه، وتسري أحكام قانون 

اإلجراءات الجنائية في شأن مواعيد 

 وإجراءات الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام 

وظيفته يمينا أمام الدائرة 

ة لمحكمة األحداث بأن االستئنافي

 .يؤدي عمله باألمانة والصدق

 

 ( 34المادة )

يتحدد اختصاص محكمة 
األحداث بالمكان الذي وقعت 
فيه الجريمة أو توافرت فيه 
إحدى حاالت التعرض 
لالنحراف أو بالمكان الذي 
ضبط فيه الحدث أو الذي يقيم 
فيه هو أو متولي رعايته أو 
 وصيه أو أمه بحسب األحوال.

 
 (35المادة )

تتبع أمام محكمة األحداث 
القواعد واإلجراءات 

المنصوص عليها في قانون 
اإلجراءات والمحاكمات 

الجزائية ما لم تنص أحكام هذا 
 القانون على خالف ذلك.

 
(36المادة )  

لمحكمة األحداث سلطة قضائية 
جزائية في جميع قضايا 
األحداث المنحرفين وسلطة 
والئية للنظر في ظروف 
األحداث المعرضين 

 لالنحراف.
وتختص هذه المحكمة دون 
غيرها بالفصل في الجرائم 
المنصوص عليها في المواد 

( 24( و )23( و)20( و)18)

 ( من هذا القانون.26( و)25و)

تختص محكمة الطفل دون غيرها 

بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه 

في إحدى الجرائم أو تعرضه 

لالنحراف، كما تختص بالفصل في 

الجرائم المنصوص عليها في 

والمادة  116إلى  113المواد من 

  .من هذا القانون 119

واستثناء من حكم الفقرة السابقة 

يكون االختصاص لمحكمة 

الجنايات أو محكمة أمن الدولة 

العليا بحسب األحوال، بنظر قضايا 

الجنايات التي يتهم فيها طفل 

جاوزت سنه خمس عشرة سنة 

وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم 

في الجريمة غير طفل واقتضى 

األمر رفع الدعوى الجنائية عليه 

مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب 

كمة قبل أن تصدر حكمها على المح

أن تبحث ظروف الطفل من جميع 

الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك 

 .بمن تراه من الخبراء
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

 (6)مادة 

تُشكل محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل من قاض منفرد، 

ويعاون المحكمة أحد الخبراء 

االجتماعيين المنصوص عليهم في 

( من هذا القانون، تندبه 8المادة )

المحكمة من بين هؤالء الخبراء، 

ويكون حضوره جلسات المحاكمة 

 وجوبياً.

وللمحكمة أن تنعقد في إحدى 

االجتماعية أو  مؤسسات الرعاية

المستشفى المودع فيها الطفل المعني، 

إن اقتضت مصلحة الطفل ذلك 

وتختص محكمة العدالة اإلصالحية 

الصغرى للطفل بالفصل في الجنح 

والمخالفات وفي المسائل األخرى 

التي تختص بها المحاكم الصغرى، 

ويجوز الطعن باالستئناف على 

األحكام الصادرة منها أمام محكمة 

دالة اإلصالحية الكبرى للطفل، الع

وتسري أحكام قانون اإلجراءات 

الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات 

 الطعن.

 

 

بين مشروع القانون  - -

تشكيل محكمة العدالة 

اإلصالحية الصغرى و 

 اختصاصاتها .

 (7مادة )

تُنشأ بقرار من الوزير المعني بشئون 

العدل لجنة تسمى "اللجنة القضائية 

للطفولة"، تختص بالنظر في حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

المعاملة المحالة إليها من النيابة 

 المتخصصة للطفل.

وتُشكل اللجنة برئاسة قاضي محكمة 

العدالة اإلصالحية الصغرى للطفل، 

وأحد أعضاء النيابة المتخصصة 

للطفل يرشحهما المجلس األعلى 

للقضاء، وأحد الخبراء االجتماعيين 

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

نص مشروع القانون  - -

ى إنشاء لجنة عل

قضائية للطفولة بينما لم 

ينصا المشرع الكويتي 

و ال المشرع المصري 

 على ذلك 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

هذا القانون، تندبه اللجنة من بين 

 هؤالء الخبراء.

ة الرعاية وللّجنة أن تنعقد في مؤسس

االجتماعية أو المستشفى المودع فيها 

الطفل المعني، إن اقتضت مصلحته 

 ذلك.

ويجوز الطعن باالستئناف على 

قرارات اللجنة أمام محكمة العدالة 

اإلصالحية الكبرى للطفل. وتسري 

أحكام قانون اإلجراءات الجنائية في 

 شأن مواعيد وإجراءات الطعن.

 

 

 (8مادة )

يقوم بأعمال الخبرة لدى محاكم 

العدالة اإلصالحية للطفل واللجنة 

عدد من الخبراء القضائية للطفولة 

في  االجتماعيين المتخصصين

المسائل النفسية والسلوكية، يصدر 

قرار من بتعيينهم وتحديد نظام عملهم 

الوزير المعني بشئون العدل، 

باالتفاق مع الوزير المعني بشئون 

 التنمية االجتماعية.

وقبل مباشرة عملهم، يحلف الخبراء 

االجتماعيون اليمين أمام الوزير 

المعني بشئون العدل بأن يؤدوا 

يُعهد به إليهم باألمانة مهامهم وكل ما 

 والصدق والحيدة.

دراسة  ويتولى الخبراء االجتماعيون

حالة األطفال المعروضين أمام 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

واللجنة القضائية للطفولة، ورفع 

تقارير بنتيجة عملهم لمحاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل واللجنة على النحو 

هذا ( من 74الوارد في المادة )

القانون، فضال عن بقية المهام 

 (1المادة )
 

 :مراقب السلوك -ح 
 أخصائي أو باحث اجتماعي

يلحق بمكتب المراقبة 
االجتماعية والرعاية الالحقة 
للقيام بمتطلبات االختبار 
القضائي والبحث االجتماعي 
وتقديم التقارير والدراسات عن 
األحداث للجهات المختصة، 
والقيام بمتطلبات اإلفراج 
الشرطي وتنفيذ التدابير التي 
تعهد إليه بها محكمة األحداث 

 .وفقا ألحكام هذا القانون
 

 (68المادة )
يصدر باختيار مراقبي السلوك 
وتحديد الشروط الواجب توافرها 
فيهم قرار من وزير الشؤون 
 .االجتماعية والعمل

ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة 
عمله يمينا أمام محكمة األحداث بأن 
يؤدي واجبات وظيفته باألمانة 

 والصدق

 ( 117مادة )

 

الذين يعينهم  للموظفينيكون 

وزير العدل باالتفاق مع الوزير 

في المختص بالشئون االجتماعية 

دوائر اختصاصهم سلطة الضبط 

القضائي فيما يختص بالجرائم التي 

تقع من األطفال وحاالت تعريضهم 

للخطر وسائر الجرائم المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

 

 ( 118مادة )

باختيار المراقبين يصدر 

و تحديد الشروط  االجتماعيين

الواجب توافرها فيهم قرار من 

 وزير الشئون االجتماعية.

اتفقت التشريعات على 

تعيين عدد من الخبراء 

أو الباحثين االجتماعين 

للقيام بأعمال الخبرة 

 المحكمة.امام 

 

و اتفق البحريني و 

المصري على طريق 

بقرار تعينهم بأن يكون 

بين وزير  باالتفاق

دل و وزير الشؤن الع

االجتماعية، و المشرع 

الكويتي جعل ذلك 

بقرار من وزير الشؤن 

 االجتماعية و العمل .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

الموكلة إليهم بمقتضى هذا القانون أو 

التي يكلفون بها من قبل محاكم العدالة 

للطفل واللجنة القضائية  اإلصالحية

 لة.للطفو

 

 (9مادة )

تُتبع أمام محكمة العدالة اإلصالحية 

القواعد واإلجراءات الكبرى للطفل 

المتبعة أمام المحكمة الكبرى 

وتُتبع أمام محكمة العدالة  الجنائية،

للطفل القواعد اإلصالحية الصغرى 

واإلجراءات المقررة في مواد 

وذلك مع عدم اإلخالل  ،الجنح

بالقواعد اإلجرائية المنصوص عليها 

 في هذا القانون.

ويضع المجلس األعلى للقضاء نظاماً 

يحدد مواعيد انعقاد اللّجنة القضائية 

للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها. وفيما لم 

أمام  يرد به حكم في هذا النظام، تُتبع

اللجنة القواعد واإلجراءات المتبعة 

أمام محكمة العدالة اإلصالحية 

 الصغرى للطفل.

وتتولى أعمال النيابة العامة أمام 

محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

نيابة واللجنة القضائية للطفولة، 

يصدر بتشكيلها  متخصصة للطفل

 قرار من النائب

العام من بين أعضاء النيابة العامة، 

ويعاونهم عدد كاف من األخصائيين 

في المجاالت االجتماعية والنفسية 

 وغيرها.

 (35المادة )

 
تتبع أمام محكمة األحداث 
القواعد واإلجراءات 
المنصوص عليها في قانون 
اإلجراءات والمحاكمات 

ما لم تنص أحكام هذا  الجزائية
 القانون على خالف ذلك.

 
 
 
 :نيابة األحداث-5

مكلفة بالتحقيق نيابة متخصصة 
والتصرف واالدعاء في قضايا 
الجنايات والجنح التي يرتكبها 
األحداث وغيرها من 
االختصاصات المبينة في هذا 

 .القانون
 

 (124مادة )

 

جميع  فيتبع امام محكمة الطفل ت
القواعد واالجراءات األحوال 
ما لم  مواد الجنح فيالمقررة 

 .ينص القانون على خالف ذلك

بالنسبة للقواعد و 

اإلجراءات التي تطبق 

أمام المحاكم المشار 

إليها في هذه التشريعات 

فهي في البحرين يتم 

تطبيق القواعد و 

اإلجراءات المعمول بها 

أمام المحكمة الكبرى 

الجنائية في محاكم 

العدالة اإلصالحية 

والقواعد  الكبرى،

المعمول بها في الجنح 

أمام محاكم العدالة 

 الصغرى.

 

المشرع الكويت نص 

على أن تطبق نصوص 

قانون اإلجراءات 

 والمحاكمات الجزائية.

أما المصري نص على  

أن تطبق القواعد و 

اإلجراءات الخاصة 

 بالجنح.

 

 

 الباب الثاني

 العدالة اإلصالحية لألطفال

 (10مادة )

 

- 

 

 

 

 

                   - 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

تُكفل للطفل جميع الحقوق 

والضمانات المقررة في قانون 

الجنائية في جميع مراحل اإلجراءات 

 الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ الحكم.

وللطفل الحق في االستفادة من 

األعذار المعفية من العقاب أو 

المخففة له، المنصوص عليها في 

قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 

، أو في 1976لسنة  (15بقانون رقم )

أي قانون آخر، فضال عن تلك التي 

 القانون.يقررها هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11مادة )

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من 

طفل تحت تأثير مرض نفسي أو 

أفقده القدرة عقلي أو أي مرض آخر 

على التحكم في تصرفاته بصفة 

مطلقة، وجب على محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة أو اللجنة 

 -بحسب األحوال  -القضائية للطفولة 

أن تقضي بإيداعه مستشفى 

يتناسب مع سنه وحالته  متخصص

الصحية لفحصه. ويُتخذ ذات التدبير 

بالنسبة للطفل الذي يصاب بمرض 

نفسي أو عقلي أو أي مرض آخر في 

مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وفي 

الحالتين، يوقف السير في الدعوى 

من فحص الطفل. إلى أن يتم االنتهاء  

وإذا أصيب الطفل المحكوم عليه 

بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو 

بمرض نفسي أو عقلي أو أي مرض 

أفقده القدرة على التحكم في آخر 

، وجب تأجيل تصرفاته بصفة مطلقة

تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في 

مستشفى متخصص يتناسب مع سنه 

وحالته الصحية وتستنزل المدة التي 

(57مادة )ال  

الفعل المكون للجريمة إذا وقع 
تحت تأثير مرض عقلي أو 
نفسي أو ضعف عقلي أفقد 
الحدث القدرة على اإلدراك 
واالختيار أو كان وقت الجريمة 
مصابا بحالة مرضية أضعفت 
على نحو جسيم إدراكه أو حرية 
اختياره، حكم بإيداعه إحدى 
المستشفيات أو المؤسسات 
العالجية المتخصصة ويتخذ 

وفقا لألوضاع هذا التدبير 
المقررة في هذا القانون أيضا 
لمن يصاب بإحدى هذه الحاالت 
أثناء التحقيق أو بعد صدور 
 الحكم.

 

 ( 100المادة )

إذا وقع الفعل المكون للجريمة 
أو نفسى  عقليتحت تأثير مرض 

افقد الطفل القدرة  عقليأو ضعف 
على االدراك أو االختيار أو كان 

 مة مصابا بحالةوقت الجري
جسيم  بشكلمرضية اضعفت على 

حكم  اختياره،ادراكه أو حرية 
بإيداعه أحد المستشفيات أو 

  .المتخصصةالمؤسسات 
 

بير وفقا لألوضاع ويتخذ هذا التد
القانون بالنسبة إلى من  فيالمقررة 

يصاب بإحدى هذه الحاالت أثناء 
  .الحكمالتحقيق أو بعد صدور 

 

تناولت  هذه المواد حالة 

إذا ما وقعت الجريمة 

التي قام بها الطفل تحت 

تأثير عقلي أو نفسي أو 

ضعف افقده إدراكه فإنه 

يودع في المستشفى أو 

أحد األماكن 

 المتخصصة 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

قضيها في هذا المستشفى من مدة ي

 العقوبة المحكوم بها.

وفي جميع الحاالت، يجب على 

محكمة العدالة اإلصالحية للطفل 

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

 متابعة أمر الطفل -بحسب األحوال  -

المنصوص عليها في  بالطرق

( من هذا 80( و )79المادتين )

 القانون.

 (12مادة )

يُعد الطفل ُمعرضاً للخطر إذا ُوجد 

 في أي من الحاالت اآلتية:

إذا لم يتجاوز سن الخامسة عشرة -1

وصدر منه فعل يمكن أن يشكل جناية 

 أو جنحة.

إذا كان متسوالً أو مشرداً، بالمعنى -2

الوارد في المادتين األولى والثانية 

 2007( لسنة 5من القانون رقم )

 بشأن مكافحة التسول والتشرد.

إذا خالط أشخاصاً منحرفين أو -3

عنهم سوء  مشتبه بهم أو أشتُهر

 السيرة.

 

مرض بدني أو إذا كان مصاباً ب-4

عقلي أو نفسي، على نحو يؤثر في 

قدرته على اإلدراك أو االختيار، 

بحيث يُخشى على سالمته أو سالمة 

 الغير.

إذا ُوجد مشاركاً في مظاهرة أو -5

مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي 

لم تُراع في عقد أي منها الضوابط 

( 18الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

 3( فقرة 1المادة )

 :لالنحرافالحدث المعرض 

كل حدث يوجد في إحدى 

 :الحاالت اآلتية

إذا خالط المنحرفين أو  -أ

المشتبه بهم أو الذين اشتهر 

عنهم سوء السيرة أو انضم 

 .أو متطرفة لجماعات إرهابية

إذا كان سيئ السلوك أو  -ب

مارقا من سلطة أبويه أو من 

متولي رعايته أو وصيه أو من 

سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو 

 .غيابه أو عدم أهليته

إذا اعتاد الهروب من البيت  -ج

أو المدرسة أو معاهد التعليم أو 

 .التدريب

إذا وجد متسوال, ويعد من  -د

ع أو أعمال التسول عرض سل

خدمات تافهة أو استجداء 

اإلحسان والصدقة بأي وسيلة 

كانت مما ال يصلح موردا جديا 

 .للعيش

 .إذا وجد بدون عائل-ـه

إذا كان مصابا بمرض  -و

جسدي أو عقلي أو نفسي أو 

ضعف عقلي وذلك على نحو 

يؤثر في قدرته على اإلدراك أو 

االختيار بحيث يخشى منه على 

 (96المادة )

يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد 

في حالة تهدد سالمة التنشئة 

الواجب توافرها له، وذلك في أي 

 :من األحوال اآلتية

إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو  1

 .صحته أو حياته للخطر

ذا كانت ظروف تربيته في إ2

األسرة أو المدرسة أو مؤسسات 

الرعاية أو غيرها من شأنها أن 

تعرضه للخطر أو كان معرضاً 

لإلهمال أو لإلساءة أو العنف أو 

 .االستغالل أو التشرد

إذا حرم الطفل، بغير مسوغ،  3

من حقه ولو بصفة جزئية في 

حضانة أو رؤية أحد والديه أو من 

 .له الحق في ذلك

إذا تخلى عنه الملتزم باإلنفاق  4

عليه أو تعرض لفقد والديه أو 

أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره 

 .عن المسئولية قبله

إذا حرم الطفل من التعليم 5

األساسي أو تعرض مستقبله 

 .التعليمي للخطر

إذا تعرض داخل األسرة أو  6

المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو 

غيرها للتحريض على العنف أو 

األعمال المنافية لآلداب أو 

حددت التشريعات 

الحاالت التي يعد فيها 

معرضا للخطر و اتفقت 

في بعضها و اختلفت في 

 لبعض األخر .ا
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

جتماعات بشأن اال 1973لسنة 

 العامة والمسيرات والتجمعات.

إذا لم يكن له وسيلة مشروعة -6

 للعيش وال عائل مؤتمن.

إذا اعتاد الهروب من معاهد -7.

 التعليم أو التدريب.

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت أو -8

كان يبيت عادة في الطرقات أو في 

أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو 

 المبيت فيها.

بأعمال تتصل بالدعارة أو إذا قام  -9

الفسق أو إفساد األخالق أو القمار أو 

المخدرات أو نحوها، أو قام بخدمة 

 من يقومون بهذه األعمال.

