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قانون رقم )37( ل�صنة 2012

باإ�صدار قانون الطفل

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة    

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون الجن�شية  البحرينية لعام 1963، وتعديالته،

والوفيات،  المواليد  ت�شجيل  تنظيم  ب�شاأن   1970 ل�شنة   )6( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

وتعديالته،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة، وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 1976 ب�شاأن الأحداث،

 ،1976 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  في  العمل  قانون  وعلى 

وتعديالته،

من  للوقاية  ال�شحية  الحتياطات  ب�شاأن   1977 ل�شنة    )14( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الأمرا�س المعدية،

وعلى قانون المرور ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )9( ل�شنة 1979 ،

وعلى قانون المحاماة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980، وتعديالته،

وعلى قانون الولية على المال ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986،

اتفاقية  اإلى  البحرين  دولة  ان�شمام  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )16( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

المعدل   ،1989 نوفمبر  في  العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي  الطفل  لحقوق  المتحدة  الأمــم 

بالمر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 2000،

وترويج  وت�شويق  ا�شتعمال  الرقابة على  ب�شاأن  ل�شنة 1995  بقانون رقم )4(  المر�شوم  وعلى 

بدائل لبن الأم،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن الموؤ�ش�شات التعليمية الخا�شة،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2000 ب�شاأن الح�شانة الأ�شرية،

اكت�شاب  دعــاوى  اإجــراءات  تنظيم  ب�شاأن   2000 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الأ�شماء والألقاب وتعديلها،

وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،
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المعدل  ل�شنة 2002،  بالمر�شوم بقانون رقم )33(  العمالية ال�شادر  النقابات  وعلى قانون 

بالقانون رقم )49( ل�شنة 2006،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002،

وعلى قانون التعليم رقم )27( ل�شنة 2005،

وعلى القانون رقم )34( ل�شنة 2005 باإن�شاء �شندوق النفقة،

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شمان الجتماعي،

وعلى القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل المعاقين،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2007 ب�شاأن مكافحة الت�شّول والت�شرد،

وعلى قانون الإتجار بالأ�شخا�س رقم )1( ل�شنة 2008،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2009 باإ�شدار قانون اأحكام الأ�شرة )الق�شم الأول(،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون  رقم )48( ل�شنة 2010،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

ُيعمل باأحكام قانون الطفل المرافق.

المادة الثانية

الإدارية  التنفيذية والقرارات  اللوائح  القانون  اأحكام هذا  المعنية بتطبيق  الوزارات  ت�شدر 

الم�شار اإليها خالل �شتة اأ�شهر من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�صى اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريخ : 19رم�شان 1433هـ

الموافق: 7 اأغ�شط�س 2012م
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قانون الطفل

الباب الأول

اأحكاٌم عاّمة

مادة )1(

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المنا�شبة 

لتن�شئتهم تن�شئة �شحيحة من كافة النواحي.

مادة )2(

ب�شبب  تمييز  دون  القانون  هذا  في  عليها  المن�شو�س  بالحقوق  التمتع  للطفل  الدولة  تكفل 

عليه  ن�شت  ما  مع مراعاة  العقيدة  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  الإعاقة  اأو  اللون  اأو  الأ�شل  اأو  الجن�س 

القوانين النافذة الأخرى من اأحكام ومزايا خا�شة بالطفل البحريني.

مادة )3(

المتعلقة  الإجــراءات  اأو  القرارات  جميع  في  الأولوية  الف�شلى  وم�شالحه  الطفل  لحماية  تكون 

بالطفولة اأيًا كانت الجهة التي ت�شدرها اأو تبا�شرها.

مادة )4(

يق�شد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني ع�شرة �شنة ميالدية كاملة وذلك 

مع مراعاة القوانين النافذة الخا�شة المنّظمة لمن هم دون هذا ال�شن.

ويكون اإثبات �شن الطفل بموجب �شهادة ميالد اأو بطاقة �شخ�شية اأو اأي م�شتند ر�شمي اآخر.

ب�شاأنها  ي�شدر  التي  الجهات  بمعرفة  ال�شن  تقرير  يتم  الم�شتند  هذا  وجود  عدم  حال  وفي 

قرار من وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف بالتفاق مع وزير ال�شحة.

مادة )5(

ل يجوز اأن ين�شب الطفل اإلى غير والديه ويحظر التبني.

مادة )6(

�شجالت  في  الميالد  ال�شم عند  وي�شجل هذا  يميزه،  ا�شم  له  يكون  اأن  في  الحق  لكل طفل 

ال�شم  يكون  اأن  يجوز  ول  والوفيات،  المواليد  بت�شجيل  الخا�س  القانون  لأحكام  وفقًا  المواليد 

منطويًا على تحقير اأو مهانة لكرامة الطفل اأو منافيًا للعقائد الدينية.

مادة )7(

المن�شو�س  حقوقه  جوهر  اأو  �شحته  اأو  ب�شالمته  الإ�شرار  عدم  الطفل  ت�شغيل  في  يراعى 

عليها في هذا القانون، كما تراعى اأحكام قوانين العمل في المملكة.
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مادة )8(

يكون للطفل الأولوية في الح�شول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية اأو تلك التي 

هي من �شنع الإن�شان اأو الحروب.

مادة )9(

التوعية  واإعداد برامج  التلوث،  اأخطار  بيئة خالية من  الدولة ب�شمان حق الطفل في  تلتزم 

والتربية البيئية، واإ�شدار القرارات التي تقوم من خاللها الأجهزة المعنية  بن�شر الوعي وتنمية 

الح�س البيئي.

