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 "وق الطفلـحق"روع قانون ـمش
 )اب الموجبةـاألسب(

 
 ."التشريعات االجتماعية "أفرز التخصص في العلوم القانونية منذ أكثر من قرن، علم                  

 األفضل، في مجـاالت   المجتمعيالبناء   التكوين أو "  هندسة"  الموضوعي،علم وهي بمفهومها 
، العمـل  نالصحة والغذاء،التعليم والثقافة، البيئة والسـك   :  من حيث   لإلنسان، الرعاية الشاملة 

وتوفير كل  ..... والدخل،الضمان االجتماعي، رعاية األطفال والشباب واألمومة والمتقاعدين      
س هذا التطور من خالل التغير الوظيفي للدولة،        ولقد تكر .  حياة الئقة   إلى نمايرقى باإلنسا 

ل تتنافس وتتباهى بمقدار    وأصبحت الدو . من دولة حارسة لسلطانها، إلى دولة راعية لشعبها       
 . لمواطنيهاراقيةمن خدمات اجتماعية ما تحققه 

  
إصدار العديـد مـن      سورية إلى مواكبة هذه النهضة في حضارة اإلنسان، ب         وقد سعت      

واستجابت في ذلك إلـى متطلبـات       ..... .وغيرهاالتشريعات االجتماعية الخاصة بالطفولة     
الظروف الموضوعية المحلية، بالتوافق مع مستويات المعايير اإلنسانية والدولية، في حـدود          

 .الممكن والمتاح
ـ              ك القـوانين، أو     لكن معطيات التطور اإلنساني السريع، تجاوزت بعض األحكام في تل

يلح بالحاجة إلى   ونتج عن ذلك واجب     . ربما كشفت عن قصور ونقص فيها، أو عدم مالءمة        
جمعها، ويدعو إلى إعادة قراءتها، وتعديل بعضها، واستكمال نواقصها، من أجـل صـياغة              

 .جديدة، تناسب سياستنا االجتماعية، وتستوفي التزاماتنا الدولية
  
 فـي   لمحققاً اجتماع األحكام الخاصة باألطفا    وع هذا القانون    في ضوء ذلك، يأتي مشر        

كان يشكل ثغـرات     باإلضافة، ما  وأ وهو يستدرك، بالتعديل     .وحدة تشريعية تتسم بالحداثة   
ويمكن القول، إن هذا المشروع يأتي متوافقاً،بـاتزان        . تجاه بعض الوقائع االجتماعية الهامة    

 على أسـاس أن     نصوصه في   وهو مبني . طورودونما شطط، مع روح العصر وحاجات الت      
يجب له من حقوقـه،      ته، وبإعطائه ما  طفول في مراحل     برعايتهبناء اإلنسان    االستثمار في 

 هتسـتبيح  تبعثره دوافع الهجرة، ولبناء وطن ال      هو النهج الصحيح لخلق مجتمع متالحم، ال      
أطفالـه،وبأن  سـالمة   يجادل أحد في أن سالمة المجتمع،تبـدأ مـن           وال. عواصف العولمة 

 .   من هناك أيضاًأمراضه وانهياره يبدآن
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ويعنـي  . ة اجتماعية تقود إلى هدف كبير     هذا القانون، من بواعث سياس     مشروعلقد انبثق      
ل، ليكونـوا   ذلك، باختصار شديد، أن عنايتنا بأطفال الحاضر، تعني مآالً بناء شباب المستقب           

وهي السبيل إلى تكوين مجتمع أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحيـاة            ...... رجال الوطن 
 . ومجابهة مشكالتها باقتدار علمي وعدالة اجتماعية

  
ويجب التذكير هنا بالمادة الرابعة واألربعين من الدستور السوري التي تعتبـر األسـرة                  

، وترعـى الـنشء     تحمي األمومـة والطفولـة     الدولة   أن" :خلية المجتمع األساسية، وتقرر   
مـع  وتتصل هذه المـادة وتتكامـل       ". والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم      

 . تستوفي الكيان األسري بكل أبعادهالمواد التي تليها، لتشكل وحدة موضوعية
 
اتفاقيـة  "ة قد صادقت على العربية السوريأن الجمهورية ونشير في هذا السياق أيضاً إلى          

ـ اقية،على الصعيد الموضوعي من متفروتعد هذه االتف . الدولية" حقوق الطفل   اإلعـالن  اتع
وقد ترتبت تبعات قانونية على     . ي سبق انضمام سورية إليه أيضاً     العالمي لحقوق اإلنسان الذ   

وبناء على ذلك، فإن     . ١ الملحقين بها   االختياريين االتفاقية والبروتوكولين االنضمام إلى هذه    
      بته على سـورية مـن واجبـات        ياً لما رتّ  مشروع هذا القانون يأتي مستجيباً ألحكامها، وملب

 .والتزامات
 

       
 
 
 

تتعهد الدول األطـراف بـأن      :" من تلك االتفاقية  ) ٣(من المادة   ) ٢(فبموجب الفقرة        
 حقـوق وواجبـات والديـه       ، مراعيـة  لحماية والرعاية الالزمتين لرفاهه   تضمن للطفل ا  

وتتخذ، تحقيقاً لهـذا الغـرض،      . وأوصيائه أو غيرهم من األفراد المسؤولين قانونياً عنه       
 ". جميع التدابير التشريعية واإلدارية المالئمة

تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشـريعية       :" كما أن المادة الرابعة منها، توجب أن           
. بير المالئمة، إلعمال الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقيـة         واإلدارية وغيرها من التدا   

وفيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التدابير          
  ". إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي

    

                                                
. ٢٠/١١/١٩٨٩تـاريخ  )٢٥-٤٤(ية العامة لألمم المتحدة رقـم  اعتمدت االتفاقية المذكورة بقرار الجمع     1

 )٢٦٣(اإلباحيـة، بـرقم    واعتمد البروتوكول األول المتعلق ببيع األطفال واستغاللهم في البغاء والمـواد          
، كما اعتمد الثاني الخاص بموضوع اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة، بـالرقم             ٢٥/٥/٢٠٠٠تاريخ

 .  والتاريخ ذاته
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 االتفاقية، فإن ثمة حاجـة فـي السـاحة    بمقتضى تلك الدولية   إلى التزاماتنا  ةوباإلضاف      

 األحكـام الخاصـة بـه فـي         م، يض القانونية السورية إلى قانون جامع شامل لحقوق الطفل       
إن مشروع هـذا القـانون،     .منظومة واحدة، متطورة ومتوافقة مع مستجدات الشأن اإلنساني       

وهو . وماً، ولكل معني بحقوق الطفل     مرجعاً لرجال القانون عم    هيأتي ليشكل بصدوره ونفاذ   
، ، وسيلة ثقافة منزلية لكل أفـراد األسـرة، أمـاً وأبـاً             أن يكون مع ترويج شروحاته     نيمك

وهو بكل هذه الرؤى، نقلـة  . مناهج كليات الحقوق في سيةاه يصبح مادة در  ولعل.....وأطفاالً
  . اي بلدنحضارية ذات أبعاد نهضوية تعبر عن السياسة االجتماعية ف
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 يةـرة اإليضاحـالمذكّ
   

يأتي مشروع هذا القانون في سياق العمل على دعم وتعزيز سـبل التنميـة البشـرية،                     
وتعمل الهيئة السورية لشؤون األسرة في هذا الميدان على تفعيل          . ابتداء من القاعدة األسرية   

وتتجسد هـذه المحـاور     . ٢٠٠٦دتها في خطتها الوطنية لعام    ، اعتم ستراتيجيةاثالثة محاور   
 . والمرأة،بحماية األطفال، والشباب

  
تفيـد بـأن     ١ قع بيانات إحصائية منشورة حديثاً    وية هذه الموضوعات من وا    أولوتبرز      
شرائح أعمارهم علـى  م دون سن التاسعة عشرة، وتتوزع من السكان في سورية ه  %) ٥١(

 : النحو التالي
  .سنوات) ٤(دون سن ) %١٢ (-
 .سنوات  )٩ - ٥(بين سن%) ١٤ (-
  .سنة) ١٤ -١٠( بين سن %)١٤ (-
 .سنة ) ١٩-١٥( بين سن %)١٣ (-
  

أحكام تسـتجيب    هذا المشروع من     احتواههذه األرقام الملفتة تبرز مدى األهمية لكل ما             
 .ما يستحقونه من رعاية شاملةالء عالم أطفال الوطن ما يجب لهم ، و في إيحٍةلِّ ملحاجٍة

 

 : ، تتمثل فيونصوصهونشير بداية إلى أن األهداف العامة لروح هذا التشريع     
بناء وحدة قانونية مرجعية شاملة ومنسقة لمجمل القضايا اإلنسانية واالجتماعيـة الخاصـة              -

 . باألطفال

 الدولية الخاصة بحقـوق     نضمام سورية إلى االتفاقيات   التي ترتبت على ا    تالوفاء بااللتزاما  -
 . األطفال

، وتحـديث مـا يجـب مـن          التشريعات النافذة  العديد من استدراك النقص الموضوعي في       -
 . أحكامها

 
                      

                        
                                  

 

ـ       في تربية األطفال من خالل تشريع حضاري       لتحقيق العناية األمث   -   ى يحـدد حقـوقهم عل
 . الدولة والمجتمع

 فـي كليـات   إحدى الثقافات األكاديمية    ) بعد صدوره (  أن يصبح هذا المشروع      إلى التطلع   -
 .الحقوق وعلم االجتماع، في الجامعات السورية

                                                
 ).٢(،  ص ٢٠٠٦أيلول )  ٢(مجلة األسرة والسكان العدد 1
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، عبهذا المشرو  المذكرة، اإلشارة إلى أن أعضاء فريق العمل         من الواجب، في سياق هذه    و    
فـي هـذا   ويـذكر  . راءة عدد من التشريعات العربية النظيرة، أو ذات الصـلة        قد استأنسوا بق  

  : الصدد
القـانون  :(م التشريعية السورية ذات العالقة الموضـوعية، ومنهـا        يمجموع القوانين والمراس   -

 األحوال الشخصية، قانون األحداث، قانون التعليم اإللزامي، قانون الجنسـية،           نالمدني، قانو 
ن، قانون العقوبات، المرسوم التشريعي الخـاص باالتحـاد الـوطني لطلبـة             قانون المعوقي 

 ).سورية، والمرسوم الخاص باتحاد شبيبة الثورة، وغير ذلك أيضاً
  . القواعد الخاصة باألحداث، في قانون المسطرة الجنائية المغربي-
 ) المغرب( كفالة األطفال المهملين -
 )تونس( مجلة األحوال الشخصية  -
 ) مصر  (١٩٩٦انون الطفل لعام  ق-
 ) مصر( قانون إنشاء محاكم األسرة -
  قانون الطفل الفلسطيني -
 ١ اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان -

  

لعربيـة   والتي انضمت إليها الجمهوريـة ا    ١٩٨٩ اتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام       -
 ثم ألغي الـتحفظ     ،)٢١(،)٢٠(،)١٤( الموادبداية  شملت   ،السورية، مع تحفظات ثالثة   

 .٦/٢/٢٠٠٧تاريخ ) ١٢( بموجب المرسوم التشريعي رقم) ٢٠،٢١(على المادتين 
      

 في زمانه، واألكثر توافقـاً      ثَي مشروع هذا القانون ليكون األحد     ، يأت ماتقدموبناء على       
 إنـه جمـع    ،ويمكن القـول . في معظم دول العالم    في موضوعاته مع نظائره من التشريعات     

فقد اقتبس الكثير مما كان، وعـدل       . ية واحدة لّالمتفرق من النصوص، وألّفَ بينها في بنية كُ       
أضاف ما تجب إضافته من أحكام في حـدود المقتضـى           لكنه   و ؛البعض، أو أحكم صياغته   

 . الموضوعي
        

ضـارياً  أبواب متكاملة، تقدم بناء قانونياً حثمانية وقد تأطرت موضوعات المشروع في        
،ابتداء من الوالدة وحتى سن الرشد القانوني، وبالتسلسـل          في سورية  لعالم الطفولة واألطفال  

 :اآلتي
 

                                                

 قمة إسالمية، وأعدت صياغته النهائية في مـؤتمر وزارء          ت مؤتمراً، منها ثالثة مؤتمرا    ١٣ناقشه  ) 1(
م وتمت الموافقة عليه ١٩٨٩/هـ١٤٠٩  المؤتمر اإلسالمي في طهران بنهاية عامةالخارجية لدول منظم

  .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠نظمة في القاهرة، عامفي المؤتمر التاسع عشر للم
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 ؛"التسمية والتعريفات واألهداف والمبادئ العامة" وعنوانه :ولالباب األ
     فصـله  إليه في    ما يشار وأبرز  .  لهما الصدارة عادة في كل قانون      ،ن من فصلين  ويتكو
نثى لم يتم الثامنـة  وتحديد داللته على أنه كل ذكر أو أ  ،  "الطفل" ، هو اعتماد اصطالح     ولاأل

