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بسم هللا الرحمن الرحيم
قانون الطفل لسنة 0202
( ) 0202 /0 /02
الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ

2ـ

يسمى هذا القانون " قانون الطفل لسنة . " 2111

إلغاء واستثناء

يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الطفل لسنة  ، 2114على أن تظل جميع اللوائح واألوامر
الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون.
سيادة أحكام القانون

تسود أحكام هذا القانون على أي حكم في أي قانون آخر يتعارض معه تأويالً لمصلحة الطفل إلى المدى

3ـ

الذي يزيل ذلك التعارض .

4ـ

تفسير

ِ
يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل
في هذا القانون ما لم
منها :

" األسرة الكافلة "

يقصد بها األسرة البديلة التي يوكل إليهـا تـوفير الرعايـة
الروحيــة واالجتماعيــة والنفســية والصــحية للطفــل الــذي

"األعمــال العســكرية "

حالت ظروفه دون نشأته فى أسرته الطبيعية ،

يقصــد بهــا األعمــال التــي تقتضــي طبيعتهــا االنضــمام

لجهـ ـ ــة عسـ ـ ــكرية أو ق ـ ـ ـوات مسـ ـ ــلحة نظاميـ ـ ــة أو غيـ ـ ــر
نظامية ،
" بيــع األطفــال "

ُيقصــد بــه أي فعــل أو تعامــل يــتم بمقتضــاط نقــل طفــل

من جانب أي شخص أو مجموعة من األشـخاص إلـى

شخص أو مجموعة أخرى لقاء مكافأة أو أي شكل من
أشكال العوض،
" الجــانح "

يقصــد بــه كــل طفــل أتــم الثانيــة عشــر ولــم يبلــغ الثامنــة

عشر من عمرط عند ارتكابه فعالً مخالفاً للقانون ،

"دور اإلنتظار "

يقصد بها الدور المنصوص عليها فى المادة ، 59

"دور التربية "

يقصد بها الدور المنصوص عليها فى المادة ، 71

"دور الحضانة "

يقصد بها أى مكـان مناسـب يخصـص لرعايـة األطفـال

دون الرابع ـ ـ ــة ويخض ـ ـ ــع إلشـ ـ ـ ـراف ورقاب ـ ـ ــة جه ـ ـ ــة ذات

إختصاص ،
" دور الرعاية "

يقصد بها الدور المنصوص عليها فى المادة ، 26

" دور الشباب "

يقصد بها الدور المنصوص عليها فى المادة ، 71

" الطفل "

يقصد به كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشر ،

" الطفــل الجنــدي "

يقصــد بــه الطفــل ال ـذي لــم يتجــاوز الثامنــة عشــر مــن

العمــر والــذي يعــين أو يقبــل أو يفــرض عليــه االنضــمام
اء كانـت منظمـة
ألي قـوة عسـكرية أو شـبه عسـكرية سـو ً
أو غير منظمة ،
" الطفل العامل "

يقصـد بـه الطفـل الـذي يـزاول عمـالً ويتـراوح عمـرط بـين

" الطفل المشرد "

يقصد به الطفل المعرض للخطر بسبب وجودط بصـورة

سن الرابعة عشر و الثامنة عشر ،

غيــر طبيعيــة فــي الشــارع للدرجــة التــى تعــرض ســالمته
" الكفالــة "

األخالقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ،

يقصــد بهــا أي نــوع مــن أن ـواع الرعايــة التعويضــية التــي

تهدف إلى النشأة السليمة للطفل ،
" المجل ــس "

يقصـ ــد ب ــه المجل ــس القـــومي لرعاي ــة الطفول ــة المنش ــأ

" المحكمة "

يقصد بها محكمة الطفل المنصوص عليها فـى المـادة

بموجب قانون المجلس القومي لرعاية الطفولة ،
،62

يقصد به المراقب الذي تحددط المحكمة للقيام

"المراقب"

بالواجبات المنصوص عليها في المادة ، 81
" المراقبــة االجتماعيــة "

يقصــد بهــا التــدبير القضــائي الــذي يــتم عــن

" النيابة "

يقصد بها نيابة الطفل المنصوص عليها فـى

طريقه إعادة تكييف الطفل الجانح فى المجتمع ،
المادة ، 61

يقصد به أى كل طفل ولد أو أصـيب بعاهـة

" ذي اإلعاقة "

بدنيــة أو عقليــة أو حســية تــؤثر عليــه بصــورة جزئيــة أو
كلية ،

" شــرطة حمايــة األس ـرة والطفــل "
" مراكز تنمية األطفال "
" الطفــل المعــرض للجنــوح "

يقصــد بهــا الشــرطة الخاصــة بحمايــة األس ـرة

والطفل المنصوص عليها فى المادة ، 54

يقصد بها م اركـز تنميـة األطفـال التـي تنشـئها

الو ازرة وفقاً لنص المادة ، 22

يقصــد بــه الطفــل الــذي أتــم الســابعة ولــم يبلــغ

الثانيـة عشــر ووجــد فــي بيئــة تعــرض ســالمته األخالقيــة
أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر ،

يقصـد بهـا العدالـة التـي تركـز علـى إعـادة تأهيـل ودمـج

" العدالة األخالقيـة "

الطفــل المع ــرض للجن ــوح ودمجــه ف ــي المجتم ــع مج ــدداً
ويتعامــل مــع الضــحية مــن حيــو تعويضــه أو تعــويض

" اللج ــان المجتمعي ــة "

المجتمع عن الضرر الذي لحق به ،

يقص ــد به ــا اللج ــان المش ــتركة ب ــين الش ــرطة ومجتم ــع

الحي أو القرية أو الفريق ،

" الو ازرة "
" الوزير "

يقصد بها الو ازرة المسئولة عن شئون الطفل ،
يقصد به الوزير الذى يحددط رئيس الجمهورية .

الفصل الثاني
5ـ ـ

( )1

مبادئ عامة

يسترش ــد فــي تطبيــق أحكــام هــذا القــانون بالمبــادئ واألحك ــام ال ـواردة ف ــي دســتور جمهوريــة
السـ ـ ــودان اإلنتقـ ـ ــالي لسـ ـ ــنة  2115واإلتفاقيـ ـ ــات والبروتوك ـ ـ ـوالت الدوليـ ـ ــة المصـ ـ ــادق عليهـ ـ ــا ،
والسياسات والق اررات والموجهات التي يضعها المجلس .
()2

دون المساس بعموم ما تقدم تكون المبادئ واألحكام العامة اآلتية هي القواعد األساسية
لتطبيق أحكام هذا القانون :

( أ)

تتكفل الدولة برعاية وحماية األطفال وتعمل علي تهيئة الظروف المناسبة
لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة

(ب)

اإلنسانية والقيم الروحية واالجتماعية وفي بيئة صحية ،

التنشئة السوية لألطفال مسئولية عامة ,وتحترم الدولة حقوق وواجبات

الوالدين واألسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي ،
(ج )
(د )

للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز الظالم ،

تكون لحماية الطفل ومصالحه األولوية في كافة الق اررات أو اإلجراءات

المتعلقة بالطفولة أو األسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو

تباشرها ،

(هـ)

تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل وبخاصة حقه في ثبوت نسبه
وحقه في الحياة والنمو واالسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس

( و)

والمسكن وحقه في التعليم ورعاية أحواله وفقاً ألحكـام القانون ،
يكون للطفل المنتمي إلى أقلية إثنية أو دينية أو لغوية الحق فى التمتع،

