قانكف رقـ ( )45لسنة 2002ـ
بشأف حقػكؽ الطفػؿ
باسـ الشعب :

رئيس الجميكرية :


بعد اإلطبلع عمى دستكر الجميكرية اليمنية .



كبعد مكافقػػة مجمس النػػػػػػكاب .

]أصدرنا القانكف اآلتي نصو[

الباب األكؿ

التسمية كالتعاريؼ كاألىداؼ كاألحكاـ العامة
الفصؿ األكؿ

التسمية كالتعاريؼ
مادة ( : )1يسمى ىذا القانكف (قانكف حقكؽ الطفؿ) .

مادة ( : ) 2يككف لؤللفاظ كالعبػػارات الكاردة أداناه المعاني المبينة إزاء كؿ منيا ما لـ يقتض سياؽ النص
معنى آخر :
الجميكرية :الجميكرية اليمنية .

الكزارة :كزارة الشؤكف االجتماعية كالعمؿ .

الكزيػر :كزير الشؤكف االجتماعية كالعمؿ .

المجمس  :المجمس األعمى لؤلمكمة كالطفكلة .
الطفػؿ :كؿ إنساف لـ يتجاكز ثمانية عشرة سنة مف عمره ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ.

الحػػدث  :كؿ طفؿ بمغ السابعة مف عمره كلـ يبمغ سف الرشد.

البلئحػة  :البلئحة التنفيذية ليذا القانكف.

االتفاقية  :االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ.
الدار أك المؤسسػة  :ىي كؿ دار أك مؤسسة أنشئت لغرض الرعاية االجتماعية كتعميـ كتدريب كتأىيؿ كتثقيؼ

األطفاؿ.

الفصؿ الثاني
األىػػداؼ

مادة ( : )3ييدؼ ىذا القانكف إلى ما يمي :

 -1تحديد حقكؽ الطفؿ الشرعية كالقانكنية كاالجتماعية كاالقتصادية كالصحية كالتربكية كالتعميمية
كالرياضية كالثقافية التي يجب أف يتمتع بيا جنينان كطفبلن منذ كالدتو .

 -2تحديد كاجبات الدكلة كالمجتمع كاألسرة إزاء تكفير متطمبات الطفؿ كتكعيتو كضماف تكفر ىذه المتطمبات
.

 -3تكفير الحماية القانكنية البلزمة التي تضمف عدـ المساس بحقكؽ الطفؿ كفقان ألحكاـ الشريعة
اإلسبلمية كالقكانيف النافذة .

 -4حماية األطفاؿ مف جميع أنكاع االستغبلؿ كاعتبارىا أفعاالن يجرميا القانكف كبياف العقكبات الخاصة
بمرتكبييا .

 -5تحديد الجيات الم نكط بيا الرقابة عمى مدل االلتزاـ بحقكؽ الطفؿ المنصكص عمييا في ىذا القانكف
كالقكانيف النافذة .

-6

تحديد الخدمات التي يجب أف تقدميا الدكلة لمطفكلة كالتدابير الخاصة بحماية الطفكلة كانمائيا .

 -7ضماف تنشئة الطفؿ عمى االعتزاز بعقيدتو اإلسبلمية كىكيتو الكطنية  ،كعمى حب اليمف كالػػكالء ليا
أرضان كتاريخان  ،كعمى الشعكر باالنتماء الحضارم يمنيان كعربيان كاسبلميان .

 -8العمؿ عمى نشر كاشاعة الكعي بحقكؽ الطفؿ كابراز خصكصيتيا كأىميتيا في بناء شخصية الطفؿ
كتكازنيا مف ناحية  ،كترسيخ الكعي بالمسؤكلية تجاىو مف قبؿ أبكيو كأسرتو كالمجتمع بأسره .

 -9إشراؾ الطفؿ بالطرؽ المبلئمة في كؿ ما يفيده  ،كاحتراـ حقكقو كتعزيزىا باعتبارىا مصمحتو الفضمى .
 -10تنشئة الطفؿ عمى األخبلؽ الفاضمة كالعمؿ المثمر  ،كتنمية الكعي لديو بضركرة احتراـ أبكيو كمحيطو
العائمي كاالجتماعي  ،كاحتراـ التكسب الكريـ كركح االعتماد عمى النفس.
الفصؿ الثالث
أحكاـ عامػة

مادة ( : )4حؽ الطفؿ في الحياة ىك حؽ أصيؿ ال يجكز المساس بو إطبلقان .

مادة ( : ) 5تكفؿ الدكلة حماية األمكمة كالطفكلة كتكلي األطفاؿ رعايتيا الخاصة كتعمؿ عمى تييئة الظركؼ
البلزمة لتنشئتيـ في كافة مناحي حياتيـ تنشئة سميمة تحترـ الحريػة كالكرامة كاإلنسانية كالقيـ اإلسبلمية

كاالجتماعية كفي بيئة صحية .

مادة ( : ) 6تككف لحماية الطفؿ كمصالحو األكلكية في كافة الق اررات كاإلجراءات المتعمقة بالطفكلة كاألمكمة
أك األسرة أك البيئة أيان كانت الجية التي تصدرىا أك تباشرىا .

مادة ( : )7لكؿ طفؿ حؽ التعبير عف آرائو بحرية كتؤخذ ىذه اآلراء بما تستحؽ مف االعتبار كفقان لسف
الطفؿ كدرجة نضجو .

مادة ( : )8لكؿ طفؿ الحؽ في تككيف الجمعيات كالنكادم التي يمارس مف خبلليا نشاطاتو االجتماعية

كالثقافية بما يتناسب كسنو كدرجة نضجو كفقان لمقكانيف النافذة .

مادة ( : ) 9ال تخؿ أحكاـ ىذا القانكف بحؽ الطفؿ في التمتع بكافة الحقكؽ كالحريات العامة كأكجو الحماية
كالرعاية التي تكفميا القكانيف النافذة لئلنساف عامة كلمطفؿ خاصة دكف تمييز بسبب الجنس أك المكف أك

المعتقد .

مادة ( : ) 10لكؿ طفؿ الحؽ في أف يككف لػو اسـ يميزه عف غيره يسجؿ عند الميبلد في سجبلت المكاليد

كفقان ألحكاـ قانكف األحكاؿ المدنية كالسجؿ المدني  ،كال يقبؿ تسجيؿ االسـ إذا كاف منطكيان عمى تحقير أك
ميانة لكرامة الطفؿ أك منافيا لممعتقدات الدينية .

مادة ( : )11لكؿ طفؿ الحؽ بأف يككف لػو جنسية كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كالقكانيف النافذة.

مادة ( : ) 12يكفؿ القانكف لكؿ طفؿ التمتع بجميع حقكقو الشرعية كعمى األخص حقو في ثبكت نسبو
كالرضاعة كالحضانة كالنفقة كرؤية كالديو كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كالقكانيف النافذة .

مادة ( : )13تشجع الدكلة الجمعيات كالمنظمات غير الحككمية عمى تشغيؿ كادارة مؤسسات الرعاية
االجتماعية كدكر الحضانة كمراكز رعاية كتأىيؿ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ككافة األنشطة المتعمقة

بقضايا كحاجيات الطفكلة كفقان لمقكانيف كالمكائح المنظمة لذلؾ .
الباب الثاني

في الحقكؽ الشرعية لمطفؿ
الفصؿ األكؿ
النسب

مادة ( : )14أ  -يثبت نسب الكلد بالزكاج الصحيح المستكفي ألركانو كشرائطو  ،مع إمكاف الكطء كالبمكغ .

ب -يمحؽ نسب الكلد بالرجؿ في الزكاج الذم لـ يستكؼ أركانو كشرائطو  ،كفي المغمكط بيا  ،كؿ ذلؾ إذا
اء قبؿ المفارقة أك التفريؽ أك بعدىما .
أتت بو المرأة لستة أشير فأكثر بعد الدخكؿ الحقيقي كسك ن
مادة ( : )15تثبت بنكة الكلد ألمو بمجرد ثبكت الكالدة .

مادة ( : )16تثبت بنكة مجيكؿ النسب أك الحمؿ المحقؽ لمف يقر ببنكتو كلك في مرض المكت بشركط ىي :

(أ)

(ب)
(ج)

أف ال يكذبو العقؿ أك العادة أك الشرع .

أف ال يقر الرجؿ بأنو كلده مف زنػػػػا .

أف ال يرد المقر لػو إف كاف بالغان أك ال يرد بعد البمكغ إف كاف صغي ارن .

مادة ( : )17متى ثبت النسب باإلقرار فبل رجكع عنو كتترتب عميو جميع أحكاـ النسب .

مادة ( : ) 18أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير كأغمبيا تسعة أشير  ،كال حػد ألكثرىا مع ظيكر القرائف الدالة عميو
كاستمرارىا كتقدير الطبيب المختص .

مادة ( : )19إذا كضعت المرأة كأدعت بقاء حمؿ آخر كدلت القرائف عمى صدقيا كأيدىا قرار طبي الحؽ الكلد
بالزكج .

