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الفصل األول

التعريفات واألهداف وحاالت اإليذاء واإلهمال

المادة األولى )من نظام حماية الطفل(

ألغراض هذا النظام، يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية – أينام وردت يف هذا 
النظام – املعاين املبينة أمام كل منها، ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك. 

1- الطفل: كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من عمره.
2- اإليذاء: كل ش�كل من أش�كال اإلس�اءة للطفل أو اس�تغالله أو التهديد 

بذلك، ومنها:
- اإلساءة اجلسدية: تعرض الطفل لرضر أو إيذاء جسدي.

- اإلس�اءة النفسية: تعرض الطفل لس�وء التعامل الذي قد يسبب له أرضارًا 
نفسية أو صحية.

- اإلس�اءة اجلنس�ية: تع�رض الطف�ل ألي ن�وع من االعت�داء أو اإلي�ذاء أو 
االستغالل اجلنيس.

3-اإلمه�ال: ع�دم توف�ر حاج�ات الطف�ل األساس�ية أو التقص�ر يف ذلك، 
وتش�مل: احلاج�ات اجلس�دية، والصحي�ة، والعاطفي�ة، والنفس�ية، والرتبوية، 

والتعليمية، والفكرية، واالجتامعية، والثقافية، واألمنية.
4-الالئحة: الالئحة التنفيذية هلذا النظام.

5- اجله�ات ذات العالق�ة: اجله�ات الت�ي هلا عالق�ة بحامية الطف�ل، وفقًا ملا 
حتدده الالئحة.
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المادة األولى )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

يقص�د باأللفاظ والعبارات أينام وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة أمام كل 
منها، ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك.

1-الوزارة: الوزارة املختصة بحسب ما يقتضيه السياق.
2-الوزير: الوزير املختص بحسب ما يقتضيه السياق.

3-النظام: نظام محاية الطفل.
4-الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام محاية الطفل.

5-الطف�ل: كل إنس�ان ذك�رًا كان أو أنثى مل يتجاوز الثامن�ة عرشة من عمره، 
ويثبت الس�ن بموجب ش�هادة امليالد، أو باهلوية الوطنية، أو س�جل األرسة، أو 
رت الس�ن من قبل  أي مس�تند رس�مي آخر، فإذا مل يوجد املس�تند الرس�مي ُقدِّ

إحدى اجلهات الطبية املعتمدة.
6-التهدي�د بإي�ذاء الطف�ل: كل فع�ل أو قول يصدر من ش�خص جتاه الطفل 
يك�ون من ش�أنه ب�ث اخلوف يف نفس�ه من خطر ي�راد إيقاعه بش�خصه أو بامله، 
ويغل�ب عى الظن أن مصدر التهديد قادر ع�ى إيقاعه، كتهديد الطفل بأي نوع 

من أنواع اإلساءة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية.
7-اإليذاء اجلس�دي: كل فعل أو ق�ول أو تقصر أو إمهال عمدي أو متكرر، 

يرتتب عليه إحلاق الرضر ببدن الطفل.
8-االس�تغالل: هو قيام أي شخص باس�تخدام الطفل يف أعامل مرشوعة أو 
غر مرشوعة مس�تغاًل صغر س�نه أو طيش�ه أو هواه أو عدم خربته أو عدم إيقاع 

العقوبة عليه.
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9-االس�تغالل اجلنيس: تعريض الطف�ل ألعامل أو عروض الدعارة، أو ألي 
من املامرس�ات اجلنس�ية املخالفة للرشع أو النظام س�واء بش�كل مب�ارش أو غر 

مبارش بمقابل أو بدون مقابل وبموافقة الطفل أو عدم موافقته.
10-س�وء التعامل: كل قول أو فعل من ش�أنه أن ي�ؤدي إىل اإلرضار بالنمو 
النفيس والصحي للطفل، يأخذ صفة االستمرار أو التكرار، ويؤدي إىل املساس 

ببدن الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الرشع أو النظام.
11-اإلمه�ال: عدم قيام الوالدي�ن أو من يتوىل رعاية الطف�ل بتوفر حاجاته 
األساس�ية أو إمه�ال رقابت�ه أو عدم متكين�ه من حقوقه املنص�وص عليها رشعًا، 
أو نظام�ًا، ومنه�ا عدم املحافظة عى حياة الطفل، أو س�المته العقلية والنفس�ية 

والبدنية. 
12-احلاجة اجلس�دية للطفل: كل ما يل�زم للمحافظة عى بقاء الطفل ومحاية 

نفسه  وبدنه وتوفر مأكله ومرشبه وملبسه ومسكنه.
13-احلاج�ة الصحية: كل ما يل�زم لتوفر العناية الصحية للطفل، ومن ذلك 
حتصين�ه باألمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من األوبئة واألمراض، وضامن 

حصوله عى العالج املناسب.
14-احلاج�ة العاطفية: كل ما يلزم لضامن إش�باع حاج�ات الطفل العاطفية، 
ومن ذلك  بقاء الطفل يف كنف أرسته الطبيعية، أو توفر أرسة بديلة أو حاضنة، 

أو إحلاقه بمؤسسات الرعاية االجتامعية أو ما يف حكمها.
15-احلاجة النفسية: كل ما يلزم لضامن النمو النفيس السوي للطفل بام يسهم 
يف توفر البيئة املناس�بة ملعاملته بدفء ومودة وعدم ش�عوره بالتهديد أو اخلوف 
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الدائم وحصوله عى العالج النفيس املناسب حلالته إن لزم األمر.
16-احلاجة الرتبوية: إمداد الطفل باملعارف واخلربات املناسبة لسنه، وتوعيته 

وتنشئته وإعداده وفقًا لألساليب الرتبوية الصحيحة.
17-احلاج�ة التعليمي�ة: كل ما يلزم لتوفر التعليم األس�ايس املجاين للطفل، 

وضامن توفر بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته.
18-احلاجة الفكرية: كفالة حق الطفل يف التعبر عن آرائه ورغباته، وإرشاكه 
فعلي�ًا يف اإلج�راءات القضائي�ة أو اإلدارية أو االجتامعي�ة أو الرتبوية املتعلقة به 

واملناسبة لسنه ودرجة نضجه.
19-احلاج�ة العقلي�ة: كل م�ا يلزم لنمو عق�ل الطفل نموًا س�لياًم من الناحية 

الصحية والفكرية والعلمية واإلدراكية واللغوية.
20-احلاج�ة االجتامعي�ة: كل م�ا يل�زم لتهيئ�ة الطفل بدني�ًا ونفس�يًا وثقافيًا 
وأخالقيًا بام يتفق مع قيم املجتمع الدينية واالجتامعية ويضمن اكتس�اب الطفل 
مه�ارات جديدة، وتكوي�ن عالقات اجتامعية وصداقات وتع�اون واندماج مع 

اآلخرين.
21-احلاج�ة الثقافية: كفالة حق الطفل يف إش�باع حاجات�ه الثقافية من آداب 
وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته وجمتمعه، وتوسيع مداركه من 

خالل التعرف عى الرتاث اإلنساين والتقدم العلمي والتقني املعارص.
22-احلاجة األمنية: كل ما يلزم لضامن ش�عور الطفل باألمان يف حميط أرسته 
الطبيعي�ة أو البديلة أو البيئة املحيطة به، ومحايته من كل أنواع وأش�كال العنف، 

أو الرضر، أو املعاملة غر اإلنسانية.
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23-األرسة البديل�ة أو احلاضن�ة: األرسة الت�ي ي�وكل إليه�ا توف�ر الرعاي�ة 
الرتبوية واالجتامعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته 

يف أرسته الطبيعية.
24-الوالية: سلطة يثبتها الرشع للويل ختوله صالحية الترصف وإدارة شؤون 

الطفل نيابة عنه فيام يتعلق ببدنه ونفسه وماله وبام حيقق مصاحله.
25-السلطة: حق ينشئه الرشع أو النظام يعطي الشخص صالحية الترصف، 

وإدارة شؤون الطفل بام حيقق مصاحله.
26-املسؤولية: حالة يكون فيها الشخص مسؤواًل رشعًا أو نظامًا عام يرتتب 

عى أفعال الطفل بناء عى ما تربطه به من عالقة رشعية أو نظامية.
27-الكفالة: يقصد هبا أي نوع من أنواع الرعاية البديلة للطفل هبدف توفر 

حاجاته األساسية وتنشئته تنشئة سليمة.
28-إبقاؤه دون سند عائيل: كل حالة يفقد فيها الطفل رعاية أرسته الطبيعية.

29-الشخص: الشخص الطبيعي أو االعتباري حسب ما يقتضيه السياق.
30-التحرش اجلنيس: تعريض الطفل ألي إثارة أو نشاط جنيس هبدف إشباع 
الرغبة اجلنس�ية للمتحرش، بام يف ذلك إظهار العورة أو املداعبة، أو الرشوع يف 
اإليالج، أو تعريض الطفل ملش�اهدة األفالم أو الصور اإلباحية، أو اس�تخدامه 

يف إنتاجها أو توزيعها بأي شكل من األشكال.
31-اجله�ات ذات العالق�ة: كل جهة عامة أو خاصة هلا عالقة بحامية الطفل 
ومتكينه من حقوقه، ومنها عى سبيل املثال ال احلرص وزارة الشؤون االجتامعية، 
وزارة الداخلي�ة، وزارة التعلي�م، وزارة الصح�ة، وزارة الع�دل، وزارة الثقاف�ة 
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واإلع�الم، وزارة التج�ارة والصناع�ة، وزارة الش�ؤون اإلس�المية واألوق�اف 
والدعوة واإلرشاد، هيئة حقوق اإلنسان، هيئة التحقيق واالدعاء العام، اللجنة 
الوطني�ة للطفول�ة، اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنس�ان، برنام�ج األمان األرسي، 

خط مساندة الطفل، وأي جهة أخرى ذات عالقة.
32-األع�امل العس�كرية: يقصد هبا األع�امل التي تقت�ي طبيعتها االنضامم 

جلهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غر نظامية.
33-الطفل املرشد: الطفل املعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غر طبيعية 
يف الش�ارع للدرجة التي تعرض س�المته األخالقية أو النفس�ية أو اجلس�دية أو 

الرتبوية للخطر.
34-الطف�ل املحت�اج للرعاية: كل طف�ل جمهول األبوين، أو ُح�رم من رعاية 
الوالدي�ن أو أحدمها أو األقارب بس�بب الوفاة، أو االنفص�ال بني الزوجني، أو 
الس�جن، أو اإلصابة بمرض عقيل أو جس�مي دائم كالش�لل أو أي مرض آخر 

مستعٍص، أو من يف حكمهم، وعجزت أرسته عن رعايته أو عالجه.
ض س�المته  ض لالنح�راف: الطف�ل املوج�ود يف بيئة تعرِّ 35-الطف�ل املع�رَّ

األخالقية أو النفسية أو اجلسدية أو الرتبوية للخطر.
36-ألع�اب الطف�ل: املنتجات املصمم�ة أو املوجهة بش�كل حرصي أو غر 

حرصي للعب بواسطة األطفال الذين تقل أعامرهم عن ثامنية عرش عامًا.
37-املؤسس�ات االجتامعي�ة: كل مؤسس�ة للرعاي�ة االجتامعي�ة – عام�ة أو 
خاصة-خصصت إليواء أو استضافة األطفال املحتاجني للرعاية أو اإلصالح.

38-مرك�ز تلقى البالغ�ات: املركز املخصص يف وزارة الش�ؤون االجتامعية  
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لتلقي البالغات اهلاتفية عن حاالت اإليذاء عى مستوى اململكة.
 

المادة الثانية: ) من نظام حماية الطفل(

هيدف هذا النظام إىل ما يأيت:
1- التأكيد عى ما قررته الرشيعة اإلس�المية، واألنظمة واالتفاقيات الدولية 
التي تكون اململكة طرفًا فيها والتي حتفظ حقوق الطفل وحتميه من كل أش�كال 

اإليذاء واإلمهال.
2- محاية الطفل من كل أشكال اإليذاء واإلمهال ومظاهرمها التي قد يتعرض 
هل�ا يف البيئ�ة املحيط�ة به )املنزل أو املدرس�ة أو احل�ي أو األماك�ن العامة أو دور 
الرعاي�ة والرتبي�ة أو األرسة البديل�ة أو املؤسس�ات احلكومي�ة واألهلية أو ما يف 
حكمها(، سواء وقع ذلك من شخص له والية عى الطفل أو سلطة أو مسؤولية 

أو له به عالقة بأي شكل كان، أو من غره.
3- ض�امن حق�وق الطف�ل الذي تع�رض لإليذاء واإلمه�ال، بتوف�ر الرعاية 

الالزمة له.
4- ن�رش الوعي بحقوق الطف�ل وتعريفه هبا، وبخاصة م�ا يرتبط بحاميته من 

اإليذاء واإلمهال.

المادة الثانية: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

لتحقيق أهداف النظام تقوم اجلهات ذات العالقة كل فيام خيصه بام ييل:
1/2 محاية الطفل من كافة أش�كال اإليذاء واإلمهال والتمييز واالس�تغالل، 
ومتكينه من حقوقه وفق ما قررته الرشيعة اإلسالمية، وأحكام نظام محاية الطفل 
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والئحته التنفيذية، واألنظمة األخ�رى ذات العالقة، واالتفاقيات الدولية التي 
انضمت إليها اململكة.

2/2  ض�امن أن تكون البيئة املحيطة بالطفل يف املنزل؛ أو املدرس�ة؛ أو احلي؛ 
أو األماكن العامة؛ أو دور الرعاية؛ أو البيوت االجتامعية؛ أو األرسة البديلة؛ أو 
املؤسس�ات احلكومية واألهلية؛ أو ما يف حكمها؛ بيئة مناس�بة حلامية الطفل من 
كل م�ا هيدد بقاءه أو صحته اجلس�دية، أو النفس�ية، أو الفكري�ة، أو الرتبوية، أو 

األخالقية.
3/2  توف�ر الرعاي�ة والعناية والتأهيل الالزم للطف�ل الذي يتعرض لإليذاء 
أو اإلمهال وبام يضمن مس�اعدته عى االستقرار والتكيف مع أوضاعه األرسية 

واالجتامعية.
4/2  ض�امن التزام املؤسس�ات واإلدارات واملرافق املس�ؤولة ع�ن رعاية أو 
تربية أو محاية الطفل باملعاير املتعارف عليها يف جمال الس�المة والصحة وكفاءة 
املوظف�ني املوكل�ة إليه�م أعامل محاي�ة الطفل من اإلي�ذاء واإلمه�ال ومتكينه من 

حقوقه.
5/2 قي�ام اجله�ات ذات العالق�ة باخت�اذ مجي�ع التداب�ر املناس�بة اإلداري�ة 
واالجتامعي�ة والرتبوي�ة والتعليمية الت�ي تكفل للطفل احلامية من مجيع أش�كال 
التمييز أو العنف أو الرضر أو اإلس�اءة البدني�ة أو العقلية أو اإلمهال أو املعاملة 
املنطوية عى إمهال أو إساءة املعاملة أو االستغالل أو عدم املساواة سواء أكان يف 
رعاي�ة والدي�ه أم أحدمها أم من يف حكمهام أم كان يف رعاية أي ش�خص آخر أو 

مؤسسة تعليمية أو إصالحية أو إيوائية أو اجتامعية أو خرية.
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6/2 الس�عي ملراع�اة مصالح الطفل الفضى يف مجي�ع اإلجراءات التي تتعلق 
به، س�واء أقامت هبا مؤسسات الرعاية االجتامعية العامة أم اخلاصة، أم املحاكم 

أم السلطات اإلدارية أم اجلهات األخرى.
7/2 ن�رش الوع�ي بأمهي�ة متك�ني الطف�ل م�ن حقوق�ه، ومحايت�ه م�ن اإليذاء 
واإلمهال من خالل وسائل اإلعالم املختلفة واملؤسسات التعليمية واالجتامعية 
واجلهات ذات الصل�ة األخرى، بام يضمن توعية أفراد املجتمع بمفهوم اإليذاء 
واإلمه�ال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره الس�لبية عى الفرد واملجتمع، وبيان 
أفض�ل الط�رق للوقاية منه والتعامل مع�ه، وتوعية األطف�ال واألرس بحقوقهم 
وواجباهتم الرشعية والنظامية، وتكثيف برامج اإلرشاد األرسي بام يساعد عى 
معاجلة الظواهر الس�لوكية التي تس�هم يف إجياد بيئة مناس�بة حل�دوث اإليذاء أو 
اإلمهال ولوزارة الش�ؤون االجتامعية يف س�بيل حتقيق ذلك التنسيق مع اجلهات 