مع بقية أفراد المجموعة بثقافته ،أو المجاهرة بدينه وممارسة شعائرط
أواستعمال لغته ،
( ز)

للطفل المولود خارج إطار الزوجية الحق فى التسجيل بسجالت المواليد

(ح)

للطفل الحق فى طلب تغيير إسمه فى سجالت المواليد إذا كان فيه

(ط)

تحق ُُ ُُُير له أو إهانة لكرامته أو كان اإلسم منافياً للعقائد الدينية ،
ُ
للطفل المولود الحق فى إستخراج شهادة ميالد له على األنموذج المعد

(ى)

يكفل للطفل الحق في التعبير عن آرائه ورغباته بكل حرية واشراكه فعلياً

(ك)

وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه ،
يضمن هذا القانون حماية الطفل ذك اًر أو أنثى من جميع أنواع وأشكال
العنف أو الضرر أو المعاملة غير اإلنسانية أو اإلساءة البدنية أو

منسوباً لمن يقر من والداط بالبنوة وبأي إسم إذا لم يقر والديه،

لذلك وتسليمها لذويه دون رسوم ،

في اإلجراءات القضائية أو اإلدارية أو االجتماعية أو التربوية الخاصة

المعنوية أو الجنسية أو اإلهمال أواالستغالل ،
(ل)

للطفل الذي يدعي أنه انتهك القانون الجنائي أو يتهم بذلك أو يثبت عليه

ذلك  ،الحق في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته

وقدرط  ،وهو برئ إلى أن تثبت إدانته وتهدف محاكمته إلى إعادة تكييفه

(م )

اجتماعياً وال يسأل جنائياً ما لم يبلغ الثانية عشر من عمرط بل يخضع
ألحد تدابير الرعاية وفقاً ألحكام هذا القانون ،
تقع على عاتق الوالدين المسئولية األولى فى تربية الطفل وعلى الدولة أن

تسعى لتوفير المساعدة المالئمة لألسرة ،

(ن)

تنمية الطفولة ورعايتها إلتزام دينى وانساني ووطني وقومى واألسرة
الطبيعية المكونة من الزوجين هى نواة المجتمع وهى البيئة األولى

(س)

الفضلى لتنشئة األطفال ،

الحضانة حق للطفل وال يجوز إسقاط حق الطفل فيها إذا رفض والداط

حضانته ،
(ع)

يعتبر تشرد االطفال مخالفاً لقيم المجتمع السليم وتعمل الدولة على منع

األسباب المؤدية إليه واصالح ما يوجد منه .

الفصل الثالث
الرعاية الصحية
تطبيق

فيما لم يرد فيه نص في هذا الفصل ،تطبق أحكام قانون الصحة العامة لسنة  ،2118وأي قانون آخر

6ـ

خاص بصحة اإلنسان صادر من الجهات الرسمية في السودان .

7ـ

حق الطفل في الرضاعة الطبيعية

للطفل الحق في الرضاعة الطبيعية لمدة سنتين كاملتين عـدا حــاالت معينـة يحـددها الطبيـب

()1

.
()2

على الدولة منح األم العاملة المرضعة إجازة أمومة لمدة تحددها قوانين ولوائح الخدمة المدنية
القومية .

8ـ

حق الطفل في التحصين

للطفل الحق في تحصينه باألمصال واللقاحات الواقية من األمراض المعدية بمكاتب الصحة

()1

والوحــدات الصــحية المختصــة دون مقابــل وذلــك وفق ـاً للــنظم والمواعيــد التــي تحــددها الســلطات
الصحية بقرار منها وتبين فى القرار األمراض التي يتم التحصـين للوقايـة منهــا علـي أن تعمـل

الدولة علي توفير معينات التحصين .
()2

تحصين الطفل واجب علي والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو تحت واليته
.

()3

9ـ

يجب تحصين الطفل باألمصال الواقية بواسطة شخص مرخص له بمزاولة المهنة .
البطاقة الصحية

يكون لكل طفل بطاقة صحية وتسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص وتسلم لوالد
الطفل أو ولي أمرط خالل شهر من تاريخ الميالد وفقاً لما تحددط قوانين ولوائح الصحة العامة .
تقديم البطاقة الصحية

11ـ

11ـ

يجب تقديم البطاقـة الصـحية عنـد كـل فحـص طبـي للطفـل فـي م اركـز رعايـة الطفولـة أو الوحـدات الصـحية
أوغيرها  ،ويثبت بها الحالة الصحية للطفل  ،وتسجل بها التحصينات التي تجري للطفل وتواريخها .
إرفاق البطاقة عند االلتحاق بالمدرسة

يجـب أن ترفـق مـع أوراق إلتحـاق الطفـل بالمدرسـة فـي م ارحـل التعلـيم قبـل الجـامعي البطاقـة الصـحية (مـا
أمكن ذلك ) بغرض تسجيل نتائج الفحص الطبي الدوري علي الطفل وما يط أر علي حالته الصـحية مـن
أمراض أو إصابات على أن تحفظ بالملف المدرسى .

12ـ

إجراءات الفحص الطبي الدوري

تحدد السلطات الصحية بقرار منها إجراءات الفحص الطبي الـدوري علـي أطفـال المـدارس ومواعيـد إج ارئـه
وفقاً للقوانين واللوائح المنظمه لذلك .
حظر إضافة مواد مخالفة للمواصفات فى غذاء الطفل

ال يجوز إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى األغذية والمستحضرات

13ـ

()1

14ـ

للطفل الحق في توفير الرعاية الصـحية مجانـاً فـي المستشـفيات والم اركـز الحكوميـة التـى تحـددها السـلطات

المخصصـة لتغذيـة األطفـال إال إذا كانـت مطابقـة للشـروط والمواصـفات المعتمـدة مـن الجهـات
المختصة .

ال يجوز اإلعالن عن األغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية األطفال إال بعد تسجيلها

()2

والحصول علي ترخيص بتداولها من الجهات المختصه وخاصة بدائل لبن األم .
حق الطفل في الرعاية الصحية األولية

الصحية .

وقاية األطفال من األمراض المعدية وتوفير
15ـ

16ـ

العالج للحاالت الطارئة

للطفل الحق فـى الوقايـة مـن األمـراض المعديـة وتـوفير العـالج للحـاالت الطارئـة فـي المستشـفيات والم اركـز
الحكومية .

الفحص الطبي في حالة الزواج

إلزام الراغبين في الزواج علي عرض أنفسهم علـي الكشـف إلثبـات خلوهمـا مـن األمـراض الوراثيـة والمعديـة
حماية للطفل .

17ـ

()1

األطفال المصابين باألمراض العقلية أو النفسية

يجب إيداع الطفل الذى يوجـد فـى الشـارع ويتبـين مـن خـالل التحريـات تعرضـه لالهمـال ولـيس
له أسرة ويعاني من مرض عقلي أو نفسي في إحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة .

()2

18ـ ـ

تحدد اللوائح االجراءات الواجب إتباعها والجهات المختصة بااليداع .

حظر بيع التبغ والمواد المخدرة لألطفال

يحظــر بيــع أو توزيــع التبــغ والسلســيون والكحــول وأى م ـواد مخــدرة للطفــل أو الســماح لــه بإســتخدامها إال
للضرورة ولغرض مشروع .