إذا كان سيئ السلوك، مارقاً من -10

سلطة ولي أمره أو المسئول عنه. 

وفي هذه الحالة، ال يجوز اتخاذ أي 

إجراء ضد الطفل، ولو كان من 

االستدالل، إال بناًء على إجراءات 

 شكوى من أمه

أو أبيه أو ولي أمره أو المسئول عنه، 

 بحسب األحوال.

 

 .سالمته أو سالمة الغير

التشبه بالجنس اآلخر  -ز

واعتناق أفكار ومعتقدات 

متطرفة كعبدة الشيطان 

 والتطرف الديني

األعمال اإلباحية أو االستغالل 

التجاري أو التحرش أو االستغالل 

الجنسي أو االستعمال غير 

المشروع للكحوليات أو المواد 

المخدرة المؤثرة على الحالة 

 .العقلية

إذا وجد متسوالً، ويعد من  7

أعمال التسول عرض سلع أو 

خدمات تافهة أو القيام بألعاب 

بهلوانية وغير ذلك مما ال يصلح 

 .مورداً جدياً للعيش

إذا مارس جمع أعقاب السجاير 8

أو غيرها من الفضالت 

 .والمهمالت

إذا لم يكن له محل إقامة مستقر  9

أو كان يبيت عادة في الطرقات أو 

ماكن أخرى غير معدة لإلقامة في أ

 .أو المبيت

إذا خالط المنحرفين أو 10 

المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم 

 .سوء السيرة

إذا كان سيء السلوك ومارقاً 11 

من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه 

أو متولي أمره، أو من سلطة أمه 

في حالة وفاة وليه أو غيابه أو 

 .عدم أهليته

لحالة اتخاذ أي وال يجوز في هذه ا

إجراء قبل الطفل، ولو كان من 

إجراءات االستدالل، إال بناء على 

شكوى من أبيه أو من وليه أو 

وصيه أو أمه أو متولي أمره 

 .بحسب األحوال

إذا لم يكن للطفل وسيلة 12

مشروعة للتعيش وال عائل 

 .مؤتمن

إذا كان مصاباً بمرض بدني أو 13

عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي 

وذلك على نحو يؤثر في قدرته 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

على اإلدراك أو االختيار بحيث 

يُخشى من هذا المرض أو الضعف 

 .على سالمته أو سالمة الغير

إذا كان الطفل دون سن السابعة 14

وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو 

 .جنحة

 وفيما عدا الحاالت المنصوص

(، يعاقب 4( و)3عليها في البندين )

كل من عرض طفالً إلحدى حاالت 

الخطر بالحبس مدة ال تقل عن ستة 

أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفي 

جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه 

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين

 (13مادة )

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون، يجوز لمحكمة 12)

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

بحسب  -أو اللجنة القضائية للطفولة 

أن توقع عليه أحد التدابير  -األحوال 

المنصوص عليها في المواد من 

 ( من هذا القانون.26)( إلى 14)

 

 ( 7المادة )

يجب إيداع الحدث المعرض 
لالنحراف في األماكن المناسبة 

المعدة الستقباله بمعرفة 
الجهات المختصة بوزارة 
 الشؤون االجتماعية والعمل.
وعلى لجنة رعاية األحداث 
عرض الحدث المعرض 

لالنحراف على نيابة األحداث 
لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت 
مصلحته ذلك وللمحكمة أن 
تقرر في شأن الحدث أحد 

 التدابير اآلتية:
تسليمه لمتولي رعايته،  –1

فإذا لم تتوافر فيه الصالحية 
للقيام بتربيته، سلم لعائل 
مؤتمن مع أخذ التعهدات 
 الالزمة بجميع األحوال.

إيداعه في إحدى مؤسسات  –2
 الرعاية االجتماعية لألحداث.

إلى متولي توجيه اإلنذار  –3
رعايته كتابة، لمراقبة حسن 
 سيره وسلوكه في المستقبل.

 اإللحاق بالتدريب المهني. –4
اإليداع في إحدى  –5

 (98المادة )

ذا وجد الطفل في إحدى حاالت إ

التعرض للخطر المنصوص عليها 

( والبنود من 2( و)1في البندين )

( من 96( من المادة )14( إلى )5)

هذا القانون، عرض أمره على 

اللجنة الفرعية لحماية الطفولة 

ل شؤونها المنصوص عليها إلعما

مكرراً( من هذا  99في المادة )

القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك 

مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل 

إنذار متولي أمر الطفل كتابة 

لتالفي أسباب تعرضه للخطر، 

ويجوز االعتراض على هذا 

اإلنذار أمام محكمة الطفل خالل 

عشرة أيام من تاريخ تسليمه، ويتبع 

ظر هذا االعتراض والفصل في ن

فيه اإلجراءات المقررة لالعتراض 

في األوامر الجنائية، ويكون الحكم 

 .فيه نهائياً 

وإذا وجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر المشار إليها في 

الفقرة السابقة، بعد صيرورة 

اإلنذار نهائياً، عرض أمره على 

اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، 

  

اتفقت التدابير ألن في 

حال ما وجد الطفل في 

أحد حاالت الخطر التي 

حددتها القوانين فإن 

الجهات المختصة التي 

حددتها هذه التشريعات 

لها أن توقع عليه أحد 

 التدابير .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

المستشفيات العالجية 
 المتخصصة.

ويجوز للجنة رعاية األحداث 
اتخاذ أحد هذه التدابير دون 
قرار من المحكمة )إذا رأت 
اللجنة أن مصلحة الحدث 

ون لها تتطلب ذلك(، كما تك
تعديله بما يتفق وحالة الحدث 
وذلك بعد أخذ رأي مراقب 

 السلوك.

فضالً عن السلطات وللجنة 

المقررة لها في الفقرة السابقة، 

عرض أمر الطفل على نيابة الطفل 

ليُتخذ في شأنه أحد التدابير 

( 101المنصوص عليها في المادة )

من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم 

يبلغ السابعة من عمره فال يتخذ في 

شأنه إال تدبيرا التسليم أو اإليداع 

 في إحدى المستشفيات

 .المتخصصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفولة توبيخ للطفل وللجنة القضائية 

الطفل وتأنيبه وتوجيه اللوم إليه على 

ما صدر منه من أفعال، وتحذيره بأال 

يعود إلى مثل هذا السلوك مرة 

أخرى، ويكون توبيخ الطفل في جلسة 

علنية أو سرية للمحكمة أو اللجنة 

بحضور ولي أمره أو المسئول عنه، 

والشخص المتضرر من أفعاله إن 

 ُوجد.

 (102المادة ) -

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم 

والتأنيب إلى الطفل على ما صدر 

منه وتحذيره بأال يعود إلى مثل هذا 

 .السلوك مرة أخرى

أخذ كال من المشرع 

البحريني و المصري 

بتدبير التوبيخ بينما لم 

ينص المشرع الكويتي 

 على ذلك .

 (15مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

ة القضائية للطفولة للطفل أو اللجن

تسليم الطفل إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه. وفي حالة وجود مانع 

من تسليم الطفل ألي من هؤالء أو 

غيابهم ألي سبب أو عدم قدرتهم على 

تربيته، فعلى المحكمة أو اللجنة 

تسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد 

بحسن تربيته أو إلى أسرة موثوق بها 

ي هذه الحالة يتعهد عائلها بذلك، وف

تكلف محكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أحد 

المنصوص  االجتماعيينالخبراء 

( بمتابعة أحوال 8عليهم في المادة )

الطفل وهو في رعاية الشخص 

 (6المادة )

يكون تسليم الحدث إلى متولي 
رعايته، فإذا لم تتوافر في أي 
منهم الصالحية للقيام بتربيته 
سلم إلى شخص مؤتمن من 
أقاربه أو من غيرهم يتعهد 
بتربيته وحسن سيره وسلوكه أو 
إلى أسرة موثوق بها يتعهد 
 عائلها بذلك.

وإذا كان الحدث ذا مال أو كان 
له من يلزم قانونا باإلنفاق عليه 
وطلب ممن حكم بتسليمه إليه 
تقرير نفقة له وجب على 
المحكمة أن تعين في الحكم 
بالتسليم المبلغ الذي يحصل من 

مال الحدث أو ما يلزم به 

 (103المادة )

يُسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى 

من له الوالية أو الوصاية عليه، 

الصالحية  فإذا لم تتوافر في أيهم

للقيام بتربيته ُسلم إلى شخص 

مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره 

أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد 

  .عائلها بذلك

وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له 

من يلزم باإلنفاق عليه قانوناً وطلب 

من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له 

وجب على القاضي أن يعين في 

حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل 

من مال الطفل أو ما يلزم به 

المسئول عن النفقة وذلك بعد 

إعالنه بالجلسة المحددة ومواعيد 

 

أخذت التشريعات 

بتدبير التسليم أي تسليم 

الطفل لولي أمره أو 

المسئول عنه في حال ما 

وجد في أحد حاالت 

 تعرضه للخطر.
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

المؤتمن أو األسرة الموثوقة التي سلم 

إليها، وتقديم تقارير دورية للجهة 

للقرار الصادر بتحديد التي كلفته وفقاً 

 نظام عملهم.

المسئول عن نفقته شرعا وذلك 
بعد إعالنه بالجلسة المحددة 

نفقة، ويتم ومواعيد أداء ال
تحصيلها بالطريق المقرر في 
قانون المرافعات المدنية 

 والتجارية.
ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى 
غير الملتزم باإلنفاق عليه لمدة 

 ال تزيد على ثالث سنوات.

 

ويكون تحصيلها أداء النفقة، 

بطريق الحجز اإلداري، ويكون 

الحكم بتسليم الطفل إلى غير 

الملتزم باإلنفاق لمدة ال تزيد على 

 .ثالث سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل وللجنة القضائية للطفولة أن 

تأمر الطفل باالعتذار من المجني 

عليه أو أي شخص تأثر سلباً من سوء 

أفعاله، ويكون اعتذار الطفل في 

جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو 

اللجنة، بحضور ولي أمره أو 

المسئول عنه، والشخص المتضرر 

 جد.من أفعاله إن وُ 

 

يالحظ أن مشروع  - -

القانون البحريني أخذ 

 هوو االعتذار بتدبير 

ما يتماشى مع مبادئ 

العدالة اإلصالحية و ما 

جاءت به من إصالح 

الضرر الذي تسبب به 

 الطفل 

 (17مادة )

يجوز للجنة القضائية للطفولة أن 

تقرر وضع الطفل تحت إشراف 

شخص راشد من أقاربه أو من 

غيرهم من األشخاص المؤتمنين. 

وللطفل اختيار هذا الشخص وتوافق 

اللجنة عليه متى كان أهالً للمهمة، 

ويمكن للجنة أن تعين هذا الشخص 

في حالة عدم قدرة الطفل على 

ت، يتعين االختيار. وفي جميع الحاال

أال يكون ذلك الشخص ممن تسببوا 

في تعريض الطفل للخطر، وفي هذه 

الحالة تكلف اللجنة القضائية للطفولة 

المنصوص  االجتماعيينأحد الخبراء 

( بمتابعة أحوال 8عليهم في المادة )

الطفل وهو في رعاية الشخص 

أخذ مشروع القانون  - -

بتدبير وضه الطفل أما 

شخص يختاره الطفل و 

في حال عدم اختيار 

الطفل تتولى ذلك اللجنة 

. 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

المؤتمن الذي وضع الطفل تحت 

 إشرافه، وتقديم تقارير دورية للجهة

التي كلفته وفقاً للقرار الصادر بتحديد 

 نظام عملهم.

 (18مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

ضائي وضع الطفل تحت االختبار الق

في الحاالت التي تستوجب ذلك، 

ويكون ذلك بوضع الطفل في بيئته 

الطبيعية تحت توجيه وإِشراف الجهة 

المختصة بوزارة الداخلية، مع 

مراعاة الضوابط التي تحددها 

المحكمة أو اللجنة، وال يجوز أن تزيد 

مدة االختبار القضائي على ثالث 

 سنوات.

 وإذا فشل الطفل في االختبار، ُعرض

أمره على المحكمة أو اللجنة لتتخذ ما 

تراه مناسباً من التدابير األخرى 

( 26( إلى )14الواردة بالمواد من )

 من هذا القانون.

 (10المادة )

يتم االختبار القضائي بوضع 
الحدث في بيئته الطبيعية تحت 
التوجيه واإلشراف مع قيامه 
بالواجبات التي تحددها المحكمة 

مراقب السلوك والتي يقترحها 
 وذلك لمدة ال تزيد على سنتين.

وعلى مراقب السلوك تنفيذ 
متطلبات االختبار القضائي وفقا 
لقرار محكمة األحداث 
ومالحظة المحكوم عليه وتقديم 
التوجيهات له ولمتولي رعايته 
والقائمين على تربيته، وعليه 
أن يرفع إلى محكمة األحداث 
تقارير دورية مرة كل ثالثة 

عن الحدث الذي يتولى  أشهر
 أمره واإلشراف عليه.

فإذا فشل الحدث في االختبار 
عرض األمر على المحكمة 
لتتخذ ما تراه من التدابير 
األخرى المناسبة المقررة في 

 ( من هذا القانون.5المادة )

 

 (106المادة )

يكون االختبار القضائي بوضع 

الطفل في بيئته الطبيعية تحت 

ومع مراعاة التوجيه واإلشراف 

الواجبات التي تحددها المحكمة، 

وال يجوز أن تزيد مدة االختبار 

القضائي على ثالث سنوات، فإذا 

فشل الطفل في االختبار ُعرض 

األمر على المحكمة لتتخذ ما تراه 

مناسباً من التدابير األخرى الواردة 

 .( من هذا القانون101بالمادة )

أخذت التشريعات 

بتدبير االختبار 

 لقضائي .ا

 (19مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إلحاق الطفل بأحد برامج التدريب 

والتأهيل، أو إخضاعه لبرامج تربوية 

وطنية تكفل إعداده وإعادة تأهيله 

للعودة واالندماج في المجتمع 

كمواطن صالح، وذلك بأن تعهد تلك 

المحكمة أو اللجنة بالطفل إلى إحدى 

سات الرعاية االجتماعية مؤس

 ( 8المادة )

يكون الحكم بإلحاق الحدث 
بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه 

راكز أو المعاهد بأحد الم
المتخصصة أو أحد المصانع أو 
المتاجر أو المزارع المختصة 
بذلك التي تقبل تدريبه وبما 
يتناسب مع ظروف الحدث وبما 
ال يعيق انتظام الحدث في 

التعليم األساسي، وتحدد 

 (104المادة )

وتأهيله بأن يكون تدريب الطفل 

تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز 

المخصصة لذلك أو إلى أحد 

المصانع أو المتاجر أو المزارع 

التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع 

ظروف الطفل، مدة تحددها 

المحكمة في حكمها، على أال تزيد 

مدة بقاء الطفل في الجهات المشار 

إليها على ثالث سنوات، وذلك بما 

نصت التشريعات على 

تدبير إلحاق الطفل بأحد 

برامج التدريب و 

 التأهيل .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

الحكومية أو الخاصة المتخصصة في 

شئون األطفال، ويكون الحكم بهذا 

التدبير لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر 

وال تزيد على ثالث سنوات وبما ال 

 يعيق انتظام الطفل في التعليم.

المحكمة في حكمها مدة لهذا 
 التدبير ال تجاوز ثالث سنوات.

 

نتظام الطفل في التعليم ال يعيق ا

 .األساسي

 (20مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن 

تحظر على الطفل ارتياد أماكن أو 

محال معينة، كما يجوز إلزامه 

بالحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

المواظبة على حضور بعض 

أو غير ذلك االجتماعات التوجيهية، 

يكون الحكم ومن القيود التي تحددها، 

بهذه التدابير لمدة ال تقل عن ستة 

أشهر وال تزيد على ثالث سنوات. 

ويتعين على ولي أمر الطفل أو 

المسئول عنه إحاطة المحكمة أو 

اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بذلك، 

في المواعيد التي تحددها المحكمة أو 

 اللجنة.

 ( 9المادة )

يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد 
الواجبات التالية أو جميعها على 
 أن تحدد مدة لذلك:

حظر ارتياد األماكن  –1
 المشتبه فيها.

حظر مصاحبة المشردين  –2
أو من اشتهر عنهم بسوء السيرة 
 وفساد األخالق.

الحضور في أوقات محددة  –3
 أمام جهات تحددها المحكمة.

يحظر على الحدث التردد  –4
على األماكن التي يشاهد فيها 
أفالم العنف أو أفالم إباحية أو 
ما شابه ذلك التي تؤدي إلى 
انحرافه أو إلى تقليد تلك األفالم 
 مما فيها من آثار سلبية ضارة.

على أن ال تقل مدة اإللزام عن 
ستة أشهر وال تزيد على ثالث 

 سنوات.

 

 (105المادة )

اإللزام بواجبات معينة يكون بحظر 

فرض ارتياد أنواع من المحال, أو ب

الحضور في أوقات محددة أمام 

أشخاص أو هيئات معينة، أو 

بالمواظبة على بعض االجتماعات 

التوجيهية، أو غير ذلك من القيود 

التي تحدد بقرار من الوزير 

المختص بالشئون االجتماعية، 

ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة ال 

تقل عن ستة أشهر وال تزيد على 

 .ثالث سنوات

ات أخذت التشريع

بتدبير يحضر حضور 

الطفل أماكن معينة أو 

 اجتماعات معينة .

 (21المادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إيداع الطفل في أحد المستشفيات 

إذا كان مصاباً بمرض المتخصصة 

يستوجب ذلك. وذلك للمدة التي 

يحددها المستشفى المودع فيه الطفل، 

 بالرجوع إلى حالته الصحية.

