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قانون رقم ( )4ل�سنة 2021
ب�إ�صدار قانون العدالة الإ�صالحية للأطفال
وحمايتهم من �سوء املعاملة
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1973ب�ش�أن االجتماعات العامة وامل�سريات
والتجمعات ،وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  1976يف �ش�أن الأحداث ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  1986ب�ش�أن الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية،
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1991ب�ش�أن ان�ضمام دولة البحرين �إىل اتفاقية
الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب ،1989
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  1998ب�ش�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اخلا�صة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  2000بالت�صديق على تعديل الفقرة ( )2من املادة
( )43من اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب عام
،1989
وعلى قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )27ل�سنة  2005ب�ش�أن التعليم،
وعلى القانون رقم ( )74ل�سنة  2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2007ب�ش�أن مكافحة الت�سول والت�شرد،
وعلى قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة ،2012
وعلى قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ال�صادر بالقانون رقم ( )18ل�سنة ،2014
وعلى القانون رقم ( )60ل�سنة  2014ب�ش�أن جرائم تقنية املعلومات،
وعلى قانون الأ�سرة ال�صادر بالقانون رقم ( )19ل�سنة ،2017
وبعد �أخذ ر�أي املجل�س الأعلى للق�ضاء،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:
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املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام القانون املرافق يف �ش�أن العدالة الإ�صالحية للأطفال وحمايتهم من �سوء
املعاملة.

املادة الثانية

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )1من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )15ل�سنة  ،1976ت�سري �أحكام القانون املرافق على ما مل يكن قد ف�صل فيه من الدعاوى وما
مل يكن قد مت من الإجراءات قبل تاريخ العمل به.

املادة الثالثة

ُيلغى املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  1976يف �ش�أن الأحداث ،و ُتلغى �أحكام الباب ال�سابع
واملواد ( )67و( )68و( )69من قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة  ،2012كما
ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام القانون املرافق.

املادة الرابعة

�صدر الوزير املعني ب�شئون العدل بالتن�سيق مع وزارة الداخلية والوزارة املعنية ب�شئون
ُي ِ
التنمية االجتماعية ،الالئحة التنفيذية للقانون املرافق ،وذلك خالل �سنة من اليوم التايل
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

املادة اخلام�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل
به بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

						
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 2 :رج ـ ـ ــب 1442هـ
الموافق 14 :فبراير 2021م
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قانون العدالة الإ�صالحية للأطفال وحمايتهم من �سوء املعاملة
الباب الأول
�أحكام عامة
مادة ()1

يهدف هذا القانون �إىل حتقيق العدالة الإ�صالحية للأطفال ،ورعايتهم وحمايتهم من �سوء
املعاملة.
وتكون مل�صالح الطفل الف�ضلى الأولوية يف جميع الأحكام والقرارات والإجراءات املتعلقة به،
�أي ًا كانت اجلهة التي ت�صدرها �أو تبا�شرها.

مادة ()2

يق�صد بالطفل يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،كل �إن�سان مل يتجاوز �سنه ثماين ع�شرة �سنة
ميالدية كاملة وقت ارتكابه اجلرمية� ،أو عند وجوده يف �إحدى حاالت التعر�ض للخطر املن�صو�ص
عليها يف املادة (� )12أو �سوء املعاملة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )40من هذا القانون.
ويكون �إثبات �سن الطفل مبوجب �شهادة ميالد �أو بطاقة �شخ�صية �أو �أي م�ستند ر�سمي �آخر،
ويف حال عدم وجود هذا امل�ستند يتم تقرير ال�سن مبعرفة اجلهات التي ي�صدر ب�ش�أنها قرار من
الوزير املعني ب�شئون العدل باالتفاق مع وزير ال�صحة.

مادة ()3

ال م�سئولية جنائية على الطفل الذي مل تتجاوز �سنه خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة وقت
ارتكاب اجلرمية ،وتتبع يف �ش�أنه الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

مادة ()4

مع مراعاة �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة ،2002
ُتن�ش�أ يف مملكة البحرين حماكم ُت�سمى «حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل» ،تخت�ص بالف�صل
يف الدعاوى اجلنائية النا�شئة عن اجلرائم التي يرتكبها الأطفال ممن جتاوزت �أعمارهم خم�س
ع�شرة �سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية.
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وتتكون حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل من:
 -1محكمة العدالة الإ�صالحية الكبرى للطفل.
 -2محكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى للطفل.
ويكون �إن�شاء مقار حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل وحتديد تلك املقار بقرار من الوزير
املعني ب�شئون العدل بعد موافقة املجل�س الأعلى للق�ضاء.

مادة ()5

ت�شكل حمكمة العدالة الإ�صالحية الكربى للطفل من ثالثة ق�ضاة ،ويعاون املحكمة خبريان
من اخلرباء املن�صو�ص عليهم يف املادة ( )8من هذا القانون ،تندبهما املحكمة من بني ه�ؤالء
اخلرباء ،على �أن يكون �أحدهما على الأقل من الن�ساء ،ويكون ح�ضورهما جل�سات املحاكمة
وجوبي ًا.
وتخت�ص حمكمة العدالة الإ�صالحية الكربى للطفل بالف�صل يف اجلنايات ويف اجلرائم
وامل�سائل الأخرى التي تخت�ص بها املحكمة الكربى اجلنائية ،ويجوز الطعن باال�ستئناف على
الأحكام ال�صادرة منها �أمام حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية ،و ُي�شرتط ل�صحة انعقاد حمكمة
اال�ستئناف العليا اجلنائية للف�صل يف الطعون ح�ضور خبريين من اخلرباء املن�صو�ص عليهم
يف املادة ( )8من هذا القانون تندبهما املحكمة من بني ه�ؤالء اخلرباء ،على �أن يكون �أحدهما
على الأقل من الن�ساء و�أال يكونا قد �سبق لهما ح�ضور جل�سات املحاكمة التي �صدر فيها احلكم
املطعون فيه ،وت�سري �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية يف �ش�أن مواعيد و�إجراءات الطعن.

مادة ()6

ُت�شكل حمكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى للطفل من قا�ض منفرد ،ويعاون املحكمة �أحد
اخلرباء املن�صو�ص عليهم يف املادة ( )8من هذا القانون ،تندبه املحكمة من بني ه�ؤالء اخلرباء،
ويكون ح�ضوره جل�سات املحاكمة وجوبي ًا.
وللمحكمة �أن تنعقد يف �إحدى م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية �أو امل�ست�شفى املودع فيها الطفل
املعني� ،إن اقت�ضت م�صلحة الطفل ذلك.
وتخت�ص حمكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى للطفل بالف�صل يف اجلنح واملخالفات ويف
امل�سائل الأخرى التي تخت�ص بها املحاكم ال�صغرى ،ويجوز الطعن باال�ستئناف على الأحكام
ال�صادرة منها �أمام حمكمة العدالة الإ�صالحية الكربى للطفل ،وت�سري �أحكام قانون الإجراءات
اجلنائية يف �ش�أن مواعيد و�إجراءات الطعن.
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مادة ()7

ُتن�ش�أ بقرار من الوزير املعني ب�شئون العدل جلنة ُت�سمى «اللجنة الق�ضائية للطفولة» ،تخت�ص
بالنظر يف حاالت تعر�ض الطفل للخطر �أو �سوء املعاملة املحالة �إليها من النيابة املتخ�ص�صة
للطفل.
و ُت�شكل اللجنة برئا�سة قا�ضي حمكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى للطفل ،و�أحد �أع�ضاء
النيابة املتخ�ص�صة للطفل ير�شحهما املجل�س الأعلى للق�ضاء ،و�أحد اخلرباء املن�صو�ص عليهم
يف املادة ( )8من هذا القانون ،تندبه اللجنة من بني ه�ؤالء اخلرباء.
ول ّلجنة �أن تنعقد يف م�ؤ�س�سة الرعاية االجتماعية �أو امل�ست�شفى املودع فيها الطفل املعني� ،إن
اقت�ضت م�صلحته ذلك.
ويجوز الطعن باال�ستئناف على قرارات اللجنة �أمام حمكمة العدالة الإ�صالحية الكربى
للطفل .وت�سري �أحكام قانون الإجراءات اجلنائية يف �ش�أن مواعيد و�إجراءات الطعن.

مادة ()8

يقوم ب�أعمال اخلربة لدى حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل واللجنة الق�ضائية للطفولة
عدد من اخلرباء الأخ�صائيني يف املجاالت االجتماعية والنف�سية ،ي�صدر بتعيينهم وحتديد
نظام عملهم قرار من الوزير املعني ب�شئون العدل ،باالتفاق مع الوزير املعني ب�شئون التنمية
االجتماعية.
وقبل مبا�شرة عملهم ،يحلف اخلرباء اليمني �أمام الوزير املعني ب�شئون العدل ب�أن ي�ؤدوا
مهامهم وكل ما ُيعهد به �إليهم بالأمانة وال�صدق واحليدة.
ويتوىل اخلرباء درا�سة حالة الأطفال املعرو�ضني �أمام حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل
واللجنة الق�ضائية للطفولة ،ورفع تقارير بنتيجة عملهم ملحاكم العدالة الإ�صالحية للطفل
واللجنة على النحو الوارد يف املادة ( )74من هذا القانون ،ف�ض ًال عن بقية املهام املوكلة �إليهم
مبقت�ضى هذا القانون �أو التي يكلفون بها من قبل حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل واللجنة
الق�ضائية للطفولة.

