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 الدليل التشريعي النموذجى لحقوق الطفل العربى 
 

 :تقديم 
 

 فى هدّى الشرائع السماوية ، 
 

وتنفيذاً ألهداف الخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها التى اقرها مجلس             
13- 13د/204ق( وزراء الشئون االجتماعية العرب فى دورته الثالثة عشر         

/12/1993. ( 
 

إدارة الطفولة باالدارة العامة للشئون االجتماعية والثقافية بجامعة الدول            قامت 
العربية بوضع مشروع دليل تشريعى نموذجى لحقوق الطفل العربى ، فى             

التى صادقت عليها الدول العربية     ضوء بنود االتفاقية الدولية لحقوق الطفل       
 .االعضاء بالجامعة 

 بهدف توفير آلية تسترشد بها الدول االعضاء فى وضع قانون خاص بالطفل             وذلك   
 .أوفى مراجعة تشريعاتها المتعلقة بشئونه 

 وفى ضوء اآلراء والمالحظات التى وردت من الدول االعضاء على مشروع الدليل ،              
التى توصلت إليها اللجان الفنية المتخصصة المشكلة         والتعديالت الواجبة   

 .بقرار من مجلس وزراء العدل العرب لدراسة المشروع 
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وضـع الصياغة النهائية لمشروع الدليل ، وقرر مجلس وزراء العدل العرب            تم  
  ) :6/11/2000-16/د376ق ( فى دورته السادسة عشر 

 
حقوق الطفل العربى كدليل نموذجى      مشروع الدليل التشريعى النموذجى ل      اعتماد 

استرشادى، وتعميمه على الدول االعضاء ، وتوجيه الشكر للسادة ممثلى            
 ادارة الطفولة ، على     -الدول واالدارة العامة للشئون االجتماعية والثقافية       

 .الجهود المبذولة 
 

א א א א  :א
تركيز الضوء    يهدف هذا الدليل التشريعى النموذجى لحقوق الطفل العربى إلى  : أوال 

 .تقنينها فى كل دولة عربية  وتيسير " حقوق الطفل " على موضوع بعينه هو 
صفة   وليس له - كانموذج للتشريع -ان هذا الدليل بطبيعته ارشادى  :ثانيا 

تفاصيل ما يتضمنه من     هجه او صياغته او االلزام للمشرع الوطنى فى اسلوبه او من
 .أحكام  

الطفل، فانه     ان هذا الدليل إذ يقدر بعض العقوبات لالفعال الماسة بحقوق  : ثالث 
العقوبة و من ثم يجوز للمشرع       يضع بذلك مبدأ التجريم وما يراه مالئما من حيث نوع 

 .ما ورد فى هذا الدليل قدر العقوبة ، او يأخذ بمثل  الوطنى ان يشدد او يخفف من 
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وإسناد  ان ما ورد فى بعض مواد هذا الدليل من تحديد جهة او سلطة ،  : رابعا 
اجراء رقابة ما فى       االختصاص اليها بتنظيم امر معين او اصدار الئحة او  

ومن ثم يقدم هذا الدليل خدمة للدول          مجال حقوق الطفل ، هى مقترحات استرشادية  
مناسباً بوجه عام ، دون أن يفرض خطوطا تفصيلية او           راح  ما يراه االعضاء بإقت

 . للموضوع ، فهذا من شأن المشرع الوطنى دون سواه  نهائية 
يأخذ  نظراً الختالف االنظمة الداخلية للدول االعضاء  فانه ال يتحتم ان : خامسا 

 .تشريع كل دولة باالحكام التفصيلية الواردة فى هذا الدليل 
بالطفل  يعد هذا الدليل بمثابة دعوة للدول االعضاء لوضع قانون خاص : ا سادس

الطفل بما يسهم فى       ، أو لالسترشاد به فى مراجعة تشريعاتها المتعلقة بشئون 
و بالرصيد البشرى المستقبلى لالمة        النهوض بأوضاع الطفولة العربية بوجه عام ، 

 .العربية 
          

 ،،، ولى التوفيق             واهللا    
 

           إدارة الطفولة      
 االدارة العامة للشئون االجتماعية والثقافية     
      جامعة الدول العربية      
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  الباب األول

  الحقوق العامة للطفل
  

تكفل الدولة حماية الطفولة واألمومة واالسرة ورعاية األطفال وتنميتهم ،            
لظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة        وتعمل على تهيئة ا   

النواحي في إطارمن الحرية والكرامة اإلنسانية والقيم الدينية واالجتماعية،          
 .وفى بيئة صحية آمنة 

  :1مادة 
  

  
يقصد بالطفل في مجال الحقوق والرعاية والحماية  المنصوص عليها في هذا 

نة كاملة ، أو السن المحددة         الدليل كل من لم يتم ثماني عشرة س           
لبـــــــــلوغ الرشد إن كانت أقل من ذلك حسب االنظمة المتبعة فى           

 .كل دولة 
ويكون اثبات سن الطفل  بموجب  شهادة الميالد أو البطــــــاقة              

 .أو أى مستند رسمى آخر" الهوية" الشخصيــــــة 

 :2مادة 

  
لوية في كافة القرارات أو      تكون لحماية الطفل  ومصالحه الفضلى األو        

اإلجراءات المتعلقة بالطفولة أو األمومة أواألسرة أو البيئة أيا كانت الجهة            
 .التي تصدرها أو تباشرها

  :3مادة 
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ال تخل أحكام هذا الدليل بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة             
امة، وللطفل خاصة أية    و أوجه الحماية والرعاية، التي تكفلها لإلنسان ع         

 .تشريعات أخرى معمول بها فى الدولة 
 

 :4مادة 

لكل طفل الحق في أن يكون له أسم يميزه، يسجل عند الميالد في سجالت                
 .المواليد ، وفقا الحكام هذا الدليل

  :5مادة 

وال يجوز ان ينطوى االسم على تحقير، أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا                
 .ة للعقيدة الديني

 

  
لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا ألحكام القانون الخاص بالجنسية 

 .فى الدولة 
  :6مادة 

  
=======================================  
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  الباب الثانى

  الحقوق الشرعية للطفل
 

 الفصل  االول
 

  النسب

=========  

صحيح لوالديه وال يجوز أن ينسب الطفل إلى لكل طفل الحق في النسب الثابت ال
 . غيرهما

  :7مادة 
  

  :8مادة  . يثبت النسب بالفراش أو باإلقرار أو بالبينة 
  
 الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التالقي بين               -أ

 .الزوجين ممكنا 
  :9مادة 

  

ولد ألقل مدة الحمل من تاريخ        يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا            -ب
 .الوطء

 

  
 :  يثبت به النسب بالشروط التالية-ولو في مرض الموت-اإلقرار بالبنوة-أ

 .أن يكون المقَر له مجهول النسب) 1          
 .أن يكون المِقر عاقال بالغا) 2       
أن يكون  فارق السن بين المقر وبين المقَر له يحتمل صدق ) 3       

 .االقرار
 .أن يصدق المقر له متى كان بالغا عاقال، المقر) 4         

  :10مادة 
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  .االستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن رجل بالشروط المبينة بالفقرة  السابقة-ب
  

إذا كان المقر إمرأة متزوجة، أو معتدة، فال يثبت نسب الولد من زوجها إال إذا                
 .ة على ذلك صدقها، أو أقامت البين

  :11مادة 

  
إقرار مجهول النسب باألبوة أو األمومة، يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه،              

 .أو قامت البينة على ذلك متى كان فرق السن يحتمل ذلك
  :12مادة 

  
اإلقرار بالنسب في غير البنوة واألبوة ال يسرى على غير المقر إال بتصديقه أو               

 .إقامة البينة 
  :13ة ماد

  
  :14مادة  .ال تسمع الدعوى بنفى النسب من ورثة المقربعد ثبوته باإلقرار الصحيح

  
يعاقب بالحبس مده ال تزيد على ستة أشهر وبالغرامة من إرتكب بقصد جنائى              

 : أحــــد  األفعال اآلتية 
  . حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد -

  :15ة ماد

 حمل والدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما  أو                -
 .حاول ذلك

 

  . إستعمل هذا التعهد أو حاول إستعماله -
  
 

يعاقب بالحبس مده ال تزيد على ثالثة أشهر وبالغرامة من عثر على طفل حديث              
 

  :16مادة 
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 .الوالدة ولــم يخطر به السلطات المحلية 
 يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن سنتين من أقدم عمدا وفى ظروف مــن                
شانهــا إعاقة التعرف على الهوية ، على بيع طفل أو نقله أو إخفائه أو تغيبه               

 .، أو استبدال طفل آخر به، أو تقديمه على أنه المرأة لم تلده

  :17مادة 

م يثبت أن الطفل ولــد     وتكون العقوبة الحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين إذا ل         
فإذا ثبت أنه لم يولد حيا تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر          . حيا

 .والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين 
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  الفصل الثاني

   الرضاعة

========  
  

وترضع األم طفلها ما لم يكن في         . للطفل حق في إرضاعه سنتين كاملتين      
 .ا أو بطفلها إرضاعه ضرر به

  :18مادة 

  
  :يجب على األم إرضاع طفلها في األحوال اآلتية 

 . إذا كان الطفل ال يقبل رضاعة طبيعية من غيرها وال يقبل رضاعة صناعية -أ
  :19مادة 

  

 إذا لم يكن للطفل وال ألبيه مال يستأجر به مرضعة غير أمه ولم تتبرع                  -ب
  .غيرها بإرضاعه 

 

  . يجد األب من ترضع الطفل غير أمه  اذا لم-ج
  

تجب على األب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على األم إرضاعه ويعتبر ذلك من               
 .قبيل النفقة 

   :20مادة 
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 الفصل الثالث

 

  الحضانة

========  
 

الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما ال يتعارض مع حق الولي             
 .في الوالية على النفس ومصلحة الولد 

 
 :21مادة 

  
  :22مادة  -:يشترط في الحاضن 

 . العقل-1
 . البلوغ-2
 . األمانة-3

 

                  . القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته-4
  . السالمة من األمراض المعدية الخطيرة-5 