الفصل الرابع
الرعاية االجتماعية
ترخيص دور الحضانة

ال يجوز ألي شخص إنشاء دار للحضانة أو تغيير موقعها قبل الحصول على ترخيص مسبق

19ـ

()1

21ـ

تهدف دور الحضانة إلى تحقيق األغراض التالية :

من الو ازرة المعنية .
()2

تنظم اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون دور الحضانة واجراءات ترخيصها
ومواصفاتها ورقابتها واإلشراف عليها .
أهداف دور الحضانة

(ب)

رعاية األطفال اجتماعياً وتنمية قدراتهم ومواهبهم ،
بدنيا ونفسياً وثقافياً وأخالقياً تهيئة سليمة بما يتفق وأهداف
تهيئة األطفال ً

( أ)

(ج )

نشر الوعي بين أسر األطفال لتنشئتهم التنشئة السليمة ،

(د )

تقوية وتنمية الروابط اإلجتماعية بين دور الحضانة وأسر األطفال .

المجتمع وقيمه الدينية ،

21ـ ـ

 22ـ

إلتزام المخدم بإنشاء دار للحضانة

يجــب علــى كــل مخــدم يســتخدم مائــة عامــل فــأكثر إنشــاء دار للحضــانة تتــوفر فيهــا الشــروط والمواصــفات
المقررة فى َّ
الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
اللوائح َّ

()1

أهداف مراكز تنمية األطفال

تنشــا الــو ازرة م اركـ اًز لتنميــة األطفــال تهــدف إلــى تنشــئة األطفــال إجتماعيـاً وتربويـاً وثقافيـاً
عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل واألساليب التربوية السليمة .
()2

مع عدم اإلخالل بعمومية ما تقدم يكون لمراكز األطفال األغراض التالية :

( أ)

رعاية األطفال إجتماعياً وتربوياً وثقافياً خالل أوقات فراغهم وأثناء

(ب)

إستكمال رسالة األسرة والمدرسة في رعاية الطفل ومساعدة األم العاملة في

األجازات وقبل بدء اليوم المدرسي وبعد انتهائه ،

حماية أطفالها من اإلهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للجنوح ،

(ج)

تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكامالً من جميع النواحي البدنية

والعقلية والوجدانية الكتساب مهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر من
( د)
(هـ)
( و)

تنمية قدراته الكامنة ،

معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي ،

تقوية الروابط بين مركز تنمية الطفل وأسرة الطفل ،
إمداد أسرة الطفل بالمعرفة والتوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وفق
األساليب التربوية الصحيحة .

23ـ

24ـ

التشرد

ال يعتبر تشرد األطفال جريمة يعاقب عليها القانون .
تدابير الرعاية للطفل المشرد

يجب على الجهات المختصة فـى حالـة العثـور علـى طفـل مشـرد أن تسـلمه إلـى مـن تتـوفر فيـه الضـمانات
األخالقية لرعايته وفق الترتيب التالى :
( أ)

أبواط أو أحدهما ،

(ب)

من له والية أو وصاية عليه ،

( د)

أسرة كافلة تتعهد برعايته وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية أو أعراف غير

(ج)

أحد أفراد أسرته أو أقاربه ،

المسلمين حسب الحال ،
(هـ)

25ـ ـ

جهة رسمية مختصة برعاية األطفال .
الرعاية البديلة

تقــدم الرعايــة البديلــة لألطفــال الــذين يعــانون مــن ظــروف أس ـرية صــعبة حالــت دون نشــأتهم فــى

()1

أسرهم الطبيعية أو إعادتهم وذلك وفقاً للترتيب التالي :
( أ)

(ب)

أقارب األم  ،أو األب ،

األسر الكافلة وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية ،والتبني وفقاً لقانون األحوال
الشخصية لغير المسلمين على أن تحدد اللوائح الضوابط والشروط

المنظمة لألسر الكافلة والفئات المنتفعة بها ،
(ج)

()2
()3

دور الرعاية .

تدعم مؤسسات الرعاية اإلجتماعية كصندوق الزكاة وغيرها من الصناديق مؤسسات وبرامج
الرعاية البديلة .

ينبغى عند إختيار الرعاية البديلة إيالء اإلعتبار الواجب اإلستمرار فى تربية الطفل وفقاً
لخلفيته الدينية واإلثنية والثقافية واللغوية وفقاً لمعتقداته .

إنشاء دور الرعاية

تنشا الو ازرة دو اًر لرعاية األطفال المحرومين من الرعاية األسرية وتحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام

26ـ

هذا القانون مهامها واختصاصاتها وكيفية تنظيمها .

دور التربية

تنشا و ازرة الداخلية دور التربية لألطفال الجانحين وتحدد اللوائح مهامها واختصاصاتها وكيفية تنظيمها

27ـ

.

الفصل الخامس
تعليم الطفل
28ـ

()1

29ـ

()1

حق الطفل فى التعليم

يكون لكل طفل الحق فى التعليم العام .
()2
()3

على الدولة أن توفر اإلمكانات إلتاحة فرص التعليم األساسي اإلل ازمـي بالمجان .

على الدولة السعى لتوفر التعليم المجانى فى المدارس الثانوية الحكومية لأليتام والمعاقين
والفقراء ومجهولي األبوين .

( )4
(أ )

التربية الدينية ،

(ب)

التربية الوطنية ،

(ج)

على الدولة أن تسعى لتضمين المناهج التعليمية ما يلى :

مبادئ حقوق اإلنسان .
الجزاءات المحظورة فى المدارس

ال يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على األطفال بالمدارس :

()2

( أ)

العقوبات القاسية ،

(ب)

التوبيخ باأللفاظ المهينة للكرامة ،

(ج )

الحرمان من حضور الحصة ما لم يتسبب حضور الطالب فى عرقلة

(د )

الطرد من المدرسة أثناء سير الدراسة .

سير الدراسة ،

تحدد و ازرة التربية والتعليم العام الجزاءات المناسبة لكل من يخـالـف أحكام البند ( )1بموجب
اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن .

31ـ

مكافأة األطفال المتفوقين

يجوز مكافأة األطفال بالمدارس للتفوق األكاديمي واإلبداع الثقافي والفني وفقاً لما تحددط اللوائح التى
تصدرها و ازرة التربية والتعليم العام .

الفصل السادس
ثقافة الطفل
إشباع حاجات الطفل الثقافية

يكفل للطفل إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعرفة ومعلومات  ،مستمدة من مجتمعه وتوسيع

31ـ

32ـ

مداركه بالتعرف على التراو اإلنساني والتقدم العلمي والتقني الحديو .
مكتبات الطفل

تلحق مكتبات للطفل بالمدارس في المدن واألحياء والقرى .

()1

تحدد اللوائح التى تصدرها و ازرة التربية والتعليم العام شروط واجراءات إنشاء مكتبات الطفل

()2

وتنظيم العمل بها .

33ـ

حظر نشر بعض المطبوعات والمصنفات األدبية

يحظر نشر أو عرض أو تداول أو تصوير أو حيازة أية مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة
خاصة بالطفل تخاطب غرائزط الدنيا  ،أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع وتقاليدط أو يكون
من شأنها تشجيعـه على الجنوح .

34ـ ـ

()1

تنظيم مشاهدة العروض

يمنــع منع ـاً بات ـاً دخــول األطفــال دور الســينما وأنديــة المشاه ــدة وأمــاكن اللهــو األخــرى أثنــاء
()2

اليوم الدراسى كما يمنع دخولهم إال بصحبة والديهم أو من يتولى تربيتهم .

تحدد اللوائح تنظيم مشاهدة العروض لألطفال في دور السينما وأندية المشاهدة واألماكن

العامة ومسئولية مديري تلك األماكن والمشرفين عليها وعلي إقامة تلك العروض والمسئولين
عن إدخال الجمهور والمخالفات التى توقع على المخالفين من أصحاب الدور أو المسئولين
عنها .