مادة ()9

ُتتبع �أمام حمكمة العدالة الإ�صالحية الكربى للطفل القواعد والإجراءات املتبعة �أمام
املحكمة الكربى اجلنائية ،و ُتتبع �أمام حمكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى للطفل القواعد
والإجراءات املقررة يف مواد اجلنح ،وذلك مع عدم الإخالل بالقواعد الإجرائية املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.
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وي�ضع املجل�س الأعلى للق�ضاء نظام ًا يحدد مواعيد انعقاد ال ّلجنة الق�ضائية للطفولة و�آلية
اتخاذ قراراتها .وفيما مل يرد به حكم يف هذا النظامُ ،تتبع �أمام اللجنة القواعد والإجراءات
املتبعة �أمام حمكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى للطفل.
وتتوىل �أعمال النيابة العامة �أمام حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل واللجنة الق�ضائية
للطفولة ،نيابة متخ�ص�صة للطفل ي�صدر بت�شكيلها قرار من النائب العام من بني �أع�ضاء النيابة
العامة ،ويعاونهم عدد كاف من اخلرباء الأخ�صائيني يف املجاالت االجتماعية والنف�سية وغريها.

الباب الثاين
العدالة الإ�صالحية للأطفال
مادة ()10

ُتكفل للطفل جميع احلقوق وال�ضمانات املقررة يف قانون الإجراءات اجلنائية يف جميع
مراحل الدعوى اجلنائية و�أثناء تنفيذ احلكم.
وللطفل احلق يف اال�ستفادة من الأعذار املعفية من العقاب �أو املخففة له ،املن�صو�ص عليها
يف قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة � ،1976أو يف �أي قانون �آخر ،ف�ض ًال
عن تلك التي يقررها هذا القانون.

مادة ()11

�إذا وقع الفعل املكون للجرمية من طفل حتت ت�أثري مر�ض نف�سي �أو عقلي �أو �أي مر�ض �آخر
�أفقده الإدراك واالختيار ،وجب على حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل املخت�صة �أو اللجنة
الق�ضائية للطفولة – بح�سب الأحوال � -أن تق�ضي ب�إيداعه م�ست�شفى متخ�ص�ص ًا يتنا�سب مع
�سنه وحالته ال�صحية لفح�صه .و ُيتخذ ذات التدبري بالن�سبة للطفل الذي ي�صاب مبر�ض نف�سي
�أو عقلي �أو �أي مر�ض �آخر يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة .ويف احلالتني ،يوقف ال�سري يف الدعوى
�إىل �أن يتم االنتهاء من فح�ص الطفل.
و�إذا �أ�صيب الطفل املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية بجنون �أو مبر�ض نف�سي �أو عقلي �أو �أي
مر�ض �آخر �أفقده الإدراك واالختيار ،وجب ت�أجيل تنفيذ العقوبة حتى يرب�أ ،ويودع يف م�ست�شفى
متخ�ص�ص يتنا�سب مع �سنه وحالته ال�صحية وت�ستنزل املدة التي يق�ضيها يف هذا امل�ست�شفى من
مدة العقوبة املحكوم بها.
ويف جميع احلاالت ،يجب على حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل املخت�صة �أو اللجنة
الق�ضائية للطفولة  -بح�سب الأحوال  -متابعة �أمر الطفل وفق ًا للطرق املن�صو�ص عليها يف
املادتني ( )79و( )80من هذا القانون.
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مادة ()12

ُيعد الطفل ُمعر�ض ًا للخطر �إذا ُوجد يف �أي من احلاالت الآتية:
� -1إذا لم يتجاوز �سنه خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة و�صدر منه فعل ُي�شكل جناية �أو جنحة.
� -2إذا كان مت�سو ًال �أو م�شرد ًا ،بالمعنى الوارد في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ()5
ل�سنة  2007ب�ش�أن مكافحة الت�سول والت�شرد.
� -3إذا خالط �أ�شخا�ص ًا منحرفين �أو م�شتبه ًا بهم �أو ا�شتُهر عنهم �سوء ال�سيرة.
� -4إذا كان م�صاب��� ًا بمر����ض بدني �أو عقل���ي �أو نف�سي ،على نحو ي�ؤثر في قدرت���ه على الإدراك �أو
االختيار ،بحيث ُيخ�شى على �سالمته �أو �سالمة الغير.
� -5إذا ُوج���د م�ش���ارك ًا في مظاه���رة �أو م�سيرة �أو تجمع �أو اعت�صام �سيا�س���ي لم ُتراع في عقد �أي
منه���ا ال�ضوابط الواردة بالمر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1973ب�ش�أن االجتماعات العامة
والم�سيرات والتجمعات.
� -6إذا لم يكن له و�سيلة م�شروعة للعي�ش وال عائل م�ؤتمن.
� -7إذا اعتاد الهروب من المدار�س �أو معاهد التعليم �أو التدريب.
� -8إذا لم يكن له محل �إقامة ثابت �أو كان يبيت عادة في الطرقات �أو في �أماكن �أخرى غير معدة
للإقامة �أو المبيت فيها.
� -9إذا قام ب�أعمال تتعلق بالدعارة �أو الف�سق �أو �إف�ساد الأخالق �أو القمار �أو المخدرات �أو نحوها،
�أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.
� -10إذا كان �سيئ ال�سلوك ،مارق ًا من �سلطة ولي �أمره �أو الم�سئول عنه .وفي هذه الحالة ،ال يجوز
اتخاذ �أي �إجراء �ضد الطفل ،ولو كان من �إجراءات اال�ستدالل� ،إال بنا ًء على �شكوى من �أحد
والديه �أو ولي �أمره �أو الم�سئول عنه ،بح�سب الأحوال.

مادة ()13

�إذا ُوجد الطفل يف �إحدى حاالت التعر�ض للخطر املذكورة يف املادة ( )12من هذا القانون،
يجوز للجنة الق�ضائية للطفولة �أن توقع عليه �أحد التدابري املن�صو�ص عليها يف املواد من ()14
�إىل ( )26من هذا القانون.

مادة ()14

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل وللجنة الق�ضائية للطفولة توبيخ الطفل وت�أنيبه
وتوجيه اللوم �إليه على ما �صدر منه من �أفعال ،وحتذيره ب�أال يعود �إىل مثل هذا ال�سلوك مرة
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�أخرى ،ويكون توبيخ الطفل يف جل�سة علنية �أو �سرية للمحكمة �أو اللجنة بح�ضور ويل �أمره �أو
امل�سئول عنه ،وال�شخ�ص املت�ضرر من �أفعاله �إن ُوجد.

مادة ()15

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة ت�سليم الطفل �إىل ويل
�أمره �أو امل�سئول عنه .ويف حالة وجود مانع من ت�سليم الطفل لأي من ه�ؤالء �أو غيابهم لأي �سبب
�أو عدم قدرتهم على تربيته ،فعلى املحكمة �أو اللجنة ت�سليمه لأحد �أفراد �أ�سرته ف�إن مل يتوافر
ذلك يتم ت�سليمه �إىل �شخ�ص م�ؤمتن يتعهد بح�سن تربيته �أو �إىل �أ�سرة موثوق بها يتعهد عائلها
بذلك ،ويف هذه احلالة تكلف حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة
�أحد اخلرباء املن�صو�ص عليهم يف املادة ( )8مبتابعة �أحوال الطفل وهو يف رعاية ال�شخ�ص
امل�ؤمتن �أو الأ�سرة املوثوقة التي �سلم �إليها ،وتقدمي تقارير دورية للجهة التي كلفته وفق ًا للقرار
ال�صادر بتحديد نظام عملهم.

مادة ()16

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل وللجنة الق�ضائية للطفولة �أن ت�أمر الطفل باالعتذار
من املجني عليه �أو �أي �شخ�ص ت�أثر �سلب ًا من �سوء �أفعاله ،ويكون اعتذار الطفل يف جل�سة علنية
�أو �سرية للمحكمة �أو اللجنة ،بح�ضور ويل �أمره �أو امل�سئول عنه ،وال�شخ�ص املت�ضرر من �أفعاله
�إن ُوجد.

مادة ()17

يجوز للجنة الق�ضائية للطفولة �أن تقرر و�ضع الطفل حتت �إ�شراف �شخ�ص را�شد من �أقاربه
�أو من غريهم من الأ�شخا�ص امل�ؤمتنني .وللطفل اختيار هذا ال�شخ�ص وتوافق اللجنة عليه متى
كان �أه ًال للمهمة ،وميكن للجنة �أن تعني هذا ال�شخ�ص يف حالة عدم قدرة الطفل على االختيار.
ويف جميع احلاالت ،يتعني �أال يكون ذلك ال�شخ�ص ممن ت�سببوا يف تعري�ض الطفل للخطر ،ويف
هذه احلالة تكلف اللجنة الق�ضائية للطفولة �أحد اخلرباء املن�صو�ص عليهم يف املادة ( )8مبتابعة
�أحوال الطفل وهو يف رعاية ال�شخ�ص امل�ؤمتن الذي و�ضع الطفل حتت �إ�شرافه ،وتقدمي تقارير
دورية للجهة التي كلفته وفق ًا للقرار ال�صادر بتحديد نظام عملهم.