 بعقوبة عن جريمة مخلة باآلداب أو ماسة بالشرف     اال يكون محكوماً عليه-6
 واالمانة

 

  
  :23مادة  :يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة

 : إذا كان امرأة-أ 
 . أن تكون ذات رحم محرم للمحضون إن كان ذكرا-1
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 قدرت  أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إال إذا             -2
 .المحكمة خالف ذلك لمصلحة المحضون

 
 : إذا كان رجال -ب 
 . أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء-1

 

  . أن يكون  ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى-2 

الحضانة من واجبات األبوين معا مادامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا فهي             
محضون وفق الترتيب التالي ما لم يقدر  القاضي          لألم  ثم لألب ، ثم ألقرباء ال       
جدة المحضون ألمه وإن علت ثم خالته ثم خالة أمه : خالفـه لمصلحة المحضون

ثم عمة أمه ثم جدته  ألبيه وإن علت ثم أخته ثم عمته ثم عمه أبيه ثم خالة أبيه                   
 .ثم بنت أخيه ثم بنت أخته، ويقدم في الجميع  الشقيق ثم الم ثم ألب

 

  :24ة ماد

تستمر الحضانة حتى يتم المحضون العاشرة من عمره ما لم يقدر القاضى خالف             
 .ذلك لمصلحة  المحضون

   :25مادة 

  
إذا لم يوجد األبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها يختار القاضي من يراه                
صالحا من أقارب المحضون، أو غيرهم  أو إحدى المؤسسات  المؤهلة لهذا               

 .الغرض
 

  :26مادة 

إذا تركت األم بيت الزوجية لخالف  أو غيره، فتكون الحضانة لها ما لم                   
يقـــــــــــدر القاضي خالف ذلك، وإذا كان المحضون صغيرا            

 .اليستغنى عن أمه  تلزم بحضانته

  :27مادة 
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يجب على األب، أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه، وتأديبــه              
 .ليمه، وال يبيت إال عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خالف ذلكوتوجيهه، وتع

 

 
   : 28 مادة 

ال يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إال بموافقة كتابية من وليه،              
 .وإذا أمتنع الولي عن ذلك يرفع األمر إلى القاضي

 

  :29مادة 

يارته  وأستزارته    إذا كان المحضون في حضانة أحد األبوين، فيحق لآلخر ز          -أ
 .واستصحابه حسبما   يقرره القاضي

  :30مادة 

 إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا، يحق القارب المحضــون             -ب
 .المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي

 

 إذا كان المحضون لدى غير أبويه، يعين القاضي مستحق الزيارة من                -ج
 .أقاربــه المحارم 

 

 
 الحاضنة على غير دين أبى المحضون، سقطت حضانتها بإكمــال            إذا كانت 

 .المحضون السنة السابعة من عمره
 

 
 :31مادة 

 :يسقط حق الحاضن في الحضانة  في الحاالت التالية 
 . من هذا الدليل 25، 24إذا أختل أحد الشروط المذكورة في المادتين -1

  :32مادة 

  .عه على ولى المحضون القيام بواجباته إذا أستوطن الحاضن بلدا يعسرم-2

  . إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنه من غير عذر- 3
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 إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز               -4
 .البدني

 
 .تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها

  
  :33مادة 

نة وكان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة فإن األب أو           إذا صدر حكم قضائي بالحضا    
األم أو أي شخص أخر يمتنع عن تقديم الطفل الصادر بشأن حضانته الحكم إلي               
من له الحق في المطالبة بذلك أو يقوم باختطافه أو التغرير به ولو بدون عنف                
 أو تدليس  أو يحمل غيره على إبعاده عمن عهد إليه الحكم بحضانته يعاقــب              

وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل قد      .  بالحبس من شهرين إلي سنتين، والغرامة     
 .حرم من الوالية األبوية على الطفل بموجب  حكم قضائي نهائي 

 

  :34مادة 

من كان مكلفا برعاية طفل وأمتنع عن تقديمه إلي شخص له الحق في المطالبة               
 . لى سنه به دون مبرر شرعى ، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد ع

 

  :35مادة 

من اودع فى مؤسسة خيرية  طفالً كان قد عهد به إليه للعناية أو ألي سبب                  
آخــــر دون الرجوع الى الولى يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر             

 .وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين

  :  36 مادة 

طفل المئونة والعناية   ال يعاقب الفاعل إذا كان غير ملزم وغير متعهد بأن يقدم لل           
 .مجانا، ولم يقم  أي شخص أخر بتقديمها له

 

 

إذا تسبب أحد األبوين في إلحاق ضرر بالغ بأحد أوالده نتيجة لسوء المعاملة أو                 : 37مادة 
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إعطاء القدوة السيئة  بالسكر أو تعاطى المخدرات أو سوء  السلوك أو عدم                
 أو األمن  أواالخالق     العناية والتقصير في اإلشراف الضروري من ناحية الصحة       

يعاقب بالحبس من شهرين إلي سنتين وبالغرامة سواء حكم عليه بالحرمان من             
 .السلطة األبوية أم ال 

 
ويطبق حكم الفقرة السابقة على الحاضن إذا تسبب فى إلحاق الضرر بالمحضون            

 .على الوجه المبين بها 
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 الفصل الرابع
   النفقة

========= 
 

 

تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والتعليم و كل ما به مقومات             
حسب العرف ، ويراعى في تقديرها سعة المنفق، وحال         .  حيــــاة اإلنسان 

 .المنفق عليه والوضع االقتصادي زمانا ومكانا 

  :38مادة 

ل  نفقة الطفل الذي ال مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاه، ويص                   - أ
الفتـــــى إلي الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب  علم                

 . يواصل دراستــــــه بنجاح معتاد
 تعود نفقة األنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن                  -ب  

 .لهـــا مال  أو من تجب عليه نفقتها غيره 

  :39مادة 

زم أبوه بما يكملها ضمن الشـروط  إذا كان مال الطفل اليفى بنفقته،أل       -ج  
 .السابقة

 

 تجب نفقة الطفل على أمه الموسرة، إذا فقد األب وال مال له أو عجز األب عن                
 .اإلنفاق 

 
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة و المادة السابقة تجب نفقة الطفل على                

ن مـــن  يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم االرثيه، فإ            
 .كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في اإلرث

  : 40مادة 
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إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه اإلنفاق عليهم جميعا تقدم             
 .نفقة الزوجة، ثم نفقة االوالد  ثم نفقة األبوين ثم نفقة األقارب

  :41مادة 

  
بة القضائية وللقاضي أن يحكم      تفرض نفقة األطفال اعتبارا من تاريخ المطال       

 .بنفقة األطفال على أبيهم عن مدة سابقه للمطالبة القضائية ال تتجاوز ستة أشهر
  :42مادة 

  
 :43مادة  . يجوز زيادة  النفقة وإنقاصها تبعا لتغير األحوال-أ

 ال تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضى ستة أشهر على  فرض - ب
 .وف استثنائيةالنفقة إال في ظر

 . يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية-ج

 

  
فإذا لم يوجد، ولم    . تكون نفقة اللقيط مجهول األبوين من ماله إن وجدله مال          

 ) .على الدولة ( يتبرع أحد باإلنفاق  عليه كانت نفقته على بيت المال 
 :44مادة 

   
يد على سنه وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين َمْن          يعاقب بالحبس مدة ال تز    

صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقه إلي أحد أطفاله وأمسك               
 .عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، ويحكم بالحبس حتما في حالة العود

وال تقام الدعوى الجنائية أو الجزائية  إال بناء على شكوى من المستحق                 
للنفقــة أو نائبه الشرعي مع تقديم السند الذي يعتمد عليه ، إال إذا كان                  

 .مقــترف الجريمة هو النائب الشرعي فتقيم النيابة العامة الدعوى تلقائياً

  :45مادة 
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 الفصل الخامس
  األهلية

======  
  

  : 46مادة  .لكسن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر، ما لم يقرر القانون خالف ذ
  

  : 47مادة  .القاصر من لم يبلغ سن الرشد ويعتبر الجنين في حكمه
  

  الصغير من لم يبلغ سن الرشد ، وهو مميز أو غير مميز
 هو من لم يتم السابعة من        - وفق أحكام هذا الباب    - الصغير غير المميز     -أ

 .عمره ، ويعتبر فاقد األهلية

  :48مادة 
  

  .المميز هو من أتم السابعة من عمره، ويعتبر ناقص االهلية الصغير -ب
  
  :49مادة  . تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطالنا مطلقا -أ
 تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضاً              -ب

 .وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضاً

 

 الدائرة بين النفع والضرر قابلة لإلبطال         تصرفات الصغير المميز المالية     -ج
لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك باألبطال إذا أجاز الصغير التصرف            
بعد  بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت االجازة من وليه أو من القاضي وفق               

 .القانون المعمول به 
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ارة أمواله،  أو جزٍء      لألب اإلذن لولده الصغير المميز إذنا مطلقا أو مقيدا، بإد          -أ
منها إذا أتم الخامسة عشره من عمره او السن الذى تحدده القوانين المعمول             

 .بها ، وأنس منه حسن التصرف، وتستمر مراقبة  األب على  تصرفات ولده 

  :50مادة 

   . لألب سحب اإلذن، أو تقييده ، متى ظهر له  أن مصلحة ولده تقتضي ذلك-ب

قة القاضي أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله أو جزء            للوصي  بعد مواف   
منهـــا  إذا  أتم الخامسة عشرة من عمره او اتم السن الذى تحددها القوانين               

 .المعمول بها وأنس منه حسن التصرف 

  :51مادة 
  

  
إذا أتم الصغير المميز الخامسة عشره من عمره او السن الذى تحدده القوانين              

ها  وأنس من نفسه القدرة علــــــــى حسن التصرف ،            المعمول  ب  
وأمتنع الوصي، من األذن له في ادارة أمواله، أو جزء منهـــــــا يرفع             

 .األمر إلي القاضي

  :52مادة 

  
يعتبر الصغير المأذون  كامل األهلية فيما أذن له فيه ، ويجب على المأذون له 

 .لقاضي حسابا دوريا عن تصرفاتهمن  قبل القاضي، أو الوصي أن يقدم ل
  :53مادة 

  
  : 54مادة  .للقاضي، وللوصي  إلغاء اإلذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك

يكون رشيدا من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض األهلية              
أتم وللقاضي ان يحكم بترشيد القاصر إذا         ) الجنون والعته والغفلة والسفه    (

الخامسة عشرة من عمره او السن الذى تحددها القوانين المعمول بها ، وثبت              
 .حسن تصرفه 

  : 55 مادة 
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ال تسمع عند اإلنكار وعدم  العذر الشرعي دعوى القاصر على وصيه المتعلقة              
غير . بأمور الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد             

بالعزل  أو االستقالة أو الموت فال تبدأ المدة المذكورة إال           أنه إذا انتهت الوصاية     
 .مـــــــن  تاريخ تقديم الحساب الختامي الخاص بالوصاية

  :56مادة 
  

  
 للقاصر بعد رشده أو ترشيده ، أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة              -أ

ساءلته والواقعة قبل ذلك كال أو بعضا ولو أبرأه إبراء عاما،مع إمكان م              
 .جزائيا عند االقتضاء 

  :57مادة 

 يسقط هذا الحق بمضي سنه من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده             -ب  
 .أو ترشيده 
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 الفصل السادس
 

   الوالية والوصاية

========  
 

 .                      والية على النفس ، ووالية على المال:  الوالية 
 .على النفس هي العناية بكل ماله عالقة بشخص القاصر الوالية -أ 

 
  : 58مادة 

  . الوالية على المال هي العناية بكل ماله عالقة بمال القاصر-ب 
  

.  الوالية على النفس لألب ثم  للعاصب بنفسه على ترتيب اإلرث                    
 .والوالية على المال لألب وحده ثم الجد الصحيح 

  : 59مادة 

 .وال  والية لغير المسلم على المسلم
 

 

 
يشترط في الولي أن يكون بالغا عاقال، أمينا، قادراً  على القيام بمقتضيات 

 .الوالية 
 .وتسلب الوالية  إذا أختل أحد هذه الشروط

 
  :60مادة 

  
مل تكون الوالية لألب على أموال ولده القاصر حفظا وتصرفا، واستثمارا وتش            

 .والية األب أوالد أبنه القّصر إذا كان أبوهم محجورا عليه أو متوفى 
 :61مادة 

  
  

  :62مادة  :تحمل تصرفات األب على السداد في الحاالت التالية 
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 . التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله-1
 .هر القيام بالتجارة لحساب ولده ، وال يستمر في ذلك إال في حالة النفع الظا-2

 

. قبول التبرعات المشروعة لصالح ولده، إذا كانت خالية من التزامات مجحفة-3
 . اإلنفاق من مال ولده على من وجبت لهم النفقه عليه -4

 

تحمل تصرفات األب على السداد، إال في الحاالت التالية ما لم تثبت مصلحة                
 :القاصر فيها وهى 

  :63مادة 

 .سه إذا أشترى ملك ولده لنف-1
 . إذا باع ملكه لولده-2

  

   . إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه-3
  
 تبطل تصرفات األب كلما ثبت سوء تصرفه، وعدم وجود مصلحه فيها               -  أ

 .للقاصر
 . يعتبر األب مسئوال في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر  لولده-ب

  :64مادة 

  
ت للقاضي أن أموال القاصر أصبحت نتيجة تصرف أبيه         تسلب والية األب كلما ثب    

 .في خطر
  :65مادة 

  
على ولده القاصر أو المرتقب وعلى      ) الوصي المختار (  لألب أن يعين وصيا      -أ

القاصرين من أوالد أبنه المحجور عليه ، وله أن يرجع عن أيصائه ولو إلتزم              
 .بعدم الرجوع

 

  :66 مادة 
  

صر وصى مختار، يعين له القاضي وصيا إلدارة  شئونه             إذا لم يكن للقا    -ب   
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 .مراعياً في ذلك مصلحة القاصر
  . يعين القاضي وصيا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك-ج 

 :67مادة  : يشترط في الوصي أن يكون 
  . كامل األهلية-1

    أميناً- 2

 . قادرا على القيام بمقتضيات الوصاية- 3
أو ) احتيال( غير محكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب               -4

 .  تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة باآلداب  والشرف

  
  

   .  غير محكوم عليه باإلفالس إلي أن يرد إليه اعتباره-5

 . غير محكوم عليه بالعزل من وصاية-6
جد بينهما عداوة، وال خالف  غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، وال تو- 7

 .عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر
 . يجب أن يكون الوصى مسلما أو متحدا مع القاصر فى الديانة -8

  
  

يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه بوثيقة االيصاء، ما لم تكن مخالفة             
لوصي لمهامه  للقانون ويتوقف نفاذ االيصاء على قبول الوصي، وتعتبر مباشرة ا         

 .قبوال منه لاليصاء

  :68مادة 

يجوز أن يكون الوصي ذكرا أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، منفرداً أو                
متعددا مستقال أو معه مشرف  وإذا تعدد األوصياء فللقاضي حصر الوصاية  في              

 .واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر
 

  : 69مادة 

لوصاية إذا قبلها صراحة أو داللة، إال لعـذر  طارئ  ال يحق للوصي التخلي عن ا        :70مادة 
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 .وبموافقة القاضي
  

إذا عين األب مشرفا لمراقبة أعمال الوصي، فعلى المشرف أن يقوم بما يحقق              
 .ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر

  :71مادة 

   .ويشترط في المشرف ما يشترط في الوصي
  

أموال القاصر ورعايتها ، وأن يبذل في ذلك من العناية          يجب على الوصي إدارة     
   .ما يبذله في إدارة أموال أوالده

ويلزم الوصي بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر              
 .وتخضع تصرفات الوصي إلي رقابة الجهة المختصة 

  :72مادة 

  
  : 73مادة  -:من الجهة المختصة ال يجوز للوصي القيام باألعمال التالية إال بإذن 

 التصرف في أموال القاصر بالبيع، أو الشراء، أو المقايضة أو الشركة، أو              -1
الرهن أو أي نوع  أخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق               

 .عينى 
 التصرف في السندات واألسهم أو حصص منها، وكذا في المنقول  غير                -2

 .ذي ال يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة اليسير أو ال

  

  . تحويل ديون القاصر، أو قبول الحوالة عليه-3
 . استثمار أموال القاصر لحسابه-4

  
  

 . إقراض أموال القاصر  أو اقتراضها-5
 .عقار القاصر) كراء(  تأجير -6
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 . قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها-7
 .اصر على من تجب عليه نفقته اإلنفاق من مال الق- 8

  
  

 . الوفاء بااللتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر-9
 . اإلقرار بحق على القاصر-10

  

 . الصلح والتحكيم والتنازل عن التأمينات او إضافتها -11
 رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصرأو ضياع حق              - 12

 .ل القاصر بالتراضى ان كانت له مصلحة فى ذلك له وقسمة اموا

  
  

 التنازل عن الدعوى، وعدم استعماله لطرق الطعن عادية كانت أم                -13
 .استثنائية

كراء أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو ألحد أصولهما  أو فروعهما  أو               - 14
 .لمن يكون الوصي ممثال له 

 .فات  تزويج القاصر وما يترتب عليه من مصرو-15

  
  

يمنع المكلف بشئون القاصرين، أو أي مسئول مختص بذلك من شراء أو كراء              
شئ لنفسه، أو لزوجه أو ألحد أصولهما  أو فروعهما مما يملكه القاصر  كما 

 .يمنع أن يبيع له شيئا مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما، أو فروعهما

  : 74مادة 

  
  :75مادة  .ل أعماله، وتحدد بدءا من يوم الطلب للوصي أن يطلب اجرة مقاب

  
  :76مادة  :تنتهى مهمة الوصي في الحاالت التالية 

 . وفاته  أو فقده األهلية، أو نقصانها-1
 . ثبوت فقدانه أو غيبته-2
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 . قبول طلبه بالتخلي عن مهمته-3
 . تعذر قيامه بواجبات الوصاية-4

  

 .لوغه سن الرشد رشيدا ترشيد القاصر، أو ب- 5
 . رفع الحجر عن المحجور عليه-6

  
  

 . انتهاء حالة فقدان أو غياب الموصى عليه -7
 . استرداد أبى القاصر أهليته-8

  

   . وفاة القاصر-9
  

إذا كان القاصر مجنونا أو معتوها أو غير مأمون على أمواله وجب على الوصي              
 .الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشدإبالغ المحكمة للنظر في استمرار 

  :77مادة 
  

  .وفى هذه الحالة تتغير صفة الوصى الى قيم اذا قررت المحكمة استمراره 
  

 : يعزل الوصي
. من هذا الدليل 69 إذا اختل شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة -ا 

 
  :78مادة 

ي بقائه خطورة على  مصلحة       إذا أساء اإلدارة أو أهمل فيها، أو أصبح ف          -ب  
 .القاصر

  
  

على الوصي عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، وكل ما يتعلق بها                
مــــن حسابات ووثائق إلي من يعنيه األمر، تحت إشراف الجهة المختصة،           

 . خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من تاريخ انتهاء مهمته

  :79مادة 

  
إخبار الجهة  . ى ورثته، أو من يضع يده على تركته       إذا توفى الوصي وجب عل    

القاصر حقوق بحماية الكفيلة اإلجراءات التخاذ بذلك فورا .المختصة
  :80مادة 

  



 32

 

 .المختصة فورا بذلك التخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر
  

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين  على تقدير أنه ذكر أو أنثى ويعطى               
 .و األنوثة كل من الورثة اآلخرين أقل النصيبين اعتباراً لتقدير الذكورة أ

  :81مادة 

فإذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه  رجع بالباقي على من دخلت              
 .الزيادة في نصيبه من الورثة

 

وإذ زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها رد الزائد على من يستحقه              
 . من الورثة

 

  
  :82مادة  .باب يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا ال

 
א א

 

א א

א א
מ

========
) توثيق عقد الزواج  (  ينبغى  إجراء فحص طبي  قبل عقد الزواج  أو                -أ