وقد توحد االصطالح   .  لحقوق الطفل  ةالتفاقية الدولي ا، وهذا هو المعتمد في      عشرة من عمره  
في النصوص كلها كبديل عن التعددية الواردة في القـوانين السـورية ذات العالقـة بهـذه                 

المرشد " ن الفصل المذكور أضاف إلى اصطالحاته مسمى وظيفة جديدة وهي           كما أ . النقطة
 ". المراقب االجتماعي"، بديالً عن "االجتماعي

 وهـي   .العامةفقد عني بإبراز األهداف الخاصة للمشروع ولمبادئه        أما الفصل الثاني،         
 .نية فيهاالجتماعية واإلنسامشتقة في مجملها من روح الدستور السوري واألحكام 

  
فصـول    وقد وزعت موضوعاته بـين    ."في الحقوق األسرية للطفل   " وعنوانه الباب الثاني 

. ستة، اقتبست معظم أحكامها من القوانين النافذة، باعتبارها أحكاماً شرعية أو فقهية مستقرة            
، مـع الحفـاظ    ةأو مالءم  أكثر دقة    ها اآلخر لمسات تعديل طفيفة لجعلها     وقد طرأ على بعض   

 .األسس الشرعيةعلى 
اقتبست معظم أحكامـه مـن قـانون    ، قد من هذا الباب الفصل األولونشير هنا إلى أن        

 البصـمة   ولكن الجديد فيه هـو اعتمـاد فحـص        . األحوال الشخصية، مع بعض التعديالت    
 .إلثبات النسب في حالة إنكاره) DNA(أو ما يعرف بالرمز) التحليل الجيني( الوراثية

 اقتبست أحكام األهلية الخاصة بالتصرفات المدنية مـن مصـادرها            الثاني الفصل وفي    
 ،٢٠٠٣ مضى مع القانون النافذ،المعدل في عـام         لمشروعا لكنو. القانونية كما وردت فيها   

 .  فقطة الجزائيلعدم المساءلة بالنسبة السنة العاشرةدون  هذه السن إلى مارفع ب
 جديـدة    أحكامـاً  ثَحداستَ، فقد   حق الطفل في الحضانة   ل، وهو الناظم    أما الفصل الثالث      

ولعّل األهم فـي مسـتجدات هـذا        . وهامة، وأجرى تعديالت على بعض النصوص النافذة      
الفصل، هو استمرار حضانة الطفل حتى تمام الثامنة عشرة من عمـره، لـدى الحاضـن،                

. رضاع لمدة عـامين   بحضانة اإل كما ألزمت األم    . حرصاً على االستقرار النفسي والتربوي    
. وأعطيت لها أرجحية استقرار الحضانة بعد ذلك، إذا كانت مسـتوفية ألهليتهـا التربويـة              

 .واعتمد مبدأ عدم إسقاط حضانتها، بسبب العمل، ما دامت رعاية المحضون آمنة
فقانون األحـوال   . الحضانة  موضوع فيعالجه هذا الفصل،    بالغ األهمية،  ، وثمة أمر آخر    

منه، حق الطفل بحضانته من قبل أمه، أو من يليها          ) ١٣٩(قرر وينظم في المادة     الشخصية ي 
بالنقص والسكوت عن أمـر جـوهري،       لكنه مشوب   . لمادةامن النساء، وفق تسلسل حددته      

 ). تعيين مكان الحضانة: (وهو
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ـ   الحاضنات ت درجت األمها  - غير الجائز  –وأمام هذا السكوت         ، علـى    الطـالق  د، بع
 إلـى   وقذف بهـم همومهممن أبوهم استراح وقد األطفال، ن بصحبة لى بيوت أهاليه العودة إ 

به تلك العودة من آثار وأعباء ماديـة ومعنويـة          رتِّ ماتُ يعالجع لم   شرلكن الم ... .وأهلهااألم  
  .على األطفال وأمهم وأهلها، خاصة إذا كان هؤالء من األسر غير الميسورة.. وتربوية

 

 الغـذاء والكسـاء والتعلـيم والعـالج        على أطفاله في     باإلنفاق فكلَّاألب م وحيث أن       
ونظراً ألن حق األطفـال     . ه على عاتق  ع فإن االلتزام بتوفير المسكن المالئم يق      ،....والسكن

هم لهذا الحق يسـتوجب   فإن اقتضاء-بداية-، بالحضانة والرعاية هو التزام على عاتق أمهم    
ي بيت الحضانة، على أساس أن ذلك من مقتضيات الحـال،           بالتبعية مالزمتها لهم بالسكن ف    

وبناء على ذلـك، اعتمـد المشـروع        .وليس كحق أصيل لها في السكن على حساب مطلقها        
ولعل في هـذا االتجـاه مـا        . منه) ٥٥(صيغة تستدرك النقص،بنص صريح، قررته المادة       

  .الطالق بالنظر إلى آثارهيخفف من حاالت 
 )٦٢-٥٩(صل أيضاً، تلك األحكام التي تضمنها في عدد من مواده ومن جديد هذا الف     

 .بشأن حضانة أطفال األمهات السجينات
    ، متضمناً هو اآلخر أحكاماً جديـدة       )األقاربالحق في صلة    ( وتال ذلك الفصل الرابع          

 الطفل  تواصليفي العديد من الموضوعات اإلنسانية، وخاصة فيما يتعلق باإلراءة، والزيارة ل          
 .واألرحاممع محيطه من األهل 

 أحكام النفقة مستأنساً بنصوصها في قانون األحـوال الشخصـية،      الفصل الخامس ونظم      
 ، وتبـدل حـال  السنوية بنسبة معدل التضخم  ومعدالً في بعض صياغاتها، إضافة إلى زيادتها      

                     .)٧٧المادة .( وتكاليف المعيشة   المكلف بها،
 

، ليقـرر   )في أهلية الزواج والطـالق      ( منه  بالفصل السادس    ،ختتم هذا الباب الثاني   يو    
ولكنه يعـالج حالـة   . بقاعدة آمرة، حظر إبرام عقد زواج لمن لم يتم الثامن عشرة من العمر 

  . )٧٩المادة ( . خاصة استثنائية، يترك أمر تقديرها للقاضي
 

  :"لحقوق اإلنسانية للطفلفي ا": الباب الثالث، وعنوانه
  من هذا الباب أحكام الجنسـية بالنسـبة إلـى الطفـل،            لوأورد المشروع في فصله األ              

ل بالمرسـوم التشـريعي    المعد،من قانون الجنسية) ٣( ما هي عليه في المادة    تعدل   بصياغٍة
نـاء المـادة مـن      ببالتعديل  هذا  تجسد  و. ١٩٨٦لعام  ) ٣٤( والقانون١٩٧٢لعام  ) ١٧( رقم

حسب، وإلغاء ما عداهما في أصل النص المعمول به، لمبـرراٍت تسـتدعي هـذا               ففقرتين  
 .اإللغاء
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. فبحكم النص الراهن، ال يكتسب األطفال جنسية أمهم السورية إذا تزوجت من أجنبـي                 
لـك علـى    وينطوي ذ . لكن أطفال األب السوري المتزوج من أجنبية يكتسبون جنسية أبيهم         

 .  سلبية على الطفلتمييز واضح بين المرأة والرجل مع كّل ما يترتّب عليه من آثار
–مناهضة كّل أشكال التمييز ضد المـرأة        (فهذا التمييز يتعارض مع أحكام اتّفاقية                

وهو يتنافى من جهٍة ثانية، مع األحكام الدسـتورية  . ،وينعكس بنتائجه على األطفال   )-سيداو
 :لتالية، نصاً وروحاًا

 .المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات: ٢٥/٣المادة  §

ينظّم القانون الجنسية العربية السـورية، ويضـمن تسـهيالت خاصـة            : ٤٣المادة   §
 .للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم، ولمواطني أقطار الوطن العربي

فإن وحدة الجنسية ألفراد األسرة هي من متطلّبات ودعـائم      وفضالً عن ذلك أيضاً،              
، )األسرة هي خلية المجتمع األساسية وتحميها الدولـة       : (التوحيد القانوني لكيانها باعتبار أن    
                      .من الدستور/ ٤٤/وفق نص الفقرة األولى من المادة 

نون الجنسية، يالحظ أن المرأة السـورية لـم         من قا ) ٣( شمولية على فقرات المادة      وبنظرٍة
فالرجل السـوري إذا تـزوج مـن        . دهاأوال يتعلق بجنسية    اتحظ بمركز حقوقي عادل فيم    

أما إذا تزوجـت المـرأة السـورية مـن          . ده بالجنسية العربية السورية   أوالأجنبية، يحظى   
قـت،  لِّوإذا ماطُ.السوريةدها ال يكتسبون الجنسية العربية أوالأجنبي،حتى لو كان عربياً، فإن    

دها ال يتمتعون بالجنسية السورية، مع كل ما        أوالأو توفي زوجها، وعادت إلى الوطن، فإن        
هميرتبه ذلك عليهم من آثار في وطن أم. 

مـن هـذا    / ٨٣/في ضوء ما تقدم، وبغية تسوية هذا الموضوع جـاءت صـياغة المـادة               
 : المشروع على النحو التالي

 :ربياً سورياً حكماًُ إذايعد الطفل ع"
 . متمتّعاً بالجنسية العربية السوريةوالديهوكان أحد  ولد في سورية أو خارجها، -١
٢-   ة من والدين مجهولين، أو مجهولية لهمـا   ولد في سورية، أو ال جنسـيالجنسي  .  ويعـد

  ".م يثبت خالف ذلكاللقيط في سورية مولوداً فيها، وفي المكان الذي عثر فيه عليه، ما ل
نشير أخيراً إلى أن قانون الجنسية العربية السورية ال يحظـر علـى السـوريين ازدواج                و

 وبهذا التعـديل، ال  .الجنسية، والهدف من ذلك إبقاء المغتربين منهم على ارتباط بالوطن األم          
ث تغدو ملغـاة،    في أصل النص من قانون الجنسية، وبحي      / ٣/نجد مبرراً لبقية فقرات المادة      

 .آنفاً/ ١/أخذاً باالعتبار صيغة الفقرة 
من المادة الثالثـة مـن      ) أ(بناء على ذلك فإن اعتماد التعديل المقترح على صيغة الفقرة               

يز غير المبـرر، و يصـحح       ي، يتوافق مع النصوص الدستورية و يلغي التم       قانون الجنسية 
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كما أن هذا التعديل سيؤدي إلـى إلغـاء         . تهمالخطأ المتمثل بحرمان األطفال من جنسية والد      
مكافحة كل أشكال التمييز ضـد      "التحفظ على نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية         

 ".المرأة 
القيد في  حق  ( ونعني بذلك    ،عن بقية األحكام، في الفصول األخرى من الباب الثالث         اأمو    

 الحق فـي التثقيـف      - الحق في التعليم   - الصحية الرعايةالحق في    –سجل األحوال المدنية    
اقتباساً وجمع شتات وتنسيق، من     ، تلك األحكام كانت في مجملها       )الحق في العمل   -واإلعالم

 .تشريعات متفرقة
ونشير في هذا إلى    .  ولكن لم يخل االقتباس من لمسات صياغيه طفيفة أو ربما تحسينية              

التثقيف واإلعالم، وضـرورة تعمـيم المكتبـات        موضوعات الرعاية الصحية، والحق في      
 . من األطفال وأهلهمالعامة، الثابتة والمتنقلة للوصول بالكتاب إلى قاطني البلدات والقرى

 

، فقد قسمت موضـوعاته     " الحق في الرعاية االجتماعية    ":وفي الباب الرابع ، وعنوانه           
 : فصول أربعة إلى

، وماهو "في األمومةبحق الطفل   "  األحكام الخاصة     منها مجموعة   ولتضمن الفصل األ   
 أخذ المشروع باالعتبار، أن تمتع الطفل بهذا الحـق          دوق. من مقتضيات هذا الحق أو تبعاته     

 انقطاعهـا   ويعني ذلك بالضرورة،   . مدة معقولة غداة والدته    ليستوجب مالزمة األم له خال    
 .عن العمل بإجازة مأجورة

، تأخذ  نافذة أصالً، باستثناء إضافات طفيفة    نصوص  من  إلجازة   أحكام هذه ا   اقتبست وقد  
فثمة عامل مادي يتمثل بزيادة التكـاليف       . باالعتبار مجموعة من العوامل في هذا الموضوع      

وثمة عامل عاطفي منوط بحاجة الطفل إلى الرعايـة         . والمصروفات بسبب الوالدة وآثارها   
  ما بعد  أدنى من والدات    لتقف عند حد   ياًناقصء على ذلك حددت مدة اإلجازة ت      وبنا. والحنان