35ـ

اإلعالن عن العروض المحظورة

يجب علي مديري دور السينما وأندية المشاهدة واألماكن العامة المماثلة اإلعالن في مكان ظاهر
وباللغتين العربية واإلنجليزية وبكافة وسائل اإلعالن المتاحة عن العروض المحظور على األطفال
مشاهدتها .

الفصل السابع
عمالة األطفال
تنظيم استخدام األطفال

يحظــر عمــل مــن هــم دون ســن الرابعــة عشــر مــن األطفــال ويســتثني عمــل األطفــال فــى الرعــى

 36ـ

()1

37ـ ـ

يحظ ــر إس ــتخدام االطف ــال ف ــي األعم ــال الخطــرة والص ــناعات الت ــي ي ــرجح أن ت ــؤدي بطبيعته ــا أو بفع ــل

واألعمال الزراعية غير الخطرة أو الضارة بالصحة.
()2

يجوز إلحاق الطفل للتلمذة في المدارس الصناعية والمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني

()3

فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون  ،تطبق أحكام قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه .

الخاضعة إلشراف الدولة إذا بلغ عمرط الرابعة عشرة .

حظر األعمال التى تؤدى لإلضرار بالطفل

الظروف التي تزاول فيها إلى اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي ،ويجوز لـوزير

العمل أو من يفوضه أن يحدد هذط األعمال أو الصناعات .
إجراء الكشف الطبي

يجب على صاحب العمل إجراء الكشف الطبـي علـى األطفـال مجانـاً قبـل التحـاقهم بالعمـل وفـى

38ـ

()1

39ـ

()1

41ـ

يستحق الطفل العامل إجازة مدفوعة األجر وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

فترات دورية بعد اإلستخدام حسب طبيعة العمل وظروف الطفل الصحية .

()2

تحدد السلطة المختصة الجهة الطبية المعتمدة التي تجرى الكشف الطبى واصدار الشهادة
الطبية الالزمة .
ساعات العمل اليومي

ال يجوز أن تزيد ساعات العمـل اليـومي للطفـل العامـل عـن سـبع سـاعات تتخللهـا فتـرة أو أكثـر
للراحة ال تقل في مجموعهـا عـن سـاعة بحيـو ال يعمـل الطفـل أكثـر مـن أربـع سـاعات متتاليـة

واليبقى فى مكان العمل فترة تزيد على سبع ساعات.
()2

ال يجوز تشغيل الطفل العامل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة األسبوعية أو
العطالت الرسمية أو ليالً فيما بين الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحاً .

41ـ

اإلجازة

()1
( )2

اإلستفادة من الخدمات االجتماعية

للطفل العامل االستفادة من الخدمات االجتماعية العمالية التي تتالءم وعمرط .

يلتــزم صــاحب العمــل بالتــأمين علــى الطفــل العامــل فــى صــندوق التأمينــات االجتماعيــة وبتقــديم

الرعايــة الصــحية والطبيــة علــى النحــو الــذي تحــددط جهــات االختصــاص وتدريبــه علــى كيفيــة
استخدام وسائل السالمة والصحة المهنية ومراقبة تطبيقها واستفادته من تلك الوسائل .
تدريب الطفل

42ـ

يجب علي صاحب العمل عند تكليف الطفل العامـل بعمـل وضـعه تحـت إشـراف شـخص أو أشـخاص مـن
ذوي الخبرة في ذلك العمل .

الفصل الثامن
حظر إستخدام أو إشراك األطفال في األعمال العسكرية
43ــ

()1

تجنيد األطفال

يحظــر تجنيــد أو تعيــين أو اســتخدام األطفــال فــي القـوات المســلحة أو فــي جماعــات مســلحة أو
إستخدامهم للمشاركة في األعمال الحربية .

( )2

44ـ

()1

تحدد القوانين واللوائح العسكرية التدابير المناسبة لكل من يخالف أحكام البند (. )1
التسريح والتأهيل واعادة الدمج

تكفل الجهـة المختصـة بالتسـريح واعـادة الـدمج تصـميم بـرامج تعـين علـى تسـريح األطفـال وذلـك
بالتنسيق مع الجهات المعنية ( المؤسسات العسكرية واألمنيـة والمجموعـات المسـلحة ) والعمـل

علــى إعــادة ادمــاجهم إجتماعي ـاً واقتصــادياً وأن ت ـولي عنايــة خاصــة لألطفــال المســرحين عامــة
والمعاقين بصفة خاصة أثناء وجودهم في مراكز التسريح .

( )2

يجب على الجهة المختصة تأهيل الطفل ضحية النزاعات المسلحة تأهيالً نفسياً وذهنياً واعادة
إدماجه إجتماعياً واقتصادياً .

الفصل التاسع
إستغالل األطفال فى البغاء والمواد اإلباحية وأعمال السخرة
حظر إستخدام األطفال فى البغاء والمواد اإلباحية
45ـ

يعد مرتكباً جريمة كل من :

(أ )

يختطف أو يبيع طفل أو ينقل عضو أو أعضاء أي طفل ،

(ب)

يغتصب أي طفل ،

(ج)

يتحرش أو يسا جنسي ًا ألي طفل ،

(د )

ينتج أو يوزع أو ينشر أو يستورد أو يصدر أو يعرض أو يبيع أو يحوز

(هـ)

يستخدم أي طفل بغرض أنشطه جنسيه لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال

أي مواد إباحيه متعلقه بالطفل ،
العوض ،

يشجع أو يصور بأي وسيلة أي طفل يمارس ممارسة حقيقيه أو بالمحاكاة

(و)

أنشطه جنسيه صريحة أو يصور أعضاء جنسيه ألي طفل إلشبع الرغبة
الجنسية .

46ـ

()1
( )2

47ـ ـ ـ

( )1

حظر إستخدام األطفال فى أعمال السخرة

يعد مرتكباً جريمـة كـل مـن يسـتخدم األطفـال فـى تجـارة الرقيـق بجميـع أشـكاله وال يجـوز إسـترقاق
الطفل أو إخضاعه للسخرة أو إرغامه على أداء عمل قس اًر .

يعــد مرتكب ـاً جريمــة كــل مــن يهــرب أو يســاعد علــى تهريــب أي طفــل أو أطفــال عبــر الحــدود
بغرض السخرة أو اإلتجار أو اإلستخدام القسري أو العنف بأشكاله .
إعادة اإلدماج والتأهيل لألطفال

يجـ ــب علـ ــى الـ ــو ازرة إتخـ ــاذ التدابيرالمالئمـ ــة لتحقيـ ــق التأهيـ ــل البـ ــدني والنفسـ ــي واعـ ــادة اإلدمـ ــاج
اإلجتماعي للطفل الذي يكون ضحية أي شـكل مـن أشـكال اإلهمـال أو االسـتغالل أو اإلسـاءة
أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الـال إنسـانية أو المهينـة أو
النزاعات المسلحة .

( )2

يجب إعادة الدمج والتأهيل فى بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته .

الفصل العاشر
رعاية ذوى اإلعاقة
48ـ ـ

()1

رعاية وحماية الطفل ذي اإلعاقة

مــع م ارعــاة قــانون المعــاقين القــومي لســنة  2119أو أي قــانون يحــل محلــه يكــون للطفــل ذي
اإلعاقة الحق في الرعاية االجتماعية الصحية والنفسية بهدف تدريبه على اإلعتماد علي نفسه
وعلى الدولة حمايته من كل عمل من شأنه إعاقة تعليمه أو اإلضـرار بصـحته أو نمـوط البـدني

( )2

أو العقلي أو الروحي أو اإلجتماعي.