للتحقق من خلو الزوجين من األمراض  الوراثية أو المعدية التي تؤثر على حياة 
 .نسلهما أو صحته أو قدرته

  :83مادة 

ويصدر بتحديد هذه األمراض وإجراءات الفحص الطبي و تحديد الجهة المختصة           
 .بإجرائه، قرار من وزير  الصحة باالتفاق مع وزير العدل
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ويمكن تحديد أية عقوبة  على مخالفة هذا النص  إذا رؤى ذلك،في مرحلة                 "
 ".الحقة

  

 
 تكفل الدولة عناية أجهزتها الصحية بالفحص الكامل لحديثى الوالدة والمبادرة    -ب

الى اجراء ما يلزم من عالج أو تدخل جراحى مبكر لتالفى نشوء أية إعاقة أو                 
 أضرار بصحة الطفل ، والتقليل من آثارها إن وجدت

تكفل الدولة تزويد جميع قطاعات المجتمع وال سيما االسرة والطفل                -ج
ذيته  ومبادىء حفظ الصحة      بالمعلومات االساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغ      

والصحة البيئية والوقاية من الحوادث المنزلية وغيرها كما تكفل الدولة تطوير            
نظم وإمكانات الصحة الوقائية للطفل ، والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة           

 .بصحة االطفال 

 

א א
א א

============  
 
ال يجوز لغير األطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إال لمن كان أسمها مقيدا                

بسجالت المولدات والقابالت بوزارة الصحة ومرخصا لها بمزاولة مهنة  التوليد            
،و يصدر وزير الصحة قراراً بتنظيم تلك السجالت وإجراءات الترخيص والشروط           

لتوليد وواجباتها وإجراءات   الواجب توافرها فى من يرخص لها بمزاولة مهنة ا         
 .مساءلتها تأديبيا وقانونيا 

 84:  
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 أن يأمر بإلغاء - بناء على تقرير اإلدارة الصحية المختصة         -لوزير الصحة   
الترخيص وشطب أسم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد من السجل إذا  ثبت              

 .إنها صارت في حالة صحية ال تسمح لها باالستمرار في ممارسة مهنتها
 

 85:  

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات             
  .المفروضة عليها وأال تعرضت للمساءلة التأديبية والقانونية

86:  

 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس لمدة ال                

 .شهر وبالغرامة كل من زاول مهنة التوليد بغير ترخيصتزيد على ستة أ
 87:  

  

א א
מ א א א

==========================  
يجب التبليغ عن المواليد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الوالدة 
ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلي الجهة المختصة التي تمت الوالدة في             

ويكون التبليغ إلي العمدة أو المختار أو من يقوم مقامه في الجهات التي             . دائرتها
ال توجد بها مكاتب للجهة المختصة بقيد المواليد ، أو القنصلية او السفارة اذا                

  .كان الميالد خارج الدولة

88: 

 تبليغات إلي الجهة المختصة     وعلى العمدة أو المختار إرسال ما يرد إليه مـن         
.خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالوالدة إلجراء القيد

 

 :89   :األشخاص  المكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم
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   .والد الطفل إن كان حاضرا -1
 . والدة الطفل بشرط تقديم ما يثبت العالقة الزوجية -2

  
  

  .الطبيب الذى اجرى الوالدة او القابلة -3
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من  -4

 .األماكن التي تقع فيها الوالدات
 .العمدة أو المختار -5

 

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من األقارب واألصهار البالغين   حتى               
المقررة األشخاص المكلفون    الدرجة الثانية ، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد        

بالتبليغ  بالترتيب السابق، وال يجوز قبول التبليغ من غير األشخاص السابق              
  .بيانهم في هذه المادة

  
  

 
  :90   :يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية

   .يوم الوالدة وتاريخها -1
  .وأسمه ولقبه) ذكر أو أنثى ( نوع الطفل  -2
 أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتيهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنة كل منهما -3

  
  

  .محل قيدهما أن كان معلوما للمبلغ -4
  .أي بيانات أخرى يصدر بإضافتها قرار من الوزير المختص - 5

 

يجب على األطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من والدات            
عة وتاريخها وأسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء            تؤكد صحة الواق  

الوحدات  الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفـــــــــس           
 .المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حاالت التوليد األخرى 

 91:  
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تقوم الجهة المختصة بتحرير شهادة الميالد على النموذج المعد لذلك عقب قيد              

 .وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.  واقعة الميالد
وتسلم شهادة الميالد إلي رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته،أو إلي من             

  .ينوب عنه في تسلمها بموجب توكيل

 92:  
  

سليمهم ويحدد بقرار من الوزير المختص غيره من األشخاص الذين يمكن ت             
 .شهادة الميالد 

  
  

. إذا توفى المولود قبل التبليغ عن والدته فيجب التبليغ عن والدته ثم عن وفاته               
 .أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل اقتصر التبليغ على وفاته

 93:  

 
إذا حدثت واقعة الميالد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب                
قنصلية تابعة للدولة في الجهة التي تقصدها الوالدة أو إلى الجهة المختصة خالل             

وإذا حدثت واقعة الميالد أثناء العودة فيكون        . ثالثين يوما من تاريخ الوصول      
  .التبليغ في األجل المذكور إلي الجهة المختصة الكائن بدائرتها محل االقامة

 

94:  

ل حديث الوالدة في المدن أن يسلّمه فورا بالحالة التي          على كل من عثر على طف     
عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال  حديثي الوالدة أو              

 ٌأقرب جهة شرطة لتتولى إرساله إلي أحدى المؤسسات المشار إليها

 95:  

وفى القرى يكون التسليم إلي العمدة أو المختار بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة،             
ويقوم العمدة أو المختار فورا بتسليم الطفل إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما             

  أقرب

  
  



 37

وعلى جهة الشرطة في جميع األحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات             
الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض األخير ذلك ثم تخطر جهة الشرطة               

مختصة لتقدير سن الطفل وتسميته اسما ثالثيا وترسل         طبيب الجهة  الصحية ال    
الجهة الصحية المحضر وغيره من األوراق إلي الجهة المختصة بقيد المواليد             

 .خالل سبعة أيام إلجراء القيد بسجل قيد المواليد

 

 
يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلى بها  

المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء  على طلب              
وال يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد          .  كتابي ممن يرغب منهما    

  .المقررة للنسب في األحوال  الشخصية

 96:  

 
 بالحبس مـــده  ال تزيد      95 ، 94 ،   93،  89 ، 88يعاقب على مخالفة المواد     

 .شهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على ثالثة أ
 97:  

 
دون إخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنه       
وبالغرامة كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات الواجب  ذكرها عند               

  . التبليغ عن المولود

98:  

 
א א   א

א   מ
===========  
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يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من األمراض المعدية بمكاتب 
الصحة والوحدات الصحية المختصة دون مقابل وذلك وفقا للنظم والمواعيد التي           
يحددها قرار من وزير الصحة ويبين في القرار األمراض التي 

 .  ن للوقاية منهايتــــــــــم التطعيم والتحصي
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والديه أو الشخص الذى             

  .يكون فى حضانته

 :99مادة 

ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له            
بمزاولة المهنة ويشترط في هذه الحالة أن يقدم والدا الطفل أو الشخص الذي               
يكون في حضانته شهادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل               
انتهاء الميعاد المحدد إلجراء التطعيم أوالتحصين ويعاقب على مخالفة هذه المادة           

  .بالغرامة
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א א
א א

==========  
 

سجل بياناتها في  سجل     يكون لكل طفل بطاقة صحية على النموذج المعد لذلك وت         
وتسلم الحد والدي الطفل  أو المتولي تربيته         . خاص بمكتب الصحة المختص     

خالل شهر من تاريخ الميالد ، ويصدر بتنظيم هذه البطاقة ونموذجها وبياناتها 
 .وإجراءات إصدارها قرار من وزير الصحة 

 100:  

تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في مراكز رعاية الطفولة                
ويثبت . أوالوحدات الصحية أو مكاتب الصحة أوغيرها من الجهات الطبية األخرى         

بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، وتسجل بها التطعيمات والتحصينات           
  .التي تجرى للطفل وتواريخها

 

 101: 
  

رسة في مراحل   يجب تقديم البطاقة  الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمد           
التعليم قبل الجامعي ويسجل بها طبيب المدرسة نتائج الفحص الطبي الدوري على            

 .الطفل وما يطرأ على حالته الصحية من أمراض أو إصابات 

 102:  

ويحدد وزير الصحة بقرار منه إجراءات الفحص الطبي الدوري على أطفال              
 .المدارس ومواعيد إجرائه
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א א  
א א

=======
ال يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلي األغذيه                  
والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع واألطفال إال إذا كانت مطابقة للشروط           

  .والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرالصحة

 103:  

ستحضرات إال بعد تسجيلها والحصول على      ويحظر اإلعالن عن هذه االغذية والم     
ترخيص بتداولها  وبطريقة اإلعالن عنها  من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط             

 .واإلجراءات التي يصدر بتحديدها  قرار من وزير الصحة 

  

 
يجب أن تكون أغذية الرضع واألطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة            

  .ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة
 104 :   

  
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من                 
يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة أو             
بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم في جميع األحوال بمصادرة المواد الغذائية              

 .األوعية وأدوات اإلعالن موضوع الجريمة و

 105 :  
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א א   א
א א

א א
א

=======
 

تعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية األطفال  الى ان يتموا سن               
 .الثالثة ، وتخضع دور الحضانة للترخيص واإلشراف والرقابة من الجهة المختصة

 106:  

 
  :107 - :تهدف دور الحضانة إلي تحقيق األغراض التالية

  .           رعاية األطفال اجتماعيا  وتنمية  قدراتهم ومواهبهم -1 
يتفق مع أهداف  تهيئة األطفال بدنيا ونفسيا وثقافيا وأخالقيا تهيئة سليمة بما -2

  .المجتمع وقيمه الدينية

 

. نشر الوعي بين أسر األطفال لتنشئتهم التنشئة السليمة                    -3 
 تقوية وتنمية الروابط االجتماعية بين دار الحضانة وأسر األطفال ويجب  أن              -4