مـع سياسـة تنظـيم    توافقاً  التي يترتب عليها أيضاً تخفيض نسبة من األجر،    الرابع،لطفل  ا
ومراعاة لتلك االعتبارات، جعل المشروع مـدة        .األسرة والحد من المبالغة في عدد األطفال      

 وثالثة أشهر للمولـود الثـاني،     ،ولاألللمولود  أشهر  أربعة  جر الكامل،   إجازة األمومة وباأل  
وجدير .  للمولود الرابع  بنصف األجر  وخمسة و سبعون يوما في الوالدة الثالثة،وستون يوما       

دن في  ِج حيثما و  جاءت عامة وشاملة كل األمهات العامالت     ل قد   صبالتذكير أن أحكام هذا الف    
ة، ولعدم جواز التمييز في الحـق   تحقيقاً للعدالةأو المشتركقطاعات العمل العامة أو الخاصة     

ويعزز ذلك أحكام دسـتورية تقـرر مسـاواة جميـع المـواطنين فـي الحقـوق                 . الواحد
 ). من الدستور٢٥/٣المادة(والواجبات،
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 فهو مجموعة أحكام ناظمة لشـؤون الطفـل          من الباب الرابع ذاته،    أما الفصل الثاني  
ألم قد عادت إلى عملها وانتظمـت       وحقه في الرعاية لدى دور الحضانة، في مرحلة تكون ا         

ومعظم األحكام التي وردت في هذا الفصل مقتبسة مـن نصـوص            . فيه بعد إجازة األمومة   
 الحضانة وخدماتها واإلشراف عليها، وتوزيع تكاليفها بـين  تتعلق بدور وهي  . تشريعية نافذة 

  الشـؤون  ةتضـعها وزار  صاحب العمل وذوي الطفل المحتضن فيهـا، وفقـاً لقـرارات            
 .االجتماعية و العمل

 تتعلق باألداءات األسرية أو التعـويض  أحكام جديدةمقرراً جملة   ثم ورد الفصل الثالث        
 مع األعبـاء    بال يتناس وحيث أن ما هو مقرر حالياً في قطاعات العمل الحكومية،           . العائلي

جها من الواقـع  اإلعالة، فقد رفع المشروع هذه المبالغ إلخراالمعاشية لمصروفات األطفال و  
 إلى الواقع العملي، ولتكون أيضاً في كل قطاعات العمل الحكومية            وتقريبها الرمزي الحالي، 

لكـّل  والسـند الدسـتوري     .  عندما يكون الزوجان عـاملين     ازدواج ولكن دونما    ،والخاصة
 . هو تساوي المواطنين كافة في الحقوق والواجباتذلك،
من الباب الرابع المذكور، متضـمناً أحكامـاً خاصـة          خير  الرابع واأل وتال ذلك الفصل            

 أهدافها في التنمية االجتماعية والثقافية      تحديد، من حيث إنشاؤها و     وجمعياتهم بنوادي األطفال 
 . لألطفال

 ضم هذا الباب ."الحق في الحماية واألمان الشخصي للطفل   :" الباب الخامس، وعنوانه   
 : خمسة فصول هي على التوالي

 . سؤولية عن اإلهمال التربويالم -١
 . بهمي خطف األطفال أو تسيعقوبات -٢

                         .الحماية من االعتداءات الجنسية -٣

 . الحماية من االعتداءات الجسدية -٤  

 . من الفجوربالحمايةحق مؤيدات ال -٥  
ومـع  . لعقوباتومعظم األحكام في هذه الفصول مقتبسة في أصلها ومبادئها من قانون ا               

ذلك، فقد طرأ على البعض منها تعديالت هامة في المشروع من حيـث الصـياغة وتشـديد       
 .  على األطفالعحاالت الجرائم التي تقعقوبات الحبس والغرامات المالية في جميع 

 آنفـة بكل أنواعها في الفصول الخمسة       باالعتبار خطورة تلك الجرائم      عفقد أخذ المشرو     
 بالمستوى المالئم لكـل  دتدالتي تضمنتها النصوص قد ح    القول بأن العقوبات     ويمكن. الذكر

وهي تتناسب مع التطور الـذي طـرأ علـى الجـرائم ووسـائلها       . حالة، كعالجات رادعة  
وهذا . وتنظيماتها وأهدافها ، لإلحاطة بأنواع السلوك اإلجرامي ضد األطفال، وتشديد العقاب          

ألحكام الواردة في قانون العقوبات، أو استحداث أحكام جديـدة،           تعديالً للعديد من ا    لما يشك 
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، وتلبيـة لمقتضـيات التزاماتنـا فـي     استيفاء لما تقتضيه حماية الطفل في أفضل مستوياتها    
 .االتفاقيات الدولية

  ، تعنـى موضـوعاتها      فصول ثالثةضم هذا الباب     : "البديلةالرعاية  :" الباب السادس      
 .ية األسرية لدى األهلبالبدائل عن الرعا

جهـات الرعايـة    مؤسسـات و  في بدايته مجموعة أحكام عامة عـن ولالفصل األ  بين      
رعايـة   المؤسسات والجمعيات والدور التي تنشأ لغرض     و ةباألسر الكافل ، ممثلة   االجتماعية

األطفال ممن تقتضي ظروفهم تلك الرعاية، بما في ذلك التعليم والتأهيـل وفـق المصـلحة              
 األطفال مجهولي الوالدين أو األيتام وغيرهم ممـن        :ويشمل ذلك .  الفضلى لألطفال المعنيين  

 .يعانون من ظروف أسرية صعبة توجب األخذ بيدهم إلى حياة أفضل
 والتكفـل الشخصـي     المجتمعيـة،  بجهات الرعاية    المتعلقةوقد نظم هذا الفصل األحكام          

أحكام خاصة بالتكفل وأخرى تتعلق بإجرائه لدى       ووضعت  . ،لدى المسلمين كبديل عن التبني  
كما صيغت أحكام تنظم عقـد التكفـل والرعايـة وشـؤون            . الجمعيات والمؤسسات األهلية  

                    . المتابعة من قبل الجهة التي أبرمت عقد التكفل
    ـ            الفصل الثاني ن  وتضم ة  األحكام الخاصة بأبناء الشهداء، وهـي فـي عمومهـا مقتبس

  .ومنقولة من التشريع الخاص بها
 ،رعايتهمب تضمن األحكام الخاصة  وقد  . المعوقين المتعلق باألطفال    الفصل الثالث ثم تاله       

 بشؤونهم واحتياجـاتهم كحقـوق علـى الدولـة          لما يتص  وتنظيم كل    ،والعمل على تأهيلهم  
 تناسـب ظـروفهم      بأحكـام  المعوقين كافة كما شمل هذا الفصل رعاية األطفال       . والمجتمع

 أو المصـابين بإعاقـة    المعـوقين ذهنيـاً    األطفال أحكام خاصة ب   واحتياجاتهم،باإلضافة إلى 
 .  من تشريعاتها النافذة ومنسقاًوتعد هذه األحكام نقالً مقتبساً. مزدوجة أو مركبة
 إضافة تثـري  الخمسةبفصوله يعد هذا الباب  العدالة اإلصالحية لألطفال: الباب السابع 

فقد كان فـي األصـل قانونـاً مسـتقالً          .  حقوق الطفل، وتضفي عليه تكامله      قانون عمشرو
ورأى فريق العمل أن مكانه الطبيعي موضوعياً وعلميـاً    ". قانون األحداث " موسوماً بمسمى   

 ويلبي التزاماتنا كل أبعاده الموضوعية،  يستوفيل" قانون حقوق الطفل  "هو في خاتمة مشروع     
 .ن بهالين الملحقيدولية لحقوق الطفل، والبروتوكوأحكام االتفاقية الب

ومما الشك فيه، أن حقوق األطفال في مجملها، تقتضي لتمامها أن يكـون لهـم أحكـام                    
ولذلك كان الموقع السـياقي     . خاصة وقضاء خاص لمعالجة أخطائهم أو انحرافاتهم السلوكية       
قبـل البـاب     حقوق الطفـل،     والموضوعي لهذه األحكام أن تأتي أحد أبواب مشروع قانون        

تغيير تسـميته مـن   وبناء على ذلك جرى     . تضفي عليه تمامه  الختامي باألحكام العامة التي     
وقـد  . )العدالة اإلصالحية لألطفـال   :(إلى صيغة أكثر داللة ومعنى،وهي    ) قانون األحداث (
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 ١٢

ـ        . طرأت على أحكامه تعديالت،حيثما وجب     و وتكون هذا الباب من خمسة فصول على النح
 :اآلتي بيانه

 األحكام يبين ويعالج الحاالت التي يواجـه  ستحدثُوهو فصل م:  الطفل المعرض للخطر -١
 .الطفل فيها احتمال االنحراف السلوكي

 وهو يبين األحكام المبدئية المتعلقة بالمحاكم الخاصة باألطفـال، مـن   :األطفـال  محاكم  -٢
ي هذا الفصل هـو تحديـد االختصـاص          ف ثَحِد وأهم ما استُ   .حيث تكوينها واختصاصاتها  

       .المكاني لمحكمة األطفال، بمعيار المصلحة الفضلى للطفل
وقد .  وهو يتضمن مجمل األحكام المتعلقة بجرائم األطفال       :الجرائم والتدابير اإلصالحية   -٣
وتأسيسـاً علـى ذلـك، بـين        . ل تمام العاشرة  بعتمد قاعدة عدم المساءلة الجزائية للطفل ق      ا
مشروع التدابير اإلصالحية التي يمكن للمحكمة أن تأخذ بها، مع مراعاة الهدف األسـاس               ال

 اندماجه في   ة، إلعاد ، وتأهيله سلوكه التدابير، وهو الوصول بالطفل إلى إصالح وتقويم         لهذه
 مقتبسة من قانون     في هذا الفصل   تعد األحكام المعتمدة  مع بعض التعديالت عليها،   و. المجتمع

عد أن اجتمعت آراء فريق إعداد المشروع على معقوليتها ورقيها وتناسـبها مـع        األحداث، ب 
 .المعايير االجتماعية واإلنسانية العربية والدولية

لها فـي قـانون    أحكام هذا الفصل اقتباساً من أص وتعد :ةبالجرائم الجنائي  أحكام خاصة  -٤
 .  جديدةاألحداث، دون إضافة

 أحكام هذا الفصل قواعـد إجرائيـة نافـذة          وتعد :األطفالأصول المحاكمات في قضايا      -٥
 .وهي األخرى مقتبسة من مصادرها في قانون األحداث وغيره. ومعموالً بها

فـي  وهي تراعي فلسفة العدالة اإلصالحية لألطفال وأهدافها اإلنسانية كما أنها تشـكل                  
أمـام   انت القضايا المعروضة  محاكمة األطفال مهما ك   ة المطاف نهجاً سليماً في أصول       خاتم

 . القضاء الخاص بهم
ـ أحكام ختام بعدد من المواد المتفرقة بعنوان      في بابه الثامن   ،أخيراوينتهي المشروع    ة ي

ةعام. 
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 ولاب األـالب
 

 ادئ العامةـريفات واألهداف والمبـسمية والتعـالت
 ولالفصل األ

 التسمية والتعريفات
 

 
 ). قانون حقوق الطفل(لتشريع يسمى هذا ا -١: المادة
     المعنى الوارد إلى جانب كل منها، في معرض تطبيق التالية،يقصد بالعبارات  -٢: المادة

 : أحكام هذا القانون     
 .  العمل الشؤون االجتماعية ووزارة: الوزارة -١
 . العمل االجتماعية ونوزير الشؤو: الوزير -٢

 . فل الدولية والبروتوكوالن الملحقان بهااتفاقية حقوق الط: االتفاقية الدولية -٣

 . من عمرهكل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة: الطفل -٤

 أو فـي    نفسي أو عقلـي    أطفال يعانون من قصور جسدي أو     : المعوقوناألطفال   -٥
  .إحدى الحواس

  مـن  ،لضابطة عدلية، خاصـة باألطفـال، تشـكَّ       : ألطفالل المجتمعية شرطةال -٦
 . اتمحافظالفي  ل للعموتؤهلير الداخلية،وز بقرار من الجنسين،

 .لة وفقاً ألحكام هذا القانون،المشكَّاألطفالمحكمة قضايا :  األطفالمحكمة -٧

 الذين يقـرر القاضـي      لإلشراف على األطفال   مخصص مركز: مركز المالحظة  -٨
   .توقيفهم فيه، قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم

 الـذين   ،أوالمحكـومين  لألطفالربوية،مخصصة  مؤسسة ت : األطفالمعهد إصالح    -٩
 . قبل صدور الحكم النهائي بشأنهمالمحكمة وضعهم فيه تقرر

 ، وتربيتهم  غرضها رعاية األطفال   جهات: االجتماعيةالرعاية  مؤسسات ودور  -١٠
                                  .من هذا القانون) ١٨٦/٢( وفق المادة  لهمتوفير التعليم والتأهيل المهنيو
وحتى ، بعد سن الخامسة عشرة،      وعاًر مش  عمالً يزاول كل طفل    : الطفل العامل  -١١