مادة )10(

اأر�شًا  لها،  والــولء  للبحرين  والوفاء  الوطنية،  بهويته  العتزاز  على  الطفل  تن�شئة  تكون 

وغر�س   والإ�شالمية،  والعربية  الوطنية  والثوابت  للقيم  الح�شاري  بالنتماء  و�شعورًا  وتاريخًا 

ثقافة التاآخي الإن�شاني والنفتاح على الآخر.

مادة )11(

ت�شكل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجل�س الوزراء برئا�شة وزير حقوق الإن�شان والتنمية 

الجتماعية وت�شم في ع�شويتها ممثلين من وزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية، ووزارة 

�شوؤون  وهيئة  العامة،  والنيابة  للمراأة،  الأعلى  والمجل�س  والتعليم،  التربية  ووزارة  الداخلية، 

ووزارة  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  ووزارة  ال�شحة،  ووزارة  العمل،  ووزارة  الإعالم، 

موؤ�ش�شات  من  وع�شوين  والريا�شة،  لل�شباب  العامة  والموؤ�ش�شة  البحرين،  وجامعة  الخارجية، 

المجتمع المدني المخت�شة بالطفولة.

مادة )12(

تخت�س اللجنة الوطنية للطفولة بما يلي:

وتعزيز  تطوير  على  بالطفولة  المعنية  الجهات  ت�شاعد  للطفولة  وطنية  ا�شتراتيجية  اقتراح   -1

م�شروعاتها وبرامجها التي تخدم وت�شمن حقوق الطفل.

2- ر�شد ودرا�شة الم�شاكل والحتياجات الأ�شا�شية للطفولة واقتراح الحلول المنا�شبة لها بما 

مملكة  في  المخت�شة  الر�شمية  الجهات  اإلــى  والتو�شيات  الت�شريعات  اقــتــراح  ذلــك  في 

البحرين.

يتعلق  فيما  الأهلية  والموؤ�ش�شات  الحكومية  الأجــهــزة  مختلف  بين  والــتــعــاون  التن�شيق   -3

بالطفولة.

مجال  في  العاملة  المخت�شة  والدولية  والعربية  الإقليمية  والهيئات  المنظمات  مع  التعاون   -4

الطفولة وال�شتفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق اأهدافها.

البحرين  مملكة  في  بالطفولة  يتعلق  ما  لكل  تف�شيلية  معلومات  قاعدة  اإن�شاء  على  العمل   -5

وال�شعي اإلى متابعة تحديثها بالتن�شيق مع كافة الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية. 
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وخا�شة  المملكة،  عليها  وقعت  التي  الدولية  بالتفاقيات  الخا�شة  الوطنية  التقارير  اإعداد   -6

التفاقية الدولية لحقوق الطفل.

الباب الثاني

�صحة الطفل

الف�صل الأول

الرعاية ال�صحية

مادة )13(

خدمات  وكذلك  الــولدة  قبل  الحامل  لــالأم  الــدوري  الفح�س  خدمات  توفير  الدولة  تكفل 

تلتزم  كما  والخطيرة،  الوراثية  الأمرا�س  عن  للك�شف  الــولدة  عند  للطفل  الــدوري  الفح�س 

بتوفير خدمات الفحو�شات الدورية للتاأكد من النمو ال�شحي وال�شليم للطفل.

وي�شدر وزير ال�شحة قرارًا يت�شمن قائمة بتلك الأمرا�س.

دون  وذلك  المعدية،  الأمرا�س  من  الواقية  بالتطعيمات  وتح�شينه  الطفل  تطعيم  ويجب 

مقابل، وفقًا للنظم والأماكن التي تحددها وزارة ال�شحة.

ويقع واجب تطعيم وتح�شين الطفل على عاتق الوالدين اأو المتولي رعايته. 

له  مرخ�س  خا�س  طبيب  بوا�شطة  الواقية  بالتطعيمات  تح�شينه  اأو  الطفل  تطعيم  ويجوز 

التح�شين  اأو  للتطعيم  الطفل  تقديم  واجب  عليه  يقع  من  يقدم  اأن  ب�شرط  المهنة،  بمزاولة 

�شهادة تثبت ذلك اإلى الجهات ال�شحية الر�شمية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

مادة )14(

ت�شخي�شه،  تم  الطفل عالجه من مر�س خطير  رعاية  المتولي  اأو  الوالدين  رف�س  في حال 

ومن الممكن ال�شفاء منه، للطبيب ال�شت�شاري عر�شه حاًل على لجنة طبية متخ�ش�شة، لإبداء 

الوالدان  باأهمية و�شرورة العالج، واإذا رف�س  اأو المتولي رعايته  الوالدين  الراأي ب�شاأنه واإبالغ 

العالج  وتوفير  الطفل  لحماية  التدخل  ال�شحة  لوزارة  جاز  عالجه،  الطفل  رعاية  المتولي  اأو 

الالزم له.

الف�صل الثاني

ال�صجل ال�صحي للطفل

مادة )15(

اأ- يكون للطفل �شجل �شحي للفح�س الدوري، ت�شجل فيه الحالة ال�شحية للطفل والفحو�شات 

الدورية والتطعيمات ويبقى ال�شجل في المركز ال�شحي وعند دخول الطفل للمدر�شة ينتقل 

المتابعة الدورية لحالة الطفل ال�شحية طوال  ال�شجل لل�شحة المدر�شية وت�شجل به نتيجة 

مراحل التعليم المدر�شي. 