مادة ()18

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة و�ضع الطفل حتت
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االختبار الق�ضائي يف احلاالت التي ت�ستوجب ذلك ،ويكون ذلك بو�ضع الطفل يف بيئته الطبيعية
حتت توجيه و�إِ�شراف اجلهة املخت�صة بوزارة الداخلية ،مع مراعاة ال�ضوابط التي حتددها
املحكمة �أو اللجنة ،وال يجوز �أن تزيد مدة االختبار الق�ضائي على ثالث �سنوات.
و�إذا ف�شل الطفل يف االختبارُ ،عر�ض �أمره على املحكمة �أو اللجنة لتتخذ ما تراه منا�سب ًا من
التدابري الأخرى الواردة باملواد من (� )14إىل ( )26من هذا القانون.

مادة ()19

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �إحلاق الطفل ب�أحد
برامج التدريب والت�أهيل� ،أو �إخ�ضاعه لربامج تربوية وطنية تكفل �إعداده و�إعادة ت�أهيله للعودة
واالندماج يف املجتمع كمواطن �صالح ،وذلك ب�أن تعهد تلك املحكمة �أو اللجنة بالطفل �إىل �إحدى
م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية احلكومية �أو اخلا�صة املتخ�ص�صة يف �شئون الأطفال ،ويكون
احلكم بهذا التدبري ملدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات ومبا ال يعيق انتظام
الطفل يف التعليم.

مادة ()20

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �أن حتظر على الطفل
ارتياد �أماكن �أو حمال معينة ،كما يجوز �إلزامه باحل�ضور يف �أوقات حمددة �أمام �أ�شخا�ص �أو
هيئات معينة� ،أو املواظبة على ح�ضور بع�ض االجتماعات التوجيهية ،ويكون احلكم بهذه التدابري
ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات .ويتعني على ويل �أمر الطفل �أو امل�سئول عنه
�إحاطة املحكمة �أو اللجنة علم ًا مبدى التزام الطفل بذلك ،يف املواعيد التي حتددها املحكمة �أو
اللجنة.

مادة ()21

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �إيداع الطفل يف �إحدى
امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة �إذا كان م�صاب ًا مبر�ض ي�ستوجب ذلك .وذلك للمدة التي يحددها
امل�ست�شفى املودع فيه الطفل ،بالرجوع �إىل حالته ال�صحية.

مادة ()22

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �إيداع الطفل يف �إحدى
م�ؤ�س�سات �أو جمعيات الرعاية االجتماعية التابعة للوزارة املعنية ب�شئون التنمية االجتماعية �أو
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املعتمدة من قبلها .ف�إذا كان الطفل من ذوي الإعاقة يكون الإيداع يف مركز منا�سب لت�أهيله.
وعلى املحكمة واللجنة مراعاة �أن يكون الإيداع بامل�ؤ�س�سات �أو اجلمعيات �أو املراكز املذكورة
مبثابة �آخر اخليارات املتاحة ،و�أن يكون لأق�صر فرتة ممكنة.
ويف جميع الأحوال ،يجب �أال تزيد مدة الإيداع على ع�شر �سنوات يف اجلنايات ،وخم�س
�سنوات يف اجلنح ،وثالث �سنوات يف حالة التعر�ض للخطر و�سوء املعاملة.

مادة ()23

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �إلزام الطفل بامل�شاركة
يف بع�ض الأن�شطة التطوعية ،وللطفل احلق يف اختيار الن�شاط الذي يرغب بامل�شاركة فيه ،وميكن
للجنة �أن تختار له �أحد الأن�شطة يف حالة عدم قدرته على االختيار ،ويف احلالتني يجب �أن
يتنا�سب الن�شاط مع �سن الطفل.

مادة ()24

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة تكليف الطفل الذي
جتاوز �سنه خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة بالقيام ببع�ض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة
مبوافقته وملدة ال تتجاوز �سنة ،وذلك لدى �أحد الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �أو �إحدى م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين التطوعية ذات النفع العام التي حتددها ،على �أال ي�ضر ذلك ب�صحة الطفل �أو
نف�سيته.

مادة ()25

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �أن تقرر �إلزام الطفل
بالبقاء لفرتة ال تقل عن �ساعتني وال تزيد على اثنتي ع�شرة �ساعة يف اليوم الواحد يف نطاق
جغرايف حمدد يحظر عليه اخلروج منه .ويراعى �أال يكون يف تنفيذ هذا التدبري �أي تعار�ض
مع املعتقدات الدينية للطفل وما تفر�ضه عليه من �شعائر ،وعدم الت�أثري �سلب ًا على التزاماته
وواجباته التعليمية �أو املهنية .كما يجوز �إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه فيه حتت
رقابة و�إ�شراف ويل �أمره �أو امل�سئول عنه لفرتة معينة ،ويتعني على ويل �أمر الطفل �أو امل�سئول عنه
�إحاطة املحكمة �أو اللجنة علم ًا مبدى التزام الطفل بااللتزام املذكور ،يف املواعيد التي حتددها.

مادة ()26

يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �أن تقرن التدابري
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املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )18إىل ( )25باملراقبة الإلكرتونية ،كما يجوز �إقران احلجز يف
املنزل ب�إخ�ضاع الطفل للمراقبة الإلكرتونية وفق ًا لل�ضوابط املن�صو�ص عليها بالالئحة التنفيذية
لهذا القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له .ويتعني على ويل �أمر الطفل �أو امل�سئول عنه �إحاطة
املحكمة �أو اللجنة علم ًا مبدى التزام الطفل بااللتزام املذكور ،يف املواعيد التي حتددها.

مادة ()27

يتوىل مركز حماية الطفل املن�صو�ص عليه يف املادة ( )33من هذا القانون – بالتن�سيق
مع حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل املخت�صة �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة  -مهمة متابعة
�أمور الأطفال اخلا�ضعني لربامج التدريب والت�أهيل �أو الربامج الرتبوية الوطنية �أو املودعني يف
امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة �أو م�ؤ�س�سات وجمعيات الرعاية االجتماعية �أو امل�شاركني يف الأن�شطة
التطوعية �أو املكلفني ببع�ض الأعمال للمنفعة العامة ،وفق ًا لأحكام املواد (،)22( ،)21( ،)19
( )24( ،)23من هذا القانون.

مادة ()28

تنتهي التدابري املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )14إىل ( )26من هذا القانون بانتهاء
مدتها �أو ببلوغ الطفل �سن احلادية والع�شرين.
ومع ذلك ،يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية للطفل املخت�صة ول ّلجنة الق�ضائية للطفولة -
بح�سب الأحوال � -أن ت�أمر ،بعد اطالعها على التقارير املقدمة �إليها وفق ًا للمادة ( )79من هذا
القانون �أو بنا ًء على طلب النيابة املتخ�ص�صة للطفل �أو من ويل �أمره �أو امل�سئول عنه ،ب�إنهاء �أي
تدبري من التدابري املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )16إىل ( )26من ذات القانون� ،أو تعديله �أو
�إبداله ب�آخر ،و�إذا رف�ض هذا الطلب فال يجوز جتديده �إال بعد مرور ثالثة �أ�شهر على الأقل من
تاريخ رف�ضه ،ويكون احلكم �أو القرار ال�صادر يف هذا ال�ش�أن غري قابل للطعن.
كما يجوز ملحكمة العدالة الإ�صالحية الكربى للطفل  -يف مواد اجلنايات ،بنا ًء على طلب
النيابة املتخ�ص�صة للطفل وبعد �أخذ ر�أي اخلبري -و�ضع الطفل املحكوم عليه حتت االختبار
الق�ضائي ملدة ال تزيد على �سنتني.

مادة ()29

ال توقع على الطفل الذي مل يتجاوز خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة من عمره �سوى التدابري
املن�صو�ص عليها يف املواد ( )23( ،)22( ،)21( ،)18( ،)17( ،)16( ،)15( ،)14من هذا
القانون ،ف�إذا كان الطفل دون ال�سابعة من عمره ،ال ُيحكم عليه �إال بتدبري الت�سليم وتدبري الإيداع
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يف �إحدى امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة املن�صو�ص عليهما يف املادتني ( )15و( )21من ذات القانون.

مادة ()30

ت�سري القواعد الآتية يف العقوبات التي توقع على الطفل الذي جتاوز �س ّنه خم�س ع�شرة �سنة
ميالدية كاملة ومل يتجاوز ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه اجلرمية:
�إذا كانت اجلرمية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة �إىل ال�سجن امل�ؤقت �أو احلب�س ملدة �سنة
على الأقل ،ف�إذا كانت عقوبتها ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت نزلت �إىل عقوبة اجلنحة.
و�إذا كانت اجلرمية ُت�شكل جنحة وكان للعقوبة حد �أدنى خا�ص فال يتقيد القا�ضي به يف
تقدير العقوبة ،و�إذا كانت العقوبة حب�س ًا وغرامة مع ًا حكم القا�ضي ب�إحدى هاتني العقوبتني
فقط ،و�إذا كانت العقوبة حب�س ًا غري مقيد بحد �أدنى خا�ص جاز للقا�ضي احلكم بالغرامة بد ًال
منه.
و�إذا توافر يف اجلنحة ظرف خمفف تطبق �أحكام الفقرة ال�سابقة ،ويجوز للمحكمة بد ًال من
احلكم بعقوبة �سالبة للحرية �أو بالغرامة �أن حتكم عليه ب�أحد التدابري املن�صو�ص عليها يف املواد
( )26( ،)25( ،)24( ،)23( ،)22( ،)21( ،)20( ،)19( ،)18( ،)16من هذا القانون.
و�إذا ُحكم على طفل جتاوزت �سنه خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة بعقوبة �سالبة للحرية،
يجب على حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل املخت�صة مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل
بنا ًء على تقرير يقدم للمحكمة من مركز الإ�صالح والت�أهيل املودع به بعد انق�ضاء ن�صف مدة
العقوبة مبا�شرة ،لتقرر ا�ستمرار تنفيذ العقوبة �أو �إبدالها ب�أحد التدابري املن�صو�ص عليها يف
املواد املُ�شار �إليها يف الفقرة الثالثة من هذه املادة.