للطفــل ذى الحاجــة الخاصــة الحــق فــي التأهيــل بتقــديم الخــدمات االجتماعيــة والنفســية والطبيــة

والتعليميــة والمهنيــة واألجه ـزة التعويضــية التــي يلــزم توفيرهــا لــه بــدون مقابــل بهــدف تمكينــه مــن

التغلب علي اآلثار الناشئة عن عجزط في حدود المبـالغ المخصصـة لهـذا الغـرض فـي الموازنـة
العامة للدولة ووفق الشروط التي تحددها اللوائح .

49ـ

()1

( )2

تعليم المعاقين

يجب دمج األطفال المعاقين في مراحل التعليم المختلفة حسب اإلعاقة .

تطوير وتشجيع مؤسسات التدريب والتأهيل المهني للمعاقين وتأهيل المراكز القائمة .

( )3

يجـ ــوز أن تنشـ ــأ مـ ــدارس أو فصـ ــول خاصـ ــة لتعلـ ــيم األطفـ ــال المعـ ــاقين بمـ ــا يـ ــتالءم وقـ ــدراتهم
واستعدادهم بالشروط والمواصفات التي يحددها الوزير المسؤول من التعليم .
منح الشهادات

يمنح كل طفل من المعاقين تم تأهيله شهادة يبين فيها المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها باإلضافة إلى أي

51ـ

بيانات أخرى ترى السلطـة المختصـة إضافتها .

القيد في مكاتب العمل

يقوم مكتب العمل الذي يقع في دائرة اإلختصاص بقيد إسم الطفل من ذوي اإلعاقة الذي تم تأهيله  ،في

51ـ

سجل خاص بناء علي إخطار من الجهة التي قامت بتأهيله.

52ـ

تشغيل األطفال المعاقين

يخصص وزير العمل وظائف بالقطاع العام للمعاقين من األطفال وفقاً للمؤهالت العلمية المطلوبة
وتشجيع القطاع الخاص إلستخدام األطفال المعاقين حسب مؤهالتهم .

53ـ

اإلعفاء من الرسوم

تعفي األجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الالزمة لألطفال للفقراء من ذوي اإلعاقة من جميع
بناء على توصية الوزير.
الرسوم الجمركية بموافقة وزير المالية واالقتصاد الوطني ً

الفصل الحادى عشر
األجهزة العدلية والقضائية المختصة
54ــ

55ـ

شرطة حماية األسرة والطفل

تنشــأ بموجــب أحكــام قــانون شــرطة الســودان لســنة  2118أو أي قــانون آخــر يحــل محلــه شــرطة لألطفــال
تسمي " شرطة حماية األسرة والطفل " وتحدد اللوائح الصادرة بموجبه موازنتها ونظامها اإلداري .
إختصاصات شرطة حماية األسرة والطفل

تختص شرطة حماية األسرة والطفل باآلتي :
( أ)

إجراء التحريات في المخالفات المنسوبة لألطفال وفقاً لما هو منصوص
عليه في هذا القانون أو أي قانون آخر،

(ب)

إجراء التحريات في المخالفات والجرائم التي ترتكب ضد األطفال ،

(ج)

إتخاذ التدابير الكفيلة بوقاية األطفال وحمايتهم من كافة أشكال االنتهاكات
واجراء التحريات ورفعها لنيابة األطفال ،

(د )

البحو عن األطفال المفقودين والمستدرجين والهاربين من أسرهم أو من

(هـ)

األطفال ،وذلك بناء على التبليغ الصادر من تلك الجهات ،
إجراء التنسيق الالَّزم مع الجهات ذات اإلختصاص لتقديم العالج

المؤسسات التربوية والخيرية أو أي مؤسسات أخرى تختص بشئون

بناء على ما
اإلجتماعي والنفسي لألطفال الضحايا والمجني عليهم ً
توصلت إليه التحريات وحيثيات المحاكمة ،
(و)

إجراء البحوو واإلحصائيات باإلستعانة بالمختصين عن حاالت الجنوح

واإلنتهاكات بالنسبة لألطفال ورفعها إلى جهات اإلختصاص مع التوصية
المناسبة بشأنها .

56ـ ـ

()1

التحري مع األطفال

يجــب عنــد التحــري مــع أي طفــل حضــور وليــه أو مــن ينــوب عنــه أو مــن يقــوم مقامــه أو
محاميه أو الباحو االجتماعي من مكاتب الخدمة اإلجتماعية المشار إليها في المادة . 57

()2

بالرغم من أحكام البند ( )1يجب عند إستحالة حضور ولي أمر الطفل أو من ينوب عنه أو
يقوم مقامه حضور مندوب الرعاية اإلجتماعية المختص .

57ـ ـ

()1

58ــ

()1

مكاتب الخدمة االجتماعية

تنشــأ مكاتــب للخدمــة اإلجتماعيــة بشــرطة حمايــة األس ـرة والطفــل وتتكــون مــن عــدد كــاف مــن
الب ــاحثين اإلجتم ــاعيين والنفس ــيين سـ ـواء ك ــانوا م ــن الع ــاملين ف ــي الدول ــة أو ف ــي مج ــال العم ــل
الطوعي .
(أ )

()2

تختص مكاتب الخدمة اإلجتماعية باآلتي :

إعداد الملف اإلجتماعى والنفسى للطفل والمحافظة على سريته على أن
يتضمن المعلومات التى تحددها اللوائح ،

(ب)
(ج)

إجراء التوصية بالتدبير المناسب الذي يرى المكتب إتخاذط في مواجهة

الطفل الجانح ،

إعداد وتقديم التقارير حول األطفال الجانحين ورفعها إلى النيابة

والمحكمة ،
(د )
(هـ)

()2

زيارة الطفل في دور اإلنتظار ومؤسسات الرعاية ودور التربية ،
إتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير التي تساعد الطفل الجانح .
القبض والحبس

ال تتخــذ إج ـراءات القــبض أو الحــبس فــي مواجهــة الطفــل الجــانح إال بعــد تكليــف ولــي األمــر
بالحضور ،وال يجوز تنفيذ أمر القبض إال بوساطة شرطة حماية األسرة والطفل .

على وكيل النيابة أو القاضي الذي أصدر أمر القبض أن يحرر محض اًر يوضح فيه األسباب
التي تبرر ذلك .

()3

يجب علي شرطة حماية األسرة والطفل عند القبض علي الطفل الجانح أن تخطر والديه أو
أحدهما أو أولياء أمرط أو القائمين على األشراف عليه فو اًر .
(أ )
(ب)

 59ـ

()1
( )2

()4

إبقاء أى طفل عند حبسه إحتياطياً مع أشخاص بالغين ،

ال يجوز :

أن تجاوز فترة بقاء الطفل بدار اإلنتظار سبعة أيام .
دور اإلنتظار

تنشــا و ازرة الداخليــة دو اًر لانتظــار وفقـاً للمعــايير الدوليــة تخصــص لألطفــال الــذين ينتظــرون
التحري أو المحاكمة .

يتلقــى األطفــال أثنــاء فتــرة بقــائهم بــدور اإلنتظــار الرعايــة والحمايــة وجميــع أن ـواع المســاعدات

القانوني ــة واإلجتماعي ــة والتعليمي ــة والمهني ــة والنفس ــية والطبي ــة الت ــي تل ــزمهم م ــع م ارع ــاة ن ــوعهم
وشخصيتهم وظروفهم الخاصة .