10
العدد: 3064 - الخميس 9 أغسطس 2012

والأمرا�س  الدم  وف�شيلة  ال�شخ�شية  البيانات  فيها  ي�شجل  �شحية  بطاقة  طفل  لكل  يكون  ب- 

المزمنة التي يعاني منها ونوع الإعاقة اإن وجدت، وت�شلم لوالديه اأو المتولي رعايته.

وتحدد بقرار من وزير ال�شحة القواعد التي تنظم كاًل من ال�شجل والبطاقة وبياناتهما.

الف�صل الثالث

غذاء الطفل

مادة )16(

والأطفال  الر�شع  لتغذية  المخ�ش�شة  والم�شتح�شرات  الأغذية  ا�شتيراد  اأو  ت�شنيع  يحظر 

للمقايي�س  مطابقة  كانت  اإذا  اإل  غذائية  اإ�شافات  اأي  اأو  حافظة  اأو  ملونة  مواد  لها  الم�شاف 

والموا�شفات الوطنية اأو الخليجية التي ت�شدر بقرار من وزير ال�شناعة والتجارة بالتن�شيق مع 

وزير ال�شحة.

ويجب اأن تكون اأغذية الأطفال واأوعيتها خالية من المواد ال�شارة بال�شحة ومن الجراثيم 

المر�شية التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير ال�شحة.

مادة )17(

يحظر تداول اأغذية وم�شتح�شرات الأطفال اأو الإعالن عنها باأي طريقة من طرق الإعالن، 

اإل بعد ت�شجيلها والح�شول على ترخي�س بتداولها وبطريقة الإعالن عنها من وزارة ال�شحة، 

وزير  مع  بالتن�شيق  ال�شحة  وزير  من  قرار  بتحديدها  ي�شدر  التي  والإجــراءات  لل�شروط  وفقًا 

ال�شناعة والتجارة.

الباب الثالث

الرعاية الجتماعية

الف�صل الأول

دور الح�صانة

مادة )18(

�شن  يبلغوا  لم  الذين  الأطفال  لرعاية  يخ�ش�س  منا�شب  مكان  كل  للح�شانة  دارًا  يعتبر 

تقوم  والتي  الجتماعية  والتنمية  الإن�شان  حقوق  وزارة  قبل  من  الدور  هذه  وترخ�س  الرابعة. 

بالرقابة والإ�شراف عليها .

الخا�شة  التنفيذية  والقرارات  الأحكام  الجتماعية  والتنمية  الإن�شان  حقوق  وزير  وي�شدر 

بذلك.

مادة )19(

تهدف دور الح�شانة اإلى تحقيق الأغرا�س الآتية:

1- رعاية الأطفال اجتماعيًا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
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2- تهيئة الأطفال بدنيًا وثقافيًا ونف�شيًا واأخالقيًا تهيئة �شليمة، بما يتفق مع اأهداف المجتمع 

وقيمه الدينية.

3- ن�شر الوعي بين اأ�شر الأطفال لتن�شئتهم تن�شئة �شليمة.

4- تقوية وتنمية الروابط الجتماعية بين الدار واأ�شر الأطفال.

وزير  ال�شابقة، قرار من  الأغرا�س  تكفل تحقيق  التي  والأ�شاليب  الو�شائل  بتحديد  5- وي�شدر 

حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية.

مادة )20(

لالأحكام  وفقًا  للح�شانة  دور  باإن�شاء  العتبارّيين  اأو  الطبيعّيين  لالأ�شخا�س  الترخي�س  يتم 

التي ي�شدر بها قرار من وزير حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية.

تقديم  تاريخ  من  يومًا(  )ثالثين  خالل  رف�شه  اأو  الترخي�س  بمنح  القرار  ي�شدر  اأن  ويجب 

الطلب، ويعتبر عدم البت في الطلب خالل المدة المذكورة رف�شًا للطلب. 

المخت�شة خالل )ثالثين  المحكمة  اأمام  الطعن  اأو حكمًا  رف�س طلبه �شراحة  لمن  ويجوز 

يومًا( من تاريخ اإعالنه بقرار الرف�س اأو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت بالطلب.

ويلتزم المرخ�س له بو�شع لئحة داخلية خالل )ثالثين يومًا( من تاريخ �شدور الترخي�س 

للدار تعتمد من وزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية، وي�شدر بتحديد القواعد وال�شروط 

الإن�شان  حقوق  وزيــر  من  قــرار  الح�شانة  لــدور  النموذجية  الالئحة  تت�شمنها  اأن  يجب  التي 

والتنمية الجتماعية.

مادة )21(

تتولى الأجهزة الفنية المخت�شة بوزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية التفتي�س الفني 

القانون  هــذا  اأحــكــام  تنفيذ  من  للتحقق  الح�شانة،  دور  على  والإداري  المالي  والإ�ــشــراف 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

بت�شحيحها  اإنذارها  المخالفة مع  اأوجه  لها من  يتبين  بما  الدار  اإخطار  الوزارة  تتولى  كما 

خالل مهلة منا�شبة تحددها لها.

مادة )22(

الإن�شان  حقوق  وزير  مع  بالتفاق  قرارًا  والأوقــاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  ي�شدر 

والتنمية الجتماعية بتخويل بع�س موظفي الأجهزة المخت�شة الم�شار اإليها بالمادة )21( من 

هذا القانون �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي.

