
اٌجّٙٛع٠خ اٌجؼائغ٠خ اٌض٠ّمغاؽ١خ اٌشؼج١خ

ٚػاعح اٌؼضي

ِجٍؾ لؼبء لـٕط١ٕخ

ِذىّخ لـٕط١ٕخ

مداخلة حول
آليات الحماية القانونية لألطفال الجانحين في التشريع  

الجزائري



مداخةل حول
آليات الحماية القانونية لألطفال 
الجانحين في التشريع الجزائري

 



 

 حمتوى املداخةل

مـمـدمـت

ِّب ال شه ف١ٗ أْ اٌّجزّغ اٌضٌٟٚ ٚػغ اٌؼض٠ض ِٓ االرفبل١بد اٌض١ٌٚخ اٌزٟ رؼٕٝ 

ثذّب٠خ دمٛق اإلٔـبْ ثظفخ ػبِخ ٚدمٛق ثؼغ اٌفئبد ثظفخ سبطخ، ِٚٓ ث١ٓ 

االرفبل١بد اٌض١ٌٚخ، ارفبل١خ دمٛق اٌطفً اٌزٟ ٟ٘ ػجبعح ػٓ ١ِضبق صٌٟٚ ٠ذضص 

دمٛق األؽفبي، ٚلض طبصلذ اٌىض١غ ِٓ اٌضٚي ػٍٝ ٘ظٖ االرفبل١خ، ٚطبصلذ ػ١ٍٙب 

.1990/ 01/ 26اٌجؼائغ  أ٠ؼب ثزبع٠ز 

ٚ اٌزؼاِب ثٙظا اٌزظض٠ك،  أصعط اٌّشغع اٌجؼائغٞ ٘ظٖ االرفبل١خ اٌض١ٌٚخ فٟ 

 2015/ 07/ 15اٌّؤعر فٟ  12/ 15اٌزشغ٠غ اٌٛؽٕٟ ٚطٌه ثّٛجت اٌمبْٔٛ 

.اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً



/  15اٌمبْٔٛ  ثٙبٚ ٔٛجؼ فٟ ٘ظٖ اٌّضاسٍخ اٌمٛاػض اإلجغائ١خ ٌذّب٠خ اٌطفً اٌزٟ جبء 

ؿٛاء رؼٍك األِغ ثذّب٠خ األؽفبي فٟ دبٌخ سطغ أٚ  ،اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً 12

.اٌمٛاػض اٌشبطخ ثبألؽفبي اٌجبٔذ١ٓ

وّب  12/ 15ِٓ اٌمبْٔٛ  02ٌٚمض ػغف اٌّشغع اٌجؼائغٞ اٌطفً ثٕض اٌّبصح 

ٍٟ٠  :

ؿٕخ وبٍِخ، ٠ٚف١ض ِظٍخ دضس ٔفؾ ( 18) ٘ٛ وً ششض ٌُ ٠جٍغ اٌضبِٕخ ػشغ 

.اٌّؼٕٝ



 

 

 

 

 

انمسم األول

انمىاعد اإلجزائيت انخبصت بحمبيت األطفبل في خطز

لـُ اٌّشغع اٌجؼائغٞ إجغاءاد دّب٠خ األؽفبي فٟ سطغ ث١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ 

:اٌذّب٠خ

:  انحمبيت االجخمبعيت: أوال

ػٙض اٌّشغع اٌجؼائغٞ ثبٌذّب٠خ االجزّبػ١خ ٌألؽفبي فٟ سطغ إٌٝ ١٘ئخ      

ٚؽ١ٕخ ٚإٌٝ ِظبٌخ اٌٛؿؾ اٌّفزٛح ػٍٝ اٌّـزٜٛ اٌّذٍٟ ػٍٝ إٌذٛ ا٢رٟ 

:ث١بٔٗ

:  انهيئت انىطنيت نحمبيت وحزليت انطفىنت_ أ

ٟ٘ ١٘ئخ رزّزغ ثبٌششظ١خ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاالؿزمالي اٌّبٌٟ، ٠غأؿٙب إٌّفٛع      

اٌٛؽٕٟ ٌذّب٠خ اٌطفً ٠ؼ١ٓ ٘ظا األس١غ ثّغؿَٛ عئبؿٟ، ٠ٚزٌٛٝ ِّٙخ رغل١خ 

.فٟ شزٝ اٌّجبالد 12/  15ِٓ اٌمبْٔٛ   13دمٛق اٌطفً ؽجمب ٌٍّبصح 



 

:اٌطفٌٛخ ٌذّب٠خ اٌٛؽٕٟ اٌّفٛع إسطبع و١ف١خ _  

:ؽغف ِٓ إسطبعٖ ٠زُ

اٌشغػٟ ِّضٍخ أٚ اٌطفً -

ِؼٕٛٞ أٚ ؽج١ؼٟ ششض وً -

: اإلسطبعاد فٟ اٌطفٌٛخ ٌذّب٠خ اٌٛؽٕٟ اٌّفٛع ٠زظغف و١ف

 اٌّفزٛح اٌٛؿؾ ِظبٌخ إٌٝ ٠ذٌٛٗ جؼائ١ب ٚطفب ٠ذزًّ اإلسطبع ٠ىٓ ٌُ إطا _1

.إٌّبؿجخ اإلجغاءاد ٚارشبط ف١ٙب ٌٍزذم١ك إل١ّ١ٍب اٌّشزظخ

 



 

إطا وبْ اإلسطبع ٠ذزًّ أْ ٠زؼّٓ ٚطفب جؼائ١ب ٠ذٛي اإلسطبع إٌٝ _ 2

ٚػ٠غ اٌؼضي دبفع األسزبَ، ٚ٘ظا األس١غ ٠شطغ إٌبئت اٌؼبَ اٌّشزض إل١ّ١ٍب 

.لظض رذغ٠ه اٌضػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ إطا الزؼٝ األِغ طٌه

:انحمبيت االجخمبعيت عهً انمسخىي انمحهي_ ة

رزٌٛٝ اٌذّب٠خ االجزّبػ١خ ػٍٝ اٌّـزٜٛ اٌّذٍٟ ِظبٌخ اٌٛؿؾ اٌّفزٛح       

(SOEMO  .)