61ـ ـ

()1

إنشاء نيابات األطفال

تنشــأ بموجــب أحكــام قــانون اإلج ـراءات الجنائيــة لســنة  1991وقــانون تنظــيم و ازرة العــدل
لســنة  1983أو أي قــانون آخــر يحــل محلــه  ،نيابــة تخــتص باإلش ـراف علــى التحريــات التــي
تجريها شرطة حماية األسرة تسمى نيابة الطفل.

( )2

على النيابة مراعاة حسن معاملة الطفل في التحريات التي تشرف عليها .

( )3

يجــب أن يخضــع وكــالء النيابــة لــدورات متخصصــة فــي مجــاالت علــم االجتمــاع وعلــم الــنفس
والقوانين واالتفاقيـات الدوليـة الخاصـة باألطفـال  ،وذلـك قبـل تكليـف أي مـنهم بـأي مهـام تتعلـق

باألطفال .

 61ـ

( )4

يجــوز للنيابــة االســتعانة بــالخبراء فــي علــم الــنفس وعلــم االجتمــاع للمســاعدة فــي أي تحريــات

( )5

يجب أن يجرى التحري في قضايا األطفال الجانحين أو الضحايا بوساطة نيابة الطفل .

()1

تجريها سواء كان الخبراء يتبعون لجهات رسمية أو طوعية .

إختصاصات نيابة الطفل

مــع م ارعــاة قــانون اإلجـراءات الجنائيــة لســنة  1991وقــانون تنظــيم و ازرة العــدل لســنة  1983أو
أي قانون آخر يحل محله ،يكون لنيابة الطفل اإلختصاصات اآلتية :
(أ )
(ب)

اإلشراف على سير الدعوى الجنائية ،

(ج)

توجيه التهمة فى الجرائم التى ترتكب ضد األطفال أو بواسطتهم ،

(د)

( )2

اإلشراف على التحريات فى قضايا األطفال وتوجيه التحرى فيها ،

مباشرة اإلدعاء أمام محاكم األطفال .

يجوز لنيابة الطفل إحالة القضايا إلي أي جهة مختصة تراها مناسبة إلتخاذ ما تراط مناسباً من

تدابير واجراءات .

62ـ

إنشاء محاكم األطفال

تنشأ بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة  1986أو أي قانون آخـر يحـل محلـه محكمـة تتـولى

()1

محاكمة األطفال تسمى " محكمة الطفل " .
( )2

يجـب أن يخضــع قاضــي محكمــة الطفـل لــدورات متخصصــة فــي مجـال علــم اإلجتمــاع والتربيــة
وعلم النفس وأساليب التعامل مع األطفال والقوانين واإلتفاقيات الدولية الخاصة باألطفال .
إختصاصات محكمة الطفل

باإلضافة إلى أي اختصاصات أخرى نص عليها في هذا القانون تختص محكمة الطفل بالنظر في :

63ـ

( أ)

القضايا المعروضة عليها من قبل النيابة أو مكتب الخدمة اإلجتماعية أو

(ب)

القضايا المحالة إليها بحق األطفال الجانحين من المحاكم األخرى ،

(ج)

64ـ

ذوى الطفل بشأن األطفال ضحايا االنتهاكات ،
اإلحالة إلى خارج النظام القضائى .
توقيف الطفل

يجوز بأمر من وكيل نيابة الطفل أثناء سير التحرى أو من قاضى محكمة الطفل أثناء المحاكمة توقيف
الطفل توقيفاً تحوطياً في دار اإلنتظار إذا كانت ظروف الطفل أو طبيعة الفعل المعاقب عليه تستوجب
ذلك .

65ـ

()1

إجراءات المحاكمة

تطبق محاكم األطفال اإلجراءات الخاصة بالمحاكمـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون  ،وفـي

حالة عدم النص علي أي مسألة إجرائية أمامها تتبع المحكمـة قواعـد األمـم المتحـدة النموذجيـة
الدنيا بشأن قضاء األحداو وقواعد بكين التي يصدر بها منشور من رئيس القضاء .

( )2

على الرغم مما ورد في هذا القانون بشأن اإلجـراءات الواجـب إتباعهـا بواسـطة المحكمـة يجـوز
أن تأخذ اإلجراءات شكالً غير ما هو متبع في إجراءات المحاكمة العادية كما يجوز أن تنعقـد
المحكمة في أي مكان أو زمان مناسبين إذا رأت المحكمة أن في ذلك مصلحة للطفل .

( )3

يجب عدم محاكمة الطفل إال بحضور مندوب من مكتب الخدمة االجتماعية والسعي لحضور
وليه أو من يقوم مقامه ما أمكن ذلك .

( )4
( )5

ال تجري محاكمة طفل إال بحضـور محـام أو مت ارفـع عنـه ويجـوز للمحكمـة أن تسـمح بحضـور

أي شخص آخر كصديق .

للمحكمة أن تعفي الطفل الجانح أو الشـاهد مـن حضـور المحاكمـة بذاتـه إذا رأت أن مصـلحته

تقتضي ذلك .

( )6

كــل إج ـراء يوجــب القــانون إعالنــه للطفــل ايبلــغ بقــدر اإلمكــان لوالــدط أو ولــي أم ـرط أو المتعهــد
برعايته أو محاميه ولهؤالء الحق فى الطعن بكافة الطرق القانونية المتاحـة فـى الحكـم الصـادر
ضد الطفل .

( )7

( )8

إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل الصحية أو البدنية أو العقليـة أو النفسـية تسـتلزم فحصـه قبـل

الفصل في الدعوى  ،فيجـب عليهـا إحالتـه إلـى الجهـات الطبيـة الرسـمية المختصـة  ،مـع وقـف

السير في الدعوى إلى أن يتم الفحص واستالم تقرير عنه .

إذا إشترك في الفعل الواحد أطفال وبالغون يتعين فصل محاكمتـه ،و ال يجـوز إحضـار الطفـل

أمام المحاكمة الجنائية فإذا تعذر ذلك يعين ممثل له لحضور جلسات المحاكم .

66ـ

المرور على دور اإلنتظار والتربية

يجب علـي كـل مـن وكيـل النيابـة وقاضـي محكمـة الطفـل حسـب الحـال حمايـة األطفـال والمـرور علـى دور
اإلنتظــار ودور التربيــة ومؤسســات الرعايــة االجتماعيــة الواقعــة فــي دائ ـرة اختصاصــهم باســتمرار للوقــوف

عل ــي وض ــع األطف ــال الموق ــوفين أو المحك ــوم عل ــيهم ويج ــوز ألي م ــنهم إص ــدار م ــا يرون ــه مناس ــباً م ــن

توجيهات .

67ـ

()1
( )2

إحالة األحكام من المحاكم الجنائية الى محكمة الطفل

يجب على المحكمة الجنائية في حالة اإلدانة عدم إصدار أي عقوبة أو تدابير علـى الطفـل ،
وارسال المحضر إلى محكمة الطفل المختصة أو أي جهة تراها لتقرر ما تراط مناسباً بشأنه .

يجــوز لمحكمــة الطفــل التــي أحيلــت اليهــا صــورة محضــر المحاكمــة طبقـاً ألحكــام البنــد ( )1أن
تأمر بإجراء أي تحريات أو بحوو إجتماعية واستدعاء الطفل أمامها للنظر في إتخـاذ التـدابير
المناسبة بشأنه .