  . الثامنة عشرة من عمرهتمام
 متخصـص  ،العملو  الشؤون االجتماعية   وزارة لدىعامل  :  المرشد االجتماعي  -١٢
 لتعاونامع الطفل، و   للتواصل   ) االجتماع    التربية أو  علم النفس أو   (  جامعي مؤهلب
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مع القائمين على تربيته أو رعايته، في كل ما يتصل بالشؤون السلوكية والتربويـة              
 .للطفل

 من الوالـدين، أو     ن رسمياً هو حاضن الطفل، أو النائب المعي     : النائب الشرعي  -١٣
  .من القاضي

 
 الفصل الثاني

 ةـادئ العامـاألهداف والمب
 دافـ في األه-أوالً

 
 

 : إلى مايلييهدف هذا القانون -٣المادة 
إعالن حقوق الطفل الشرعية، واألحكام القانونية المتعلقة بالجوانب االجتماعيـة           -١ 

 يجب أن   مما ، وغيرها واالقتصادية والتعليمية والصحية والتربوية والثقافية والرياضية     
 . للطفليتمتع بكل منها، ألنها من الحقوق األساسية

ة، إزاء توفير متطلبات الطفـل وتأهيلـه        تحديد واجبات الدولة والمجتمع واألسر     -٢
وتحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة له، لحمايته من جميع أنواع االستغالل أو              

 . أو العنفاإلهمال

وية الفضلى تكمـن فـي   ول على أن األ القانونية الالزمة للطفل، بناء توفير الحماية  -٣
 قوانين والتشريعات كافة، لرعاية الطفل    دة في ال  ،مجس،بكل مقتضياتها مصالحه التربوية 

 .هواالرتقاء اإلنساني بوتأهيله 

إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة، في مجتمع متضامن قائم على وعـي الحقـوق               -٤
  . وااللتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح واالعتدال

 أهميتهـا، وتفعيلهـا،     عمل على نشر الثقافة بحقوق الطفل، وإبراز      للإرساء قواعد    -٥
                                                      .  تحقيقاً لتربية سليمة

 
 

 

 امةـادئ العـ في المب-ثانياً
 

  والحمايـة   لكل طفل منذ والدته حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة           -٤ المادة
 . عناية خاصةوإعطاؤهما  كما تجب حماية الجنين واألم. والتربية والرعاية
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             وتعـد مصـلحة    .يجوز المساس به   حق الطفل في الحياة الكريمة، حق أصيل ال        -٥المادة  
    . أساساً لتقرير أي إجراء يتصل بشؤونهالطفل الفضلى

               علـى  وهي تعمل . تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة        -٦لمادة  ا
ـ                               ةتهيئة الظروف الالزمة لتنشئة األطفال في بيئـة تضـمن تـوفير احتـرام الحري

 . والكرامة اإلنسانية والقيم الروحية واالجتماعية، وحب الوطن
 .لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية، وتكون محالً لالعتبارات التربوية  -٧المادة 
الجمعيـات،غير السياسـية، والنـوادي       المنظمات و   لكل طفل حق االنتساب إلى      -٨المادة  

وعيه، وفقاً   نشاطاته االجتماعية والثقافية، بما يتناسب مع مستوى         اللها خ ليمارس من 
 .النافذة للقوانين

 .يجوز قبول انتساب الطفل إلى أي حزب سياسي ال -٩المادة 
 ق والحريـات العامـة    ل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بالحقو        تخ  ال -١٠المادة  

أو جنسـيته،  تكفلها له القوانين النافذة، مهما كانت   الحماية والرعاية التي     د، وبقواع كافة
 .معتقده أو دينه،أوجنسه،

               تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية للطفل، وخاصة حقه في نسـبه، وفـي أن              -١١المادة  
ن لقانووفقاً  لميالد في سجالت المواليد،     يكون له اسم يميزه عن غيره، يسجل به عند ا         

 زوال يجـو . تكليف بأي رسم لهذا التسـجيل     الاألحوال المدنية والسجل المدني، ودون      
 .تسجيل االسم إذا كان منطوياً على معنى يمس بكرامة الطفل

    .النافذة  تكفل الدولة حق الطفل في الجنسية، وفقاً ألحكام هذا القانون والقوانين -١٢المادة 
ـ             -١٣المادة                   اً وروحيـاً   تكفل الدولة حق التعلـيم المجـاني لألطفـال، وتـربيتهم أخالقي

نهم من اإلسهام في     علمياً وثقافياً لبناء شخصياتهم بما يمكِّ      تأهيلهم وتعمل على    .ووطنياً
 .مجاالت التنمية كافة، على أساس تكافؤ الفرص

        فـي   وتقدم الدولة ما   . على عاتق والديه    في تربية الطفل   ىول األ ة تقع المسؤولي  -١٤المادة  
علـى  -في حدود المتاح مـن إمكاناتهـا       - المالئمة، كما تعمل   اتوسعها من المساعد  

األنشطة المتعلقـة بقضـايا     تدعم  ،والمعاقينتطوير مؤسسات الرعاية وتأهيل األطفال      
  .للقوانين واللوائح المنظمة لذلكوفقاً الطفولة كافة، 

                                 

   إلى اإلحاطة بظروف جنوحه وأسبابه، ومن ثـم اختيـار          الطفلتهدف محاكمة    -١٥المادة  
 .تدابير اإلصالح والرعاية األكثر مالءمة لتقويم سلوكه وتأهيله اجتماعياً
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     عـل   توقيف الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكابـه ف            زال يجو  -١-١٦المادة  
            .  وتراعى أحكام البـاب السـابع، بشـأن العدالـة اإلصـالحية لألطفـال              .الجنوح

ـ   ختصـة والمنظمـات األهليـة       تتعاون األجهزة الحكومية الم    -٢               ىوالشـعبية عل
               تعميم ثقافة التربية األسرية، والتقويم السلوكي، مع حظـر اللجـوء إلـى العنـف،              

   .،وتحت طائلة المساءلةقاً، وخاصة في مؤسسات التعليمإطال
 

 الباب الثاني
 فلـرية للطـوق األسـفي الحق

 ولالفصل األ
 سبـالحق في الن

 
وتترتـب علـى       .لكل طفل الحق في ثبوت نسبه الحقيقي، القانوني أو الـواقعي          -١٧المادة  

 .نفقةذلك جميع نتائج القرابة في المحارم، وفي الميراث، وفي ال
 القوانين  الحاالت أووتراعى أحكام  ؛ أن ينسب الطفل إلى غير والديه      زال يجو  -١٨المادة  

 .الخاصة
 : ،وبالشرطين التاليينوالدهطفل كل زوجة في النكاح الصحيح، ينسب إلى  -١٩المادة 
 . أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل -١
وسة، كما لو كان أحـد الـزوجين        يثبت عدم تالقي الزوجين بصورة محس      أن ال  -٢

 .سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل

،أو أثبتـه  أقره الوالد إال إذاإلى  يثبت نسب الطفل  الإذا انتفى أحد هذين الشرطين،     -٣
   ).DNA -التحليل الجيني(تحليل البصمة الوراثية 

بانقضـاء عـدتها يثبـت                   إذا لم تقـر المطلقـة،أوالمتوفى عنهـا زوجهـا،            -٢٠المادة  
 ألكثر من ذلك،    توال يثب .نسب طفلها، إذا ولدته خالل سنة من تاريخ الطالق أوالوفاة         

 . التحليل الجينيأكدهوأ  الورثة،ادعاه أو، الزوج أقرهإال إذا
  الحيضات، التي لـم تتـزوج بعـد        وإذا أقرت المطلقة المعتدة باألشهر أ      -١-٢١المادة  

 إذا ولدته ألقل من تسعة ، من زوجها المطلِّقطفلها بانقضاء عدتها، يثبت نسب اطالقه
 .أو أقل من سنة من وقت الطالق،أشهر من وقت اإلقرار
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، بانقضاء عدتها، يثبـت     وفاتهالتي لم تتزوج بعد      إذا أقرت المتوفى عنها زوجها     -٢
يومـاً مـن وقـت      ) ٢٣٠(نسب طفلها من زوجها المتوفى عنها، إذا ولدته ألقل من           

 .اإلقرار، أو أقل من سنة من وقت الوفاة
 المولود من زواج فاسد بعد الدخول، إذا ولد لمئة وثمانين يومـاً فـأكثر،             -١-٢٢ المادة

 . من تاريخ الدخول، يثبت نسبه من الزوجحتى سنة،
 سـنة   إذا كانت والدته بعد متاركة أو تفريق، ال يثبت نسبه إال إذا جاءت به خالل               -٢      

  .من تاريخ المتاركة أو التفريق
 

الموطوءة بشبهة، إذا جاءت بمولود، مابين أقل مدة الحمل وأكثره، يثبت نسبه             -٢٣المادة  
 .                                   من الواطئ

،ولو فـي مـرض الموت،يثبـت بـه                   لمجهـول النسـب     اإلقـرار بـالبنوة    -٢٤المادة  
 . ، إذا كان فرق السن بينهما يحتمل ذلكرِقم الإلىالنسب، 

ـ  امرأة متزوجة، أو معتـدة،       رِق إذا كان الم   -٢٥المادة                 إلـى  نسـب الطفـل      يثبـت  الف
 .زوجها، إال بمصادقته، أو بالبينة بما فيها التحليل الجيني

إذا لم ينكره    نسب، به ال  ، يثبت ةاألمومبة أو   مجهول النسب باألبو  لقرار  اإل -١ -٢٦المادة
 . بالتحليل الجينيذا ثبتإوكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك، أو  ،  لهرالمقَ
 مجهول النسب بنوته لرجل أو امرأة، يثبت به النسب، إذا صادقه مـن    طفلٍ ادعاء -٢
نـة العلميـة                ِعادي االنتساب إليه، وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك، أو إذا ثبت بالبي
)DNA(.   
 اإلقرار بالنسب، في غير البنوة واألبوة واألمومة، ال يسـري علـى غيـر                          -٢٧المادة  
ِقالمإال بتصديقه،أو المدعي به،ر . 

                           

 

 يـل الثانـالفص
 

 ة الطفل القانونيةـأهلي
ة سنة كاملة، مالم     على الطفل ببلوغه ثماني عشر     والية النائب الشرعي   تنتهي   -٢٨المادة  

أو يحكم قبل ذلك باستمرار هذه الوالية لسبب من أسباب الحجر، أو يبلغهـا مجنونـاً،              
  . عليه من غير حكم والية النائب الشرعي فتستمرمعتوهاً،

 .                    ليس للطفل أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد-٢٩المادة 
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النائـب   عشرة وسـماع أقـوال       بعد بلوغه الخامسة   للقاضي أن يأذن للطفل،    -٣٠المادة  
 .  جانب من هذه األموال إلدارتها، بتسلّمالشرعي

 . بشؤونه يعتبر الطفل المأذون كامل األهلية فيما أذن له وفي التقاضي -٣١المادة 
      وذلك من تلقـاء         إلغاؤه، للقاضي عند اللزوم الحد من اإلذن الممنوح للطفل أو       -٣٢المادة  

 .  أو أحد من ذوي العالقة أو النائب الشرعي األيتام دارنفسه، أو بناء على طلب مدير

للطفل الذي أتم الخامسة عشرة من عمره الحق في تولي إدارة مالـه الـذي                -٣٣المادة  
 .        يكسبه من عمله الخاص

 .بقدر ذلك المال اليكون الطفل ضامناً لديونه الناشئة عن هذه اإلدارة إال -٣٤المادة 
من العمر، يعتبر فاقد التمييز، وليس له حق التصرف         السابعة  كل من لم يتم       -٣٥المادة  

 .وتكون جميع تصرفاته باطلة.في ماله
ت تصرفاته الماليـة صـحيحة متـى     من عمره، كان   السابعة إذا أتم الطفل   -١-٣٦المادة  

 .   محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراًنافعة نفعاً محضاًكانت 
 أما التصرفات المالية الدائرة بين النفـع والضـرر،  فتكـون قابلـة لإلبطـال                               -٢             

ويزول حق التمسك باإلبطال إذا أجاز التصرف، بعد بلوغـه سـن            . لمصلحة الطفل 
، أو   عنه الشرعي نائبالالرشد، أو انقضاء سنة على ذلك، أو إذا صدرت اإلجازة من            

 . لمحكمة، بحسب األحوال وفقاً للقانونا من
. ،أثناء الحيـاة الزوجيـة    ألي من والديه  تكون النيابة الشرعية عن الطفل       -١-٣٧المادة  

وتكون للحاضن في حال    . ، ما لم يثبت عدم صالحيته     وللوالد األرجحية عند اختالفهما   
 .انتهاء الحياة الزوجية،ألي سبب كان

