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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد
ضه على مشروع قانون حقوق الطفل، ومت عر  ردنأليف رابطة علماء ا فقد اطلعت اهليئة اإلدارية

 على جلنة قانونية خمتصة، قامت بدراسة القانون، وقد توصلت للمالحظات اآلتية:
ضد قانون يتم من خالله بيان حقوق الطفل واحلفاظ عليه، لكن ال بد أن يكون  لسنا -1

القانون متوازان جيمع بني حقوق الطفل وواجبته، ابإلضافة للحفاظ على حقوق الوالدين 
 وواجباهتم.

 مشروع القانون احلايل فيه بعض السلبيات، وال ننفي وجود بعض املواد القانونية اجليدة. -2
انون حامسا فيما يتعلق بنزع الصالحيات املمنوحة للوالد أو من يقوم مكانه، وأوجب كان الق  -3

لى حازمة، بينما ذهب إىل الرتاخي فيما يتعلق ابلواجبات امللقاة ع ةغيعليهم واجبات متعددة بص
 املؤسسات الرمسية فأكثر من استخدام حسب اإلمكانيات املتاحة. 

ات ، واستخدم مصطلحالضابطة للمواد القانونية يفاتبشكل عام من التعر خال القانون  -4
 ترك للجهات املختصة حرية التصرف فيها. و غامضة، 

مل الواقع واحلال صفات قانونية متكنها من الع جمهولةوهي لجهات املختصة أعطى القانون ل -5
ديد د من حتال بو  .خمولة يف وضع السياساتمع األطفال بل ونزع صالحيات الوالدين، وجعلها 

ا من منها: دائرة قاضي القضاة واإلفتاء وغريهيف املؤسسات الرمسية و  هااجلهات املختصة وجعل
 تقليص صالحياهتا. وأ ،املؤسسات الدينية

ال بد من تقدمي مشروع قانون األسرة والطفل حبيث يعطى الوالدان احلق يف الرعاية وحتديد  -6
 احلقوق والواجبات 

 القانون على بعض النصوص اليت تتعدى على قانون األحوال الشخصية األردنية، احتوى -7
 مثل ما يتعلق حبق الوالية، واحلضانة...اخل.، وتتعارض معه

من عيوب القانون اإلحالة على التشريعات النافذة وعند البحث والدراسة ال جند تشريعات  -8
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 .إليهامتعلقة ابملادة والفقرة احملال 

ليه، لكن والطمأنينة ملن يطلع ع األمانعات انفذة لغاايت حتقيق ريحييل القانون على تش -9
انون قالضماانت ذاتية يف الهذه التشريعات ال ضمان على بقائها، ألجل ذلك ال بد أن تكون 

 نفسه.
ميثل هذا القانون قانوان خاصا، وقد أحدث يف بعض مواده تعارضها مع قوانني أخرى،  -10

 وجود التعارض فإن القانون اخلاص يقدم على القانون العام. ويف حال سراين القانون، و 
 صياغة مسودة مشروع قانون حقوق الطفل ابستخدام صياغة ذات األلفاظ والعبارات مت -11

العامة لالتفاقيات واملواثيق الدولية مبا ال ميكن تناسبه مع صياغة القوانني الوطنية الستحالة ضبط 
 تطبيق نصوص املواد مبا يتفق والغاية من تشريعها.

 تفاقية الدولية حلقوق الطفل إال أناستندت مسودة مشروع قانون حقوق الطفل إىل اال -12
مسودة املشروع كانت أقل انضباطًا يف: معىن الطفولة وربطها ابلبلوغ، وجتاوزت نصوص االتفاقية 

 ألبوين ومسؤولياهتم وتقاليد الشعوب وقيمهم الثقافية.لاملتعلقة ابعتبار السلطة 
مل يتضمن القانون أي التزامات فعلية جديدة للجهات احلكومية إمنا منحت اجلهات األهلية  -13

 .و آليات.أدون أي ضوابط  احلق ابلتدخل يف عمل الوزارات املعنية
عاقة اإل ويشخاص ذألعاقة معاجلة يف قانون حقوق اإلطفال ذوي األمجيع املواد املتعلقة اب -14

على حلقوق للجهات اخلاصة اجملهولة يف اختصاص اجمللس األ اقحامإوتشكل مواد القانون فقط 
 .إلعاقةاطفال ذوي اجملال للتأثري واستغالل األمستقبال عاقة مما يتيح اإل ياالشخاص ذو 

 اقرتاح إضافة األمور األتية:  -15
ف و صالحيات ختالأ اي حال حقوقال مينح هذا القانون أبمادة نصها:" ضافة إاقرتاح  -أ

 ".العرف اجملتمعي والشرع
ولياء ومن مينحه هذا القانون األ وأوصياء األ وأللوالدين مادة نصها:" ضافة إاقرتاح  -ب