:و١ف١خ إسطبع ِظبٌخ اٌٛؿؾ اٌّفزٛح

:٠زُ إسطبع٘ب ِٓ ؽغف



اٌطفً أٚ ِّضٍخ اٌشغػٟ •

اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ•

اٌٛاٌٟ•

عئ١ؾ اٌّجٍؾ اٌشؼجٟ اٌجٍضٞ•

الجمعٌات والهٌئات العمومٌة والخاصة•

المساعدٌن االجتماعٌٌن، المربٌن، المعلمٌن، األطباء أو شخص طبٌعً أو •

معنوي آخر

.ٌمكن لمصالح الوسط المفتوح أٌضا أن تتدخل تلقائٌا•

:كٌف تتصرف مصالح الوسط المفتوح فً اإلخطارات

تقوم مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعً، كما تنتقل إلى مكان _ 1

.تواجد الطفل واالستماع إلٌه وإلى ممثله الشرعً حول الوقائع



.إذا اقتضى األمر تطلب تدخل النٌابة أو قاضً األحداث_ 2

إذا ثبت وجود حالة خطر تتصل بالممثل الشرعً للطفل من أجل الوصول _ 3

سنة أو  13إلى اتفاق التخاذ التدبٌر المالئم، وٌحق للطفل الذي ٌتجاوز عمره 

.ولٌه الشرعً رفض االتفاق

تلزم مصالح الوسط المفتوح األسرة باتخاذ التدابٌر الضرورٌة إلبعاد الطفل _ 4

.عن الخطر

.تقدٌم المساعدة لألسرة بالتنسٌق مع الهٌئات المختصة_ 5

.إخطار الوالً أو رئٌس المجلس الشعبً البلدي أو أٌة هٌئة اجتماعٌة_ 6

.اتخاذ االحتٌاطات لمنع اتصال الطفل بأي شخص ٌهدد صحته أو سالمته_ 7

 



ٌجب على مصالح الوسط المفتوح أن تخطر وجوبا قاضً  :مالحظة

:األحداث فً الحاالت اآلتٌة

أٌام من تارٌخ اإلخطار 10فً حالة عدم التوصل إلى اتفاق فً أجل _ 

تراجع الطفل أو ممثله الشرعً _ 

فشل التدبٌر المتفق علٌه رغم مراجعته_ 

فً حالة الخطر الحال أو الحاالت التً ٌستحٌل معها إبقاء الطفل فً _ 

.أسرته، وخصوصا إذا كان الطفل ضحٌة جرٌمة من ممثله الشرعً

:الحماية القضائية: ثانيا

كرس المشرع الجزائري الحماٌة القضائٌة لألطفال فً حالة خطر     

:فً صورتٌن

 



حدخم لبضي األحداد: أ

٠زُ إسطبع لبػٟ األدضاس ٌٍزضسً ٌذّب٠خ اٌطفً اٌظٞ ٠ىْٛ فٟ دبٌخ      

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً  32سطغ ؽجمب ٌّمزؼ١بد ٔض اٌّبصح 

:ثّٛجت ػغ٠ؼخ ٠غفؼٙب إ١ٌٗ

وكٌل الجمهورٌة •

الطفل أو ممثله الشرعً •

الوالً •

رئٌس المجلس الشعبً البلدي •

الجمعٌات والهٌئات العمومٌة المهتمة بشؤون الطفولة •

ٌمكنه أٌضا أن ٌتدخل تلقائٌا  



٠مَٛ لبػٟ األدضاس أصٕبء اٌزضسً ثبٌؼض٠ض ِٓ اإلجغاءاد، ٠ٚمَٛ سالي 

ِٓ  36طٌه ثبرشبط رضث١غ ِٓ اٌزضاث١غ اٌّؤلزخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثبٌّبصح 

:اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً ٟٚ٘ 

إثمبء اٌطفً فٟ أؿغرٗ_ 

.رـ١ٍُ اٌطفً ٌٛاٌضٖ أٚ ٌٛاٌضرٗ اٌظٞ ال ٠ّبعؽ دك اٌذؼبٔخ ػ١ٍٗ_ 

رـ١ٍُ اٌطفً إٌٝ أدض ألبعثٗ_ 

رـ١ٍُ اٌطفً إٌٝ ششض أٚ ػبئٍخ جض٠غ٠ٓ ثبٌضمخ_ 

ٚػؼٗ فٟ ِغوؼ ِزشظض فٟ دّب٠خ األؽفبي فٟ سطغ_ 

ِغوؼ أٚ ِؤؿـخ اؿزشفبئ١خ إطا وبْ فٟ دبجخ إٌٝ رىفً طذٟ أٚ ٔفـٟ_ 



ػض أزٙبء إجغاءاد اٌزذم١ك ٠زظغف لبػٟ اإلدضاس ثبرشبط رضث١غ ِٓ اٌزضاث١غ 

:ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّظوٛع ٟٚ٘ 40إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثبٌّبصح 

إثمبء اٌطفً فٟ أؿغرٗ_ 

رـ١ٍُ اٌطفً ٌٛاٌضٖ أٚ ٌٛاٌضرٗ اٌظٞ ال ٠ّبعؽ دك اٌذؼبٔخ ػ١ٍٗ_ 

رـ١ٍُ اٌطفً إٌٝ أدض ألبعثٗ_ 

رـ١ٍُ اٌطفً إٌٝ ششض أٚ ػبئٍخ جض٠غ٠ٓ ثبٌضمخ_ 

ِٓ  41وّب ٠جٛػ ٌمبػٟ األدضاس ارشبط أدض اٌزضاث١غ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثبٌّبصح 

اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً فٟ دبٌخ ػضَ ارشبطٖ رضث١غا ِٓ اٌزضاث١غ إٌّظٛص 

:اٌّظوٛعح أػالٖ ٟٚ٘ 40ػ١ٍٙب ثبٌّبصح 



ٚػؼٗ فٟ ِغوؼ ِزشظض فٟ دّب٠خ األؽفبي فٟ سطغ_ 

ٚػؼٗ ثّظٍذخ ِىٍفخ ثّـبػضح اٌطفٌٛخ_ 

حمبيت األطفبل ضحبيب بعض انجزائم : ة

إجغاءاد سبطخ ٌذّب٠خ  12/  15اؿزذضس اٌّشغع ثّٛجت اٌمبْٔٛ      

ِٓ اٌمبْٔٛ  47ٚ  46األؽفبي ػذب٠ب ثؼغ اٌجغائُ، ٚ٘ٛ ِب رؼّٕزٗ اٌّبصربْ 

:اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً ، ٚرزّضً ف١ّب ٠ٍٟ

:حماية األطفال ضحايا االعتداءات الجنسية، ويكون من خالل: 1

التسجٌل السمعً البصري لألطفال ضحاٌا االعتداءات الجنسٌة خالل مرحلة _ 

. التحري والتحقٌق

.ٌتم إٌداع نسخة من التسجٌل بالملف_ 



ال ٠ّىٓ ٌألؽغاف ٚاٌّذب١ِٓ ٚاٌشجغاء ِشب٘ضح أٚ ؿّبع اٌزـج١الد إال _ 

ثمغاع ِٓ لبػٟ اٌزذم١ك أٚ لبػٟ اٌذىُ، ٠ٚىْٛ طٌه ثذؼٛع لبػٟ اٌزذم١ك 

.أٚ أ١ِٓ اٌؼجؾ، ػٍٝ أْ ٠زُ طٌه فٟ ظغٚف رؼّٓ اٌـغ٠خ

إطا الزؼذ ِظٍذخ اٌطفً أْ ٠ىْٛ اٌزـج١ً ؿّؼ١ب فمؾ ١ٌٚؾ ؿّؼ١ب  :مالحظت

 . ثظغ٠ب ٠ىْٛ طٌه ثمغاع ِٓ ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ أٚ لبػٟ اٌزذم١ك