 (12المادة )

بإيداع الحدث يكون الحكم 
إحدى المستشفيات العالجية 

التي تتناسب  المتخصصة،
وحالته المرضية وسنه، ويتلقى 
فيها العناية التي تدعو إليها 

 حالته.
وتتولى المحكمة الرقابة على 
بقائه تحت العالج في فترات 
دورية ال يجوز أن تزيد أي منها 
على سنة يعرض عليها خاللها 

 (108المادة )

بإيداعه أحد يلحق المحكوم 

، المستشفيات المتخصصة

بالجهات التي يلقى فيها العناية التي 

  .تدعو إليها حالته

وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه 

تحت العالج في فترات دورية ال 

يجوز أن تزيد أي فترة منها على 

سنة يعرض عليها خاللها تقارير 

األطباء، وتقرر إخالء سبيله إذا 

تبين لها أن حالته تسمح بذلك، وإذا 

اتفقت التشريعات على 

إيداع الطفل أحد 

المستشفيات متى ما 

كانت حالته الصحية 

تستوجب ذلك ، على أن  

يكون ذلك بالكيفية التي 

 حددتها هذه المواد .



20 
 

 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

تقارير األطباء، وللمحكمة 
تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت 
لها أن حالته تسمح بذلك وإذا 
بلغ المحكوم عليه سن الحادية 
والعشرين وكانت حالته 

الجه يتم تستدعي استمرار ع
نقله إلى إحدى المستشفيات 
العالجية المتخصصة لعالج 

 الكبار.

 

بلغ الطفل سن الحادية والعشرين 

وكانت حالته تستدعي استمرار 

أحد المستشفيات  عالجه نقل إلى

 .المخصصة لعالج الكبار

 (22مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

الطفل في إحدى مؤسسات أو إيداع 

جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة 

للوزارة المعنية بشئون التنمية 

. االجتماعية أو المعتمدة من قبلها

فإذا كان الطفل معاقاً يكون اإليداع 

 في مركز مناسب لتأهيله.

وعلى المحكمة واللجنة مراعاة أن 

يكون اإليداع بالمؤسسات أو 

الجمعيات أو المراكز المذكورة 

، وأن يكون المالذ األخيربمثابة 

 ألقصر فترة ممكنة.

وفي جميع األحوال، يجب أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، 

وثالث سنوات في حالة التعرض 

 طر وسوء المعاملة.للخ

 (11المادة )

بإيداع الحدث في يكون الحكم 
إحدى مؤسسات الرعاية 
االجتماعية التابعة لوزارة 

، الشؤون االجتماعية والعمل
وإذا كان الحدث من ذوي 
اإلعاقة أو االحتياجات الخاصة 
يكون اإليداع في معهد مناسب 
لتأهيله أو إحدى المستشفيات 

دد العالجية المتخصصة، وتح
المحكمة في حكمها مدة اإليداع 
على أال تزيد على عشر سنوات 
في جرائم الجنايات وخمس 
سنوات في الجنح، وثالث 
سنوات في حاالت التعرض 
لالنحراف، ويجب على 
المؤسسة التي أودع بها الحدث 
أن تقدم للمحكمة تقريرا عن 
حالته وسلوكه كل ستة أشهر 
على األكثر لتقرر المحكمة ما 

في شأنه على ضوء تقرير  تراه
 مراقب السلوك.

 

 (107المادة )

يكون إيداع الطفل في إحدى 

مؤسسات الرعاية االجتماعية 

لألحداث التابعة للوزارة المختصة 

بالشئون االجتماعية أو المعترف 

فإذا كان الطفل معاقاً  بها منها،

يكون اإليداع في معهد مناسب 

لتأهيله، وال تحدد المحكمة في 

حكمها مدة لإليداع، ويجب على 

المحكمة متابعة أمر الحدث عن 

طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي 

أودع بها الطفل كل شهرين على 

األكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير 

على  فوراً أو إبداله حسب االقتضاء

أن تراعى أن يكون اإليداع ألقصر 

فترة ممكنة، وفي جميع األحوال 

يتعين أال تقضي المحكمة بتدبير 

 .اإليداع إال كمالذ أخير

وفي جميع األحوال، يجب أال تزيد 

مدة اإليداع على عشر سنوات في 

الجنايات وخمس سنوات في 

 .الجنح

أخذت التشريعات 

بتدبير إيداع الطفل في 

سات إحدى المؤس

االجتماعية و حددت كال 

منها اإلجراءات و 

الشروط التي يتم بها 

 ذلك .

 (23المادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة 

إلزام الطفل بالمشاركة في بعض 

أخذ مشروع القانون  - -

بهذا التدبير و لم نجد ما 

يقابله في كال من 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

األنشطة التطوعية، وللطفل الحق في 

اختيار النشاط الذي يرغب 

للجنة أن بالمشاركة فيه، ويمكن 

تختار له أحد األنشطة في حالة عدم 

قدرته على االختيار، وفي الحالتين 

يجب أن يتناسب النشاط مع سن 

 الطفل.

التشريع الكويتي و 

 المصري.

 (24مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

ل الذي تجاوز سنه للطفل تكليف الطف

خمس عشرة سنة بالقيام ببعض 

األعمال دون مقابل للمنفعة العامة، 

وذلك لدى أحد  للمدة التي تحددها،

األشخاص االعتبارية العامة أو 

إحدى مؤسسات المجتمع المدني 

التطوعية ذات النفع العام التي 

تحددها اللجنة، على أال يضر ذلك 

 بصحة الطفل أو نفسيته.

مشروع القانون أخذ  - -

بهذا التدبير و لم نجد ما 

يقابله في كال من 

التشريع الكويتي و 

 المصري.

 (25المادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء 

لفترة ال تقل عن ساعتين وال تزيد 

على اثنتي عشرة ساعة في اليوم 

الواحد في نطاق جغرافي محدد 

الخروج منه. ويراعى أال  يحظر عليه

يكون في تنفيذ هذا التدبير أي 

تعارض مع المعتقدات الدينية للطفل 

وما تفرضه عليه من شعائر، وعدم 

التأثير سلباً على التزاماته وواجباته 

التعليمية أو المهنية. ويتعين على ولي 

أمر الطفل أو المسئول عنه إحاطة 

اللجنة علماً بمدى التزام الطفل 

لتزام المذكور، في المواعيد التي باال

 تحددها اللجنة.

أخذ مشروع القانون  -  -

بهذا التدبير و لم نجد ما 

يقابله في كال من 

التشريع الكويتي و 

 المصري.

 (26مادة )

يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

للطفل إلزام الطفل بعدم مبارحة 

منزله ومكوثه فيه تحت رقابة 

أخذ مشروع القانون  -  -

بهذا التدبير و لم نجد ما 

يقابله في كال من 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

لمسئول عنه وإشراف ولي أمره أو ا

لفترة معينة، ويجوز إقران الحجز في 

المنزل بإخضاع الطفل للمراقبة 

اإللكترونية وفقاً للضوابط 

المنصوص عليها بالالئحة التنفيذية 

لهذا القانون أو القرارات الصادرة 

تنفيذاً له. ويتعين على ولي أمر الطفل 

أو المسئول عنه إحاطة اللجنة علماً 

االلتزام المذكور، بمدى التزام الطفل ب

 في المواعيد التي تحددها اللجنة.

وال يجوز أن يكون هذا التدبير أو 

( من 25التدبير المذكور في المادة )

هذا القانون بديالً للحبس االحتياطي، 

إذا كانت هناك خطورة على المجتمع 

 من عدم حبس الطفل احتياطياً.

التشريع الكويتي و 

 المصري.

 (27مادة )

 يتولى مركز حماية الطفل

( من 33المنصوص عليه في المادة )

بالتنسيق مع محكمة  –هذا القانون 

العدالة اإلصالحية للطفل المختصة 

مهمة  -أو اللجنة القضائية للطفولة 

أمور األطفال الخاضعين متابعة 

لبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج 

التربوية الوطنية أو المودعين في 

المستشفيات المتخصصة أو 

مؤسسات وجمعيات الرعاية 

االجتماعية أو المشاركين في 

األنشطة التطوعية أو المكلفين ببعض 

األعمال للمنفعة العامة، وفقاً ألحكام 

(، 23، )(22(، )21(، )19المواد )

 ( من هذا القانون.24)

 ( 19المادة )

اإلشراف  يتولى مراقب السلوك
على تنفيذ التدابير المنصوص 

( من هذا 5عليها في المادة )

القانون ومالحظة المحكوم 
عليهم بها، ويجب عليه أن يرفع 
تقريرا إلى محكمة األحداث 
وإلى لجنة رعاية األحداث عن 
الحدث الذي يتولى اإلشراف 

 سلوكه. على

 مكرر )أ( (99)المادة 
بصفة  تقوم لجان حماية الطفولة

دورية بمتابعة إجراءات ونتائج 
تنفيذ التدابير المتخذة فى شأن 
الطفل، ولها أن توصي، عند 
االقتضاء، بإعادة النظر فى هذه 
التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق 
 قدر اإلمكان إبقاء الطفل فى

فصله عنه محيطه العائلي، وعدم 
كمالذ أخير، وألقصر فترة  إال

 فيزمنية ممكنة، وإعادته إليه 
 .أقرب وقت

حددت التشريعات 
الجهة التي تتولى متابعة 
تنفيذ التدابير ، في 
البحرين مركز حماية 
الطفل أما في الكويت 
يتولى ذلك مراقب 
السلوك و في مصر 
تتولى ذلك لجان حماية 

 الطفولة .

 (28مادة )

تنتهي التدابير المنصوص عليها في 

من هذا ( 26( إلى )14المواد من )

القانون بانتهاء مدتها أو ببلوغ 

 الطفل سن الحادية والعشرين.

ومع ذلك، يجوز لمحكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة وللّجنة 

 ( 14المادة )

ينتهي التدبير حتما ببلوغ 
المحكوم عليه سن الحادية 

 .والعشرين

 (110المادة )

ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم 

، ومع ذلك عليه ثمانية عشر عاما

يجوز للمحكمة في مواد الجنايات 

بناء على طلب النيابة العامة وبعد 

أخذ رأي المراقب االجتماعي 

الحكم بوضع المحكوم عليه تحت 

اتفق كال من مشروع 

القانون و المشرع 

الكويتي على أن التدبير 

سنة  21ينتهي في سن 

بينما المشرع المصري 

سنة  18حدد السن ب 

مع جواز وضع 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

بحسب األحوال  -القضائية للطفولة 

أن تأمر، بعد اطالعها على  -

ة إليها وفقاً للمادة التقارير المقدم

( من هذا القانون أو بناًء على 79)

طلب النيابة المتخصصة للطفل أو 

من ولي أمره أو المسئول عنه، 

بإنهاء أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من ذات القانون، أو 26( إلى )16)

تعديله أو إبداله بآخر، وإذا رفض 

ه إال بعد هذا الطلب فال يجوز تجديد

مرور ثالثة أشهر على األقل من 

تاريخ رفضه، ويكون الحكم أو 

القرار الصادر في هذا الشأن غير 

 قابل للطعن.

كما يجوز لمحكمة العدالة اإلصالحية 

في مواد الجنايات،  -الكبرى للطفل 

بناًء على طلب النيابة المتخصصة 

للطفل وبعد أخذ رأي الخبير 

لمحكوم وضع الطفل ا - االجتماعي

عليه تحت االختبار القضائي لمدة ال 

 تزيد على سنتين.

االختبار القضائي، وذلك لمدة ال 

تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة 

المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات 

المتخصصة تستدعي استمرار 

لى أحد المستشفيات عالجه نُقل إ

التي تناسب حالته وفقاً لما نصت 

 .( من هذا القانون108عليه المادة )

المحكوم عليه لمدة 

سنتين تحت االختبار 

أو نقله القضائي 

للمستشفى متى ما دعت 

 حالته إلى ذلك .

 (29)المادة 

ال توقع على الطفل الذي لم يتجاوز 

من عمره سوى  الخامسة عشرة

التدابير المنصوص عليها في المواد 

(14( ،)15( ،)16( ،)17( ،)18 ،)

( من هذا القانون، 23(، )22(، )21)

فإذا كان الطفل دون السابعة من 

عمره، ال يُحكم عليه إال بتدبير التسليم 

وتدبير اإليداع في إحدى المستشفيات 

المتخصصة المنصوص عليهما في 

( من ذات 21( و)15المادتين )

 القانون.

تحدد المادة التدابير التي  - -

توقع على من لم يتجاوز 

 سنة . 15

 (30المادة )

ال يحكم باإلعدام وال بالسجن المؤبد 

على المتهم الذي لم تتجاوز سنه 

 الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.

 ( 15المادة )

ال يحكم باإلعدام وال بالحبس 
المؤبد على الحدث, وإذا ارتكب 
الحدث الذي أكمل الخامسة 

 (111المادة )

ال يحكم باإلعدام وال بالسجن المؤبد 

وال بالسجن المشدد على المتهم 

الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة 

اتفقت التشريعات على 

عدم جواز الحكم 

باإلعدام أو السجن 

 المؤبد على الطفل .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

ومع عدم اإلخالل بأحكام المواد 

( من قانون 72(، )71(، )70)

إذا ارتكب الطفل الذي  العقوبات،

تجاوز سنه الخامسة عشرة من عمره 

جريمة عقوبتها اإلعدام أو السجن 

المؤبد، يحكم عليه بالسجن المؤقت أو 

الحبس لمدة سنة على األقل، فإن 

كانت الجريمة عقوبتها السجن 

 المؤقت يحكم عليه بالحبس.

وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 

تها خمس عشرة سنة جريمة عقوب

الحبس، يجوز للمحكمة بدال من 

الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

(، 20(، )19(، )18(، )16المواد. )

(21( ،)22( ،)23 ،)(24( ،)25 ،)

( من هذا القانون26)  

وإذا ُحكم على الطفل الذي تجاوز سنه 

خمس عشرة سنة بعقوبة السجن، 

دالة اإلصالحية يجب على محكمة الع

للطفل المختصة مراقبة مدى التقدم 

الذي يحققه الطفل بناًء على تقرير يتم 

تقديمه للمحكمة من مركز اإلصالح 

والتأهيل المودع به بعد انقضاء 

نصف مدة العقوبة مباشرة، لتقرر 

استمرار سجن الطفل أو إبدال السجن 

بأحد التدابير المنصوص عليها في 

ها في الفقرة الثالثة المواد المشار إلي

 من هذه المادة.

عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة 
من العمر جناية عقوبتها 
اإلعدام أو الحبس المؤبد, يحكم 
عليه بالحبس مدة ال تزيد على 
 خمس عشرة سنة.

ا ارتكب الحدث جريمة وإذ
عقوبتها الحبس المؤقت يحكم 
عليه بالحبس مدة ال تجاوز 
نصف الحد األقصى المقرر 
 قانونا للجريمة.

وال يعاقب الحدث بالغرامة 
سواء اقترنت هذه العقوبة 
 بالحبس أو لم تقترن.

وال تخل األحكام السابقة بسلطة 
المحكمة في تطبيق أحكام 

( 83( و)82و)( 81المواد )

من قانون الجزاء في الحدود 
المسموح بتطبيقها قانونا على 

 .الجريمة التي وقعت من الحدث

فيما  –جوز لمحكمة األحداث 
عدا الجرائم التي تكون عقوبتها 

بدال  –اإلعدام أو الحبس المؤبد 
من توقيع العقوبات المنصوص 
عليها في المادة السابقة وفي 
الجرائم التي يجوز فيها الحبس 

تحكم على الحدث بأحد أن 
التدابير المنصوص عليها في 

( من 6( و)5( و)4البنود )

 ( من هذا القانون.5المادة )
 

سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب 

 .الجريمة

اإلخالل بحكم المادة ومع عدم 

( من قانون العقوبات، إذا 17)

ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 

خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها 

اإلعدام أو السجن المؤبد أو السجن 

المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا 

كانت الجريمة عقوبتها السجن 

يحكم عليه بالحبس مدة ال تقل عن 

 .ثالثة أشهر

من الحكم ويجوز للمحكمة بدالً 

بعقوبة الحبس أن تحكم عليه 

بالتدبير المنصوص عليه في البند 

( من هذا 101( من المادة )8)

 .القانون

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت 

سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً 

عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدالً 

من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن 

 تحكم بأحد التدابير المنصوص

( 8( و)6( و)5عليها في البنود )

 .( من هذا القانون101من المادة )

 

و حدد كل منها الطريقة 

التي تستبدل بها 

العقوبات متى ما تجاوز 

 سنة  15الطفل 

 (31مادة )

ال يجوز أن تُوقع على الطفل سوى 

العقوبات والتدابير المنصوص عليها 

 في هذا القانون.

وذلك فيما عدا الحكم أو األمر بغلق 

المحال المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة، والحكم بمصادرة األشياء 

 2( فقرة 101المادة ) -

 

عدا المصادرة وإغالق المحال 
ورد الشيء إلى أصله ال يحكم على 

عقوبة أو تدبير  بأيهذا الطفل 
 .قانون آخر فيمنصوص عليه 

اتفق مشروع القانون مع 

القانون المصري بعدم 

جواز توقيع أي عقوبة 

أو تدبير على الطفل ما 

عدا الوارد في هذا 

كل القانون و أورد 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

المضبوطة مع الطفل المحكوم عليه، 

والتي يكون قد تحصل عليها من 

الجريمة أو استعملها فيها أو اتخذها 

يكون من شأنها  أجراً الرتكابها، أو

أن تستعمل في جريمة، أو يكون 

صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو 

استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو 

 لم تكن مملوكة للطفل.

بالحقوق  االخاللوذلك كله دون 

العينية للغير حسن النية، تجاه الطفل 

أو تجاه ولي أمره أو المسئول عنه، 

 نتيجة ارتكاب الطفل للجريمة.

 

 
منهما استثناءات على 

 ذلك  .