العامة أو اخلاصة ذات العالقة.
8/2 دع�م إج�راء البح�وث العلمية والدراس�ات املتخصص�ة ذات العالقة 
بحامية الطفل من اإليذاء أو اإلمهال والعمل عى تنظيم وتنفيذ الربامج التدريبية 
املتخصصة جلميع املعنيني بالتعامل مع حاالت اإليذاء من منسويب اجلهات ذات 
العالق�ة وخاص�ة القضاة ورج�ال الضب�ط والتحقيق واألطب�اء واألخصائيني، 

وغرها من اجلهات التي هلا عالقة بحامية الطفل ومتكينه من حقوقه.
9/2-رص�د ومج�ع وتوثيق البيان�ات واملعلومات املتعلقة بإي�ذاء الطفل، أو 
إمهاله، أو عدم متكينه من حقوقه عى مس�توى اململكة، من قبل وزارة الش�ؤون 
االجتامعي�ة، وبالتنس�يق م�ع وزارة الداخلي�ة ووزارة التعلي�م ووزارة الصح�ة 
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واجله�ات األخرى العامة، أو اخلاصة ذات العالقة بالتعامل مع حاالت اإليذاء 
واإلمه�ال، وذلك هبدف توفر إحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة عى مس�توى 
الب�الد، يمكن االس�تفادة منها يف وضع آليات لعالج تل�ك الظاهرة، ويف إجراء 

البحوث والدراسات العلمية املتخصصة يف هذا املجال.
10/2 قي�ام اجلهات ذات العالقة بالتنس�يق فيام بينه�ا لضامن تقديم خدمات 
اإليواء والدعم النفيس واالجتامعي والصحي واألمني للطفل بشكل عام، وملن 

يتعرض لإليذاء أو االمهال من األطفال بشكل خاص.
11/2 العمل عى نمو شخصية الطفل نموًا كاماًل ومتناسقًا من خالل ضامن 

نشأته يف بيئة عائلية، ويف جو من السعادة واملحبة والتفاهم.
12/2 إع�داد الطفل إع�دادًا متكاماًل ليحيا حياة س�وية يف املجتمع، وتربيته 
ع�ى القيم واملثل العلي�ا التي حتث عليها الرشيعة اإلس�المية واألعراف العربية 
األصيل�ة واملواثي�ق واالتفاقيات املتعلق�ة بحقوق الطفل، والت�ي انضمت إليها 

اململكة.
13/2 اخت�اذ مجي�ع التداب�ر الالزمة لوضع برام�ج توعوي�ة وتثقيفية لألفراد 
واملجتمع بام يس�اعد ع�ى توفر الدعم الالزم للطفل وملن يق�وم برعايته، وبيان 

أشكال وطرق الوقاية من اإليذاء واإلمهال وآليات اإلبالغ عنها.
2/ 14  العمل عى إدخال مفاهيم مكافحة اإليذاء والعنف يف مناهج التعليم 

وآليات التبليغ عنه.
15/2  تدريب اجلهات ذات العالقة عى كيفية التعامل مع قضايا الطفل وبام 

يسهم يف حسن تنفيذ النظام والئحته التنفيذية.
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 المادة الثالثة: )من نظام حماية الطفل(

يعد إيذاًء أو إمهااًل تعرض الطفل ألي مما يأيت:
1- إبقاؤه دون سند عائيل.

2- عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم املحافظة عليها.
3- عدم استكامل تطعيامته الصحية الواجبة.

4- التسبب يف انقطاعه عن التعليم.
5- وجوده يف بيئة قد يتعرض فيها للخطر.

6- سوء معاملته.
7- التحرش به جنسيًا، أو تعريضه لالستغالل اجلنيس.

8- استغالله ماديًا، أو يف اإلجرام، أو يف التسول.
9- استخدام الكلامت املسيئة التي حتط من كرامته أو تؤدي إىل حتقره.

10- تعريضه ملشاهد خملة باألدب، أو إجرامية، أو غر مناسبة لسنه.
11- التمييز ضده ألي سبب عرقي، أو اجتامعي، أو اقتصادي.

12- التقصر البنينّ املتواصل يف تربيته ورعايته.
13- السامح له بقيادة املركبة دون السن النظامية.

14- كل ما هيدد سالمته أو صحته اجلسدية أو النفسية.

 المادة الثالثة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/3  يلزم إبقاء الطفل يف حميطه العائيل وعدم فصله عن أبويه إال إذا اقتضت 
املصلح�ة ذل�ك، وله احل�ق يف التمتع بمختلف ظ�روف احلي�اة املالئمة حلاجاته 
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ولسنه، واملتناسبة مع املحيط العائيل العادي.
ل الطفل بعد والدته فورًا ويراعى أن يكون اسمه رباعيًا، ويكون  2/3 ُيس�جَّ
له احلق يف التس�مية منذ والدته، وال جيوز أن يكون االس�م منطويًا عى حتقر أو 
مهانة لكرامته، أو يكون منافيًا للرشيعة اإلسالمية، ويكون له احلق قدر اإلمكان 

يف معرفة والديه وتلقي رعايتهام.
3/3  للطفل احلق يف احلياة، والبقاء والنمو يف كنف أرسة متامسكة ومتضامنة، 
وىف التمتع بمختلف التدابر الوقائية، ومحايته من كافة أش�كال العنف والرضر 
واإلساءة  البدنية واملعنوية واجلنسية واإلمهال والتقصر أو غر ذلك من أشكال 

إساءة  املعاملة  واالستغالل.
4/3 ال جي�وز فصل الطفل ع�ن والديه عى كره منه�ام إال بحكم قضائي، أو 
عندم�ا تقرر الس�لطات املختصة أن هذا الفص�ل رضوري حلامية الطفل وصون 
مصاحله الفضى، وخاصة يف حالة إس�اءة الوالدين معاملة الطفل أو إمهاهلام له، 
أو عندم�ا يعي�ش الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بش�أن حم�ل إقامة الطفل 
لتع�ذر رعايت�ه من أحده�م، وعى اجله�ة التي أص�درت قرار الفص�ل أن تقوم 

بإحالة املوضوع إىل القضاء وبشكل فوري.
5/3 للطف�ل احل�ق يف اهلوية- ب�ام يف ذلك األطفال املحتاج�ني للرعاية- منذ 
والدته، وتش�مل اهلوية االس�م، واللقب، والس�ن، وتاريخ الوالدة، واجلنسية، 
ويكون إثبات ذلك بش�هادة امليالد أو س�جل األرسة أو بطاقة اهلوية الوطنية أو 

أي مستند رسمي تقره اجلهة املختصة.
6/3 جي�ب ع�ى والد الطفل أو من ل�ه حق حضانته أو من يق�وم عى رعايته 
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اس�تخراج األوراق الثبوتي�ة للطف�ل ومراجعة اجله�ات اإلداري�ة ذات العالقة 
الس�تكامل م�ا يلزم يف هذا الش�أن وعى ه�ذه اجله�ات املس�اعدة دون إبطاء يف 
اس�تخراج ما يلزم إلثبات هوية الطفل أو ما يسمح له بمواصلة تعليمه حتى لو 
كان والده أو والدته أو كالمها لديه إشكاليات بشأن جنسيته أو حصوله عى ما 

يثبت هويته، ويف كل األحوال ال جيوز منع الطفل من الدراسة.
7/3 ال جي�وز حج�ب األوراق الثبوتية للطفل، أو ع�دم املحافظة عليها، من 
أي جه�ة، أو ش�خص كان بمن فيه�م والديه، وجيوز ملن يرع�ى الطفل أو اجلهة 
املعني�ة اس�تخراج وثائق بديل�ة للطفل يف حالة تعذر احلص�ول عليها ممن هي يف 

حوزته. 
8/3 جيب حتصني الطفل بالتطعيامت الواقية من األمراض والواجب خضوع 
الطفل هلا وفق ما تقرره اجلهات الصحية ذات العالقة وبحس�ب املواعيد واملدد 
املق�ررة يف هذا الش�أن، ويق�ع واجب تقديم الطفل للتطعيم ع�ى عاتق والده أو 
الش�خص الذي يك�ون الطفل يف حضانت�ه أو رعايته، وتلت�زم اجلهات الصحية 
املسؤولة باستحداث ملف لكل طفل يدون فيه التطعيامت الواجبة وما يطرأ عى 
صحت�ه من تطور، وتقوم الصحة املدرس�ية أو اجلهة الصحي�ة التي تقوم مقامها 
بإجراء الفحص الدوري عى األطفال امللتحقني باملدارس خالل مراحل التعليم 

قبل اجلامعي عى أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة عى األقل.
9/3 لكل طفل احلق يف التعليم وعى اجلهات املختصة اختاذ التدابر املناس�بة 
لتس�هيل ذل�ك وال جيوز أن حيول أي إج�راء إداري دون قب�ول الطفل أو إحلاقه 
باملدارس وينبغي السعي ملنع الترسب املبكر لألطفال من املدارس، والعمل عى 
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تشجيع احلضور املنتظم هلا.
10/3  يلت�زم والد الطفل أو م�ن له حق حضانته أو من يقوم مقامهام بإحلاق 
الطفل باملدرس�ة وال جيوز ألي منهم التس�بب يف انقطاعه ع�ن التعليم، وتعمل 
إدارة املدرس�ة امللتحق هبا الطفل باالستفس�ار عن أس�باب انقطاعه، وترفع عن 

ذلك إن لزم األمر للجهات املختصة.
اللج�وء  التعليمي�ة والرتبوي�ة بع�دم  امل�دارس واملؤسس�ات  تلت�زم   11/3
للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق عى الطفل ويكون من شأهنا منعه أو 

حرمانه من التعليم أو التسبب يف انقطاعه عنه.
12/3 تلتزم املدارس واملؤسس�ات الرتبوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية 
واإلي�واء العامل�ة يف جم�ال الطفولة بوضع السياس�ات الكفيل�ة بحامية األطفال 
داخل أماكن تواجدهم هبا من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غر عمدية وأن 

تضع اإلجراءات الرقابية ملنع وقوع أي أذى للطفل أو ممارسة غر مرشوعة.
13/3 تق�وم اجله�ات ذات العالقة بض�امن عدم تعرض الطفل لالس�تغالل 

اجلنيس أو تركه دون والية أو سلطة رقابية أو رعاية أرسية.
14/3 تقوم اجلهات ذات العالقة بمنع استغالل الطفل يف التسويق التجاري 

أو إرشاكه يف اجلرائم املنظمة أو غر املنظمة أو السامح له بالتسول أو الترشد.
15/3 تق�وم اجله�ات ذات العالق�ة بض�امن ع�دم تع�رض الطفل لإلس�اءة 
النفس�ية أو االجتامعية املتواصلة أو املتكررة عرب اس�تخدام ألفاظ نابية أو قاسية 
أو اس�تخدام العنف اللفظي مما يس�بب ل�ه أرضارًا عى مس�توى تكوينه النفيس 

وبخاصة نظرته لنفسه واحرتامه هلا.
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16/3 تقوم اجلهات ذات العالقة بمنع تعريض الطفل بش�كل مبارش أو غر 
مبارش للمواد اإلعالمية املخلة باآلداب، أو اإلجرامية، أو غر املناسبة لسنه، أو 

ض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر. التي تعرِّ
17/3 تلتزم اجلهات ذات العالقة بحامية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، 
بس�بب حمل امليالد أو الوالدين، أو اجلن�س أو العنرص، أو اإلعاقة، أو أي وضع 

آخر، وتأمني املساواة الفعلية بني األطفال يف االنتفاع بكافة احلقوق.
18/3 ال جيوز لوالدي الطفل أو من يقوم عى رعايته السامح له بقيادة املركبة 
ما مل يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة املرور السارية كام ال جيوز متكينه عى 
أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إال بعد حصوله عى رخصة قيادة.

 
المادة الرابعة: ) من نظام حماية الطفل(

ُيعد الطفل معرضًا خلطر االنحراف يف أينّ مما يأيت:
1- ممارسة التسول أو أي عمل غر مرشوع.

2- خروجه عن سلطة األبوين أو من يقوم عى رعايته.
3- اعتياده عى اهلرب من البيت أو من املؤسسات الرتبوية أو اإليوائية.

4- اعتياده عى النوم يف أماكن غر معدة لإلقامة أو املبيت.
5- تردده عى األماكن املشبوهة أخالقيًا أو اجتامعيًا، أو األماكن غر املناسبة 

لسنه، أو خمالطته املترشدين أو الفاسدين.
6- قيامه بأعامل تتصل بالدعارة أو الفس�ق أو القامر أو املخدرات أو نحوها، 

أو قيامه بخدمة من يقومون هبا.
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المادة الرابعة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/4 حيظر عى والدينّ الطفل أو من يقوم عى رعايته الس�امح له بالتس�ول أو 
استغالله يف ذلك أو يف أي عمل غر مرشوع.

2/4  عى اجلهات ذات العالقة عند ضبط أي طفل يتسول أو ُاسُتغلَّ من قبل 
الغ�ر يف عمل غر مرشوع اختاذ اإلجراءات املناس�بة حلامية الطفل وضامن عدم 
وقوعه جمددًا يف ذلك وإذا كان الطفل غر سعودي وليس لديه أرسة ترعاه فيلزم 
التنس�يق مع دولته لرتحيله إليها مع اس�تمرار تقديم املساعدة واملساندة له حتى 

مغادرته األرايض السعودية.
3/4  يف حال�ة خ�روج الطف�ل عن س�لطة األبوي�ن أو من يقوم ع�ى رعايته 
فيجب إجراء بحث اجتامعي ونفيس حلالته من قبل اجلهة املعنية بوزارة الشؤون 
االجتامعية واالس�تامع إليه واستدعاء والديه أو من يقوم عى رعايته ومناقشتهم 
يف حالت�ه ومعرف�ة هل األس�باب تعود إلي�ه أم تعود إىل والدي�ه أو من يقوم عى 
رعايت�ه أو البيئ�ة املحيط�ة به ومن ث�م إعداد التوصية املناس�بة حلالت�ه العتامدها 

والعمل عى متابعة تنفيذها.
4/4 يف حال�ة اعتي�اد الطفل اهل�رب من البيت أو من املؤسس�ات الرتبوية أو 
اإليوائي�ة أو الن�وم يف أماكن غر معدة لإلقامة أو املبي�ت أو الرتدد عى األماكن 
املشبوهة أخالقيًا أو اجتامعيًا، أو األماكن غر املناسبة لسنه، أو خمالطته املترشدين 

أو الفاسدين، فيلزم اختاذ ما ييل:
أ - عى كل ش�خص يعلم بوقوع الطفل يف أي من احلاالت الس�ابقة اإلبالغ 

عن ذلك.
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ب-عند اس�تقبال البالغ من اجلهة املختصة بذلك تقوم بالتواصل مع الطفل 
ومع والديه أو من يقوم مقامهام ملعرفة األس�باب وهل هناك تقصر من جانبهام 

أم ال.
ج- يف حالة وجود تقصر أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدمها أو من يقوم 
مقامه�ام عى رعاية الطفل فيتم اس�تدعاؤهم ومناقش�تهم وأخ�ذ التعهد عليهم 
بع�دم إمهال الطفل أو ترك مراقبته أو التقص�ر يف توجيهه ويف حالة التكرار يتم 

إنذارهم بأنه سيتم إحالة املوضوع إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام.
د-  إذا تبني أن األسباب تعود إىل الطفل نفسه أو البيئة املحيطة به فتقوم اجلهة 
املعني�ة بوزارة الش�ؤون االجتامعية بإج�راء بحث اجتامعي ونف�يس حلالته، بعد 
االستامع إليه ومناقشته ومن ثم إعداد التوصية املناسبة حلالته العتامدها والعمل 

عى متابعة تنفيذها.
ه��- إذا كان وال�دا الطف�ل منفصلني وكان�ت حضانته ألحدمه�ا واتضح أن 
حفظ�ه ورعايته وتقويم س�لوكه يتحق�ق بنقله إىل والده اآلخ�ر فيتم ذلك مؤقتا 
بق�رار من اجله�ة املختصة بوزارة الش�ؤون االجتامعي�ة، وحتال أوراق�ه فورًا إىل 
املحكم�ة املصدرة حلكم احلضانة مش�فوعة بوجهة نظره�ا للفصل يف املوضوع 

رشعا.
و-  إذا كان�ت حي�اة الطفل مهددة باخلطر أو إذا وق�ع اعتداء جنيس عليه من 
أح�د الوالدين أو املتويل رعايته، فيتم توفر رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة 

عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر يف أمره.
5/4 يف حال�ة ضبط الطف�ل يقوم بأعامل تتصل بالدعارة أو الفس�ق أو القامر 
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أو املخ�درات أو نحوه�ا، أو يقوم بخدمة من يقومون هبا فيتم اس�تدعاء والديه 
أو م�ن يقوم عى رعايته ومس�اءلتهم عن ذلك؛ فإذا اتضح معرفتهم وس�كوهتم 
أو كانوا هم من دفع الطفل إىل ممارس�ة ذلك؛  فيتم توفر الرعاية املناسبة للطفل 
ل�دى أحد أقربائه إن وج�د أو إيوائه لدى األرس البديلة أو مؤسس�ات الرعاية،  
ويت�م اختاذ اإلجراءات الالزم�ة بحق الوالدين أو أحدمها بحس�ب األحوال أو 
من كان يقوم عى رعاية الطفل ويكتب للجهات املختصة إلغالق تلك األماكن 

املشبوهة واستكامل اإلجراءات النظامية بحقها.
6/4  إذا ثبت عدم وجود إمهال أو تقصر من جانب الوالدين أو أحدمها أو 
م�ن يقوم عى رعاية الطفل فيؤخذ تعهد عى الوالدين أو أحدمها باملحافظة عى 

الطفل وعدم إمهاله.
 