إجـراء يـرى فيـه المصـلحة الفضـلى       يقرر أقاضي الشرعي الوالئي أن ي لل -٢
  .عتراض أمام المحكمة الشرعية لالويكون هذا القرار قابالً.للطفل

، دون إذن المحكمـة،     للنائـب الشـرعي    ز ال يجو  فيما ينوب به عن الطفل،     -٣٨المادة  
 :  أي من التصرفات اآلتية مباشرةَ،، والمسؤوليةوتحت طائلة البطالن

نفـاق مـن    اإل اإلقراض أوالرهن، أو     وشراء أو المقايضة أو الشراكة أ     البيع أو ال   -١      
لناقلة للملكيـة أو المرتبـة لحـق         ا مال الطفل، أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات        

 . عيني
 .تحويل الديون التي تكون للطفل أو قبول الحوالة عليه -٢     

 . له  أو تصفيتها أو اقتراض المالأموال الطفل استثمار -٣     
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 ١٩

سنة فـي  و،ثالث سنوات في األراضي الزراعية  تزيد على    الطفل لمدة    رإيجار عقا  -٤     
 عليها ثالثة أشهر، بعد الثامنـة عشـرة   د بحيث ال تتجاوز مدة اإليجار المتعاق    المباني،

  .من عمره
 .  للطفل، أو قبول المقيد منها بشرط التبرعاترفض -٥     

 .  في طرق المراجعة القانونيةالحقوإسقاط أ التنازل عن الدعاوى -٦     
 .  التعاقد مع المحامين للخصومة عن الطفل-٧     

 .  تبديل التأمينات أو تعديلها-٨     
    حتى  هأصهار أموال الطفل أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو ألحد أقاربه أو             راستئجا -٩     

 . ه من الغيرنينوب عالدرجة الرابعة، أو لمن 
 .)٧٩( في الحالة المأذون بها في المادة تزويج الطفلل فما يصر -١٠    
  إصالح عقار الطفل وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غـرس      -١١    

       .  ويتضمن اإلذن في هذه الحالة تحديد مدى وخطة العمل           .غراس و نحو ذلك
م الطفل في خزانة الدولة أو في مصـرف          أن يودع باس   النائب الشرعي على   -٣٩المادة  

     توافق عليه المحكمة، كل ما يالمحكمة لزومـاً إليداعـه مـن        ىله من نقود وما تر    حص 
مه  خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسـل       والحلي وغيرها، خالل   األوراق المالية والتجارية  

 .منها إال بإذن القاضيإياها، وال يسحب شيئاً 
األموال قبل إيداعها مصروفات اإلدارة والنفقات المقررة لشهر                    يرفع من هذه     -٤٠المادة  
 . واحد
أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمسـتندات  ،من غير الوالدين،النائب الشرعيعلى  -٤١المادة  

 .القانون هذا وفقاً لألحكام المقررة في
 ا كانت أموال الطفل ال     من تقديم الحساب إذ    النائب الشرعي للقاضي أن يعفي     -٤٢المادة  

 .تزيد عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية
 ثمـة مـوطن    تختص المحاكم السورية في مسائل الوالية على المال، إذا كان-٤٣المادة  

المطلوب الحجر عليه،أو المطلوب مساعدته قضائياً من األجانب،          أو ، للطفل ،في سورية 
 .أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب األجنبي
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 ٢٠

 الثـل الثـالفص
 انةـق في الحضـالح

 

  .الحضانة من واجبات الوالدين ما دامت عالقة الزوجية قائمة – ٤٤المادة 
 .تستمر حضانة الطفل حتى إتمامه الثامنة عشرة من عمره -٤٥المادة 
 تعليميـة،   الصحية والجسدية والنفسية والتربويـة وال      ةرعايالتوجب الحضانة    -٤٦المادة  

 .وسائر أمور العناية بالطفل، وبأمواله إذا وجدت
واألخالقيـة    العقلية والجسـدية والنفسـية     األهليةتمتعه ب ، الحاضن  في يشترط -٤٧المادة  

 .،وأن ال يكون محكوماً بجريمة شائنةلتربية الطفل ورعايته
حـق حضـانة     حية، المتمتعة باألهلية العقلية والمقدرة الص     والدته،للطفل على  -٤٨المادة  

 .  لمدة عامين بعد والدتهاإلرضاع
لألم أن تطلب من القاضي المختص تسليمها الطفـل الـذي لـم يـتم عامـه       -٤٩المادة  

 وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم،دون قضاء خصومة، بعد          .لحضانة اإلرضاع ،الثاني
قة مؤقتـة مالئمـة      ويقرر القاضي للطفل نف    .التأكد من قرابتها بوثيقة من السجل المدني      

 .  يكلفه بهاعلى من 
وتخضع الدعوى  . لمن يعارض في التسليم أو النفقة مراجعة القضاء المختص         -٥٠المادة  

 .لإلجراءات العادية المتبعة أمام محكمة الموضوع
لكل من الوالدين، بعد إتمام الطفل عامه الثاني،أن يتقـدم مـن المحكمـة               -١-٥١المادة  

 ىيصدر عل أن   ،الطرفينسماع   بعد   ،إذا اقتضى الحال،فللقاضي  و. بطلب حضانة الطفل  
  حتى صدور حكـم ،األصلح الجهةإيداع الطفل لدى ب النفاذ  ل معج وجه االستعجال قراراً  

 .في الدعوى
أرجحية الحضانة لألم، ثم لألب،ما لم يتعارض ذلك مع المصلحة الفضلى للطفـل              -٢

 .تركةاجتماعية مش وقانونيةوباالستناد إلى خبرة 
  .ال تسقط الحضانة بسبب عمل الحاضنة، ما دامت رعاية األطفال آمنة -٥٢المادة 
امتناع الحاضن عـن إتمـام تعلـيم    ، يعد )٥٤(مع مراعاة حكم المادة التالية      -٥٣المادة  

 .الحضـانة  إلسـقاط    اًالطفل حتى نهاية المرحلة األساسية، أو إهماله في تنفيذ ذلك، سبب          
 .  بثبوت اإلهمال وعدم الرعايةتسقط الحضانةكما 
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 ٢١

واجبـات  بللمحكمة إعادة الطفل إلى الحاضن بناء على طلب، وتعهد القيـام             -٥٤المادة  
 .الحضانة ورعاية المحضون

لرابطة الزوجية،آل حق االنتفـاع      ا ،بعد انحالل األم لطفلها حضانة   تقررتإذا   -٥٥المادة  
ـ          بسكنى البيت  خر،يقـرر القاضـي    كناً مناسـباً آ    إلى الطفل، ما لم يوفر األب لـه مس

 .وتسكن الحاضن األم معه طيلة مدة الحضانة.شرعيته
بنفقـة  المكلـف  أجرتا الحضانة،واإلرضاع،طبيعياً كان أو اصطناعياً، علـى   -٥٦المادة  

،وعـدد   وحاجـات المعيشـة والرعاية     لوالـدين  بحسب حال ا   ويقدرهما القاضي الطفل،
 .المحضونين

                  م أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية، أو فـي عـدة طـالق              تستحق األ   ال -٥٧ المادة
 . رجعي

 

لألم الحاضن أن تسافر بالطفل بعـد انقضـاء عـدتها، دون إذن والـده                                    -١-٥٨المادة  
 نكاحها، أو إلى البلدة التي تقـيم أو تعمـل فيهـا، فـي               دإلى بلدتها التي جرى فيها عق     

 .  ية العربية السوريةالجمهور
إذا كان الطفل محضوناً،فال يسافر به خارج حدود الدولة، إال بـإذن القاضـي، أو                -٢

 .خر خطياًموافقة الطرف اآل
 :حضانة أطفال السجينات -٥٩المادة 
الحوامـل، قبـل الـوالدة        للنساء على إدارة سجون النساء، توفير الرعاية والعالج       -١

 .وبعدها
. دارات، كل الترتيبات الممكنة إلجراء الوالدة في مشفى خارج السجن         تتخذ تلك اإل   -٢

 .وإذا تعذر ذلك، فال يذكر مكان الوالدة في شهادة ميالد الطفل
تراعى، بالنسبة ألطفال السجينات، فترة حضانة اإلرضاع المقررة فـي           -١ – ٦٠المادة  

 .سابقاً) ٤٨(المادة 
أيلولـة  بقرار معجـل النفـاذ      إدارة السجن، رة،ومستأنساً برأي الوزا  ،يقرر القاضي  -٢   

أو أو بالتكفـل الشخصـي،    الحضانة،بعد حضانة اإلرضاع، إما لألقرب في أسرة الطفل،       
 .لإلحدى جمعيات الرعاية،أوغير ذلك، بمعيار المصلحة الفضلى للطف

ة توفر إدارة السجن مكاناً خاصاً لحضانة األطفال والعناية بهم ورعايتهم طيل           -٦١المادة  
مدة حضانة اإلرضاع، كما تؤمن العاملين المؤهلين لإلشراف عليهم، وذلـك باإلضـافة          

 .إلى الخدمات الطبية
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 ٢٢

تتكفل إدارة السجن بدفع مصروفات كل ما يحتاجه الطفل طيلة مدة وجـوده              -٦٢المادة  
في الحضانة لديها مع أمه، ما لم يثبت وجود من ينفق على الطفل أو أمه أثنـاء فتـرة                    

  .السجن
 

 عـالرابل ـالفص
 األقاربق في صلة ـالح

 

 .للطفل حق في رؤية أفراد أسرته وأقاربه -٦٣المادة 
 .ينشأ حق الطفل في اإلراءة، ألي من والديه،منذ توقف المساكنة الزوجية - ٦٤ المادة

 .يصدر القاضي الشرعي قراراً والئياً باإلراءة،ويكون معجل النفاذ -٦٥المادة 
 من عمره،حق في قضاء  زيارة دورية        ةل محضون تجاوز السنة الثاني    لك -١-٦٦المادة  

لدى والده غير الحاضن،مرة كل شهر أو أكثـر، بنـاء علـى طلب،وأليـام يقررهـا                 
القاضي؛وذلك إذا كان مقر الحضانة وسكن الوالد متقاربين،وعلى الوالد استالم الطفـل            

 .من مقر حضانته وتسليمه فيه،بعد انتهاء الزيارة
للقاضي أن يأمر بتأمين اإلراءة وتعيين طريقة تنفيذها فوراً، دون حاجة إلى حكم مـن                -٢ 

. وعلى من يعارض في اإلراءة أو في طريقتهـا أن يراجـع المحكمـة     . محاكم األساس 
مـن   ) ٤٨٢( وتطبق على من يخالف أمر القاضي عقوبة السجن المقررة في المـادة             

 . رة آالف ليرة سوريةقانون العقوبات، وبغرامة ال تقل عن عش
ويكون مكانها في منزل طالـب اإلراءة،أو       . يحدد القاضي مدة وزمان اإلراءة     -٦٧المادة  

 في مركز اللقاء األسري،أو في أي مكان آخر يراه القاضي قريباً مـن سـكن الطفـل،                
 .ومناسباً لمصلحته الفضلى

كنف الوالد اآلخر،إذا كـان     للقاضي أن يأمر بتأمين إراءة ممتدة لعدة أيام،في          -٦٨المادة  
 .سورية،بسبب إقامته خارجهاإلى سكنه بعيداً عن سكن المحضون،أو كان قادماً 

للقاضي أن يأمر، بقرار والئي، تأمين إراءة دورية ألي من الجـدين يطلـب              -٦٩المادة  
 .ذلك، في حال وفاة أحد األبوين

تقل عن        أشهر، أو بغرامة ال     بالحبس من شهر إلى ثالثة     طالب اإلراءة يعاقب   -٧٠ المادة
إذا  أو، الزيارة  في نهاية  الحاضنإرجاع الطفل إلى    عشرة آالف ليرة سورية، إذا لم يقم ب       

  .ثبت تكرار تجاوزه الحدود المتسامح بها في مجريات الزيارة ومقتضياتها
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 ٢٣

 ســالخامل ـالفص
 ق في النفقةـالح

 
 

ـ        -٧١المادة   ل ليعـيش عيشـة الئقـة بنسـبة حـال           النفقة هي كّل ما يوفر حاجة الطف
أمثاله،وتشمل الطعام والكسوة والسـكنى،والتطبيب،وخدمة العاجز،ومتطلبـات التربيـة         

 .والتعليم
،وتشارك والدته بها،وفقاً لتقدير القاضي، إذا كانـت        نفقة الطفل على والده    -١-٧٢المادة  

 .ذاتَ مال
ة التـي يقـدرها   ال يصرف من المال الخاص للطفـل، إال فـي حـال الضـرور              -٢

   .القاضي،وفي حدود ما يأذن به
،وتكون األقارب القاضي ذا اليسار من      عن النفقة،يكلِّف  في حال عجز الوالدين    -٧٣المادة  