مادة ( : )20ما كلدتو المرأة حيان قبؿ انقضاء العدة مف طبلؽ رجعي ثبت نسبو لمطمقيا  ،كما كلدتو قبؿ

انقضاء العدة مف طبلؽ بائف يمحؽ بمطمقيا إذا أتت بو مف يكـ الطبلؽ في مدة الحمؿ المبينة في المادة

( )18مف ىذا القانكف .

مادة ( : ) 21إذا أتت المرأة بالكلد بعد إقرارىا بانقضاء العدة لدكف ستة أشير مف كقت اإلقرار أُلحؽ الكلد

كيمحؽ بو في البائف إذا أتت بو مف يكـ الطبلؽ في مدة الحمؿ المبينة في
بمطمقيا في الطبلؽ الرجعي مطمقان ُ
المادة ( )18مف ىذا القانكف .
مادة ( : )22يمحؽ الكلد بالزكج المتكفى إذا أتت بو المرأة مف تاريخ الكفاة في مدة الحمؿ المبينة في المادة

( )18مف ىذا القانكف .

مادة ( : )23ال يثبت النسب بالتبني كلك كاف المتبنى مجيكؿ النسب .

الفصؿ الثاني

حؽ الطفؿ في الرضاعة
مادة ( :) 24لمطفؿ حؽ إرضاعو سنتيف كاممتيف  ،كترضع األـ طفميا ما لـ يكف في إرضاعو ضرر بيا أك

بناء عمى تقرير طبيب مختص فترضعو أخرل ممف يقبؿ الرضاعة منيا كلك بمقابؿ.
بطفميا ن
مادة ( : ) 25إذا أرضعت الطفؿ امرأة أخرل يجب أف يككف ذلؾ بمكافقة أبيو كبإشياد شخصيف مف أقاربيما ،
كترضعو عند أمو رضاعة طبيعية ما لـ تسقط حقيا في الحضانة .

مادة ( : ) 26يتحمؿ األب تكاليؼ إرضاع كلده إذا تعذر عمى األـ إرضاعو  ،كيعتبر ذلؾ مف قبيؿ النفقة ،

كيككف دينان ال يسقط إال باألداء أك باإلبراء .

الفصؿ الثالث

حؽ الطفؿ في الحضانة كالكفالة
مادة ( : ) 27الحضانة  :ىي حفظ الصغير الذم ال يستقؿ بأمر نفسو كتربيتو ككقايتو مما ييمكو أك يضره ،

كبمػا ال يتعارض مع حؽ كليو كىي حؽ لمصغير  ،فبل يجكز التنازؿ عنيا كانما تمتنع بمكانعيا  ،كتعكد

بزكاليا ،كمدة الحضانة تسع سنكات لمذكر كأثنى عشر سنة لؤلنثى ما لـ تقدر المحكمة غير ذلؾ لمصمحة

الطفؿ .

مادة ( : )28يشترط في الحاضف البمكغ كالعقؿ كاألمانة عمى الصغير كالقدرة عمى تربيتو كصيانتو بدنيان

كأخبلقيان  ،كاف كانت الحاضف امرأة فيشترط زيادة عمى ما تقدـ أف ال تككف مرتدة عف اإلسبلـ كأف ال تمسكػو

عند مف يبغضو  ،كأف ال تنشغؿ عف الحضانة خارج البيت إال إذا كجد مف يقكـ بحاجتو  ،كاف كاف رجبلن

فيشترط أيضان اتحاد الديف .

مادة ( : )29يشترط في الحاضف زيادة عمى الشركط المذكػكرة في المادة ( )28مف ىذا القانكف ما يمي:

(أ)

إذا كانت إمػػػرأة :

 -1أف تككف ذات رحـ محرـ لممحضكف إف كاف ذك ارن .

 -2أف ال تككف متزكجػة مف زكج أجنبي بالنسبة لممحضكف إال إذا رأت المحكمة خبلؼ ذلؾ.
(ب) إذا كاف رجػػػػبلن نً :

-1

أف يككف عنده مف يصمح لمحضانة مف النساء .

 -2أف يككف ذا رحـ محرـ لممحضكف إذا كانت أنثى .

مادة ( : )30إذا ماتت األـ أك بطمت حضانتيا انتقمت الحضانة إلى أمياتيا كاف عمكف ثـ خاالت الصغير ثـ
األب المسمـ ثـ أميات األب كاف عمػكف ثـ أميات أب األـ ثـ األخكات ثـ بنات الخاالت ثـ بنات األخكات ثـ

بنات اإلخكة ثـ العمػات ثـ بناتيف ثـ بنات العـ ثـ عمات األب ثـ بناتيف ثـ بنات أعماـ األب  ،كاذا إنعدـ

النساء انتقمت الحضانة إلى األقرب فاألقرب مف الذككر العصبة المحػارـ ،فإف لـ يكجد فاألقرب مف ذكم الرحـ
المحارـ فإف عدمكا فالعصبة غير المحارـ فإف عدمكا فذكم األرحاـ المحػارـ  ،كيقدـ في كؿ درجة ذك السببيف

عمى ذم السبب الكاحد ثـ ذكم األـ عمى ذكم األب فإذا كانػا عمى سكاء كانت الحضانة لؤلصمح فإف تساكيا

في الصبلح يرجع لمقاضي كيجكز لمقاضي أف يتجاكز عف الترتيب في الحضانة إذا رأل في ذلؾ مصمحة

الصغير .

مادة ( : ) 31تنتقؿ الحضانة مف الحاضف إلى مف يميو بأحد أمكر ىي :الجنكف كنحكه مف المنفرات كالجذاـ
كالبرص ،ككذا العمي  ،كاإلىماؿ كالفسؽ كترؾ حفظ الصغير كالزكاج إالَّ أف يككف ذم رحـ لمصغير.

مادة ( : )32أ  -عمى الحاضف القياـ بما يصمح الطفؿ إال النفقة كتكابعيا فيي عمى مف تمزمو طبقان لؤلحكاـ
المبينة في فصؿ النفقة  ،كيجكز لمحاضف نقؿ الطفؿ إلى بمده ما لـ يكف في ذلؾ ضرر عمى الطفؿ ماديان أك

معنكيان أك أخبلقيان .

ب – إذا كاف الصغير عند أحد كالديػو كاف لؤلخر حؽ رؤيتو بالطريقة التي يتفقاف عمييا أك بما يراه القاضي .

مادة ( : ) 33يستحؽ الحاضف أجرة حضانة مف ماؿ الطفؿ إف كاف لو ماؿ أك ممف تمزمو نفقتو كما ىك مبيف
في النفقات  ،كتقدر أجرة الحاضػف بقدر حاؿ مف تمزمو  ،كال تستحؽ الحاضف أجرة إذا كانت في عصمة أب

الصغير  ،كاذا كاف األب معس ارن تككف أجرة الحضانة مف ماؿ األـ  ،كال رجكع ليا كاف كانت مف ماؿ غير األـ
فبإذف المحكمة كلو الرجكع بيا .

مادة ( : )34تعكد الحضانة لمف سقطت عنو متى زاؿ سبب سقكطيا .

ير بيف أبيو كأمو عند اختبلفيما  ،عمى أف تككف مصمحة الطفؿ
مادة ( : )35متى استغنى الصغير بنفسو ُخ َ
ىي األكلى  ،كاذا اختمؼ مف ليـ الكفالة غير األب كاألـ اختار القاضي مف فيو مصمحة الصغير بعد استطبلع
رأيو .
الفصؿ الرابع
النفقػػػة

مادة ( : )36نفقة الكلد المعسر الصغير أك المجنكف عمى أبيو كاف عبل األقرب المؤسر أك المعسر القادر
عمى الكسب  ،فإف كاف األب كاف عبل معس ارن غير قادر عمى الكسب فعمى األـ المؤسرة ثـ عمى سائر األقارب
بالشركط المبينة في المادة ( )164مف قانكف األحكاؿ الشخصية،كاذا كاف الكلد مؤس ارن فنفقتو مف مالو .

مادة ( : ) 37ال تسقط نفقة الطفؿ عمى أبيو في مدة سابقة كلك لـ يطالب بيا  ،كتسقط عمى القريب بعػدـ

المطالبة .

مادة ( : ) 38تقدر المحكمة نفقة شيرية تدفع مف إيرادات أمكاؿ كحقكؽ المسجكف لكؿ مف كاف يعكؿ مف
األطفاؿ قبؿ سجنو .

مادة ( : )39أ – يجكز زيادة النفقة أك إنقاصيا كفقان لظركؼ المنفؽ مف سعة أك ضيؽ .

ب – ال تسمع دعكل الزيادة كالنقصاف قبؿ مضي ستة أشير عمى النفقة األكلى .
ج – يحكـ بزيادة النفقة أك نقصيا مف تاريخ المطالبة القضائية .

مادة ( : )40تككف نفقة مجيكؿ النسب مف مالو إف كجد لو  ،فإف لـ يكجد كلـ يتبرع أحد باإلنفاؽ عميو
كانت نفقتو عمى الدكلة .