:حماية األطفال ضحايا االختطاف: 2

فً حالة تعرض الطفل لالختطاف و حماٌة لكرامته وحٌاته الخاصة، وضع      

من القانون المتعلق بحماٌة الطفل  47المشرع الجزائري بناء على نص المادة 

قٌودا على نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص الطفل من أجلة تلقً 

:  شٙبصاد رـبػض فٟ اٌجذش ٚاٌزذغٞ، ٚطٌه ثأْمعلومات أو 



.٠شزض ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ ثطٍت إٌشغ-

٠ىْٛ اٌطٍت ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِٓ اٌٌٟٛ اٌشغػٟ ٌٍطفً اٌظٞ رُ اسزطبفٗ أٚ ثؼض -

.ِٛافمزٗ

إطا لضع ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ أْ ِظٍذخ اٌطفً رمزؼٟ اٌٍجٛء إٌٝ ٘ظا :  االسخزنبء

.األجغاء، ٠ّىٕٗ اٌم١بَ ثظٌه صْٚ ِٛافمخ اٌٌٟٛ اٌشغػٟ ٌٍطفً ػذ١خ االسزطبف



انمسم انزبنـــــي

انمىاعد اإلجزائيت انخبصت ببنمجزمين األحداد

وبٔذ اٌمٛاػض اإلجغائ١خ اٌشبطخ ثبٌّجغ١ِٓ األدضاس ِٕظٛص ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ    

اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً ٔظُ  12/  15اإلجغاءاد اٌجؼائ١خ، غ١غ أٔٗ ثظضٚع اٌمبْٔٛ 

٘ظٖ اٌمٛاػض اإلجغائ١خ، ٌزىْٛ ثظٌه لٛاػض إجغائ١خ رزؼّٓ أدىبِب جض٠ضح ثؼض أْ 

ِٓ لبْٔٛ اإلجغاءاد اٌجؼائ١خ  02فمغح  249أٌغٝ ٘ظا اٌمبْٔٛ أدىبَ اٌّبصح 

ؿٕخ وبٍِخ  16اٌّزؼٍمخ ثبسزظبص ِذىّخ اٌجٕب٠بد ثبٌذىُ ػٍٝ اٌمظغ اٌجبٌغ١ٓ 

ِٓ   494إٌٝ  442اٌظ٠ٓ اعرىجٛا أفؼبال إع٘بث١خ أٚ رشغ٠ج١خ، وّب أٌغٝ اٌّٛاص ِٓ 

.لبْٔٛ اإلجغاءاد اٌجؼائ١خ اٌّزؼّٕخ اٌمٛاػض اٌشبطخ ثبٌّجغ١ِٓ األدضاس



ٚثبؿزمغاء اٌمٛاػض اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ ٔض ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً ٔجض      

أْ اٌّشغع لض جبء ثبٌؼض٠ض ِٓ اإلجغاءاد اٌجض٠ضح اٌزٟ رٙضف إٌٝ دّب٠خ اٌطفً 

ٚرذم١ك ِظٍذزٗ اٌفؼٍٝ، ؿٛاء أوبْ طٌه سالي ِغدٍخ اٌزذغٞ أٚ سالي ِغدٍزٟ 

  .اٌزذم١ك ٚاٌّذبوّخ، ثً ٚدزٝ أصٕبء ِغدٍخ اٌزٕف١ظ

اإلجراءات الجديدة المتعلقة بحماية الطفل خالل مرحلة التحري األولي : أوال 

زٌادة على ما جاء به المشرع فٌما ٌخص اإلجراءات المتعلقة باألطفال ضحاٌا  

االعتداءات الجنسٌة و االختطاف التً تندرج أٌضا تحت إجراءات البحث 

المتعلق بحماٌة  15/12والتحري التً تم التطرق إلٌها سابقا، حدد القانون رقم 

الطفل إجراءات خاصة عند التوقٌف للنظر، كما نص صراحة على



ػضَ جٛاػ ِزبثؼخ اٌطفً جؼائ١ب إطا ٌُ ٠زجبٚػ ؿٕٗ اٌؼبشغح اٌؼّغ، ٚأجبػ أ٠ؼب 

ثؼغ اٌجغائُ اٌّغرىجخ ِٓ ؽغف اٌطفً اٌجبٔخ ٚثشغٚؽ  إجغاء اٌٛؿبؽخ فٟ

:ِذضصح ِـجمب، ٚٔٛجؼ طٌه ف١ّب ٠ٍٟ

:اإلجزاءاث انمخعهمت بخىليف انطفم انجبنح نهنظز_  1

ٔظغا ٌشطٛعح ٘ظا اإلجغاء ِٚـبؿٗ ثذغ٠خ اٌطفً، فمض دضص اٌّشغع ػٛاثؾ        

جض٠ضح ٌؼبثؾ اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ ٠جت ادزغاِٙب أصٕبء اٌٍجٛء إٌٝ ٘ظا اإلجغاء، 

ٚرذذ علبثخ اٌـٍطخ اٌمؼبئ١خ ؿٛاء سالي ِغدٍخ اٌزذم١ك االثزضائٟ أٚ أصٕبء رٕف١ظ 

  12/ 15ِٓ اٌمبْٔٛ علُ  51،  50،  49إٔبثخ لؼبئ١خ، ٚ٘ٛ ِب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّٛاص 

:ٚفمب ٌّب ٠أرٟ ث١بٔٗ



:انمىاعد انمخعهمت بشزوط ولف انطفم نهنظز_  أ 

ال ٠جٛػ ٌؼبثؾ اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ ٚلف اٌطفً ٌٍٕظغ إال إطا ٚجضد ػغٚعح       