68ـ

()1
( )2

تدابير الرعاية لألطفال المعرضين للجنوح

ال تتخذ أي إجراءات جنائية في مواجهة األطفال المعرضين للجنوح .
تتخــذ شــرطة حمايــة األسـرة والطفــل ونيابــة الطفــل أو الرعايــة االجتماعيــة أو اللجــان المجتمعيــة

في مواجهة األطفال المعرضين للجنوح تدابير الرعاية اآلتية :
(أ )

التأثير المعنوي أو العدالة األخالقية أو أي أسلوب مناسب وفق ما يوصي

به الخبير اإلجتماعي أو النفسي المختص ،
(ب)
( )3

(ج )

تسليمه إلى والديه أو احداهما أو إلى وليه الشرعي أو من يتعهد برعايته ،
تسليمه إلى جمعية خيرية لتربية االطفال أو إلى أي جهة خيرية أخرى .

لتنفيذ التدابير المشار إليها في البند ( )2يجب الحصول علـى إذن مكتـوب مـن محكمـة الطفـل
.

69ـ

()1

تدابير اإلصالح للطفل الجانح

يجوز المحكمة أن تصدر أي من تدابير اإلصالح اآلتية علي الطفل الجانح :
( أ)

(ب)

التوبيخ والتحذير ،

الوضع تحت المراقبة االجتماعية في بيئته االجتماعية ،

(ج)

اإللزام بأداء خدمة للمجتمع أو االلتحاق بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية
أو رياضية أو اجتماعية مناسبة ،

( )2

( د)

اإليداع بدور التربية .

يجوز للمحكمة فرض تدابير اإلصالح للمدة التي تراها ضرورية ومناسبة .
مراعاة سن الطفل عند فرض التدابير

يجب على المحكمة مراعاة سن الطفل الجانح ومالءمة التدبير المقضي به ومدته إلصالح الطفل الجانح

71ـ

وتأهيله إجتماعياً .
دور التربية

ينشا وزير الداخلية دو اًر لحفظ األطفال المحكوم عليهم بتدابير إصالحية بموجب أحكام قضائية وفق

71ـ

نص المادة (68د ) .

دور الشباب

ينشا وزير الداخلية دو اًر للشباب تخصص لألطفال الجانحين الذين بلغوا سن الثامنة عشر ولم يكملوا

72ـ

فترة التدبير اإلصالحى بدور التربية .

سلطة المحكمة فى إيقاف التدابير

يجوز للمحكمة في أي وقت وفقاً لحالة الطفل الجانح إيقاف التدابير المتخذة إذا ثبت صالح الطفل

73ـ

وعدم الحاجة لمتابعته .

74ـ ـ

()1

تقارير دار التربية

يجــب علــى مــدير دار التربيــة أن يقــدم للمحكمــة تقري ـ اًر كــل ثالثــة أشــهر يبــين فيــه حالــة الطفــل
الجانح مع التوصية بشأنه.

( )2

75ـ

()1

76ـ

()1

( )2

ـاء عل ــى توص ــية دار التربي ــة أو أي جه ــة متخصص ــة أن تع ــدل أو تلغ ــى
يج ــوز للمحكم ــة بن ـ ً
التدابير اإلصالحية التي اتخذتها بشأن الطفل الجانح .
اإلستئناف

تخضع األحكام واألوامر الصادرة عن محكمة األطفال لاستئناف أمام محكمة اإلستئناف .

لوالــداى الطفــل أو ولــى أم ـرط أو المتعهــد برعايتــه أو محاميــه الحــق فــي الطعــن بكافــة الطــرق

القانونية المتاحة في الحكم الصادر ضد مصلحة الطفل .
اإلجراءات في حالة الطفل المجني عليه

إذا تبين للمحكمة أن الطفل المجني عليه في أي إجراء أمامها أو أمـام أي محكمـة أخـرى
قـد تعــرض أو معــرض للخطـر آو ألي تــأثير ضــار فيجــوز لهـا أن تكلــف أي جهــة متخصصــة

لد ارس ــة حالت ــه واع ــداد التوص ــية والمعالج ــة المناس ــبة له ــا وتحدي ــد الجه ــة الت ــي تخ ــتص بتل ــك
المعالجة .
( )2
( )3

تصدر المحكمة القرار المناسب وفقاً لتوصية الجهة المتخصصة المشار إليها في البند (. )1
يجــب علــى محكمــة الجنايــات أو أي محكمــة أخــرى تعــرض أمامهــا دعــوى تكشــف عــن وقــوع
جناية على طفل ،أن تحرر محض اًر بذلك وترفعه لمحكمة األطفال المختصة .

77ـ

( أ)

(ب)

مبادئ إصدار األحكام

يجب علي المحكمة عند إصدار األحكام مراعاة المبادئ التالية :

أن يكون التدبير مناسباً لظروف الطفل وحاجاته والفعل الذي إرتكبه ،

أال تفرض قيود على الحرية الشخصية للطفل إال بعد دراسة كافية على أن
تقتصر تلك القيود على أدنى حد ممكن ،

(ج)

أال يحرم الطفل من الحرية الشخصية إال إذا ثبت ارتكابه لفعل ينطوي

على استخدام العنف أو العود  ،ولم يكن هنالك تدبير مناسب آخر ،
( د)

(هـ)

78ـ

()1
( )2

أال توقع عقوبة اإلعدام على الطفل ،

أن تكون مصلحة الطفل هي الغاية من التدابير التي توقع عليه .
متابعة تنفيذ األحكام

تشرف المحكمة علي تنفيذ األحكام الصادرة منها .
يعـد الم ارقــب اإلجتمــاعى للمحكمـة تقريـ اًر دوريـاً وتقريـ اًر شــهرياً عـن تطــور ســلوك الطفــل ويجــوز

للمحكمة على ضوء التقارير المقدمة لها من مكتب الخدمة االجتماعية تعديل التدابير المتخـذة

من قبلها كلما كان ذلك ضرورياً .

79ـ

خصوصية الجلسات

يجب إحترام حق الطفل في الخصوصية خالل إجراءات المحاكمة لتجنب أي ضرر يلحقه وال يجوز نشر
أي معلومات تتعلق بمثوله أمام أي محكمة إال بإذنها .
اإلحالة لخارج النظام القضائي

 81ـ يجوز للمحكمة إحالة دعوى الطفل الجانح لمعالجتها بواسطة أي جهة مجتمعية أو مؤسسية تحددها
المحكمة دون اللجوء لمحاكمته أمامها علي أن تبين في قرار اإلحالة المعايير والشروط التي ينبغي أن
تنطبق على المعالجة المذكورة .

 81ـ ()1

السجالت

تحفظ سجالت قضايا األطفال في سرية كاملة وال يجوز اإلطالع عليها إال بإذن من المحكمة.

( )2

( )3

إذا مثل طفل للمحاكمة أمام أي محكمة أطفال فيجب على تلك المحكمة التأكد من ضم أوراق

المحاكمات السابقة في المحـاكم األخـرى (إن وجـدت) بغـرض االسـتفادة منهـا فـي معرفـة خلفيـة
وظروف الطفل.