 (32مادة )

ال يجوز إيداع األطفال أو التحفظ 

عليهم أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم 

من البالغين في مكان واحد، ويراعى 

في تنفيذ اإليداع أو التحفظ أو الحبس 

أو السجن تصنيف األطفال بحسب 

السن والجنس ونوع الجريمة ومدة 

 العقوبة.

 ( 17المادة )

يجري تنفيذ العقوبات المقيدة 
للحرية المحكوم بها على 
الحدث في المؤسسات العقابية، 
فإذا بلغ سن الحادية والعشرين 
تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية 
منها في أحد السجون العامة، 
على أن يكون التنفيذ في مكان 
منفصل عن األماكن 
المخصصة لباقي المسجونين، 

تنفيذ عليه في ويجوز استمرار ال
المؤسسة العقابية الخاصة 
باألحداث إذا لم يكن هناك 
خطورة من ذلك وكانت المدة 

 الباقية ال تجاوز ستة أشهر.

 (112المادة )

ال يجوز احتجاز األطفال أو 

حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من 

البالغين في مكان واحد، ويراعى 

في تنفيذ االحتجاز تصنيف 

جنس األطفال بحسب السن وال

 .ونوع الجريمة

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 

ثالثة أشهر وال تزيد على سنتين 

وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال 

تجاوز خمسة آالف جنيه أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل 

موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 

احتجز أو حبس أو سجن طفالً مع 

 .بالغ أو أكثر في مكان واحد

على اتفقت التشريعات 

عدم جواز حبس 

األطفال مع البالغين و 

نصت على اإلجراءات 

الواجب اتباعها عند 

 تنفيذ ذلك .

 (33مادة )

يُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية 

االجتماعية مركز يسمى "مركز 

حماية الطفل" يضم بهيكله التنظيمي 

مكاتب فرعية عن الوزارة المعنية 

بشئون العدل ووزارات الداخلية 

 والصحة والتربية والتعليم.

 ( 1المادة )

نصت على إنشاء لجنة 

 األحداث فقرة ط.

 الفقرة األولى  (97المادة )

نشأ بكل محافظة لجنة عامة ت

لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ 

وعضوية مديري مديريات األمن 

والمختصة بالشئون االجتماعية 

والتعليم والصحة وممثل عن 

المدني المعنية مؤسسات المجتمع 

بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ 

االستعانة به، ويصدر بتشكيل 

 .اللجنة قرار من المحافظ

 

نص مشروع القانون 

على إنشاء مركز حماية 

الطفل على أن يضم 

 فرعية.مكاتب 

 

المشرع الكويت نص 

على إنشاء لجنة 

 األحداث.

 

المشرع المصري نص 

على إنشاء لجنة عامية 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

فولة في كل لحماية الط

 محافظة .

 (34مادة )

يكون لمركز حماية الطفل مجلس 

إدارة يشكل كل ثالث سنوات بقرار 

 من الوزير المعني بشئون التنمية

االجتماعية، من رئيس من أصحاب 

يمثلون  وأعضاءً االختصاص 

 الوزارات والجهات اآلتية:

 الوزارة المعنية بشئون العدل. -1

 وزارة الداخلية. -2

 الصحة.وزارة  -3

 وزارة التربية والتعليم. -4

الوزارة المعنية بشئون التنمية  -5

 االجتماعية.

 المجلس األعلى للمرأة. -1

 الجهة المعنية بشئون اإلعالم. -2

عضوين من مؤسسات المجتمع -8

المدني المختصة بالطفولة، يختارهما 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 االجتماعية.

الئحة ويقوم مجلس اإلدارة بوضع 

داخلية لتنظيم عمل المركز، ومواعيد 

اجتماع مجلس اإلدارة وآلية اتخاذ 

 قراراته وتوصياته.

 

 ( 1المادة )

 :لجنة رعاية األحداث -ط
لجنة دائمة تشرف على رعاية 
األحداث وحماية مصالحهم 
ويراعى في تشكيلها تمثيل 
العنصر القضائي والقانوني 
والديني والنفسي واالجتماعي 

ني، ويصدر بتشكيلها واألم
قرار من وزير الشؤون 

 .االجتماعية والعمل
 
 

 1( فقره 97المادة )
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة 
لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ 

مديريات األمن  مديريوعضوية 
والمختصة بالشئون االجتماعية 
والتعليم والصحة وممثل عن 

المعنية  المدنيمؤسسات المجتمع 
بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ 
االستعانة به، ويصدر بتشكيل 

 .اللجنة قرار من المحافظ
 

نصت التشريعات على 
كيفية تشكيل المركز في 
البحرين و اللجنة في 
كل من الكويت و مصر 
ويالحظ بأنها اختلفت 
في ذلك إال أنها راعت 
أن تشتمل على عناصر 
قانونية و تعليمية و 

 ية و صحية ... اجتماع

 (35مادة )

يتولى رئيس مجلس إدارة مركز 

حماية الطفل رسم سياسة المركز في 

شأن حماية الطفل من سوء المعاملة 

وحسن رعايته، واإلشراف على سير 

العمل بالمركز وعلى أعماله 

 وأنشطته.

مهام رئيس مجلس   -

 إدارة المركز

 (36مادة )

يتولى مركز حماية الطفل المهام 

 اآلتية:

 

- 

 

 

 

نص مشروع القانون  -

على المهام التي يتوجب 

 على المركز القيام بها .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

وضع الخطط والبرامج الكفيلة  -1

بوقاية الطفل وحمايته من سوء 

 المعاملة واإلشراف على تنفيذها.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية،  -2

الرسمية واألهلية، بشأن حماية 

 الطفل من سوء المعاملة.

تقديم المشورة للجهات المعنية  -3

بشأن حماية الطفل من سوء 

 المعاملة.

خطط للدراسات والبحوث  وضع -4

المتعلقة بظاهرة سوء معاملة 

 األطفال واإلشراف على تنفيذها.

أية مهام أخرى يرد النص عليها  -5

في هذا القانون أو في الئحته 

 التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (37مادة )

حماية الطفل هو الجهة يكون مركز 

المركزية التي تتولى تقييم وإيواء 

ومتابعة شئون األطفال المعرضين 

لسوء المعاملة وتنسيق الخدمات التي 

تقدم لهم ولعائالتهم من قبل الجهات 

المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة 

 االختصاصات اآلتية:

اتخاذ كافة التدابير المباشرة  -1

من سوء  والعاجلة لحماية الطفل

 المعاملة.

دراسة حاالت من تعرض من -2

األطفال لسوء المعاملة من النواحي 

الصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية والقانونية، واتخاذ 

 اإلجراءات المناسبة لها.

متابعة حاالت من تعرض من  -3

األطفال لسوء المعاملة بصفة 

دورية في حالة تسليمه إلى ولي 

ل عنه.أمره أو المسئو  

توفير رعاية بديلة خارج العائلة  -4

لمن تعرض من األطفال لسوء 

المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة، 

 ( 4المادة )

تختص لجنة رعاية األحداث 
 بما يلي:

النظر في مشكالت  –1
األحداث المعرضين لالنحراف 

واألمر بإيداعهم في أماكن 
 الرعاية المناسبة.

متابعة تأهيلهم وتشغيلهم  –2
وإعادتهم لالنخراط في 

المجتمع وتلبية احتياجاتهم 
بالتنسيق مع الجهات 

 المختصة.

الطلب من المحكمة إعادة  –3
النظر في التدابير الصادرة 

 منها ضد الحدث.
إصدار القرارات باتخاذ  –4

تدبير تسليم الحدث لمتولي 
رعايته أو لعائل مؤتمن أو 
إلحدى مؤسسات الرعاية 

االجتماعية لألحداث أو 
المستشفيات العالجية 

 المتخصصة، وذلك في حاالت
تعرض الحدث لالنحراف وفقا 

 2( فقرة 97المادة )
وتختص هذه اللجنة برسم السياسة 

 فيالعامة لحماية الطفولة 
المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه 

 .السياسة
دائرة كل قسم أو  فيوتشكل 

مركز شرطة لجنة فرعية لحماية 
الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار 
من اللجنة العامة، ويراعى فى 
التشكيل أن تضم عناصر أمنية 

واجتماعية ونفسية وطبية 
وتعليمية، على أال يقل عدد 

أعضائها عن خمسة وال يجاوز 
سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، 

ويجوز أن تضم اللجنة بين 
عضائها ممثالً أو أكثر لمؤسسات أ

المعنية بشئون  المدنيالمجتمع 
 .الطفولة

وتختص لجان حماية الطفولة 
الفرعية بمهمة رصد جميع 

حاالت التعرض للخطر والتدخل 
الالزم لجميع  والعالجي الوقائي

هذه الحاالت ومتابعة ما يتخذ من 

نص مشروع القانون و 
المشرع الكويت على 
اختصاصات مركز 

الطفل و لجنة األحداث 
و نجد المشرع 

المصري نص على 
اللجنة و اختصاصات 

 اللجان الفرعية .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

وذلك إذا كانت حياة الطفل مهددة 

بالخطر أو إذا وقع اعتداء جنسي 

عليه من ولي أمره أو المسئول عنه 

 أو القائمين على شئونه.

اتخاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل -5

وء المعاملة وعائلته الذي تعرض لس

بما يكفل عودته إلى أسرته بحالة 

طبيعية، بما في ذلك العالج والتأهيل 

النفسي والدورات التثقيفية 

وتنمية المهارات  والتعليمية

االجتماعية ومهارات حماية الذات 

لدى الطفل ومعالجة اإلدمان لدى 

 الوالدين أو المتولي رعايته.

توفير خط ساخن لتلقي  -6

ت أو الشكاوى المتعلقة الحاال

 بسوء معاملة األطفال.

للشروط المبينة في هذا 
 القانون.

 

 .إجراءات
( 144مع مراعاة حكم المادة )

ينشأ بالمجلس من هذا القانون. 
للطفولة واألمومة إدارة  القومي

 بتلقيعامة لنجدة الطفل، تختص 
الشكاوى من األطفال والبالغين، 
ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ 
الطفل من كل عنف أو خطر أو 

 فيإهمال، وتضم اإلدارة 
عضويتها ممثلين لوزارات العدل 

 االجتماعيوالداخلية والتضامن 
يختارهم الوزراء والتنمية المحلية 

المختصون، وممثلين لمؤسسات 
يختارهم األمين  المدنيالمجتمع 

العام للمجلس، ومن يرى األمين 
 .العام االستعانة بهم

وإلدارة نجدة الطفل صالحيات 
طلب التحقيق فيما يرد إليها من 

بالغات, ومتابعة نتائج التحقيقات، 
وإرسال تقارير بما يتكشف لها 

 .صإلى جهات االختصا
 

 
 ( مكرر99المادة )

 
يكون للجان حماية الطفولة 

الفرعية تلقى الشكاوى عن حاالت 
 فيتعرض الطفل للخطر ، ولها ، 

بعد التحقق من جدية  –هذه الحالة 
استدعاء الطفل أو  –الشكوى 

أبويه أو متولى أمره أو المسئول 
عنه واالستماع إلى أقوالهم حول 

  .الوقائع موضوع الشكوى
 

اللجنة فحص الشكوى وعلى 
والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا 
عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا 
بالواقعة وما تم فيها من إجراءات 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة 
، لتتخذ ما يلزم من إجراءات 

 . قانونية

 (38مادة )

 

يعد رئيس مجلس إدارة مركز حماية 

الطفل في بداية كل سنة مالية تقريراً 

سنوياً عن نشاط المركز خالل السنة 

السابقة، يتضمن تحديد ما المالية 

يواجه المركز من معوقات والحلول 

 المقترحة بشأنها.

ويعرض رئيس مجلس اإلدارة 

التقرير على مجلس اإلدارة قبل 

مضي شهرين من بداية السنة المالية 

لمناقشته والموافقة عليه، وفور إقرار 

المجلس للتقرير يقوم رئيس المجلس 

برفعه إلى الوزير المعني بشئون 

التنمية االجتماعية مشفوعاً 

بمالحظات المجلس عليه، التخاذ ما 

 يلزم.

 

كلف مشروع القانون  - -

بإعداد تقرير سنوي 

عن نشاط المركز مع 

 بداية كل سنة مالية .

 (39مادة )

يعد مركز حماية الطفل سجالً خاصاً 

تقيد فيه حاالت سوء معاملة األطفال، 

ويكون كل ما يدون في هذا السجل 

سرياً ال يجوز إفشاؤه أو االطالع 

عليه إال بإذن من النيابة المتخصصة 

للطفل، أو اللجنة القضائية للطفولة أو 

إحدى محاكم العدالة اإلصالحية 

للطفل، أو أية محكمة مختصة، 

 بحسب األحوال.

يعد المركز سجل  - -

خاص لحاالت سوء 

المعاملة و يكون سري 

. 

 (40مادة )

يقصد بسوء المعاملة في تطبيق 

أحكام هذا القانون، كل فعل أو 

امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذًى 

مباشر أو غير مباشر للطفل يحول 

دون تنشئته ونموه على نحو سليم 

وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء 

بينت المادة مفهوم سوء  - -

المعاملة الجسدية و 

النفسية والجنسية و 

األهمال و االستغالل 

االقتصادي على النحو 

 الوارد فيها .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

المعاملة الجسدية أو النفسية أو 

الجنسية أو اإلهمال أو االستغالل 

وء المعاملة االقتصادي. ويقصد بس

الجسدية، كل فعل من شأنه أن يؤدي 

 إلى اإليذاء الجسدي المتعمد للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل 

فعل من شأنه أن يؤدي إلى اإلضرار 

 بالنمو النفسي والصحي للطفل.

ويقصد بسوء المعاملة الجنسية، 

تعريض الطفل ألي نشاط جنسي، بما 

المداعبة أو في ذلك إظهار العورة أو 

اإليالج )الفرجي أو الشرجي( أو 

الشروع فيه أو تعريض الطفل 

لمشاهدة األفالم أو الصور اإلباحية 

أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها 

  بأي شكل.

ويقصد باإلهمال، عدم قيام الوالدين 

أو من يتولى رعايته بما يجب عليه 

القيام به للمحافظة على حياة وسالمة 

 الطفل.

ذا وقع سوء معاملة الطفل الجسدية وإ

أو الجنسية من ولي أمر الطفل أو 

المسئول عنه، تولت النيابة العامة 

 تعيين من يمثل الطفل قانوناً.

 (41مادة )

يحظر استغالل الطفل في مختلف 

أشكال اإلجرام المنظم وغير المنظم، 

بما في ذلك زرع أفكار التعصب 

والكراهية فيه، وتحريضه على القيام 

 بأعمال العنف والترويع.

 

حظرت المادة استغالل  - -

 الطفل في األجرام .

 (42مادة )

يُحظر استدراج األطفال واستغاللهم 

شبكات عبر شبكة اإلنترنت أو 

المعلومات األخرى، وغيرها من 

وسائل االتصال الحديثة، في أمور 

منافية لآلداب العامة والنظام العام أو 

 ال تتناسب مع أعمارهم.

حظرت المادة استدراج  - -

األطفال و استغاللهم 

 عبر األنترنت .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

 (43مادة )

إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه 

قد تعرض ألي من حاالت سوء 

المعاملة وأن خروجه من المستشفى 

حياته وسالمته للخطر،  يعرض

وجب عليه عدم تسليمه إلى ولي أمره 

أو المسئول عنه، وإبالغ مدير 

المستشفى الذي يعمل فيه باألمر فوراً 

ليتولى إبالغ مركز حماية الطفل أو 

النيابة المتخصصة للطفل التخاذ ما 

يلزم، وإذا اكتشف الطبيب حالة 

ي عيادته الخاصة وجب عليه الطفل ف

 اإلبالغ بنفسه.

بينت المادة من مشروع  - -

القانون واجبات الطبيب 

اذا تبين له عند فحص 

الطفل تعرضه لحاله 

من حاالت سوء 

 المعاملة .

 (44مادة )

يجب على كل من وصل إلى علمه 

معلومات بوجود طفل في إحدى 

حاالت التعرض للخطر المذكورة في 

( من المادة 9( إلى )1)البنود من 

( من هذا القانون أو إحدى 12)

حاالت سوء المعاملة المذكورة في 

( منه، أن يبادر إلى 40المادة )

 اإلبالغ عن ذلك إلى أي من الجهات

( من 45المنصوص عليها في المادة )

ذات القانون، وأن يزودها بما قد 

يكون لديه من معلومات في هذا 

 الشأن.

 (98المادة ) -
 

على كل من علم بتعرض الطفل 
مكنته  فيللخطر أن يقدم إليه ما 

 يتوقىمن المساعدة العاجلة الكفيلة 
  .الخطر أو زواله عنه

 

 (45مادة )

تُقدم البالغات والشكاوى عن حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة إلى أي من الجهات اآلتية:

مركز حماية الطفل المنصوص  -1

( من هذا 33المادة )عليه في 

 القانون.

 النيابة العامة. -2

 مركز الشرطة.-3

4-الجهات المسئولة بالوزارة 

المعنية بشئون العدل ووزارات 

 الداخلية والصحة والتربية والتعليم

 (99المادة ) -

كون للجان حماية الطفولة ي
عن حاالت  الفرعية تلقى الشكاوى

 فيتعرض الطفل للخطر ، ولها ، 
بعد التحقق من جدية  –هذه الحالة 

استدعاء الطفل أو أبويه  –الشكوى 
أمره أو المسئول عنه  أو متولى

واالستماع إلى أقوالهم حول 
  .الوقائع موضوع الشكوى

 
وعلى اللجنة فحص الشكوى 
والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا 

حدد مشروع القانون 

الجهات التي تقدم إليها 

البالغات و الشكاوي 

بخصوص تعرض 

فل للخطر على الط

النحو الوارد بالمادة ، و 

خص المشرع المصري 

لجان حماية الطفولة 

 الفرعية بذلك .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

وعلى الجهات المنصوص عليها في 

( من الفقرة 4( إلى )2البنود من )

في حالة  -األولى من هذه المادة 

من حاالت تعرض  تبليغها عن أي

أن  -الطفل للخطر أو سوء المعاملة 

تبادر إلى إخطار مركز حماية 

الطفل بكافة الوقائع التي تم التبليغ 

 عنها.