:ٌظٌه، ٚثزٛافغ شغٚؽ ٚل١ٛص رزّضً ف١ّب ٠ٍٟ

.ؿٕخ ِٓ ػّغٖ 13أْ ٠ىْٛ اٌطفً ِذً اٌزٛل١ف ٌٍٕظغ ٠جٍغ ػٍٝ األلً •

أْ ٠ٛجض اشزجبٖ فٟ اعرىبة اٌطفً جغ٠ّخ أٚ اٌشغٚع ف١ٙب، ٚأْ رىْٛ اٌجغ٠ّخ •

ف١ٙب إسالي ظب٘غ ثبٌٕظبَ اٌؼبَ، ٚأْ ٠ىْٛ اٌذض األلظٝ ٌٍؼمٛثخ اٌّمغعح لبٔٛٔب 

.ؿٕٛاد دجـب ٚفٟ اٌمؼب٠ب اٌجٕبئ١خ( 05)٠فٛق سّؾ 

٠جت ػٍٝ ػبثؾ اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ أْ ٠طٍغ فٛعا ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ اٌّشزض •

.٠ٚمضَ ٌٗ رمغ٠غا ػٓ صٚاػٟ رٛل١ف اٌطفً ٌٍٕظغ



 

:انمىاعد انمخعهمت بمدة انخىليف نهنظز_ ة •
ِضح اٌزٛل١ف ٌٍٕظغ ثأعثؼخ  15/12ِٓ اٌمبْٔٛ علُ  2فمغح  49دضصد اٌّبصح       

ؿبػخ، ثبٌشغٚؽ اٌّظوٛعح آٔفب، ٚأِب ثشظٛص إجغاءاد رّض٠ض ( 24)ٚػشغ٠ٓ 

فٟ  12/ 15ِٓ اٌمبْٔٛ  49ٚلف اٌطفً ٌٍٕظغ، فمض ٔظذ ػٍٝ طٌه اٌّبصح 

فمغرٙب اٌضبٌضخ ثزمض٠ُ ؽٍت إٌٝ ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ اٌّشزض، ِغ ٚجٛة ادزغاَ 

:اإلجغاءاد ا٢ر١خ

٠ذغع ػبثؾ اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ ؽٍجب ِىزٛثب إٌٝ اٌـ١ض ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ ِٓ أجً •

.رّض٠ض اٌٛلف ٌٍٕظغ ٠ٚذضص أؿجبة ٚصٚاػٟ طٌه

ٌجب اقتٌاد الطفل محل التوقٌف للنظر أمام وكٌل الجمهورٌة المختص مع  •

ملف إجراءات التحقٌق التً ٌكون قد أنجزها ضابط الشرطة القضائٌة حتى 

. ٌمكن لوكٌل الجمهورٌة االطالع على ذلك والتأكد من ضرورة التمدٌد



.ؿبػخ فٟ وً ِغح 24أال ٠زجبٚػ وً رّض٠ض ٌٍزٛل١ف ٌٍٕظغ ِضح  •

:حمىق انطفم انمىلىف نهنظز_  2

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك  53ٚ  52،  51، 50ٔظذ ػٍٝ  ٘ظٖ اٌذمٛق اٌّٛاص     

:ثذمٛق اٌطفً ٟٚ٘ ػٍٝ إٌذٛ ا٢رٟ ث١بٔٗ

إخطار الممثل الشرعً للطفل فورا بمجرد توقٌفه للنظر بأي وسٌلة ممكنة،  •

ووضع وسٌلة تحت تصرفه تمكنه من االتصال بأسرته ومحامٌه وتلقً أسرته 

ومحامٌه، وإعالمه بحقه فً طلب فحص طبً وجمٌع الحقوق المذكورة 

.واإلشارة إلٌها فً محضر سماعه

إخضاع الطفل الموقوف للنظر لفحص طبً عند بداٌة ونهاٌة مدة التوقٌف 

للنظر من طرف طبٌب ٌمارس نشاطه بدائرة اختصاص المجلس القضائً، 

ٌعٌنه الممثل الشرعً للطفل، وفً حالة تعذر ذلك ٌعٌنه ضابط الشرطة 

القضائٌة، كما ٌجوز ذلك لوكٌل الجمهورٌة سواء تلقائٌا أو بناء على طلب



اٌطفً أٚ ِّضٍٗ اٌشغػٟ أٚ ِذب١ِٗ، ٚرغفك شٙبصاد اٌفذض اٌطجٟ ثٍّف •

.اإلجغاءاد رذذ ؽبئٍخ اٌجطالْ

أْ رىْٛ أِبوٓ اٌزٛل١ف ٌٍٕظغ الئمخ ٚرغاػٟ سظٛط١خ اٌطفً ٚادز١بجبرٗ  •

.ِٚـزمٍخ ػٓ اٌّشظظخ ٌٍجبٌغ١ٓ

ٚجٛة دؼٛع ِذبِٟ اٌطفً ٌّـبػضرٗ أصٕبء رٛل١فٗ ٚفمب ٌّب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّبصح •

، ٚإطا ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ِذبَ، ٠شطغ ػبثؾ اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ  12/ 15ِٓ اٌمبْٔٛ  54

فٛعا ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ الرشبط اإلجغاءاد، ٠ٚجت أْ ٠زؼّٓ اٌّذؼغ إشبعح 

.  اؿُ اٌّذبِٟ اٌذبػغ ثجبٔت اٌطفً

٠ّىٓ ؿّبع اٌطفً اٌّٛلٛف ٌٍٕظغ فٟ غ١بة ِذب١ِٗ ثشغٚؽ رزّضً  :واسخزنبء•

:  ف١ّب ٠ٍٟ



اٌذظٛي ػٍٝ إطْ ِـجك ِٓ ؽغف ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ اٌّشزض ٚثؼض ِغٚع ِضح  - 

ػ١ِٕخ ِذضصح ثـبػز١ٓ رذزـت ِٓ ثضا٠خ رٛل١ف اٌطفً ٌٍٕظغ، أِب إطا دؼغ 

اٌّذبِٟ ِزأسغا ٠ٛاطً ػبثؾ اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ إجغاءاد ؿّبع اٌطفً فٟ 