 .هذه النفقة ديناً على الوالد للمنفق
يحكم بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى، أو عن مدة تسبق اإلدعاء بسـتة أشـهر     -٧٤ المادة

 .على األكثر
 بـه،   ةمتراكم النفقة، للمدة الزائدة عن السنة، من تاريخ المطالبـة الرسـمي            – ٧٥مادة  ال

 .يجرده من صفة النفقة وامتيازاتها،ويتحول إلى دين عادي للمنفق، في ذمة المكلّف
ال يجري التقاص بين نفقة الطفل المستحقة على المكلـف بها،ودينـه علـى       – ٧٦المادة  

 .الحاضن
زاد النفقة سنوياً بنسبة معدل التضخم المعلن عنه في مصرف سـورية            ت -١ – ٧٧المادة  

 .المركزي،وتبين الالئحة التنفيذية التعليمات الخاصة بذلك
تعدل النفقة بتبدل حال المكلف بها،وتكاليف المعيشـة،وال تقبـل الـدعوى بشـأن               -٢

 .ذلك،قبل مضي ستة أشهر على فرضها، إال في حالة الظروف االستثنائية
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 ٢٤

 ادســالسل ـالفص
 

 الق ـ والطة الزواجـفي أهلي
 

 . عقد زواج لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمرمال يجوز إبرا -٧٨المادة 
 السابقة، يجوز للقاضي، في حالة خاصـة، أن يـأذن           مادةاستثناء من حكم ال    -٧٩المادة  

ريطة إتمـام الطفـل     ، ش ي، يعود تقديره إليه   دِجوبناء على سبب موجب     بزواج الطفل،   
 ويكون لمن أذن بزواجها، بناء على ما سبق، ثالثة أضـعاف        .الخامسة عشرة من العمر   

  .مهر المثل
 

ثالثـة  بـالحبس   د زواج لطفل خارج المحكمة دون إذنها، عوقب العاقد ِقإذا ع  -٨٠ المادة
 .ليرة سورية وعشرين ألف ةخمس عن تقّل  الةأشهر وبغرام

األحوال، ال يجوز إنهاء العالقة الزوجية، إال بـإذن المحكمـة، إذا            في جميع    -٨١المادة  
 .آنفاً) ٧٩(، عمالً باالستثناء المقرر في المادة كان أحد الزوجين طفالً، أو كالهما

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٥

 

 الثــاب الثـالب
 في الحقوق اإلنسانية للطفل

 )حقوق الشخصية(
 ولالفصل األ

 يةـق في الجنسـالح
 

              وصـالته    على هويته وجنسيته واسمه     لكل طفل حقه في الحفاظ     تكفل الدولة  -٨٢المادة  
 .التي ال تتعارض معهالقوانين  وغيره من  النحو الذي يقره هذا القانونىالعائلية عل

  :،إذاماً يعد الطفل عربياً سورياً حك-٨٣المادة 
 .ربية السوريةمتمتّعاً بالجنسية العوالديه ، وكان أحد ولد في سورية أو خارجها -١
ـ .  جنسية لهما  ال أو ،ولد في سورية من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية         -٢  دويع

 عليه، ما لم يثبت خـالفُ فيه   وفي المكان الذي عثر      ،اللقيط في سورية مولوداً فيها    
 .ذلك

                قامتهم العاديـة فـي    ، إذا كانت إ    العربية السورية  متع األطفال بالجنسية   يت -١ -٨٤المادة  
 . لجنسيتهم المكتسبة بمقتضى التشريع الناظمالسورية  أبيهم جنسيةو لم يفقدوا الخارج، 

فلهم اختيار العودة   ،  هابغير  بموجب قانون تجنّسهم    السورية إذا فقد األطفال جنسيتهم    -٢              
 . الداخليةويكون ذلك بقرار من وزير.  الرشدإليها خالل السنة التالية لبلوغهم سن

 إذا كانوا يكتسـبون جنسـية أبـيهم         العربية السورية،  يفقد األطفال الجنسية   ال -٨٥المادة  
 . القانون الخاص بها الجديدة بمقتضى

بسبب  و، أ ي غير السور  بعد وفاة زوجها  السورية   الجنسية   أةإذا استردت المر   -٨٦المادة  
أن يبقى لهم حـق الرجـوع إلـى          ى جنسية والدتهم، عل   يتبع األطفال حكما   انفصالهما،

ويتم ذلك بقـرار مـن وزيـر       . الرشدبلوغهم سن   تاريخ   منجنسية والدهم، خالل سنة     
 . الداخلية
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 ٢٦

 انيــل الثـالفص
 ةـ األحوال المدني سجلفيد ـالقيحق 

 

          .           لكل طفل اسم ونسب يعرف بهما، إضافة إلى اسم أبيه واسم جده -١-٨٧المادة 
تطبق على اللقيط األحكام المنصوص عليها في قـانون األحـوال المدنيـة فيمـا                              -٢  

 .يتعلق بتسميته

تثبـت الـوالدة     و.تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حياً، وتنتهي بموتـه         -٨٨المادة  
فإذا لم توجد سـجالت،أووجدت وتبـين عـدم         . والوفاة بالسجالت الرسمية المعدة لذلك    

 . لواقعة المدرجة فيها، جاز اإلثبات بجميع وسائل اإلثباتصحة ا
لكل طفل م ن الجنس یة العربی ة الس وریة، ح ق التس جیل ف ي س جالت األح وال  -٨٩المادة  

 .على قیود والدهالمدنیة 
إذا كان المولود غير شرعي، ال يذكر اسم األب أواألم، أو كليهما معاً في               – ٩٠المادة  

ء على طلب صريح منهما، أو بحكم قضائي؛وعلى أمين السـجل           سجل الوالدات، إال بنا   
 . المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين، مع الحفاظ على السرية

 يعد الطفل المولـود مـن سـفاح،         من هذا القانون،  ) ١٧(خالفاً للمادة    -١-٩١المادة  
ذكر في الوثائق التـي     وال ي . ويطبق عليه في التسمية حكم المادة السابقة      . مجهول النسب 

 .تمنح له ما يشير إلى مجهولية نسبه
  .تتولى إحدى دور الرعاية تربيته، وفق األحكام الناظمة لذلك -٢

 
 ثــل الثالـالفص
 ةـفي الرعاية الصحي الـحق 

 ة الرعاية المجانيةـ بطاق-أوالً
 

 بطاقـة   ممثلةً بمراكزها الصحية حيثما وجـدت،     ،   تمنح وزارة الصحة   -١-٩٢المادة  
لتمكينهم بموجبها من     أو المحتاجين،  رعاية صحية مجانية إلى ذوي األطفال الفقراء      

 .مراجعة المؤسسات الصحية الحكومية
  تخول البطاقة صاحبها استفادة أطفاله من حقوق المعاينة والمعالجـة المجانيـة           -٢ 

فـي   في جميع المستوصفات والمشافي والمؤسسات الطبية الحكومية حيثما وجـدوا         
 . المحافظات
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 ٢٧

  األطفال  تتضمن البطاقة تعليمات استخدامها واالستفادة منها، وتدون فيها أسماء          -٣
 .المعنيين بها

 األمهـات واألطفـال الـذين يراجعـون         ، يعفى من تقديم البطاقة المذكورة     -٩٣المادة  
  السارية رعاية الطفولة واألمومة، ومرضى مستشفيات األمراض     ل الحكومية مراكزال

 . والمستعصية
 

 يةـوق الرعاية الصحـحق-ثانياً                            
 

 

  لجنين، مجاناً، أثناء الحمل والوالدة،    الرعاية الصحية لألم ول   تكفل الدولة حق     -٩٤المادة  
 : من خالل

و تطبق هـذه    .  قانون العمل،إذا كانت عاملة    يعليها ف  األحكام التي ورد النص      - ١ 
 . ا على العامالت في الدولة و القطاع المشتركاألحكام أيض

الخـدمات  ه   توفير المراكز الصحية العامة، وتزويدها بالكوادر المؤهلة لتقديم هذ         -٢
 . وإدارتها وتطويرها

     مـن األمـراض المعديـة      ة تمنيع الطفل وتحصينه باللقاحات واألمصال الواقي      -٣
 .   الصحةرةالتي تحددها وزا وذلك في المواعيد  والسارية،

 وضـمان    تأمين المعالجة لألطفال في المراكز الصحية والمشافي الحكوميـة،       - ٤
 .من األمراض المزمنة أو المستعصية المعالجة متابعة

 . نشر وتعميم التوعية الصحية الشاملة والمتخصصة بصحة الطفل -٥
شـامل،   لحديثي الوالدة والرضع واألطفال الحـق فـي إجـراء الفحـص ال            -٩٥المادة  

 موالمجاني، في المراكز الصحية المنتشرة في القرى والمحافظات، وإجراء ما يلـز           
         خل جراحي مبكر لتالفي نشوء أي إعاقة       من عالج،  بما في ذلك تقديم الدواء، أو تد

 . الطفل مستقبالًةضرر بصحأو 
   الصحيةعاألوضا باألطفال ومكافحة أمراضهم، ومتابعة العناية تكفل الدولة -٩٦المادة 

 . عموماً ومداواتهم المدارسلتالميذ     
 من قبل طبيب المركز الصحي أو ذويه  يعد لكل طفل بطاقة صحية تعطى ل-٩٧المادة 

 . ، أو غيرها من الجهات الطبية المختصةةرعاية الطفولة واألموم مراكز      
  إلىاً، تقديمهن الطفل في عهدته قانون على والدي الطفل أو من يكويجب -٩٨المادة 

 .المراكز الصحية إلعطائه اللقاحات الالزمة له      
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 ٢٨

البطاقة الصحية ضـمن   صورة عن  تقديم أو نائبه الشرعيالطفلحاضن  على  -٩٩المادة  
  الطبيـب ويدون.ابالمدرسة، في مرحلة التعليم األساسي وما بعده أوراق التحاق الطفل  

 لى حالتـه الصـحية مـن تطـورات         ع أنتائج الفحص الدوري للطفل وما يطر      فيها
              .أوأمراض أو إصابات

 الرعاية النفسية متضـمنة متابعـة        على  لألطفال جميعاً الحق في الحصول     -١٠٠المادة  
 تماعي واللغوي، وذلـك مـن قبـل مشـرف         ن االج  واالنفعالي، والمكو  النمو العقلي 

 .ة مختصة، أو أي جهة حكوميص تعينه وزارة التربية والتعليممتخص
 

 عــل الرابـالفص
 الحق في التعليم

 

 وعلميـاً   وثقافيـاً وسلوكياً  تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين األطفال خلقياً -١٠١المادة  
شخصياتهم ومواهبهم ومهاراتهم،على أساس تكافؤ الفـرص بـين          تنمية وتقنياً، وإلى 

 . الجنسين
 .  األطفال ورفع سويتهم العلمية على محو أميةل بالعمةتتكفل الدول -١٠٢المادة 
 يلجأ إلـى أسـاليب العنـف اللفظـي أو      الذي والمعلمعامل ال مسلكياً يؤاخذ -١٠٣المادة  

 ويصدر الـوزير المخـتص قـراراً      . في مختلف مراحل تعليمه   الطفل   الجسدي تجاه 
 .  المسلكيةبتحديد تلك العقوبات

 . لمحتاجين في المدارساطفال  تقدم وزارة التربية مساعدات عينية لأل-١٠٤ المادة
مدارس في  بإلحاقهم   ياء األطفال الذين تبلغ أعمارهم السنة السادسة      أول يلتزم   -١٠٥المادة  

 .التعليم األساسي
               تنفيـذ التعلـيم   مهماتتتولى الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصـه،        -١٠٦ المادة

 . وفقاً للخطة المقررة  التسرب من المدارس،ة، ومواجهاإللزامي
أو إرساله   ، أوالحاضن القانوني للطفل عن تسجيله     في حال إحجام األب    -١ -١٠٧المادة  

وتبلغ صورة عن اإلجـراء إلـى       .إدارتها بتدارك المخالفة  من قبل    ينذرإلى المدرسة،   
 .مديرية التربية في المحافظة

، تتخذ من قبل مديرية      في حال عدم استجابة المسؤول عن الطفل إلى ما طلب منه           -٢
 .تحريك الدعوى العامة في مواجهة المسؤول التربية ذات الشأن إجراءات 
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 ٢٩

 تقـل    ال  بالحبس شهرا، مع غرامة    ، أو المتسبب به   ، يعاقب المسؤول عن التسرب    -٣
 .                 عن خمسة آالف ليرة سورية،أو بإحدى هاتين العقوبتين

 : يشمل تعليم األطفال -١٠٨المادة 
ويعتبر في حكم رياض األطفال كل دار أو مؤسسـة تربويـة           .  رياض األطفال  -أوالً

 . تقبل األطفال بعد سن الثالثة
 .  مرحلة التعليم األساسي اإللزامي-ثانياً
 . التعليم الثانوي-ثالثاً