ويحظر الكشف عن هوية الطفل 

الذي تعرض لحالة من حاالت 

التعرض للخطر أو لسوء المعاملة 

أو هوية من أساء معاملته عند 

التحليالت استخدام المعلومات لنشر 

أو اإلحصائيات أو التقارير 

عن  الرسمية. كما يحظر الكشف

هوية من قام بالتبليغ عن أي من 

حاالت سوء معاملة الطفل إال في 

 األحوال التي يقررها القانون.

 

عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا 
بالواقعة وما تم فيها من إجراءات 
إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، 

 .ونيةلتتخذ ما يلزم من إجراءات قان

 (46مادة )

إذا قُدم إلى مركز حماية الطفل بالغ 

أو شكوى بأي حالة من حاالت 

تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة، وجب عليه القيام بما يلي:

استدعاء الطفل أو ولي أمره أو  -1

عنه واالستماع إلى أقوالهم  المسئول

في موضوع البالغ أو الشكوى، 

للتحقق من مدى جدية األمر، على أن 

يجري ذلك داخل المركز وليس في 

مكان آخر. وفي األحوال التي يتعذر 

على الطفل المثول بالمركز، يجوز 

موظفي المركز لالستماع  انتقال أحد

 إلى أقوال الطفل في مكان تواجده.

الطبي للطفل  إجراء الفحص -2

للوقوف على مدى إصابته بأي 

مرض عضوي أو نفسي أو مرض 

يُنقل جنسياً، أو أي مرض آخر ناتج 

 عن تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.

حدد مشروع القانون و  - -

كذلك المشرع المصري 

اإلجراءات و التدابير 

التي يتخذها المركز / 

اللجنة لحماية الطفل بعد 

 تلقي البالغ أو الشكوى .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

وإذا ثبت للمركز صحة البالغ أو 

الشكوى وأن الطفل قد تعرض بالفعل 

للخطر أو سوء المعاملة، وجب عليه 

 اتخاذ اآلتي:

ن التدابير اتخاذ تدبير أو أكثر م -1

( من هذا 48المذكورة في المادة )

القانون، إذا قدر أن من شأن ذلك 

إنهاء تعرض الطفل للخطر أو سوء 

 المعاملة.

الطلب من النيابة المتخصصة  -2

أن  -لذلك  مقتضىإذا رأى  -للطفل 

تقوم بإنذار ولي أمر الطفل أو 

المسئول عنه كتابة لوضع حد 

ألسباب تعريضه للخطر أو سوء 

ملته، أو التصرف في األمر معا

 بالشكل الذي يتراءى لها.

ويجوز لولي أمر الطفل أو المسئول 

عنه االعتراض على اإلنذار أمام 

اللجنة القضائية للطفولة خالل عشرة 

أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع في نظر 

هذا االعتراض والفصل فيه 

اإلجراءات المقررة لالعتراض في 

القرار فيه  األوامر الجنائية، ويكون

 نهائياً.

 

 (47مادة )

إذا ُوجد الطفل في إحدى حاالت 

التعرض للخطر أو سوء المعاملة 

عنه رغم إنذار ولي أمره أو المسئول 

من قبل النيابة المتخصصة للطفل 

على النحو المذكور في الفقرة الثانية 

( من هذا القانون، 46من المادة )

ووصل ذلك إلى علم مركز حماية 

الطفل عن طريق بالغ أو شكوى، 

 وجب على المركز القيام بما يلي:

إبالغ النيابة المتخصصة للطفل 

 باألمر التخاذ ما يلزم.

 (98المادة ) -

إحدى حاالت  فيإذا وجد الطفل 

التعرض للخطر المنصوص عليها 
( والبنود من 2( و )1البندين ) في
( 96( من المادة )14( إلى )5)

من هذا القانون ، عرض أمره على 
اللجنة الفرعية لحماية الطفولة 
إلعمال شؤونها المنصوص عليها 

مكررا( من هذا  99المادة ) في
القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك 
مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل 

فل كتابة إنذار متولى أمر الط
لتالفى أسباب تعرضه للخطر ، 

تعرض مشروع القانون 

و القانون المصري 

لواجبات المركز / 

اللجنة إذا وجد الطفل في 

أحد حاالت الخطر أو 

سوء المعاملة على 

الرغم من سبق إنذار 

ولي أمره أم المسئول 

 عنه  
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

عرض أمر الطفل على اللجنة -2

القضائية للطفولة التي يجوز لها أن 

تتخذ في شأنه واحداً أو أكثر من 

التدابير المنصوص عليها في المواد 

 ( من هذا القانون.23( إلى )14من )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويجوز االعتراض على هذا 
اإلنذار أمام محكمة الطفل خالل 
عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع 

نظر هذا االعتراض والفصل  في
فيه اإلجراءات المقررة 

األوامر الجنائية ،  فيلالعتراض 
 .ويكون الحكم فيه نهائيا

 
إحدى حاالت  فيوإذا وجد الطفل 

 فيالتعرض للخطر المشار إليها 
الفقرة السابقة ، بعد صيرورة 
اإلنذار نهائيا ، عرض أمره على 
اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، 
وللجنة ، فضال عن السلطات 

الفقرة السابقة ،  فيالمقررة لها 
عرض أمر الطفل على نيابة الطفل 

 شأنه أحد التدابير فيليتخذ 
 المادة فيالمنصوص عليها 

هذا القانون ، فإذا كان  ( من101)
الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فال 

شأنه إال تدبيرا التسليم أو  فييتخذ 
إحدى المستشفيات  فياإليداع 

 .المتخصصة

 (48مادة )

إذا ثبت لمركز حماية الطفل تعرض 

الطفل لحالة من حاالت سوء 

المعاملة، بعد تحقيق أجراه وفق 

( من 46الفقرة األولى من المادة )

لقانون، جاز له اتخاذ أي من هذا ا

 التدابير واإلجراءات اآلتية:

 

اتخاذ ما يلزم لعالج الطفل من أي -1

مرض يكون قد أصابه نتيجة 

 تعرضه للخطر أو سوء المعاملة.

 ( 99المادة ) -

تقوم اللجان الفرعية لحماية 
الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير 

  :واإلجراءات اآلتية
عائلته مع التزام  فيإبقاء الطفل  1-

األبوين باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
 فيلرفع الخطر المحدق به وذلك 

آجال محددة ورهن رقابة دورية 
  .ةمن لجنة حماية الطفول

 
عائلته مع تنظيم  فيإبقاء الطفل 2- 

من الجهة  االجتماعيطرق التدخل 

وضح كال من مشروع 

القانون و المشرع 

المصري التدابير و 

األجراءات التي يجوز 

للمركز / اللجنة اتخاذها 

بعد التحقيق الذي تم 

اءه على النحو إجر

الوارد في المواد و الذي 

اتفاق  نالحظ من خال.ه

كال التشريعين على 

العديد من هذه 

 اإلجراءات



35 
 

 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

إبقاء الطفل في محيطه العائلي مع -2

ولي أمره أو المسئول عنه باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لرفع الخطر 

آجال محددة المحدق به وذلك في 

 وتحت رقابة المركز.

بقاء الطفل في محيطه العائلي مع -3

تنظيم طرق التدخل االجتماعي من 

الجهة المعنية بتقديم الخدمات 

االجتماعية والتربوية والصحية 

 الالزمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

إبقاء الطفل في محيطه العائلي مع -4

أخذ االحتياطات الالزمة لمنع كل 

ينه وبين األشخاص الذين اتصال ب

شأنهم أن يمثلوا تهديداً لصحته  من

 أو سالمته البدنية أو المعنوية.

التوصية لدى اللجنة القضائية 5

إلى حين  -للطفولة بإيداع الطفل 

لدى إحدى  -زوال الخطر عنه 

العائالت المؤتمنة أو إحدى 

مؤسسات أو جمعيات الرعاية 

االجتماعية أو التربوية أو إحدى 

لمؤسسات الصحية أو العالجية، ا

وذلك طبقاً لإلجراءات المقررة في 

 هذا القانون.

رفع األمر إلى المحكمة الشرعية -6

للنظر في  -عند االقتضاء  -المختصة 

إلزام ولي أمر الطفل أو المسئول عنه 

بنفقة وقتية للطفل، ويكون قرار 

المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولو 

 كان قيد الطعن فيه.

 اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة -7

في حاالت الخطر المحدق على 

إلخراج الطفل من المكان  -الطفل 

الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى 

مكان آمن، وللمركز االستعانة في 

ذلك برجال السلطة العامة عند 

 االقتضاء.

المعنية بتقديم الخدمات االجتماعية 
والتربوية والصحية الالزمة للطفل 

  .وعائلته ومساعدتها
 
عائلته مع أخذ  فيإبقاء الطفل 3- 

االحتياطات الالزمة لمنع كل 
اتصال بينه وبين األشخاص الذين 
من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد 
صحته أو سالمته البدنية أو 

  .المعنوية
 
التوصية لدى المحكمة المختصة  4

بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال 
الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو 

ة أخرى مؤسسة اجتماعية أو تربوي
وعند االقتضاء بمؤسسة صحية أو 

عالجية وذلك طبقا لإلجراءات 
 .المقررة قانونا

 
التوصية لدى المحكمة المختصة  5

باتخاذ التدابير العاجلة الالزمة 
إحدى مؤسسات  فيلوضع الطفل 

االستقبال أو إعادة التأهيل أو 
المؤسسات العالجية أو لدى عائلة 
مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة 
اجتماعية أو تعليمية مالئمة للمدة 
الالزمة لزوال الخطر عنه ، وذلك 
فى حاالت تعرض الطفل للخطر 
أو إهماله من قبل األبوين أو متولى 

  .أمره
 
ن وللجنة ، عند االقتضاء ، أ6

ترفع األمر إلى محكمة األسرة 
للنظر فى إلزام المسئول عن الطفل 
بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة 
فى ذلك واجب التنفيذ وال يوقفه 

  .الطعن فيه
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

ويعتبر خطراً محدقاً كل فعل أو 

امتناع يهدد حياة الطفل أو سالمته 

البدنية أو النفسية على نحو ال يمكن 

 تالفيه بمرور الوقت.

وفى حاالت الخطر المحدق تقوم 7
اإلدارة العامة لنجدة الطفل 

للطفولة واألمومة  القوميبالمجلس 
أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ 
ما يلزم من إجراءات عاجلة 
إلخراج الطفل من المكان الذى 
يتعرض فيه للخطر ونقله إلى 
مكان آمن بما فى ذلك االستعانة 

  .برجال السلطة عند االقتضاء
 

ويعتبر خطرا محدقا كل عمل 
أو سلبى يهدد حياة الطفل  إيجابي

على أو سالمته البدنية أو المعنوية 
 نحو ال يمكن تالفيه بمرور الوقت
. " 

 

 

 
 

 

 

 (49مادة )

ال يجوز نقل حضانة الطفل 

المعرض للخطر أو لسوء المعاملة 

 إال بحكم من المحكمة المختصة.

وفي الحاالت الطارئة، يجوز لمركز 

بعد الحصول على  -حماية الطفل 

 -إذن من النيابة المتخصصة للطفل 

طر أو لسوء نقل الطفل المعرض للخ

المعاملة بشكل يستحيل معه بقاؤه مع 

الشخص الذي يتولى حضانته إلى 

مكان آمن وتوفير الرعاية له، على 

أن يتم عرض الطفل على المحكمة 

المختصة خالل أربع وعشرين 

 ساعة إلصدار قرارها بشأنه.

المحكمة  إلىوللمركز أن يطلب 

المختصة إصدار حكم بنقل حضانة 

الطفل إلى أسرة حاضنة على أن 

قرر مشروع القانون  - -

البحريني عدم جواز نقل 

حضانة الطفل إال بحكم 

 المحكمة .من 



37 
 

 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

تكون من أقاربه حتى الدرجة 

الرابعة، وفي حالة عدم وجود 

أقارب ضمن هذه الدرجة، تُنقل 

الحضانة إلى من تراه المحكمة أهالً 

 لذلك.

 (50مادة )

إذا كان الطفل معرضاً للخطر أو 

سوء المعاملة من قبل ولي أمره أو 

المسئول عنه وفي حاجة عاجلة 

أو كان من المرجح مغادرته للحماية 

جاز لمركز حماية الطفل  المملكة،

أن يطلب من النيابة المتخصصة 

للطفل إصدار قرار مؤقت بنقله إلى 

مكان آخر آمن يختاره المركز، على 

أن يُعرض أمر الطفل على المحكمة 

المختصة في أول يوم عمل التخاذ 

القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو 

الجهة التي يمكن أن تشرف عليه أو 

أو دائمة ومقدار  ترعاه بصفة مؤقتة

 نفقته والمكلف بأدائها.

بينت هذه المادة من  - -

مشروع القانون دور 

مركز حماية الطفل في 

حال كون الطفل 

معرض للخطر أو لسوء 

 المعاملة من ولي أمره 

 (51مادة )

يقوم مركز حماية الطفل بمتابعة 

تنفيذ التدابير التي يتخذها في 

إليه، البالغات والشكاوى المقدمة 

وكذلك التدابير المكلف بمتابعة 

تنفيذها بمقتضى هذا القانون 

بالتنسيق مع محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة 

القضائية للطفولة أو أية جهة أخرى 

معنية. وللمركز أن يعيد النظر فيما 

يتخذه من تدابير، وأن يوصي بإعادة 

التدابير المكلف بمتابعة  النظر في

وذلك بالقدر الذي يحقق  تنفيذها،

 مصلحة الطفل.

ويجب على المسئولين في الدور 

والمؤسسات والمراكز والمستشفيات 

وغيرها من األماكن المودع فيها 

 ( مكرر99المادة ) -

 

تقوم لجان حماية الطفولة بصفة 
دورية بمتابعة إجراءات ونتائج 

شأن  فيتنفيذ التدابير المتخذة 
الطفل ، ولها أن توصى ، عند 

هذه  فياالقتضاء ، بإعادة النظر 
التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق 

 فيقدر اإلمكان إبقاء الطفل 
، وعدم فصله عنه  العائليمحيطه 

إال كمالذ أخير ، وألقصر فترة 
 فيزمنية ممكنة ، وإعادته إليه 

 أقرب وقت

اتفق كال من مشروع 

القانون و المشرع 

المصري على إلزام 

مركز حماية الطفل و 

لجان الطفولة على 

ابعة اإلجراءات مت

والتدابير المتخذه  و لها 

أن توصي بإعادة النظر 

 فيها .
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
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الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

أطفال وفقاً ألحكام هذا القانون، 

التعاون مع المركز في أداء مهمته 

المذكورة في الفقرة األولى من هذه 

المادة، وإمداده بالمعلومات عن 

ف جوانب حالة الطفل المعني، مختل

وبأي تغّير مفاجئ في حالة الطفل أو 

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

 (52مادة )

( من 9استثناًء من أحكام المادة )

قانون اإلجراءات الجنائية، ال يشترط 

لرفع الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء 

 معاملة

الطفل تقديم شكوى شفهية أو كتابية 

مأموري إلى النيابة العامة أو إلى أحد 

الضبط القضائي خالل الموعد 

 المذكور في ذات المادة.

وفي جميع األحوال، ال يجوز التنازل 

عن الدعوى الجنائية المتعلقة بسوء 

 معاملة الطفل.

جاءت هذه المادة من  - -

مشروع القانون بحكم 

إجرائي وهو استثناء من 

من قانون  9المادة 

اإلجراءات الجنائية و 

ديم هو عدم اشتراط تق

شكوى شفهية أو كتابية 

للنيابة العامة أو 

مأموري الضبط 

القضائي فيما يتعلق 

برفع الدعوى الجنائية 

خالل الموعد المحدد في 

 هذه المادة .

 الباب الرابع

 العقوبات

 (53مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالسجن كل من تحرش جنسياً 

بطفل بالمداعبة أو إظهار العورة أو 

ر به لمشاهدة الصور أو األفالم  غرَّ

اإلباحية بأي شكل من األشكال بما 

شبكة اإلنترنت أو غيرها من  فيها

 شبكات المعلومات.

تقرر هذه المادة من  - -

 مشروع القانون عقوية

السجن لمن يتحرش 

جنسيا بالطفل أو يغرر 

به لمشاهدة صور و 

 أفالم إباحية 

 (54مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين 

والغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل من 

استورد أو صّدر أو أنتج أو أعد أو 

 ( 116المادة ) -

اقب بالحبس مدة ال تقل عن يع
سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرة 
آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف 
جنيه كل من استورد أو صدر أو 

اتنفق كال من مشروع 

القانون و المشرع 

المصري على عقوبة 

تين و الحبس لمدة سن

الغرامة التي ال تقل عن 
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الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

عرض أو طبع أو رّوج أو حاز أو 

إباحية يشارك فيها  بّث أية أعمال

طفل أو تتعلق باالستغالل الجنسي 

للطفل، ويُحكم بمصادرة األدوات 

واآلالت المستخدمة في ارتكاب 

الجريمة واألموال المتحصلة منها، 

وغلق األماكن محل ارتكابها مدة ال 

تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم 

 اإلخالل بحقوق الغير حسن النية.

ة عقوبة أشد ومع عدم اإلخالل بأي

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 

 الفقرة األولى من هذه المادة، كل من:

استخدم الحاسب اآللي أو  -1

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

إلعداد أو لمعالجة أو لحفظ أو 

لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج 

أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق 

بتحريض األطفال أو استغاللهم في 

الدعارة واألعمال اإلباحية أو 

 التشهير بهم أو المتاجرة بهم.

