مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2022
قانون حقوق الطفل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة -1يسمى هـذا القـانـون (قــانــون حقـــوق الـطفــل لسـنة  )2022ويعمـل هـب هعـ
مرور تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجري ة الرسمية.
المــادة-2أ -مــم مراةــاة أك أحخــا ا ــة وردت فــي الرشــريعات النافــذة يقص ـ هخلمــة
(الطفل) كل من لم يرم الثامنة ةشرة من ةمره.
ب -تعني ةبارة (الجهات المخرصة) حيثما ورد النص ةليهـا فـي هـذا القـانون
كل جهة ةامة أو أهلية أو ا ة معنية هالطفل أو مخلفة هرق يم مات لب
وفقا للرشريعات النافذة.
المادة -3تعربر قيود األحوال الم نية أو ما يماثلها أو تقرير اللجنة الطبية المشخلة وفق
أحخا نظا اللجان الطبية هينة ةلى تاريخ ميالد الطفل ما لم يثبت تزويرها.
المادة -4للطفل الحق في الرمرم هجميم الحقوق المقررة في هذا القانون .
المادة  -5أ -ال يجوز المساس هحق الطفل في الحياة هأك حال من األحوال.
ب -للطفــل الحــق هالرةايــة وتهيرــة الظــروت الالزمــة لرنشــررب تنشــرة ســليمة
تحرر الحريـة والخرامة واإلنسانية والقيم ال ينية واالجرماةية.
المـادة  -6أ -للطفـل الحـق فــي اسـم يميـزه ويســجل هـذا االسـم ةنـ المـيالد فـي ســجالت
الموالي وفقا لقانون األحوال الم نية.
ب -ال يجـوز أن يخــون اســم الطفــل منطويــا ةلــى تحقيــر أو مهانــة لخرامرــب أو
منافيا للعقائ ال ينية أوالقيم االجرماةيـة أو فيـب مسـاس هالنظـا العـا أو
من شأنب الحاق الضرر هب.
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ج -للطفل الحق في أن ينسب لوال يب وأن يرمرم هرةايرهما وفي إثبات نسـبب
إليهما وفقا لرشريعات االحوال الشخصية .
المادة  -7مم مراةاة الرشريعات النافذة للطفل الحق في-:
أ -الرعبيــر ةــن هرائــب ســوا هــالقول أو الخراهــة أو الطباةــة أو الفــن أو هــأك
وســيلة أ ــرت يخرارهــا وتــولى هرا الطفــل االةربــار وفق ـا ً لســنب ودرجــة
نضجب.
ب -االسرماع لب في أك إجرا ات قضائية أو إدارية من شأنها المساس هب.
ج -طلب المعلومات.
المادة  -8أ -للطفل الحق في احررا حياتب الخا ة ويحظـر تعريضـب ألك تـ ل تعسـفي
أو إجــرا ريــر قــانوني فــي حياتــب أو أســرتب أو منزلــب أو مراســالتب كمــا
يحظر المساس هشـرفب أو سـمعرب مـم مراةـاة حقـوق وواجبـات وال يـب أو
من يقو مقامهما وفقا للرشريعات ذات العالقة.
ب -ترــولى الجهــات المخرصــة وفقــا لرشــريعاتها اتخــاذ كافــة اإلجــرا ات الرــي
تحـول دون الرعـرل لحيـاة الطفـل الخا ـة ولهـا فـي سـبيل ذلـ حجـز او
ايقـــات أو مصـــادرة أو اتـــالت المنشـــورات أو الخرـــب أو الرســـجيالت أو
الصور أو األفال أو المراسالت أو ريرها من الوسائل.
المــادة  -9للطفــل الحــق فــي الحضــانة والرنــاةة والنفقــة والروا ــل مــم وال يــب وفقــا
للرشريعات ذات العالقة.
المادة  -10أ -للطفل الحق في الحصول ةلى الخ مات الصحية األولية المجانية.
ب -تق الخ مات الصحية مجانـا للطفـل ريـر المنرفـم مـن أك تـأمين ـحي
في الحاالت الطارئة والري ته د حياتب.