الفصل الثاني

حقوق الطفل في الحماية

المادة الخامسة: )من نظام حماية الطفل(

للطفل – يف مجيع األحوال- أولوية التمتع باحلامية والرعاية واإلغاثة.

المادة الخامسة )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/5 تراع�ى مصالح الطفل من قب�ل اجلهات ذات العالقة ويعطى األفضلية 
ع�ى غ�ره في�ام يتعل�ق بتقدي�م خدم�ات اإلي�واء واملس�اعدة والدع�م النف�يس 

واالجتامعي والصحي واألمني.
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م الطفل عى غره يف احلصول ع�ى الوقاية واإلغاثة عند الكوارث  2/5 ُيق�دَّ
الطبيعية أو احلروب أو ما يف حكمها.

3/5 تعم�ل اجله�ات ذات العالق�ة ع�ى ضامن متت�ع الطفل املع�وق عقليًا أو 
جس�ديًا برعاية خاصة بحياة كاملة وكريمة، ويف ظروف تكفل له كرامته وتعزز 
اعتامده عى النفس وتيرس مشاركته الفعلية يف املجتمع، وتضمن تعليمه وتدريبه.
4/5  تعم�ل اجله�ات ذات العالق�ة عى ض�امن حصول الطف�ل املعوق عى 
خدم�ات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد ملامرس�ة العمل، 
والف�رص الرتفيهية وتلقي ذلك بص�ورة تؤدي إىل حتقي�ق االندماج االجتامعي 

للطفل ونموه الفردي، بام يف ذلك نموه الثقايف والعقيل.
5/5 تعم�ل اجله�ات ذات العالق�ة ع�ى ض�امن تب�ادل املعلوم�ات املناس�بة 
في�ام بينها، وذل�ك يف ميدان الرعاية الصحي�ة الوقائية والع�الج الطبي والنفيس 
والوظيف�ي لألطف�ال، ك�ام تعمل ع�ى ن�رش املعلوم�ات املتعلقة بمناه�ج إعادة 
التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية قيام هذه اجلهات 
بتحسني قدراهتا ومهاراهتا وآليات عملها وتوسيع خرباهتا يف هذه املجاالت. 

المادة السادسة: )من نظام حماية الطفل(

للطفل احلق يف احلامية من كل أشكال اإليذاء أو اإلمهال.

المادة السادسة: ) من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/6 تعم�ل اجله�ات ذات العالقة عى ض�امن حق الطفل يف احلياة وتس�عى 
حلاميت�ه م�ن كافة أش�كال اإلي�ذاء واإلمه�ال ومتكينه م�ن حقوقه املق�ررة رشعًا 
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ونظامًا.
2/6 تقوم اجلهات ذات العالقة باقرتاح التدابر الوقائية املناس�بة للحامية من 
اإلي�ذاء أو اإلمه�ال يف ح�ق الطفل وتعمل ع�ى تنفيذ ما يدخ�ل يف اختصاصها 

منها. 
3/6  مع مراعاة ما ورد يف هذه الالئحة، جيب عى مجيع اجلهات عند تعاملها 

مع حاالت إيذاء أو إمهال األطفال األخذ يف االعتبار القواعد التالية:
1- مراع�اة مصلح�ة الطف�ل يف كافة اإلج�راءات املتخذة حلاميت�ه من اإليذاء 

ومتكينه من حقوقه.
2- التعام�ل م�ع حاالت إي�ذاء أو إمهال األطفال وفقًا للمعاير التي تس�مح 
بالتفريق بني اإليذاء أو اإلمهال اخلطر واإليذاء أو اإلمهال املحتمل أو املعتاد أو 
املتكرر يف احلياة اليومية، بحيث يتم تقديم املساعدة واملعاجلة واحلامية أو اإليواء 

أو االستضافة إن لزم األمر وفقًا ملا يتطلبه نوع اإليذاء الذي تعرض له الطفل.
3- مراع�اة أال يرتتب عى اللجوء إىل أي من الوس�ائل املس�تخدمة للمعاجلة 
رضر أش�د ع�ى الطفل، أو أن يؤثر ذلك عى وضع�ه األرسي أو املعييش، وعى 
اجله�ة املختصة بوزارة الش�ؤون االجتامعية احلرص عى إجي�اد احللول التوفيقية 

التي حتمي الطفل وتردع مصدر املخالفة أو اإليذاء ومتنع تكرار ما صدر منه.
 

المادة السابعة: )من نظام حماية الطفل(

للطف�ل ال�ذي ال تتوافر ل�ه بيئة عائلية مناس�بة، ق�د يتعرض فيه�ا لإليذاء أو 
اإلمهال، احلق يف الرعاية البديلة من خالل ما يأيت:
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1- األرسة احلاضنة التي تتوىل كفالته ورعايته.
2- مؤسسات الرعاية االجتامعية احلكومية أو األهلية أو اخلرية، إذا مل تتوافر 

أرسة حاضنة. وحتدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك.

المادة السابعة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/7  هتدف رعاية الطفل من خالل األرس البديلة أو احلاضنة أو مؤسس�ات 
الرعاي�ة االجتامعية احلكومية أو األهلي�ة أو اخلرية إىل توفر الرعاية االجتامعية 
والنفس�ية والصحية واملهنية لألطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينش�ئوا يف 
أرسه�م الطبيعية وذل�ك هبدف تربيتهم تربية س�ليمة وتعويضهم عام فقدوه من 

عطف وحنان، وعى األخص األطفال املحتاجني للرعاية.
2/7  للطفل املحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو سنده العائيل، 
أو الذي ال يس�مح له بالبقاء يف تلك البيئة حفاظًا عى مصاحله الفضى، احلق يف 
احلامية واملساعدة واإليواء من خالل مؤسسات الرعاية االجتامعية احلكومية أو 
األهلية أو اخلرية أو األرس البديلة أو احلاضنة، وال حيول عدم توفر املس�تندات 
أو بعضه�ا دون قب�ول احلال�ة إذا كان الطفل س�يبقى بدون رعاي�ة يف حالة عدم 

استقباله.
3/7 يل�زم هتيئة البيئة البديلة الس�تقبال األطفال وضامن احلياة الكريمة هلم، 
والتأكد من حصوهلم عى مجيع حقوقهم يف الرتبية، التعليم، العالج، والتغذية.

4/7 ينتف�ع من رعاية األرس البديلة أو احلاضن�ة األطفال املحتاجني للرعاية 
ومن تعجز الس�لطات املختصة عن االس�تدالل عى والدهيم أو أماكن إقامتهم، 
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أو من يثبت بالبحث االجتامعي استحالة رعايتهم يف أرسهم الطبيعية.
5/7 ينبغي التأكد من عدم استغالل الطفل من قبل األرس البديلة أو احلاضنة 
ماديًا أو جنسيًا أو جسديًا أو نفسيًا أو إساءة معاملته أو إمهاله، وضامن مساعدته 

يف االندماج داخل املجتمع.
6/7 تقوم اجلهات املسؤولة عن الرعاية البديلة بإخبار الطفل جمهول الوالدين 
بواقعه يف س�ن مبكر حس�ب اإلجراءات املتبعة لدى وزارة الش�ؤون االجتامعية 

يف هذا الشأن.
7/7 ينبغ�ي تنظيم برام�ج تدريبية متخصصة جلميع املعني�ني بالتعامل بنظام 
الرعاي�ة البديل�ة واألرس احلاضن�ة يف وزارة الش�ؤون االجتامعية أو مؤسس�ات 
الرعاي�ة االجتامعية احلكومي�ة أو األهلية أو اخلرية وعق�د الندوات واللقاءات 
اخلاصة بدراس�ة املش�كالت والصعوبات التي قد تعرتضه�م يف العمل، وذلك 

هبدف االرتقاء بمستوى أدائهم.
8/7 يف حال�ة تع�رض الطفل املحت�اج للرعاية يف أرسته احلاضن�ة أو البديلة 
للعنف اجلس�دي أو النفيس أو اإلمهال أو إس�اءة معاملته أو حرمانه من حقوقه 
يت�م س�حبه عن طري�ق ال�وزارة وإيداعه ال�دور التابع�ة هلا وحترم ه�ذه األرسة 
البديلة أو احلاضنة مس�تقباًل من كفالة األطف�ال أو رعايتهم ودون أن خيل ذلك 

بمساءلتهم عام بدر منهم جتاه الطفل من إيذاء أو إمهال.
9/7 تستمر رعاية األطفال يف األرس احلاضنة أو البديلة أو مؤسسات الرعاية 
االجتامعية احلكومية أو األهلية حتى س�ن االستقرار بالعمل للذكور أو الزواج 

لإلناث ما مل تقرر اجلهة املختصة بوزارة الشؤون االجتامعية غر ذلك.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل

142

10/7 تق�وم اجله�ة املختص�ة ب�األرس احلاضن�ة أو البديل�ة بوزارة الش�ؤون 
االجتامعية باقرتاح سياس�ة العم�ل بنظام األرس البديل�ة أو احلاضنة واإلرشاف 
عليه�ا وتنفي�ذ ومتابع�ة وتقييم العم�ل هبا والنظ�ر يف الطلبات املقدم�ة ومتابعة 
أوض�اع األطفال املش�مولني برعايته�ا وتقديم التقارير الدوري�ة الالزمة يف هذا 

الشأن.
11/7 يت�م اختي�ار األرسة احلاضن�ة أو البديلة وفق معاي�ر وضوابط حمددة 
تعده�ا اجله�ة املختصة بوزارة الش�ؤون االجتامعي�ة وبام يضمن س�المة ومحاية 
الطفل سواء أكان ذلك يف مرحلة اإلسناد أم املتابعة أم إهناء االحتضان، عى أن 

يراعى يف ذلك ما ييل:
1 – أن يك�ون مق�ر األرسة البديل�ة أو احلاضن�ة يف بيئ�ة صاحل�ة تتواف�ر فيها 
املؤسس�ات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الرشوط الصحية 

يف املسكن واملستوى الصحي املقبول ألفراد األرسة.
2 - أن يك�ون دخل األرسة كافيًا لس�د احتياجاهت�ا، وأال يكون احلصول عى 
ب�دل الرعاي�ة هدفًا لألرسة، بل عاماًل مس�اعدًا هلا عى حتقي�ق رعاية الطفل حمل 

الرعاية.
3- أن تس�مح ظ�روف األرسة البديلة أو احلاضن�ة ووقتها برعاية الطفل حمل 

الرعاية.
4- أن تقبل األرسة البديلة أو احلاضنة إرشاف ممثيل وزارة الشؤون االجتامعية، 
ويش�مل هذا اإلرشاف زيارة منزل األرسة ومقابل�ة الطفل حمل الرعاية ومتابعة 

أحواله دون اإلخالل بمبدأ املحافظة عى حرمة احلياة اخلاصة.
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5- أن تتعهد األرسة البديلة أو احلاضنة بأن يكون االتصال يف شؤون الطفل 
عن طريق وزارة الشؤون االجتامعية، وحيظر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو 

أحدمها إن وجدا أو إىل أي شخص آخر.
6- أن تلت�زم األرسة البديل�ة بإخط�ار وزارة الش�ؤون االجتامعي�ة ف�ورًا عن 
كل تغي�ر يف حالتها االجتامعية أو يف حم�ل إقامتها وبكل تغير يطرأ عى ظروف 
الطفل حمل الرعاية مثل تشغيله يف عمل أو إحلاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو 

زواج الفتاة.
7- أن تلت�زم األرسة البديل�ة أو احلاضن�ة بع�دم الس�فر إىل خ�ارج اململك�ة 
-بصحب�ة الطف�ل حم�ل الرعاية أو بدون�ه- إال بموافق�ة اجلهة املختص�ة بوزارة 

الشؤون االجتامعية.
12/7 تتوىل وزارة الشؤون االجتامعية اجلوانب املادية املتعلقة بأوجه الرصف 
املختلفة عى االحتضان أو الكفالة املؤقتة أو الدائمة أو إيقافها حس�ب األنظمة 

واللوائح والتعليامت املنظمة لذلك.
13/7 جيوز لألرسة البديلة أو احلاضنة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل حمل 
الرعاي�ة بغ�ر مقابل كام حيق هلا أن تويص له أو هتبه من أمالكها القدر الذي تقره 
أح�كام الرشيعة اإلس�المية، كام هل�ا أن تدخر مبالغ للطفل حمل الرعاية وتس�لم 
دوريًا لوزارة الش�ؤون االجتامعية، وعى الوزارة إضافة هذه املبالغ إىل حس�اب 
الطف�ل يف صن�دوق التوفر اخلاص ب�ه وال جيوز الرصف من املبال�غ املودعة إال 
بعد إيضاح األس�باب املربرة لذلك واعتامدها م�ن صاحب الصالحية يف وزارة 

الشؤون االجتامعية.
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14/7 جي�وز نق�ل الطف�ل حمل الرعاي�ة م�ن أرسة إىل أخرى أو من مؤسس�ة 
اجتامعي�ة إىل أخ�رى إذا اقتض�ت مصلحته أو محايته ذلك وبحس�ب ما تقي به 

األنظمة واللوائح والتعليامت املعمول هبا لدى وزارة الشؤون االجتامعية.
15/7 تق�وم مؤسس�ات الرعاي�ة االجتامعية احلكومي�ة أو األهلية أو اخلرية 
واألرس احلاضن�ة أو البديلة بتقديم الرعاية الكاملة واإليواء حتت إرشاف وزارة 

الشؤون االجتامعية ومتابعتها.
7/ 16 تلتزم مؤسسات الرعاية االجتامعية بمختلف أنواعها واألرس احلاضنة 
أو البديلة عند تعاملها مع األطفال املحتاجني للرعاية بأحكام نظام محاية الطفل 
والئحت�ه التنفيذية ونظام احلامية من اإليذاء والئحت�ه التنفيذية والئحة البيوت 

االجتامعية األساسية واألنظمة األخرى ذات العالقة.
 

الفصل الثالث

المحظورات المتصلة بحماية الطفل

المادة الثامنة: )من نظام حماية الطفل(

دون اإلخ�الل ب�ام ورد يف نظام العمل، حيظر تش�غيل الطفل قبل بلوغه س�ن 
اخلامس�ة عرشة، كام حيظر تكليفه بأعامل قد ترض بس�المته أو بصحته البدنية أو 

النفسية، أو استخدامه يف األعامل العسكرية أو النزاعات املسلحة.