الفصؿ الخامس

الكالية كالكصاية

مادة ( : )41الكالية كالية عمى النفس ككالية عمى الماؿ :

أ -الكالية عمى النفس  :ىي العناية بكؿ مالو عبلقة بشخص القاصر .

ب -الكالية عمى المػػاؿ  :ىي العناية بكؿ مالو عبلقة بماؿ القاصر .

مادة ( : )42أ  -الكالية عمى النفس لؤلب كلمعاصب عمى ترتيب اإلرث كفقان لمقكانيف النافذة.

ب – الكاليػة عمى الماؿ لؤلب ثـ كصيو ثـ الجد ثـ كصيو ثـ القاضي  ،كال كالية لغير المسمـ عمى المسمـ .

مادة ( : )43يشترط في الكلي كالكصي أف يككف كؿ منيما كامؿ األىمية بالغان  ،عاقبلن  ،أمينان  ،حسف
التصرؼ كالسمكؾ  ،قاد ارن عمى القيػاـ بمقتضيات الكالية  ،فإف اختؿ شرط مف ذلؾ فممقاضي عزلو كعمؿ ما فيو

المصمحة .

مادة ( : ) 44ما لـ يرد بو نص في ىذا الباب يتعمؽ باألطفاؿ  ..يطبؽ بشأنو ما نص عميو قانكف األحػكاؿ

الشخصية .

الباب الثالث

الحقػػكؽ المدنيػػة
الفصؿ األكؿ

االسـ كالجنسية كقيد المكاليد
مادة ( : )45تبدأ شخصية اإلنساف كقت كالدتو حيان كتنتيي بمكتو  ،كمع ذلؾ فإف لمحمؿ المستكف حقكقان

اعتبرىا القانكف .

مادة ( : ) 46تثبت الكالدة كالكفاة بالسجبلت الرسمية المعدة لذلؾ  ،فإذا لـ تكجد سجبلت أك كجدت كتبيف
عدـ صحة ما أدرج فييا جاز اإلثبات بأم طريؽ شرعي

مادة ( : )47السجبلت الرسمية لممكاليد كالمتكفيف كالتبميغات الخاصة بيا ينظميا قانكف األحكاؿ المدنية

كالسجؿ المدني .

مادة (ُ : )48يعرؼ اإلنساف باسمو كاسـ أبيو كاسـ جده كلقبو  ،كينظـ قانكف األحكاؿ المدنية كالسجؿ المدني
كيفية تسجيؿ األشخاص ألسمائيـ كألقابيـ .
مادة ( : )49تكفؿ الدكلة لكؿ طفؿ حقو في الحفاظ عمى ىكيتو بما في ذلؾ جنسيتو كاسمو كصبلتو العائمية
عمى النحك الذم يقره ىذا القانكف كالقكانيف النافذة .

مادة (  : ) 50لمطفؿ حؽ في أف يككف لو اسـ كجنسية يسجؿ بيما حيف كالدتػو  ،كلو الحؽ في معرفة

كالديو .

مادة ( : )51يككف التبميغ عف المكاليد إلى الجيات المعنية خبلؿ ستيف يكمان مف تاريخ حدكث الكالدة.
مادة ( : )52أ  -األشخاص المكمفكف بالتبميغ ىـ :

 -1كالد الطفؿ إذا كاف حاضران .

 -2أقارب الطفؿ البالغيف مف الذككر ثـ اإلناث األقرب درجة لممكلكد .

 -3مديرك المستشفيات كدكر الكالدة كالسجكف كالمحاجر الصحية كغيرىا مف األماكف التي تقع فييا
الكالدات .

 -4عاقؿ الحارة أك القرية.

ب – ال تقع مسؤكلية التبميغ عمى أحد مف الفئات المتقدمة إال في حالػة عدـ كجكد أحد مف الفئات التي
تسبقيا في الترتيب  ،كال يقبؿ التبميغ مف غير المكمفيف بو.

مادة ( : )53يجب أف يشتمؿ التبميغ عمى البيانات التالية :

-1

يكـ الكالدة كتاريخيا كساعتيا كمحميا .

-3

اسـ الكالديف كلقبيما كجنسيتيما كديانتيما كمحؿ إقامتيما كمينتيما .

-2
-4

جنس الطفؿ كاسمو كلقبو .

محؿ قيدىما كأية بيانات أخرل .

مادة ( : ) 54يجب عمى مدير األحكاؿ المدنية المختص تحرير شيادة الميبلد عمى النمكذج المعد لذلؾ

المبمغ عند قيد الكاقعة كذلؾ بدكف رسكـ  ،كيشترط أف تشمؿ الشيادة البيانات المنصكص
كتسميميا إلى ُ
عمييا في المادة ( )53مف ىذا القانكف .
مادة ( : )55يجب عمى مكتب الصحة المختص إخطار األحكاؿ المدنية بالمكاليد .

مادة (: ) 56إذا حصمت الكالدة أثناء السفر كجب التبميغ إلى إدارة األحػػكاؿ المدنية الكائنة في أكؿ ميناء يمني

خبلؿ ( )60يكمان مف تاريخ الكصكؿ إليو أك قنصمية الجميكرية اليمنية في بمد الكصكؿ.

مادة ( : )57عمى كؿ قنصمية مكافاة مصمح ة األحكاؿ المدنية كالسجؿ المدني بكافة البيانات المدكنة لدييا

عف المكاليد كفقان لئلجراءات المتبعة لذلؾ .

مادة ( : )58إذا تكفى المكلكد قبؿ التبميغ عف كالدتو فيجب التبميغ عف كالدتو ثـ كفاتو  ،أما إذا كلد ميتان

فيجب التبميغ عف كفاتو .

الفصؿ الثاني
األىميػة
مادة ( : )59سف الرشد خمسة عشر سنة كاممة إذا بمغيا الشخص متمتعان بقكاه العقمية رشيدان في تصرفاتو

يككف كامؿ األىمية لمباشرة حقكقو المدنية كالتصرؼ فييا  ،كيجكز أف تشترط القكانيف الخاصة سنان أعمى

يحؽ لمشخص بمكجبيا ممارسة حقكؽ أخرل أك التمتع بيا  ،أما البمكغ فيعمؿ فيو بما نصت عميو القكانيف

النافذة .

مادة ( : )60القاصر مف لـ يبمغ سف الرشد  ،كيعتبر الجنيف في حكمو .
مادة ( : )61األىمية نكعػػػػػػاف :

أ -أىمية كجكب الحقكؽ الشرعية لمشخص كعميو تثبت لو منذ كالدتو .

ب -أىمية أداء بمقتضاىا يباشر اإلنساف حقكقو المدنية .

مادة ( : ) 62ليس ألحد التنازؿ عف أىمية الطفؿ كال التعديؿ مف أحكاميا  ،كما أنو ليس ألحد التنازؿ عف

حريتو الشخصية .

مادة ( : )63أ  -سف التمييز ىي عشر سنكات كاممة  ،فإذا بمغيا الطفؿ ممي ازن كاف ناقص األىمية  ،كتككف

لػو أىمية الصبي المميز.

ب  -كؿ مف بمغ سف الرشػد ككاف سفييان يككف ناقص األىمية في حكـ الصبي المميػػػز .
ج  -مف لـ يبمغ سف التمييز أك بمغيا مجنكنان أك معتكىان يككف فاقد األىمية .

مادة ( : )64أ  -لمصغير المميز أف يدير شيئان مف أمكالو بإذف كليو أك كصيو إذا أتـ الخامسة عشرة مف
عمره كلكحظ عميو حسف التصرؼ ،كيستمر الكلي أك الكصي بمراقبة تصرفاتو حتى يبمغ سف الرشد.

ب – لمكلي أك الكصي سحب اإلذف أك تقييده متى ظير لو أف مصمحة الصبي تقتضي ذلؾ .

مادة ( : ) 65إذا أتـ الصبي المميز الخامسة عشرة مف عمره كأنس في نفسو القدرة عمى حسف التصرؼ
كامتنع الكلي أك الكصي عف األذف لو في إدارة شيء مف أمكالو جاز لو رفع األمر إلى المحكمة المختصة .

مادة ( : ) 66لمقاضي إلغاء اإلذف أك تقييده إذا اقتضت مصمحة الصغير ذلؾ  ،كلو ترشيد الصغير إذا أتـ
الخامسة عشرة مف عمره كثبت حسف تصرفو .

مادة ( : )67أ – لمقاصر بعد رشده أك ترشيده أف يطمب تعكيضان عف تصرفات كصيو الضارة كالكاقعة قبؿ

ذلؾ مع إمكاف مسائمتو جزائيان عند االقتضاء.

ب – يسقط ىذا الحؽ بمضي سنة مف تاريخ مباشرة القاصر أعمالو نتيجة رشده أك ترشيده .
الباب الرابع

الرعايػة الصحيػة
الفصؿ األكؿ

الرعاية الصحية األكلية
مادة ( : )68لمطفؿ عمى الدكلػػة حؽ الرعاية الصحية أثناء الحمؿ كالكالدة كما بعد الكالدة مف خبلؿ :

أ -تكفير الخدمات الصحية األساسية كتأىيؿ الككادر الصحية المدربة إلدارة كتقديـ

الخدمات الصحية األكلية كالعمؿ عمى تطكير البنية التحتية ليذه الخدمات .