ج -تعمل وزارة الصحة ةلـى ونـم السياسـات والبـرامش الشـاملة لرحسـين
الحالة الصحية للطفل وتنفذها وتخصص موارد كافيـة لخـ مات الرةايـة
الصحية لالطفال.
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د -ترخذ وزارة الصحة االجرا ات الالزمة لرطبيق أحخا الفقرة (أ) من هـذه
المادة ةلى أن تب أ هرطبيقها الل م ة ال ترجاوز سنرين مـن تـاريخ نفـاذ
أحخا هذا القانون وتسرخمل تنفيذها هم ة ال ترجاوز ( )10سنوات.
هـ -تـنظم جميـم الشـ ون المرعلقـة هرنفيـذ المهـا والواجبـات المررتبـة ةلـى
وزارة الصحة وفقا ألحخا هذه المادة ومراحل الرنفيذ والفرات واألةمار
المسره فة همقرضى نظا يص ر لهذه الغاية .
المادة  -11ترخذ وزارة الصحة هالرنسيق مم الجهات المخرصـة جميـم الرـ اهير الالزمـة
لضمان تمرم الطفل هأةلى مسروت حي هما في ذل ما يلي-:
أ -تطوير الرةاية الصحية الوقائية واإلرشاد واالةال الصحي.
ب -تزوي الطفل ووال يـب هالمعلومـات األساسـية المرعلقـة هصـحرب وتغذيرـب
هما فيها مزايا الرناةة الطبيعية .
ج -الوقاية من األمرال المع ية والخطرة والمزمنة.
د -حق الطفل في هيرة سليمة و حية ونظيفة وهمنة.
هـ -تطوير هرامش وسياسات في مجال الروةية واإلرشاد هالجوانب الصحية
المرعلقة هالطفل والبيرة المحيطة هب.
و -ونم هرامش ا ة هر ريب العاملين في قطاع حة الطفل.
ز -منم الممارسات الضارة هصحة الطفل.
ح -ايجاد مراكـز مرخصصـة لعـالج الطفـل وتأهيلـب فـي حـاالت اإلدمـان ةلـى
المخــ رات أو المـــ ثرات العقليــة او المـــواد الطيــارة ووفقـــا لامخانيـــات
المروفرة.
المادة  -12أ -للطفل الحق فـي مسـروت معيشـي مالئـم وفـي الحمايـة مـن الفقـر وترـولى
وزارة الرنميــــة االجرماةيــــة هالرنســــيق مــــم الجهــــات المخرصــــة ونــــم
السياســات والبــرامش الالزمــة لرــأمين حــق جميــم األطفــال فــي الرةايــة
االجرماةيــة األساســية وتمخــين األســرة مــن أدا دورهــا األساســي فــي
ترهية الطفـل وتعليمـب وإحاطرـب هالرةايـة الالزمـة مـن أجـل نـمان نمـوه
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الطبيعي ةلى الوجب الخامل.
ب -يســرحق الطفــل حصصــب مــن أك رواتــب تقاة يــة او مــردودات ماليــة
تسرحق لب وفقا للرشريعات النافذة.
المادة  -13للطفل المحرو هصفة م قرة أو دائمة من هيررب العائلية الطبيعيـة الحـق فـي
الرةايـة الب يلــة وترخـذ وزارة الرنميــة االجرماةيـة وهالرنســيق مـم الجهــات
المخرصة الر اهير الالزمة لذل وفق الرشريعات ذات العالقة ةلى ان تراةى
المصلحة الفضلى للطفل.
المادة  -14للطفل الحق في الرمرم هخ مات دور الحضانة وفقا للرشريعات النافذة.
المــادة -15أ -للطفــل الحــق فــي الرعلــيم ويخــون الرعلــيم االساســي الزاميــا ومجانيــا وفقــا
ألحخا ال سرور.
ب -يلرـــز والـــ ا الطفـــل أو الشـــخص الموكـــل هرةايرـــب ه لحاقـــب هـــالرعليم
اإللزامي.