المادة الثامنة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/8  للطف�ل احل�ق يف الراح�ة ووق�ت الف�راغ، ومزاول�ة األلعاب وأنش�طة 
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االستجامم املناسبة لسنه واملشاركة بحرية يف احلياة العامة.
2/8  للطف�ل احلق يف محايته من االس�تغالل االقتص�ادي ومن أداء أي عمل 
يرجح أن يكون خطرًا أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضارًا بصحته أو 

بنموه البدين، أو العقيل، أو املعنوي، أو االجتامعي.
3/8  م�ع مراع�اة ما ينص علي�ه نظام العمل حيظر تش�غيل الطفل قبل بلوغه 
سن مخس عرشة سنة كاملة يف القطاع اخلاص أو العام وال يعد من قبيل التشغيل 
تدريب�ه عى بعض األعامل العادية وغر الش�اقة والتي ال ت�رض بصحته أو نموه  

وال ختل بمواظبته عى دراسته يف نطاق األرسة أو ما يف حكمها.
4/8  م�ع مراع�اة م�ا ورد يف الفق�رة )3/8( جي�وز لوزي�ر العمل أن يس�مح 
بتش�غيل أو عمل األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 13-15 س�نة يف أعامل 
خفيف�ة ب�رشط أال تك�ون ض�ارة بصحته�م أو نموه�م أو تعط�ل مواظبتهم يف 
املدرس�ة وإرشاكه�م يف برامج التوجي�ه أو التدريب املهن�ي، أو تضعف قدرهتم 

عى االستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
5/8 جيب وضع نظام مناس�ب لس�اعات عمل الطفل ال�ذي يزيد عمره عن 
مخ�س عرشة س�نة وحتديد ال�رشوط الواج�ب توافرها لظروف عمل�ه وال جيوز 
تش�غيل الطفل أكثر من ست س�اعات يف اليوم وجيب أن تتخلل ساعات العمل 
فرتة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل يف جمموعها عن ساعة واحدة وتتحدد 

هذه الفرتة أو الفرتات بحيث ال يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
6/8 جي�رى الفح�ص الطب�ي للطفل قب�ل إحلاقه بالعم�ل للتأكد م�ن أهليته 
الصحي�ة وقدرته عى العمل الذي س�يلتحق به، ويعاد الفح�ص دوريًا مرة عى 
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األق�ل كل س�نة، وىف مجي�ع األح�وال جيب أال يس�بب العم�ل آالم�ًا أو أرضارًا 
بدنية أو نفس�ية للطفل، أو حيرمه من فرصته يف التعليم والرتويح وتنمية قدراته 
ومواهب�ه، ويلزم صاح�ب العمل بالتأمني عليه ومحايته م�ن أرضار املهنة خالل 

فرتة عمله.
7/8 حيظر تش�غيل األطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم يف أيام الراحة 
األس�بوعية أو العطالت الرس�مية، ويف مجيع األحوال ال جيوز تش�غيل األطفال 
أثن�اء فرتة م�ن الليل ال تقل عن اثنتي عرشة س�اعة متتالي�ة إال يف احلاالت التي 

حيددها وزير العمل.
8/8 حيظر تشغيل الطفل يف أيٍّ من أنواع األعامل التي يمكن، بحكم طبيعتها 
ض صح�ة الطفل أو س�المته أو أخالقه للخطر،  أو ظ�روف القي�ام هب�ا، أن ُتعرِّ
فة يف  وحيظر بش�كل خاص تش�غيل أي طفل يف أسوأ أشكال عمل األطفال املعرَّ

االتفاقيات الدولية ذات العالقة.
9/8 يلت�زم كل صاح�ب عمل يس�تخدم طفاًل بمنحه بطاق�ة تثبت أنه يعمل 

لديه وتلصق عليها صورة الطفل.
10/8 حيتفظ صاحب العمل بمقر العمل بالوثائق الرس�مية التي تثبت س�ن 
مجي�ع العامل�ني لديه من األطف�ال ومقدرهتم الصحي�ة، ويقدمها عن�د الطلب، 

ويعترب صاحب العمل مسؤواًل عن التأكد من سن األطفال العاملني لديه. 
11/8 يوفر صاحب العمل مجيع احتياطات الصحة والسالمة املهنية ويدرب 

األطفال العاملني عى استخدامها.
12/8 ع�ى صاح�ب العمل أن يودع أج�ر الطفل أو مكافأت�ه وغر ذلك مما 



12

الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل

147 مة  |  العدد 75 |  شوال  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

يس�تحقه يف حس�ابه البنكي، ويف حالة تعذر وجود حس�اب بنك�ي للطفل فيتم 
تسليم األجر أو املكافأة أو غر ذلك إىل الطفل نفسه وبمعرفة أحد والديه.

13/8 تكف�ل مجي�ع اجلهات ذات العالق�ة أولوية املحافظة ع�ى حياة الطفل 
وتنش�ئته تنشئة مس�املة آمنة بعيدة عن النزاعات املسلحة، وضامن عدم انخراطه 
يف األع�امل احلربي�ة، وتكف�ل اح�رتام حقوقه يف ح�االت الط�وارئ والكوارث 
واحلروب والنزاعات املس�لحة، وتتخ�ذ كافة التدابر ملالحق�ة ومعاقبة كل من 
يرتك�ب يف ح�ق الطف�ل جريمة م�ن جرائ�م احلرب أو اإلب�ادة اجلامعي�ة أو من 

اجلرائم ضد اإلنسانية.
14/8 تعمل مجيع اجلهات ذات العالقة عى اختاذ مجيع التدابر املمكنة عمليًا 
لضامن عدم مشاركة األشخاص الذين دون سن الثامنة عرشة اشرتاكًا مبارشا يف 
احلرب، وحيظر جتنيد أي شخص دون سن الثامنة عرشة يف القوات العسكرية أو 

ما يف حكمها، ما مل تنص عى غر ذلك األنظمة اخلاضعني هلا.
15/8 حيظ�ر اس�تغالل األطفال يف التجمعات واملس�رات املخالفة لألنظمة 

والتعليامت.
 

المادة التاسعة: )من نظام حماية الطفل(

حيظر اس�تغالل الطفل جنس�يًا، أو تعريضه ألش�كال االس�تغالل اجلنيس، أو 
املتاجرة به يف اإلجرام أو التسول.

المادة التاسعة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/9  تعمل اجلهات ذات العالقة عى محاية الطفل من مجيع أشكال االستغالل 
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اجلنيس، وبوجه خاص محله أو إكراهه عى تعاطي أي نشاط جنيس غر مرشوع، 
أو استخدام الطفل أو استغالله يف الدعارة أو غرها من املامرسات اجلنسية غر 
املرشوعة، ويعدنّ من قبيل االس�تغالل اجلنيس للطفل ذكرًا كان أو أنثى؛ تعريضه 

ألعامل الدعارة سواء بمقابل أو بدون مقابل وبطريقة مبارشة أو غر مبارشة.
2/9 حيظر استخدام الطفل أو استغالله يف العروض واملواد الداعرة.

3/9 تعمل اجلهات ذات العالقة عى اختاذ مجيع التدابر املالئمة ملنع اختطاف 
األطف�ال أو بيعهم أو بيع أعضائهم أو االجتار هبم ألي غرض من األغراض أو 

بأي شكل من األشكال، أو استخدامهم يف التسول.
4/9 حيظر اس�تغالل الطفل يف خمتلف أشكال اإلجرام املنظم وغر املنظم بام 
يف ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، أو حتريضه عى القيام بأعامل العنف 

والرتويع أو اإلرهاب.
 

المادة العاشرة: )من نظام حماية الطفل(

حيظر اس�تخدام الطفل يف أماك�ن إنتاج املواد املخ�درة أو املؤثرات العقلية أو 
تداوهلا بأي شكل من األشكال.

المادة العاشرة: )من الالئحة  التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/10  تعم�ل اجله�ات ذات العالقة ع�ى اختاذ مجيع التدابر املناس�بة، بام يف 
ذل�ك التدابر اإلداري�ة واالجتامعية والرتبوية، لوقاية األطفال من االس�تخدام 
دت يف األنظمة  غر املرشوع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة عى العقل، حسبام ُحدِّ

الداخلية واملعاهدات الدولية ذات الصلة.
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2/10  تعم�ل اجلهات ذات العالقة ع�ى اختاذ التدابر  واإلجراءات الكفيلة 
ملنع استخدام األطفال يف إنتاج املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو االجتار هبا.

3/10  جي�ب اخت�اذ الس�بل الوقائي�ة الالزمة لض�امن ع�دم اإلرضار بالطفل 
ب�أي صورة من الصور بام يف ذلك حالة االس�تخدام املرشوع للمواد املخدرة أو 

املؤثرات العقلية ألسباب تعليمية أو طبية أو غر ذلك.
 

المادة الحادية عشرة: )من نظام حماية الطفل(

1- حيظر أن يباع للطفل التبغ ومش�تقاته وغره من املواد التي ترض بسالمته، 
وكذلك حيظر أن يستخدم يف رشائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية هلا.

2- حيظر اس�تراد وبيع ألعاب الطفل أو احللوى املصنعة عى هيئة سجائر أو 
أي أداة من أدوات التدخني.

3- حيظ�ر عرض املش�اهد التي تش�جع الطف�ل عى التدخ�ني، وحيظر كذلك 
التدخني أثناء وجوده.

المادة الحادية عشرة: )من نظام حماية الطفل(

1/11  حيظ�ر عى أصح�اب املحالت التجارية والعامل�ني فيها بيع األطفال 
التبغ أو أي من مشتقاته سواء أكان سيشرتيه الطفل لنفسه أم لغره.

2/11  عى أصحاب املحالت والعاملني فيها -حتت طائلة املساءلة النظامية 
-التأكد من أن املشرتي هلذه املواد ليس طفاًل.

3/11  عى اجلهات الرقابية املسؤولة عن هذه املحالت مراقبة مدى التزامها 
بمنع بيع التبغ ومشتقاته لألطفال، كام تقوم بالتفتيش عى املحال التجارية بصفة 
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دورية لضامن خلوها من لعب األطفال أو احللوى املصنعة عى هيئة س�جائر أو 
أي أداة من أدوات التدخني األخرى.

4/11  حيظ�ر ع�ى وس�ائل اإلع�الم املختلف�ة املق�روءة واملس�موعة واملرئية 
واملواقع االلكرتونية اس�تخدام األطفال يف الدعاية لبيع التبغ أو أي من مشتقاته 

أو أي مواد أخرى ترض بسالمته أو صحته.
5/11  حيظ�ر ع�ى وس�ائل اإلع�الم املختلف�ة املق�روءة واملس�موعة واملرئية 
واملواق�ع االلكرتونية عرض املش�اهد التي تش�جع الطفل ع�ى التدخني أو تربر 

له ذلك.
6/11  عى أقرباء الطفل وأي من املتعاملني معه سواء يف املنزل أو املدرسة أو 

األماكن العامة أو اخلاصة االمتناع عن التدخني أثناء وجوده.
7/11 تق�وم وزارة التجارة والصناعة ومصلحة اجلامرك بمنع اس�تراد وبيع 
ألعاب الطفل أو احللوى املصنعة عى هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخني 

وبام يضمن عدم دخوهلا للمملكة العربية السعودية. 

المادة الثانية عشرة: )من نظام حماية الطفل(

حيظ�ر إنتاج ون�رش وعرض وتداول وحي�ازة أي مصنف مطب�وع أو مرئي أو 
مسموع موجه للطفل خياطب غريزته أو يثرها بام يزين له سلوكًا خمالفًا ألحكام 
الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه 

عى االنحراف.
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المادة الثانية عشرة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/12  حيظر عى مجيع اجلهات ذات الصلة سواء أكانت عامة أم خاصة إنتاج 
أو نرش أو عرض أو حيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل 
خياط�ب غريزته أو يثرها بام يس�هم أو يش�جع عى خمالفة األح�كام الرشعية أو 

اآلداب العامة.
2/12  تقوم اجلهات ذات العالقة بمراقبة اإلنتاج اإلعالمي املرئي واملسموع 
واملق�روء املوجه للطفل لض�امن مراعاته ألحكام الرشيعة اإلس�المية واألنظمة 

السارية والنظام العام واآلداب العامة.
3/12  ع�ى اجله�ات الت�ي تعن�ى بالطفل حتديد الفئ�ة العمري�ة التي خيدمها 
املصنف املطبوع أو املرئي أو املس�موع بام يس�هم يف املحافظة عى النمو الفكري 

والعقيل للطفل ويساعد عى عدم انحرافه.
4/12 تعمل اجلهات ذات العالقة بام فيها وس�ائل اإلعالم املختلفة عى نرش 
الربامج واملعلومات واملواد ذات املنفعة االجتامعية والثقافية والفكرية والرتبوية 

والتعليمية للطفل.
5/12  تعم�ل اجلهات ذات العالقة عى تش�جيع إنتاج كتب األطفال املفيدة 
ونرشه�ا وتش�جيع وضع مبادئ توجيهي�ة مالئمة لوقاية الطف�ل من املعلومات 

واملواد التي ترض برتبيته وصحته.
6/12  تش�جع اجله�ات ذات العالقة باإلنت�اج اإلعالمي ع�ى إنتاج برامج 
تلفازية موجهة للطفل تس�تهدف تعزيز تربيته وتنش�ئته تنش�ئة إسالمية وفكرية 

ق قيم املواطنة لديه. سليمة وتعمِّ
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المادة الثالثة عشرة: )من نظام حماية الطفل(

حتظر مش�اركة الطفل يف الس�باقات والنش�اطات الرياضي�ة أو الرتفيهية التي 
تعرض سالمته أو صحته للخطر.

المادة الثالثة عشرة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/13  تق�وم اجله�ات ذات العالق�ة باخت�اذ التداب�ر الالزمة لضامن س�المة 
الطفل عند املش�اركة يف السباقات والنش�اطات الرياضية أو الرتفيهية بام يضمن 

عدم تعرض سالمته أو صحته للخطر.
2/13 حيظ�ر الس�امح بمش�اركة الطفل يف الس�باقات والنش�اطات الرياضية 
أو الرتفيهي�ة الت�ي تعرض س�المته أو صحته للخطر كس�باقات اهلجن أو ما يف 

حكمها.
3/13  تق�وم امل�دارس واملؤسس�ات التعليمي�ة بتوف�ر أماكن مناس�بة وآمنه 

ملامرسة األطفال لأللعاب يف أوقات فراغهم وبام يتناسب مع أعامرهم.
4/13 تقوم اجلهات ذات العالقة العامة واخلاصة بوضع التعليامت اإلرشادية 
يف األماكن املخصصة ملامرس�ة النش�اطات الرياضية والرتفيهية للطفل بام يكفل 

سالمته من التعرض لإليذاء.
5/13 جيب توفر ُمراقب أو ُمراِفق بالغ للطفل عند مش�اركته يف الس�باقات 

والنشاطات الرياضية أو الرتفيهية التي ال ترض بسالمته أو تعرضه للخطر.
6/13 يل�زم توف�ر أحزم�ة أمان ملقاع�د املراجي�ح واأللعاب األخ�رى عند 

احلاجة، ملنع سقوط األطفال منها.
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13/ 7 يلت�زم امل�الك والقائمون عى أم�ر األماكن الرتفيهي�ة بوضع حواجز 
مناسبة عى األلعاب املرتفعة لضامن عدم سقوط األطفال منها.

8/13 جيب تدريب العاملني يف األماكن الرتفيهية عى كيفية مواجهة احلوادث 
الناجت�ة عن اس�تخدام ألعاب ومالعب األطفال، والتعام�ل مع متطلبات األمن 

والسالمة يف هذه األماكن.
9/13 ينبغي أن تتناسب األلعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، 
�ن املناس�ب هل�ا والع�دد املحدد  وُتثبَّ�ت لوح�ة بجان�ب كل لعب�ة إليض�اح السنّ
الستخدامها يف وقت  واحد وأي معلومات رضورية أخرى، كام توضح اللوحة 

طريقة اللعب كلام أمكن.
10/13  يلزم توفر صندوق لإلسعافات األولية يف املالعب وأماكن الرتفيه 
التي يرتادها األطفال ووضعه يف مكان يس�هل الوصول إليه، مع تس�هيل وجود 

هاتف لالتصال باإلسعاف أو الرشطة.
م�ة - كلام أمك�ن- بكامليَّات  11/13 ينبغ�ي أن تك�ون ألع�اب الطف�ل مدعَّ
اجات وخوذة الرأس وحاميات  األمان كالعج�الت اإلضافية عى جوانب الدرَّ

الركب واألكواع.
12/13 جي�ب مراع�اة إجياد طرق ومعابر آمنة لس�المة وص�ول األطفال إىل 
اجات، وأن يكون موقع  املالعب وأماكن الرتفيه س�واء مش�يًا أو باستخدام الدرَّ

امللعب بعيدًا عن احلركة املرورية ومسببات احلوادث.
13/13 تش�جع اجلهات ذات العالقة عى إنش�اء مالع�ب األطفال وأماكن 

ترفيههم يف األحياء واملدارس واملراكز املعنية بشؤوهنم.
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اجات الركوب املخصصة لألطفال يف الطريق العام  14/13 ال جيوز قيادة درَّ
من قبل األطفال الذين تقل أعامرهم عن اثنتي عرشة سنة ويكون ويل أمر الطفل 

أو من يقوم برعايته مسؤواًل عام ينجم عن ذلك من أرضار.
15/13 ال جيوز ملؤجري دراجات الركوب املخصصة لألطفال تأجرها ملن 
يق�ل عمره ع�ن اثنتي عرشة س�نة وإال كانوا مس�ؤولني عام ينجم ع�ن ذلك من 

أرضار للغر وللطفل نفسه.
 