ب -مجانية المعالجة لؤلطفاؿ غير القادريف  ،كالزاـ جميع المؤسسات الصحية كمرافؽ

خدمات الرعاية الصحية األكلية كمرافؽ إعادة تأىيؿ األطفاؿ بتقديـ الرعاية الصحية لؤلطفاؿ كؿ في مجاؿ

تخصصو كضماف متابعة المعالجة لؤلمراض المزمنة.
ج-

تعميـ التكعية الصحية الشاممة المتخصصة بصحة األـ كالطفؿ .

مادة ( : ) 69لمطفؿ عمى الدكلة حؽ اتخاذ كافة اإلجراءات كالتدابير الفعالة إللغاء الممارسات الضارة بصحتو
مادة ( : ) 70تمتزـ الدكلة كتمزـ القطاع الخاص عبر األجيزة الصحية بإجراء الفحص الكامؿ لؤلطفاؿ حديثي

الكالدة كالرضع كا جراء ما يمزـ مف عبلج أك تدخؿ جراحي مبكر لتبلفي نشكء أم إعاقة أك إضرار بصحة الطفؿ

مستقببلن .

الفصؿ الثاني
البطاقة الصحية

مادة ( : ) 71تككف لكؿ طفؿ بطاقة صحية تسجؿ بياناتيا في سجؿ خاص بمكتب الصحة المختص أك الكحدة
الصحية المختصة عمى النمكذج المعد لذلؾ كتسمـ لكالػد الطفؿ أك المتكلي تربيتو بعد إثبات رقميا في شيادة

الميبلد .

مادة ( : ) 72تقدـ البطاقة الصحية عند كؿ فحص طبي لمطفؿ في الكحدات الصحية أك مراكز رعاية األمكمة

كالطفكلة أك غيرىا مف الجيات الطبية المختصة  ،كيثبت فييا الطبيب المختص الحالة الصحية لمطفؿ

كالتطعيمات كالتحصينات التي أجريت لمطفؿ كتكاريخيا كمكعد عكدتو ألخذ الجرعات األخرل.

مادة ( : ) 73يجب تقديـ صكرة مف البطاقة الصحية ضمف أكراؽ التحاؽ الطفؿ بالمدرسة في مراحؿ التعميـ
قبؿ الجامعي كتسجؿ فييا نتائج الفحص طكاؿ مراحؿ التعميـ كتحفظ في الممؼ المدرسي لمطالب .

مادة (: )74يجب تطعيـ الطفؿ كتحصينو مجانان في مكاتب الصحة كالكحدات الصحية كفقان لمنظـ كالمكاعيد
التي تحددىا كزارة الصحة العامة كذلؾ لكقايتو مف األمراض المعدية كالشائعة .

مادة ( : ) 75يقع كاجب تقديـ الطفؿ لمتطعيـ كالتحصيف عمى عاتؽ كالديو أك كصيو أك كليو أك الشخص
الذم يككف الطفؿ في حضانتو أك دكر الرعاية االجتماعية المعنية برعاية األيتاـ .

مادة ( : ) 76يجب أف يباشر عممية التطعيـ كالتحصيف كادر فني مؤىؿ مرخص لو بمزاكلة ذلؾ مف كزارة

الصحة .

الفصؿ الثالث
غذاء الطفػػػؿ
مادة ( : )77يجب عمى األـ اتباع الطرؽ السميمة لتغذية الطفؿ بدءان بإرضاعو حميب الثدم منذ الساعات
األكلى لكالدتو .

مادة ( : ) 78يجب تكعية األميات كتشجيعيف عمى استخداـ األغذية المحمية المستخرجة مف المنتجات
الزراعية لتغذية األطفاؿ  ،ككذا تشجيعيف عمى الرضاعة الطبيعية .

مادة ( : )79يمنع التركيج كاإلعبلف بشتى أشكالو لحميب كأغذية األطفاؿ االصطناعية كبديؿ لمرضاعة

الطبيعية.

مادة ( : ) 80ال يجكز إضافة مكاد ممكنة أك حافظة أك أم إضافات كيميائية إلى األغذية كالمستحضرات
المخصصة لتغذية األطفاؿ إال إذا كانت مطابقة لمشركط كالمكاصفات التي يصدر بتحديدىا قرار مف كزارة

الصحة العامة .

الباب الخامس
التعميػـ

مادة ( : )81تكفؿ الدكلة مجانية التعميـ كفقان لمقكانيف النافذة .

مادة ( : )82يجب أف تيدؼ المناىج التعميمية إلى تككيف الطفؿ تككينان عمميان كثقافيان كتنمية شخصيتو

كمكاىبو كمياراتو كتعريفو بأمكر دينو كتربيتو عمى االعتزاز بذاتو ككرامتو كاحترامو لآلخريف ككرامتيـ كالتشبع

بقيـ الخير كالحؽ كاإلنسانية  ،بما يضمف إعداده إعدادان متكامبلن يجعؿ منو إنسانان مؤىبلن مؤمنان بربو ككطنو

قاد ارن عمى اإلسياـ بكفاءة في مجاالت اإلنتاج كالخدمات أك مييئان الستكماؿ التعميـ العالي عمى أساس تكافؤ
الفرص بيف الجنسيف .

مادة ( : ) 83رياض األطفاؿ نظاـ تربكم يحقؽ التنمية الشاممة ألطفاؿ ما قبؿ مرحمة التعميـ األساسي
كتييئتيـ لبللتحاؽ بيا  ،كيعتبر في حكـ رياض األطفاؿ كؿ دار أك مؤسسة تربكية تقبؿ األطفاؿ مف سف

الثالثة

مادة ( : )84تخضع رياض األطفاؿ إلشراؼ كزارة التربية كالتعميـ مف حيث مكاصفاتيا ككيفية إنشائيا كشركط

القبكؿ لبللتحاؽ بيا كنظاـ العمؿ التربكم فييا  ،كال يجكز إنشائيا أك تغيير مكاصفاتيا إال بترخيص مف كزارة

التربية كالتعميـ .

مادة ( : )85تشمؿ مراحؿ التعميـ ما يمي :

أ -التعميـ النظامػػػي :

 -1ما قبؿ التعميـ األساسي (رياض األطفاؿ)
 -2التعميـ األساسي اإللزامي .

 -3التعميـ التقني بعد المرحمة األساسية .
 -4التعميـ الثانكم .

 -5التعميـ كالتدريب الميني كالفني كالتقني

ب -التعميـ غير النظامي بحسب ما جاء في قانكف محك األمية كتعميـ الكبار :

 -1مرحمة األساس مدتيا عاماف يصؿ فييا الدارس إلى مستكل الصؼ الرابع.
 -2مرحمة المتابعة مدتيا عاـ يصؿ الدارس إلى مستكل الصؼ السادس .

 -3المرحمة التكميمية كمدتيا عاماف يصؿ فييا الدارس إلى نياية مرحمة التعميـ األساسي .

مادة ( : )86تعمؿ الدكلة عمى إنشاء المدارس كمراكز محك أمية األطفاؿ في كؿ المحافظات  ،كيجب أف
تككف مستكفية لمشركط التربكية لكؿ المراحؿ الدراسية كأف تستكعب األطفاؿ في سف القبكؿ لمدارسة  ،كأف

تتكفر ليا المستمزمات كالكسائؿ المطمكبة .

مادة ( : )87التعميـ األساسي إلزامي تكفمو الدكلة مجانان كييدؼ إلى غرس القيـ الدينية كالسمككيات الحميدة
 ،كتنمية قدرات كاستعدادات األطفاؿ كتزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات العممية كالمينية التي تتفؽ كظركؼ

بيئاتيـ المختمفة .

مادة ( : ) 88تيدؼ مرحمة التعميـ الثانكم العاـ إلى إعداد الطبلب لمحياة العممية كالعممية كلمتعميـ الجامعي

كالعالي كالمشاركة في الحياة العامة كفؽ القيـ كالسمككيات الدينية كالكطنية.

مادة ( : ) 89ييدؼ التعميـ التقني كالفني كالميني إلى إعداد فنييف في المجاالت الصناعية كالزراعية كاإلدارية

كالخدمات كتنمية ممكاتيـ كاعدادىـ مينيان إعدادان سميمان .

مادة ( : )90ييدؼ التعميـ غير النظامي لمفئة العمرية مف ( 10إلى  )18سنة إلى تدريب كتأىيؿ الممتحقيف
بمراكز التدريب األساسي كالنسكم التابعة لجياز محك األمية كتعميـ الكبار في مختمؼ المجاالت المينية.

مادة ( : ) 91تعمؿ الدكلة عمى تحقيؽ تكافؤ الفرص في التعميـ كمساعدة األسر التي تمنعيا الظركؼ
االقتصادية كاالجتماعية مف إلحاؽ أطفاليا بالتعميـ اإللزامي .
الباب السادس

الثقافػػة كاإلعػبلـ
الفصؿ األكؿ

ثقافػػػػة الطفؿ
مادة ( : )92تكفؿ الدكلة تمبية حاجات األطفاؿ الثقافية في شتى مجاالت األدب كالفنكف كالمعرفة ،كالمعمكمات
بما يسيؿ عمييـ االنطبلؽ مف كحي التراث اإلسبلمي كالعربي كاليمني كاالستفادة مف التطكرات العممية

كالثقافية الحديثة  ،في إطار احتراـ قيـ المجتمع الدينية .