 ججج       . التعليم التقني والفني والتدريب المهني، بعد مرحلة التعليم األساسي-رابعاً

                   
 

 سـل الخامـالفص
 الحق في التثقيف واإلعالم

 

 :تكفل الدولة من خالل وزارات التربية والثقافة واإلعالم -١٠٩المادة 
 تلبية احتياجات الطفل الثقافية في شـتى مجـاالت اآلداب والفنـون والمعرفـة،               -١

ترام التراث اإلنسـاني،    واالستفادة من التطورات العلمية والتقنية الحديثة، في إطار اح        
 .ومواكبة التقدم العلمي

توفير الكتب والوسائل التي ترفع مستوى وعي الطفل، وتطور قدراتـه ومعارفـه       -٢
ومهاراته، من خالل إنشاء وتعميم المراكز الثقافية ودور النشـر والمكتبـات العامـة              

الطالع أو البيـع    الثابتة والمتنقلة في المدن والقرى، على أن تكون محتوياتها متاحة ل          
 .بأسعار مناسبة

إقامة معارض خاصة باألطفال، لعرض رسومهم ونتـاج اهتمامـاتهم ومـواهبهم            -٣
 .اإلبداعية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بمعارض نظيرة في الدول األخرى

 
 

الترويج لثقافة السالم العالمي بين األمم، على أسس من العدالة وحقـوق اإلنسـان              -٤
      .تماء الوطني،ومقاومة العدوان واالنوالدول

                تلحظ الدولة وتشجع من خالل خططها اإلعالمية وبالتنسيق بين الـوزارات     -١١٠المادة  
 .المعنية، البرامج الموجهة لألطفالوالجهات 

 
 
 

 تصوير أو حيـازة     استيراد أو  أو   تداول أو عرض أو     أو نشر  يحظر إنتاج    -١١١المادة  
  غرائزال أو مسموعة، خاصة بالطفل وتخاطب ة، مرئي أو ملصقات فنيةأي مطبوعات
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 ٣٠

شأنها التشـجيع     تزين له السلوكيات المخالفة لقيم األسرة والمجتمع، أو يكون من          التي
 .           على سلوك جانح

      السينما والمسارح واألماكن العامة المماثلة، اإلعالن في                 ي يجب على مدير   -١١٢المادة  
ــة وبوســائل اإلعــالن المتاحــة،عن العــروض                مكــان ظــاهر وباللغــة العربي

 .المحظور مشاهدتها على األطفال
 : المسارح والسينما و مستخدميهاي يحظر على مدير-١١٣المادة 
١-        عرض مسرحية أو شريط سينمائي، غير مجاز بعرضـهما أصـوالً، أو م نليعـد 

 .                                    العرضخالفاً لما ورد في إجازة
السماح بدخول األطفال الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم لمشاهدة مسـرحية      -٢

 .أو شريط سينمائي ممنوع عرضهما عليهم
 
 

 ليـرة  ن مئة ألف     يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر،وبغرامة ال تقل ع          -١١٤المادة  
فعال المنصوص عليهـا    ، أو مرتكب أي من األ     )١١٢(ادة  من يخالف حكم الم     ةسوري

 .  من هذا القانون)١١٣، ١١١( المادتين في
  السابقة، من قبـل    )١١٣ ( يحجز الشريط السينمائي المحظور عرضه في المادة       -٢

 .جز إال بقرار من المحكمة المختصة وال يرفع هذا الحالضابطة العدلية،
 إليها المخالفة، لمـدة ال      دار العرض التي تنسب    أن يقرر إغالق      المختص لوزيرل -٣

وال يقبـل قـرار اإلغـالق        .وتتولى النيابة العامة تنفيذ القرار    .  عن ثالثين يوماً   تزيد
الطعن،إال أمام محكمة استئناف الجزاء، في المنطقة التي تقع المخالفة فـي دائرتهـا،              

 . وذلك خالل خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالطرق اإلدارية
تصدر الجهة الحكومية المختصة التعليمات الخاصة بحظر دخول األطفـال           -١١٥المادة  

إلى مواقع اإلنترنت، ذات البرامج اإلباحية أو المنافية للحشمة، فـي المحـالت التـي        
وتضع العقوبات الرادعة للمخالفين في هذه المراكز، أو في أمـاكن           . تستقبل الجمهور 

 .بيع األقراص المدمجة
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 ٣١

 ادســالفصل الس
 الحق في العمل

 

      وتحـدد  ،سنة الخامسة عشرة من العمر    يمنع تشغيل األطفال قبل تمام ال      -١ -١١٦المادة  
 . والعملاالستثناءات ألعمال وأعمار معينة، بقرار من وزير الشؤون االجتماعية

ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسـة وعشـرين          يعاقب بالحبس من شهر إلى       -٢
 .ألف ليرة سورية كل من يخالف حكم الفقرة السابقة

 بقصـد   ،من السوريين أو غيرهم،    األطفال ، أو قبول تطوع،   يمنع تجنيد  -١ -١١٧المادة  
 .النزاعات المسلحة استخدامهم في

 جنَّـد   سورية،كل مـن  مئة ألف ليرة    يعاقب باالعتقال المؤقت،وبغرامة ال تقل عن        -٢    
داخل األراضي السورية طفالً تحت أي وصف،وأيا كانت الجهة التي يجري التجنيـد             

  . لصالحها،ولولم يقترن ذلك بتحقيق كسب مادي
   العقوبة ذاتها على كل سوري يجنّد طفال سوريا خارج األراضي السـورية              تطبق -٣ 

    . أجنبيةللقيام بأعمال عسكرية لصالح دولة

دة،إذا ثبـت قيامـه بتجنيـد     المشدصجار باألشخا يعاقب الفاعل بعقوبة االتِّ    -١١٨ة  الماد
 تشـغيلهم بأنشـطة غيـر    لأو  أو ما هو من مقتضياتها،    للقيام بأعمال عسكرية،   لاألطفا

 .      أوغيرهامكاسب ماديةمشروعة ليجني الفاعل 
مسـاء والسادسـة    عة  ال يجوز تشغيل األطفال فيما بين الساعة السـاب         -١-١١٩المادة  

 .تزيد مدة تشغيلهم الفعلي على ست ساعات في اليوم  صباحاً، وال أن

ويجـب  .  ال يجوز إبقاء األطفال في مكان العمل أكثر من سبع ساعات في اليوم             -٢
 الطعام، وبحيـث ال يشـتغل       تناولأن تتخلل ساعات العمل فترة، أو أكثر، للراحة أو          

 .الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة
     

         . ال يجوز تكليف األطفال بالعمل ساعات إضافية، مهمـا كانـت األسـباب            -١٢٠ المادة
 فـي   تشغيلهمكما يحظر إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، وال يجوز             

 .أيام الراحة األسبوعية أو عطل األعياد
ن الخامسـة عشـرة فـي        ال يجوز تشغيل األطفال الذين تزيد أعمارهم ع        -١٢١المادة  

 فيهـا إلـى     تـزاول  التي يمكن أن تؤدي بطبيعتها،أو بفعل الظروف التـي           األعمال
و يعاقب مرتكب فعل التشـغيل       . األخالقي م أو بسلوكه  م أوبسالمته ماإلضرار بصحته 

 .بالحبس مدة ال تقل عن شهر،وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف ليرة سورية
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 وظـروف  على الوزارة مراقبة أماكن عمل األطفال والتحقق من شروط       -١-١٢٢ المادة       
ـ     . وذلك من قبل مفتشي العمل     عملهم، ؤولة عـن تـوفير     وتحدد الوزارة الجهـة المس

 .  الصحية والنفسية لمن تأذى منهم بسبب العملالمساعدة
 وفير التعلـيم والتـدريب المهنـي       ت تعمل الوزارة بالتعاون مع أرباب العمل، على      -٢    

 .ئك األطفال في المجتمعأولالمناسب إلعادة اندماج 
 :  يجب على صاحب العمل، في حال تشغيله لطفل أو أكثر-١٢٣المادة 
 .أن يعلن في محل العمل القواعد القانونية والالئحية الخاصة بتشغيل األطفال-١
ظة أسماء األطفال الـذين يسـتخدمهم       أن يبلغ الوزارة، أو مديرية العمل في المحاف       -٢

مبيناً أعمارهم ومواطن إقامتهم األصلية واألعمال الموكلة إلى كـل مـنهم، وتـاريخ              
االستخدام، وأرقام تسجيل اشتراكاتهم لدى مؤسسة التأمينات االجتماعيـة، واألجـور           

 . المتفق عليها

وفترات الراحة،  أن يعلن في مقر العمل، وبشكل ظاهر بياناً يوضح ساعات العمل            -٣
 . والشخص المسؤول عن مراقبة عمل األطفال

أن يبلغ الوزارة أو مديرية العمل في المحافظة بأسماء األشـخاص الـذين تولـوا               -٤
 . استقدموا منهايالتإقامتهم توريد األطفال الذين يستخدمهم ومواطن 

اعية، وتعرض إلى   إذا لم يكن الطفل العامل مسجالً في التأمينات االجتم         -١ -١٢٤ة  الماد
إصابة عمل، أثناء العمل أو بسببه، يلزم صاحب العمل بدفع مستحقاته وأجوره كاملة،             

كما يلزم بدفع نفقات العالج كافة، إضافة       . طيلة مدة التوقف عن العمل نتيجة لإلصابة      
 .إلى التعويض الذي تقدره المحكمة، إذا كانت اإلصابة تقتضي ذلك

 االجتماعية االلتزامات المذكورة في الفقرة السابقة، فـي         تتحمل مؤسسة التأمينات   -٢
وال يمنع ذلك مـن مطالبـة   . حدود نظامها، إذا كان الطفل العامل مسجالً لديها أصوالً 

صاحب العمل بالتعويض عن الضرر للطفل، إذا تبين وجود تقصير أو إهمـال فـي               
 . تدابير السالمة المهنية الواجبة

االجتماعية مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالطفـل العامـل          تعد مؤسسة التأمينات     -٣
      .المسجل لديها، في حال تقصيرها أو تأخرها في واجب تطبيق األحكام التأمينية

 

) ١٢٣و١٢٠ -١١٩(تفرض على مرتكبي المخالفات المذكورة في المـواد          -١٢٥المادة  
. ألطفال المشـتغلين وتتعدد الغرامة بعدد ا. غرامة ال تقل عن عشرة أالف ليرة سورية    

 وتضـاعف  ،وفي حال تكرار المخالفة، تشدد العقوبة إلى الحبس لمدة ال تقل عن شهر        
 .الغرامة في هذه الحالة
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 عــاب الرابــالب
 الحق في الرعاية االجتماعية

 ولل األـالفص
 في األمومةالحق 

 

 ، تمنح المرأة  في القطاعات الخاصة أو العامة أو غيرهاالعمل،حيثما كان  -١٢٦المادة 
 :ه الدورية، مدتهاملعاملة إجازة أمومة، بكامل األجر، وضمائا      

 . ول األدللمولويوماً ) ١٢٠( -                
 .نيالثالمولود ليوماً ) ٩٠( -              

 .الثالثلمولد ليوماً ) ٧٥( -              
 .األجر فقطمن %) ٥٠( للمولود الرابع،و بنسبة  يوماً )٦٠( -

              تبدأ إجازة األمومة خالل الشهر األخير من الحمل، بناء على طلـب مؤيـد        -١٢٧المادة  
             وإذا ولـد الجنـين ميتـاً، تنتهـي إجـازة األمومـة             . بشهادة طبية مصدقة أصـوالً    

         ذا تـوفي المولـود    إأمـا   .المأجورة بانقضاء أربعين يومـاً علـى تـاريخ الـوالدة          
                 جـازة األمومـة فـي تلـك        إ، خالل عشرة أيـام مـن والدتـه، فتـنخفض            ولاأل

 .الحالة إلى نصفها
صل إجازة األمومة بما يستحق مـن       وبناء على طلب منها،    و ، يحق للعاملة  -١٢٨المادة  

  إجازة األمومة بإجـازة غيـر مـأجورة لمـدة           تباعإ لهاكما يحق   . السنوية اإلجازة  
 .دخل في حساب مدة الخدمة أو المدة المؤهلة للترقيةت،ال سنة أقصاها

             في جميع األحوال السابقة، تحتفظ العاملة بمركزها الوظيفي مع كل مزاياه،            -١٢٩المادة  
   . لدى عودتها إلى عملها

 

 
 يــالثانل ـالفص

 
 

 حق الرعاية في دور الحضانة
 

 يخصـص   ،ومسـتوف للشـروط   ،   مكان مناسب  يعد داراً للحضانة كل   -١-١٣٠المادة  
 .  الذين لم يتموا السنة الثالثة من العمر،لرعاية األطفال