مادة ()31

ال يجوز �أن ُتوقع على الطفل �سوى العقوبات والتدابري املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
وذلك فيما عدا احلكم �أو الأمر بغلق املحال امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية ،واحلكم
مب�صادرة الأ�شياء امل�ضبوطة مع الطفل املحكوم عليه ،والتي يكون قد حت�صل عليها من اجلرمية
�أو ا�ستعملها فيها �أو اتخذها �أجر ًا الرتكابها� ،أو يكون من �ش�أنها �أن ت�ستعمل يف جرمية� ،أو يكون
�صنعها �أو حيازتها �أو �إحرازها �أو ا�ستعمالها �أو التعامل فيها جرمية ولو مل تكن مملوكة للطفل.
وذلك كله دون الإخالل باحلقوق العينية للغري ح�سن النية ،جتاه الطفل �أو جتاه ويل �أمره �أو
امل�سئول عنه ،نتيجة ارتكاب الطفل للجرمية.

العدد – 3511 :الخميس  18فبراير 2021

مادة ()32

ال يجوز �إيداع الأطفال �أو التحفظ عليهم �أو حب�سهم �أو �سجنهم مع غريهم من البالغني يف
مكان واحد ،ويراعى يف تنفيذ الإيداع �أو التحفظ �أو احلب�س �أو ال�سجن ت�صنيف الأطفال بح�سب
ال�سن واجلن�س ونوع اجلرمية ومدة العقوبة.

الباب الثالث
حماية الطفل من �سوء املعاملة
مادة ()33

ُين�ش�أ بالوزارة املعنية ب�شئون التنمية االجتماعية مركز ي�سمى «مركز حماية الطفل» ي�ضم
بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن الوزارة املعنية ب�شئون العدل ووزارات الداخلية وال�صحة
والرتبية والتعليم.

مادة ()34

يكون ملركز حماية الطفل جمل�س �إدارة ي�شكل كل ثالث �سنوات بقرار من الوزير املعني
ب�شئون التنمية االجتماعية ،من رئي�س من �أ�صحاب االخت�صا�ص و�أع�ضاء ميثلون الوزارات
واجلهات الآتية:
 -1الوزارة المعنية ب�شئون العدل.
 -2وزارة الداخلية.
 -3وزارة ال�صحة.
 -4وزارة التربية والتعليم.
 -5الوزارة المعنية ب�شئون التنمية االجتماعية.
 -6المجل�س الأعلى للمر�أة.
 -7الجهة المعنية ب�شئون الإعالم.
 -8ع�ضوين من م�ؤ�س�سات المجتمع المدني المخت�صة بالطفولة ،يختارهما الوزير المعني ب�شئون
التنمية االجتماعية.
ويتوىل جمل�س الإدارة املهام وال�صالحيات الآتية:
 -1و�ض���ع الخطط والبرامج الكفيل���ة بوقاية الطفل وحمايته من �س���وء المعاملة والإ�شراف على
تنفيذها.
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-2
-3
-4
-5
-6

التن�سيق مع كافة الجهات المعنية ،الر�سمية والأهلية ،ب�ش�أن حماية الطفل من �سوء المعاملة.
الإ�شراف على ن�شاط المركز و�أعماله.
تقديم الم�شورة للجهات المعنية ب�ش�أن حماية الطفل من �سوء المعاملة.
و�ض���ع خط���ط للدرا�سات والبحوث المتعلق���ة بظاهرة �سوء معاملة الأطف���ال والإ�شراف على
تنفيذها.
و�ضع الئحة داخلية لتنظيم عمل المركز ومواعيد اجتماع مجل�س الإدارة و�آلية اتخاذ قراراته
وتو�صياته.

مادة ()35

يتوىل رئي�س جمل�س �إدارة مركز حماية الطفل ر�سم �سيا�سة املركز يف �ش�أن حماية الطفل من
�سوء املعاملة وح�سن رعايته ،والإ�شراف على �سري العمل باملركز وعلى �أعماله و�أن�شطته.

مادة ()36

يتوىل مركز حماية الطفل املهام الآتية:
 -1و�ض���ع الخط���ط والبرامج الكفيلة بوقاي���ة الطفل وحمايته من �سوء المعامل���ة والإ�شراف على
تنفيذها.
 -2التن�سيق مع كافة الجهات المعنية ،الر�سمية والأهلية ،ب�ش�أن حماية الطفل من �سوء المعاملة.
 -3تقديم الم�شورة للجهات المعنية ب�ش�أن حماية الطفل من �سوء المعاملة.
 -4و�ض���ع خطط للدرا�س���ات والبحوث المتعلقة بظاه���رة �سوء معاملة الأطف���ال والإ�شراف على
تنفيذها.
� -5أية مهام �أخرى يرد الن�ص عليها في هذا القانون �أو في الئحته التنفيذية.

مادة ()37

يكون مركز حماية الطفل هو اجلهة املركزية التي تتوىل تقييم و�إيواء ومتابعة �شئون الأطفال
املعر�ضني ل�سوء املعاملة وتن�سيق اخلدمات التي تقدم لهم ولعائالتهم من قبل اجلهات املعنية،
وله يف �سبيل ذلك ممار�سة االخت�صا�صات الآتية:
 -1اتخاذ كافة التدابير المبا�شرة والعاجلة لحماية الطفل من �سوء المعاملة.
 -2درا�س���ة ح���االت م���ن تعر�ض م���ن الأطفال ل�س���وء المعاملة م���ن النواحي ال�صحي���ة والنف�سية
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واالجتماعية واالقت�صادية والقانونية ،واتخاذ الإجراءات المنا�سبة لها.
 -3متابع���ة حاالت من تعر�ض من الأطفال ل�سوء المعاملة ب�صفة دورية في حالة ت�سليمه �إلى ولي
�أمره �أو الم�سئول عنه.
 -4توفي���ر رعاي���ة بديلة خارج العائل���ة لمن تعر�ض من الأطف���ال ل�سوء المعامل���ة ب�صورة عاجلة
وم�ؤقتة ،وذلك �إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر �أو �إذا وقع اعتداء جن�سي عليه من ولي
�أمره �أو الم�سئول عنه �أو القائمين على �شئونه.
 -5اتخ���اذ كافة �إجراءات ت�أهيل الطفل الذي تعر�ض ل�سوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته �إلى
�أ�سرته بحال���ة طبيعية ،بما في ذلك العالج والت�أهيل النف�سي والدورات التثقيفية والتعليمية
وتنمي���ة المهارات االجتماعي���ة ومهارات حماية ال���ذات لدى الطفل ومعالج���ة الإدمان لدى
الوالدين �أو المتولي رعايته.
 -6توفير خط �ساخن لتلقي الحاالت �أو ال�شكاوى المتعلقة ب�سوء معاملة الأطفال.

مادة ()38

يعد رئي�س مركز حماية الطفل يف بداية كل �سنة مالية تقرير ًا �سنوي ًا عن ن�شاط املركز خالل
ال�سنة املالية ال�سابقة ،يت�ضمن حتديد ما يواجه املركز من معوقات واحللول املقرتحة ب�ش�أنها.
ويعر�ض رئي�س املركز التقرير على جمل�س الإدارة قبل م�ضي �شهرين من بداية ال�سنة املالية
ملناق�شته واملوافقة عليه ،وفور �إقرار املجل�س للتقرير يقوم رئي�س املركز برفعه �إىل الوزير املعني
ب�شئون التنمية االجتماعية م�شفوع ًا مبالحظات املجل�س عليه ،التخاذ ما يلزم.

مادة ()39

يعد مركز حماية الطفل �سج ًال خا�ص ًا تقيد فيه حاالت �سوء معاملة الأطفال ،ويكون كل
ما يدون يف هذا ال�سجل �سري ًا ال يجوز �إف�شا�ؤه �أو االطالع عليه �إال ب�إذن من النيابة املتخ�ص�صة
للطفل� ،أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �أو �إحدى حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل� ،أو �أية حمكمة
خمت�صة ،بح�سب الأحوال.

مادة ()40

يق�صد ب�سوء املعاملة يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،كل فعل �أو امتناع من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل �أذىً مبا�شر �أو غري مبا�شر للطفل يحول دون تن�شئته ومنوه على نحو �سليم و�آمن و�صحي،
وي�شمل ذلك �سوء املعاملة اجل�سدية �أو النف�سية �أو اجلن�سية �أو الإهمال �أو اال�ستغالل االقت�صادي.
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ويق�صد ب�سوء املعاملة اجل�سدية ،كل فعل من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل الإيذاء اجل�سدي املتعمد للطفل.
ويق�صد ب�سوء املعاملة النف�سية ،كل فعل من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل الإ�ضرار بالنمو النف�سي
وال�صحي للطفل.
ويق�صد ب�سوء املعاملة اجلن�سية ،تعري�ض الطفل لأي ن�شاط جن�سي ،مبا يف ذلك �إظهار العورة
�أو املداعبة �أو الإيالج (الفرجي �أو ال�شرجي) �أو ال�شروع فيه �أو تعري�ض الطفل مل�شاهدة الأفالم
�أو ال�صور الإباحية �أو ا�ستخدامه يف �إنتاجها �أو توزيعها ب�أي �شكل.
ويق�صد بالإهمال ،عدم قيام الوالدين �أو من يتوىل رعايته مبا يجب عليه القيام به للمحافظة
على حياة و�سالمة الطفل.
و�إذا وقع �سوء معاملة الطفل اجل�سدية �أو اجلن�سية من ويل �أمر الطفل �أو امل�سئول عنه ،تولت
النيابة العامة تعيني من ميثل الطفل قانون ًا.