مادة ( : )93لمطفؿ حؽ في الراحة كالمعب كقضاء كقت الفراغ في مزاكلة األنشطة اإلجتماعية كالمشاركة في
الحياة الرياضية كالثقافية كالفنية بما يتناسب مع عمره  ،كعمى الدكلة كالمجتمع كاألسرة كفالة ىذا الحؽ
كتشجيعو عمى ممارستو.

مادة ( : )94يتـ إنشاء مكتبات عامة كنكادم لثقافة الطفؿ كتحدد شركط كاجراءات إنشائيا كتنظيـ العمؿ بيا
بقرار مف الكزير المختص .

مادة ( : ) 95يحظر نشر أك عرض أك تداكؿ أم مطبكعات أك ممصقات فنية مرئية أك مسمكعة خاصة بالطفؿ
تخاطب غرائزه الدنيا أك تزيف لو السمككيات المخالفة لمعقيدة اإلسبلمية كلقيـ المجتمع كتقاليده أك يككف مف

شأنيا تشجيعو عمى اإل نحراؼ .

مادة ( : ) 96يحظر عمى مرتادم دكر السينما كاألماكف العامة المماثمة ليا إصطحاب األطفاؿ عند دخكليـ
لمشاىدة العركض التي تقدميا كال تتناسب مع أعمارىـ  ،كعمى مديرييا أف يعمنكا ما يفيد الحظر بطريقة

كاضحة كبالمغة العربية كفقان لمشركط كاإلجراءات التي يقررىا كزير الثقافة كالسياحة .

مادة ( : ) 97يككف لممكظفيف الذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف كزير الثقافػػة بالتنسيؽ مع كزير العدؿ صفة
الضبطية القضائية في إثبات ما يقع مف مخالفات لؤلحكاـ الكاردة في ىذا الفصؿ .

مادة ( : )98تعمؿ المؤسسات الثقافية كدكر النشر كالمكتبات عمى تكفير الكتب كالكسائؿ التي ترفع مف
مستكل كعي األطفاؿ كتنمية معارفيـ كمياراتيـ  ،عمى أف تككف متاحة لئلطبلع أك البيع بأسعار مناسبة .

مادة ( : ) 99عمى الدكلة اإلىتماـ بإقامة معارض خاصة باألطفاؿ لعرض رسكميـ كنتائج اىتماماتيـ

كمكاىبيـ اإلبداعية .

الفصؿ الثاني

كسائط اإلعبلـ المكجية لمطفؿ
مادة ( : ) 100تشجع الدكلة إمكانية حصكؿ الطفؿ عمى المعمكمات ذات المنفعة الدينية كالتربكية كاإلجتماعية
كالثقافية التي تعزز رفاىيتو اإلجتماعية كالمعنكية مف المصادر المحمية كالعربية كالدكلية .

مادة ( : )101يقكـ المجمس بكضع استراتيجية إعبلمية لمبرامج المكجية لمطفؿ تستكعب ما تقدمو الحضارة
الحديثة كالتشجيع عمى :

(أ) ممارسة التفكير العممي كالقدرة عمى التعامؿ مع آليات التكنكلكجيا .
(ب) تنمية عادة القراءة  ،كالتعمـ الذاتي كالبحث عف مصادر المعرفة .
(ج) التربية عمى احتراـ قيـ المجتمع الدينية كاالجتماعية .
(د) تنمية اإلحساس بالجماؿ كالتذكؽ لمفنكف .

(ق) تنمية الكعي باإلنتماء لمكطف كالحفاظ عمى نظافة البيئة .
مادة ( : )102عمى كزارة اإلعبلـ بث كنشر ما يعده المجمس األعمى لؤلمكمة كالطفكلة مف البرامج المكجية
في كافة الكسائؿ اإلعبلمية المتاحة  ،كادماجيا في الخطط القطاعية لمؤسساتيا المختمفة .
الباب السابع

الرعايػػػػػة اإلجتماعيػػػػة

الفصؿ األكؿ

دكر الحضانػػػة
مادة ( : )103يعتبر دا ارن لمحضانة كؿ مكاف مناسب يخصص لرعاية األطفاؿ الذيف لـ يبمغكا سف الثالثة
كتخضع دكر الحضانة إلشراؼ كمراقبة الكزارة طبقان ألحكاـ ىذا القانكف.

مادة ( : )104أ  -تيدؼ دكر الحضانة إلى تحقيؽ اآلتي :

-1

رعايػة الطفؿ نيا ارن كتييئة جكان مناسبان يعكضو عف الحرماف العاطفي الذم يشعر بو عند غياب أمو .

-3

تييئة األطفاؿ بدنيان كنفسيان كثقافيان كأخبلقيان بما يتفؽ مع أىداؼ المجتمع كقيمو الدينية.

-2

رعاية األطفاؿ إجتماعيان كصحيان كتنمية مكاىبيـ كقدراتيـ .

-4

نشر الكعي بيف أسر األطفاؿ لتنشئتيـ النشأة السميمة .

-5

تقكية كتنمية الركابط اإلجتماعية بيف الدار كأسر األطفاؿ .

ب  -يجب أف يتكفر لدل دار الحضانة األساليب كالكسائؿ التي تكفؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ .

مادة ( : ) 105ال يجكز إنشاء دار الحضانة أك تغيير مكقعيا أك مكاصفاتيا إال بعد الحصكؿ عمى ترخيص

بذلؾ مف الكزارة .

مادة ( : ) 106تشجع الدكلة مع األجيزة المختصة إنشاء دكر حضانة في الك ازرات كالمؤسسات كالجيات
األخرل التي يزيد عدد العامبلت فييا عف عشريف عاممة  ،كيجكز أف تشترؾ ىذه الجيات في إنشاء دار
حضانة إذا كاف عدد العامبلت أقؿ مف عشريف عاممة .

مادة ( : ) 107يجكز لؤلشخاص الطبيعييف كاالعتبارييف إنشاء دكر الحضانة كتبيف البلئحة التنفيذية ليذا

القانكف شركط كمكاصفات كاجراءات الترخيص بإنشاء ىذه الدكر .

مادة ( : ) 108يجكز لدار الحضانة قبكؿ اليبات كالتبرعات ميما كاف مصادرىا يمنية أك منظمات دكلية بعد
مصادقة الكزارة.

مادة ( : )109تتكلى األجيزة الفنية المختصة بالكزارة اإلشراؼ الفني كالتفتيش المالي كاإلدارم عمى دكر
الحضانة لمتحقؽ مف تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كالئحتو التنفيذية .
الفصؿ الثاني

الرعايػػة البديمػػػة
مادة ( : ) 110تعمؿ الكزارة عمى تكفير الرعاية البديمة لؤلطفاؿ الذيف كقعكا تحت ظركؼ أسرية حالت أك
تحكؿ بينيـ كبيف أف ينشأكا كسط أسرىـ الطبيعية بكضعيـ في أحد األنظمة التالية:

 -1األسرة الحاضنة (البديمة).

 -2مؤسسات الرعاية اإلجتماعية .

 -3مؤسسات الضماف اإلجتماعي .
مادة ( : ) 111ييدؼ نظاـ األسرة البديمة إلى تكفير الرعاية الكاممة لمطفؿ أثناء إقامتو لدييا لمدة حضانة
مؤقتة أك دائمة :

أ -الحضانة المؤقتة :ىي نكع خاص مف الحضانة بمكجبو تقكـ األسرة بتعيد الطفؿ بالحفظ كالرعاية كالخدمة

لمدة محددة تبتدئ بتسميـ الطفؿ إلييا فتغذكه كتأكيو كترعاه مجانان أك بمقابؿ كتنتيي فترة الحضانة بتسميـ
الطفؿ إلى ذم الكالية الشرعية عميو أك المؤسسة المسؤكلة عنو .

ب -الحضانة الدائمة :نظاـ مف أنظمة الرعاية البديمة  ،بمكجبو تقكـ األسرة بتعيد الطفؿ لمدة غير محددة
بناء عمى شركط محددة تقبؿ بيا األسرة كالمؤسسة غايتيا تحقيؽ مصمحة
لتقدـ لو الرعاية مجانان أك بمقابؿ  ،ن
الطفؿ .

مادة ( : )112مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ىي كؿ مؤسسة أك دار أنشئت لغرض إيكاء كؿ طفؿ مجيكؿ
األبكيف أك حرـ مف الرعاية األسرية بسبب اليتـ أك عجز األسرة عف أف تكفر لو الرعاية السميمة فتقكـ
المؤسسة بإيكائو منذ كالدتو حتى تزكؿ األسباب التي أدت إلى اإليكاء أك يتجاكز عمره سف الثامنة عشرة أما

إذا بمغ سف الرشد في المؤسسة كىك ممحؽ بالتعميـ العالي يتجاكز سني دراستو بنجاح فمو الحؽ أف يستمر

فييا حتى تخرجو .