استخدم الحاسب اآللي أو شبكة  -2

اإلنترنت أو غيرها من شبكات 

المعلومات أو الرسوم المتحركة 

لتحريض األطفال على االنحراف أو 

يمة أو على لتسخيرهم في ارتكاب جر

القيام بأنشطة أو أعمال غير 

مشروعة أو منافية لآلداب، ولو لم 

 تقع الجريمة فعالً.

 

أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو 
أعمال  أيروج أو حاز أو بث 

إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق 
للطفل ، ويحكم  الجنسي باالستغالل

بمصادرة األدوات واآلالت 
ارتكاب الجريمة  فيالمستخدمة 

واألموال المتحصلة منها ، وغلق 
األماكن محل ارتكابها مدة ال تقل 
عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم 

  .اإلخالل بحقوق الغير حسن النية
 

عقوبة أشد  بأيومع عدم اإلخالل 
قانون آخر ، يعاقب  فيينص عليها 

  :بذات العقوبة كل من
 

أو  اآلليأ( استخدام الحاسب 

اإلنترنت أو شبكات المعلومات أو 
الرسوم المتحركة إلعداد أو لحفظ 
أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة 
أو لنشر أو لترويج انشطة أو 
أعمال إباحية تتعلق بتحريض 
األطفال أو استغاللهم فى الدعارة 
واألعمال اإلباحية أو التشهير بهم 

  .أو بيعهم
 
و أ اآلليب( استخدام الحاسب )

اإلنترنت أو شبكات المعلومات أو 
الرسوم المتحركة لتحريض 
األطفال على االنحراف أو 

ارتكاب جريمة أو  فيلتسخيرهم 
على القيام بأنشطة أو أعمال غير 
مشروعة أو منافية لآلداب ، ولو 

 .لم تقع الجريمة فعال

دينار و ال تجاوز  2000

دينار في  5000

البحرين و في مصر ال 

جنية و 10000تقل عن 

جنيه  50000ال تجاوز 

و ذلك لكل من استورد 

أو اصدر أو انتج أو اعد 

او عرض او طبع أو 

روج او حاز او بث ايه 

اعمال اباحية يشارك 

فيها الطفل مع مصادرة 

ستعملة و األدوات الم

غلق األماكن لمدة ال تقل 

 اشهر  6عن 

 

ذات  وكذلك تطبق

 استخدامالعقوبة في حال 

 الحاسوب او األنترنت 

لتحريض الطفل على 

او ارتكاب  االنحراف

 جريمة .

 (55مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

تقرر هذا المادة من  - -

مشروع القانون عقوبة 

الحبس مدة ال تقل عن 

سنة و غرامة ال تزيد 

على ألف دينار أو هاتين 
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والغرامة التي ال تزيد على ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 

(، 42(، )41من خالف أحكام المواد )

 ( من هذا القانون.43)

العقوبتين لكل من 

خالف المواد 

41،42،43. 

 (56مادة )

يُزاد بمقدار المثل الحد األدنى للعقوبة 

المقررة ألي جريمة إذا وقعت من 

بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد 

والديه أو من له الوالية أو الوصاية 

أو المسئول عن مالحظته عليه 

وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان 

 خادماً عند أي ممن تقدم ذكرهم.

 

 

(26المادة )  

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
أخرى أشد منصوص عليها 

قانونا، يعاقب بالحبس مدة ال 
تزيد على ثالث سنوات كل من 

عرض حدثا إلحدى حاالت 
االنحراف أو أعده لذلك أو 

حرضه على سلوكها ساعده أو 
أو سهلها له بأي وجه ولو لم 

تتحقق حالة التعرض 
 لالنحراف فعال.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال 
تزيد على خمس سنوات إذا 

استعمل المتهم مع الحدث 
وسائل إكراه أو تهديد أو كان 

من أصوله أو من متولي 
رعايته أو مسؤول عن تربيته 
أو مالحظته أو كان مسلما إليه 

تضى القانون أو كان خادما بمق
 عند أي ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع األحوال إذا وقعت 
الجريمة على أكثر من حدث 
ولو في أوقات مختلفة كانت 
العقوبة الحبس لمدة ال تزيد 

 على سبع سنوات.
 

 ( مكرر116المادة )
 

يزاد بمقدار المثل الحد األدنى 
للعقوبة المقررة ألى جريمة إذا 

بالغ على طفل ، أو إذا وقعت من 
ارتكبها أحد والديه أو من له 
الوالية أو الوصاية عليه أو 
المسئول عن مالحظته وتربيته أو 
من له سلطة عليه ، أو كان خادما 

 .عند من تقدم ذكرهم

اتفق مشروع القانون و 
القانون المصري على 
زيادة الحد األدنى 
للعقوبة المقررة ألي 
جريمة من الجرائم 

رد النص عيها في الوا
 حال : 

وقعت من شخص بالغ -
 على طفل 

إذا كان الجاني أحد  -
لطفل أو من له والدي ا

الوالية أو الوصاية عليه 
.. 
إذا أو كان الطفل خادم -

 لديهم .
 

نجد المشرع الكويتي 
حدد المدة في الحالة 
التي ذكرها مشرع 
القانون ب بالحبس مدة 
ال تزيد عن خمس 

 سنوات

 (57)مادة 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام المساهمة 

الجنائية الواردة في قانون العقوبات 

( 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، يعاقب كل من حرض 1976لسنة 

طفالً أو أكرهه على ارتكاب جريمة 

 (116المادة ) -

 

مع عدم اإلخالل بأحكام المساهمة 
الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض 
طفال على ارتكاب جنحة أو أعده 
لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له 

وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك  بأي
بما ال يجاوز نصف الحد األقصى 

على نصت هذه المواد 

عقاي كل من حرض 

الطفل على ارتكاب 

الجريمة و نجد كال من 

مشروع القانون و 

المشرع المصري قد 

 أخذوا بذلك .
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 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

أو أعده الرتكابها أو ساعده على 

ارتكابها أو سهل له ارتكابها بأي وجه 

 يمة.بالعقوبة المقررة لتلك الجر

وال تقل العقوبة عن الحبس مدة ستة 

أشهر إذا كان الجاني من أصول 

الطفل أو من المسئولين عن تربيته أو 

مالحظته أو كان الطفل ُمَسلَّماً إليه 

بمقتضى القانون، أو كان خادماً عند 

 أي ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع األحوال، إذا وقعت 

الجريمة على أكثر من طفل، ولو في 

مختلفة، ال تقل العقوبة عن أوقات 

 الحبس لمدة سنة.

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في 

الجريمة الُمحرض عليها، كل بالغ 

حرض طفالً على ارتكاب جناية أو 

أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها 

 له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.

 .ةللعقوبة المقررة لتلك الجريم
 

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 
 الجانياستعمل  عن ستة أشهر إذا

مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو 
كان من أصوله أو من المسئولين 
عن تربيته أو مالحظته أو كان 
مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو 

ممن تقدم  أيكان خادما عند 
 .ذكرهم

 
وفى جميع األحوال إذا وقعت 
الجريمة على أكثر من طفل ، ولو 

أوقات مختلفة ، كانت العقوبة  في
الحبس مدة ال تقل عن سنة وال 

 .تتزيد على سبع سنوا

 
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع 

الجريمة المحرض عليها ، كل  في
بالغ حرض طفال على ارتكاب 
جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها 

وجه ولم يبلغ  بأيأو سهلها له 
 مقصده من ذلك

 (58مادة )

يُعاقب كل من عرض طفالً إلحدى 

حاالت الخطر المذكورة في المادة 

( من هذا القانون بالحبس مدة ال 12)

تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل 

 عن

وال تزيد على ألف خمسمائة دينار 

 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 (113المادة ) -
يعاقب بغرامة ال تجاوز ثالثمائة 
جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا 

( من 98للفقرة األولى من المادة )

هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب 
على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى 
الحاالت المشار إليها فى الفقرة 

( من هذا 98ى من المادة )األول
 .القانون

 

 (59مادة )

يعاقب الحبس والغرامة التي ال 

تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين، كل من:

نص مشروع القانون  - -

على عقوبة الحبس و 

الغرامة التي ال تجاوز 

دينار أو هاتين  2000

أدلى  العقوبتين لكا من :

بمعلومات كاذبة أو 
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أدلى بمعلومات كاذبة أو مضللة  -1

أو أعد تقريراً يخالف حقيقة الواقع 

بشأن أي من حاالت تعرض الطفل 

للخطر أو سوء معاملته، مع علمه 

 بذلك.

احتجز أو آوى طفالً تعرض للخطر 

أو لسوء المعاملة بقصد حجب 

الحماية المقّررة له بموجب أحكام هذا 

 القانون.

مضللة أو اعد تقرير 

يخالف الحقيقة و كذلك 

لكال من احتجز او أوى 

طفل تعرض للخطر 

بقصد حجب الحماية 

 المقررة له .

 

 

 

 (60مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة 

أشهر وبغرامة ال تقل عن مائتي 

دينار وال تجاوز خمسمائة دينار أو 

العقوبتين، كل موظف بإحدى هاتين 

عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو 

حبس أو سجن طفالً مع بالغ أو أكثر 

في مكان واحد، بالمخالفة لحكم المادة 

 ( من هذا القانون.32)

 (112المادة ) -

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 
ثالثة أشهر وال تزيد على سنتين 
وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال 
تجاوز خمسة آالف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل موظف عام أو 
مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس 

 فيأو سجن طفال مع بالغ أو أكثر 
  ..مكان واحد

 

جاءت هذه المادة على 

نفس نهج ما جاء في 

القانون المصري 

لحماية الطفل حال 

احتجازه او حبسه او 

سجنه مع بالغ في مكان 

واحد بالعقوبة 

المنصوص عليها في 

 المواد .

 

 (61مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

منصوص عليها في أي قانون آخر، 

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار 

وال تجاوز خمسة آالف دينار، كل من 

بأي من أجهزة اإلعالم  -نشر أو أذاع 

المقروءة أو المسموعة أو المرئية 

أو بأية وسيلة من وسائل االتصال 

أو أية معلومات أو بيانات  -الحديثة 

رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل 

حال عرض أمره على الجهات 

المعنية باألطفال المعرضين للخطر 

 أو المخالفين للقانون.

 (67المادة )

يحظر على الصحف 
والمطبوعات ووسائل اإلعالم 
المرئي والمسموع واإللكتروني 
نشر معلومات عن قضايا 
األحداث تتضمن أسماء 

قبل المتهمين أو صورهم سواء 
أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور 

 .الحكم عليهم
كما يحظر نشر وقائع التحقيق 
أو المحاكمة لقضايا األحداث أو 

 .ملخص عما تم فيهما
ويجوز نشر ملخص عن الحكم 
دون اإلشارة السم الحدث أو 

 .لقبه أو صورته
ويعاقب المسؤول عن النشر أو 
اإلذاعة أو البث عن مخالفة 

هذه المادة  الحظر المبين في

 ( ب116)المادة 

 

ع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد م
ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب 
بغرامة ال تقل عن عشرة آالف 
جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه 
كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة 

معلومات أو بيانات ،  اإلعالم أى
أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية 
الطفل حال عرض أمره على 
الجهات المعنية باألطفال 
المعرضين للخطر أو المخالفين 

 " . للقانون
 

اتفق كال من القانون 

البحريني و المصري 

على على تغريم كل من 

نشر أو اذاع بوسائل 

األعالم ايه معلومات او 

بهوبة بيانات تتعلق 

الطفل حال عرضه عل 

 الجهات المعنية .

 

و نالحظ أن مشروع 

القانون أضاف وسائل 

عبارة أية وسيلة من 

وسائل االتصال الحديثة 

. 

و كما أن القانون 

الكويت نص على 

عقوبة الغرامة في ذات 
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بغرامة ال تقل عن ألف دينار 
 وال تجاوز خمسة آالف دينار

الحالة على النحو الوارد 

 في المادة .

 (62مادة )

ال تقل عن مائة دينار يعاقب بغرامة 

كل من أخل  وال تجاوز ثالثمائة دينار

بتعهداته حيال طفل تسلمه بموجب 

( من هذا القانون وترتب 15المادة )

على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو 

الوقوع في إحدى حاالت التعرض 

للخطر المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذا القانون.12)

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

تجاوز سنة عن ثالثة أشهر وال 

والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة 

دينار وال تجاوز ألف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين، إذا كان من تسلم 

الطفل قد أخل بتعهداته إخالالً 

 .جسيماً 

 (114المادة ) -

 مائتيال تقل عن يعاقب بغرامة 
 جنيه وال تجاوز ألف جنيه من سلم

أداء أحد  فيإليه طفل وأهمل 
واجباته إذا ترتب على ذلك 
ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه 

إحدى الحاالت المبينة  فيللخطر 
  .هذا القانون في
 

فإذا كان ذلك ناشئا عن إخالل 
جسيم بواجباته تكون العقوبة 
الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 
وال تجاوز سنة وغرامة ال تقل 
عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة 

جنيه أو بإحدى هاتين  آالف
  .العقوبتين

 

توافقت كال من المادة 

الوارة في مشروع 

القانون المادة الواردة 

في القانون المصري 

على توقيع عقوبه 

الغرامة على كل من 

اخل بتعهداته في حال 

ارتكب الطفل المسلم 

إليه جريمة مع تشديد 

العقوبة في حال إخالله 

 الجسيم .

 (63مادة )

الحبس مدة ال تزيد على شهر يعاقب 

والغرامة التي ال تزيد على مائتي 

، دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من أخفى طفالً ُحِكم أو تقرر 

تسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام 

هذا القانون، أو دفعه للفرار أو ساعده 

 على ذلك.

 (25المادة )
فيما عدا األبوين أو األجداد أو 

بالحبس مدة ال تزيد  األزواج، يعاقب
على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل 
عن مائتي دينار وال تزيد على ألف 

كل  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص 
أو لجهة طبقا ألحكام هذا القانون أو 

 دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

 (115المادة )

عدا االبوين واالجداد والزوج 
يعاقب بالحبس وغرامة وجة والز

ال تزيد على ألف جنيه أو بإحدى 
كل من أخفى  هاتين العقوبتين

شخص أو جهة بتسليمه لطفال حكم 
طبقا ألحكام هذا القانون أو دفعه 

 للقرار أو ساعده على ذلك

اتفقت التشريعات على 

معاقبة كل من أخفى 

طفال حكم او تقرر 

تسليمه لشخص أو جهة 

على و قررت العقوبة 

 النحو الوارد في المواد .

 (64مادة )

يعاقب بغرامة ال تجاوز مائتي دينار 

 كل من:

(، 15خالف أحكام المواد ) -1

(17( ،)20( ،)25( ،)44( ،)51 

 ( من هذا القانون.80فقرة ثانية(، )

خالف مقتضيات اإلنذار  -2

( من 2المنصوص عليه في البند )

قررت هذه المادة من  - -

مشروع القانون الغرامة 

 200التي ال تجاوز 

دينار في حال في المواد 

و األحوال على النحو 

 الوارد في المادة .
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( من هذا 46الفقرة الثانية من المادة )

 القانون.

تسلم طفالً بمقتضى أحكام هذا   -3

خالف  وأهمل في رعايته أوالقانون 

 مقتضيات قرار تسليم الطفل.

 

 (65مادة )

الدعوى تسري أحكام انقضاء 

الجنائية بالصلح أو التصالح، المقررة 

اإلجراءات الجنائية أو في  في قانون

أي قانون آخر، على الجرائم التي 

 .يرتكبها الطفل

 ( ج 116المادة ) -

سرى أحكام انقضاء الدعوى ت
 الجنائية بالصلح أو التصالح ،

قانون اإلجراءات  فيالمقررة 
قانون آخر ، على  أيالجنائية أو 

  ".يرتكبها الطفل التيالجرائم 

توافق مشروع القانون 

و القانون المصري على 

أن األحكام المتعلقة 

بانقضاء الدعوى 

الجنائية بالصلح أو 

التصالح الواردة في 

قانون اإلجراءات 

الجنائية تسري على 

الجرائم التي يرتكبها 

 الطفل .

 (66مادة )

يكون لألطفال المجني عليهم أو 

الشهود، في جميع مراحل التحقيق 

والمحاكمة، الحق في االستماع إليهم 

وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ 

كرامتهم ويضمن سالمتهم البدنية 

والنفسية واألدبية، والحق في الحماية 

والمساعدة الصحية واالجتماعية 

ي والقانونية وإعادة التأهيل والدمج ف

المجتمع، وذلك في ضوء المبادئ 

التوجيهية لألمم المتحدة بشأن توفير 

العدالة لألطفال ضحايا الجريمة 

ويكون لألطفال والشهود عليها. 

الُمتهمين ذات الحقوق المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، في 

جميع مراحل الضبط والتحقيق 

والمحاكمة والتنفيذ، فضالً عن حقهم 

صول على كافة المعلومات في الح

بشأن التهم الموجهة إليهم، مع 

االستعانة بُمترجم كلما دعت 

الحاجة، وذلك في ضوء المبادئ 

  (117المادة ) 
 
كون لألطفال المجنى عليهم ي

جميع  في الشهود،واألطفال 
مراحل الضبط والتحقيق 

 فيالحق  والتنفيذ،والمحاكمة 
االستماع إليهم وفى المعاملة 

مع االحترام  وإشفاق،بكرامة 
الكامل لسالمتهم البدنية والنفسية 

الحماية  فيوالحق  واألخالقية،
والمساعدة الصحية واالجتماعية 
والقانونية وإعادة التأهيل والدمج 

 مبادئالضوء  فيفى المجتمع ، 
التوجيهية لألمم المتحدة بشأن 
توفير العدالة لألطفال ضحايا 

   ."الجريمة والشهود عليها

 
اتفق مشروع القانون 
مع القانون المصري 
على مجموعة من 
الضمانات لألطفال 
المجني عليهم والشهود 

بأن  والمتهمين و نالحظ
مشروع القانون قد 
خص األطفال المتهمين 
بضمانات إضافية على 
النحو الوارد في 

 مشروع القانون.
 