مادة )23(

يجوز لوزير حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية في حالة وجود مخاطر محدقة تهدد �شالمة 
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ويكون  عمل،  اأيام  ع�شرة  خالل  الو�شع  ت�شحيح  لحين  موؤقتًا  الدار  اإغالق  و�شحتهم  الأطفال 

قرار الإغالق نافذًا اإذا لم تزل الأ�شباب.

ثالثين  خالل  الم�شتعجلة  الأمور  محكمة  اأمام  القرار  في  يطعن  اأن  الدار  ل�شاحب  ويجوز 

يومًا من تاريخ اإعالنه.

الف�صل الثاني

الرعاية البديلة

مادة )24(

تت�شابه  ممن  اأو  الأيتام  اأو  الأبوين  اأو  الأب  مجهولي  لالأطفال  الأ�شرية  الح�شانة  تنظم 

الح�شانة  ب�شاأن  2000م  ل�شنة   )22( رقم  بقانون  المر�شوم  اأحكام  وفق  هــوؤلء  مع  ظروفهم 

الأ�شرية.

مادة )25(

توفير  اإلى  يهدف  البديلة،  للرعاية  نظامًا  الجتماعية  والتنمية  الإن�شان  وزارة حقوق  تن�شئ 

ا�شتمرارهم في  الذين حالت ظروفهم دون  والنف�شية وال�شحية لالأطفال  الرعاية الجتماعية 

اأ�شرهم الطبيعية، وي�شدر قرار من وزير حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية بتنظيم الرعاية 

البديلة.

مادة )26(

دار  كل  الأ�شرية،  الرعاية  من  المحرومين  لالأطفال  الجتماعية  الرعاية  بموؤ�ش�شة  يق�شد 

لإيواء الأطفال، وت�شمل المحرومين من الرعاية الأ�شرية اأو مجهولي الأب اأو الأبوين اأو اليتامى 

اأو من في حكمهم.

تخرجه  يتم  اأن  اإلى  العالي  بالتعليم  ملتحقًا  كان  اإذا  الموؤ�ش�شة  في  الطفل  ا�شتمرار  ويجوز 

متى كانت الظروف التي اأدت اإلى التحاقه بالموؤ�ش�شة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح. 

لتلك  النموذجية  الالئحة  بتحديد  الجتماعية  والتنمية  الإن�شان  وزير حقوق  قرار من  وي�شدر 

الموؤ�ش�شات والبيانات التي تت�شمنها.

الف�صل الثالث

تنفيذ اأحكام الزيارة

مادة )27(

في حال عدم التفاق على مكان الزيارة يتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل المح�شون ال�شادر 

ي�شمن  بما  الغر�س  هذا  لأجل  المخ�ش�شة  الجتماعية  المراكز  في  المخت�شة  المحكمة  من 

الأمان النف�شي والجتماعي للطفل.
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مادة )28(

تلتزم وزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية بتخ�شي�س اأماكن في المراكز الجتماعية 

بكافة محافظات المملكة لتنفيذ حكم الزيارة يعمل في فترات �شباحية وم�شائية طوال الأ�شبوع 

وبتوفير طاقم عمل مخت�س.

الباب الرابع

الحماية من اأخطار المرور

مادة )29(

وكافة  واللتزامات  الحقوق  من  غيرها  اأو  القيادة  بتراخي�س  الخا�شة  ال�شوابط  تراعى 

ال�شوابط الخا�شة بالمرور وا�شتخدام الطرق بالقواعد المن�شو�س عليها في قانون المرور.

مادة )30(

يراعى في �شمان حماية الطفل من اأخطار المرور، اأحكام قانون المرور ولئحته التنفيذية 

والقرارات المنفذة له.

الباب الخام�ص

رعاية الطفل المعاق وتعليمه وتاأهيله

مادة )31(

ذلك  اإلى  بالإ�شافة  وله  الأطفال  لجميع  المقّررة  الحقوق  بنف�س  التمتع  حق  المعاق  للطفل 

التمتع بالحقوق التي يقت�شيها و�شعه.

والتعليمية  والنف�شية  وال�شحية  الرعاية الجتماعية  المعاق  للطفل  تقدم  باأن  الدولة  وتلتزم 

واأن توفر له ال�شبل لالعتماد على نف�شه وتي�شير اندماجه وم�شاركته في المجتمع.

الجتماعية  الخدمات  على  والح�شول  التاأهيل  في  الحق  المعاق  للطفل  الــدولــة  وتكفل 

والنف�شية والطبية والتعليمية والمهنية لتمكينه من التغلب على الآثار الناجمة عن اإعاقته.

مادة )32(

تلتزم الدولة بتقديم الدعم والم�شاندة لأ�شر الأطفال المعاقين لتمكينها من توفير الرعاية 

كل  وكذلك  ال�شابقة.  المادة  في  عليها  المن�شو�س  النواحي  الأطفال في جميع  لهوؤلء  الالزمة 

طفل لأم بحرينية متزوجة من اأجنبي.

وتعمل  الأ�شرية،  بالحياة  يتعلق  فيما  مت�شاوية  حقوقًا  الإعاقة  ذوي  لالأطفال  الدولة  وتكفل 

على منع اإخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم اأو اإهمالهم اأو عزلهم.