مادة ( : ) 113يككف لكؿ طفؿ مف األطفاؿ المبينة صفاتيـ في الفقرات (أ،ب،ج) مف ىذه المادة الحؽ في
الحصكؿ عمى معاش شيرم مف الكزارة يكفيو حتى يعيش حياة طبيعية .

أ -األطفاؿ األيتاـ الذيف ال عائؿ ليـ كال يكجد أم مصدر لعيشيـ .

ب-ا ألطفاؿ مجيكلي األبكيف .

ج -أطفاؿ المسجكف كال عائؿ ليـ حتى يخرج مف السجف .

الم َؤ ْم ْف عميو المتكفى ذكك ارن أك إناثان حصتيـ مف معاشو التقاعدم كأم مستحقات
مادة ( : )114يستحؽ أكالد ُ
أخرل كفقان ألحكاـ قكانيف التأمينات النافذة .
الفصؿ الثالث
رعاية الطفؿ المعاؽ كتأىيمو
مادة ( : )115تكفؿ الدكلة لمطفؿ المعكؽ عقميان أك جسديان حؽ التمتع بحياة كريمة كرعاية إجتماعية كصحية
كنفسية خاصة تنمي إعتماده عمى نفسو كتيسر اندماجو في المجتمع .

مادة ( : ) 116لمطفؿ المعاؽ الحؽ في التأىيؿ مف خبلؿ تقديـ الخدمات اإلجتماعية كالنفسية كالطبية
كالتعميمية كالمينية  ،كعمى الدكلة تقديـ األجيزة التعكيضية كالخدمات البلزمة لتأىيؿ األطفاؿ المعاقيف دكف

مقابؿ .

مادة ( : )117تنشئ الكزارة المعاىد كالمراكز كالمؤسسات البلزمة لتكفير خدمات تأىيؿ األطفاؿ المعاقيف

كيجكز لمكزارة الترخيص بإنشاء مثؿ ىذه المعاىد كالمؤسسات كفقان لمشركط كاألكضاع التي يحددىا قانكف
رعاية كتأىيؿ المعاقيف كالئحتو التنفيذية

مادة ( : )118تنشئ ك ازرة التربية كالتعميـ فصكالن ممحقة بمدارس التعميـ النظامي لتعميـ األطفاؿ المعاقيف بما

يبلئـ قدراتيـ كاستعداداتيـ كتحدد شركط القبكؿ كمناىج الدراسة كنظـ اإلمتحانات فييا كفقان لقانكف رعاية

كتأىيؿ المعاقيف  ،كيجكز ليا الترخيص بإنشاء تمؾ الفصكؿ تحت إشرافيا كبالشركط كالمكاصفات التي

يصدر بتحديدىا قرار مف كزير التربية كالتعميـ .

مادة ( : )119تمنح الجيات المشار إلييا في المادتيف ( )118، 117مف ىذا القانكف شيادة لكؿ طفؿ
معاؽ تـ تأىيمو فييا  ،كتبيف بالشيادة المينة التي تـ تأىيمو لمزاكلتيا باإلضافة إلى البيانات األخرل التي

يصدر بتحديدىا قرار مف كزير الشؤكف اإلجتماعية كالعمؿ ككزير التربية كالتعميـ.

مادة ( : ) 120تعفى جميع المكاد التعميمية كالطبية كالكسائؿ المساعدة كاألدكات كاآلالت كقطع الغيار ككسائؿ
النقؿ البلزمة لؤلطفاؿ المعاقيف مف جميع الضرائب كالرسكـ الجمركية.

مادة ( : )121عمى الدكلة إعداد معممي التربية الخاصة كاإلختصاصييف االجتماعييف كالنفسييف كتكفير
الحكافز البلزمة ليـ لتشجيع أكبر عدد مف العامميف في مجاؿ رعاية كتأىيؿ األطفاؿ المعاقيف عمى التخصص

في التربية الخاصة مع تطكير كتحديث البرامج التعميمية كالتأىيمية التي تقدـ ليـ لزيادة كفاءتيـ كفاعميتيـ .

مادة ( : )122لؤلطفاؿ المعاقيف الحؽ في إنشاء كتككيف جمعيات تعاكنية كخيرية خاصة بيـ كفقان لمقكانيف
النافذة

مادة ( : ) 123عمى المجمس األعمى لؤلمكمة كالطفكلة بالتنسيؽ مع كزارة اإلعبلـ نشر الثقافة الخاصة
بقضايا األطفاؿ المعاقيف عبر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة  ،بما يكفؿ تعميؽ الكعي اإلجتماعي بحقكؽ الطفؿ

المعاؽ كحاجاتو كقدراتو في المجاالت المختمفة كمساكاتو بغيره مف األطفاؿ.
الفصؿ الرابع

رعاية كتأىيؿ األحداث
مادة ( : )124أ  -ال يجكز التحفظ عمى الحدث الذم ال يتجاكز سنو اثني عشرة سنة في أم قسـ مف أقساـ
الشرطة أك سائر األجيزة األمنية  ،بؿ يجب تكفيمو لكليو أك كصيو أك المؤتمف عميو فإذا تعذر ذلؾ يتـ إيداعو
في أقرب دار لتأىيؿ األحداث مدة التزيد عمى أربع كعشريف ساعة كيحاؿ بعدىا إلى النيابة لمنظر في

مكضكعو كفقان ألحكاـ قانكف األحداث .

ب  -إذا تجاكز الحدث سف الثانية عشرة مف عمره فيجكز عند إقتضاء الضركرة القصكل التحفظ عميو في
مكاف خاص بو يمنع غيره مف اإلختبلط بو ممف ىػـ أكبر منو سنان  ،في أم قسـ مف أقساـ الشرطة شريطة
أف التزيد فترة التحفظ عمى أربع كعشريف ساعة.

مادة ( : )125إذا ارتكب الحدث الذم لـ يتجاكز عمره السنة العاشرة جريمة فبل يبلحؽ بأم عقكبة أك تدبير

مما ينص عميو قانكف العقكبات كانما يحكـ عميو بكاحد مف التدابير المنصكص عمييا في المادة ( )36مف

قانكف األحداث .

مادة ( : )126يجب أف تككف دكر كمؤسسات الرعاية اإلجتماعية مييأة بشكؿ يتبلئـ مع بيئة المجتمع
المحمي كبما يككف مف شأنو :

 -1تسييؿ اإلتصاؿ بيف النزالء كذكييـ كالمحيط الكاسع بيـ .
 -2أف تككف تدابيرىا الفنية ذاتية كبسيطة .

 -3أف تراعي عزؿ النزالء حسب الفئات العمرية .

 -4أف تراعي حاجات النزالء الخاصة بأكضاعيـ كأعمارىـ كشخصياتيـ كتحمييـ مف التأثيرات الضارة بيـ
جسمانيان كاجتماعيان كنفسيان .

مادة ( : ) 127عمى دكر كمؤسسات الرعاية اإلجتماعية اإلشراؼ كمتابعة تعميـ كتأىيؿ الحدث في مختمؼ

مراحؿ التعميـ كالتأىيؿ ككذا بعد تأىيمو كالسعي لتمكينو مف العمؿ في المينة المؤىؿ ليا حتى ال يتعرض بعد

تخرجو إلى إنتكاسات كالعكدة إلى الجنكح نتيجة مكاجيتو لظركؼ الحياة كمصاعبيا كيجب أف ال يذكر في

الشيادة الممنكحة لو إنو حصؿ عمييا أثناء إيداعو دار الرعاية أك المؤسسة اإلجتماعية .
الفصؿ الخامس
قضاء األحداث
مادة ( : )128يككف لممكظفيف الذيف يصدر بتعيينيـ قرار مف الكزير بالتشاكر مع كزير العدؿ صفة الضبطية
القضائية في دكائر اختصاصيـ فيما يتعمؽ بتقصي حاالت جنكح األحداث كالتحرم عنيـ كتمقي كفحص

الببلغات كالشكاكل كجمع اإلستدالالت كالمعمكمات كاثباتيا في محاضر كارساليا إلى الجيات المختصة .

مادة ( : )129تنشأ عمى مستكل أمانة العاصمة كسائر محافظات الجميكرية محكمة أك أكثر خاصة

باألحداث كفقان لمنصكص كاألحكاـ الكاردة في قانكف األحداث .

مادة ( : )130يجب أف يككف لمحدث المتيـ بجريمة محاـ يدافع عنو فإذا لـ يكف قد اختار محاميان تكلت
النيابة أك المحكمة ندبو طبقان لمقكاعد المقررة في قانكف اإلجراءات الجزائية .

مادة ( : )131أ  -تجرم محاكمة الحدث بصكرة سرية كال يجكز أف يحضر محاكمة الحدث إال أقاربو
كالشيكد كالمحامكف كالمراقبكف االجتماعيكف

ب  -يحظر نشر أسـ كصكرة الحدث أك نشر كقائع المحاكمة أك ممخصيا في أية كسيمة مف كسائؿ النشر .