خر حق رعاية الطفل احلق ابلقيام بواجباهتم الدينية واالجتماعية يف تربية ورعاية آي قانون أو أ
ي تدخل أ كثر نفعا للطفل دونأالطفل وحيفظ هلم حقهم ابختيار الوسائل والطرق اليت يراها 
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 ".ويقر هلم هبذا احلق
املتعارف عليها  الرتبويةابء احلق يف اختاذ صنوف التأديب لآلمادة نصها:" ضافة إاقرتاح  -ج

 ".ذى والضرر للطفل مبا ال يسبب األ
 

 أما املالحظات التفصيلية على القانون فكما يلي: -16
 على املواد  الحظاتامل القانون مواد نص

  (:1املادة )
( 2022يسمى هذا القانون )قانون حقوق الطفل لسنة 

ويعمل بعد مرور تسعني يوما من اتريخ نشره يف اجلريدة 
 الرمسية. 

 ال يوجد. 
 
 
 
 

 (:2املادة)
مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت يف  -أ

التشريعات النافذة، يقصد بكلمة )الطفل( كل 
 من مل يتم الثامنة عشرة من عمره.

ص املختصة( حيثما ورد الن تعين عبارة )اجلهات -ب
عليها يف هذا القانون كل جهة عامة أو أهلية 
أو خاصة معنية ابلطفل أو مكلفة بتقدمي 

 .خدمات له وفقا للتشريعات النافذة

 املالحظات على هذه املادة: 
حتديد املقصود ابلطفل الوارد يف الفقرة )أ(  (1

يتعارض مع قانون األحوال الشخصية، 
 وقانون األحداث.والقانون املدين، 

مصطلح )اجلهات املختصة( مصطلح  (2
فضفاض حيتاج إىل ضبط، وحتديد املقصود 
ابجلهات املختصة حيثما وردت يف مواد 

 القانون.
أعطى القانون صالحيات غري مسبوقة  (3

للجهات األهلية حتت مسمى اجلهات 
املختصة، األمر الذي يشكل تدخال يف 

ال بد من فاالختصاص للجهات احلكومية، 
االقتصار يف اجلهات املختصة على املؤسسات 
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 احلكومية. 
  ( اقرتاح أن تكون التعريفات كما يلي:4

الطفل : كل من مل يتم الثامنة عشر مع مراعاة  -
 .خرىسن البلوغ املنصوص عليه يف التشريعات األ

 ن عمره مالقاصر : من مل يتم السابعة  -
شر من يتم اخلامسة عبعة ومل مت الساأالفىت : من  -

 .عمره
 اخلامسة عشر ومل يتم الثامنة أمتاملراهق : من  -

 عشر من عمره 
اجلهات املختصة : اجلهات العامة والوزارات  -

والدوائر واملؤسسات احلكومية املعنية ابلطفل 
 وتطبيق القانون .

و خاصة معنية أهلية أاملؤسسات : كل جهة -
 اخلدمات له .و مكلفة بتقدمي أابلطفل 

 (:3املادة )
تعترب قيود األحوال املدنية أو ما مياثلها أو تقرير اللجنة 
الطبية املشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية بينة على 

 اتريخ ميالد الطفل ما مل يثبت تزويرها. 

 ال يوجد. 

 (:4املادة )
للطفل احلق يف التمتع جبميع احلقوق املقررة يف هذا 

 القانون.

 املالحظات على هذه املادة: 
 تقييد املادة إبضافة:

مبا ال يتعارض مع القوانني والتشريعات النافذة، )
 والقيم الدينية واالجتماعية، ومبا يتفق مع الفئات

 (.العمرية للطفل
 (:5املادة )

ال جيوز املساس حبق الطفل يف احلياة أبي حال من  .أ
 ال يوجد.
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 األحوال. 
للطفل احلق ابلرعاية وهتيئة الظروف الالزمة لتنشئة  .ب

تنشئة سليمة حترتم احلرية والكرامة واإلنسانية والقيم 
 الدينية واالجتماعية. 

 (:6املادة )
للطفل احلق يف اسم مييزه ويسجل هذا االسم عند  .أ

امليالد يف سجالت املواليد وفقا لقانون األحوال 
 املدنية. 

ال جيوز أن يكون اسم الطفل منطواي على حتقري أو  .ب
مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أو القيم 
االجتماعية أو فيه مساس ابلنظام العام أو من شأنه 

 إحلاق الضرر به. 
للطفل احلق يف أن ينسب لوالديه وأن يتمتع  .ج

برعايتهما ويف إثبات نسبه إليهما وفقا لتشريعات 
 شخصية. األحوال ال

 ال يوجد.