مادة )33(

ل يجوز باأي حال من الأحوال ف�شل الطفل عن اأبويه ب�شبب اإعاقته اأو اإعاقة اأحد الوالدين 

اأو كليهما اإل اإذا كان هذا الف�شل �شروريًا لم�شلحة الطفل الف�شلى.
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ففي  ذلك  تعّذر  واإذا  الممتدة،  اأ�شرته  داخل  له  بديلة  رعاية  توفير  الحالة  هذه  في  وينبغي 

اأ�شرة تكفل له الرعاية الأ�شرية ال�شرورية.

الباب ال�صاد�ص

تعليم الطفل وتثقيفه

الف�صل الأول

الأهداف العامة

مادة )34(

اأق�شى  اإلى  والبدنية  العقلية  وقدراته  ومواهبه  �شخ�شيته  تنمية  اإلى  الطفل  تعليم  يهدف 

اإمكانياتها.

الف�صل الثاني

ريا�ص الأطفال

مادة )35(

من  العمرية  الفئة  في  لالأطفال  متاحًا  الأطفال  ريا�س  في  التعليم  جعل  على  الدولة  تعمل 

في  طفل  لكل  والمتكاملة  ال�شاملة  التنمية  تحقيق  اأجل  من  وذلك  �شنوات(  �شت  اإلى  )ثالث 

المجالت العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والجتماعية.

مادة )36(

والفني،  الإداري  ولإ�شرافها  والتعليم  التربية  وزارة  وبرامج  لخطط  الأطفال  ريا�س  تخ�شع 

التعليمية،  ومناهجها  فيها،  العمل  وتنظيم  اإن�شائها،  وكيفية  موا�شفاتها،  بتحديد  وي�شدر 

و�شروط القبول واللتحاق بها، قراٌر من وزير التربية والتعليم.

الف�صل الثالث

تثقيف الطفل

مادة )37(

والفنية،  المعرفية  المجالت  �شتى  في  الثقافية  حاجاته  تلبية  في  الطفل  حق  الدولة  تكفل 

وتتيح له فر�س التوا�شل والطالع على التراث الإن�شاني والتقدم العلمي.

مادة )38(

تتكفل الدولة باإن�شاء مكتبات للطفل في كل محافظات المملكة وي�شدر بها قرار من وزارة 

التربية والتعليم، كما تن�شاأ اأندية للطفل يراعى فيها احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة تتبع 

وزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية وي�شدر بكيفية اإن�شائها وتنظيم العمل بها قرار من 

وزير حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية بالتن�شيق مع الجهات المعنية.
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مادة )39(

اأو مقروءة  اأو م�شموعة  فنية مرئية  اأو م�شنفات  تداول مطبوعات  اأو  اأو عر�س  ن�شر  يحظر 

خا�شة بالطفل مثيرة للغرائز الجن�شية اأو م�شجعة على الجريمة والنحراف الأخالقي.

مادة )40(

يكون حظر ما يعر�س على الأطفال في دور ال�شينما والأماكن العامة المماثلة طبقًا لل�شروط 

والقواعد التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، ويحظر على الم�شتغلين ومديري دور 

ال�شينما والمنتفعين والم�شرفين على اإقامة الحفالت والم�شئولين عن اإدخال الجمهور ال�شماح 

لالأطفال بدخول هذه الدور اأو م�شاهدة ما يعر�س فيها اإذا كان العر�س محظورًا عليهم طبقًا 

هذه  لم�شاهدة  الدخول  عند  الأطفال  ا�شطحاب  يحظر  كما  الخت�شا�س،  جهة  تقرره  لما 

الأفالم اأو الحفالت.

مادة )41(

مكان  في  يعلنوا  اأن  المماثلة  العامة  الأماكن  من  وغيرها  ال�شينما  دور  مديري  على  يجب 

على  العر�س  م�شاهدة  بحظر  يفيد  ما  بالعر�س  الخا�شة  الدعاية  و�شائل  كافة  وفي  العر�س 

الأطفال. ويكون ذلك الإعالن بطريقة وا�شحة وباللغتين العربية والإنجليزية.

الباب ال�صابع

حماية الطفل من �صوء المعاملة

مادة )42(

تكفل الدولة حماية الطفل في الحالت التي يتعر�س فيها ل�شوء المعاملة اأو الإهمال.

مادة )43(

"مركز حماية الطفل" ي�شم  ين�شاأ بوزارة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية مركز ي�شمى 

بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل، والداخلية، وال�شحة، والتربية والتعليم.

مادة )44(

يق�شد ب�شوء المعاملة في تطبيق اأحكام هذا القانون، كل فعل اأو امتناع من �شاأنه اأن يوؤدي 

اأو غير مبا�شر للطفل يحول دون تن�شئته ونموه على نحو �شليم واآمن و�شحي،  اأذًى مبا�شر  اإلى 

ال�شتغالل  اأو  الإهــمــال  اأو  الجن�شية  اأو  النف�شية  اأو  الج�شدية  المعاملة  �شوء  ذلــك  وي�شمل 

القت�شادي.

ويق�شد ب�شوء المعاملة الج�شدية، كل فعل من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى الإيذاء الج�شدي المتعمد 

للطفل.

النف�شي  بالنمو  الإ�شرار  اإلى  يوؤدي  اأن  �شاأنه  من  فعل  كل  النف�شية،  المعاملة  ب�شوء  ويق�شد 

وال�شحي للطفل.
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اإظهار  ذلك  في  بما  جن�شي،  ن�شاط  لأي  الطفل  تعري�س  الجن�شية،  المعاملة  ب�شوء  ويق�شد 

الطفل  تعري�س  اأو  فيه  ال�شروع  اأو  ال�شرجي(  اأو  )الفرجي  الإيــالج  اأو  المداعبة  اأو  العورة 

لم�شاهدة الأفالم اأو ال�شور الإباحية اأو ا�شتخدامه في اإنتاجها اأو توزيعها باأي �شكل.