يتوافر لدى دار الحضانة من األساليب والوسائل ما يكفل  تحقيق تلـــك 
 .األغراض

            

 
ذلك ال يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها قبل الحصول على  ترخيص               

  .من الجهة المختصة
 108:  
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يصدر بتنظيم دور الحضانة وشروطها ومواصفاتها وإجراءات الترخيص بها 

   .واإلشراف عليها ورقابتها قرار من الوزير المختص
 109:  

يعاقب بالحبس الذي ال تزيد مدته على  سنة و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين                
كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها قبل الحصول على ترخيص 

  .من السلطة المختصة أو خالف األحكام والنظم المقررة في شأنها

 110:  

 
א   א
א א

=========  
 

يعتبر نادى الطفل مؤسسه اجتماعيه وتربوية تكفل توفير الرعاية االجتماعية             
لألطفال من سن السادسة حتى تمام الثامنة عشرة، عن طريق شغل أوقات  فراغهم              

  .بالوسائل واألساليب التربوية السليمة

 111:   
  

 
 :  التالية تهدف نوادي األطفال إلي تحقيق األغراض) أ

رعاية األطفال اجتماعيا وتربويا خالل أوقات فراغهم أثناء اإلجازات  وقبل بدء             -1
  .اليوم المدرسي وبعد انتهائه

 112:  

استكمال رسالة األسرة والمدرسة في رعاية الطفل ومساعدة األم العامله في             -2
 حماية أطفالها من اإلهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض لالنحراف

تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموا  متكامال من جميع النواحي البدنية                -3 
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والعقلية والوجدانية الكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلي  أكبر قدر            
  .ممكن من تنمية قدراته الكامنة

 .فيمعاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقا -4 
  .تقوية الروابط بين النادي وأسرة الطفل -5
 إمداد أسرة الطفل بالمعرفة والتوعية حول تربية الطفل وعوامل -6

  .تنشئته وفق األساليب التربوية الصحيحة     

  
  

 
ال يجوز الى شخص أو هيئة اعتبارية خاصة إنشاء ناد لألطفال قبل الحصول ) ب

  .على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
تصدر الئحة تنظيمية لنوادى االطفال وشروطها ومواصفاتها وإجراءات             )ج

  .الترخيص بها واالشراف عليها ورقابتها بقرار من الوزير المختص

 

א א  
א א

==============  
دون أن   تقدم الرعاية البديلة لألطفال الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة حالت           

  :ينشأوا في أسرهم الطبيعية وذلك من خالل مايلى
  ).البديلة( األسر الحاضنة  -1

 113 :  
  

  .مؤسسات الرعاية االجتماعية -2
 .االجتماعي) التكافل ( مؤسسات الضمان  -3

  
  

 
إلي توفير الرعاية  الدينية  والتعليمية        ) البديلة  ( يهدف نظام األسر الحاضنة        114:  



 44

واالجتماعية والنفسية  والصحية لألطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا  في             
أسرهم الطبيعية  وذلك بهدف تربيتهم وتنشئتهم تنشئه سليمة وتعويضهم عما              

  .فقدوه من عطف وحنان
وتحدد بقرار من الوزير المختص الضوابط والشروط والقواعد المنظمة لألسر             

 .والفئات المنتفعة به  ) البديلة( الحاضنة 
  
  

 
يقصد بمؤسسة الرعاية االجتماعية لألطفال المحرومين من  الرعاية األسرية كل            
دار إليواء ، ممن حرموا من الرعاية األسرية بسبب اليتم، أو تصدع أسرهم أو                
عجزها عن توفير الرعاية السليمة ألطفالها وكذلك االطفال  مجهولي األبوين حتى             

  .تمام الثامنة عشر من عمرهم
ويجوز استمراره في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي  إلي أن يتم تخرجه               
منه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة وأجتاز سنوات               

 .التعليم بنجاح
 

 115:  
  

ليها قرار من   ويصدر بالالئحة النموذجية لمؤسسات الرعاية االجتماعية المشار إ        
 .الوزير المختص  

  
  

 
 

يكون لألطفال اآلتي بيانهم الحق في الحصول على مساعدة أومعاش شهري من              
 : الجهة المختصة وفقا للشروط والقواعد المبينة  بالقوانين المعمول بها فى الدولة

 116:  
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    .األطفال األيتام أو مجهولو األب أو األبوين -1
 .أطفال المطلقة إذا تزوجت أو توفيت أو حبست وال عائل لهم -2
 . أطفال المسجون الذين ال عائل  لهم من ذويهم -3
  .اطفال ذوى االحتياجات الخاصة -4
  .االطفال من ذوى االحتياجات الخاصة -5

 

   
  

=======================================   
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א א
מא א

 
يهدف تعليم الطفل إلي تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنمية شخصيته ومواهبه           
وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصى إمكاناتها ، بقصد إعداده كإنسان مؤمن             
بربه ووطنه وبقيم الخير والحق واإلنسانية ، وتزويده بالقيم والدراسات             
النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدراته على            
تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه واإلسهام بكفاءة في مجاالت اإلنتاج والخدمات ،            

  .وتنمية البيئة الطبيعية وحمايتها وذلك على أساس من تكافؤ الفرص

117 : 
  
  
  
  
  

 
صل أو  تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية لألطفال قائمة بذاتها وكل ف            

فصول ملحقة بمدرسة وكل دار تقبل األطفال ابتداء من سن الرابعة ، وتهدف              
إلي  مساعدة أطفال  ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة                 
المتكاملة لكل طفل في المجاالت العقلية والبدنية والحركية واالجتماعية             

 .والخلقية والدينية 
 

 118:  

  :119  تخضع رياض األطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم وإلشرافها اإلداري والفني
ويحدد القانون مواصفاتها وكيفية إنشائها ونظام العمل فيها وشروط القبول            

 .بها
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 التعليم األساسى الزامى ومجانى وتتحدد مراحله وفقا الحكام القوانين الخاصة 
 .لدولة بالتعليم المعمول بها فى ا

 

 120 : 
  
  

يهدف التعليم اإلبتدائى واالعدادى إلي تنمية قدرات واستعدادات التالميذ             
وإشباع ميولهم، وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف          
والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، وذلك من            

  .اجل إعداد الطفل ليكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه

 121: 
  

 
يهدف التعليم الثانوي إلي إعداد الطالب  للحياة  العملية وتاهيلهم للتعليم               
للجامعي والمشاركة في الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية              

  .والسلوكية والقومية

 122:  

إعداد فئة من الفنيين في مجاالت الصناعة         يمهد التعليم الثانوي الفنى  إلي      
  .والزراعة واإلدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الطالب

  123: 

 
  :124  .تطبق  أحكام القوانين الخاصة بالتعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب
=======================================         
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א א  
א

 
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجاالتها من أدب            ) أ

وفنون ومعرفة ومعلومات ، وربطها بقيم المجتمع في إطار  من التراث             
  .اإلنساني والتقدم العلمي والتقني  الحديث
لفراغ ومزاولة االلعاب وأنشطة    كما تكفل حق الطفل فى الراحة ووقت ا        

 .االستجمام المناسبة لسنه فضالً عن المشاركة فى الحياة الثقافية والفنون
  . كما تكفل حق الطفل فى التعبير عن آرائه

تكفل الدولة حماية الطفل من مخاطر اللعب ،غير المطابقة ) ب
للمـــــــواصفات والمعايير الصحية والبيئية والدينية والقيمية 

والثقافية ، ووضع معايير جــــودة شاملة للعب المصنعة محليا 
 .                             والمستوردة ، مع سن تشريع يضمن تطبيقها

125: 

 
يتم إنشاء مكتبات للطفل في المدن واألحياء والقرى كما تنشأ نوادي              
لثقافة الطفل يلحق بكل منها مكتبة ومسرح وسينما للطفل ، وتحدد شروط 
وإجراءات إنشاء هذه المكتبات والنوادي وتنظيم العمل بها بقرار من 

  .الوزير المختص

 126:  

  
يحظر نشر أو عرض أو تداول أية مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية    127:  
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أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات            
كون من شأنها تشجيعه على       المخالفة لقيم المجتمع وتقاليده أو ي       

 .االنحراف
ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب على              
مخالفة حكم الفقرة السابقة  بالغرامة ويجب الحكم بمصادرة المطبوعات           

  .أو المصنفات الفنية المخالفة

  
  
  

يكون حظر مشاهدة األطفال لما يعرض في دور السينما واألماكن العامة            
  .المماثلة طبقا للشروط واإلجراءات التي يقررها الوزير المختص

 128: 

ويحظر على مديري تلك األماكن ومستغليها والمشرفين عليها أو على  
إقامة تلك العروض فيها  والمسؤلين عن إدخال الجمهور، السماح 

كان العرض محظورا  لألطفال بدخولها أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا         
  .عليهم مشاهدته بموجب قرار من الجهة المختصة

 

و يحظر على مرتادى تلك األماكن اصطحاب األطفال عند دخولها لمشاهدة           
 .تلك العروض

على مديري األماكن المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا  في مكان              
العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة به ما يفيد حظر مشاهدة 
  .األطفال له  ويكـون اإلعالن  عن ذلك بطريقة واضحة، وباللغة العربية

 129:  

 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب على               

  .مخالفة  أحكام المادتين السابقتين بالغرامة
 130:  

=======================================  
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א א     
א א

يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من أتم الثالثة عشرة               
 ويحظر عمل من لم يتم سن       -ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر ذكرا  أو أنثى         

الثالثة عشرة  أو سن نهاية مرحلة التعليم االساسى اإللزامي او السن الذى               
  .تحددها القوانين المعمول بها فى الدولة

 131:  

ويجوز إلحاق الطفل للتلمذة في المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم           
والتدريب  المهني الخاضعة ألشراف الدولة إذا بلغ عمره إحدى عشرة سنه              

 مرحلة التعليم االساسى كاملة ، وحرصا على محو امية الطفل فانه يجب ان يتم          
 سنة او السن    15االلزامى حتى يسمح له بخوض التأهيل المهنى اذ بلغ سن            

 .التى تحددها القوانين المعمول بها فى الدولة بهذا الشـــــــأن 

                 