المادة الرابعة عشرة: )من نظام حماية الطفل(

دون اإلخالل بام تقي به األنظمة األخرى، حيظر القيام بأي تدخل أو إجراء 
طبي للجنني إال ملصلحة أو رضورة طبية.

المادة الرابعة عشرة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/14 حيظ�ر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنني إال ملصلحة أو رضورة 
طبية، وفق ما تقرره أحكام نظام املهن الصحية والئحته التنفيذية ونظام وحدات 

اإلخصاب واألجنة وعالج العقم.
2/14  تق�وم اجله�ات الصحية ذات العالق�ة بتقديم الدعم واملس�اندة لألم 
احلام�ل بام يضم�ن رعاية اجلن�ني ووقايته م�ن األمراض قب�ل ال�والدة وأثنائها 

وبعدها.
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الفصل الرابع

حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه

المادة الخامسة عشرة: )من نظام حماية الطفل(

1- يع�د وال�دا الطفل – أو أحدمه�ا، أو من يقوم عى رعايته- مس�ؤولني يف 
ح�دود إمكاناهتام املالية وقدراهتام ع�ن تربيته وضامن حقوقه، والعمل عى توفر 

الرعاية له، ومحايته من اإليذاء واإلمهال.
2- تتخ�ذ اجلهات ذات العالقة التدابر الالزم�ة لضامن التزام والدي الطفل 
–أو من يقوم عى رعايته- يتحمل مس�ؤولياهتام جتاهه، وحفظ حقوقه، ومحايته 

من اإليذاء واإلمهال.
3- يف حال�ة انفص�ال الوالدين، يضم�ن للطفل حق الزي�ارة واالتصال بأي 

منهام، ما مل تقتض مصلحته غر ذلك.

المادة الخامسة عشرة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

ي  1/15  للطف�ل احل�ق يف العي�ش يف كن�ف أرسة متامس�كة ومتضامن�ة وتلقِّ
رعايته�ا ول�ه احلق يف معرفة والديه، وال جيوز أن ينس�ب الطفل لغرمها، وحيظر 
التبنِّي، ويتحمل والدا الطفل كالمها مسؤوليات مشرتكة عن تربية الطفل ونموه 
وتقع عى عاتق الوالدين أو من يقوم مقامهام -حس�ب احلالة- املسؤولية األوىل 
ع�ن تربية الطفل ونموه ومراعاة مصاحله الفضى، وتتخذ اجلهات ذات العالقة 
كل التداب�ر الالزمة لضامن التزام والدي الطفل أو من يقوم عى رعايته بتحمل 
املس�ؤوليات والواجبات املش�رتكة املناطة هبم يف تربية الطفل ورعايته وتوجيهه 
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ونامئه عى الوجه األفضل.
2/15 يف حالة وجود الطفل يف حضانة أحد والديه فيلتزم والده أو من يقوم 
مقام�ه بالنفقة عليه وتس�هيل أم�ر تعليمه وتطعيمه وعالجه واس�تخراج أوراقه 
الثبوتي�ة ويتحمل املس�ؤولية األساس�ية ع�ن القيام-يف ح�دود إمكانيات�ه املالية 

وقدراته- بتأمني الظروف املعيشية الالزمة لنمو الطفل.
3/15  م�ع مراع�اة ما نصت علي�ه الفق�رة )4/3( من هذه الالئح�ة، تلتزم 
اجلهات ذات العالقة بضامن تواصل الطفل مع والديه وزيارهتام وال جيوز فصله 
ع�ن أبوي�ه باإلكراه ما مل يص�در حكم قضائي يمنع كليه�ام أو أحدمها من ذلك، 
وجيوز بش�كل مؤقت أن متنع اجلهة املختص�ة بحامية الطفل التواصل املبارش بني 
الطف�ل وأي م�ن والديه أو من يقوم مقامهام إذا كان متهاًم بإيذائه أو تعذيبه حتى 

يصدر حكم قضائي أو يأذن القايض بذلك مراعاة ملصالح الطفل الفضى.
4/15 ع�ى اجله�ات ذات العالقة تقديم املس�اعدة املالئم�ة للوالدين أو من 
يقوم مقامهام لتمكينهام من االضطالع بمسؤوليات تربية الطفل من خالل كفالة 

تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال.
5/15  تتخ�ذ اجله�ات ذات العالق�ة كل التداب�ر الالزم�ة لتوف�ر خدمات 

ومرافق رعاية الطفولة يف املنشآت التي تعمل فيها والدة الطفل.
6/15  تعم�ل اجله�ات ذات العالق�ة عى كفالة ح�ق أرسة كل طفل فقر يف 
االنتف�اع بخدمات الض�امن االجتامعي بام يف ذلك منح اإلعانات واملس�اعدات 

وفق ما ينص عليه نظام الضامن االجتامعي.
7/15  تعم�ل اجله�ات ذات العالق�ة ع�ى كفال�ة حق كل طفل يف مس�توى 
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معييش مالئم لنموه البدين والعقيل واملعنوي واالجتامعي.
8/15  تتخ�ذ اجلهات ذات العالقة كل التدابر املناس�بة لكفالة حتصيل نفقة 

الطفل ممن تلزمه رشعًا، وضامن حصوله عليها بشكل مستمر ومتواصل.
9/15  مع مراعاة مصلحة الطفل الفضى، للطفل املنفصل عن والديه أو عن 
أحدمها احلق يف االحتفاظ بعالقات شخصية واتصاالت مبارشة مع كال والديه 
بص�ورة منتظم�ة، وتعم�ل اجلهات ذات العالق�ة عى ضامن تواص�ل الطفل مع 
والدي�ه  وتذكرمها يف حالة انفصاهلام بعدم جواز تش�ويه صورة أي منهام لآلخر 

يف نظر الطفل، وحيظر حتديد رؤية الطفل يف مراكز الرشطة.
10/15 ُيكَفل للطفل احلق يف احلضانة، ومش�اهدته أو رؤيته أو زيارته لدى 
أحد األبوين من قبل األب اآلخر يف أوقات حمددة ويف حالة عدم اتفاق األبوين 
أو من يقوم مقامهام عى مكان الزيارة فيتم تنفيذ حكم الزيارة للطفل املحضون 
يف املراك�ز االجتامعي�ة املخصص�ة لذل�ك، وع�ى وزارة الش�ؤون االجتامعي�ة 
واجله�ات األخرى ذات العالقة تش�جيع ودعم إنش�اء مراكز ووح�دات للقاء 
األرسي يف فروعه�ا أو يف اجلمعي�ات التابعة هلا أو املرشفة عليها من أجل ضامن 

األمان النفيس واالجتامعي للطفل.
11/15 يف حال�ة رف�ض من له حق حضانة الطفل قيام والده اآلخر بزيارته، 
أو ع�دم إعادة الطف�ل املحضون بعد الزيارة أو الرؤي�ة للحاضن أو ملن جيب أن 
يكون يف رعايته، فيجوز للجهة املختصة بحامية الطفل بوزارة الشؤون االجتامعية 
الطل�ب من الرشط�ة إلزامه باالمتثال، ف�إن أرص عى موقفه فيح�ال إىل القضاء 
املخت�ص للمطالبة بإلزامه باالمتثال وتطبيق العقوبات املنصوص عليها يف نظام 
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التنفيذ املقررة يف هذا الش�أن، ويف كل األحوال ال جيوز أخذ أو نزع الرضيع من 
والدته إال بحكم قضائي أو ثبوت إيذائها أو تعذيبها له بدليل قطعي.

 
المادة السادسة عشرة: )من نظام حماية الطفل(

ع�ى مجيع اجلهات مراع�اة مصلحة الطفل يف مجيع اإلج�راءات التي تتخذ يف 
ش�أنه واإلرساع يف إنجازه�ا، ومراع�اة حاجاته العقلية، والنفس�ية، اجلس�دية، 

والرتبوية، والتعليمية، بام يتفق مع سنه وصحته ونحومها.

المادة السادسة عشرة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/16 تعم�ل اجله�ات ذات العالق�ة ع�ى كفال�ة ح�ق كل طفل يف مس�توى 
معييش مالئم لنموه البدين والعقيل واملعنوي واالجتامعي، ويكون هلذه اجلهات 
س�لطة مراقبة م�دى حصول الطفل ع�ى احتياجاته املختلفة مث�ل االحتياجات 
البدنية أو النفسية أو الرتبوية أو التعليمية سواء يف األرسة األصلية أو يف األرسة 
البديلة أو يف مؤسسات الرعاية االجتامعية أو يف املدارس أو غرها من األماكن 
الت�ي يرتاده�ا أو يتعامل معها الطفل، وتتخذ اجلهات ذات العالقة كافة التدابر 

واإلجراءات لضامن حصول الطفل عى احتياجاته املختلفة.
2/16 تعم�ل اجله�ات ذات العالق�ة ع�ى إص�دار تعليامت ملنس�وبيها تؤكد 
ع�ى إعطاء الطفل األولوية عى غ�ره يف مجيع املعامالت واإلجراءات القضائية 
واإلدارية والصحية والتعليمية وغرها، وتكون حلامية الطفل ومصاحله الفضى 
األولوي�ة يف مجيع القرارات واإلجراءات املتعلق�ة بالطفولة أيًا كانت اجلهة التي 

تصدرها أو تبارشها.
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16/ 3 يل�زم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن ثامنية 
عرش عامًا لن يلحق به الرضر وحيقق مصاحله الفضى ذكرًا كان أو أنثى.

4/16 حيظر عى أي ش�خص طبيعي أم اعتب�اري يتعامل مع الطفل أن يقوم 
بأي ترصف يكون من ش�أنه أن يؤثر سلبًا عى قدرات الطفل العقلية أو النفسية 
أو البدني�ة أو الرتبوي�ة أو التعليمي�ة، وعى ويل أمر الطفل أو م�ن يقوم مقامه أن 
�غ عن أي ترصف يتعرض له الطفل ال يراعي حاجاته العقلية أو النفس�ية أو  يبلِّ
اجلس�دية أو الرتبوية أو التعليمية أو س�نه أو صحته أو مصلحته، وعى اجلهات 
ذات العالق�ة كل فيام خيصه اختاذ التدابر املناس�بة للوقاية من ذلك أو ملعاجلة ما 

حيدث من هذه الترصفات.
5/16 ال جي�وز تأخ�ر حص�ول الطفل عى م�ا يثبت هويت�ه، وإذا كان هناك 
إش�كالية بش�أن األوراق الثبوتي�ة لوالديه أو ألحدمه�ا فيعطى إثبات�ًا يمكنه من 

التعليم والعالج والتمتع باحلقوق األخرى.
�ن الطف�ل ال�ذي يك�ون يف رعاي�ة وزارة الش�ؤون االجتامعية أو  6/16 يمكنّ
املؤسس�ات أو اجلمعيات اخلاضع�ة إلرشافها أو األرس البديل�ة أو احلاضنة وال 
حيم�ل أوراقًا ثبوتية من حقوقه يف التعلي�م والعالج واحلقوق األخرى بموجب 

خطاب من الوزارة يوجه للجهة املعنية بتمكني الطفل من حقه.
 

المادة السابعة عشرة: )من نظام حماية الطفل(

ع�ى اجله�ات ذات العالقة رسعة اختاذ تدابر الرعاية واإلصالح املناس�بة إذا 
كان الطف�ل يف بيئ�ة تعرض س�المته العقلية أو النفس�ية أو اجلس�دية أو الرتبوية 
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خلطر االنحراف.

المادة السابعة عشرة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/17 تتخ�ذ اجلهات ذات العالق�ة كافة التدابر واإلجراءات الالزمة حلامية 
ض سالمته العقلية أو النفسية أو اجلسدية  الطفل من خطر االنحراف الذي ُيعرِّ
أو الرتبوية للخطر ويعد الطفل معرضًا خلطر االنحراف، إذا وجد يف حالة هتدد 

سالمة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك يف أي من األحوال اآلتية:
1-  إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كان�ت ظ�روف تربيته يف األرسة أو املدرس�ة أو مؤسس�ات الرعاية أو 
غرها من شأهنا أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا لإلمهال أو لإلساءة أو العنف 

أو االستغالل أو الترشد.
3- إذا حرم الطفل بغر مس�وغ من حقه ولو بصفة جزئية يف حضانة أو رؤية 

أحد والديه أو من له احلق يف ذلك.
4- إذا خت�ى عن�ه امللتزم باإلنف�اق عليه أو تعرض لفقد والدي�ه أو أحدمها أو 

ختليهام أو متويل أمره عن املسؤولية قبله.
5- إذا ُحرم الطفل من التعليم األسايس.

6-  إذا تع�رض داخ�ل األرسة أو املدرس�ة أو مؤسس�ات الرعاي�ة أو غره�ا 
للتحري�ض ع�ى العن�ف أو األع�امل املنافي�ة ل�آلداب أو األع�امل اإلباحي�ة أو 
االس�تغالل التج�اري أو التحرش أو االس�تعامل غر امل�رشوع للكحوليات أو 

املواد املخدرة املؤثرة عى حالته العقلية.
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7-  إذا وجد متسواًل، ويعد من أعامل التسول عرض سلع أو خدمات تافهة 
أو القيام بألعاب هبلوانية ال تتناسب وسنه، أو مارس مجع الفضالت واملهمالت 

وغر ذلك.
8-  إذا مل يكن له حمل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة يف الطرقات أو يف أماكن 

أخرى غر معدة لإلقامة أو املبيت.
9-  إذا خالط املنحرفني أو املشتبه فيهم أو الذين ُأشُتهر عنهم سوء السرة.

10- إذا كان سيئ السلوك وخارجًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متويل 
أمره أو من سلطة أمه يف حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

11- إذا مل يكن هناك من يضمن للطفل وسيلة مرشوعة للعيش أو مل يكن له 
عائل مؤمتن. 

12- إذا كان مصاب�ًا بمرض بدين أو عقيل أو نفيس أو نحوه مما يؤثر يف قدرته 
عى اإلدراك أو االختيار بحيث خيش�ى من هذا املرض أو الضعف عى س�المته 

أو سالمة الغر.
2/17 تق�وم اجله�ات ذات العالقة برسع�ة اختاذ تداب�ر الرعاية واإلصالح 
املناس�بة يف حال�ة وجود الطفل يف أي من احلاالت الس�ابقة وب�ام يضمن رعايته 

داخل أرسته أو أرسة بديلة أو دور ومؤسسات الرعاية االجتامعية املختصة.
 

المادة الثامنة عشرة: )من نظام حماية الطفل(

عى اجلهات ذات العالقة اختاذ مجيع التدابر املناسبة من أجل اآليت:
1- القي�ام ب�دور بن�اء وفاعل يف جم�ال الوقاية واإلرش�اد الصح�ي والتوعية 
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بحق�وق الطفل، وبخاصة فيام يتعلق بصحته وتغذيت�ه ومزايا الرضاعة الطبيعية 
وسالمة فكره ووقايته من احلوادث ورضر التدخني وبيان خطورته أثناء احلمل 

وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
2- دعم نظام الصحة املدرسية ليقوم بدوره الكامل يف جمال الوقاية واإلرشاد 

الصحي.
3- ضامن حق الطفل يف احلصول عى التعليم املناسب لسنه.

4- الوقاية من إصابة الطفل باألمراض املعدية واخلطرة.
5- تأمني الطفل من اإلصابات الناجتة من حوادث املركبات وغرها.

6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
7- رفع معاناة األطفال الذين يعيش�ون يف ظروف صعبة، كاألطفال املتنازع 

عليهم، وأطفال الشوارع واملرشدين، وضحايا الكوارث واحلروب.

المادة الثامنة عشرة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(.