وتجدر اإلشارة بأن هذه 
المبادئ تتفق مع 
المبادئ التوجيهية لألمم 
المتحدة بشأن توفير 
العدالة لألطفال ضحايا 
الجريمة و الشهود 

  عليها.
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التوجيهية لألمم المتحدة بشأن 

توفير العدالة لألطفال ضحايا 

 الجريمة والشهود عليها.

 

 (67مادة )

المساعدة  للطفل الحق في كافة أشكال

القانونية والقضائية، ويجب أن يكون 

له في مواد الجنايات محام يدافع عنه 

في مرحلة المحاكمة، فإن لم يكن قد 

محامياً تولت المحكمة  اختار

المختصة ندب محام للدفاع عنه، 

وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون 

 اإلجراءات الجنائية.

 ( 41المادة )

يته الحق للحدث أو لمتولي رعا
في أن يوكل محاميا للدفاع عنه 
في مرحلتي التحقيق 

 والمحاكمة.
وإذا لم يتم توكيل محاميٍ للدفاع 
عنه وجب على النيابة أو 
المحكمة أن تنتدب له محامياً 

 يقوم بهذه المهمة.

تكفل هذه المادة من  

مشروع القانون في 

الجنايات أن يكون له 

محامي فإذا لم يكن لديه 

المحكمة ندب تولت 

 محامي.

و نجد المشرع الكويتي 

الكويت بأن للحدث او 

لمتولي رعايته توكيل 

محامي و في حال لم يتم 

توكيل المحامي وجب 

على النيابة أو المحكمة 

 أن تنتدب محاميا .

 (68مادة )

يجب إخطار ولي أمر الطفل أو 

 –بحسب األحوال  –المسئول عنه 

قرار أو بالطرق المقررة قانوناً، بكل 

إجراء يُتخذ في حق الطفل. ولكل من 

هؤالء أن يتظلم لمصلحة الطفل من 

ذلك القرار أو اإلجراء أو يطعن عليه 

 بطرق الطعن المقررة في القوانين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنص هذه المادة من  

مشروع القانون على 

إخطار ولي الطفل أو 

المسئول عنه 

باإلجراءات و القرارات 

مع  المتخذة بحق الطفل

 كفالة التظلم منها .

 (69مادة )

ال يحبس احتياطيا الطفل الذي لم 

يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز 

للنيابة المتخصصة للطفل التحفظ 

 إحدى مؤسسات الرعايةعليه لدى 

مدة ال تزيد على أسبوع االجتماعية 

وتقديمه عند كل طلب إذا كانت 

ظروف الدعوى تستدعي التحفظ 

عليه، على أال تزيد مدة التحفظ على 

أسبوع، ما لم تأمر محكمة العدالة 

 ( 18المادة )
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو 
مصلحة الحدث الذي بلغ 
الخامسة عشرة من عمره 
وارتكب جناية أو جنحة تقتضي 
حبسه احتياطيا، جاز الحبس 
احتياطيا لمدة ال تزيد على 
أسبوع من تاريخ القبض عليه 
ويجب عرضه على محكمة 
األحداث للنظر في تجديدها لمدة 

 (119المادة )

ال يحبس احتياطيا الطفل الذى لم 
يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز 

إيداعه إحدى دور للنيابة العامة 
مدة ال تزيد على أسبوع المالحظة 

، و تقديمه عند كل طلب إذا كانت 
 التخفيفظروف الدعوى تستدعى 

عليه ، على اال تزيد مدة اإليداع 
على أسبوع ما لم تأمر المحكمة 
بمدها وفقا لقواعد الحبس 

اتفق مشروع القانون و 

القانون المصري على 

عدم جواز حبس الطفل 

سنة  15الذي لم يتجاوز 

طيا و تجيز للنيابة احتيا

يه على النحو التحفظ عل

الوارد في المواد  و 

كذلك الكويتي لم يجيز 

الحبس االحتياطي لمن 

سنة  15لم يتجاوز ال
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 القانون المصري

 المالحظات 

اإلصالحية للطفل المختصة بمدها 

وفقاً لقواعد الحبس االحتياطي 

المنصوص عليها في قانون 

 اإلجراءات الجنائية.

من اإلجراء المنصوص  ويجوز، بدالً 

عليه في الفقرة األولى من هذه المادة، 

األمر بتسليم الطفل إلى ولي أمره أو 

المسئول عنه مع التعهد بإحضاره 

 عند كل طلب.

أو لمدد أخرى بما ال يجاوز 
شهر.ثالثة أ  

وال يحبس احتياطيا الحدث الذي 
لم يبلغ خمس عشرة سنة، 
ويجوز للنيابة العامة إيداعه 
إحدى دور المالحظة وتقديمه 

عند كل طلب إذا كانت ظروف 
الدعوى تستدعي التحفظ عليه، 
على أال تزيد مدة اإليداع على 
أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم 
تأمر المحكمة مدها وفقا لحكم 

بقة.الفقرة السا  
ويجوز بدال من اإليداع 
المنصوص عليه في الفقرة 
السابقة األمر بتسليم الحدث إلى 
متولي رعايته على أن يلتزم 

بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة 
أو المحكمة، ويعاقب كل من 
يخل بهذا االلتزام بغرامة ال 
تجاوز مائتي دينار عن كل مرة 
 يخل فيها بالتزامه.

ألحداث عند كما يجوز لمحكمة ا
النظر في مد قرار الحبس أو 
التحفظ األمر بتسليم الحدث إلى 
متولي رعايته للتحفظ عليه 
 وتقديمه عند كل طلب.

 

 فيالمنصوص عليها  االحتياطي
 . قانون اإلجراءات الجنائية

 
ويجوز بدال من اإليداع 

فى الفقرة السابقة المنصوص عليه 
األمر بتسلم الطفل إلى أحد والديه 
أو لمن له الوالية عليه للمحافظة 
عليه وتقديمه عند كل طلب ، 
 ويعاقب على االخالل بهذا الواجب

  . بغرامة ال تجاوز مائة جنيه
 

سنة  15بينما متى ما بلغ 

 جاز حبسه .

 (70مادة )

ال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه البدني 

على المحكوم عليه الذي لم يكن قد بلغ 

عشرة سنة كاملة من العمر ثماني 

 وقت ارتكاب الجريمة.

- (139) 

ال يجوز التنفيذ بطريق اإلكراه 
على المحكوم عليهم حكام  البدني

هذا القانون الذين لم يتجاوزا من 
عشرة سنة كاملة وقت  ثمانيالعمر 
  .التنفيذ

تمنع المادة من مشروع 

و كذلك في  القانون

التنفيذ  القانون المصري

على الطفل بطريق 

اإلكراه البدني إذا لم يكن 

سنة  18بلغ من العمر 

كاملة وقت ارتكاب 

 الجريمة .

 ( 40المادة ) (71مادة )

تجري محاكمة الحدث في غير 
عالنية وال يجوز أن يحضرها 

 (126المادة )

يجوز ان يحضر محاكمة الطفل ال 
امام محكمة الطفل اال اقاربه 

تبين هذه المواد 

إجراءات حضور 

محاكمة الطفل على 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

ال يجوز أن يحضر محاكمة الطفل 

أمام محاكم العدالة اإلصالحية للطفل 

أو اللجنة القضائية للطفولة إال ولي 

أمره أو المسئول عنه بحسب 

والمحامون، ومن األحوال، والشهود 

تجيز له المحكمة الحضور بإذن 

 خاص.

وللمحكمة أو اللجنة أن تأمر بإخراج 

الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو 

بإخراج ولي أمره أو المسئول عنه إذا 

رأت ضرورة لذلك، وال يجوز الحكم 

باإلدانة إال بعد إفهام الطفل ما تم في 

 غيبته من إجراءات.

ور ويجوز إعفاء الطفل من حض

المحاكمة بنفسه إذا اقتضت مصلحته 

 ذلك، ويكتفى بحضور ولي أمره أو

المسئول عنه نيابة عنه، وفي هذه 

 الحالة يعتبر الحكم حضورياً.

سوى الحدث وأقاربه والشهود 
والمحامون ومراقبو السلوك 

مة الحضور ومن تجيز له المحك
 بإذن خاص.

ولمحكمة األحداث إعفاء الحدث 
سه من حضور المحاكمة بنف

واالكتفاء بحضور متولي 
رعايته أو محام نيابة عنه، على 
أن يحضر المحاكمة مراقب 
السلوك، وللمحكمة أن تأمر 
بإخراج الحدث من الجلسة بعد 
سؤاله أو بإخراج أي ممن 
ُذكروا في الفقرة األولى من هذه 

دة إذا رأت ضرورة لذلك، الما
وال يجوز في حالة إخراج 
الحدث أن تأمر بإخراج محاميه 

أو مراقب السلوك، كما ال يجوز 
للمحكمة الحكم باإلدانة إال بعد 
إفهام الحدث بما تم في غيبته من 
إجراءات وفي هذه الحالة يعتبر 
 الحكم حضوريا.

 

 والمحامون والمراقبونوالشهود 
االجتماعيون ومن تجيز له 

  .خاصالمحكمة الحضور بإذن 
 

وللمحكمة ان تأمر بإخراج الطفل 
من الجلسة بعد سؤاله او بإخراج 

الفقرة السابقة  فياحد ممن ذكروا 
اذا رأت ضرورة لذلك ، على انه 

حالة اخراج الطفل ان  في يجوز ال
تأمر بإخراج محاميه او المراقب 

، كما ال يجوز لمحكمة  االجتماعي
الحكم باإلدانة اال بعد افهام الطفل 
بما تم فى غيبته من اجراءات ، 
وللمحكمة اعفاء الطفل من حضور 
المحاكمة بنفسه اذا رأت ان 
مصلحته مقتضى ذلك ، ويكتفى 

يابة عنه بحضور وليه او وصيه ن
، وفى هذه الحالة يعتبر الحاكم 

 حضوريا

النحو الوارد فيها و 

نجدها سارت على نفس 

 النهج .

 (72مادة )

يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير 

المعني بشئون العدل باالتفاق مع 

الوزير المعني بشئون التنمية 

 -سلطة الضبط القضائي االجتماعية، 

فيما يختص  -في دوائر اختصاصهم 

بالجرائم التي تقع من األطفال أو التي 

تقع عليهم وحاالت تعرضهم للخطر 

أو إساءة معاملتهم، وسائر الجرائم 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 ( 117مادة ) -

 

الذين يعينهم وزير للموظفين يكون 

المختص العدل باالتفاق مع الوزير 

بالشئون االجتماعية في دوائر 

اختصاصهم سلطة الضبط 

القضائي فيما يختص بالجرائم التي 

تقع من األطفال وحاالت تعريضهم 

للخطر وسائر الجرائم المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

 

اتفق مشروع القانون و 

القانون المصري على 

إعطاء سلطة الضبط 

القضائي للموظفين الذي 

يخولهم وزير العدل 

باالتفاق مع وزير 

التنمية االجتماعية و 

ذلك في دوائر 

اختصاصهم بالنسبة 

للجرائم على النحو 

 الوارد في المواد . 

 (73مادة )

استثناًء من حكم الفقرة األولى من 

( من هذا القانون، تختص 4المادة )

المحكمة الكبرى الجنائية بنظر قضايا 

 ( 39المادة )

إذا تعدد المتهمون بارتكاب 
جناية وكان بينهم حدث أو أكثر, 
وآخرون تزيد سنهم على ثماني 
عشرة سنة أحيل الجميع إلى 

تسند هذه المادة من  -

مشروع القانون 

للمحكمة الجنائية 

الكبرى االختصاص 

بنظر قضايا الجنايات 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

التي يتهم فيها األطفال الذين  الجنايات

تتجاوز أعمارهم خمس عشرة سنة 

وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في 

ارتكاب الجريمة شخص بالغ أو 

أكثر، ويعاون المحكمة خبيران من 

المنصوص  االجتماعيينالخبراء 

( من هذا القانون 8عليهم في المادة )

تندبهما المحكمة من بين هؤالء 

الخبراء، على أن يكون أحدهما على 

 األقل من النساء.

وقبل أن تصدر حكمها، يجب على 

المحكمة أن تبحث ظروف الطفل من 

جميع الوجوه، مستعينة في ذلك بآراء 

 االجتماعيينمن تراه من الخبراء 

تفرد مداولةً مستقلةً  وغيرهم، وأن

لمسألة ثبوت الجريمة المنسوبة 

 للطفل وما يناسبها من عقوبة.

وتختص محكمة االستئناف العليا 

الجنائية بنظر الطعون في األحكام 

التي تصدرها المحكمة الكبرى 

الجنائية في القضايا المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، وفقاً 

منصوص لإلجراءات والمواعيد ال

 عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.

 

المحكمة المختصة أصال, على 
أن تطبق أحكام هذا القانون 
 بالنسبة إلى الحدث.

هذه ويجب على المحكمة في 
الحالة قبل أن تصدر حكمها 
على الحدث أن تبحث ظروفه 
من جميع الوجوه ولها أن 
تستعين في ذلك بمن تراه من 
الخبراء أو مراقبي السلوك 
بمكتب المراقبة االجتماعية 
 والرعاية الالحقة.

وإذا تعدد المتهمون بارتكاب 
جنحة غير مرتبطة بجناية أو 
كان الحدث لم يتم الخامسة 

عمره واتهم بارتكاب  عشرة من
جناية أو جنحة، وجب تقديم 

الحدث إلى محكمة األحداث 
ويحال اآلخرون إلى المحكمة 

 .المختصة

التي يتهم فيها طفل 

سنة وقت  15تجاوز 

ارتكاب الجريمة متى ما 

ساهم معه شخص بالغ 

 بارتكابها.

 

و في الكويت تحال نفس 

الحالة إلى المحكمة 

 المختصة .

 (74مادة )

 االجتماعيونينشئ الخبراء 

( من 8المنصوص عليهم في المادة )

هذا القانون لكل طفل من األطفال 

المعروضين على محاكم العدالة 

اإلصالحية للطفل أو اللجنة القضائية 

للطفولة، ملفاً يتضمن تقريراً كاماًل 

بحالته التعليمية والنفسية والعقلية 

والبدنية واالجتماعية، وعلى محكمة 

مختصة العدالة اإلصالحية للطفل ال

 ( 127المادة ) 

 فيالمراقبون المشار إليهم  نشئي
( من هذا القانون لكل 118المادة )

 طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل
الدعوى ملفا يتضمن  فيالتصرف 

فحصا كامال لحالته التعليمية 
والنفسية والعقلية والبدنية 

 فيواالجتماعية ويتم التصرف 
 . الدعوى على ضوء ما ورد فيه

 
 فيويجب على المحكمة قبل الحكم 

تقارير  واضعيالدعوى أن تناقش 

اتفق كال من مشروع 

القانون و القانون 

المصري في هذه المواد 

على إلزام الخبراء / 

المراقبون بإنشاء ملف 

لكل طفل يعرض على 

المحكمة و يتضمن 

يرا كامال عن حالته  تقر

و التي تلتزم المحكمة 

بالفصل بالدعوى بناء 

على ما جاء فيه و 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

أو اللجنة التصرف في الدعوى على 

 ضوء ما ورد في هذا الملف.

ويجب على المحكمة أو اللجنة قبل 

الفصل في الدعوى أن تناقش 

واضعي التقارير المذكورة في الفقرة 

األولى من هذه المادة فيما ورد بها، 

ولها أن تأمر بدراسة إضافية لحالة 

 .المسائلةالطفل محل 

الفحص المشار إليها فيما ورد بها 
  " ..ولها أن تأمر بفحوص إضافية

بإمكانها طلب دراسات 

 أو فحوص إضافية .

 (75مادة )

ال تقبل الدعاوى المدنية الخاصة 

باألطفال أمام محاكم العدالة 

 اإلصالحية للطفل.

 ( 129المادة ) 

تقبل الدعوى المدنية امام محكمة  ال
 .الطفل

اتفق كال من مشروع 

القانون و القانون 

المصري على منع قبول 

الدعاوي المدنية 

الخاصة باألطفال أمام 

محاكم العدالة 

 اإلصالحية .

 (76مادة )

يكون الحكم أو القرار الصادر على 

الطفل بأي من التدابير المنصوص 

( 26( إلى )14عليها في المواد من )

هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع  من

 أو التظلم منه.حصول استئنافه 

 ( 130المادة ) 

يكون الحكم الصادر على الطفل 
بالتدابير واجب التنفيذ لو كان قابال 

  لالستئناف
 

اتفق كال من مشروع 

القانون والقانون 

المصري على أن يكون 

الحكم الصادر بالتدابير 

واجب التنفيذ حتى لو 

 كان قابال لإلستئناف .

و نالحظ أن مشروع 

القانون أضاف بأنه ينفذ 

 حتى لو تظلم منه .

 (77مادة )

ال يجوز استئناف األحكام والقرارات 

 التي تصدر بالتوبيخ أو بالتسليم وفق

( من هذا 15( و)14أحكام المادتين )

القانون إال لخطأ في تطبيق القانون أو 

بطالن في الحكم أو بطالن في 

 اإلجراءات أثر فيه.

تقرر هذه المادة عدم   

جواز استئناف التوبيخ 

إال في الحاالت التي 

 حددتها .