 (:7املادة )
 للطفل احلق يف:  ،مع مراعاة التشريعات النافذة

التعبري عن آرائه سواء ابلقول أو الكتابة أو الطباعة  .أ
أو الفن أو أبي وسيلة أخرى خيتارها وتوىل آراء 

 الطفل االعتبار لسنه ودرجة نضجه
االستماع له يف أي إجراءات قضائية أو إدارية من  .ب

 .به املساسشأهنا 
 .طلب املعلومات .ج

 املالحظات على هذه املادة: 
تعديل الفقرة )أ( لتصبح: )التعبري عن آرائه  (1

سواء ابلقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو 
أبي وسيلة أخرى خيتارها وتوىل آراء الطفل 

مع  )مبا يتوافقاالعتبار لسنه ودرجة نضجه 
 القيم الدينية واالجتماعية(

قرة )ج( لتصبح: طلب املعلومات تعديل الف (2
 .اليت ال تؤثر على تنشئته تنشئة سليمة

 (:8املادة )
 للطفل احلق يف احرتام حياته اخلاصة وحيظر تعريضه .أ

 املالحظات على هذه املادة: 
 تعديل الفقرة )أ( من هذه املادة لتصبح: (1
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ألي تدخل تعسفي أو إجراء غري قانوين يف حياته 
أو أسرته أو منزله أو مراسالته كما حيظر املساس 

الديه و بشرفه أو مسعته مع مراعاة حقوق وواجبات 
 أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العالقة.

 تتوىل  اجلهات املختصة وفقا لتشريعاهتا اختاذ كافة .ب
اإلجراءات اليت حتول دون التعرض حلياة الطفل 
اخلاصة وهلا يف سبيل ذلك حجز او إيقاف أو 
مصادرة أو إتالف املنشورات أو الكتب أو 

املراسالت أو  التسجيالت أو الصور أو األفالم أو
 غريها من الوسائل.

 احلق يف احرتام حياته اخلاصة وحيظر ) للطفل
تعريضه ألي تدخل تعسفي أو إجراء غري 
قانوين يف حياته أو أسرته أو منزله أو مراسالته  
كما حيظر املساس بشرفه أو مسعته مع مراعاة 
حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما 
يف الرتبية والتوجيه من ويل أو وصي وفقا 

ذات  اعية والتشريعاتللقيم الدينية واالجتم
 العالقة(.

الغاء الفقرة )ب( من املادة الثامنة، لتعارضها  (2
 مع الفقرة )أ( من نفس املادة.

حتديد اجلهات اخلاصة ابجلهات احلكومية  (3
 فقط. 

 (: 9املادة )
للطفل احلق يف احلضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع 

 والديه وفقا للتشريعات ذات العالقة. 

 ال يوجد. 

 (:10املادة )
للطفل احلق يف احلصول على اخلدمات الصحية  .أ

 األولية اجملانية.
تقدم اخلدمات الصحية جماان للطفل غري املنتفع من  .ب

أي أتمني صحي يف احلاالت الطارئة واليت هتدد 
 حياته.

تعمل وزارة الصحة على وضع السياسات والربامج  .ج
نفذها وت الشاملة لتحسني احلالة الصحية للطفل

وختصص موارد كافية خلدمات الرعاية الصحية 
 لألطفال.

تتخذ وزارة الصحة اإلجراءات الالزمة لتطبيق  .د

 املالحظات على هذه املادة: 
نقرتح دمج الفقرة )ب( مع الفقرة )أ( لتكون فقرة 

 على النحو اآليت: واحدة لتصبح
) للطفل احلق يف احلصول على اخلدمات الصحية 
األولية اجملانية، كما تقدم اخلدمات الصحية جماان 
للطفل غري املنتفع من أي أتمني صحي، وخاصة 

 يف احلاالت الطارئة واليت هتدد حياته(. 
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أحكام الفقرة)أ( من هذه املادة، على أن تبدأ 
بتطبيقها خالل مدة ال تتجاوز سنتني من اتريخ 
نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها مبدة 

 ( سنوات. 10ال تتجاوز )
 تنظم مجيع الشؤون املتعلقة بتنفيذ املهام والواجبات .ه

املرتتبة على وزارة الصحة وفقا ألحكام هذه املادة 
ومراحل التنفيذ والفئات واألعمار املستهدفة 

 مبقتضى نظام يصدر هلذه الغاية.  
 (: 11املادة )

تتخذ وزارة الصحة ابلتنسيق مع اجلهات املختصة مجيع 
دابري الالزمة لضمان متتع الطفل أبعلى مستوى صحي الت

 :مبا يف ذلك ما يلي
تطوير الرعاية الصحية الوقائية واإلرشاد واإلعالم  .أ

 الصحي. 
تزيد الطفل ووالديه ابملعلومات األساسية املتعلقة  .ب

 بصحته وتغذيته مبا فيها مزااي الرضاعة الطبيعية.
 زمنة. الوقاية من األمراض املعدية واخلطرة وامل .ج
 حق الطفل يف بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.  .د
تطوير برامج وسياسات يف جمال التوعية واإلرشاد  .ه

 ه. ابجلوانب الصحية املتعلقة ابلطفل والبيئة احمليطة ب
وضع برامج خاصة بتدريب العاملني يف قطاع صحة  .و

 الطفل.
 منع املمارسات الضارة بصحة الطفل.  .ز
إجياد مراكز متخصصة لعالج الطفل وأتهيليه يف  .ح

حاالت اإلدمان على املخدرات أو املؤثرات العقلية 
 أو املواد الطيارة وفقا لإلمكانيات املتوفرة. 