ال تستخدم سجالت األطفال في اإلجراءات التي تتخذ ضد ذات الطفل بعـد بلوغـه سـن الثامنـة

عشر .
( )4

علــى الــرغم مــن أي قواعــد أخــرى خاصــة بإبــادة أوراق القضــايا تبــاد أوراق قضــايا الطفــل فــور

بلوغه سن الثامنة عشر .
دورالمراقب االجتماعي فى حالة وضع
الطفل تحت المراقبة اإلجتماعية

( أ)

 82ـ يجب علي المراقب اإلجتماعي القيام بالواجبات اآلتية  ،وهى أن :

يتحرى عن األحوال الخاصة بالطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة

وحالة أسرته وأسباب إنحرافه وطرق معالجتها ،وأن يرفع تقري اًر بذلك
للمحكمة المختصة ،

(ب)

يبين سلوك ذلك الطفل الجانح في الملف الخاص به وذلك إثناء فترة
المراقبة ،وان يعمل علي الحصول علي شهادات مكتوبة من جميع

الجهات المعنية تبين أدائه وسلوكه ،
(ج)

يشرف علي الطفل الجانح أثناء القيام بالعمل الموكل إليه بموجب التدبير
الصادر إليه من المحكمة ،

( د)
(هـ)

يخطر المحكمة المختصة بعدم إمتثال الطفل الجانح الذي يوضع تحت

المراقبة ألمر المراقبة ،

يكون مسئوالً عن حفظ سجالت المراقبة ،

( و)

يقدم تقري اًر شهريا على اإلستمارة المعدة لذلك الغرض عن مدي تحسن

( ز)

يزور دور االنتظار للتعرف علي األطفال الجانحين ،

(ح)

يتصل بسلطات الشرطة الستعجال قضايا األطفال الجانحين ،

(ط)

يخطر المراقب اإلجتماعي في المنطقة التي يسافر إليها الطفل الجانح

الطفل الجانح الذي يوضع تحت المراقبة ،

الذي يوضع تحت المراقبة لمتابعة مراقبة ذلك الطفل الجانح ومدط بتقرير
عنه  ،وفي حالة رحيل ذلك الجانح نهائيا يجب علي المراقب اإلجتماعي

تحويل الملف الخاص به إلي المراقب اإلجتماعي بالمنطقة التي انتقل
إليها وذلك لمتابعة مراقبته وفقا ألحكام هذط المادة ،
(ى)

يرفع تقري اًر سنوياً للمحكمة عن مدى تطور وعمل المراقبة .
حقوق األطفال الضحايا

تكفل األجهزة العدلية حماية حقـوق ومصــالح األطفـال ضـحايا الممارســات المحظـورة بموجـب

 83ـ ()1

المواد  45 ، 43و ، 46في جميع مراحل اإلجراءات القضائية وال سـيما عـن طريـق مـا يلـي :
( أ)

االعتراف بضعف األطفال الضحايا وتكييف اإلجراءات لجعلها تعترف
بإحتياجاتهم الخاصة  ،بما في ذلك إحتياجاتهم الخاصة كشهود ،

(ب)
(ج)

إعالم األطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبسير اإلجراءات وتوقيتها
وتقدمها وبالبت في قضاياهم ،

السماح بعرض أراء األطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم و النظر فيها

إثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشي مع القواعد

اإلجرائية للقانون ،
( د)

توفير خدمات المساعدة القانونية واإلجتماعية المالئمة لألطفال الضحايا

(هـ)

حماية خصوصية وهوية األطفال الضحايا واتخاذ التدابير الالزمة لتجنب

طيلة سير اإلجراءات القانونية ،

نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف إلي هؤالء األطفال الضحايا ،
( و)

القيام في الحاالت المناسبة بكفالة حماية سالمة األطفال والضحايا وأسرهم

( ز)

تفادي التأخير غير المبرر في البت في القضايا وتنفيذ األوامر والق اررات

والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض لارهاب واالنتقام ،
التي تمنح تعويضات لألطفال الضحايا .

()2

تكفل األجهزة العدلية لجميع األطفال ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المواد  45و46
إتاحة اإلجراءات المناسبة في للحصول  ،دون تمييز  ،على تعويض عن األضرار التي
لحقت بهم من األشخاص المسئولين قانوناً عن تلك الجرائم .

الفصل الثانى عشر
أحكام عامة وختامية
 84ـ

التبليغ عن إهدار حق الرعاية

يجــوز ألى شــخص لديــه ســبب معقــول يحملــه علــى اإلعتقــاد بــأن هنــاك إهــدار لحقــوق أي

()1

طفل أو أن أيا من أبوي أي طفل أو ولى أمرط أو المعهود له برعايته يـرفض أو يهمـل فـى مـد
الطفـل بالغــذاء الكـافي أو الملــبس أو الرعايـة الصــحية أو التعلـيم مــع قدرتـه علــى تـوفير ذلــك ،
أن يقــوم بنصــحه بالواجــب عليــه وان أصــر علــى عــدم اإلســتجابة أن يبلــغ ذلــك ألقــرب ســلطة

()2

رسمية .

يجوز للجهة المختصة التي أبلغ إليها األمر بموجب البند ( )1أن تستدعى الشخص المبلغ
ضدط  ،و تبحو األمر معه  ،وللجهة المختصة أن تأمر بما تراط محققاً لمصلحة الطفل

( )3

إذا رفض الشخص الذي صدر إليه أي أمر بموجب البند ( )2تنفيذ ذلك األمر ،فيجوز للجهـة
المختصــة المعنيــة أن ترفــع األمــر الــى أقــرب وحــدة حمايــة األس ـرة والطفــل  ،مــع مــا ت ـراط مــن
توصيات لمعالجة الوضع ،وللجهة التي رفع إليها األمر :
( أ)

أن تصدر أي أمر يجوز لها إصدارط بموجب هذا القانون أو أي قانون

آخر ،
(ب)

إذا كان من صدر له األمر أحد أبوي الطفل ،فيجوز للجهة المختصة

باإلضافة إلى األمر الذي أصدرته بموجب الفقرة (أ) أن تطلب من ذلك

الوالد أن يوقع على تعهد بتوفير احتياجات الطفل تبعاً لحاجته في ذلك .

 85ـ ()1

وسائل التبليغ عن االنتهاكات

ينشأ بموجب هذا القانون خط تلفوني ساخن أو أي وسيلة أخـري لالتصـال  ،لتلقـي البالغـات
والدعاوى والشكاوى ألي إنتهاك ألى من حقوق الطفل الواردة في هـذا القـانون بشـرط أن تتأكـد
الجهات الرسمية المبلغ لها من الشخص المبلغ وعنوانه .

( )2
( )3

تنشا الشرطة مركز إلستقبال البالغات والتنسيق مع الجهات المختصة للتدخل.

إذا إتضح أن البالغ كاذب يحاكم المبلغ حسب القانون الجنائي .
العقوبات
(أ )

 86ـ يعاقب كل من يخالف أحكام :

المادة  13بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً

وفى جميع األحوال يجب مصادرة المواد الغذائية واألوعية واألدوات
المستخدمة ،

(ب)
(ج )
(د )

(هـ)

المادة  18بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين
معاً ،

المادة  33بالسجن مدة ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً ،
المواد  34و  35و 36و 37بالسجن مدة ال تقل عن شهر أو الغرامة أو

العقوبتين معاً ،

المادة (45أ ) باإلعدام أو السجن مدة ال تجاوز عشرين سنة مع الغرامة ،

(و )

المادة ( 45ب) باإلعدام أو السجن مدة عشرين سنة مع الغرامة ،

(ز )

المادتين (45ج) و(د) و(هـ)و(و) و )1(46بالسجن مدة ال تجاوز خمسة

(ح)

المادة  )2(46بالسجن مدة ال تجاوز عشرين سنة والغرامة ،

(ط)

عشر سنة والغرامة ،

المادتين ( )45و( )46باإلضافة إلى السجن والغرامة حجز ومصادرة
الممتلكات مثل المواد التي تستخدم في إرتكاب الجريمة أو تسهيل إرتكابها

واغالق المباني المستخدمة في إرتكاب هذط الجرائم ويجوز للمحكمة
تخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد

 87ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