ويق�شد بالإهمال، عدم قيام الوالدين اأو من يتولى رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة 

على حياة و�شالمة الطفل.

مادة )45(

الدعوى  لرفع  ي�شترط  ل  الجنائية،  الإجــراءات  قانون  من   )9( المادة  اأحكام  من  ا�شتثناًء 

الجنائية المتعلقة ب�شوء معاملة الطفل الج�شدية اأو الجن�شية تقديم �شكوى �شفهية اأو كتابية اإلى 

اأو اإلى اأحد ماأموري ال�شبط الق�شائي، ول يجوز في جميع الأحوال التنازل عن  النيابة العامة 

الدعوى الجنائية المتعلقة ب�شوء معاملة الطفل.

واإذا وقع �شوء معاملة الطفل الج�شدية اأو الجن�شية من الوالدين اأو ممن يتولى رعايته، تولت 

النيابة العامة تعيين من يمثل الطفل قانونـًا.

مادة )46(

يجب على كل من و�شل اإلى علمه معلومات تتعلق بتعر�س طفل لأي من حالت �شوء المعاملة 

واأن  التالية،  المادة  في  عليها  المن�شو�س  الجهات  من  اأي  اإلى  ذلك  الإبالغ عن  اإلى  يبادر  اأن 

يزودها بما قد يكون لديه من معلومات في هذا ال�شاأن.

مادة )47(

يكون التبليغ عن حالت �شوء معاملة الطفل اإلى اأي من الجهات التالية:

1- مركز حماية الطفل المن�شو�س عليه في المادة ) 43 ( من هذا القانون.

2- النيابة العامة.

3 - مراكز ال�شرطة.

4- الجهات الم�شئولة بوزارات العدل والداخلية وال�شحة والتربية والتعليم.

وعلى الجهات المن�شو�س عليها في البنود )2( و )3( و )4( في حالة تبليغها عن اأي من 

التبليغ  تم  التي  الوقائع  بكافة  الطفل  اإخطار مركز حماية  اإلى  تبادر  اأن  المعاملة  �شوء  حالت 

عنها.

مادة )48(

اإذا تبين للطبيب لدى فح�س طفل اأنه قد تعر�س لأي من حالت �شوء المعاملة واأن خروجه 

في  بقاءه  رعايته  المتولي  اأو  الوالدان  ورف�س  للخطر  و�شالمته  حياته  يعر�س  الم�شت�شفى  من 

الم�شت�شفى، وجب على الطبيب عدم ت�شليمه الطفل واإبقاوؤه في الم�شت�شفى والمبادرة اإلى اإبالغ 
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مركز حماية الطفل لتخاذ ما يلزم في هذا ال�شاأن.

مادة )49(

اأ- يعد مركز حماية الطفل �شجاًل خا�شًا تقيد فيه حالت �شوء معاملة الأطفال، ويكون كل ما 

اأو  اإل باإذن من النيابة العامة  اأو الطالع عليه  اإف�شاوؤه  يدون في هذا ال�شجل �شريًا ل يجوز 

المحكمة المخت�شة، بح�شب الأحوال.

عند  معاملته  اأ�شاء  من  اأو  المعاملة  ل�شوء  تعر�س  الذي  الطفل  هوية  عن  الك�شف  يحظر  ب-  

ا�شتخدام المعلومات لن�شر التحليالت اأو الإح�شائيات اأو التقارير الر�شمية.

ج- يحظر الك�شف عن هوية من قام بالتبليغ عن اأي من حالت �شوء المعاملة اإل في الأحوال 

التي يقررها القانون.

مادة )50(

يكون مركز حماية الطفل هو الجهة المركزية التي تتولى تقييم واإيواء ومتابعة الطفل الذي 

المعنية،  الجهات  قبل  من  ولعائلته  له  تقدم  التي  الخدمات  وتن�شيق  المعاملة  ل�شوء  تعّر�س 

في  بما  المعاملة  �شوء  من  الطفل  لحماية  الالزمة  وال�شالحيات  المهام  كافة  المركز  ويبا�شر 

ذلك:

1- اتخاذ كافة التدابير المبا�شرة والعاجلة لحماية الطفل من �شوء المعاملة.

والنف�شية  ال�شحية  النواحي  من  المعاملة  ل�شوء  الأطفال  من  تعر�س  من  حالت  درا�شة   -2

والجتماعية والقت�شادية والقانونية، واتخاذ الإجراءات المنا�شبة لها.

اإلى  ت�شليمه  حالة  في  دورية  ب�شفة  المعاملة  ل�شوء  الأطفال  من  تعر�س  من  متابعة حالت   -3

الوالدين اأو المتولي رعايته.

عاجلة  ب�شورة  المعاملة  ل�شوء  الأطفال  من  تعر�س  لمن  العائلة  خارج  بديلة  رعاية  توفير   -4

من  عليه  جن�شي  اعتداء  وقع  اإذا  اأو  بالخطر  مهددة  الطفل  حياة  كانت  اإذا  وذلك  وموؤقتة، 

الوالدين اأو المتولي رعايته.