مادة ()41

يحظر ا�ستغالل الطفل يف خمتلف �أ�شكال الإجرام املنظم وغري املنظم ،مبا يف ذلك زرع
�أفكار التع�صب والكراهية فيه ،وحتري�ضه على القيام ب�أعمال العنف والرتويع.

مادة ()42

ُيحظر ا�ستدراج الطفل وا�ستغالله عرب �شبكة الإنرتنت �أو �شبكات املعلومات الأخرى ،وغريها
من و�سائل االت�صال احلديثة ،يف �أمور منافية للآداب العامة والنظام العام �أو ال تتنا�سب مع
عمره.

مادة ()43

�إذا تبني للطبيب لدى فح�ص طفل �أنه قد تعر�ض لأي من حاالت �سوء املعاملة و�أن خروجه
من امل�ست�شفى يعر�ض حياته و�سالمته للخطر ،وجب عليه عدم ت�سليمه �إىل ويل �أمره �أو امل�سئول
عنه ،و�إبالغ مدير امل�ست�شفى الذي يعمل فيه بالأمر فور ًا ليتوىل �إبالغ مركز حماية الطفل �أو
النيابة املتخ�ص�صة للطفل التخاذ ما يلزم ،و�إذا اكت�شف الطبيب حالة الطفل يف عيادته اخلا�صة
وجب عليه الإبالغ بنف�سه.

مادة ()44

يجب على كل من و�صل �إىل علمه معلومات بوجود طفل يف �إحدى حاالت التعر�ض للخطر
املذكورة يف البنود من (� )1إىل ( )9من املادة ( )12من هذا القانون �أو �إحدى حاالت �سوء املعاملة
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املذكورة يف املادة ( )40منه� ،أن يبادر �إىل الإبالغ عن ذلك �إىل �أي من اجلهات املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )45من هذا القانون ،و�أن يزودها مبا قد يكون لديه من معلومات يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()45

ُتقدم البالغات وال�شكاوى عن حاالت تعر�ض الطفل للخطر �أو �سوء املعاملة �إىل �أي من
اجلهات الآتية:
 -1مركز حماية الطفل المن�صو�ص عليه في المادة ( )33من هذا القانون.
 -2النيابة العامة.
 -3مركز ال�شرطة.
 -4الجه���ات الم�سئول���ة بال���وزارة المعنية ب�شئ���ون الع���دل ووزارات الداخلية وال�صح���ة والتربية
والتعليم.
وعلى اجلهات املن�صو�ص عليها يف البنود من (� )2إىل ( )4من الفقرة الأوىل من هذه املادة
 يف حالة تبليغها عن �أي من حاالت تعر�ض الطفل للخطر �أو �سوء املعاملة � -أن تبادر �إىل �إخطارمركز حماية الطفل بكافة الوقائع التي مت التبليغ عنها.
ويحظر الك�شف عن هوية الطفل الذي تعر�ض حلالة من حاالت التعر�ض للخطر �أو ل�سوء
املعاملة �أو هوية من �أ�ساء معاملته عند ا�ستخدام املعلومات لن�شر التحليالت �أو الإح�صائيات �أو
التقارير الر�سمية.كما يحظر الك�شف عن هوية من قام بالتبليغ عن �أي من حاالت �سوء معاملة
الطفل �إال يف الأحوال التي يقررها القانون.

مادة ()46

�إذا ُقدم �إىل مركز حماية الطفل بالغ �أو �شكوى ب�أي حالة من حاالت تعر�ض الطفل للخطر
�أو �سوء املعاملة ،وجب عليه القيام مبا يلي:
-1ا�ستدع���اء الطف���ل �أو ولي �أمره �أو الم�سئ���ول عنه واال�ستماع �إلى �أقوالهم ف���ي مو�ضوع البالغ �أو
ال�شك���وى ،للتحقق من مدى جدية الأمر ،على �أن يج���ري ذلك داخل المركز ولي�س في مكان
�آخر .وفي الأحوال التي يتعذر على الطفل المثول بالمركز ،يجوز انتقال �أحد موظفي المركز
لال�ستماع �إلى �أقوال الطفل في مكان تواجده.
�-2إجراء الفح�ص الطبي للطفل للوقوف على مدى �إ�صابته ب�أي مر�ض ع�ضوي �أو نف�سي �أو مر�ض
ُينقل جن�سي ًا� ،أو �أي مر�ض �آخر ناتج عن تعر�ضه للخطر �أو �سوء المعاملة.
و�إذا ثبت للمركز �صحة البالغ �أو ال�شكوى و�أن الطفل قد تعر�ض بالفعل للخطر �أو �سوء

23

24

العدد – 3511 :الخميس  18فبراير 2021

املعاملة ،وجب عليه اتخاذ الآتي:
 -1اتخاذ تدبير �أو �أكثر من التدابير المذكورة في المادة ( )48من هذا القانون� ،إذا قدر �أن من
�ش�أن ذلك �إنهاء تعر�ض الطفل للخطر �أو �سوء المعاملة.
 -2الطل���ب م���ن النياب���ة المتخ�ص�صة للطف���ل � -إذا ر�أى مقت�ضي��� ًا لذلك � -أن تق���وم ب�إنذار ولي
�أم���ر الطفل �أو الم�سئول عنه كتاب���ة لو�ضع حد لأ�سباب تعري�ضه للخط���ر �أو �سوء معاملته� ،أو
الت�صرف في الأمر بال�شكل الذي يتراءى لها.
ويجوز لويل �أمر الطفل �أو امل�سئول عنه االعرتا�ض على الإنذار �أمام اللجنة الق�ضائية للطفولة
خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إعالنه ،ويتبع يف نظر هذا االعرتا�ض والف�صل فيه الإجراءات
املقررة لالعرتا�ض يف الأوامر اجلنائية ،ويكون القرار فيه نهائي ًا.

مادة ()47

�إذا ُوجد الطفل يف �إحدى حاالت التعر�ض للخطر �أو �سوء املعاملة رغم �إنذار ويل �أمره �أو
امل�سئول عنه من قبل النيابة املتخ�ص�صة للطفل على النحو املذكور يف الفقرة الثانية من املادة
( )46من هذا القانون ،وو�صل ذلك �إىل علم مركز حماية الطفل عن طريق بالغ �أو �شكوى ،وجب
على املركز القيام مبا يلي:
� -1إبالغ النيابة المتخ�ص�صة للطفل بالأمر التخاذ ما يلزم.
 -2عر����ض �أم���ر الطفل على اللجنة الق�ضائية للطفولة التي يجوز لها �أن تتخذ في �ش�أنه واحد ًا �أو
�أكثر من التدابير المن�صو�ص عليها في المواد من (� )14إلى ( )23من هذا القانون.

مادة ()48

�إذا ثبت ملركز حماية الطفل تعر�ض الطفل حلالة من حاالت �سوء املعاملة ،بعد حتقيق �أجراه
وفق الفقرة الأوىل من املادة ( )46من هذا القانون ،جاز له اتخاذ �أي من التدابري والإجراءات
الآتية:
 -1اتخ���اذ ما يل���زم لعالج الطفل من �أي مر�ض يك���ون قد �أ�صابه نتيجة تعر�ض���ه للخطر �أو �سوء
المعاملة.
� -2إبق���اء الطفل في محيط���ه العائلي مع ولي �أمره �أو الم�سئول عن���ه باتخاذ الإجراءات الالزمة
لرفع الخطر المحدق به وذلك في �آجال محددة وتحت رقابة المركز.
� -3إبق���اء الطف���ل في محيطه العائل���ي مع تنظيم ط���رق التدخل االجتماعي م���ن الجهة المعنية
بتقديم الخدمات االجتماعية والتربوية وال�صحية الالزمة للطفل وعائلته وم�ساعدتها.
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� -4إبق���اء الطف���ل في محيطه العائلي مع �أخ���ذ االحتياطات الالزمة لمن���ع كل ات�صال بينه وبين
الأ�شخا�ص الذين من �ش�أنهم �أن يمثلوا تهديد ًا ل�صحته �أو �سالمته البدنية �أو المعنوية.
 -5التو�صي���ة ل���دى اللجنة الق�ضائية للطفولة ب�إيداع الطف���ل – �إلى حين زوال الخطر عنه -لدى
�إح���دى العائالت الم�ؤتمنة �أو �إحدى م�ؤ�س�سات �أو جمعيات الرعاية االجتماعية �أو التربوية �أو
�إحدى الم�ؤ�س�سات ال�صحية �أو العالجية ،وذلك طبق ًا للإجراءات المقررة في هذا القانون.
 -6رف���ع الأمر �إل���ى المحكمة ال�شرعية المخت�ص���ة  -عند االقت�ضاء  -للنظر ف���ي �إلزام ولي �أمر
الطفل �أو الم�سئول عنه بنفقة وقتية للطفل ،ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولو
كان قيد الطعن فيه.
 -7اتخ���اذ م���ا يلزم من �إج���راءات عاجلة  -في ح���االت الخطر المحدق عل���ى الطفل  -لإخراج
الطف���ل من المكان الذي يتعر����ض فيه للخطر ونقله �إلى مكان �آم���ن ،وللمركز اال�ستعانة في
ذلك ب�أفراد ال�سلطة العامة عند االقت�ضاء.
ويعترب خطر ًا حمدق ًا كل فعل �أو امتناع يهدد حياة الطفل �أو �سالمته البدنية �أو النف�سية على
نحو ال ميكن تالفيه مبرور الوقت.