 املالحظات على هذه املادة: 
حذف عبارة )ابلتنسيق مع اجلهات املختصة(  (1

 وتعديلها لتصبح كما يلي:
من يقوم  الديه أو)تتخذ وزارة الصحة ابلتنسيق مع و 

يع مج يف الرتبية والتوجيه من ويل أو وصيمقامهما 
التدابري الالزمة لضمان متتع الطفل أبعلى مستوى 

 ... :صحي مبا يف ذلك ما يلي
ال بد من توضيح املقصود ابلكلمات اآلتية  (2

الواردة يف فقرات هذه املادة، وهي: )التدابري 
الالزمة، حتديد املقصود بصحة الطفل، 

 ملقصود ابإلمكانيات املتوفرة(.ا
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 (:12املادة )
للطفل احلق يف مستوى معيشي مالئم ويف احلماية  .أ

من الفقر وتتوىل وزارة التنمية االجتماعية ابلتنسيق 
مع اجلهات املختصة وضع السياسات والربامج 
الالزمة لتأمني حق مجيع األطفال يف الرعاية 

ها من أداء دور االجتماعية األساسية، ومتكني األسرة 
 األساسي يف تربية الطفل وتعليمه وإحاطته ابلرعاية

الالزمة من أجل ضمان منوه الطبيعي على الوجه 
 . .الكامل

يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية أو  .ب
 مردودات مالية تستحق له وفقا للتشريعات النافذة.

 املالحظات على هذه املادة:
 جتماعية يفيالحظ تدخل وزارة التنمية اال (1

 شؤون األسرة ورعاية الطفل.
 من حيدد املستوى املعيشي املالئم. (2
كيف يتم محاية الطفل من الفقر إذا كان والداه  (3

 فقريين.
ال بد من وضع قيد يتناسب مع حال الوالدين  (4

 االقتصادي.
دور اجلهات املختصة واليت تشمل املؤسسات  (5

األهلية كما ورد يف التعريف، واليت أعطاها 
 القانون صالحيات حكومية. 

 (:13املادة)
للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية 
الطبيعية احلق يف الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية 

ابري ملختصة التداالجتماعية وابلتنسيق مع اجلهات ا
الالزمة لذلك وفق التشريعات ذات العالقة على أن 

 تراعى املصلحة الفضلى للطفل.

 املالحظات على هذه املادة:
الطفل احملروم مصطلح جديد على القانون ال  (1

 بد من تعريفه.
ال بد من بيان املقصود بـ )الرعاية البديلة(،  (2

 ةوحتديدها بدقة، فهل يقصد هبا :األسرة البديل
 أم دور الرعاية.

 
 (:14ملادة )ا

للطفل احلق يف التمتع خبدمات دور احلضانة وفقا 
 للتشريعات النافذة

 املالحظات على هذه املادة:
احلضانة تكون لألطفال دون اخلامسة من  (1

عمرهم، فكيف يعطيهم القانون احلق يف التمتع 
 خبدمات دور احلضانة.

ن أاحلق يف وضع الطفل بدور احلضانة جيب  (2
 تقيد حبسب إمكانيات األسرة.

تسمح املادة بنزع الطفل ما قبل املدرسة من  (3
أسرته، وإلزام األسرة بوضعه يف دور حضانة 
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على الرغم من توفر مربٍ  يف عائلته وال حيتاج 
 دار حضانة.

هذه املادة مطلقة سواء كانت األم حاضرة يف  (4
 البيت ال تعمل خارجه أم غائبة.

 (:15املادة)
احلق يف التعليم، ويكون التعليم األساسي للطفل  .أ

 إلزاميا وجمانيا وفقا ألحكام الدستور. 
يلتزم والدا الطفل أو الشخص املوكل برعايته إبحلاقه  .ب

 ابلتعليم اإللزامي. 
تعمل وزارة الرتبية والتعليم ابلتنسيق مع اجلهات  .ج

 املختصة على توفري املرافق والتسهيالت املناسبة يف
ليمية ومتكني الطفل من استخدامها املؤسسات التع

  مبا فيها الوسائل اإللكرتونية.

 املالحظات على هذه املادة: 
تكرار اجلهات املختصة وتدخلها مع وزارة  (1

 زارة التنمية وغريها.و الرتبية والتعليم و 
 د التعليم األساسي والذي يستمريتعارض حتد (2

إىل الصف العاشر، مع ما تبناه القانون من 
 تعريف الطفل من يوم إىل مثانية عشرة.