 (78مادة )

إذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية 

من  عشرة تجاوز الخامسةباعتبار أنه 

عمره، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم 

يتجاوزها وقت ارتكاب الجريمة، 

 (133المادة ) 

ذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار إ
ان تجاوزت الخامسة عشرة ثم 
ثبت بأوراق رسمية انه لم 

العام  المحاميرفع  يجاوزها،
اصدرت  التياألمر الى المحكمة 

عالجت هذه المواد 

حاالت متعددة منها حالة 

ما إذا حكم على طفل 

قوية على اعتبار أنه بع

سنة  و ثبت  15تجاوز 

انه لم يتجاوزها فيجب 
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 مشروع قانون العدالة اإلصالحية
 البحريني 

الباب الثامن من قانون الطفل  الكويتياألحداث قانون 
 القانون المصري

 المالحظات 

وجب على النيابة العامة، من تلقاء 

نفسها أو بناًء على طلب من الطفل 

أو ممن يمثله قانوناً،  المحكوم عليه

رفع األمر إلى محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل التي أصدرت 

 الحكم إلعادة النظر فيه.

 

ُحكم على متهم بعقوبة جنائية وإذا 

باعتبار أنه تجاوز الثامنة عشرة من 

عمره، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم 

يبلغها وقت ارتكاب الجريمة، وجب 

على رئيس النيابة المختص، من تلقاء 

نفسه أو بناًء على طلب من المحكوم 

عليه أو من يمثله، رفع األمر إلى 

 المحكمة التي أصدرت الحكم إلعادة

 النظر فيه.

وفي الحالتين السابقتين، يجب على 

المحكمة وقف تنفيذ الحكم، ويجوز 

 إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية

( من هذا 69االجتماعية طبقاً للمادة )

 القانون.

وإذا حكم على متهم باعتباره طفالً ثم 

ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة 

عشرة، جاز لرئيس نيابة الطفل 

من تلقاء نفسه أو بناًء على  -صالمخت

طلب من المجني عليه إن وجد أو من 

أن يرفع األمر إلى محكمة  -يمثله 

العدالة اإلصالحية للطفل التي 

أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه 

والتصرف في الدعوى وفق 

 اإلجراءات المعمول بها.

الحكم إلعادة النظر فيه وفقا 
وإذا حكم على المتهم  للقانون،

باعتبار ان سنه تجاوزت الثامنة 
عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه 

العام  المحامييجاوزها رفع لم 
اصدرت  التياألمر الى المحكمة 

الحكم إلعادة النظر فيه القضاء 
بإلغاء حكمها وإحالة األوراق الى 

 . للتصرفالنيابة العامة 
 

فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ 
الحكم ويجوز التحفظ على 

من  119المحكوم عليه طبقا للمادة 
 . لقانوناهذا 

 
وإذا حكم على متهم باعتباره طفال 

، ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ 
العام  للمحاميالثامنة عشرة يجوز 

 التيان يرفع األمر الى المحكمة 
اصدرت الحكم لتميد النظر فيه 
على النحو المبين فى الفقرتين 

 . السابقتين
 

على النيابة أن ترفع 

األمر للمحكمة إلعادة 

 النظر في الحكم .

 

و كذلك حالة الحكم على 

متهم على أساس انه 

سنة و لكنه  18تجاوز 

لم يتجاوزها فإنه يجب 

على النيابة أن ترفع 

األمر للمحكمة ألعادة 

 النظر فية 

 

و في كال الحالتين يجوز 

وقف تنفيذ الحكم و 

التحفظ عليه في القانون 

المصري أو ايداعه 

احدى مؤسسات الرعاية 

 االجتماعية .

 

و كذلك حالة ما إذا حكم 

على متهم على أساس 

أنه طفل ثم ثبت بأنه 

يرفع األمر  18تجاوز 

 للمحكمة لتعيد النظر فيه 

 (79مادة )

يتولى رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل الفصل في جميع 

المنازعات وإصدار القرارات 

 ( 52المادة )

يختص رئيس محكمة األحداث 
تي يجري التنفيذ في دائرتها ال

دون غيره بالفصل في جميع 
المنازعات وإصدار القرارات 

 (134المادة )

 التيختص رئيس محكمة الطفل ي
دائرتها دون  فييجرى التنفيذ 

جميع المنازعات  فيغيره بالفصل 
وإصدار القرارات واألوامر 

تعهد هذا المواد إلى 

رئيس المحكمة بعده 

مبينه على اختصاصات 

 النحو الوارد فيها . 
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واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 

والقرارات واألوامر التي تصدرها 

المحكمة، على أن يتقيد في اإلشكال 

في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها 

في قانون اإلجراءات الجنائية. 

جنة القضائية ويكون لرئيس الل

للطفولة االختصاص نفسه بالنسبة 

 لقرارات اللجنة.

ويقوم أحد قضاة محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل أو أحد الخبراء 

بناًء على ندب  -االجتماعيين لديها 

 بزيارات دورية -من رئيس المحكمة 

لألطفال المودعين بأحكام وقرارات 

المحكمة في دور ومؤسسات ومراكز 

والتدريب والرعاية التأهيل 

االجتماعية والمستشفيات، وغيرها 

من األماكن للتحقق من تنفيذ أحكام 

وقرارات المحكمة، وإعداد تقارير 

عن حالتهم وتقديمها إلى رئيس 

المحكمة كل ستة أشهر التخاذ الالزم. 

ويتولى الخبير االجتماعي عضو 

اللجنة القضائية للطفولة القيام بالعمل 

ريقة بالنسبة لقرارات نفسه وبذات الط

 اللجنة.

وفي ضوء التقارير المذكورة في 

الفقرة الثانية من هذه المادة، تقرر 

المحكمة أو اللجنة ما تراه بشأن 

الطفل، بمراعاة اإلجراءات 

عليها في هذا  والضوابط المنصوص

القانون وفي قانون اإلجراءات 

 الجنائية.

واألوامر المتعلقة بتنفيذ األحكام 
 الصادرة وفقا لهذا القانون.

 

 ( 54المادة )

يقوم رئيس محكمة األحداث أو 
من ينيبه من خبيري المحكمة 
بزيارة دور المالحظة 
ومؤسسات الرعاية االجتماعية 
لألحداث ومراكز ومعاهد 
التأهيل المهني والمستشفيات 
العالجية المتخصصة وغير 
ذلك من الجهات المعنية 
باألحداث وذلك كل ثالثة أشهر 
على األقل، ويأمر باتخاذ ما 
يراه الزما من اإلجراءات 

 لمصلحة الحدث.
 

 الصادرة،المتعلقة بتنفيذ األحكام 
 فيالفصل  فيعلى ان يتقيد 

التنفيذ بالقواعد  فياإلشكال 
قانون  فيالمنصوص عليها 

  .اإلجراءات
 

ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من 
يندبه من قضاة المحكمة أو خبير 
بها بزيارة دور المالحظة ومراكز 
التدريب والتأهيل ومؤسسات 
الرعاية االجتماعية والمستشفيات 
المتخصصة والمؤسسات العقابية 

تتعاون  التيوغير ذلك من الجهات 
 فيمع محكمة الطفل والواقعة 
على دائرة اختصاصها وذلك مرة 

األقل كل ثالثة أشهر ، للتحقق من 

إعادة تأهيل  فيقيامها بواجباتها 
الطفل ومساعدته إلعادة إدماجه 

المجتمع ، ولرئيس محكمة  في
الطفل إرسال تقرير بمالحظاته 
إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة 

  .المختصة إلعمال مقتضاه
 

 (80مادة )

يجب على المسئولين في دور 

ومؤسسات ومراكز التأهيل 

والتدريب والرعاية االجتماعية 

والمستشفيات المودع فيها أطفال 

ارات من بأحكام أو أوامر أو قر

تلزم هذه المادة   

المسئولين في الدور أو 

المؤسسات و المراكز 

التي تم اإلشارة إليها في 

لقانون بإبالغ مشروع ا

المحكمة بأي تغير 
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للطفل  محكمة العدالة اإلصالحية

المختصة أو اللجنة القضائية للطفولة 

الجتماعيين اإمداد القضاة أو الخبراء 

المكلفين بمتابعة شئون أولئك األطفال 

بكافة المعلومات عن مختلف جوانب 

حالة الطفل المعني، ليتمكنوا من 

إعداد التقارير المذكورة في المادة 

 ( من هذا القانون.79)

ر ويجب على المسئولين في الدو

والمؤسسات والمراكز المذكورة في 

الفقرة األولى من هذه المادة، إبالغ 

بحسب األحوال  -المحكمة أو اللجنة 

بأي تغير مفاجئ في حالة الطفل أو  -

 مرضه الشديد أو موته أو هروبه.

مفاجئ في الطفل أو 

مرضه أو موته او 

 هروبه .

 (81مادة )

ال ينفذ أي تدبير من التدابير 

المنصوص عليها في المواد من 

( من هذا القانون أُغفل 26( إلى )14)

تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به، 

إال بقرار من رئيس محكمة العدالة 

المختصة أو  اإلصالحية للطفل

رئيس اللجنة القضائية للطفولة، 

بناًء على طلب النيابة المتخصصة 

للطفل وبعد أخذ رأي الخبير 

 االجتماعي.

 ( 51المادة )

ال ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه 
لمدة سنة كاملة من يوم النطق 

إال بقرار جديد يصدر من به 
المحكمة بناء على طلب نيابة 

قب األحداث بعد أخذ رأي مرا
 السلوك.

 ( 138المادة )

تدبير اغفل تنفيذه سنة  أيال ينفذ 
كاملة من يوم النطق به من 

بناء على طلب النيابة المحكمة 
العامة بعد اخذ رأى المراقب 

 االجتماعي.

اتفقت التشريعات على 

أن ال تنفذ التدابير التي 

اغفل تنفيذه سنة كاملة 

إال على النحو الذي بينته 

 المواد 

 (82)مادة 

ال يلتزم الطفل بأداء أية رسوم أو 

مصاريف للتقاضي أمام اللجنة 

القضائية للطفولة وجميع المحاكم في 

الدعاوى المرتبطة بتطبيق أحكام هذا 

 القانون.

 (65المادة )

يعفى الحدث أو من يمثله قانونا 
من أداء أي رسوم أو مصاريف 
أمام جميع المحاكم في الدعاوى 

 .القانون المقامة طبقا لهذا

 

 ( 140المادة )

رسوم او  أيال يلزم األطفال بأداء 
 فيمصاريف امام جميع المحاكم 

 .الدعاوى المتعلقة بهذا الباب

اتفقت التشريعات على 

عدم إلزام الطفل بأداء 

رسوم أما المحاكم 

المختصة بقضايا 

 الطفولة .

 (83مادة )

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

على األطفال الذين  المحكوم بها

جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة 

في مراكز خاصة لإلصالح والتأهيل 

 ( 141المادة ) 

كون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية ي
ن مؤسسات عقابية المحكوم بها م

خاصة يصدر بتنظيمها قرار من 
وزير الشئون االجتماعية باالتفاق 

  .الداخليةمع وزير 

تنص هذا المواد على 

الكيفية التي يتم بها تنفيذ 

العقوبات المقيدة للحرية 

 على النحو الوارد فيها .
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يصدر بتنظيمها قرار من وزير 

الداخلية باالتفاق مع الوزير المعني 

 بشئون التنمية االجتماعية.

فإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين 

أثناء تنفيذ العقوبة، تنفذ عليه المدة 

في أحد المراكز  المتبقية من العقوبة

 التابعة لمؤسسة اإلصالح والتأهيل.

ومع ذلك، يجوز استمرار التنفيذ على 

الطفل في مركز اإلصالح والتأهيل 

إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك 

وكانت المدة الباقية من العقوبة ال 

 تجاوز ستة أشهر.

 
وإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين 
عاما تنفذ عليه العقوبة او المدة 
الباقية منها فى احد السجون 
العمومية ، ويجوز مع ذلك 

المؤسسة  استمرار التنفيذ فى
العقابية اذا لم يكن هناك خطورة 
من ذلك وكانت مدة العقوبة ال 

 تجاوز ستة اشهر

 (84مادة )

يُنشأ لكل طفل وقّعت عليه عقوبة أو 

 تدبير ملف تنفيذ خاص به، يضم إليه

ملف الموضوع وتودع فيه جميع 

األوراق المتعلقة بالتنفيذ، كما يُثبت 

فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من 

قرارات وأوامر وأحكام، يعرض هذا 

الملف على رئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية للطفل المختصة أو رئيس 

اللجنة القضائية للطفولة قبل اتخاذ أي 

إجراء يتعلق بالطفل، مما يدخل في 

ختصاص المحكمة أو اللجنة ا

 بمقتضى هذا القانون.

وال تدرج األحكام الصادرة ضد 

الطفل في صحف أسبقياته، فيما عدا 

تلك التي تستصدر للجهات التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

 (58المادة )

ينشأ لكل حدث محكوم عليه 
ملف للتنفيذ يضم إليه ملف 
الموضوع تودع فيه جميع 

ة بتنفيذ الحكم األوراق المتعلق
الصادر عليه ويثبت فيه ما 
يصدر في شأن التنفيذ من 
قرارات وأوامر وأحكام. 
ويعرض هذا الملف على رئيس 
المحكمة قبل اتخاذ أي قرار أو 
إجراء مما نص عليه في المادة 

 السابقة.

 (142المادة )

ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف 
تنفيذ يضم اليه ملف فيه جميع 

تعلقة بتنفيذ الحكم األوراق الم
شأن التنفيذ  فيالصادر عليه يثبت 

من قرارات وأوامر وأحكام ، 
ويعرض هذا الملف لمحكمة قبل 

اجراء من االجراءات  أياتخاذ 
من هذا  فيالمنصوص عليها 

  .القانون

قررت هذه المواد  

إنشاء ملف تنفيذ لكل 

طفل و بينت ما يودع 

، و يعرض هذا فيه 

قبل  الملف على المحكمة

 أي إجراء .

 (85مادة )

تكون للجهة المختصة بوزارة 

الداخلية كافة الصالحيات 

المنصوص عليها في القوانين 

المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة 

للجرائم التي تقع من األطفال، 

باإلضافة إلى حاالت التعرض 

- -  
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للخطر التي يوجدون فيها، مع مراعاة 

االختصاصات المعقودة بمركز 

 ة الطفل.حماي

 (86مادة )

أثناء تنفيذ أي من  -يكون للطفل 

العقوبات أو التدابير المنصوص 

الحق في  -عليها في هذا القانون 

متابعة تعليمه في مراحل التعليم 

المختلفة، وذلك وفقا للضوابط 

واإلجراءات المنصوص عليها في 

( من القرار 47( إلى )44المواد من )

بشأن  2015( لسنة 131رقم )

الالئحة التنفيذية لقانون مؤسسة 

اإلصالح والتأهيل الصادر بالقانون 

 .2014( لسنة 18رقم )

قررت هذه المادة للطفل  - -

حق متابعة تعليمة أثناء 

تنفيذ العقوبات أو 

التدابير المحكوم بها 

 عليه .

 (87مادة )

( 1بمراعاة الفقرة الرابعة من المادة )

الصادر من قانون العقوبات 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

، تشكل لجنة قضائية من 1976

رئيس محكمة العدالة اإلصالحية 

الكبرى للطفل ورئيس محكمة العدالة 

اإلصالحية الصغرى للطفل وقاضي 

تنفيذ العقاب وعضو من النيابة العامة 

تختص بتلقي طلبات استبدال 

العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا 

بناًء على تقرير من مركز القانون 

اإلصالح والتأهيل تقدمه النيابة 

العامة، ويصدر قرار من المجلس 

للقضاء بتنظيم آلية عمل  األعلى

 اللجنة وتحديد مواعيد جلساتها.

تنص المادة على تشكيل  - -

لجنة قضائية و بينت 

تشكيلها على النحو 

الوارد في المادة و 

تختص اللجنة بتلقي 

طلبات استبدال 

العقوبات المقضي بها 

على الطفل قبل نفاذ 

 القانون .  

 (88مادة )

ال تخل أحكام هذا القانون باختصاص 

القضاء العسكري بنظر الجرائم 

ألحكام  الداخلة في اختصاصه وفقاً 

قانون القضاء العسكري الصادر 

تقرر هذه المادة من  - -

مشروع القانون 

اختصاص القانون 

العسكري بنظر الجرائم 

التي تدخل باختصاصه 

على أن تطبق المحاكم و 
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( لسنة 34بالمرسوم بقانون رقم )

، على أن تطبق المحاكم 2002

والنيابة العسكرية كافة اإلجراءات 

والعقوبات والتدابير المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

ويتم تعيين الخبراء االجتماعيين لدى 

المحاكم العسكرية وتنظيم عملهم 

قائد العام لقوة دفاع بقرار يصدر من ال

البحرين، على أن يحلفوا قبل مباشرة 

عملهم اليمين المذكورة في الفقرة 

( من هذا القانون 8الثانية من المادة )

 أمام وزير شئون الدفاع.

النيابة العسكرية 

اإلجراءات و التدابير 

المنصوص عليها في 

 هذا القانون .

 (89مادة )

تطبق األحكام الواردة في قانون 
العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية 

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا 
 القانون.

 (66المادة )
تطبق األحكام الواردة في قانون 
الجزاء وقانون اإلجراءات 
والمحاكمات الجزائية المشار 
إليه فيما لم يرد بشأنه نص في 

 هذا القانون

 (143المادة )
قانون  فيتطبق األحكام الواردة 

العقوبات وقانون االجراءات 
هذا  فيالجنائية فيما لم يرد به نص 

 الباب

اتفقت التشريعات على  
اإلحالة إلى قانون 
العقوبات و اإلجراءات 
الجنائية فيما لم يرد 

 بشأنه نص .

 

 

جاء في التشريعات محل ما مع  أتفققيد الدراسة  بأن مشروع القانون وختاما نخلص

كما بينا في بند المالحظات في الجدول أيضا و اختلف معها في بعض األحكام المقارنة 

 أعاله.

مشروع القانون توافق مع ما جاء في الباب الثامن من قانون الطفل  وننتهي بأن

جاء بأحكام جديدة و الماثل المصري في العديد من المواد إال أن مشروع القانون 

و النهج صادقت عليها مملكة البحرين هدات التي و المعا االتفاقياتحديثة تتماشي مع 

 الحديث للعدالة اإلصالحية الذي تبنته.
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