مادة ()49

ال يجوز نقل ح�ضانة الطفل املعر�ض للخطر �أو ل�سوء املعاملة �إال بحكم من املحكمة املخت�صة.
ويف احلاالت الطارئة ،يجوز ملركز حماية الطفل  -بعد احل�صول على �إذن من النيابة
املتخ�ص�صة للطفل  -نقل الطفل املعر�ض للخطر �أو ل�سوء املعاملة ب�شكل ي�ستحيل معه بقا�ؤه مع
ال�شخ�ص الذي يتوىل ح�ضانته �إىل مكان �آمن وتوفري الرعاية له ،على �أن يتم عر�ض الطفل على
املحكمة املخت�صة خالل �أربع وع�شرين �ساعة لإ�صدار قرارها ب�ش�أنه.
وللمركز �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إ�صدار حكم بنقل ح�ضانة الطفل �إىل �أ�سرة حا�ضنة
على �أن تكون من �أقاربه حتى الدرجة الرابعة ،ويف حالة عدم وجود �أقارب �ضمن هذه الدرجة،
ُتنقل احل�ضانة �إىل من تراه املحكمة �أه ًال لذلك.

مادة ()50

�إذا كان الطفل معر�ض ًا للخطر �أو �سوء املعاملة من قبل ويل �أمره �أو امل�سئول عنه ويف حاجة
عاجلة للحماية ،جاز ملركز حماية الطفل �أن يطلب من النيابة املتخ�ص�صة للطفل �إ�صدار قرار
م�ؤقت بنقله �إىل مكان �آخر �آمن يختاره املركز ،على �أن ُيعر�ض �أمر الطفل على املحكمة املخت�صة
يف �أول يوم عمل التخاذ القرار ب�ش�أنه� ،أو حتديد ال�شخ�ص �أو اجلهة التي ميكن �أن ت�شرف عليه
�أو ترعاه ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة ومقدار نفقته واملكلف ب�أدائها.
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مادة ()51

يقوم مركز حماية الطفل مبتابعة تنفيذ التدابري التي يتخذها يف البالغات وال�شكاوى املقدمة
�إليه ،وكذلك التدابري املكلف مبتابعة تنفيذها مبقت�ضى هذا القانون بالتن�سيق مع حماكم العدالة
الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �أو �أية جهة �أخرى معنية .وللمركز �أن يعيد النظر
فيما يتخذه من تدابري ،و�أن يو�صي ب�إعادة النظر يف التدابري املكلف مبتابعة تنفيذها ،وذلك
بالقدر الذي يحقق م�صلحة الطفل.
ويجب على امل�سئولني يف الدور وامل�ؤ�س�سات واملراكز وامل�ست�شفيات وغريها من الأماكن املودع
فيها �أطفال وفق ًا لأحكام هذا القانون ،التعاون مع املركز يف �أداء مهمته املذكورة يف الفقرة
الأوىل من هذه املادة ،و�إمداده باملعلومات عن خمتلف جوانب حالة الطفل املعني ،وب�أي تغيرّ
مفاجئ يف حالة الطفل �أو مر�ضه ال�شديد �أو موته �أو هروبه.

مادة ()52

ا�ستثنا ًء من �أحكام املادة ( )9من قانون الإجراءات اجلنائية ،ال ي�شرتط لرفع الدعوى
اجلنائية املتعلقة ب�سوء معاملة الطفل تقدمي �شكوى �شفهية �أو كتابية �إىل النيابة العامة �أو �إىل
�أحد م�أموري ال�ضبط الق�ضائي خالل املوعد املذكور يف ذات املادة.
ويف جميع الأحوال ،ال يجوز التنازل عن الدعوى اجلنائية املتعلقة ب�سوء معاملة الطفل.

الباب الرابع
العقوبات
مادة ()53

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب بال�سجن كل من
حتر�ش جن�سي ًا بطفل باملداعبة �أو �إظهار العورة �أو غ َّرر به مل�شاهدة ال�صور �أو الأفالم الإباحية
ب�أي �شكل من الأ�شكال مبا فيها �شبكة الإنرتنت �أو غريها من �شبكات املعلومات.

مادة ()54

يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنتني والغرامة التي ال تقل عن �ألفي دينار وال جتاوز خم�سة
�آالف دينار ،كل من ا�ستورد �أو �ص ّدر �أو �أنتج �أو �أعد �أو عر�ض �أو طبع �أو ر ّوج �أو حاز �أو بثّ �أية
�أعمال �إباحية ي�شارك فيها طفل �أو تتعلق باال�ستغالل اجلن�سي للطفل ،و ُيحكم مب�صادرة الأدوات
والآالت امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية والأموال املتح�صلة منها ،وغلق الأماكن حمل ارتكابها
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مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر ،وذلك كله مع عدم الإخالل بحقوق الغري ح�سن النية.
ومع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب بالعقوبة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ،كل من:
 -1ا�ستخ���دم الحا�سب الآلي �أو الإنترنت �أو غيرها من �شب���كات المعلومات �أو الر�سوم المتحركة
لإعداد �أو لمعالجة �أو لحفظ �أو لعر�ض �أو لطباعة �أو لن�شر �أو لترويج �أن�شطة �أو �أعمال �إباحية
تتعل���ق بتحري�ض الأطفال �أو ا�ستغالله���م في الدعارة والأعمال الإباحي���ة �أو الت�شهير بهم �أو
المتاجرة بهم.
 -2ا�ستخ���دم الحا�س���ب الآل���ي �أو �شبكة الإنترن���ت �أو غيرها م���ن �شبكات المعلوم���ات �أو الر�سوم
المتحركة لتحري�ض الأطفال على االنحراف �أو لت�سخيرهم في ارتكاب جريمة �أو على القيام
ب�أن�شطة �أو �أعمال غير م�شروعة �أو منافية للآداب ،ولو لم تقع الجريمة فع ًال.

مادة ()55

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخرُ ،يعاقب باحلب�س
وبالغرامة التي ال تقل عن مائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أوجب عليه القانون
�أو االتفاق رعاية طفل مل يتجاوز ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة من عمره وع ّر�ضه حلالة
من حاالت �سوء املعاملة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )40من هذا القانون ،وكان من �ش�أن هذا
التعري�ض �إحلاق �ضرر ج�سدي �أو نف�سي ج�سيم بالطفل.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن مائتي دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كان الطفل مل يبلغ من العمر خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة من
عمره.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا كان الطفل مل يبلغ ال�سابعة من عمره.
و�إذا ن�ش�أ عن اجلرمية موت الطفل �أو �إ�صابته بعاهة م�ستدمية دون �أن يعمد اجلاين �إىل
ذلك ،عوقب بالعقوبة املقررة جلرمية ال�ضرب املف�ضي �إىل املوت �أو �إىل العاهة امل�ستدمية ح�سب
الأحوال.
ويعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة وبالغرامة التي ال تزيد على �ألف دينار� ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،كل من خالف �أحكام املواد ( )43( ،)42( ،)41من هذا القانون.

مادة ()56

يعد ظرف ًا م�شدد ًا �إذا وقعت اجلرمية من بالغ على طفل مل يتجاوز ال�سابعة من عمره.
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مادة ()57

يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر كل من حر�ض طف ًال �أو �أكرهه على ارتكاب جرمية
�أو �أعده الرتكابها �أو �ساعده على ارتكابها �أو �سهل له ارتكابها ب�أي وجه.
ف�إذا حتقق الظرف املُ�شدد امل�شار �إليه يف املادة ( )56من هذا القانون وكان اجلاين من
�أ�صول الطفل �أو من امل�سئولني عن تربيته �أو مالحظته �أو كان الطفل ُم�س َّلم ًا �إليه مبقت�ضى القانون
�أو له �سلطة عليه� ،أو كان خادم ًا عند �أي ممن تقدم ذكرهم� ،أو �إذا وقعت اجلرمية على �أكرث من
طفل ،ولو يف �أوقات خمتلفة ،فال تقل العقوبة عن احلب�س ملدة �سنة.

مادة ()58

ُيعاقب كل من عر�ض طف ًال لإحدى حاالت اخلطر املذكورة يف املادة ( )12من هذا القانون
باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تزيد على �ألف دينار،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

مادة ()59

يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال جتاوز �ألفي دينار� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من:
� -1أدىل مبعلومات كاذبة �أو م�ضللة �أو �أعد تقرير ًا يخالف حقيقة الواقع ب�ش�أن �أي من حاالت
تعر�ض الطفل للخطر �أو �سوء معاملته ،مع علمه بذلك.
 -2احتجز �أو �آوى طف ًال تعر�ض للخطر �أو ل�سوء املعاملة بق�صد حجب احلماية املق ّررة له
مبوجب �أحكام هذا القانون.

مادة ()60

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال جتاوز
خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة احتجز �أو
حب�س �أو �سجن طف ًال مع بالغ �أو �أكرث يف مكان واحد ،باملخالفة حلكم املادة ( )32من هذا
القانون.