الفقرة ج: متكني الطفل من الوسائل  (3
 اإللكرتونية ال بد من التقييد برقابة والديه.

 (:16املادة )
ة تقوم وزارة الرتبية والتعليم ابلتنسيق مع اجلهات املختص

 ابختاذ اإلجراءات اليت تكفل ما يلي:
 منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.  .أ

ضمان نوعية التعليم، وتوفري العدد الكايف من  .ب
املعلمني واملرشدين يف املؤسسات التعليمية وتطوير 

 إدائهم ورفع كفاءهتم وتنمية قدراهتم. 
 توفري برامج التوعية املتعلقة بنمو الطفل وتطوراته .ج

اجلسدية والنفسية وصحته اجلنسية، وضمان تثقيفه 
ية وتوفري الرتبية الصحية له يف كافة املراحل التعليم

 مبا يتوافق مع سنه وادراكه. 
وقاية الطفل من تعاطي املواد املخدرة واملؤثرات  .د

كحول ونشر لالعقلية واملنشطات مبا يف ذلك التبغ وا

 املالحظات على هذه املادة: 
التنسيق مع اجلهات املختصة واليت جاءت  (1

( الفقرة )ب( تفسرها تشكل أكرب ثغرة 2املادة)
األصل أن تكون اجلهات فتفتح أبواب شر، 

 ية. املختصة هي اجلهات الرمسية احلكوم
بيان دور األسرة واإلحالة عليها يف  من ال بد (2

 التوعية املتعلقة ابلطفل.
ة يف اجلنسي ال من وضع قيد يتعلق ابلصحة (3

"مبا يتوافق مع الشريعة وهو:  الفقرة )ج(
اإلسالمية، أو مبا يتوافق مع القيم الدينية 

 .واالجتماعية"
نفسية ال تهلسنا حباجة لصح( ج) الفقرةيف  (4

 ألهنا ذات معاٍن فضفاضة. 
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الوعي حول اآلاثر املرتتبة على تعاطي الطفل أو 
 احمليطني به ألي منها. 

 

 

 (: 17املادة )
 تلتزم املؤسسات التعليمية مبا يلي:  .أ

متكني الطفل ووالده أو الشخص املوكل برعايته  .1
من املشاركة يف القرارات املتعلقة ابلنظام 

 املدرسي وبوضعه الدراسي. 
احلفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال  .2

العنف يف املدرسة مبا فيها العقاب اجلسدي أو 
 املهني أو التنمر. 

حتدد وزارة الرتبية والتعليم آليات البالغ عن حاالت  .ب
العقاب اجلسدي أو املهني والتنمر يف املؤسسات 
التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص املوكل 

ملناسبة اإلجراءات التأديبية والقانونية ا برعايته وتتخذ
 بشأهنا. 

 املالحظات على هذه املادة: 
 املادة من حيث الفكرة ممتازة.  (1
سنة، فما  18حدد القانون الطفل من يوم إىل  (2

هي قدرة الطفل على اختيار نظامه التعليمي 
 يف كل هذه املراحل املتباعدة.  

صياغة القانون ينبغي أن تكون صرحية  (3
ضحة، وهذا ما خلت منه هذه املادة يف ووا

بعض جوانبها فهي محالة أوجه، من هنا: رأى 
بعض القانونيني أن املادة قد تضيف التزامات 
على الوالدين، بينما ذهب الرأي اآلخر إىل أن 
االلتزام هنا إمنا هو للمؤسسات التعليمية اليت 
سبق للوالد اختيارها لطفله، والسبب يف ذلك: 

 الة أوجه.املادة مح
مثة ختوف أن يفتح اجملال أمام إجبار الوالدين  (4

 نظام التعليمي بنوعية التعليم،  وبرامجالعلى 
، ن ماداييدولية حىت لو كان الوالدان قادر 

"وفق ألجل ذلك ال بد من وضع قيد: 
اإلمكانيات املتاحة للوالد أو الشخص املوكل 

 برعايته". 
ابء واألبناء قد يفتح الباب أمام التقاضي بني اآل (5

 يف املطالبة بنوعية التدريس.
ل األمر بتوضيح معىن النظام املدرسي  (6 وقد حيح

والوضع الدراسي وهل ترتب التزامات جديدة 
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 على الوالد.
 (:18املادة )

للطفل احلق يف املشاركة ابلتجمعات والنوادي اليت  .أ
ميارس من خالهلا نشاطاته االجتماعية والثقافية 
والرتفيهية ومزاولة األلعاب والرايضة والفنون مبا 
يتناسب مع سنة ودرجة نضجه وفًقا للتشريعات 

 النافذة. 
لغاايت الفقرة )أ( من هذه املادة، تكفل اجلهات  .ب

 : املختصة للطفل ما يلي
توفري حدائق وأماكن آمنه وجمانية وفق  .1

 اإلمكانيات املتاحة. 
مشاركة الطفل يف حتديد الربامج الرتفيهية  .2

 والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها. 
وضع أسس اختيار وتدريب العاملني يف  .3

اجملاالت الرتفيهية والثقافية والفنية والعلمية 
  لألطفال.