عودته  يكفل  بما  وعائلته  المعاملة  ل�شوء  تعر�س  الذي  الطفل  تاأهيل  اإجراءات  كافة  اتخاذ   -5

التثقيفية  والـــدورات  النف�شي  والتاأهيل  العالج  ذلــك  في  بما  طبيعية،  بحالة  اأ�شرته  اإلــى 

والتعليمية وتنمية المهارات الجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان 

لدى الوالدين اأو المتولي رعايته.

6- توفير خط �شاخن لتلقي الحالت اأو ال�شكاوى المتعلقة ب�شوء المعاملة.

مادة )51(

وزير  من   قرار  بموجب  �شنوات  ثالث  كل  ي�شكل  اإدارة  مجل�س  الطفل  حماية  لمركز  يكون 
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وال�شوؤون  العدل  وزارات  عن  ممثلين  اأع�شاء  وي�شم  الجتماعية،  والتنمية  الإن�شان  حقوق 

والتنمية  الإن�شان  وحقوق  والتعليم،  والتربية  ال�شحة،  و  والداخلية،  والأوقـــاف،  الإ�شالمية 

موؤ�ش�شات  يمثالن  وع�شوين  للمراأة،  الأعلى  والمجل�س  الإعــالم،  �شوؤون  وهيئة  الجتماعية، 

المجتمع المدني.

مادة )52(

ل�شوء  تعّر�س  الذي  الطفل  حالة  وتقييم  والنف�شي  ال�شرعي  الطبي  الفح�س  اإجــراء  يجب 

المعاملة واإجراء التحقيق معه في مقر مركز حماية الطفل وعدم انتقاله اإلى مكان اآخر اإل في 

حالت ال�شرورة.

ويجب فح�س الطفل لالأمرا�س المنقولة جن�شيًا واتخاذ كافة التدابير الالزمة لعالجه.

مادة )53(

يتولى مجل�س اإدارة مركز حماية الطفل المهام وال�شالحيات الآتية:

والإ�شراف على  المعاملة  �شوء  الطفل وحمايته من  بوقاية  الكفيلة  والبرامج  الخطط  و�شع   -1

تنفيذها.

�شوء  من  الطفل  حماية  ب�شاأن  والأهلية،  الر�شمية  المعنية،  الجهات  كافة  مع  التن�شيق   -2

المعاملة.

3- الإ�شراف على ن�شاط المركز واأعماله.

4- تقديم الم�شورة للجهات المعنية ب�شاأن حماية الطفل من �شوء المعاملة.

على  والإ�شراف  الأطفال  معاملة  �شوء  بظاهرة  المتعلقة  والبحوث  للدرا�شات  خطط  و�شع   -5

تنفيذها.

6- و�شع لئحة داخلية لتنظيم عمل المركز.

مادة )54(

والتنمية  الإن�شان  حقوق  وزيــر  من  قــرار  بموجب  يعين  رئي�س  الطفل  حماية  لمركز  يكون  اأ- 

الجتماعية بناًء على تو�شية مجل�س اإدارة المركز.

ب- يتولى اإدارة مركز حماية الطفل رئي�س متفرغ من اأ�شحاب الخت�شا�س، ويقوم بت�شريف 

�شئونه الإدارية والفنية والإ�شراف على �شير العمل به.

مادة )55(

المالية  ال�شنة  خــالل  المركز  ن�شاط  عن  �شنويًا  تقريرًا  الطفل  حماية  مركز  رئي�س  يعد 

ال�شابقة وما يواجه المركز من معوقات والحلول المقترحة في هذا ال�شاأن، ويقوم بعر�س هذا 

التقرير على مجل�س اإدارة المركز خالل �شهرين من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية، على اأن يقوم 

هذا المجل�س برفع التقرير اإلى وزير حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية م�شفوعًا بمالحظات 

المجل�س عليه لتخاذ ما يلزم في هذا ال�شاأن.
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مادة )56(

اإذا كان الطفل في حاجة عاجلة للحماية اأو كان من المرجح مغادرته الوطن، فيجوز للنيابة 

العامة بناًء على طلب رئي�س المركز اإ�شدار قرار موؤقت بنقل رعاية الطفل خارج العائلة على 

اأو  ب�شاأنه  القرار  لتخاذ  عمل  يوم  اأول  في  المخت�شة  المحكمة  على  الطفل  اأمــر  يعر�س  اأن 

دائمة  اأو  موؤقتة  ب�شفة  رعايته  اأو  الطفل  على  بالإ�شراف  الملزمة  الجهة  اأو  ال�شخ�س  لتحديد 

ومقدار نفقته والمكلف بها.

خارج  الطفل  لرعاية  اآمن  مكان  تدبير  الجتماعية  والتنمية  الإن�شان  حقوق  وزارة  وتتولى 

اأو  الوالدين  قبل  من  المعاملة  ل�شوء  الطفل  تعر�س  ب�شبب  دائمة،  اأو  موؤقتة  ب�شفة  عائلته، 

المتولي رعايته.

مادة )57(

تعتبر اأعمال ا�شتدراج الأطفال وا�شتغاللهم عبر ال�شبكة الإلكترونية "الإنترنت" وغيرها من 

مع  تتنا�شب  ل  اأو  العام  والنظام  العامة  لــالآداب  منافية  اأمــور  في  الحديثة  الت�شال  و�شائل 

اأعمارهم، اأعماًل مجّرمة.