.دؼٛعٖ

ؿٕخ ِٓ ػّغٖ، ٚوبٔذ  18إٌٝ  16إطا وبْ ؿٓ اٌطفً اٌّشزجٗ ف١ٗ ِب ث١ٓ  - 

األفؼبي إٌّـٛثخ إ١ٌٗ ٌٙب طٍخ ثجغائُ اإلع٘بة ٚاٌزشغ٠ت ٚاٌّزبجغح ثبٌّشضعاد 

أٚ فٟ إؽبع جّبػخ إجغا١ِخ ِٕظّخ، ٚطٌه ثغغع جّغ األصٌخ أٚ اٌذفبظ ػ١ٍٙب أٚ 

.  ٌٍٛلب٠خ ِٓ ٚلٛع اػزضاء ٚش١ه ػٍٝ األششبص

٠جت أْ ٠زُ ؿّبع اٌطفً ِذً اٌزٛل١ف ٌٍٕظغ ثذؼٛع ِّضٍٗ اٌشغػٟ إطا وبْ   

.ِؼغٚفب



اإلجزاءاث انمخعهمت بمزحهت انخحميك انمضبئي : ربنيب 

إْ اٌّشغع اٌجؼائغٞ، ٚػٍٝ غغاع ِشزٍف اٌزشغ٠ؼبد ػّض إٌٝ ٚػغ      

إجغاءاد سبطخ ثّغدٍخ اٌزذم١ك اٌمؼبئٟ اٌشبطخ ثبألؽفبي اٌجبٔذ١ٓ، وّب دضص 

ؿٕٛاد وبٍِخ ٚفمب ٌّب رؼّٕزٗ اٌّبصح ( 10)ؿٕب ص١ٔب ٌٍّزبثؼخ اٌجؼائ١خ ٌٍطفً ثؼشغ 

.  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً 56

طرق إخطار قاضي األحداث وقاضي التحقيق المكلف بجنايات األحداث : أ

ٌكون التحقٌق فً الجرائم التً ٌرتكبها الطفل وجوبٌا فً الجناٌات والجنح ،  

من القانون المتعلق بحماٌة الطفل،  64وجوازٌا فً المخالفات طبقا لنص المادة 

وبذلك ٌمكن أن ٌتم استدعاء الطفل مباشرة للمحاكمة أمام قسم األحداث إذا كان 

.من نفس القانون 65متابعا الرتكابه مخالفة، وهو ما نصت علٌه المادة 



ٚأِب إجغاءاد اٌزٍجؾ اٌزٟ وبْ لبٔٛٔب اإلجغاءاد اٌجؼائ١خ ٠ٕض ػ١ٍٙب فٟٙ غ١غ   

جبئؼح ثبٌٕـجخ ٌألدضاس، ٚاٌشٟء ٔفـٗ ٠ٕطجك ػٍٝ اإلجغاءاد اٌجض٠ضح اٌجض٠ٍخ ػٓ 

.إجغاءاد اٌزٍجؾ، إطا ال ٠ّىٓ ِزبثؼخ اٌطفً ثٕبء ػٍٝ إجغاءاد اٌّضٛي اٌفٛعٞ

٠ّبعؽ ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ اٌضػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ ٌّزبثؼخ اٌجغائُ اٌزٟ ٠غرىجٙب    

، ٠ٚىْٛ طٌه ثؼغ٠ؼخ افززبد١خ إٌٝ  15/12ِٓ اٌمبْٔٛ  62ثبألؽفبي، ؽجمب ٌٍّبصح 

لبػٟ األدضاس أٚ لبػٟ اٌزذم١ك اٌّىٍف ثبألدضاس، ٚإطا وبْ ٕ٘بن ِزّْٙٛ 

ثبٌغْٛ ٠فظً اٌٍّف١ٓ ٠ٚغفغ ٍِف اٌطفً إٌٝ لبػٟ األدضاس ٚإٌٝ لبػٟ اٌزذم١ك 

  .اٌّىٍف ثبألدضاس فٟ دبي اعرىبة جٕب٠خ

ٌجوز أٌضا للمدعً المدنً الذي ٌكون متضررا من الجرٌمة أن ٌقدم ادعاءه أمام  

.قاضً التحقٌق المكلف باألحداث بالمحكمة التً ٌقٌم بدائرة اختصاصها الطفل

 



إجزاءاث انخحميك مع انطفم انجبنح: ة 

ِٕخ اٌمبْٔٛ ٌمبػٟ األدضاس ج١ّغ طالد١بد لبػٟ اٌزذم١ك إٌّظٛص ػ١ٍٙب   

فٟ لبْٔٛ اإلجغاءاد اٌجؼائ١خ، ٚثّجغص أْ ٠زٛطً لبػٟ األدضاس أٚ لبػٟ 

اٌزذم١ك اٌّىٍف ثبألدضاس ثٍّف اٌمؼ١خ ٠مَٛ ثئجغاء اٌزذغ٠بد اٌالػِخ ٌٍٛطٛي 

إٌٝ اٌذم١مخ ٚاٌزؼغف ػٍٝ ششض اٌطفً ػٓ ؽغ٠ك إجغاء ثذش اجزّبػٟ ػٓ 

اٌطفً، ٠مَٛ ثٗ لبػٟ األدضاس ششظ١ب اٚ ٠ىٍف ِظبٌخ اٌٛؿؾ اٌّفزٛح ثظٌه، 

ثبؿزضٕبء اٌّشبٌفبد فئْ اٌزذم١ك االجزّبػٟ ف١ٙب جٛاػٞ، ِغ األسظ ثؼ١ٓ االػزجبع 

، إط ٠جت أصٕبء اٌجضء فٟ اٌزذم١ك إسطبع 15/12ِٓ لبْٔٛ  68،  67أدىبَ اٌّبصر١ٓ 

اٌطفً ِّٚضٍٗ اٌشغػٟ ثبٌّزبثؼخ، ٠ٚىْٛ طٌه ثؼض أْ ٠زأوض ِٓ دؼٛع ِذبَ ػٓ 

اٌطفً ؿٛاء أوبْ لض ػ١ٕٗ اٌٌٟٛ اٌشغػٟ ٌٍطفً، أٚ ٠ؼ١ٕٗ لبػٟ األدضاس رٍمبئ١ب أٚ 

.٠ؼٙض ثظٌه إٌٝ ٔم١ت اٌّذب١ِٓ

.ٚرجؼب ٌظٌه، فئْ دؼٛع اٌّذبِٟ إججبعٞ أصٕبء اٌزذم١ك ِغ اٌطفً



:انخدابيز واألوامز انخي يخخذهب لبضي األحداد في حك انطفم  انمخببع: س

ثّب أْ لبػٟ األدضاس ٚلبػٟ اٌزذم١ك اٌّىٍف ثبألدضاس ِٕذٗ اٌمبْٔٛ      

ج١ّغ اٌظالد١بد اٌزٟ ِٕذٙب ٌمبػٟ اٌزذم١ك إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ 

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ  69اإلجغاءاد اٌجؼائ١خ ٚطٌه ثّٛجت ٔض اٌّبصح 