مادة ( : ) 132يعفى األحداث مف الرسكـ كالمصاريؼ القضائية في الدعػػاكل المتعمقة بيذا القانكف أك أم

قانكف آخر
الباب الثامف

الفصؿ األكؿ

رعاية الطفؿ العامؿ
مادة ( : )133يقصد بالطفؿ العامؿ في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا الباب مف بمغ عمره أربعة عشر سنة كيحظر

عمؿ مف ىـ دكف ذلؾ السف  ،كما يحظر تشغيؿ الطفؿ في األعماؿ الصناعية قبؿ بمكغو سف الخامسة عشرة

.

مادة ( : )134عمى صاحب العمؿ الذم يشغؿ أطفاالن لديو إبراـ عقكد عمؿ معيـ كفقان لنماذج عقكد العمؿ
المعدة مف قبؿ الكزارة .

مادة ( : ) 135يمزـ صاحب العمؿ في حالة إصابة الطفؿ الذم يعمؿ لديو بدفع أجكره كاممة كتكاليؼ كنفقات

عبلجو فضبلن عف التعكيض البلزـ كفقان لمقكانيف النافذة أيان كاف سبب اإلصابة .

مادة ( : ) 136يجب إجراء الكشؼ الطبي عمى األطفاؿ قبؿ التحاقيـ بالعمؿ لمتأكد مف مدل مبلءمة لياقتيـ
البدنية كالصحية لمعمؿ الذم سيمتحقكف بو كاعػادة الكشؼ بشكؿ دكرم في مدة أقصاىا سنة كلمفتش العمؿ

أف يطمب إعادة الكشؼ الطبي قبؿ مركر الفترة المحددة إذا تبيف أف ظركؼ العمؿ أك لياقة الطفؿ العامؿ

تقتضي ذلؾ كال يتحمؿ الطفؿ العامؿ أم نفقات مالية مقابؿ الكشؼ الطبي الذم يجرل عميو .

مادة ( : ) 137ال يجكز أف تزيد ساعات العمؿ اليكمي لمطفؿ العامؿ عف ست ساعات تتخمميا فترة أك أكثر
لمراحة بحيث ال يعمؿ الطفؿ أربع ساعات متتالية دكف راحة  ،كال يجكز أف تقؿ مدة الراحة عف ساعة كاحدة

كال يبقى في مكاف العمؿ فترة تزيد عف سبع ساعات  ،كال يجكز أف يشغؿ الطفؿ ساعات عمؿ إضافية أك في

مساء كالسابعة
أياـ الراحة األسبكعية كفي جميع األحكاؿ يحظر تشغيؿ الطفؿ ليبلن فيما بيف الساعة السابعة
ن
صباحان .

مادة ( : )138لمطفؿ العامؿ الحؽ في الحصكؿ عمى راحة أسبكعية إلزامية مدفكعة األجر مدتيا أربع

كعشركف ساعة متصمة عمى األقؿ  ،كما يستحؽ الطفؿ إجػازة سنكية مدفكعة األجر ال تقؿ مدتيا عف المدة

المستحقة لغيره مف العامميف .

مادة ( : )139عمى صاحب العمؿ الذم يستخدـ أطفاالن عامميف أف يضع سجبلن باألطفاؿ العامميف كأكضاعيـ

اإلجتماعية كالمينية يبيف فيو أسـ الطفؿ العامؿ كعمػره  ،ككلي أمره  ،كتاريخ مباشرة العمؿ كمحؿ إقامتو كأم

بيانات أخرل تعتمدىا الكزارة .

مادة ( : )140يستثنى مف أحكاـ ىذا الفصؿ األطفاؿ العاممكف الذيف يعممكف في أعماؿ عائبلتيـ تحت
إشراؼ رب األسرة  ،كعمى أف يتـ العمؿ في ىذه األحكاؿ كفؽ شركط صحية كاجتماعية مبلئمة .
الفصؿ الثاني

رعاية المرأة العاممة أثناء الحمؿ كالرضاعة
مادة ( : )141أ  -تحدد ساعات عمؿ المرأة اليكمية ِبأربع ساعات إذا كانت حامبلن في شيرىا السادس أك
َّ
بناء عمى تقرير طبي
بخمس ساعات إذا كانت مرضعان حتى نياية العاـ  ،كتخفض ىذه المدة ألسباب صحية ن
معتمد .

ب  -يبدأ احتساب ساعات عمؿ المرأة المرضع منذ اليكـ التالي النقضاء إجازة الكضع كحتى نياية العاـ .

اعتبار مف الشير السادس لمحمؿ كخبلؿ الستة
مادة ( : )142ال يجكز تشغيؿ المرأة ساعات عمؿ إضافية
ن
األشير التالية النقضاء إجازة الكضع .

مادة ( -1 : )143يحؽ لمعاممة الحامؿ أف تحصؿ عمى إجازة كضع بأجر كامؿ كفقان لقانكف الخدمة المدنية
كالئحتو التنفيذية  ،كقانكف العمؿ

 - 2تعطى العاممة الحامؿ إجازة إضافية إلى اإلجازة المحددة في الفقرة ( )1مف ىذه المادة مدتيا ثبلثكف
يكمان كذلؾ في إحدل الحالتيف التاليتيف :

أ -إذا ثبت بقرار طبي أف الكالدة كانت متعسرة كأدت إلى مضاعفات .

ب -إذا كلدت أكثر مف مكلكد .

الباب التاسع
الفصؿ األكؿ

حماية األطفاؿ الذيف يعيشكف في ظركؼ صعبة
مادة ( : ) 144عمى الدكلة إتخاذ اإلجراءات كالتدابير العممية كالعممية لمتحقؽ مف معانػاة األطفاؿ الذيف
يعيشكف في ظركؼ صعبة كأطفاؿ الشكارع كالمشرديف كضحايا الككارث الطبيعية كالككارث التي مف صنع

اإلنساف كاألطفاؿ المعرضيف لسكء المعاممة كالمحركميف كالمستغميف إجتماعيان كضماف عدـ استدراج األطفاؿ
إلى اإلقتراب أك مباشرة األعماؿ غير المشركعة أك السقكط في ممارستيا .

مادة ( : ) 145عمى الدكلة حماية كرعاية األطفاؿ األيتاـ كأطفاؿ األسر المفككة كاألطفاؿ الذيف ال يجدكف

الرعاية كيعيشكف عمى التسكؿ كالقضاء عمى ىذه الظاىرة ككضع األطفاؿ المتسكليف كالمتشرديف في دكر

الرعاية اإلجتماعية كتكجيييـ إلى أف يككنكا أعضاء صالحيف منتجيف في المجتمع .

مادة ( : )146تعمؿ الدكلة مف خبلؿ كزارة الشؤكف اإلجتماعية كالمجمس األعمى لمطفكلة عمى :

أ -إنشاء مكاتب لحماية األطفاؿ مف التشرد كالتسكؿ كاعتماد كاقرار ميزانية سنكية ضمف ميزانيتيا إلنشاء
ىذه المكاتب كتشغيميا .

ب -إنشاء مؤسسات كدكر الرعاية اإلجتماعية .
ج -حماية األطفاؿ مف سكء المعاممة كتعرضيـ لمتعذيب البدني كالنفسي  ،كتقديـ مف يعرضكف الطفؿ لمثؿ
ىذه األعماؿ إلى القضاء  ،مع مراعاة الحؽ الشرعي كالقانكني لؤلبكيف في تأديب أبنائيـ .

د -حمايتيـ مف التردم في بؤرة الرذيمة بكؿ الكسائؿ التربكية  ،بما في ذلؾ العقكبة الشرعية الجنائية .
الفصؿ الثاني
حماية األطفاؿ مف جميع أنكاع االستغبلؿ
مادة (:) 147عمى الدكلة حماية الطفؿ مف جميع أشكاؿ االستغبلؿ الجنسي كاالقتصادم كعمييا إتخاذ
اإلجراءات كالتدابير المشددة لحماية األطفاؿ مف:
أ -مزاكلة أم نشاط ال أخبلقي .

ب -استخداميـ كاستغبلليـ في الدعارة أك غيرىا مف الممارسات غير المشركعة.

مادة ( : )148عمى الدكلة اتخاذ التدابير البلزمة لكقاية كحماية األطفاؿ مف استخداـ المكاد المخدرة كالمكاد
المؤثرة عمى العقؿ كمنع استخداميـ في إنتاجيا أك االتجار بيا .

الفصؿ الثالث
حماية األطفاؿ مف أخطار المنازعات المسمحة
مادة ( : ) 149تعمؿ الدكلة عمى احتراـ قكاعد القانكف الدكلي المنطبؽ عمييا في المنازعات المسمحة ذات
الصمة بالطفؿ كحمايتو مف خبلؿ :

أ -حظر حمؿ السبلح عمى األطفاؿ .
ب -حماية األطفاؿ مف أثار النزاع المسمح .

ج -حماية األطفاؿ الذيف يعانكف مف قضايا الثأر .

د -عدـ إشراؾ األطفاؿ إشراكان مباش ارن في الحرب .