مادة )58(

في  الطفل  حماية  ولمركز  المخت�شة.  المحكمة  من  بحكم  اإل  الطفل  ح�شانة  نقل  يجوز  ل 

الحالت الطارئة، باأمر من النيابة العامة، نقل الطفل المعر�س ل�شوء المعاملة المحدثة ل�شرر 

طريق  عن  رعايته  متولي  قبل  من  اأو  اأ�شرته  محيط  داخل  الطفل  بقاء  معه  يحتمل  ل  ج�شيم 

اأن يتم عر�شه على المحكمة المخت�شة خالل  الن�شائية وتوفير رعاية بديلة له، على  ال�شرطة 

اإ�شدار  لطلب  المخت�شة  المحكمة  اإلى  اللجوء  وللمركز  ب�شاأنه،  قرارها  لإ�شدار  �شاعة(   24(

حكم بنقل ح�شانة الطفل اإلى اأ�شرة حا�شنة على اأن تكون من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة وفي 

حالة عدم وجود اأقارب �شمن هذه الدرجة تنقل الح�شانة اإلى من تراه المحكمة اأهاًل لذلك.

مادة )59(

يحظر ا�شتغالل الطفل في مختلف اأ�شكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع 

اأفكار التع�شب والكراهية فيه، وتحري�شه على القيام باأعمال العنف والترويع.

مادة )60(

منها  الغر�س  يكون  التي  والمظاهرات  والم�شيرات  التجمعات  في  الأطفال  ا�شتغالل  يحظر 

�شيا�شيًا.
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الباب الثامن

العقوبات

مادة )61(

يخالف  من  كل  يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  في  عليها  من�شو�س  اأ�شد  عقوبة  باأي  الإخــالل  دون 

اأحكام المادة )5( من هذا القانون بالحب�س والغرامة اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

مادة )62(

دون الإخالل باأي عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها في اأي قانون اآخر، يعاقب كل من يخالف اأيًا 

تقل عن  وبغرامة ل  اأ�شهر  تقل عن ثالثة  لمدة ل  بالحب�س  المادتين )16( و)17(  اأحكام  من 

الأحوال  جميع  وفي  العقوبتين،  هاتين  باإحدى  اأو  دينار  األفي  على  تزيد  ول  دينار  خم�شمائة 

يحكم بم�شادرة المواد الغذائية والأوعية واأدوات الإعالن مو�شوع الجريمة.

مادة )63(

هاتين  باإحدى  اأو  دينار  األف  تتجاوز  ول  دينار  مائتي  عن  تقل  ل  وبغرامة  بالحب�س  يعاقب 

العقوبتين كل من اأن�شاأ اأو اأدار دارًا للح�شانة اأو غّير في موقعها اأو موا�شفاتها.

تاأمر  اأن  الجتماعية  والتنمية  الإن�شان  حقوق  وزارة  من  طلب  على  بناًء  العامة  للنيابة  ويجوز 

في  يطعن  اأن  الدار  ول�شاحب  الدعوى،  في  الف�شل  لحين  ترخي�س  بغير  المن�شاأة  الدار  بغلق 

قرار النيابة العامة اأمام القا�شي المخت�س خالل اأ�شبوع من تاريخ اإخطاره بالقرار.

مادة )64(

دون الإخالل باأي عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها في اأي قانون اآخر، يعاقب كل من يخالف اأيًا 

من اأحكام المادتين )40( و)41( من هذا القانون بالغرامة التي ل تجاوز مائة دينار.

مادة )65(

يعاقب بالحب�س والغرامة التي ل تجاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- قام بمخالفة اأحكام المادة )46( من هذا القانون.

2- المبلغ الذي اأدلى بمعلومات كاذبة اأو م�شللة اأو اأعد تقريرًا يخالف حقيقة الواقع ب�شاأن اأي 

من حالت �شوء المعاملة، وهو يعلم بذلك.

3- احتجز اأو اآوى طفاًل تعر�س ل�شوء المعاملة بق�شد حجب الحماية المقّررة بموجب اأحكام 

هذا القانون عن هذا الطفل.
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مادة )66(

دون الإخالل باأي عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها في اأي قانون اآخر، يعاقب بالحب�س والغرامة 

الإلكترونية  ال�شبكة  عبر  وا�شتغلهم  الأطفال  ا�شتدرج  من  كل  العقوبتين،  هاتين  باإحدى  اأو 

العامة. لالآداب  منافية  اأمور  "الإنترنت" في 
مادة )67(

ل  مدة  بالحب�س  يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  في  عليها  من�شو�س  اأ�شد  عقوبة  باأي  الإخالل  دون 

ر به لم�شاهدة  تقل عن �شتة اأ�شهر كل من تحر�س جن�شيًا بطفل بالمداعبة اأو اإظهار العورة اأو غَرّ

ال�شور اأو الأفالم الإباحية باأي �شكل من الأ�شكال بما فيها الإنترنت.

مادة )68(

يخالف  من  كل  يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  في  عليها  من�شو�س  اأ�شد  عقوبة  باأي  الإخــالل  دون 

األف  �شنة وغرامة ل تزيد عن  بالحب�س مدة ل تقل عن  القانون  المادة )59( من هذا  اأحكام 

دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

مادة )69(

يخالف  من  كل  يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  في  عليها  من�شو�س  اأ�شد  عقوبة  باأي  الإخــالل  دون 

األف  �شنة وغرامة ل تزيد عن  بالحب�س مدة ل تقل عن  القانون  المادة )60( من هذا  اأحكام 

دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.