 املالحظات على هذه املادة: 
هذه املادة حق الوالدين ودورمها يف الرعاية تنزع  (1

صة وجعلت للجهات املخت، طفاهلمألوالرتبية 
فقرة )ب(  2واليت سبق بياهنا يف املادة 

الصالحية املطلقة يف وضع الربامج واملشاركة 
 مع الطفل أكثر من الوالدين.

 18الطفل الذي حدده القانون بني اليوم و  (2
حيدد ما يريد من الربامج سنة، كيف له أن 

الرتفيهية، ال سيما يف السنوات األوىل من 
 عمره، دون مشاركة ويل أمره.

غيبت هذه املادة ويل األمر وموافقته على  (3
مشاركات طفله اليت جاء النص عليها، 
ومنحت للجهات املختصة أكثر مما منحته 

 للوالد. 
التنصيص على التشريعات النافذة ال يشكل  (4

قبل القانون إلمكانية تغيريها يف املستضمانة يف 
 فهي ليست اثبتة. 

هذه املادة قائمة على فلسفة غربية ابعتبار  (5
 الطفل ابن الدولة وليس ابن أسرته. 

ال بد من تقييد املادة بقانون األحوال  (6
الشخصية وموافقة الوالدين أو من يقوم 

وفقا "مقامهما، فيضمن يف هناية الفقرة )أ(: 
نافذة ال سيما قانون األحوال للتشريعات ال

والده أو الشخص الشخصية، ومبوافقة 
 املوكل برعايته".
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 (:19املادة )

ه للطفل احلق يف التنقل والعيش يف بيئة مرورية آمنة وهلذ
الغاية تتخذ اجلهات املختصة اإلجراءات الالزمة لضمان 

 السالمة املرورية على الطرق ويف املركبات. 

 املالحظات على هذه املادة: 
فل للط"يعاد صياغة املادة على النحو اآليت: 

خذ احلق يف توفري بيئة مرورية آمنة وهلذه الغاية تت
احلكومة اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة 

 ."املرورية على الطرق ويف املركبات
سبب التغيري: أن التنقل والعيش ال يكون مبعزل عن 

هذه املادة على حرية تنقله األسرة، فقد حتمل 
 وعيشه دون إذن وليه. 

 
 (:20املادة)

للطفل احلق يف محايته من كافة أشكال العنف أو  .أ
إساءة املعاملة أو اإلمهال أو االستغالل أو االعتداء 
على سالمته البدنية أو النفسية أو اجلنسية أو 
احتجازه أو القيام أبي عمل ينطوي على القساوة 
ومن شأنه التأثري على توازن الطفل العاطفي أو 

وقائية إلجراءات الالنفسي وتتخذ اجلهات املختصة ا
 الالزمة لذلك. 

يعد التدخني حبضور الطفل اعتداء على صحته  .ب
 وسالمته البدنية. 

على الرغم مما ورد يف أي تشريع آخر، ال تشكل  .ج
صفة الوالدين أو الشخص املوكل برعاية الطفل عذرا 
  الرتكاب أي فعل من األفعال الواردة يف هذه املادة.

  املالحظات على هذه املادة:
يف الفقرة )أ( ال بد من تعريف العنف تعريفا  (1

 واضحا.
دور اجلهات املختصة يف الفقرة )أ( ال بد من  (2

حتديده ابجلهات الرمسية أو إعادة تعريف 
 اجلهات املختصة. 

يف الفقرة )ب( يضاف إىل التدخني   (3
الكحول واملخدرات وغريها. وتصبح الفقرة: 

 وتعاطي الكحول واملخدرات يعد التدخني
اعتداء على صحته اجلسمية حبضور الطفل 

 والنفسية.
 حتذف الفقرة )ج( ابلكامل لألسباب اآلتية: (4

( يف قانون 62املادة تشري إىل املادة ) .أ
العقوابت واليت تنادي املنظمات إبزالتها، 
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وهي اليت تضمن حق الوالدين يف الرتبية 
 والتأديب. 

 هذه املادة إنشائية وليست قانونية. .ب
هذه املادة تساوي بني الوالدين وأي  .ج

 معتد آخر على األوالد. 
 (:21املادة )

 حيظر ما يلي:  .أ
تعريض الطفل للعنق وإساءة املعاملة  .1

 واالستغالل.
تعريض الطفل ألي من أشكال االجتار ابلبشر  .2

أو البغاء أو االستغالل يف املواد اإلابحية أو أي 
 شكل آخر من أشكال اإلساءة اجلنسية. 