ج -تعمــل وزارة الررهيــة والرعلــيم هالرنســـيق مــم الجهــات المخرصــة ةلـــى
توفير المرافق والرسهيالت المناسبة في الم سسات الرعليميـة وتمخـين
الطفل من اسرخ امها هما فيها الوسائل االلخررونية.
المـــادة  -16تقـــو وزارة الررهيـــة والرعلـــيم هالرنســـيق مـــم الجهـــات المخرصـــة هاتخـــاذ
االجرا ات الري تخفل ما يلي-:
أ -منم تسرب الطفل أوانقطاةب ةن الرعليم.
ب -نمان نوةية الرعليم وتوفير الع د الخافي من المعلمين والمرش ين في
الم سسات الرعليمية وتطوير أدائهم ورفم كفا تهم وتنمية ق راتهم.
ج -تـــوفير هــــرامش الروةيــــة المرعلقــــة هنمــــو الطفــــل وتطوراتــــب الجســــ ية
والنفسية و حرب الجنسية ونمان تثقيفب وتـوفير الررهيـة الصـحية لـب
في كافة المراحل الرعليمية هما يروافق مم سنب وادراكب.
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د -وقاية الطفل من تعاطي المواد المخ رة والمـ ثرات العقليـة والمنشـطات
همــا فــي ذلـ الربــل والخحــول ونشــر الــوةي حــول اىثــار المررتبــة ةلــى
تعاطي الطفل أو المحيطين هب ألك منها .
المادة  -17أ -تلرز الم سسات الرعليمية هما يلي -:
 -1تمخين الطفل ووال يب أو الشخص الموكل هرةايرب مـن المشـاركة فـي
القرارات المرعلقة هالنظا الم رسي وهونعب ال راسي.
 -2الحفاظ ةلى كرامة الطفل وحظر كافة أشخال العنف فـي الم رسـة همـا
فيها العقاب الجس ك أو المهين والرنمر.
ب  -تح د وزارة الررهية والرعليم هليات اإلهالغ ةن حاالت العقـاب الجسـ ك
أو المهين والرنمر في الم سسات الرعليمية وتريحها للطفـل ووال يـب أو
الشـــخص الموكـــل هرةايرـــب وترخـــذ اإلجـــرا ات الرأديبيـــة والقانونيـــة
المناسبة هشأنها.
المادة  -18أ -للطفل الحق في المشاركة هالرجمعات والنوادك الري يمـارس مـن اللهـا
نشاطاتب االجرماةية والثقافيـة والررفيهيـة ومزاولـة األلعـاب والريانـة
والفنون هما يرناسب وسنب ودرجة نضجب وفقا للرشريعات النافذة.
ب -لغايـــات الفقـــرة (أ) مـــن هـــذه المـــادة تخفـــل الجهـــات المخرصـــة للطفـــل
ما يلي-:
 -1توفير ح ائق وأماكن همنب ومجانية وفق االمخانيات المراحة.
 -2مشـــاركة الطفـــل فـــي تح يـــ البـــرامش الررفيهيـــة والثقافيـــة والفنيـــة
والعلمية وتنفيذها.
 -3ونـــم أســـخ ا ريـــار وتـــ ريب العـــاملين فـــي المجـــاالت الررفيهيـــة
والثقافية والفنية والعلمية لألطفال.
المادة -19للطفـل الحـق فـي الرنقـل والعـيب فـي هيرـة مروريـة همنـة ولهـذه الغايـة ترخـذ
الجهـــات المخرصـــة االجـــرا ات الالزمـــة لضـــمان الســـالمة المروريـــة ةلـــى
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الطرق وفي المركبات.
المــادة  -20أ -للطفــل الحــق فــي حمايرــب مــن كافــة أشــخال العنــف أو إســا ة المعاملــة أو
االهمــال أو االســرغالل أو االةر ـ ا ةلــى ســالمرب الب نيــة أو النفســية أو
الجنســية أو احرجــازه أو القيــا هــأك ةمــل ينطــوك ةلــى القســاوة ومــن
شــأنب الرــأثير ةلــى تــوازن الطفــل العــاطفي أو النفســي وترخــذ الجهــات
المخرصة اإلجرا ات الوقائية الالزمة لذل .