1/18 - تق�وم وزارة الصح�ة واجله�ات ذات العالقة األخ�رى باختاذ كافة 
اإلج�راءات والتداب�ر الالزم�ة لرعاية الطف�ل صحيًا ومتكينه م�ن التمتع بأعى 
مس�توى صح�ي يمكن بلوغه من خ�الل توفر املرافق الصحية املناس�بة لعالج 
أمراض األطفال وإعادة تأهيلهم الصحي، مع ضامن أالنّ حيرم أي طفل من حقه 

يف احلصول عى أي من خدمات الرعاية الصحية.
2/18 يكون لكل طفل بطاقة صحية تس�جل بياناهتا يف سجل خاص باملركز 
الصح�ي املخت�ص وتس�لم لوالد الطف�ل أو ويل أم�ره ويتم تقديم ه�ذه البطاقة 
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الصحي�ة عن�د كل فحص طب�ي للطفل يف مراك�ز الرعاية األولي�ة أو الوحدات 
الصحي�ة أو غره�ا، ويثبت هبا احلال�ة الصحية للطفل، وتس�جل هبا التطعيامت 

التي جترى للطفل وتوارخيها.
3/18 ترف�ق البطاقة الصحية املدون هبا التطعيامت مع أوراق التحاق الطفل 
باملدرسة يف املرحلة االبتدائية - كلام أمكن ذلك- بغرض تسجيل نتائج الفحص 
الطبي الدوري عى الطفل وما يطرأ عى حالته الصحية من أمراض أو إصابات 

عى أن حتفظ بامللف املدريس.
 4/18 حتدد اجله�ات الصحية بقرار منها إجراءات الفحص الطبي الدوري 

عى أطفال املدارس ومواعيد إجرائه وفقًا للتعليامت واللوائح املنظمة لذلك.
5/18 ال جي�وز إضاف�ة أي م�واد ملون�ة أو حافظ�ة أو أي إضاف�ات غذائي�ة 
إىل األغذي�ة واملس�تحرضات املخصص�ة لتغذي�ة األطفال إال إذا كان�ت مطابقة 

للرشوط واملواصفات املعتمدة من اجلهات املختصة.
6/18 ال جي�وز اإلع�الن ع�ن األغذي�ة واملس�تحرضات املخصص�ة لتغذية 
األطفال إال بعد تسجيلها واحلصول عى ترخيص بتداوهلا من اجلهات املختصة 

وخاصة بدائل حليب األم.
7/18  عى املدارس واجلهات التعليمية املختصة عدم السامح بدخول أغذية 
غر مناسبة للمدارس أو بيعها، وعى هذه اجلهات بالتنسيق مع اجلهات الصحية 
واجله�ات األخ�رى ذات الصلة حتديد نوعي�ة الوجبات واألغذي�ة التي تباع يف 
املقاص�ف املدرس�ية أو تلك التي يت�م تقديمها م�ن قبل املتعهدي�ن أو املوردين 
للم�دارس وحيظر بي�ع املرشوبات الغازية ومرشوب�ات الطاقة وأي مواد أخرى 
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غر مفيدة لصحة الطفل.
8/18 للطفل احلق يف الوقاية من األمراض املعدية وتوفر العالج للحاالت 

الطارئة يف املستشفيات واملراكز احلكومية.
9/18 ُيل�زم الراغب�ون يف ال�زواج بالكش�ف الطب�ي إلثب�ات خلوه�م م�ن 

األمراض الوراثية واملعدية محاية للطفل.
10/18 جيب مس�اعدة األطفال الذين يعيش�ون يف ظروف صعبة كاألطفال 
املتن�ازع عليهم، وأطفال الش�وارع واملرشدي�ن، وضحايا الك�وارث واحلروب 
وبام يس�هم يف رفع معاناهتم من خالل تقدي�م الدعم املايل واإليوائي والعالجي 
والتعليم�ي والتأهي�يل بحس�ب متطلب�ات كل حال�ة، وإي�داع أطفال الش�وارع 
أو املرشدي�ن والذي�ن يتبني من خ�الل التحريات تعرضهم لإلمه�ال وليس هلم 
أرس أو س�ند عائ�يل ويعان�ون من أمراض عقلية أو نفس�ية يف أحد املستش�فيات 
احلكومية املتخصصة بناء عى خطاب من وزارة الشؤون االجتامعية أو الرشطة، 
ويف احلالة األخرة عى الرشطة إش�عار وزارة الشؤون االجتامعية باحلالة للقيام 

بزيارهتا ومتابعتها.
11/18 تتخذ اجلهات الصحية ذات العالقة التدابر املناسبة من أجل:

)أ(  خفض وفيات الرضع واألطفال.
)ب( كفال�ة توف�ر املس�اعدة الطبي�ة والرعاي�ة الصحية الالزمت�ني لألمهات 

واألطفال.
)ج(  مكافح�ة أمراض األطف�ال والعناية بالرعاية الصحية األولية وتطويرها 
وض�امن ح�ق الطف�ل يف توف�ر الرعاية الصحي�ة جمان�ًا يف املستش�فيات واملراكز 
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احلكومية.
)د( كفال�ة الرعاي�ة الصحي�ة املناس�بة لألمه�ات أثن�اء احلمل وعن�د الوالدة 
وبعدها مع توفر خدمات الفحص الدوري لألم والطفل للتأكد من س�المتهام 

من األمراض الوراثية واخلطرة وضامن النمو الصحي والسليم للطفل.
)ه��( العم�ل عى ن�رش التثقي�ف الصح�ي بمختلف وس�ائل اإلع�الم، ويف 
املدارس واملؤسس�ات التعليمي�ة املختلفة وتوعية اآلب�اء واألمهات باملعلومات 
األساس�ية املتعلقة بصحة الطف�ل وتغذيته، ومزايا الرضاع�ة الطبيعية، ومبادئ 

حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من احلوادث.
)و( تطوي�ر الرعاي�ة الصحية الوقائية واإلرش�اد املق�دم للوالدين، واجلهات 

التعليمية واخلدمات املتعلقة بتنظيم األرسة.
الة املالئم�ة بغية إلغاء املامرس�ات التقليدية التي  )ز( اخت�اذ مجي�ع التدابر الفعنّ

ترض بصحة األطفال.
12/18 قيام وسائل اإلعالم كافة بدور بننّاء وفعال يف جمال الوقاية واإلرشاد 
الصح�ي وال س�يام فيام يتعلق بمجاالت صحة الطف�ل وتغذيته ومزايا الرضاعة 

الطبيعية، والوقاية من احلوادث ومضار التدخني ومرشوبات الطاقة.
13/18 التعليم حق جلميع األطفال بمدارس الدولة باملجان، وتكون الوالية 
التعليمية عى الطفل لوالديه أو للحاضن أو من يقوم مقامه، وبام حيقق مصلحة 
الطفل، وتوفر اجلهات ذات العالقة للطفل التعليم املناس�ب لسنه، وتقوم بوجه 

خاص بام ييل:
)أ( جع�ل التعليم األس�ايس إلزاميًا ومتاحًا وجمانًا للجمي�ع وال جيوز حرمان 
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الطفل من حقه يف التعليم.
)ب( تش�جيع تطوير شتى أش�كال التعليم العام واملهني، وتوفرها وإتاحتها 

جلميع األطفال، وتقديم املساعدة املالية عند احلاجة إليها.
)ج(  اختاذ تدابر لتش�جيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت 

ترك الدراسة. 
)د(  جع�ل املعلوم�ات واملب�ادئ اإلرش�ادية الرتبوي�ة واملهني�ة متوفرة جلميع 

األطفال ومن يتوىل شؤوهنم.
)ه��( اختاذ كاف�ة التدابر املناس�بة لض�امن إدارة النظام يف امل�دارس عى نحو 

يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع األنظمة واللوائح يف اململكة.
)و( جعل التعليم العايل بش�تى الوس�ائل املناس�بة متاحًا للجميع عى أس�اس 

القدرات. 
)ز( أن يكون تعليم الطفل موجهًا نحو:

)1( تنمية متس�ك الطفل بدينه واعتزازه بوطنه واحرتامه هلويته وثقافته ولغته 
وقيمه الوطنية.

)2(  تنمي�ة ش�خصية الطف�ل ومواهب�ه وقدرات�ه العقلي�ة والبدني�ة إىل أقىص 
إمكاناهتا.

)3( تنمية احرتام الطفل حلقوق اإلنس�ان واحلريات األساس�ية وفقًا لألنظمة 
واللوائح واالتفاقيات ذات الصلة املعمول هبا يف اململكة.

)4( إعداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف جمتمع مستنر، بروح من التفاهم 
والسلم والتسامح واملساواة والعدالة.
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14/18 تتخ�ذ وزارة الصحة مجيع التدابر املناس�بة م�ن أجل تطوير قدراهتا 
يف جم�ال الرعاية الصحية الوقائية والعالجية واإلرش�اد الصحي املتعلقة بصحة 

الطفل وتغذيته ومحايته.
15/18 تتخذ اجلهات ذات العالقة كافة التدابر الالزمة حلصول الطفل عى 
الض�امن االجتامع�ي يف حالة احلاجة، والتأمني الصحي وفق�ًا لألنظمة واللوائح 

السارية يف اململكة.
16/18 جيب االعرتاف للطفل من قبل اجلهات ذات العالقة يف حالة إيداعه 
ألغ�راض الرعاي�ة أو احلامية أو عالج صحته البدنية أو العقلية بحقه يف مراجعة 

دورية للعالج املقدم له وجلميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه.
17/18 تتخ�ذ وزارة التعلي�م واإلدارات التابع�ة هل�ا كاف�ة التدابر املناس�بة 
لض�امن إدارة النظ�ام يف امل�دارس واملؤسس�ات التعليمي�ة عى نحو يتمش�ى مع 

كرامة الطفل وحيافظ عى حقوقه وجينبه اإليذاء أو اإلمهال. 
18/18 ينبغ�ي االهتامم بتعليم الطفل، بام يضمن القضاء عى اجلهل واألمية 
يف مجي�ع أنح�اء اململك�ة، وبام ييرس وص�ول الطفل للمع�ارف العلمي�ة والتقنية 
ووس�ائل التعلي�م احلديثة، ويلزم مراعاة وبصفة خاص�ة احتياجات األطفال يف 

املناطق النائية. 
19/18 تعم�ل إدارات امل�دارس واملؤسس�ات التعليمي�ة املختلفة وإدارات 
املراك�ز واألس�واق التجاري�ة ومالع�ب األطف�ال واحلدائ�ق العام�ة واألماكن 
الرتفيهي�ة ع�ى اخت�اذ ما يلزم م�ن أجل تأمني الطف�ل من اإلصاب�ات الناجتة عن 
احل�وادث بش�كل ع�ام وح�وادث املركب�ات بش�كل خ�اص ومن ذل�ك وضع 
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اللوح�ات اإلرش�ادية وتفعي�ل دور املراقب�ني واملرافق�ني لألطف�ال واخت�اذ كل 
االحتياطات الالزمة يف هذا الشأن.

20/18  يلت�زم كل م�ن حيمل طف�اًل يف مركبت�ه بمراعاة جلوس�ه يف املقاعد 
اخللفي�ة ورب�ط حزام األمان، ووضعه يف كريس خاص إذا كان دون س�ن الثالثة 

من العمر.
21/18 للطفل احلق يف بيئة صاحلة وصحية ونظيفة، ويلزم اختاذ مجيع التدابر 
الفعالة إللغاء املامرسات الضارة بصحته وينبغي محاية الطفل من التلوث البيئي 
ومراعاة ذلك عند إنش�اء املدارس أو اس�تئجارها وتشجيع األطفال عى احرتام 

البيئة الطبيعية ومحايتها. 
22/18  ل�كل طف�ل يف املدرس�ة احل�ق يف وقت للراح�ة وملزاول�ة األلعاب 

واألنشطة املناسبة لسننّه وللمشاركة يف احلياة الثقافية واالجتامعية.
23/18 للطف�ل ذي الظ�روف اخلاص�ة احل�ق يف التعلي�م والتدري�ب بنفس 
ة لألطف�ال العاديني إذا كانت حالته تس�مح بذلك، ويف  امل�دارس واملراكز املعدنّ
حاالت اإلعاقة االستثنائية ينبغي تأمني التعليم والتدريب يف فصول أو مدارس 
أو مراك�ز خاصة عى أن تكون مرتبطة بنظ�ام التعليم العادي ومالئمة حلاجات 
الطف�ل، ويت�م توف�ر التعلي�م بأنواع�ه ومس�توياته حس�ب احتياج�ات هؤالء 
األطفال، كام يتم تزويدها باملؤهلني تربويًا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.
24/18 تش�جع اجله�ات ذات العالقة إنش�اء ن�واٍد ومراك�ز لألطفال تكفل 
توفر الرعاية االجتامعية والرتبوية والتعليمية لألطفال عن طريق ش�غل أوقات 

فراغهم بالوسائل واألساليب الرتبوية السليمة وبام حيقق األغراض اآلتية:
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1- رعاية األطفال اجتامعيًا وتربويًا خالل أوقات فراغهم أثناء فرتة اإلجازات 
وقبل بدء اليوم الدرايس وبعده.

2- اس�تكامل رس�الة األرسة واملدرس�ة حي�ال الطفل والعمل عى مس�اعدة 
أم الطف�ل العامل�ة حلامي�ة األطفال من اإلمه�ال البدين والرتب�وي ووقايتهم من 

التعرض لالنحراف.
3-  هتيئ�ة الفرص�ة للطفل لكي ينمو نموًا متكاماًل م�ن مجيع النواحي البدنية 
والعقلي�ة والوجدانية واكتس�اب خربات ومهارات جدي�دة والوصول إىل أكرب 

قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة. 
4-  معاونة األطفال عى زيادة حتصيلهم الدرايس.

5-  تقوية الروابط بني النادي أو املركز وأرس األطفال.
6-  هتيئة أرسة الطفل ومدها باملعرفة ونرش التوعية حول تربية الطفل وعوامل 

تنشئته وإعداده وفق األساليب الرتبوية الصحيحة.
 

المادة التاسعة عشرة: )من نظام حماية الطفل(

ع�ى اجله�ات ذات العالقة وض�ع برامج صحي�ة وتربوية وتعليمية ونفس�ية 
واجتامعية إلعادة تأهل الطفل الذي تعرض إلحدى حاالت اإليذاء أو اإلمهال.

المادة التاسعة عشرة: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/19  تتخذ مجيع اجلهات ذات العالقة وعى وجه اخلصوص وزارة الشؤون 
االجتامعية ووزارة الصحة كل التدابر املناس�بة لتشجيع التأهيل البدين والنفيس 
وإع�ادة االندم�اج االجتامع�ي للطفل الذي يقع ضحية أي ش�كل من أش�كال 
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اإلمه�ال أو االس�تغالل أو اإلس�اءة أو التعذيب أو أي ش�كل آخر من أش�كال 
املعامل�ة أو العقوب�ة القاس�ية أو الالإنس�انية أو املهين�ة، أو املنازعات املس�لحة، 
وجيري هذا التأهيل وإعادة اإلدماج يف بيئة تعزز صحة الطفل، واحرتامه لذاته، 

وكرامته.
2/19 اختاذ كافة إجراءات تأهيل الطفل الذي تعرض لسوء املعاملة وعائلته 
ب�ام يكف�ل عودته إىل أرسته بحال�ة طبيعية، بام يف ذلك الع�الج والتأهيل النفيس 
وال�دورات التثقيفي�ة والتعليمي�ة وتنمية امله�ارات االجتامعية ومه�ارات محاية 
ال�ذات لدى الطفل ومعاجلة اإلدمان لدى الوالدي�ن أو املتويل رعايته إذا اقتىض 

األمر ذلك.
3/19 يتم دراسة حاالت من تعرض من األطفال لإليذاء أو اإلمهال وسوء 
املعامل�ة م�ن النواحي الصحية والنفس�ية واالجتامعية واالقتصادي�ة والنظامية، 
واخت�اذ اإلج�راءات املناس�بة هل�ا، ومتابعة تلك احل�االت بصفة دوري�ة يف حالة 

تسليم الطفل إىل الوالدين أو املتويل رعايته.

المادة العشرون: )من نظام حماية الطفل(

ع�ى اجله�ات ذات العالق�ة وضع معاي�ر وجودة ش�املة أللع�اب األطفال 
املصنعة حمليًا أو املستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات واملعاير الصحية 

والبيئية والثقافية، ووسائل السالمة، وغر خمالفة للضوابط الرشعية.