مادة ()61

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب بغرامة ال تقل
عن �ألف دينار وال جتاوز خم�سة �آالف دينار ،كل من ن�شر �أو �أذاع  -ب�أي من �أجهزة الإعالم
املقروءة �أو امل�سموعة �أو املرئية �أو ب�أية و�سيلة من و�سائل االت�صال احلديثة � -أية معلومات �أو
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بيانات �أو ر�سوم �أو �صور تتعلق بهوية الطفل بدون �إذن من حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل
املخت�صة �أو النيابة املتخ�ص�صة للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة  -بح�سب الأحوال -حال
عر�ض �أمره على اجلهات املعنية بالأطفال املعر�ضني للخطر �أو املخالفني للقانون.

مادة ()62

يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز �ألف دينار كل من �أخل بتعهداته حيال طفل
ت�سلمه مبوجب املادة ( )15من هذا القانون وترتب على ذلك ارتكاب الطفل جرمية �أو الوقوع يف
�إحدى حاالت التعر�ض للخطر املن�صو�ص عليها يف املادة ( )12من هذا القانون.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال جتاوز �سنة والغرامة التي ال تقل عن
ثالثمائة دينار وال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني� ،إذا كان من ت�سلم الطفل قد �أخل
بتعهداته �إخال ًال ج�سيم ًا.

مادة ()63

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهر والغرامة التي ال تزيد على مائتي دينار� ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،كل من �أخفى طف ًال ُح ِكم �أو تقرر ت�سليمه ل�شخ�ص �أو جهة طبق ًا لأحكام هذا
القانون� ،أو دفعه للفرار �أو �ساعده على ذلك.

مادة ()64

يعاقب بغرامة ال جتاوز مائتي دينار كل من:
 -1خالف �أحكام المواد ( 51( ،)44( ،)25( ،)20( ،)17( ،)15فقرة ثانية) )80( ،من هذا
القانون.
 -2خالف مقت�ضيات الإنذار المن�صو�ص عليه في البند ( )2من الفقرة الثانية من المادة ()46
من هذا القانون.
 -3ت�سلم طف ًال بمقت�ضى �أحكام هذا القانون وخالف مقت�ضيات قرار ت�سليم الطفل.

الباب اخلام�س
�أحكام ختامية
مادة ()65

ت�سري �أحكام انق�ضاء الدعوى اجلنائية بال�صلح �أو الت�صالح ،املقررة يف قانون الإجراءات
اجلنائية �أو يف �أي قانون �آخر ،على اجلرائم التي يرتكبها الطفل.
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مادة ()66

يكون للأطفال املجني عليهم �أو ال�شهود ،يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة ،احلق يف
اال�ستماع �إليهم وتفهم مطالبهم ،ومعاملتهم مبا يحفظ كرامتهم وي�ضمن �سالمتهم البدنية
والنف�سية والأدبية ،واحلق يف احلماية وامل�ساعدة ال�صحية واالجتماعية والقانونية و�إعادة
الت�أهيل والدمج يف املجتمع ،وذلك يف �ضوء املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ب�ش�أن توفري العدالة
للأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.
ويكون للأطفال املُتهمني ذات احلقوق املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ،يف جميع
مراحل ال�ضبط والتحقيق واملحاكمة والتنفيذ ،ف�ض ًال عن حقهم يف احل�صول على كافة املعلومات
ب�ش�أن التهم املوجهة �إليهم ،مع اال�ستعانة ُمبرتجم كلما دعت احلاجة ،وذلك يف �ضوء املبادئ
التوجيهية للأمم املتحدة ب�ش�أن توفري العدالة للأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.

مادة ()67

للطفل احلق يف كافة �أ�شكال امل�ساعدة القانونية والق�ضائية ،ويجب �أن يكون له يف مواد
اجلنايات حمام يدافع عنه يف مرحلة املحاكمة ،ف�إن مل يكن قد اختار حمامي ًا تولت املحكمة
املخت�صة ندب حمام للدفاع عنه ،وذلك طبق ًا للقواعد املقررة يف قانون الإجراءات اجلنائية.

مادة ()68

يجب �إخطار ويل �أمر الطفل �أو امل�سئول عنه – بح�سب الأحوال  -بالطرق املقررة قانون ًا،
بكل قرار �أو �إجراء ُيتخذ يف حق الطفل .ولكل من ه�ؤالء �أن يتظلم مل�صلحة الطفل من ذلك القرار
�أو الإجراء �أو يطعن عليه بطرق الطعن املقررة يف القوانني.

مادة ()69

ال يحب�س احتياطي ًا الطفل الذي مل يتجاوز خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة ،ويجوز للنيابة
املتخ�ص�صة للطفل التحفظ عليه لدى �إحدى م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية مدة ال تزيد على
�أ�سبوع وتقدميه عند كل طلب �إذا كانت ظروف الدعوى ت�ستدعي التحفظ عليه ،على �أال تزيد مدة
التحفظ على �أ�سبوع ،ما مل ت�أمر حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل املخت�صة مبدها وفق ًا لقواعد
احلب�س االحتياطي املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية.
ويجوز ،بد ًال من الإجراء املن�صو�ص عليه يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ،الأمر بت�سليم
الطفل �إىل ويل �أمره �أو امل�سئول عنه مع التعهد ب�إح�ضاره عند كل طلب.
ويجوز ا�ستبدال احلب�س االحتياطي للطفل الذي جتاوز عمره خم�س ع�شرة �سنة ميالدية
كاملة ب�أحد التدابري املن�صو�ص عليها يف املواد ( )26 ،25 ،22 ،21 ،20من هذا القانون.
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مادة ()70

ال يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدين على املحكوم عليه الذي مل يكن قد �أمت من العمر
ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة وقت التنفيذ به.

مادة ()71

ال يجوز �أن يح�ضر حماكمة الطفل �أمام حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة
الق�ضائية للطفولة �إال ويل �أمره �أو امل�سئول عنه بح�سب الأحوال ،وال�شهود واملحامون ،ومن جتيز
له املحكمة احل�ضور ب�إذن خا�ص.
وللمحكمة �أو اللجنة �أن ت�أمر ب�إخراج الطفل من اجلل�سة بعد �س�ؤاله �أو ب�إخراج ويل �أمره �أو
امل�سئول عنه �إذا ر�أت �ضرورة لذلك ،وال يجوز احلكم بالإدانة �إال بعد �إفهام الطفل ما مت يف غيبته
من �إجراءات.
ويجوز �إعفاء الطفل من ح�ضور املحاكمة بنف�سه �إذا اقت�ضت م�صلحته ذلك ،ويكتفى بح�ضور
ويل �أمره �أو امل�سئول عنه نيابة عنه ،ويف هذه احلالة يعترب احلكم ح�ضوري ًا.

مادة ()72

يكون للموظفني الذين يخولهم الوزير املعني ب�شئون العدل باالتفاق مع الوزير املعني ب�شئون
التنمية االجتماعية� ،سلطة ال�ضبط الق�ضائي  -يف دوائر اخت�صا�صهم  -فيما يخت�ص باجلرائم
التي تقع من الأطفال �أو التي تقع عليهم وحاالت تعر�ضهم للخطر �أو �إ�ساءة معاملتهم ،و�سائر
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

مادة ()73

ا�ستثنا ًء من حكم الفقرة الأوىل من املادة ( )4من هذا القانون ،تخت�ص املحكمة الكربى
اجلنائية بنظر ق�ضايا اجلنايات التي يتهم فيها الأطفال الذين تتجاوز �أعمارهم خم�س ع�شرة
�سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية ،متى �أ�سهم يف ارتكاب اجلرمية �شخ�ص بالغ �أو �أكرث،
ويعاون املحكمة خبريان من اخلرباء املن�صو�ص عليهم يف املادة ( )8من هذا القانون تندبهما
املحكمة من بني ه�ؤالء اخلرباء ،على �أن يكون �أحدهما على الأقل من الن�ساء.
وقبل �أن ت�صدر حكمها ،يجب على املحكمة �أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه،
م�ستعينة يف ذلك ب�آراء من تراه من اخلرباء وغريهم ،و�أن تفرد مداول ًة م�ستقل ًة مل�س�ألة ثبوت
اجلرمية املن�سوبة للطفل وما ينا�سبها من عقوبة.
وتخت�ص حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية بنظر الطعون يف الأحكام التي ت�صدرها
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املحكمة الكربى اجلنائية يف الق�ضايا املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة ،وفق ًا للإجراءات
واملواعيد املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية.

مادة ()74

ين�شئ اخلرباء املن�صو�ص عليهم يف املادة ( )8من هذا القانون لكل طفل من الأطفال
املعرو�ضني على حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة ،ملف ًا يت�ضمن
تقرير ًا كام ًال بحالته التعليمية والنف�سية والعقلية والبدنية واالجتماعية ،وعلى حمكمة العدالة
الإ�صالحية للطفل املخت�صة �أو اللجنة الت�صرف يف الدعوى على �ضوء ما ورد يف هذا امللف.
ويجب على املحكمة �أو اللجنة قبل الف�صل يف الدعوى �أن تناق�ش وا�ضعي التقارير املذكورة
يف الفقرة الأوىل من هذه املادة فيما ورد بها ،ولها �أن ت�أمر بدرا�سة �إ�ضافية حلالة الطفل حمل
امل�ساءلة.

مادة ()75

ال تقبل الدعاوى املدنية اخلا�صة بالأطفال �أمام حماكم العدالة الإ�صالحية للطفل.

مادة ()76

يكون احلكم �أو القرار ال�صادر على الطفل ب�أي من التدابري املن�صو�ص عليها يف املواد من
(� )14إىل ( )26من هذا القانون واجب التنفيذ ولو مع ح�صول ا�ستئنافه �أو التظلم منه.