ب -يع الر ين هحضور الطفل اةر ا ةلى حرب وسالمرب الب نية.
ج -ةلـى الــررم ممــا ورد فـي أك تشــريم ه ــر ال تشـخل ــفة الوالـ ين او
الشــخص الموكـــل هرةايـــة الطفـــل ةـــذرا الرتخـــاب أك فعـــل مـــن األفعـــال
الواردة في هذه المادة.
المادة  -21أ -يحظر مايلي-:
 -1تعريض الطفل للعنف وإسا ة المعاملة واالسرغالل.
 -2تعريض الطفل ألك من أشخال االتجـار هالبشـر أو البغـا أو االسـرغالل
في المواد اإلهاحية أو أك شخل ه ر من اشخال االسا ة الجنسية.
 -3تعريض الطفل لالسرغالل االقرصادك هما فيب اجبار الطفـل ةلـى العمـل
أو الرسول.
 -4إهمال الطفـل سـوا هرخلـي وال يـب أو الشـخص الموكـل هرةايرـب ةنـب
ه ـ ون موجــب أو هرركــب دون مرافق ـة أو رفــض قبولــب مــن وال يــب او
ور قرار هالحضانة أو االمرنـاع ةـن
الشخص الموكل هرةايرب ةن
م اواتب وةالجب أو اةرياد منم الطعا ةنب.
ب  -يلرز مق مو الخ مات الرعليمية والصحية واالجرماةية ومفرشو العمـل
وكل من يعلم ةن أك من الحاالت المشار إليهـا فـي الفقـرة (أ) مـن هـذه
المادة هربليل الجهات المخرصة.
ج -ترــولى وزارة الرنميــة االجرماةيــة والجهــات المخرصــة المراهعــة ال وريــة
للحاالت المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وهما يضمن ما أمخن
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إهقا الطفل في محيطب العائلي.
المادة  -22أ -يلرز كل شـخص همسـاة ة أك طفـل يرقـ لـب هقصـ الربليـل ةـن أك مـن
الحاالت المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة ( )21من هذا القانون.
ب -ال يسأل أك شخص قا هالربليل وفقا ألحخـا الفقـرة (أ) مـن هـذه المـادة
هحسن نية.
ج -يحظر اإلفصاح ةن هوية من قا هالربليل وفقا ألحخا هذه المـادة اال اذا
تطلبت االجرا ات القضائية رير ذل .
المادة  -23أ -ترخذ الجهـات المخرصـة االجـرا ات الوقائيـة والررهويـة الرـي تحـول دون
ارتخاب الطفل للجريمة وحمايرب من الجرائم االلخررونية .
ب -للطفــل الــذك أســن إليــب جــر الحــق فــي إةالمــب هحقوقــب هلغــة يفهمهــا
وهمعاملة ترفق مم سنب وتصون كرامرب .
المادة  -24أ -للطفل الحق في المساة ة القانونية وفق أحخا الرشريعات النافذة.
ب -تشمل المساة ة القانونية االسرشـارة القانونيـة والرمثيـل القـانوني امـا
المراكـز األمنيــة ودوائـر النياهــة العامـة والمحــاكم همـا فيهــا قانـي تنفيــذ
الحخم.
ج -يراح للطفل االتصال مم مق مي مات المساة ة القانونية دون أك قي .
المادة  -25مم مراةاة قانون حقوق األشخاص ذوك اإلةاقة-:
أ -للطفـــل ذك اإلةاقـــة الحـــق فـــي الرعلـــيم العـــا ودمجـــب فـــي الم سســـات
الرعليميــة وتلرــز وزارة الررهيــة والرعلــيم والجهــات المخرصــة هرــوفير
الررتيبات الريسيرية المعقولة واألشخال الميسرة وإمخانية الو ول.
ب -اذا تعذر الرحاق الطفـل ذك االةاقـة هـالرعليم العـا تلرـز وزارة الررهيـة
والرعليم والجهات المخرصة هرأمين الرعليم في م ارس تخـون مناهجهـا
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مرتبطة هنظا الرعليم العا ومالئمة لحاجات الطفل ذك االةاقة وقريبة
من مخان اقامرب أو يسهل الو ول اليها.