اٌطفً، فئٔٗ ٠ّىٕٗ أصٕبء اٌزذم١ك أْ ٠زشظ أِغا ثٛػغ اٌذضس رذذ اٌغلبثخ 

.  اٌمؼبئ١خ أٚ أِغا ثٛػؼٗ ع٘ٓ اٌذجؾ اٌّؤلذ

غ١غ أْ ٘ظٖ اإلجغاءاد ١ٌـذ ٚدض٘ب ٟ٘ اٌّمغعح أصٕبء اٌزذم١ك ِغ اٌطفً، 

ٌمبػٟ األدضاس ٚ لبػٟ اٌزذم١ك اٌّىٍف ثبألدضاس  12/ 15ثً ِٕخ اٌمبْٔٛ 

 70اتخاذ تدبٌر أو أكثر من التدابٌر المؤقتة المنصوص علٌها بالمادة إِىب١ٔخ

.من القانون المذكور



:انخدابيز انخي يأمز بهب لبضي األحداد

رـ١ٍُ اٌطفً إٌٝ ِّضٍٗ اٌشغػٟ أٚ إٌٝ ششض أٚ ػبئٍخ جض٠غ٠ٓ ثبٌضمخ•

ٚػؼٗ فٟ ِؤؿـخ ِؼزّضح ِىٍفخ ثّـبػضح اٌطفٌٛخ•

ٚػؼٗ فٟ ِغوؼ ِزشظض فٟ دّب٠خ اٌطفٌٛخ اٌجبٔذخ•

األِغ ثٛػغ اٌطفً رذذ ٔظبَ اٌذغ٠خ اٌّغالجخ ٚرى١ٍف ِظبٌخ اٌٛؿؾ اٌّفزٛح •

.ثزٕف١ظ طٌه

ِٓ اٌمبْٔٛ  70إْ اٌزضاث١غ اٌّزشظح فٟ دك اٌطفً إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثبٌّبصح     

اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً، ٟ٘ رضاث١غ ِؤلزخ لبثٍخ ٌٍّغاجؼخ ٚاٌزغ١١غ، ثذ١ش ٠ّىٓ 

ٌمبػٟ األدضاس أْ ٠غاجؼٙب أٚ ٠غ١غ٘ب وٍّب صػذ اٌؼغٚعح أٚ ِظٍذخ اٌطفً 

أٚ ٌذـٓ ؿ١غ اٌزذم١ك، وّب أْ ٘ظٖ اٌزضاث١غ ٠ّىٓ اْ رىْٛ ِذً اؿزئٕبف ِٓ 

أ٠بَ ، ٚرفظً  10اٌطفً أٚ ِذب١ِٗ أٚ ِّضٍٗ اٌشغػٟ، ٠ٚىْٛ طٌه فٟ أجً 

.غغفخ األدضاس فٟ االؿزئٕبف اٌّغفٛع أِبِٙب



ٚػ٠بصح ػٍٝ اٌزضاث١غ اٌّظوٛعح اػالٖ، ٠ّىٓ ٌمبػٟ األدضاس اٚ لبػٟ اٌزذم١ك     

أْ ٠أِغ ثبٌغلبثخ اٌمؼبئ١خ ٌٍّزُٙ اٌطفً أٚ ثٛػؼٗ ع٘ٓ اٌذجؾ اٌّؤلذ 

:  انزلببت انمضبئيت_ 

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً،   71٘ظا اإلجغاء ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّبصح       

ِٓ لبْٔٛ  3ِىغع  125إٌٝ  1ِىغع  ٠ٚ125ىْٛ ٚفمب ٌّمزؼ١بد اٌّٛاص ِٓ 

اإلجغاءاد اٌجؼائ١خ، ٚطٌه ثفغع اٌزؼاِبد ػٍٝ اٌّزُٙ رذضص فٟ األِغ ِٓ ث١ٓ 

. 1ِىغع  125االٌزؼاِبد اٌزٟ دضصرٙب اٌّبصح 

وٌشترط لوضع المتهم تحت الرقابة القضائٌة أن تكون األفعال المنسوبة إلٌه قد  

.تعرضه لعقوبة الحبس



:انحبس انمؤلج_ 

٠ؼزجغ اٌذجؾ اٌّؤلذ إجغاءا اؿزضٕبئ١ب ثبٌٕـجخ ٌٍّز١ّٙٓ اٌجبٌغ١ٓ أٚ     

األدضاس، فال ٠زُ اٌٍجٛء إ١ٌٗ ثبٌٕـجخ ٌٍّز١ّٙٓ اٌجبٌغ١ٓ إال إطا وبٔذ 

اٌزؼاِبد اٌغلبثخ اٌمؼبئ١خ غ١غ وبف١خ، ٚفٟ اٌذبالد اٌزٟ دضص٘ب لبْٔٛ 

.ِٕٗ  123اإلجغاءاد اٌجؼائ١خ ثٕض اٌّبصح 

 15/12ِٓ اٌمبْٔٛ  72ٚثبٌٕـجخ ٌٍّز١ّٙٓ األدضاس فمض ٔظذ اٌّبصح   

اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً ػٍٝ أٔٗ ال ٠ّىٓ ٚػغ ؽفً ع٘ٓ اٌذجؾ اٌّؤلذ إال 

ِٓ ٔفؾ  70اؿزضٕبءا ٚإطا ٌُ رىٓ اٌزضاث١غ اٌّؤلزخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثبٌّبصح 

.  اٌمبْٔٛ غ١غ وبف١خ



:شزوط انحبس انمؤلج

ٚاٌذجؾ اٌّؤلذ ثبٌٕـجخ ٌٍّزُٙ اٌطفً إجغاء ِم١ض ثشغٚؽ ٔٛجؼ٘ب ف١ّب      

ٍٟ٠:

.ؿٕخ ِٓ ػّغٖ ع٘ٓ اٌذجؾ اٌّؤلذ 13ال ٠ٛػغ اٌطفً اٌظٞ ٌُ ٠ىًّ   *    

ال ٠ّىٓ فٟ ِٛاص اٌجٕخ ٚػغ اٌطفً ع٘ٓ اٌذجؾ اٌّؤلذ إطا وبْ اٌذض  *    

األلظٝ ٌٍؼمٛثخ اٌّمغعح فٟ اٌمبْٔٛ ٘ٛ اٌذجؾ ألً ِٓ صالصخ ؿٕٛاد أٚ 

.٠ـب٠ٚٙب

إطا وبْ اٌذض األلظٝ ٌٍؼمٛثخ اٌّمغعح لبٔٛٔب ٘ٛ اٌذجؾ أوضغ ِٓ صالصخ  *    

ع٘ٓ اٌذجؾ  16ؿٕخ إٌٝ ألً ِٓ  13ؿٕٛاد، فال ٠ّىٓ إ٠ضاع اٌطفً اٌظٞ ٠جٍغ 

اٌّؤلذ إال فٟ اٌجٕخ اٌزٟ رشىً إسالال ظب٘غا ٚسط١غا ثبٌٕظبَ اٌؼبَ ٚأْ 

.٠ىْٛ اٌذجؾ اٌّؤلذ ػغٚع٠ب ٌذّب٠خ اٌطفً



:مدة انحبس انمؤلج

ِضح دجؾ اٌطفً ِؤلزب ثشٙغ٠ٓ غ١غ لبثٍخ  دضص اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً  