مادة ()77

ال يجوز ا�ستئناف الأحكام والقرارات التي ت�صدر بالتوبيخ �أو بالت�سليم وفق �أحكام املادتني
( )14و( )15من هذا القانون �إال خلط�أ يف تطبيق القانون �أو بطالن يف احلكم �أو بطالن يف
الإجراءات �أثر فيه.

مادة ()78

�إذا ُحكم على طفل بعقوبة جنائية باعتبار �أنه جتاوز خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة من
عمره ،ثم ثبت ب�أوراق ر�سمية �أنه مل يتجاوزها وقت ارتكاب اجلرمية ،وجب على النيابة العامة،
من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب من الطفل املحكوم عليه �أو ممن ميثله قانون ًا ،رفع الأمر �إىل
حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل التي �أ�صدرت احلكم لإعادة النظر فيه.
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و�إذا ُحكم على متهم بعقوبة جنائية باعتبار �أنه جتاوز ثماين ع�شرة �سنة ميالدية كاملة من
عمره ،ثم ثبت ب�أوراق ر�سمية �أنه مل يبلغها وقت ارتكاب اجلرمية ،وجب على النيابة العامة ،من
تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب من املحكوم عليه �أو من ميثله ،رفع الأمر �إىل املحكمة التي �أ�صدرت
احلكم لإعادة النظر فيه.
ويف احلالتني ال�سابقتني ،يجب على املحكمة وقف تنفيذ احلكم ،ويجوز �إيداع الطفل �إحدى
م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية طبق ًا للمادة ( )69من هذا القانون.
و�إذا حكم على متهم باعتباره طف ًال ثم ثبت ب�أوراق ر�سمية �أنه جتاوز ثماين ع�شرة �سنة
ميالدية كاملة ،وقت ارتكاب اجلرمية ،وجب على النيابة املتخ�ص�صة للطفل  -من تلقاء نف�سها
�أو بنا ًء على طلب من املجني عليه �إن وجد �أو من ميثله  -رفع الأمر �إىل حمكمة العدالة الإ�صالحية
للطفل التي �أ�صدرت احلكم لتعيد النظر فيه والت�صرف يف الدعوى وفق الإجراءات املعمول بها.

مادة ()79

يتوىل رئي�س حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل الف�صل يف جميع املنازعات و�إ�صدار
القرارات والأوامر املتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر التي ت�صدرها املحكمة ،على �أن
يطبق القواعد املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية .ويكون لرئي�س اللجنة الق�ضائية
للطفولة االخت�صا�ص نف�سه بالن�سبة لقرارات اللجنة.
ويقوم �أحد ق�ضاة حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل �أو �أحد اخلرباء لديها – بنا ًء على
ندب من رئي�س املحكمة  -بزيارات دورية للأطفال املودعني ب�أحكام وقرارات املحكمة يف دور
وم�ؤ�س�سات ومراكز الت�أهيل والتدريب والرعاية االجتماعية وامل�ست�شفيات ،وغريها من الأماكن
للتحقق من تنفيذ �أحكام وقرارات املحكمة ،و�إعداد تقارير عن حالتهم وتقدميها �إىل رئي�س
املحكمة كل �ستة �أ�شهر التخاذ الالزم .ويتوىل اخلبري ع�ضو اللجنة الق�ضائية للطفولة القيام
بالعمل نف�سه وبذات الطريقة بالن�سبة لقرارات اللجنة.
ويف �ضوء التقارير املذكورة يف الفقرة الثانية من هذه املادة ،تقرر املحكمة �أو اللجنة ما
تراه ب�ش�أن الطفل ،مبراعاة الإجراءات وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ويف قانون
الإجراءات اجلنائية.

مادة ()80

يجب على امل�سئولني يف دور وم�ؤ�س�سات ومراكز الت�أهيل والتدريب والرعاية االجتماعية
وامل�ست�شفيات املودع فيها �أطفال ب�أحكام �أو �أوامر �أو قرارات من حمكمة العدالة الإ�صالحية
للطفل املخت�صة �أو اللجنة الق�ضائية للطفولة �إمداد الق�ضاة �أو اخلرباء املكلفني مبتابعة �شئون
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�أولئك الأطفال بكافة املعلومات عن خمتلف جوانب حالة الطفل املعني ،ليتمكنوا من �إعداد
التقارير املذكورة يف املادة ( )79من هذا القانون.
ويجب على امل�سئولني يف الدور وامل�ؤ�س�سات واملراكز املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة،
�إبالغ املحكمة �أو اللجنة  -بح�سب الأحوال  -ب�أي تغري مفاجئ يف حالة الطفل �أو مر�ضه ال�شديد
�أو موته �أو هروبه.

مادة ()81

ال ينفذ �أي تدبري من التدابري املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )14إىل ( )26من هذا القانون
�أُغفل تنفيذه �سنة كاملة من يوم النطق به� ،إال بقرار من رئي�س حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل
املخت�صة �أو رئي�س اللجنة الق�ضائية للطفولة ،بنا ًء على طلب النيابة املتخ�ص�صة للطفل وبعد
�أخذ ر�أي اخلبري.

مادة ()82

ال يلتزم الطفل ب�أداء �أية ر�سوم �أو م�صاريف للتقا�ضي �أمام اللجنة الق�ضائية للطفولة وجميع
املحاكم يف الدعاوى املرتبطة بتطبيق �أحكام هذا القانون.

مادة ()83

يكون تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية املحكوم بها على الأطفال الذين جاوزت �أعمارهم
خم�س ع�شرة �سنة ميالدية كاملة يف مراكز خا�صة للإ�صالح والت�أهيل ي�صدر بتنظيمها قرار من
وزير الداخلية باالتفاق مع الوزير املعني ب�شئون التنمية االجتماعية.
ف�إذا بلغ الطفل �سن احلادية والع�شرين �أثناء تنفيذ العقوبة ،تنفذ عليه املدة املتبقية من
العقوبة يف �أحد املراكز التابعة مل�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل .ومع ذلك ،يجوز ا�ستمرار التنفيذ على
الطفل يف مركز الإ�صالح والت�أهيل املن�صو�ص عليه يف الفقرة الأوىل من هذه املادة �إذا مل يكن
هناك خطورة من ذلك وكانت املدة الباقية من العقوبة ال جتاوز �ستة �أ�شهر.

مادة ()84

ُين�ش�أ لكل طفل و ّقعت عليه عقوبة �أو تدبري ملف تنفيذ خا�ص به ،ي�ضم �إليه ملف املو�ضوع
وتودع فيه جميع الأوراق املتعلقة بالتنفيذ ،كما ُيثبت فيه ما ي�صدر يف �ش�أن التنفيذ من قرارات
و�أوامر و�أحكام ،يعر�ض هذا امللف على رئي�س حمكمة العدالة الإ�صالحية للطفل املخت�صة �أو
رئي�س اللجنة الق�ضائية للطفولة قبل اتخاذ �أي �إجراء يتعلق بالطفل ،مما يدخل يف اخت�صا�ص
املحكمة �أو اللجنة مبقت�ضى هذا القانون.
وال تدرج الأحكام ال�صادرة �ضد الطفل يف �صحف �أ�سبقياته ،فيما عدا تلك التي ت�ست�صدر
للجهات التي حتددها الالئحة التنفيذية.
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مادة ()85

تكون للجهة املخت�صة بوزارة الداخلية كافة ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف القوانني
املختلفة ويف هذا القانون ،بالن�سبة للجرائم التي تقع من الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل حاالت التعر�ض
للخطر التي يوجدون فيها ،مع مراعاة اخت�صا�صات مركز حماية الطفل.

مادة ()86

يكون للطفل � -أثناء تنفيذ �أي من العقوبات �أو التدابري املن�صو�ص عليها يف هذا القانون –
احلق يف متابعة تعليمه يف مراحل التعليم املختلفة ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط والإجراءات ال�صادرة
مبوجب قانون م�ؤ�س�سة الإ�صالح والت�أهيل ال�صادر بالقانون رقم ( )18ل�سنة .2014

مادة ()87

مع مراعاة الفقرة الرابعة من املادة ( )1من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )15ل�سنة  ،1976ت�شكل جلنة ق�ضائية من رئي�س حمكمة العدالة الإ�صالحية الكربى
للطفل وقا�ضي حمكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى للطفل وقا�ضي تنفيذ العقاب وع�ضو من
النيابة العامة تخت�ص بتلقي طلبات ا�ستبدال العقوبات املق�ضي بها قبل نفاذ هذا القانون بنا ًء
على تقرير من مركز الإ�صالح والت�أهيل تقدمه النيابة العامة ،وي�صدر قرار من املجل�س الأعلى
للق�ضاء بتنظيم �آلية عمل اللجنة وحتديد مواعيد جل�ساتها.

مادة ()88

ال تخل �أحكام هذا القانون باخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري بنظر اجلرائم الداخلة يف
اخت�صا�صه وفق ًا لأحكام قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة
 ،2002على �أن تطبق املحاكم والنيابة الع�سكرية كافة الإجراءات والعقوبات والتدابري املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون.
ويتم تعيني اخلرباء الأخ�صائيني يف املجاالت االجتماعية والنف�سية لدى املحاكم الع�سكرية
وتنظيم عملهم بقرار ي�صدر من القائد العام لقوة دفاع البحرين ،على �أن يحلفوا قبل مبا�شرة
عملهم اليمني املذكورة يف الفقرة الثانية من املادة ( )8من هذا القانون �أمام وزير �شئون الدفاع.

مادة ()89

تطبق الأحكام الواردة يف قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية فيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص يف هذا القانون.
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