ىػ-عدـ تجنيد أم شخص لـ يتجاكز سنو الثامنة عشرة .

الفصؿ الرابع

حماية األطفاؿ مف أخطار المركر

مادة ( : )150أ  -ال يجكز منح الطفؿ ترخيصان بقيادة أم مركبة آلية .

ب  -ال يجكز قيادة دراجات الرككب في الطريؽ العاـ لمف يقؿ عمره عف عشر سنكات.
ج  -ال يجكز لمؤجرم دراجات الرككب كعماليـ تأجيرىا لمف يقؿ عمره عف عشر سنكات كاال كانكا مشتركيف

في المسؤكلية عما ينجـ عف ذلؾ مف أضرار لمطفؿ كلمغير .

الباب العاشر

نػكادم األطفػاؿ
مادة ( : ) 151تعتبر نكادم األطفاؿ مؤسسات إجتماعية تربكية ثقافية رياضية تكفؿ تكفير الرعاية اإلجتماعية

لؤلطفاؿ مف سف السادسة حتى الثامنة عشرة عف طريؽ شغؿ أكقػات فراغيـ بالكسائؿ كاألساليب التربكية

السميمة .

مادة (: )152تيدؼ نكادم األطفاؿ إلى تحقيؽ األغراض التالية :
أ -رعاية األطفاؿ ركحيان كبدنيان كاجتماعيان كتربكيان خبلؿ أكقات فراغيـ كأثناء اإلجازات .

ب -ستكماؿ رسالة األسرة كالمدرسة في رعاية كحماية األطفاؿ مف اإلىماؿ البدني كالنفسي

ككقايتيـ مف التعرض لئلنحراؼ .

ج -تييئة الفرصة لمطفؿ كي ينمك نمكان متكامبلن مف جميع النكاحي  ،كاكتساب خبرات كميارات

جديدة كالكصكؿ إلى أكبر قدر ممكف مف تنمية قدراتو .

د -معاكنة الطفؿ عمى زيادة تحصيمو الدراسي كاستيعابو المعرفي كالثقافي .

ىػ -تقكية الركابط بيف النادم كأسرة الطفؿ كتكامؿ دكرىما في تكعية كتربية الطفؿ كفؽ

األساليب التربكية الصحيحة .

مادة ( : ) 153عمى الدكلة إنشاء المنتزىات كالحدائؽ الترفييية لؤلطفاؿ كالترخيص بإنشائيػا بحيث يككف

إرتيادىا برسكـ مخفضة لقضاء أكقات فراغيـ كاإلسياـ في الحد مف ظاىرة تعاطي القات .

مادة ( : )154تحدد الشركط كالمكاصفات كاإلجراءات الخاصة بإنشاء نكادم األطفاؿ كاجراءات الترخيص ليا
كاإلشراؼ كالرقابة عمييا بقرار مف قبؿ الجية المختصة .

الباب الحادم عشر
العقكبػات

مادة ( : )155مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقكبة أشد منصكص عمييا في أم قانكف آخر :

 -1يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عف ثبلث سنكات كؿ مف تخمى عف كليده أك عيد بو إلى
شخص آخر  ،كيعاقب بنصؼ العقكبة كؿ مف حرض األبكيف أك أحدىما عمى ذلؾ .

 -2يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف ثبلثة أشير كؿ مف عثر عمى كليد أك طفؿ كلـ يبمغ بو أك يكصمو إلى
الجية المختصة .

 -3يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنتيف كؿ مف أقدـ عمدان عمى إخفاء طفؿ أك استبدالو بطفؿ آخر أك

تسميمو لغير أبكيو .

 -4يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير أك بغرامة التزيد عمى عشريف ألؼ لاير كؿ مف حكـ عميػو
بتسميـ طفؿ إلى المحككـ لو بحضانتو أك كفالتو كامتنع عف تسميمو .

 -5يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف ستة أشير أك بغرامة عشريف ألؼ لاير كؿ مف أىمؿ طفبلن كاف قد عيد
إليو بتربيتو مف قبؿ دار أك مؤسسة الرعاية اإلجتماعية.

 -6يعاقب كؿ مف عيد إليو بطفؿ لتربيتو بالحبس مدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عف ستة أشير أك بغرامة
عشريف ألؼ لاير إذا تعمد سكء معاممتو كعدـ العناية بو كتتضاعؼ العقكبة إذا لحؽ بالطفؿ أضرار بدنية أك

نفسية نتيجة ذلؾ.

 -7يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عف ستة أشير كؿ مف حكـ عميو بتسميـ نفقة طفؿ كامتنع
عف تسميميا مع قدرتو عمى ذلؾ .

مادة ( : )156يعاقب بغرامة خمسة آالؼ لاير كؿ مف خالؼ حكـ المادة ( )52مف ىذا القانكف.

مادة ( : ) 157مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقكبة أشد منصكص عمييا في قانكف آخر يعاقب كؿ مف خالؼ المادة

( ) 80مف ىذا القانكف بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث سنكات أك بغرامة ال تزيد عمى مأتي ألؼ لاير مع
مصادرة األغذية المخالفة لممكاصفات كاتبلفيا عمى نفقة المحككـ عميو  ،كاغبلؽ المنشأة المصنعة أك
المستكردة ليذه األغذية مع إلغاء الترخيص الممنكح لو المدة التي تراىا المحكمة المختصة .

مادة ( : )158يعاقب بغرامة خمسيف ألػؼ لاير كؿ مف خالؼ أحكاـ المادتيف ( )105 ، 84مف ىذا القانكف

.

مادة ( : )159يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة أك بغرامة مائة ألؼ لاير كؿ مف خالؼ أحكاـ المادتيف

( )96 ، 95مف ىذا القانكف مع مصادرة تمؾ المطبكعات كالممصقات كاألفبلـ كاتبلفيا عمى نفقة المحككـ

عميو مع إغبلؽ دار السينما أك األماكف التي تـ فييا العرض المدة التي تراىا المحكمة  ،كفي حالة التكرار

تضاعؼ العقكبة .

مادة ( : )160يعاقب بالحبس مدة التزيد عف سنة أك بغرامة خمسيف ألؼ لاير كؿ مف استخدـ دكر الحضانة
كرياض األطفاؿ كدكر كمؤسسات الرعايػة اإلجتماعيػة كغيرىا مف الدكر كالمراكز المتعمقة بشؤكف األطفاؿ في

غير األغراض التي أنشئت مف أجميا .

مادة ( : )161يعاقب بغرامة مالية قدرىا خمسكف ألؼ لاير كؿ مف خالؼ أحكاـ المادة ( )134مف ىذا

القانكف.

مادة ( : )162مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقكبة أشد منصكص عمييا في أم قانكف آخر  ..يعاقب بالحبس مدة
ال تقؿ عف خمس سنكات كال تزيد عمى ثماف سنكات كؿ مف دفع أك حرض طفبلن عمى تعاطي المخدرات أك
المؤثرات العقمية أك االتجار بيا أك التركيج ليا كتضاعؼ العقكبة بتكرار المخالفة .

مادة ( : )163مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقكبة أشد منصكص عمييا في أم قانكف آخر  ..يعاقب بالحبس مدة
ال تزيد عف عشر سنكات كؿ مف حرض طفبلن ذك ارن كاف أك أنثى عمى ممارسة الفجكر كالدعارة .

مادة ( : )164مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقكبة أشد منصكص عمييا في أم قانكف آخر  ..يعاقب بالحبس مدة

ال تقؿ عف عشر سنكات كال تزيػد عف خمسة عشر سنة كؿ مف اشترل أك باع أك تصرؼ بأم شكؿ كاف في
طفؿ ذك ارن أك أنثى .

مادة ( : )165مع عدـ اإلخبلؿ بحكـ المادة ( )125مف ىذا القانكف يعاقب بالعقكبة المنصكص عمييا في
قانكف المركر كؿ طفؿ خالؼ أحكاـ الفقرتيف (أ  ،ب) مف المادة ( )150مف ىذا القانكف .

مادة (: )166

يعاقب بغرامة ال تقؿ عف ثبلثة آالؼ لاير كال تزيد عف خمسة آالؼ لاير كؿ مف خالؼ حكـ

الفقرة (ج) مف المادة ( )150مف ىذا القانكف .

الباب الثاني عشر
أحكاـ ختاميػػة

مادة ( : )167عمى الجيات المختصة إيجاد مصادر دخؿ كامكانات لرعاية األمكمة كالطفكلة .

مادة ( : ) 168تكرد جميع الغرامات المنصكص عمييا في ىذا القانكف إلى الجيات المختصة لصالح رعاية
األمكمة كالطفكلة .

مادة ( : )169يرجع فيما لـ يرد بشأنو نص خاص في ىذا القانكف إلى أحكاـ القكانيف النافذة.
بناء عمى عرض كزير
مادة ( : )170تصدر البلئحة التنفيذية ليذا القانكف بقرار مف رئيس مجمس الكزراء ن
الشؤكف اإلجتماعية كالعمؿ .

مادة ( : )171يعمؿ بيذا القانكف مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية .
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