ٌٍزجض٠ض، إطا وبْ اٌطفً ٌُ ٠ىًّ اٌـبصؿخ ػشغح ِٓ ػّغٖ، ٚإطا وبْ اٌطفً ٠جٍغ 

ؿٕخ ٠ّىٓ ٚػؼٗ ع٘ٓ اٌذجؾ اٌّؤلذ ٌّضح شٙغ٠ٓ  18إٌٝ  16ِٓ اٌؼّغ ِٓ 

.  لبثٍخ ٌٍزجض٠ض ِغح ٚادضح

:كيف يخصزف لبضي انخحميك أو لبضي انخحميك انمكهف ببألحداد في انمضيت 

ثؼض اؿزىّبي إجغاءاد اٌزذم١ك ٠زظغف لبػٟ األدضاس أٚ لبػٟ اٌزذم١ك    

:اٌّىٍف ثبألدضاس دـت اٌذبٌخ فٟ اٌٍّف ٚطٌه دـت ِب ٠أرٟ ث١بٔٗ

ثئطضاع أِغ ثأال ٚجٗ ٌٍّزبثؼخ إطا وبْ اٌٛلبئغ ال رىْٛ أٞ جغ٠ّخ أٚ ال رٛجض _ 

.  صالئً وبف١خ ػض اٌّزُٙ



ثئدبٌخ اٌذضس أِبَ لـُ األدضاس ٌّذبوّزٗ إطا عأٜ أْ اٌٛلبئغ رىْٛ ِشبٌفخ _  

.ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً 79اٚ جٕذخ ؽجمب ٌٍّبصح 

ٚإطا عأٜ لبػٟ اٌزذم١ك اٌّىٍف ثبألدضاس أْ اٌٛلبئغ رىْٛ جٕب٠خ اطضع اِغأ _ 

.ثبإلدبٌخ أِبَ لـُ األدضاس ثّمغ اٌّجٍؾ اٌمؼبئٟ اٌّشزض

:  انمىاعد اإلجزائيت انخبصت بمحبكمت االحداد: رــبنزـــــب   

إْ اٌمٛاػض اإلجغائ١خ ٌّذبوّخ اٌطفً رز١ّؼ ثشظٛط١بد ػٓ رٍه اٌّمغعح 

ٌٍّز١ّٙٓ اٌجبٌغ١ٓ، ؿٛاء ِٓ د١ش اٌزشى١ٍخ أٚ ِٓ د١ش االسزظبص إٌٛػٟ، أٚ 

. ِٓ د١ش إجغاءاد اٌّذبوّخ فٟ دض طارٙب



:أـ  من حيذ حشكيهت لسم األحداد

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك  ٠80زشىً لـُ األدضاس ِٓ دـت ِب رٕض ػ١ٍٗ اٌّبصح     

ثذّب٠خ اٌطفً ِٓ لبػٟ األدضاس عئ١ـب ِٚٓ ِـبػض٠ٓ ِذٍف١ٓ اص١ٕٓ، ٠ٚمَٛ 

ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ أٚ ادض ِـبػض٠ٗ ثّٙبَ ا١ٌٕبثخ، ٠ٚؼبْٚ لـُ األدضاس أ١ِٓ ػجؾ 

.اٌجٍـخ

ٚ٘ظٖ اٌزشى١ٍخ ٟ٘ ٔفـٙب ؿٛاء رؼٍك األِغ ثبٌفظً فٟ ِشبٌفخ أٚ جٕذخ أٚ  

.جٕب٠خ، سالفب ٌٍمٛاػض اٌّمغعح ٌٍجبٌغ١ٓ

:  من حيذ االخخصبص اننىعي_ ة 

٠شزض ثبٌفظً فٟ اٌّشبٌفبد ٚاٌجٕخ اٌزٟ ٠غرىجٙب األدضاس، لـُ األدضاس 

اٌّشزض إل١ّ١ٍب، ٚاِب إطا وبٔذ اٌٛلبئغ رشىً جٕب٠خ ، ف١شزض ثبٌفظً ف١ٙب لـُ 

 2فمغح  79األدضاس ٌّمغ اٌّجٍؾ اٌمؼبئٟ اٌّشزض، طٌه ِب ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّبصح 

.



:  من حيذ إجزاءاث انمحبكمت_ س 

ِٓ  82إٌٝ   80رجغٞ إجغاءاد ِذبوّخ اٌطفً ؽجمب ٌّب دضصرٗ اٌّٛاص ِٓ      

:اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً، ٚطٌه ػٍٝ إٌذٛ اٌّج١ٓ أصٔبٖ 12/ 15اٌمبْٔٛ 