المادة العشرون: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/20  جيب أن تكون ألعاب األطفال املصنعة حمليا أو املستوردة من اخلارج 
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مصنعة من مواد متينة ومقاومة للصدأ والتآكل ومطابقة للمواصفات القياس�ية 
الس�عودية واخلليجي�ة من حي�ث املتطلبات العامة للس�المة ومتطلب�ات املواقع 

والرتكيب، ومتطلبات الفحص والصيانة.
2/20  يل�زم التأك�د من خل�و ألعاب األطفال م�ن أي م�واد كيميائية ضارة 
بصحة وس�المة الطف�ل وأن تكون مصنوع�ة من مواد تتحم�ل حركة األطفال 

وتعمل بحركة انسيابية وتتوافر فيها رشوط األمان.
3/20  جي�ب أال تك�ون األلع�اب أو أجزاء منها ذات أجزاء متحركة يس�هل 
ة واخلش�نة التي  ابتالعه�ا من قبل الطف�ل، وأن ختلو من الزوايا واألطراف احلادَّ

يمكن أن تؤذيه.
4/20  جي�ب أن تك�ون األلع�اب غر قابلة لالش�تعال ومطلي�ة بطالء ثابت 
وأال تف�رز م�واد لبنية أو س�امة أو مهيج�ة، وأن تتحمل األلع�اب املصنوعة من 

البالستيك أو اللدائن درجات احلرارة العالية.
5/20 ينبغ�ي أن يكون م�كان وضع البطاريات يف األلع�اب غر ظاهر وأال 
تعتم�د األلعاب عى مصدر الكهرباء مب�ارشة أو يكون اتصاهلا بالكهرباء رشطًا 

لعملها.
م. 6/20 جيب -كلام كان ذلك ممكنًا- أن تكون ألعاب الطفل مصدرًا للتعلُّ

7/20 جيب أال تتضمن األلعاب خمالفة ألحكام الرشيعة اإلسالمية.
8/20 يش�رتط أن يدون عى اللعبة أو النرشة أو الدليل امللحق هبا معلومات 
االس�تخدام اآلم�ن للمنتج وطريقة تنظيفه قبل اس�تخدامه، وبي�ان طرق ختزينه 
وعم�ر الطفل املالئم الس�تخدامه واألخطار املمكن�ة وأي بيانات أخرى حتافظ 
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عى س�المة الطفل، باللغة العربية كلغة أساسية ويمكن إضافة اللغة اإلنجليزية 
وجيب أن تكون العبارات املستخدمة قصرة وبسيطة ومتداولة يف احلياة اليومية.

المادة الحادية والعشرون: )من نظام حماية الطفل(

ال ختل األحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام بام يأيت:
1- االلتزامات املرتتبة عى اجلهات املعنية األخرى، كل بحسب اختصاصه.

2- أي حكم يكفل محاية أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية 
تكون اململكة طرفًا فيها.

المادة الحادية والعشرون: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/21  تستمر اجلهات األخرى العامة واخلاصة التي هلا عالقة بحامية الطفل 
بتقديم خدماهتا حلامية الطفل ومساعدته وفقًا ألحكام األنظمة اخلاضعة هلا تلك 

اجلهات وبام حيقق أهداف النظام والئحته التنفيذية وبام ال يتعارض معها.
2/21  ال حي�ول تطبي�ق أح�كام النظام والئحت�ه التنفيذي�ة دون املطالبة بأي 
حقوق أخرى أفضل حلامية الطفل تكفلها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون 

اململكة طرفًا فيها.
 

الفصل الخامس

اإلبالغ والنظر في مخالفة النظام والئحته ووقت العمل به

المادة الثانية والعشرون: )من نظام حماية الطفل(

لع عى حالة إيذاء أو إمهال، تبليغ اجلهات املختصة فورًا. 1- عى كل من يطنّ
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2- ع�ى اجله�ات املختصة أن تس�هل إج�راءات التبليغ عن ح�االت اإليذاء 
واإلمهال، وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.

3- حت�دد الالئح�ة إج�راءات التبليغ عن ح�االت اإليذاء واإلمه�ال وكيفية 
التعامل معها.

المادة الثانية والعشرون: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/22 جي�ب ع�ى كل م�ن يطلع ع�ى حالة خمالفة ألح�كام النظ�ام والئحته 
التنفيذي�ة وخاص�ة ح�االت اإليذاء أو اإلمه�ال يف حق الطف�ل أن يبلغ اجلهات 

املختصة فورًا وتلتزم اجلهات املختصة بتسهيل إجراءات التبليغ.  
22 /2 تلت�زم كل جه�ة عامة أو خاصة بإبالغ وزارة الش�ؤون االجتامعية أو 
الرشطة عن أي حال�ة خمالفة ألحكام النظام والئحته التنفيذية وخاصة حاالت 

إيذاء أو إمهال الطفل التي تطلع عليها فور العلم هبا أو تلقيها بالغًا بشأهنا.
3/22 إذا كانت املخالفة أو حالة اإليذاء أو اإلمهال تتطلب التدخل العاجل 

فتقوم اجلهة بإبالغ الرشطة فورًا مع وجوب املحافظة عى رسية هوية املبلغ.
ُغها أحد العاملني فيها عن املخالفة أو حالة   4/22 تكون جهة العمل التي ُيَبلِّ
إي�ذاء أو إمهال الطفل مس�ؤولة عام يرتتب عى تراخيه�ا أو عدم قيامها باإلبالغ 
ع�ن احلالة وتطال تلك املس�ؤولية األش�خاص الطبيعيني الذي�ن يمثلوهنا وقت 
ح�دوث املخالف�ة أو واقعة اإليذاء وال ينفي أو خيفف من مس�ؤوليتهم كوهنم مل 

يعودوا ممثلني هلا وقت املساءلة ألي سبب كان.
5/22  عن�د اكتش�اف حالة إيذاء أو إمهال للطفل أو ع�دم متكينه من حقوقه 
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م�ن قبل املدارس أو املؤسس�ات التعليمية األخرى وتعذر إجياد حلول مناس�بة 
للحالة من قبل املؤسسة التعليمية، تقوم إدارة املدرسة أو من يقوم مقامها بتبليغ 
اجله�ة املختصة بوزارة الش�ؤون االجتامعية بذلك مع إرس�ال تقرير عن احلالة، 
وتعمل عى تس�هيل أمر وصول ودخول مندويب الوزارة إىل املدرسة أو املؤسسة 
التعليمية ملقابلة احلالة ومتابعة وضعها، ويف حالة اإليذاء أو اإلمهال اخلطر فيتم 
باإلضافة إىل ذلك إبالغ الرشطة ويف كل األحوال عى إدارات التعليم واملدارس 
وضع اآللية املناس�بة إلرسال مجيع اإلحصائيات املتعلقة بإيذاء وإمهال األطفال 
إىل وزارة الشؤون االجتامعية بام يف ذلك احلاالت التي تم حلها أو معاجلتها وديًا 

من قبلهم.
6/22  عن�د اكتش�اف حالة إيذاء أو إمهال للطفل أو ع�دم متكينه من حقوقه 
من قبل اجلهات الصحية فتقوم هذه اجلهة بتقديم العالج والعناية الطبية الالزمة 
للحال�ة، وتعمل عى تبليغ اجلهة املختصة بوزارة الش�ؤون االجتامعية بذلك مع 
إرسال تقرير عن احلالة، وتعمل عى تسهيل أمر وصول مندويب الوزارة إىل احلالة 
ملقابلتها ومتابعة وضعها، ويف حالة اإليذاء أو اإلمهال اخلطر فيتم باإلضافة إىل 
ذلك إبالغ الرشطة ويف كل األحوال عى اجلهات الصحية وضع اآللية املناس�بة 
إلرس�ال مجيع اإلحصائي�ات املتعلقة بإيذاء وإمهال األطفال إىل وزارة الش�ؤون 

االجتامعية بام يف ذلك احلاالت التي تم حلها أو معاجلتها وديًا من قبلهم.
7/22 يق�وم مرك�ز تلق�ي البالغات باس�تقبال البالغ�ات من كاف�ة املناطق 
باململك�ة ع�ن حاالت خمالف�ة أحكام نظ�ام الطف�ل والئحته التنفيذي�ة وخاصة 
حاالت اإليذاء أو اإلمهال س�واء من األش�خاص أو م�ن الرشطة أو من غرها 
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م�ن اجله�ات العامة أو اخلاصة، ويقوم بعد التأكد م�ن هوية املبلغ بتوثيق البالغ 
وحرص بيان مرفقاته إن وجدت وال تقبل البالغات من جمهويل اهلوية.

ة  8/22 حييل مركز تلقي البالغات البالغ إىل وحدة احلامية االجتامعية املختصنّ
يف املنطقة مقر احلالة املبلغ عنها لتتوىل مبارشة مهامها جتاه البالغ.

9/22 يعد مركز تلقي البالغات السجالت والنامذج املنظمة لتلقي البالغات 
كام يعد نظام توثيق إلكرتوين لكافة البالغات الواردة إليه اخلاصة باألطفال.

10/22 يقوم مركز تلقي البالغات بتسجيل مجيع االتصاالت الواردة هاتفيًا 
للمركز عى الرقم املخصص للبالغ وحيافظ عى رسيتها.

11/22 يع�د مركز تلق�ي البالغات تقاري�ر دورية إحصائية ع�ن البالغات 
والش�كاوى الت�ي ترد إلي�ه املتعلقة باألطفال ويصنفها حس�ب ن�وع املخالفة أو 
اإليذاء أو اإلمهال وخطورته وجنس من تعرض له وطبيعة املبلغ وعدد احلاالت 

التي متت معاجلتها.
12/22 تتوىل اإلدارة العامة للحامية بوزارة الش�ؤون االجتامعية التعامل مع 
أي بالغ�ات تصل للوزارة من اجله�ات العامة أو اخلاصة وذلك بام ال يتعارض 
مع مهام ومس�ؤوليات مركز تلق�ي البالغات وتقوم بإحالته�ا إىل وحدة احلامية 
االجتامعي�ة املختصة لتت�وىل بحثها ودراس�تها ومعاجلتها أو تق�وم بالرفع ألخذ 

التوجيهات بشأهنا.
 22/ 13 ال جي�وز اإلفص�اح عن هوية املبلغ ع�ن املخالفة أو حالة اإليذاء أو 

اإلمهال بغر رضاه وأخذ موافقته الكتابية عى ذلك إال يف احلاالت التالية:
أ- إذا رأت وحدة احلامية االجتامعية أن معاجلة حالة اإليذاء تس�تلزم رضورة 
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اإلفصاح عن هوية املبلغ ألس�باب جوهرية تقدرها الوحدة عى أن يكون ذلك 
يف أضيق احلدود.

ب– إذا تلقت وحدة احلامية االجتامعية طلبًا رسميًا مسببًا من إحدى اجلهات 
الرس�مية أو كان طل�ب اإلفص�اح ص�ادرًا م�ن جهة قضائي�ة، وتلت�زم اجلهات 
املفص�ح هلا عن هوي�ة املبلغ باملحافظة ع�ى رسية هوية املبلغ وع�دم التهاون يف 

إفشائها ويقع حتت طائلة املسؤولية كل من خيالف ذلك.
14/22 يعترب كل مبلغ عن خمالفة ألحكام النظام أو الئحته التنفيذية أو عن 
حال�ة إيذاء أو إمهال للطفل حس�ن الني�ة ما مل تتوافر أدل�ة أو قرائن تفيد خالف 

ذلك.
 15/22 إذا اتض�ح ع�دم صح�ة الب�الغ فيج�وز للمترضر ول�كل صاحب 
مصلح�ة املطالب�ة بمعاقب�ة املبلغ وفقا لألنظم�ة املعمول هبا وذل�ك دون إخالل 

بحق املترضر بمطالبته بالتعويض، ويقع عبء إثبات سوء النية عى املدعي.
16/22 ينبغ�ي التعامل الفوري مع البالغات املتعلقة بإيذاء أو إمهال الطفل 
من خالل التواصل مع احلالة وتقييم وضعها من حيث اخلطورة وإجراء التقويم 
الطب�ي هلا إذا لزم األم�ر، واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة واملناس�بة للتعامل مع 

احلالة وال يتطلب قبول البالغ ومبارشته موافقة الويل أو من يف حكمه.
 17/22 ع�ى وح�دة احلامي�ة االجتامعي�ة عن�د مبارشهتا حل�االت اإليذاء أو 
اإلمه�ال الت�درج يف اختاذ التداب�ر الالزمة ملعاجلة تلك احل�االت، عى أن تعطى 
األولوي�ة يف املعاجل�ة لإلجراءات الوقائية واإلرش�ادية واإلص�الح بني أطراف 

احلالة وبام يضمن مصلحة الطفل.
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 18/22 إذا رأت وحدة احلامية االجتامعية أن مصلحة الطفل تقتي االكتفاء 
بمعاجلة احلالة من خالل توفر التوجيه واإلرشاد النفيس واألرسي واالجتامعي 
فعليها التأكد من أن هذا اإلجراء لن يرتتب عليه إحلاق رضر أشد بالطفل وذلك 

من خالل اختاذ الوسائل الالزمة للمحافظة عى سالمته.
19/22 توفر وحدة احلامي�ة االجتامعية للطفل الرعاية الصحية واالجتامعية 
م�ن عالج طبي ونفيس وبرامج تأهيلية، ويش�مل ذلك أيض�ا من حيتاج للرعاية 
من املحيطني به بس�بب اإلي�ذاء أو اإلمهال أو أي خمالفة أخ�رى ألحكام النظام 
أو الئحت�ه التنفيذي�ة، ويتم توفر الرعاي�ة الالزمة من خ�الل اإلحالة للجهات 
املتخصص�ة وفقًا لن�وع اإلجراء أو الرعاي�ة املطلوبة، ويف حال ع�دم قبول تلك 
اجلهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية الالزمة هلا تقوم وزارة الش�ؤون 

االجتامعية بمخاطبة احلاكم اإلداري لضامن حتقيق ذلك.
20/22 يف ح�االت اإلي�ذاء أو اإلمه�ال غ�ر اخلط�ر جي�وز لوح�دة احلامية 
االجتامعي�ة أن ُتبق�ي الطف�ل مع عائلته م�ع أخذ التعهد ع�ى رب األرسة أو من 
يق�وم مقامه بتوفر احلامية الالزمة للطفل ومتكين�ه من االتصال املبارش بالوحدة 
ومتك�ني املختصني م�ن موظفي الوح�دة من االتص�ال به وزيارت�ه يف أي وقت 
ملتابعة حالته إن اقتىض األمر ذلك مع أخذ التعهد عى مصدر اإليذاء أو اإلمهال 
بالكف عن إحلاق أي نوع من أنواع اإليذاء أو اإلمهال بالطفل والتزامه بتمكينه 
م�ن كافة حقوقه املرشوعة والقيام بمس�ؤوليته وواجباته جتاه الطفل وتوفر كل 

حاجاته األساسية وحتمله كامل املسؤولية يف حال خمالفته لذلك.
21/22 يف حال رفض من وقعت منه املخالفة أو اإليذاء أو اإلمهال احلضور 
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ملق�ر وح�دة احلامي�ة االجتامعية أو التج�اوب م�ع تعليامهتا، تطل�ب الوحدة من 
الرشط�ة ضبطه وإحضاره إىل مقرها حتى يتم االنته�اء من فحص البالغ املقدم 
ضده، ويطبق هذا اإلجراء عى كل من مل يمتثل ألوامر الوحدة أو التجاوب مع 
تعليامهتا من األشخاص الذين تربطهم عالقة بالطفل ضحية اإليذاء أو اإلمهال 

أو املخالفة.
22/22 تعت�رب حال�ة اإليذاء أو اإلمه�ال خطرة إذا ما نتج ع�ن فعل اإليذاء 
أو اإلمهال رضر ش�ديد ظاهر عى الطفل يس�توجب التدخل الفوري إليقافه أو 
من�ع وقوع�ه أو إذا كان فع�ل اإليذاء أو اإلمهال الش�ديد مثبت�ًا بتقرير طبي، كام 
تعترب حالة اإليذاء أو اإلمهال خطرة إذا كان فعل اإليذاء أو اإلمهال خيشى معه 
تع�رض الطفل لرضر أكرب أو متواصل عى حياته أو س�المته أو صحته من قبل 
مصدر اإليذاء أو اإلمهال، ويف هذه احلاالت يتم إبالغ احلاكم اإلداري واجلهات 

األمنية املختصة عن احلالة.
23/22 إذا ظه�ر لوحدة احلامية االجتامعية م�ن البالغ خطورة احلالة فعليها 
إب�الغ الرشط�ة وغرها م�ن اجله�ات األمنية املختص�ة ذات العالق�ة بموضوع 
اإلي�ذاء أو اإلمه�ال والطلب من تلك اجله�ات اختاذ مجيع اإلج�راءات الالزمة 