بحيث ال يتعارض سن الطفل العامل مع التعليم اإللزامي فيراعى عنــد تحديد            
الحد األدنى لسن العمل أال تقل عن الحد األدنى لسن اكتمال مرحلــة  التعليم 

  .االساسى اإللزامي

                 
  

 
مع مراعاة الحد األدنى لسن الطفل العامل المحدد بالمادة السابقة يجوز بقرار             
من السلطة المختصة استثناء األعمال الزراعية غير الخطرة أو الضارة              

  .من تطبيق عدد من أحكام هذا الباب وفقا للضوابط التي تحددها بالصحة

 132:  
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  :133  . ال يجوز تشغيل الطفل  في األعمال الصناعية قبل إتمامه سن الخامسة عشرة
ومع ذلك يجوز للطفل الذي بلغ سن الرابعة عشرة العمل في األعمال الصناعية             
الخفيفة التي تتوالها أسرته، على أن يكــون أحــــــد  أفرادها              
مسئوال عنه في العمل ، وبشكل ال يؤثر على دراسته أو صحته أو أخالقه 
ويحدد بقرار من السلطة المختصة المقصود باألعمال الصناعية والخط الذي           

  .يفصلها عن غيرها من األعمال والمقصود باألعمال الصناعية الخفيفة

  

الطفل فى الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة او االخالق            ويحظر تشغيل 
 .والتى يحددها القانون او اللوائح او القرارات الصادرة من السلطة المختصة

  
  

يجب أجراء الكشف الطبي على األطفال العاملين قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من            
 .مدى مالءمة لياقتهم البدنية والصحية، للعمل الذي سيلتحقون به

  134   : 

 .ويجب إعادة الكشف بشكل دوري في مدة أقصاها سنه
وتحدد السلطة المختصة بقرار منها ، نوع الكشف الطبي المشار                 

 إليـــــــــه
 والجهة الطبية المعتمدة التي تجريه والشروط الواجب توافرها في الشهادة

  . الطبية التي تعطيها بنتيجة الكشف الذي آجرته

  

 ولمفتش العمل إن يطلب إعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة الدورية
 .المقررة إذا تبين أن ظروف العمل أو لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك

  
  

 وفى جميع الحاالت ال يتحمل الطفل العامل  أية نفقات مالية لقاء الكشف 
  .الطبي الذي يجرى عليه

  
  

 
ال يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل على ست ساعات، تتخللها              135 :  
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فتره أو أكثر للراحة، ال تقل في مجموعها عن ساعة، بحيث ال يعمل الطفل                
أكثر من أربع ساعات متوالية، وال يبقى في مكان العمل فترة تزيد على سبع               

  .ساعات

  

أو تشغيله في     وال يجوز تشغيل الطفل العامل ساعات عمل إضافية           
 أيـــــــــام

  . الراحة األسبوعية أو العطالت الرسمية
وفى جميع األحوال ال يجوز تشغيل األطفال ليال فيما بين الساعـــــة              

 الثامنة
  .مســاء والسابعة صباحا

 ويجوز ان يعمل الطفل لبعض الوقت بما هو دون ساعات العمل المبينة
  .فى هذه المادة وفقا للضوابط التى تحددها السلطة المختصة

 

 
للطفل العامل الحق في راحة أسبوعيه إلزامية مدفوعة األجر مدتها أربع              

  .وعشرون ساعة متصلة على األقل
 136:  

ويستحق أجازه سنوية مدفوعة األجر تزيد مدتها عن المدة المستحقة لغيره             
 .وعشرين يوما من العاملين على أال تقل في  جميع األحوال عن واحـد

ويتمتع الطفل بثلثى مدة االجازة  دفعة واحدة على االقل ويتمتع بباقى المدة               
  .خالل نفس العام

  
  

 
للطفل العامل الحق في االستفادة من الخدمات االجتماعية العمالية التي تتالءم 

 . مع عمره
 137:  
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ويلتزم صاحب العمل المشغل له بالتأمين عليه في نظام التأمينـــــات             
االجتماعية المعمول به فى الدولة وبتقديم الرعاية الصحية والطبية له على             

وأن . النحو الذي  تحــــــــــدده السلطة المختصة بقرار منها           
يدرب الطفل العامل لديــــــه على كيفية إستخدام وسائل السالمة             

 . والصحة المهنية ويراقب تطبيقها ويؤمن استفادته من تلك الوسائل
 

يجب على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل أطفال عاملين أن يعـــــد             
  سجـــــالت

 :موضحا بها) أو كشوف  ( 

 138:  

   . أسماء األطفال العاملين لديه وأعمارهم وتواريخ التحاقهم بالعمل -
األعمال الموكلة إليهم وساعات عملهم وفترات الراحة المخصصة لهم  -

  .وأجازتهم السنوية
 

تاريخ الكشوف الطبية التي تجرى عليهم والشهادات الطبية المبينة للياقتهم           -
  .الصحية للعمل

                 

 
   :يجب على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر

ينة أن يضع في مكان ظاهر في العمل األحكام الخاصة بتشغيل الطفل المب            ) .
 .في هذا الباب والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكامه

 139:  

أن يبلغ الجهة المختصة بأسماء األطفال العاملين لديه وأعمارهــــم ) .
وتاريخ التحاقهم بالعمل لديه وبأية معلومات أخري تتعلق بهم وأسماء 

   .األشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم
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  : 140   .ال يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم األساسي

   
للطفل الذى يعمل بمقتضى عقد التدريب الحق فى الحصول على مكافأة شهرية            

 .مناسبة أثناء فترة تدريبه وفقا للضوابط التى تحددها السلطة المختصة
 الحد االدنى   ويحصل الطفل الذى يعمل بمقتضى عقد عمل على أجر ال يقل عن           
 .لالجر المقرر قانونا مع مراعاة احتساب ذلك وفقاً لساعات عمله

ويلتزم صاحب العمل بأن يسلم الطفل العامل أجره أو مكافأته وغير ذلك مما              
  .يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئا لذمة صاحب العمل

 

 141 :  
  

يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول عن مخالفة أي من أحكام هذا الباب               
  .والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس او الغرامة او بالعقوبتين معا

 142:  

  
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفى حالة العود             

   .تضاعف العقوبة فضالً عن تعددها
  
  

=======================================  
  

 
א א

א א א
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تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو اإلضرار                
 .بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو االجتماعى

 143: 

 
ي التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية      للطفل من ذوى االحتياجات الخاصة الحق ف      

 .وصحية ونفســـية  تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع
 144: 

 
للطفل من ذوى االحتياجات الخاصة الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم            
الخدمات االجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها          

 . للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على اآلثار الناشئة عن عجزه
  .وتؤدى الدولة خدمات التأهيل واألجهزة التعويضية لألطفال دون مقابل

145: 

 
تنشئ الجهة المختصة المعاهد والمؤسسات الالزمة لتوفير خدمات التأهيل            

  . لألطفال من ذوى االحتياجات الخاصة
 146: 

ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمؤسسات وفقاً للشروط التي 
 .تحددها

 

 

تنشئ الجهة المختصة مدارس أو فصوال لتعليم ذوى االحتياجات الخاصة من            
األطفال بمـــــا  يتالءم وقدراتهم واستعداداتهم وتحدد بقرار من الوزير           
شروط القبول ومناهـــــــــج الدراسة ونظم االمتحانات فيها ويجوز        
لها الترخيص بإنشاء تلك المدارس أو الفصول تحت إشرافها وبالشروط              

 .والمواصفات التي  يصدر بتحديدها قرار  من الوزير المختص

147: 
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تمنح الجهات المشار إليها في المادتين السابقتين شهادة لكل طفل من ذوى              
وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله       . فيها االحتياجات الخاصة  تم تأهيله     

لمزاولتها باالضافه إلي البيانات األخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير            
  .المختص

وتعتبر الشهادة بمثابة شهادة باللياقة الصحية للعمل فى حدود حالة االعاقة             
  .القائمة وقت صدورها

148: 

 
يقوم مكتب العمل الذي يقع في دائرته الطفل من ذوى االحتياجات الخاصة الذي             
تم تأهيـــله بقيد إسمه في سجل خاص وذلك بناء على إخطار من الجهة               
التي قامت بتأهيله ويسلم  الطفل ذو االحتياجات الخاصة شهادة بحصول القيد             
بالسجل وتلتزم مكاتب العمل بمعاونــة هؤالء المقيدين لديها ، في االلتحاق            

األعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءاتهم ومحال إقامتهم وتخطر مكاتب العمل           ب
 .الجهة المختصة ببيان عن هؤالء األطفال الذين تم تشغيلهم 

149: 

مع مراعاة القوانين المعمول بها فى الدولة ، يصدر الوزير المختص قرارا              
بتخصيص وظائف وأعمال معينة بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات والمرافق          

  .العامة لالطفال من ذوى االحتياجات الخاصة الحاصلين على شهادة التأهيل

150: 

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عامال فأكثر سواء كانوا يعملون في             
مكان واحد أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة استخدام األطفال من               

ذين ترشحهم مكاتب العمل بحد أدنى أثنين في المائة ذوى االحتياجات الخاصة ال   
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام        . من عدد العاملين لديه      

. أطفال من ذوى احتياجات خاصة بغير طريقة الترشيح من مكاتب العمل               

 151: 
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ويخطر صاحب العمل  مكتب العمل المختص بأسماء من تم استخدامهم لديه              
.خالل أسبوع مــــن تاريخ تسلمهم  العمل 

يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بالغرامة ويحكم فضال عن الغرامة             
بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للطفل من ذى االحتياجات الخاصة المؤهل            
الذي  أمتنع عن استخدامه مبلغا يعادل األجر المقرر للعمل الذي رشح له وذلك 

وينقضي هذا االلتزام   . ا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة  ال تتجاوز سنه         اعتبار
 .إذا التحق الطفل المعاق بعمل مناسب 

 
152: 

ينشأ صندوق لرعاية األطفال من ذوى االحتياجات الخاصة  وتأهيلهم ، تكون 
من بين مـوارده  ما تخصصه الدولة في الميزانية من اعتمادات لهذا الغرض             
وحصيلة الغرامات  التي يقضى بها في المخالفات المنصوص عليها فى هذا              