أْ رزُ اٌّذبوّخ فٟ جٍـخ ؿغ٠خ، ػٍٝ أْ ٠زُ إٌطك ثبٌذىُ فٟ جٍـخ _    

.ػ١ٍٕخ

أْ ٠زُ ؿّبع اٌّزُٙ ِّٚضٍٗ اٌشغػٟ ٚاٌؼذب٠ب ٚاٌشٙٛص، وّب ٠جٛػ أ٠ؼب _    

ؿّبع ألٛاي اٌفبػ١ٍٓ األط١١ٍٓ فٟ اٌجغ٠ّخ ٚاٌشغوبء اٌجبٌغ١ٓ ػٍٝ ؿج١ً 

.االؿزضالي

٠جٛػ ٌمـُ األدضاس إطا وبٔذ ِظٍذخ اٌطفً رمزؼٟ إػفبءٖ ِٓ اٌذؼٛع _    

أْ رأِغ ثئػفبء اٌطفً ِٓ اٌذؼٛع، ػٍٝ أْ ٠ٕٛة ػٕٗ ِّضٍٗ اٌشغػٟ 

.ٚثذؼٛع ِذب١ِٗ، ٠ٚزغرت ػٓ طٌه طضٚع دىُ ٠ؼزجغ دؼٛع٠ب



٠ّىٓ ٌٍغئ١ؾ أْ ٠أِغ فٟ أٞ ٚلذ أصٕبء ؿ١غ جٍـخ لـُ األدضاس ثبٔـذبة _ 

اٌطفً ؽ١ٍخ اٌّغافؼبد وٍٙب أٚ جؼء ِٕٙب، غ١غ أْ اٌذىُ اٌظٞ ٠ظضع ٠ىْٛ 

.ثذؼٛع اٌطفً

وّب أٚجت اٌّشغع أْ ٠ذؼغ ِذبَ ػٓ اٌّزُٙ اٌذضس ٌّـبػضرٗ، ٚفٟ دبٌخ ػضَ _ 

.رّض١ٍٗ ثّذبَ ٠زُ رؼ١١ٓ ِذبَ ػٕٗ رٍمبئ١ب

:انخدابيز وانعمىببث انخي يمضي بهب لسم األحداد    

إطا ظٙغ ِٓ اٌّغافؼبد اٌزٟ رّذ ثبٌجٍـخ أْ اٌٛلبئغ اٌزٟ رٛثغ اٌّزُٙ اٌطفً     

ِٓ أجٍٙب ال رشىً جغ٠ّخ، أٚ أٔٙب غ١غ صبثزخ اٚ غ١غ ِـٕضح ٌٍّزُٙ ٠مؼٟ ثجغاءح 

.اٌّزُٙ

:ٚأِب إطا صجزذ إصأخ اٌّزُٙ فٟ جٕب٠خ أٚ جٕذخ فئْ لـُ األدضاس ٠مؼٟ ثّب ٠ٍٟ   

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً  85إِب ثأدض اٌزضاث١غ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثبٌّبصح 

ٟ٘ٚ  :



رـ١ٍّٗ ٌّّضٍٗ اٌشغػٟ اٚ ٌششض أٚ ػبئٍخ جض٠غ٠ٓ ثبٌضمخ،_ 

ٚػؼٗ فٟ ِؤؿـخ ِؼزّضح ِىٍفخ ثّـبػضح اٌطفً،_ 

ٚػؼٗ فٟ ِضعؿخ صاس١ٍخ طبٌذخ إل٠ٛاء األؽفبي فٟ ؿٓ اٌضعاؿخ،_ 

ٚػؼٗ فٟ ِغوؼ ِزشظض فٟ دّب٠خ األؽفبي اٌجبٔذ١ٓ،_ 

ٚػغ اٌطفً رذذ ٔظبَ اٌذغ٠خ اٌّغالجخ ٚرى١ٍف ِظبٌخ اٌٛؿؾ اٌّفزٛح ثبٌم١بَ _ 

.ثظٌه

ٚاؿزضٕبء ٚثضال ِٓ اٌزضاث١غ اٌّظوٛعح أػالٖ، ٠ّىٓ ٌمـُ األدضاس أْ ٠ذىُ ػٍٝ 

ؿٕخ ثؼمٛثخ اٌغغاِخ أٚ اٌذجؾ، ِغ  18إٌٝ  13اٌطفً اٌظٞ ٠جٍغ ِٓ اٌؼّغ ِٓ 

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، أٚ أْ ٠ـزىًّ اٌزضاث١غ إٌّظٛص  50ِغاػبح أدىبَ اٌّبصح 

.ثؼمٛثخ اٌذجؾ أٚ اٌغغاِخ 85ػ١ٍٙب ثبٌّبصح 



ٚأِب إطا لؼٝ لـُ االدضاس ثئصأخ اٌّزُٙ العرىبثٗ ِشبٌفخ، ف١ذىُ ثزٛث١شٗ أٚ _ 

ٚ  10ؿٕخ ِٓ ػّغٖ، ٚأِب إطا وبْ ػّغٖ ث١ٓ  13ثؼمٛثخ اٌغغاِخ ، إطا وبْ ٠زجبٚػ 

ؿٕخ ٠مؼٟ ثزٛث١شٗ اٚ ٚػؼٗ رذذ ٔظبَ اٌذغ٠خ اٌّغالجخ إطا الزؼذ ِظٍذزٗ  13

.طٌه

:إجزاء انىسبطت كئجزاء مسخحدد نحمبيت انطفم: رابعب

٠ؼزجغ إجغاء اٌٛؿبؽخ ِٓ ث١ٓ أُ٘ اإلجغاءاد اٌّـزذضصخ ثبٌمبْٔٛ اٌّزؼٍك     

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّظوٛع،  115إٌٝ  110ثذّب٠خ اٌطفً، ٚلض ٔظذ ػ١ٍٗ اٌّٛاص ِٓ 

٠ٚٙضف إٌٝ إثغاَ ارفبق ث١ٓ اٌطفً اٌجبٔخ ِّٚضٍٗ اٌشغػٟ ِٓ جٙخ ٚث١ٓ اٌؼذ١خ 

أٚ طٚٞ دمٛلٗ ِٓ جٙخ أسغٜ، ٠ٚٙضف إٌٝ اٌذض ِٓ ِزبثؼخ األدضاس ِغ دّب٠خ 

.دمٛق اٌؼذ١خ ثججغ اٌؼغع، ٚال ٠جٛػ اٌٍجٛء اٌٝ ٘ظا اإلجغاء فٟ اٌجٕب٠بد



ٚإجغاء اٌٛؿبؽخ إجغاء ٠مَٛ ثٗ ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ أٚ ٠ىٍف ثٗ أدض _        

ِٓ اٌمبْٔٛ  111ِـبػض٠ٗ أٚ أدض ػجبؽ اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ ؽجمب ٌٕض اٌّبصح 

اٌّزؼٍك ثذّب٠خ اٌطفً، ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ٠مضَ ِٓ ؽغف اٌطفً أٚ ِّضٍٗ اٌشغػٟ أٚ 

.ِذب١ِٗ أٚ ِٓ ؽغف ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ رٍمبئ١ب

إطا رُ إجغاء اٌٛؿبؽخ ِٓ ؽغف ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ أٚ أدض ِـبػض٠ٗ ٠زُ _       

.رذغ٠غ ارفبق اٌٛؿبؽخ فٟ ِذؼغ ٚرـٍُ ٔـز ِٕٗ إٌٝ األؽغاف

ٚأِب إطا رّذ ِٓ ؽغف ػبثؾ اٌشغؽخ اٌمؼبئ١خ ف١ذغع ِذؼغ اٌٛؿبؽخ _       

.٠ٚغفؼٗ إٌٝ ٚو١ً اٌجّٙٛع٠خ الػزّبصٖ ثبٌزأش١غ

٠جت أْ ٠ىْٛ إجغاء اٌٛؿبؽخ لجً رذغ٠ه اٌضػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ، ٚ٘ٛ ٠ٕٟٙ _       

اٌّزبثؼخ اٌجؼائ١خ فٟ دبٌخ رٕف١ظٖ، ٚفٟ دبٌخ ػضَ رٕف١ظ اٌزؼاِبرٗ ٠جبصع ٚو١ً 

.اٌجّٙٛع٠خ ثزذغ٠ه اٌضػٜٛ اٌؼ١ِّٛخ