للتعامل مع احلالة بام يتمشى مع خطورهتا.
24/22 تت�م مقابل�ة الطف�ل املتع�رض لإليذاء واالس�تامع ألقوال�ه من قبل 
املختص�ني أو املختص�ات م�ن وح�دة احلامي�ة االجتامعية ومن ثم تع�رض عليه 
احلل�ول واإلجراءات املناس�بة حلالته الواجب اختاذها بش�أنه والت�ي تدخل من 
ضم�ن اختصاصات وزارة الش�ؤون االجتامعية، ويتم أخ�ذ موافقته عى ذلك، 
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ويف حالة رفضه الصطحابه أو إيوائه فيتم إفهامه بأنه ستتم متابعة وضعه واختاذ 
اإلجراءات املناسبة ضد مرتكب اإليذاء، ويؤخذ يف االعتبار إمكانية اصطحاب 
الطفل بدون موافقته إذا كان يف بقائه خطر هيدد سالمته وتعذر إيوائه لدى أحد 

من أقربائه ممن يؤمتن عى رعايته.
25/22 تت�م مقابلة الطفل بحض�ور أخصائية أو أخصائي اجتامعي أو نفيس 
يف وحدة احلامية االجتامعية وتتم مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه، مع وجوب 
ت�اليف كل ما من ش�أنه أن يرهب�ه أو يؤثر عى إرادته، ويمكن االس�تامع إليه عى 

انفراد يف وجود أحد أقربائه معه إذا كانت املصلحة تتطلب ذلك.
22 /26 إذا كان الطف�ل ضحي�ة إيذاء أو إمهال م�ن أحد الوالدين املنفصلني 
وكانت احلالة ال حتتمل إبقاء الطفل مع مصدر اإليذاء فلوحدة احلامية االجتامعية 
بعد دراس�ة احلالة وتقدير املصلحة األفضل للطفل أن تأمر بتسليمه فورًا لوالده 
اآلخر أو ألحد أقاربه القادر عى توفر الرعاية الالزمة له مؤقتًا حتى يتم معاجلة 
وضعه، وال يمنع من اختاذ هذا اإلجراء وجود حكم باحلضانة ملصلحة مرتكب 
اإلي�ذاء أو اإلمه�ال، ويف هذه احلالة جيب إش�عار املحكمة مص�درة احلكم فورًا 
بالواقعة مش�فوعة بتقرير عن احلالة الختاذ ما تراه بشأن إعادة النظر يف صالحية 
احلاض�ن للحضانة، ويف كل األحوال عى من يعرتض عى هذا اإلجراء اللجوء 

إىل القضاء.
 27/22 يتم إيواء الطفل أو استضافته وفقًا للرشوط التالية:

أ - يقترص اإليواء أو االستضافة عى الطفل دون سن الثامنة عرشة.
ب �  أن تكون احلالة قد تعرضت لإليذاء أو اإلمهال املنصوص عليه يف نظام 
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محاية الطفل والئحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى أقارهبا أو لدى أرسة بديلة.
ج - ال يتوقف إيواء احلالة عى موافقة ويل األمر.

د - م�دة اإلي�واء ثالثة أي�ام، ويمكن متديدها إذا تطلبت ظ�روف احلالة ذلك 
ملدة أخرى ال تتجاوز الش�هرين، ويف حال تطلب�ت معاجلة احلالة مدة أطول من 
تلك فيمكن متديدها ملدد أخرى وذلك بموافقة وكيل وزارة الشؤون االجتامعية 

املختص.
22 /28 عن�د املوافق�ة ع�ى إي�واء احلال�ة أو اس�تقباهلا تق�وم وح�دة احلامية 

االجتامعية باإلجراءات التالية:
أ- التأك�د م�ن الرشطة عام إذا كان يوجد بالغ تغينّب أو هروب خيص الطفل، 
ويف مجي�ع األح�وال ال تنقل احلالة إىل دار التوقي�ف أو املالحظة إال إذا ثبت أهنا 
متهمة بجريمة من اجلرائم املوجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اهتام ضدها صادر 
م�ن أي س�لطة حتقيق يقي بتوقيفها عى ذمة قضي�ة متهمة فيها أو إذا صدر أمر 

قضائي بتوقيفها.
ب - إجراء الكشف الطبي الالزم عى الطفل، وإذا مل يتيرس ذلك يف حينه فيتم 
إيواؤه مؤقتًا يف املكان املخصص الس�تقبال احلاالت إىل أن يتم إجراء الكش�ف 

والتأكد من سالمته.
ج- يف حال�ة معان�اة الطف�ل م�ن أمراض نفس�ية مزمن�ة تتم إحالت�ه إلحدى 
املستش�فيات أو املراك�ز الصحية املتخصصة يف األمراض النفس�ية لعالجه، ويف 
ح�ال اعتذار أي من تل�ك اجلهات عن قبول احلالة أو التعام�ل معها فيتم الرفع 

بذلك للحاكم اإلداري.
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د - يتم إفهام الطفل ومن يقوم عى ش�ؤونه بأن إيواءه أو اس�تضافته س�يكون 
بش�كل مؤقت إىل أن يتم حل مش�كلته والبحث له عن بدائل مناس�بة سواء فيام 
يتعل�ق بالس�كن أو الع�ودة مرة أخ�رى ألرسته، وذل�ك بعد اخت�اذ اإلجراءات 
�ن الطفل ضحية  الرضوري�ة إلزال�ة اإليذاء أو اإلمه�ال الذي يتعرض له، ويمكنّ
اإليذاء من مواصلة دراس�ته أثناء فرتة إيوائه أو اس�تضافته، ويف كل األحوال ال 

يمنع الطفل من التواصل مع أرسته وذلك بإرشاف ومتابعة الوحدة.
ه��-ال خيرج الطفل الذي يتم إيواؤه أو اس�تضافته إال بع�د التأكد من خالل 
إج�راء بح�ث اجتامعي عن حميطه من أنه لن يتعرض إليذاء أو إمهال هيدد حياته 
أو سالمته، وبعد التنسيق مع بعض أفراد أرسته أو أقاربه الستقباله، ويعاد لدار 
اإلي�واء أو الضيافة بمج�رد وجود خطر هيدد حياته أو س�المته، ويتم التواصل 
أثن�اء ف�رتة اإلي�واء أو االس�تضافة مع أف�راد أرسته ب�ني حني وآخ�ر حلثهم عى 

استقباله، ويستعان بلجنة إصالح ذات البني إن لزم األمر لتحقيق ذلك.
ن الطفل الذي يتم إيواؤه أو اس�تضافته إذا كانت س�ننّه تس�مح  29/22 ُيمكَّ
بذل�ك من اخلروج والعودة أثناء فرتة اإليواء أو االس�تضافة بمرافقة مراقبني أو 
حتت إرشافهم وبرشط أال يؤدي ذلك إىل اإلرضار بوضعه، ويكون ذلك ملتابعة 
دراس�ته أو ملزاولة نش�اط ترفيهي أو ريايض أو للتس�وق من أجل تأمني حاجاته 
الش�خصية الرضوري�ة أو يف ح�ال م�ا إذا رأت الوحدة مش�اركته يف فعاليات أو 
أنش�طة ثقافي�ة أو ترفيهي�ة خارج مق�ر دار اإلي�واء أو الضيافة، ويش�رتط التزام 
الطف�ل بتعلي�امت وح�دة احلامي�ة االجتامعي�ة يف هذا الش�أن، ويك�ون خروجه 
وعودت�ه يف تلك احلاالت وفقًا لإلجراءات املح�ددة من قبل الوحدة، ويف حال 
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تغيب�ه أو عدم عودت�ه تقوم الوحدة ف�ورًا بإبالغ الرشطة وختى مس�ؤوليتها عن 
احلال�ة بذلك، كام يبلغ ذوي�ه إن كان هناك مقتىض يربر إبالغهم، وال حتول تلك 
الواقعة عن استقبال الوحدة للطفل مرة أخرى بعد مساءلته حول تغيبه أو عدم 

عودته واختاذ اإلجراء الالزم حيال عدم قيام الطفل بتكرار الواقعة.
 30/22  يف ح�ال كان�ت املخالف�ة أو واقعة اإليذاء أو اإلمه�ال صادرة ضد 
طفل نزيل يف إحدى الدور التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية أو ضد طفل نزيل 
يف إحدى الدور التابعة جلهة ترشف عليها الوزارة، فتقوم الوزارة بإجراء حتقيق 
داخ�يل وإب�الغ الرشطة عن ه�ذه احلالة لتتخذ ما يدخل ضم�ن اختصاصها من 
إج�راءات ومتابعة الب�الغ وذلك مع عدم اإلخالل بمعاقب�ة مرتكب اإليذاء أو 
اإلمه�ال بالعقوب�ات التأديبية الالزمة وبح�ق الطفل النزيل أو ذوي�ه يف املطالبة 

بالتعويض.
22 / 31 تنس�ق وزارة الش�ؤون االجتامعي�ة م�ع وزارة الداخلي�ة م�ن أجل 
توفر احلراس�ات األمنية الالزمة ملقار وحدات احلامية االجتامعية ودور الضيافة 
واملنش�آت األخرى التابع�ة للوزارة اخلاص�ة باألطفال وغره�م والتي تتطلب 
طبيع�ة عملها يف جمال احلامية من اإليذاء أو اإلمهال توفر احلامية األمنية الالزمة 

هلا.
�ة االس�تجابة  32/22 ع�ى الرشط�ة وغره�ا م�ن اجله�ات األمني�ة املختصنّ
الفورية لطلب وحدة احلامية االجتامعية بدخول أيِّ موقٍع وتوفر احلامية الكاملة 

ني من وحدة احلامية االجتامعية للحالة. للمختصنّ
33/22 للمختصني يف وحدة احلامية االجتامعية االنتقال ملوقع احلالة إذا رأت 
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الوحدة أن معاجلة احلالة تقتي ذلك، ويف مجيع األحوال تلتزم الرشطة وغرها 
م�ن اجلهات املختصة بإحضار أطراف احلالة ملوقع وحدة احلامية االجتامعية بناء 

عى طلب املختصني من الوحدة.
 34/22 يف احل�االت الت�ي يق�رر املختص�ون من وح�دة احلامي�ة االجتامعية 
االنتق�ال ملب�ارشة احلال�ة، يتم إبالغ الرشطة ف�ورًا لتقوم بتس�هيل مهمة دخوهلم 
للموقع وضامن س�المتهم والبقاء معهم أثناء مبارشهتم للحالة، وتقوم الرشطة 
بالدخول إىل املواقع التي يرفض من بداخلها دخول خمتيص وحدة احلامية، وعى 
الرشط�ة يف ه�ذه احلال�ة ضامن س�المتهم وع�دم إرشاكهم يف عملي�ات املدامهة 

واالقتحام.
 

المادة الثالثة والعشرون: )من نظام حماية الطفل(

1- م�ع مراعاة م�ا ورد يف الفقرة )3( م�ن املادة )الثاني�ة والعرشين( من هذا 
النظ�ام، تت�وىل هيئة التحقي�ق واالدعاء الع�ام التحقيق يف خمالف�ات أحكام هذا 

النظام، وإقامة الدعوى أمام املحكمة املختصة.
2- م�ع مراع�اة ما تق�ي به األنظمة األخ�رى ذات العالقة، تت�وىل املحكمة 
املختص�ة النظر يف خمالفات أح�كام هذا النظام، وتقرير العقوبة املناس�بة يف حق 

املخالف.

المادة الثالثة والعشرون: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/23  حتيل وزارة الشؤون االجتامعية وأقسام الرشط القضايا املتعلقة بإيذاء 
الطفل وإمهاله واملخالفات األخرى ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية والتي 
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ترى أمهية التحقيق فيها إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام.
2/23  تقوم هيئة التحقيق واالدعاء العام بالتحقيق فيام حيال إليها من قضايا 
تتعلق بالطفل متهاًم كان أو ضحية وتطلب تقريرًا من وزارة الشؤون االجتامعية 
بش�أن حالته وما جيب اختاذه بش�أنه وحيال هذا التقرير مع الدعوى إىل املحكمة 

املختصة إذا مل ترى جهة التحقيق حفظ القضية بحسب النظام.
3/23 يراع�ى عن�د اهتام الطف�ل بارت�كاب أي خمالفة لألنظم�ة والتعليامت 
معاملت�ه بطريق�ة حتف�ظ ل�ه كرامته وق�دره وتعزز احرتامه لنفس�ه وتراعي س�نه 

وتسهل إعادة اندماجه يف املجتمع.
 4/23 تف�رتض ب�راءة الطفل عن�د التحقيق معه وحماكمته حت�ى تثبت إدانته 

وفقًا للنظام.
 5/23 جي�ب إخطار الطفل ف�ورًا ومبارشة -إذا كان قادرًا عى اس�تيعاب ما 
يق�ال ل�ه- بالته�م املوجهة إليه وذلك بحض�ور والده أو من يمثل�ه أو يقوم عى 
ش�ؤونه إضافة إىل متكينه من االستعانة بمحاٍم واحلصول عى املساعدة القانونية 

املناسبة.
6/23 يس�تفيد الطف�ل من االختص�اص واإلجراءات القضائي�ة املخصصة 
لألح�داث يف اململك�ة كل�ام كان ل�ه مصلحة يف ذل�ك، ويؤخذ يف احلس�بان عند 

التعامل مع الطفل سننّه وحالته والظروف املحيطة به.
7/23 ع�ى جه�ات الضبط والتحقي�ق أن تأخذ يف االعتب�ار تطبيق األنظمة 
والتعلي�امت التي حتدد س�نًا أدنى ملس�اءلة الطف�ل جنائيًا، بحيث ال يتم مس�ائلة 
الطف�ل جنائي�ًا عند ارتكابه م�ا يوجب ذلك إذا مل يبلغ س�ننّه احلد األدنى يف تلك 
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األنظمة والتعليامت.
8/23 تراع�ي املحكم�ة املختص�ة بالنظ�ر يف خمالف�ات أح�كام ه�ذا النظ�ام 
والئحت�ه التنفيذي�ة م�ا ورد يف نظ�ام احلامية من اإلي�ذاء والئحت�ه التنفيذية عند 

تقريرها العقوبة املناسبة يف حق املخالف.
9/23 يراع�ى كلام أمكن ذل�ك اختاذ التدابر الالزمة ملعامل�ة الطفل وتقويم 

سلوكه دون اللجوء إىل اإلجراءات العقابية وحبس حريته.
10/23 يف حال�ة إيداع الطف�ل يف دور اإليواء أو الرعاية االجتامعية 
فيجب أن تتاح له املتطلبات املناس�بة مثل الرعاية واإلرشاد واإلرشاف 
واملراقب�ة واملش�ورة وإعطائ�ه ح�ق االختي�ار في�ام ال ي�رض، إضافة إىل 
متكين�ه من برامج التعلي�م والتدريب املهني وغرها م�ن بدائل الرعاية 
املؤسس�ية، لضامن معاملة الطفل بطريقة حتفظ له حقوقه وتتناس�ب مع 

سنه ورفاهيته وظروفه وجرمه إن وجد عى السواء.
11/23 يراع�ى يف مرحل�ة التحقي�ق مع الطفل وج�ود أخصائي أو 

أخصائية اجتامعية من إدارة احلامية كل ما كان ذلك ممكنًا.
 

المادة الرابعة والعشرون: )من نظام حماية الطفل(

يص�در وزير الش�ؤون االجتامعية الالئحة خالل )تس�عني( يومًا من 
تاري�خ ن�رش ه�ذا النظام يف اجلريدة الرس�مية، بعد التنس�يق م�ع وزارة 
الداخلية ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق اإلنسان 
واجله�ات األخ�رى ذات العالقة كلنّ فيام خيص�ه، ويعمل هبا من تاريخ 
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العمل هبذا النظام.

المادة الرابعة والعشرون: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/24 يص�در وزير الش�ؤون االجتامعي�ة أي قواع�د أو ضوابط أو 
آلي�ات عملي�ة تفصيلية خاص�ة، تتعلق بتنفيذ هذه الالئح�ة أو أي مادة 

من موادها.
2/24 تق�وم وكال�ة ال�وزارة للرعاي�ة االجتامعي�ة واألرسة ب�وزارة 
الش�ؤون االجتامعية بمراجع�ة وتقييم تطبيق أحكام ه�ذه الالئحة كل 
س�نتني من تاري�خ إصداره�ا أو كلام دع�ت احلاجة لذل�ك، كام تطلب 
مرئيات اجلهات ذات العالقة، وعليها الرفع لوزير الشؤون االجتامعية 

بام تراه من مقرتحات حياهلا الختاذ ما يلزم يف هذا الشأن.

المادة الخامسة والعشرون: )من نظام حماية الطفل(

يعم�ل هب�ذا النظ�ام بعد )تس�عني( يومًا م�ن تاريخ ن�رشه يف اجلريدة 
الرسمية.

المادة الخامسة والعشرون: )من الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل(

1/25 يرسي العمل بأحكام هذه الالئحة من تاريخ صدورها.