ويصدر بتنظيم هذا  الصندوق وتحديد اختصاصاته وموارده ومصارفه          . الباب
  .قرار من رئيس مجلس الوزراء

 153: 

 
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم األجهزة التعويضية والمساعدة 

 .الزمة لألطفال من ذوى االحتياجات الخاصة وتأهيلهم ووسائل النقل ال
 154: 
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א  א
א א א א

א א א א  א
 
 
 

تكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور العنف واالساءة البدنية والنفسية 
واالهمال والقسوة واالستغالل ، وتحظر االتجار به او استرقاقه أو إكراهه            

  ، على العمل ، او إستغالله بأية صورة  وبأى شكل وألى غرض
وتالحق مرتكبى تلك االفعال بعقوبات رادعة ، كما تتخذ التدابيـــــر           

  .التشريعيــــة واالدارية واالجتماعية والتربوية  الالزمة لذلك

 :155مادة 

 
لة حماية االطفال من المواد المخّدرة والمواد المؤثرة على العقل ،           تكفل الدو 

ومنع استخدام اى طفل فى انتاج مثل هذه المواد او احرازها أو االتجار بها              
 .أو تعاطيها أو ترويجها 

   .كما تكفل الدولة حماية االطفال من التدخين االيجابى والسلبى 

 
 :156مادة 

  
  .تعاقب الدولة بعقوبة رادعة كل استغالل جنسى لالطفال

 
 :157مادة 

تمتنع الدولة عن تجنيد او استخدام االطفال فى االعمال العسكرية ما لم يتم             
  ،الطفل الثامنة عشرة سنة على االقل

 :158مادة 
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وتحرص الدولة فى اثناء العمليات العسكرية على مالحقة ومعاقبة من             

االعدام رميا بالرصاص أو    يعرض االطفال لمعاملة قاسية أو ال إنسانية ، ك         
 .االعتقال بالجملة أو العقاب الجماعى أو االبعاد القسرى او النفى 

 
 - فى حاالت الطوارىء والكوارث والنزاعات المسلحة          -يكون لألطفال   

اولوية الحفاظ على حقوقهم بما فى ذلك المأوى ، والغذاء ، والرعاية               
  .الصحية  وغير ذلك من معونات

  .ويكون لالطفال فى جميع الظروف أولوية التمتع  بالحماية واالغاثة

 :159مادة 

  
يجرى التعاون مع الجهات المختصة التخاذ االجراءات الوقائية الالزمة            

  : لحماية االطفال من حوادث المرور ومخاطر الطرق ، خاصة
وضع اشارات المرور الالزمة ، ومعابر للمشاه ووضع اشارات عند             .1

خل اى مدرسة او حضانة او روضة او ناد او اى مكان تجمع                 مد
 .لالطفال 

انشاء الحدائق العامة والمالعب لالطفال فى كل منطقة سكنية حماية لهم            .2
  .من اللعب فى الطرق

منع االطفال من اللعب بالشوارع خاصة من هم دون سن السابعة               .3
ويعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او بالغرامة او بكلتا العقوبتين والدا            
الطفل او من يقومون بتربيته فى حالة التعرض لحادث نتيجة اهمالهم ،            

  .اضافة الى عقوبة الفاعل المحددة فى القوانين الوطنية

 160مادة 
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تقوم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع             .4

مناهج تعليمية وارشادية للتعريف بقانون السير والحماية من حوادث          
رور ومخاطر الطرق ضمن المناهج المدرسية وعرض البرامج           الم

 .   التليفزيونية التى تهدف الى التوعية المرورية 
  
ال يجوز اعطاء اى طفل دون الثامنة عشرة من عمره رخصة لقيادة               .1

  .السيارات او المركبات وفقا الحكام قانون السير
161 

ال يجوز الى طفل قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام اذا كان عمره             . 2
  .اقل من سبع سنوات

  

 

يعاقب كل طفل قاد مركبة آلية قبل حصوله على رخصة قيادة قانونية              .1
   . وفقا الحكام القانون المعمول به فى الدولة

يعاقب والد اى طفل او ولى امره او مالك المركبة او حائزها ، اذا سمح                .2
لك الطفل على رخصة قيادة قانونية        للطفل قيادتها دون حصول ذ      

 )  .المرور ( بالعقوبة المنصوص عليها فى قانون السير

 162مادة  
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א א
א  א

א א א   א
א א  
מ

الحدث المنحرف هو من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة                  
  .     عنــــد ارتكابه فعال معاقبا عليه

 163: 

ويحدد سن الحدث باالستناد لقيود الميالد الرسمية فإذا تعذر ذلك يقدر سنه لدى             
 .جهة طبية مختصة

 

 
يعتبر الحدث معرضا لخطر االنحراف وتفرض عليه تدابير الرعاية إذا وجد في             

القية أو النفسية أو الجسدية  أو التربوية للخطر، أو في           بيئة تعّرض سالمته األخ   
 :أي من الحاالت التالية 

 .إذا وجد متسوال أو يمارس ماال يصلح وسيلة مشروعه للتعيش .1

 164: 

 .إذا كان مارقا من سلطة أبويه أو ولى أمره .2
 .اذا تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد .3

 

 .إذا ألف المبيت بأماكن غير معده لالقا مه أو المبيت .4
  إذا تردد على األماكن المشبوهة أخالقيا أو اجتماعيا أو خالط المتشردين .5
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  .أو الفاسدين     

א א
 

        
א א א

==============
ئيا من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكابه الجرم، ويجوز إذا             ال يالحق جزا  

وجد في حالة تهدد سالمته أو أخالقه أو تربيته أن يخضع ال حد                     
 .من هذا الدليل) 167(تدابيـــــــر الرعاية المنصوص عليها في المادة 

 165:

 
إذا إرتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم الخامسة عشر عاما  جرما               
فال تفرض عليه سوى تدابير الرعاية أو تدابير إالصالح المنصوص عليها في             

  .هذا الدليل

166: 

 :167  :تدابير الرعاية 
 تسليم الحدث لمن تتوافر فيه الضمانات األخالقية و باستطاعته القيام برعايته            -أ

  :من بين األشخاص األتي ذكرهم
 .حدهما أبويه أو أ .1
 .من له والية أو وصاية عليه .2

 

 .أحد أفراد أسرته أو أقاربه .3
  .أسرة بديلة تتعهد برعايته .4

 

   .جهة مختصة برعاية األحداث ومعترف بها رسميا
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  . التحذير والتوبيخ-ب
 . منعه من ارتياد أماكن معينة-ج

 

  . منعه من مزاولة عمل معين-د
 

  :تدابير اإلصالح
  اإليداع في مؤسسة مختصة بإصالح األحداث-أ

168:
 

 . وضع الحدث تحت المراقبة االجتماعية في بيئته الطبيعية-ب
 إلزام الحدث بواجبات معينه كإلحاقه بدورات تدريبيه مهنية أو ثقافية أو              -ج

 .رياضية أو اجتماعية مناسبة

 

 
ناسبة على إن ال    تقضى المحكمة بتدبير الرعاية المدة التي تراها ضرورية وم         

 .تجاوز بلوغ الحدث تمام الثامنة عشرة من عمره
169 : 

 
ال يجوز فرض تدبير اإلصالح ألقل من ثالثة أشهر على أن ال يجاوز الحدث                

  .الثامنة عشرة من عمره
 170: 

 
على المحكمة عند فرض أحد التدابير على الحدث المنحرف أو المعرض لخطر 
االنحراف أن تراعى سن الحدث والفعل المرتكب ومالءمـة التدبير المقضي به            

  . ومدته إلصالح الحدث وتأهيله
 

 171: 

:172  :يجوز للمحكمة تبعا لحالة الحدث
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 . اإلعفاء من التدابير بقرار معلل إذا وجدت ما يبرر ذلك-أ
  . فرض تدبير واحد أو أكثر أو  إبدال أخر به-ب

 

  .اء  التدبير المتخذ إذا ثبت صالح الحدث  وعدم الحاجة لمتابعته إنه-ج
على مدير المؤسسة اإلصالحية او الجهة المختصة أن يقدم للمحكمة تقريرا كل             

  .ثالثة أشهر يبين فيه حالة الحدث مع ما يراه ضروريا بشأنه
173: 

 
  :العقوبات

إذا أرتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشره ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمره             ) أ
   :إحدى الجنايات فيحكم عليه باحدى العقوبات التالية

174:   

إذا  كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة اإلعدام يحبس من  ست               -1
  .سنوات إلي اثنتي عشرة سنة

 
حبس  من   إذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة السجن المؤبد ي          - 2

 .خمس سنوات إلي عشر سنوات

 

 .إذا كانت الجريمة من الجنايات األخرى يحبس من سنه إلي خمس سنوات -3
إما إذا أرتكب الحدث جنحة عقابها الحبس أوالغرامة أوالعقوبتين معا ) ب

  .فيفرض عليه أحد تدابير اإلصالح

 

إال أنه يجوز للمحكمة في حــــــــــاالت الضرورة وحفاظاً على 
سالمــــــــة المجتمع أن تقضى عليه بالحبس مدة ال تجاوز ثلث مدة 

 .عقوبة الجرم المرتكب
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وال تسجل األحكام   ) العود(  بالتكرار   -ال تطبق على األحداث األحكام المتعلقة        
  ) .السوابق القضائية( الصادرة بحقهم في السجل العد لي 

 

175:   

محكمة أن الحالة الصحية أو النفسية للحدث المنحرف أو             إذا  تبين لل     -أ
المعرض لخطر االنحراف تستوجب الرعاية أو العالج  كان لها إحالته               

  .للعـالج
 مالئمة  إذا تبين أن انحرافه ناشئ عن مرض عقلي  يحجز في مصحة               -ب

 .لعالجه

 176: 

 تعيد المحكمة النظر بأمر الحدث في ضوء التقارير الطبية كلما تبين  أن                -ج
 .حالته الصحية أو النفسية أصبحت تسمح بذلك

 
א א

א א
========= 

تشكل محكمة األحداث من ثالثة قضاه للنظر في الجنايات ومن قاض واحد للنظر             
 .في الجنح والمخالفات