ريض الطفل لالستغالل االقتصادي مبا فيه تع .3
 اجبار الطفل على العمل والتسول. 

إمهال الطفل سواء بتخلي والديه أو الشخص  .4
املوكل برعايته عنه بدون موجب أو برتكه دون 
مرافقة أو رفض قبوله من والديه أو الشخص 
املوكل برعايته عند صدور قرار ابحلضانة أو 
االمتناع عن مداواته وعالجه أو اعتياد منع 

 الطعام عنه. 
يلتزم مقدمو اخلدمات التعليمية والصحية  .ب

جتماعية ومفتشو العمل وكل من يعلم عن أي واال
من احلاالت املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة 

 بتبليغ اجلهات املختصة. 
تتوىل وزارة التنمية االجتماعية واجلهات املختصة  .ج

املتابعة الدورية للحاالت املشار إليها يف الفقرة )أ( 

 املالحظات على هذه املادة: 
مع أمهية هذه املادة يف احملافظة على سالمة الطفل، 

 لكن جيب األخذ بعني االعتبار املالحظات اآلتية:  
 ال بد من تعريف العنف وإساءة املعاملة. (1
يف الفقرة )ج( حتذف كلمة: "ما أمكن"، وإال  (2

سحب  فإن هذه الفقرة من املادة تشرعن
 الطفل من أسرته.

ل تلتزم أجهزة الدولة حبظر كتضاف فقرة )د(  (3
املواقع اإللكرتونية اليت ال تنسجم مع القيم 

 ، مبا يضمن حق الطفلةالدينية واالجتماعي
 يف احلصول على حمتوى إلكرتوين آمن خال  

 . أخالقي من احملتوى الال
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طفل من هذه املادة، ومبا يضمن ما أمكن إبقاء ال
  يف حميطه العائلي.

 (:22املادة )
يلتزم كل شخص مبساعدة أي طفل يتقدم له بقصد  .أ

التبليغ عن أي من احلاالت املشار إليها يف الفقرة 
 ( من هذا القانون. 21)أ( من املادة )

ال يسأل أي شخص قام ابلتبليغ وفقا ألحكام  .ب
 الفقرة )أ( من هذا املادة حبسن نية. 

حيظر اإلفصاح عن هوية من قام ابلتبليغ وفقا  .ج
ألحكام هذه املادة إال إذا تطلبت اإلجراءات 

 القضائية غري ذلك. 

 املادة ممتازة ال يوجد مالحظات عليها. 

 (: 23املادة )
تتخذ اجلهات املختصة اإلجراءات الوقائية والرتبوية  .أ

اليت حتول دون ارتكاب الطفل للجرمية ومحايته من 
 ئم اإللكرتونية. اجلرا

للطفل الذي أسند إليه جرم احلق يف إعالمه حبقوقه  .ب
 بلغة يفهمها ومبعاملة تتفق مع سنه وتصون كرامته. 

 املالحظات على هذه املادة: 
ال بد من حتديد اجلهات املختصة ابجلهات  (1

 احلكومية الرمسية. 
و حبضور ويل أمره أيضاف إىل الفقرة )أ،ب(:  (2

 .من يقوم مقامه

 (:24املادة )
للطفل احلق يف املساعدة القانونية وفق أحكام  .أ

 التشريعات النافذة. 
تشمل املساعد القانونية االستشارة القانونية  .ب

والتمثيل القانوين أمام املراكز األمنية ودوائر النيابة 
 العامة واحملاكم مبا فيها قاضي تنفيذ احلكم. 

دة عيتاح للطفل االتصال مع مقدمي خدمات املسا .ج
 القانونية دون أي قيد.

 

 املالحظات على هذه املادة: 
ال بد من إضافة مبا ال يتعارض مع أحكام  (1

 القانون املدين.
د من "ال بيف الصياغة يف الفقرات الثالث:  (2

تقييد املادة حبضور والديه ما مل يكوان 
 خصمني".
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 (:25املادة )

 مع مراعاة قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
للطفل ذي اإلعاقة احلق يف التعليم العام ودجمه يف  .أ

املؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة الرتبية والتعليم 
عقولة واجلهات املختصة بتوفري الرتتيبات التيسريية امل

 واألشكال امليسرة وإمكانية الوصول.
إذا تعذر التحاق الطفل ذي اإلعاقة ابلتعليم العام  .ب

ة بتأمني عليم واجلهات املختصتلتزم وزارة الرتبية والت
التعليم يف مدارس تكون مناهجها مرتبطة بنظام 
التعليم العام ومالئمة حلاجات الطفل ذي اإلعاقة 

 وقريبة من مكان إقامته أو يسهل الوصول إليها. 

 املالحظات على هذه املادة: 
عموم الفقرة إجيايب، االعرتاض على إيراد اجلهات 

املادة حمتوى هذه املادة و  ، وأناملختصة يف الفقرة )أ(
جاءت يف نصوص ( 29) (28( )27( )26)

 قانونية أخرى، واألصل أن القانون ال يلغوا .
 