المادة  -26أ -للطفل ذك اإلةاقة الحـق فـي الرـ ريب والرأهيـل المهنـي ةنـ هلورـب سـن
العمل فـي م سسـات ومراكـز الرـ ريب والرأهيـل ذاتهـا المخصصـة لغيـره
من األطفال.
ب -فـــي الحـــاالت االســـرثنائية الناتجـــة ةـــن طبيعـــة اإلةاقـــة تلرـــز الجهـــات
المخرصة هرأمين هرامش تـ ريب وتأهيـل مهنـي ا ـة فـي م سسـات أو
مراكز تأهيلية تخـون مالئمـة الحرياجـات الطفـل ذك اإلةاقـة وقريبـة مـن
مخان اقامرب أو يسهل الو ول إليها.
المادة  -27أ -للطفل ذك اإلةاقة حق المشاركة في الحياة العامة همجاالتهـا االجرماةيـة
والررهوية والثقافية وريرها.
ب -ترخذ الجهات المخرصة الر اهير واالجرا ات الالزمـة الرـي تضـمن دمـش
الطفل ذك اإلةاقة دمجا كامال في المجرمم.
المــادة  -28أ -ترخــذ الجهــات المخرصــة هالرعــاون مــم وســائل االةــال جميــم الرــ اهير
الالزمة للروةية هحقوق الطفل ذك اإلةاقة هما في ذلـ البـرامش الخا ـة
ه مجب في المجرمم.
ب -تضــم الجهــات المخرصــة هــرامش ا ــة هرـ ريب العــاملين مــم الطفــل ذك
اإلةاقة.
ج -يراةى في المواد والبرامش اإلةالميـة الموجهـة لألطفـال أن تخـون هصـيل
وأشــــخال ميســــرة لرمخــــين األطفــــال ذوك اإلةاقــــة مــــن الو ــــول إليهــــا
واالسرفادة منها.
المادة  -29ترولى وزارة الرنمية االجرماةية تأمين األطفـال فـي دور األحـ ا هالوجبـات
المروازنـة والرةايــة الوقائيــة والعالجيــة المناسـبة والرعلــيم والـ ةم النفســي
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واالجرمــاةي وهــرامش إةــادة اإلدمــاج فــي المجرمــم وتــأمين الـ ور هــالمرافق
الالزمة هما فيها الررتيبات الريسيرية المعقولـة واألشـخال الميسـرة وإمخانيـة
الو ول لألطفال ذوك االةاقة ونـمان المسـروت الصـحي الالئـق والنظافـة
العامة في تل ال ور.
المــادة  -30يرــولى المجلــخ الــوطني لشـ ون األســرة اةـ اد الرقــارير ال وريــة المرعلقــة
هحقــوق الطفــل ا لــواردة فيــب ولــب فــي ســبيل ذل ـ تشــخيل اللجــان المخرصــة
والفرق الوطنية واالسرعانة هأك جهة ويـرم تقـ يم تلـ الرقـارير إلـى مجلـخ
الوزرا .
المادة  -31مم مراةاة أك ةقوهة أش ورد النص ةليها في أك تشريم ه ر-:
أ -يعاقـب كـل مـن يخـالف أحخـا الفقـرة (ب) مـن المـادة ( )15والفقــرة (ج)
من المادة ( )20والفقرة (ب) من المادة ( )21من هذا القانون هغرامة ال
تقل ةن ( )100دينار وال تزي ةلى ( )300دينار.
ب -يعاقــب كــل مــن يخــالف أحخــا الفقــرة (ج) مــن المــادة ( )22مــن هــذا
القانون هغرامة مق ارها ( )50دينارا.
المادة  -32يص ر مجلخ الوزرا األنظمة الالزمة لرنفيذ أحخا هذا القانون .
المادة  -33رئيخ الوزرا والوزرا مخلفون هرنفيذ أحخا هذا القانون.
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