 177:   

 
 : تص محكمة األحداث بالنظر في تخ
 .القضايا المحا له إليها بحق األحداث المنحرفين -

 178: 

القضايا المعروضة عليها من قبل النيابة العامة أو مكتب الخدمة االجتماعية             -
.أو ذوى الحدث بشان األحداث المهددين بخطر االنحراف
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 يتولى مكتب الخدمة االجتماعية تهيئة الملف االجتماعي للحدث بناء  على              -أ

طلب المحكمة ويتولى القيام بأعمال اإلرشاد والمراقبة االجتماعية وتنفيذ           
 .المهام التي تكلفه بها المحكمة

 يتألف هذا المكتب من مرشدين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين ســـواء -ب
 .سمياكانوا من العاملين في الدولة أو في القطاع األهلي المعتمد ر

179: 

 
  .متخصصة بقضايا األحداث) هيئة إدعاء ( تنشأ نيابة 

 
180: 

للسلطة  المختصة بالتحقيق وللمحكمة توقيف الحدث  توقيفا احتياطيا في مركز            
  .للمالحظة إذا كانت ظروف الجـــــرم او الحــــدث تستوجب ذلك

 181:

 
 ال يجرى تحقيق أو محاكمة بحق الحدث إال بحضور وليه أو من يقوم مقامه -أ

  .ومندوب عن مكتب الخدمة االجتماعية
 182: 

 ال تجرى محاكمه الحدث في الجنايات إال بحضور محام يعينه  ذووه ان                -ب
 .تنتدبه المحكمة ولها أن تعين في الجنح محاميا عنه إذا رأت ذلك

 

 
ي مباشرة أمام قضاء األحداث ولكن بصورة       ال يصح اتخاذ صفة االدعاء الشخص     

 .منضمة إلي دعوى الحق العام
 183: 

 
إذا أشترك في الجريمة الواحدة أحداث وراشدون تقوم الجهة القضائية  المختصة      184: 
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بتنظيم ملف خاص لكل من األحداث والراشدين فيحال الملف األول إلي محكمة             
 .األحداث ويحال الثاني إلي القضاء الجزائي المختص

 
 تجرى المحاكمة أمام محكمة األحداث وفق اإلجراءات العادية إال أنها تتم              -أ

) محام أو وكيل    (بصورة سرية بحضور الحدث ووليه أو من يقوم مقامه          
 .يعينه ذووه أو تعينه المحكمة وبحضور مندوب مكتب الخدمة  االجتماعية

ور المحاكمة بنفــــــــســه إذا     للمحكمة أن تعفى الحدث من حض      -ب
 .رأت أن مصلحته تقتضي ذلك وتعتبر المحاكمة حضورية بحقه 

 

 185: 

 :186  .يكون الحكم الصادر عن محكمة األحداث بأحد التدابير مشموال بالنفاذ الفوري
 

تخضع األحكام الصادرة عن محكمة األحداث فيما خال تدابير الرعاية واإلصالح            
 .للطعن استئنافا وتمييزا

 187: 

 
:188   .يجرى تنفيذ األحكام  الصادرة عن محكمة األحداث تحت إشراف المحكمة

 
تنفذ عقوبة الحبس في مؤسسات عقابية خاصة أو في جناح خاص بمعاهد               

 .إصالح األحداث
189:

 
للمحكمة عن تطور سلوك الحدث       يرفع مكتب الخدمة االجتماعية تقريرا دوريا      -أ

  .كل ثالثة أشهر وتختصر هذه المدة في حالة توافر ما يبرر ذلك
 190:
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 للمحكمة باالستناد للتقارير المقدمة لها من مكتب                      -ب
الخدمــــــــــــة االجتماعية تعديل  التدابير المتخذة من قبلها        

 .كلما رأت موجبا لذلك ضمن الشروط  واألحوال المبينة في هذا الدليل

 

 
 :191 .يعفى  األحداث من أداء الرسوم والتأمينات والمصروفات القضائية

 
إذا تبين للمحكمة أن الحدث  المجني عليه معرض في سالمته للخطر اتخذت               
تدابير رعائية بتسليمه لشخص ثقة أو لمؤسسة رعاية بعــد استماع مالحظات           

ولها تكليف مكتب الخدمة االجتماعية بجمع المعلومات         وليه أو المسئول عنه   
الالزمة لتحديد مدة التدبير على أال يجاوز بلوغ المجني عليه الثامنة عشرة من              

  .عمره ويوقف هذا التدبير  فور توفر عناصر سالمة الحدث

 192: 

يعاقب بالغرامة مْن سلّم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك               
ارتكاب الطفل فعال معاقبا عليه أو تعرضه لخطر االنحـــراف في إحدى              

 .مـــــــــــــن هذا الدليل) 164(الحاالت المبينة في المادة 

 193: 

 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس من 

من )  164( إليها في المادة       عرض طفال لالنحراف أو إلحدى الحاالت المشار      
هذا الدليل  بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي                 
وجه ولو لم تتحقق حالِة التعرض فعال وتكون العقوبة  الحبس مدة ال تقل عن                
ثالثة أشهر إذا أستعمل الجاني مع الطفل  وسائل إكراه أو تهديد أو كان من                 

 194: 
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أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو مالحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى               
القانون وفى جميع األحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو في أوقات              
مختلفة كانت عقوبتها الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على خمس                

 .سنوات
 

 
א א

א(א א)א
 

 
وطنية للطفولة برئاسة رئيس مجلس      ) أو هيئة أو لجنة      ( ينشأ مجلس   

الوزراء أو من يفوضه، وعضوية وزراء العدل، والشئون االجتماعية            
 والعمل والصحة والتعليم والثقافـــــة واألعـــــالم والتخطيط       

، )جهاز الشباب والرياضة  (ووزير أو رئيس مديرية      "  التصميم العام "
وثــالث  من الشخصيات العامة ذوى الكفاءة والخبرة  المهتمين  بشئون            
الطفولة وثالثة من ممثلي الجمعيات األهلية العاملة في مجاالت رعاية             

بناء على اقتراح   ) قرار من رئيس الدولة     ( الطفولة  يصدر بتعيينهم مرسوم      
أو الهيئة أو اللجنة    (ولرئيس المجلس   ) أو الهيئة أو اللجنة     (رئيس المجلس   

أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى االستعانة بخبراتهم عند بحث أو             ) 
 .مناقشة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصه

أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم لجانا       ) أو الهيئة أو اللجنة     (وللمجلس   

 195:  
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  .لمعاونته  في تحقيق أغراضه فنية
 

يختص المجلس باقتراح السياسات ووضع البرامج و إجراء الدراسات            
  :ومتابعة  الجهود في مجاالت رعاية الطفولة وحمايتها وله في سبيل ذلك

196: 

  
أجراء الدراسات والمسوح الشاملة لتقويم أوضاع الطفولة وأحوالها من          -1

مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية  والتربوية            
والثقافية، وحاجاتها، لتكون أساسا  للتخطيط لجهود رعاية الطفولة           

  .وحمايتها وتنميتها
  .اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة -2

 

وضع مشروع خطه وطنيه شاملة للطفولة في إطار الخطة الوطنية             -3
 واالجتماعية تستهدف رعاية الطفولة في مختلف         للتنمية االقتصادية 

المجـــاالت  وتحديد أولويات وخطوات تنفيذ هذه الخطة الزمنية            
 .واإلمكانيات والموارد الالزمة  لتنفيذها

متابعة وتقويم تنفيذ السياسة العامة والخطة الوطنية للطفولة في             -4 
ضــــوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات          
المختلفة  وإعطاء التوجيهات الالزمة إلزالة ما يعترض التنفيذ من            

 .عقبات

 

اقتراح برامج التدريب التي تساعد على االرتقاء بمستوى األداء في             -5
 . تنفيذ األنشطة المتعلقة برعاية الطفولة وحمايتها

وعية وتعبئة  اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية واإلعالمية المالئمة لت       - 6
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الرأي العام والجهود األهلية والشعبية  بشأن احتياجات الطفولة             
 .وقضاياها وأساليب معالجتها على أسس علميه سليمة

تشجيع النشاط التطوعي في مجال الطفولة وتوسيع قاعدته وتعظيم            -7
 .دوره وحجمه

التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العامله في مجاالت            -8
 .الطفولة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية

 

إبداء الرأي في التشريعات والمعاهدات واالتفاقيات              - 9
 المتعلقــــــــــة

بالطفولة ومتابعــــة تنفيذها والمشاركة في التخطيط      
 والتنسيـــــق

 لهيئـــاتلتنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدة التي تقدمها الدول و ا     
 .األجنبية في مجال رعاية الطفولة     

 

 
القرارات المنظمة للعمل به    ) أو الهيئة أو اللجنة   (يصدر رئيس المجلس    

  .وللشئون المالية  والفنية ونظام العاملين فيه
 197: 

تزود الوزارات والهيئات العامة ووحدات الدولة و أجهزتهــــــا ،           
بما يطلبه منها من بيانات أو تقارير أو         )  أو الهيئة أو اللجنة   (المجلس  

بحوث  تتصل بأعمالها ، كما تـــــــزوده بتقارير دوريه بشأن ما            
أتخذته تلك الجهات من إجراءات لتنفيذ السياسة العامة والخطة الوطنية            

 .للطفولة

198: 

لما دعت يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهرين، وك              199: 
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 .الضرورة لذلك ، للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات
في القيام بمهامه وتحقيق أغراضه     )  أو الهيئة أو اللجنة   (يعاون المجلس   

أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون            
 : األمانة العامة هي الجهة المسئولة عن

وتنفيذ توصياته  )  اللجنةأو الهيئة أو    (اإلعداد الفني ألعمال المجلس      -1
 ) أو الهيئة أو اللجنة((ه وتقديم تقارير دورية عنه للمجلس وقرارات

 200: 

إلي الجهات المعنية   ) أو الهيئة أو اللجنة    ((إبالغ قرارات المجلس      -2
  .ومتابعة تنفيذها

 .ة وفقا للقرارات الداخلية المنظمة له تولى الشئون المالية واإلداري -3

 

==============================   
 