 (:26املادة )
للطفل ذي اإلعاقة احلق يف التدريب والتأهيل املهين  .أ

عند بلوغه سن العمل يف مؤسسات ومراكز التدريب 
 والتأهيل ذاهتا املخصصة لغريه من األطفال.

يف احلاالت االستثنائية الناجتة عن طبيعة اإلعاقة  .ب
تلتزم اجلهات املختصة بتأمني برامج تدريب وأتهيل 
مهين خاصة يف مؤسسات أو مراكز أتهيلية تكون 
مالئمة الحتياجات الطفل ذي اإلعاقة وقريبة من 

 . مكان اقامته أو يسهل الوصول إليها

 املالحظات على هذه املادة: 
 ل.حتديد سن العم (1
إشكال اجلهات املختصة وعدم ختصيصها  (2

 ابجلهات احلكومية. 

 (: 27املادة )
للطفل ذي اإلعاقة حق املشاركة يف احلياة العامة  .أ

 مبجاالهتا االجتماعية والرتبوية والثقافية وغريها. 
تتخذ اجلهات املختصة التدابري واإلجراءات الالزمة  .ب

اليت تضمن دمج الطفل ذي اإلعاقة دجما كامال يف 

 املالحظات على هذه املادة: 
 املادة يف عمومها جيدة. (1
إشكال اجلهات املختصة وعدم ختصيصها  (2

 ابجلهات احلكومية.
نمية وزارة الت مفقرة )ج(:  تقد ةضافإيقرتح  (3
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االجتماعية مساعدات مالية وخدمية لألسر  اجملتمع. 
 املتعففة اليت لديها طفل من ذوي اإلعاقات. 

 (:28املادة )
تتخذ اجلهات املختصة ابلتعاون مع وسائل االعالم  .أ

مجيع التدابري الالزمة للتوعية حبقوق الطفل ذي 
 اإلعاقة مبا يف ذلك الربامج اخلاصة بدجمه يف اجملتمع. 

اجلهات املختصة برامج خاصة بتدريب  تضع .ب
 العاملني مع الطفل ذي اإلعاقة. 

يراعى يف املواد والربامج اإلعالمية املوجهة لألطفال  .ج
أن تكون بصيغ وأشكال ميسرة لتمكني األطفال 

 ذوي اإلعاقة من الوصول إليها واالستفادة منها.

 املادة جيدة، ابستثناء دور اجلهات املختصة. 

 (:29املادة )
تتوىل وزارة التنمية االجتماعية أتمني األطفال يف دور 
األحداث ابلوجبات املتوازنة والرعاية الوقائية والعالجية 
املناسبة والتعليم والدعم النفسي واالجتماعي وبرامج 
إعادة اإلدماج يف اجملتمع وأتمني الدور ابملرافق الالزمة 

كال امليسرة املعقولة واألش مبا فيها الرتتيبات التيسريية
وإمكانية الوصول لألطفال ذوي اإلعاقة وضمان 
 املستوى الصحي الالئق والنظافة العامة يف تلك الدور. 

 املادة جيدة.

 (:30املادة )
يتوىل اجمللس الوطين لشؤون األسرة اعداد التقارير الدورية 
املتعلقة حبقوق الطفل الواردة فيه وله يف سبيل ذلك 

يل اللجان املختصة والفرق الوطنية واالستعانة أبي تشك
 جهة، ويتم تقدمي تلك التقارير إىل جملس الوزراء.

 املالحظات على هذه املادة: 
تشكل جلنة من اجلهات ذات "التعديل املقرتح: 

قارير عداد التإالعالقة بتنفيذ القانون تتوىل 
 الدورية املتعلقة حبقوق الطفل الواردة فيه وله يف

سبيل ذلك تشكيل اللجان املختصة والفرق 
الوطنية واالستعانة أبي جهة، ويتم تقدمي تلك 
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 ".التقارير إىل جملس الوزراء
 (:31املادة)

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها يف أي تشريع 
 آخر: 

يعاقب كل من خيالف أحكام الفقرة )ب( من املادة  .أ
الفقرة )ب( (، و 20(، والفقرة )ج( من املادة)15)

( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن 21من املادة )
 ( دينار. 300( دينار، وال تزيد على )100)

يعاقب كل من خيالف أحكام الفقرة )ج( من املادة  .ب
  ( دينارا.50( من هذا القانون بغرامة مقدارها )22)

 املالحظات على هذه املادة: 
نقرتح تغليظ العقوبة يف الفقرة )ب( من املادة 

(21 .) 

 (:32املادة )
يصدر جملس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا 

 القانون. 

 ال يوجد.

 (:33املادة )
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذه 

 . القانون

 ال يوجد. 

 
 
 