تخضع دور الحضانة إلشراف الجهة الرسمية التي تنشئها، وإلشـراف الـوزارة            -٢
 .بالنسبة لدور الحضانة التي تنشأ في إطار فعاليات القطاع الخاص
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قطـاع  ال القـانوني، فـي      اإللـزام ، بموجب    على من ينشئ داراً للحضانة     -١٣١المادة  
                 لتولي أعمال التفتيش والرقابـة والتأكـد مـن تـوفر             الوزارة بإنشائها  ،إبالغالخاص

               المستوى الالزم للدار من حيث التجهيـز والوسـائل والشـروط الصـحية، وذلـك              
                نة ، كأنشـطة   أمـا دور الحضـا    .المقتضـى    بالتنسيق مـع وزارة الصـحة عنـد       

               وزارة الشـؤون االجتماعيـة والعمـل،         فيتم ترخيصها من قبـل     استثمارية خاصة، 
 .وفقاً لألنظمة النافذة لديها بهذا الشأن

 :  تهدف دور الحضانة إلى تحقيق اآلتي-١٣٢المادة 
في أثناء غيـاب  رعاية الطفل نهاراً وتهيئة جو مناسب يعوضه عن الحرمان العاط   -١

 .أمه
 .رعاية األطفال اجتماعياً وصحياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم بدنياً ونفسياً وسلوكياً -٢

 . نشر الوعي بين أسر األطفال للعناية بهم وتنشئتهم بطرق سليمة -٣
 .تقوية وتنمية الروابط االجتماعية بين الدار وأسر األطفال -٤

 تتـراوح  أطفال العـامالت الـذين       ةحضانلدار  اء  بإنشيلزم صاحب العمل     -١٣٣المادة  
، إذا بلغ عددهم سبعة أطفال فـي منطقـة عمـل        وثالث سنوات  أعمارهم بين شهرين  

 .،وفق ما هي محددة في قانون العملواحدة لرب العمل
لصاحب العمل الحق في اختيار مكان دار الحضانة، على أن يكون قريبـاً              -١٣٤المادة  

 . وفي وسط بيئي مالئم من حيث الهدوء والنظافةمن موقع عمل العامالت،
تحدد بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، جميـع المـواد             -١-١٣٥المادة  

إلى وضع   الغذائية والحاجات االستهالكية التي يجب توفرها في دار الحضانة، إضافة         
 .برنامج للتغذية اليومية

 العمـل،   الشـؤون االجتماعيـة و  ةتخصص وزارة الصحة، وبالتنسيق مع وزار     -٢
ممرضة مؤهلة، لكل دار حضانة، للقيام بالمهام التمريضية الواجبة، كما يلزم صاحب            

 . المؤهالتالعمل بتوفير العدد المناسب من عامالت الخدمات

 لصاحب العمل أن يعهد إلى إحدى الجهـات أو الهيئـات االجتماعيـة ذات       -١٣٦المادة  
ويمكن لمجموعة من أصحاب األعمال االشـتراك       . الخبرة بأداء الخدمات سابقة الذكر    

 .في إنشاء دار حضانة، بصرف النظر عن عدد العامالت لدى كل منهم
التي يجوز لصـاحب    ، النسبة المئوية القصوى     يرالوزتحدد، بقرار من     -١-١٣٧المادة  

ويتحمل صـاحب   . العمل اقتطاعها من أجر كل عاملة تستفيد من دار الحضانة لطفلها          
 .، بما في ذلك أجور الممرضةالعمل بقية نفقات الدار وخدماتها
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يجوز لصاحب العمل المنشئ لـدار حضـانة، وبعـد موافقـة وزارة الشـؤون                -٢
ا التي تقـدم للـدار، ويـتم ضـبط          االجتماعية والعمل، قبول الهبات والمنح والوصاي     

 . حساباتها على مسؤوليته

تتولى الوزارة مهمة اإلشراف والتفتيش والرقابة المالية واإلدارية للتحقـق مـن             -٣
 ولهـا االسـتعانة عنـد    ،تنفيذ أحكام هذا القانون وكل تشريع ذي صلة بدور الحضانة    

 .المقتضى، بأي جهة رسمية أو خاصة، وفقاً للحاجة
  

 

 
 ثـل الثالـالفص

 الحق في أداءات اإلعالة األسرية
 

 يستفيد العاملون في الدولة من التعويض العائلي عن أفراد أسـرهم، وفـق              -١٣٨المادة  
 : التالي

 . األطفال ممن لم يتموا الثامنة عشرة من العمر، أو حتى نهاية التحصيل العلمي -١
 .، مهما كان عمرهملمصابون بأمراض مزمنةااألطفال  -٢

وما بعدها، من هـذا     ) ٢٠٥(أحكام المادة   األطفال المعترف بهم والمكفولون وفق       -٣
استناداً إلـى وثـائق     القانون، وكذلك األطفال المتبنون لدى غيرالمسلمين، و      

 . نظامية في جميع الحاالت

د الـذين تتحمـل الدولـة نفقـات دراسـتهم           واليستثنى من التعويض العائلي األ     -٤
 .إلنفاق مستمراًوإعاشتهم، مادام ا

                 أو العاملـة فـي إدارات الدولـة   المتعاقدة أو  تمنح الدولة المرأة المستخدمة    -١٣٩المادة  
                ومؤسساتها مـن جهـات القطـاع العـام، وكـذلك شـركات القطـاع المشـترك،                

 :التعويض العائلي عن أطفالها في الحاالت التالية
 . تتقاضى التعويض من أي جهة عامة، والإذا كانت أرملة -١
إذا كان زوجها ال يتقاضى تعويضاً عائلياً من الدولة بكـل جهاتهـا العامـة، أو                 -٢

 .المشتركة

                 فإنهـا أو غيرها،، لألطفال الذين هم في حضانة أمهم إذا ترتبت نفقة شرعية  -١٤٠المادة  
                ، حيثمـا كـان    عـن األطفـال    لـألب  المقـرر عـائلي    ال تتقاضى النفقة والتعويض  

 .عمله
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 :يحدد التعويض العائلي الشهري، عن كل طفل، كما يلي -١٤١المادة 
 . والثانيول األين الطفل لكل منألف ليرة سورية )١٠٠٠( -   
 . للطفل الثالثليرة سورية) ٧٥٠( -  

 . للطفل الرابع فقطليرة سورية) ٥٠٠( -
 
 

 عــل الرابـالفص
 

 هم وجمعياتنوادي األطفالفي 
 

 مزاولـة  للطفل الحق في اللعب والراحة وقضاء أوقـات فراغـه و فـي               -١٤٢المادة  
وعلـى  . الجمعيات ، بما يتناسب مع عمـره  النوادي والنشاطات االجتماعية من خالل 

 .الدولة والمجتمع واألسرة كفالة هذا الحق والتشجيع عليه
 : إلىطفال األوجمعيات تهدف نوادي -١٤٣المادة 

 

االهتمام باألطفال ورعايتهم في أوقات العطالت، وقبل بدء العام الدراسي وبعـد             -١
انتهائه، وذلك من خالل برامج علمية ونشاطات ثقافية وترفيهية مدروسـة، ومعتمـدة             

 .من قبل وزارة التربية
 .في حماية أطفالها ووقايتهم من التعرض للجنوح األسرةمساعدة  -٢

كتساب مهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنميـة           الرصة  إتاحة الف  -٣
 .قدراتهم الكامنة

 .مساعدة األطفال على زيادة تحصيلهم العلمي واستيعابهم المعرفي والثقافي -٤

التعبير عن آرائهم وأفكارهم وما      و  تكوين معارفهم ومداركهم،   األطفال في مساعدة   -٥
 وتطويرها، والعمل علـى     همعاية مواهب ر،وأنفسهمتعزيز ثقتهم ب  ليجول في خواطرهم    

 .رفع سويتها

إمداد أسرة الطفل بالمعرفة والتوعية حول تربيته وعوامل تنشئته وفق األسـاليب             -٦
 .التربوية السليمة

 .تعزيز روح المساواة والتعاون والمودة بين األطفال -٧
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 سـاب الخامــالب
 الحق في الحماية واألمان الشخصي

 ولل األالفص
 في المسؤولية عن اإلهمال التربوي

 
 الحضانة، أو النيابـة الشـرعية   تسقط) ٥٤و ٥٣(مع مراعاة حكم المادتين     -١٤٤المادة  

 : في أي من الحاالت التالية،عامة
  . جنائية أو بجرم شائن بعقوبة على الحاضن أو النائب الشرعيإذا حكم -١
 .ات مسؤولياته تجاه الطفلإذا تبين أنه غير جدير بممارسة مقتضي -٢
 .إذا حكم بعقوبة جنحية عن جريمة اقترفها بحق الطفل أو باالشتراك معه -٣
 إذا ثبت أن اقتراف الجناية أو الجنحة من قبل الطفل الذي هو في عهدتـه، كـان                -٤

 .ناتجا عن إهمال مراقبته أو تهاونه في تربيته
 ،في أي من الحـاالت السـابقة      لشرعية، النيابة ا   أو ، الحضانة يكون إسقاط  -١٤٥المادة  

 .،مالم تقتض مصلحة الطفل خالف ذلكنهائيا
مسؤوالً عن المخالفـات التـي يرتكبهـا        ،  النائب الشرعي  أو الحاضن  يعد -١٤٦المادة  

 . الطفل في حدود ما نص عليه القانون المدني
 

يـاج  ، أوهو في عهدته، ويتركـه فـي حالـة احت          طفل كل مكلف بحضانة     -١٤٧المادة  
إهماالً، أو يسيء معاملته، يلزم بالتعويض الذي تقدره المحكمـة، وبغرامـة                            قصداً،أو

 وتقـرر المحكمـة                   .تتراوح بين عشرة آالف وخمسة وعشرين ألف ليـرة سـورية          
المصـلحة الفضـلى   وفق إلى من تقدر أهليته لها  عنهمسؤولية النيابة حضانته أو   نقل  

  .للطفل
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 يــل الثانــالفص
 في عقوبات خطف األطفال أو تسييبهم

 
 

ل طفالً بآخر، أو نسب إلى      أو بد  ،أو كتم هويته   ،أ طفالً من خطف أو خب    -١-١٤٨ المادة
 .  باالعتقال المؤقتامرأة طفالً لم تلده، عوقب

متعلقة تحريف الحقيقة ال   خمس سنوات،إذا نجم عن الجريمة    ال تنقص العقوبة عن      -٢
 . بأحوال الطفل الشخصية في السجالت الرسمية

 مغيـراً  الحاضن أو النائب الشرعي الذي يقدم على نقل طفل داخل سورية،         -١٤٩المادة  
 بـدون اتفـاق معـه، أو بغيـر إذن           ،إبعاده عمن له حق اإلراءة     بقصد   محل إقامته، 

ألفي ليرة سورية،   وبغرامة التقل عن     المحكمة، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن شهر،       
 .أو بإحدى هاتين العقوبتين

من أبعد طفال، بقصد نزعه عن سلطة الحاضن، أو النائب الشرعي، أو             -١-١٥٠المادة  
 .من هو في عهدته، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات

 .إذا أبعد الطفل بالخداع أو بالعنف، كانت العقوبة االعتقال المؤقت -٢
                ب أو األم، أو كل شخص آخر ال يمتثل ألمر القاضي، فيرفض أو يؤخر      األ -١٥١المادة  

أو بغرامة ال تقل عـن عشـرة   إحضار طفل، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر       
 .آالف ليرة سورية

يعفى الفاعل من العقوبة إذا أرجع الطفل خالل أربع وعشرين سـاعة             -١-١٥٢المادة  
 .من تاريخ وقوع الفعل

تخفف العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المحدد فـي المـادة       -٢
 .من قانون العقوبات، عن الفاعل،إذا أرجع الطفل قبل صدور الحكم) ٢٤١(
    . ال تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في حالة التكرار-٣
                سـتة ، عوقب بالحبس من العاشرة من عمره  لم يتم ب طفالً   ح أو سي  رمن طَ  -١٥٣المادة  

ـ كـان قَ  فـي م  وإذا تـم الفعـل      . أشهر إلى سـنة    ـ     ر،  فْ الحبس                 عوقـب الفاعـل ب
  .سنتين ال تقل عن  مدة

 

                   مرضـاً أو أذى للمجنـي      الجريمة المذكورة في المادة السابقة    إذا سببت    -١-١٥٤المادة  
  المـوت،  إلى به وإذا أفضت . الحبس من سنة إلى ثالث سنوات      عوقب الفاعل ب   عليه،
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 أحكـام المـادة   على أنها جريمة مقصودة، وفق       بها عللفااوخذ  أ،أوإحداث عاهة دائمة  
 .العقوبات من قانون) ١٨٨(
 في حالة الطرح أو التسييب في مكان غير مقفر، يعاقب فاعل الجريمة المـذكورة         -٢

من قانون العقوبات، إذا لم يكن قد توقـع         ) ١٩٠( المادةفي الفقرة السابقة وفق أحكام      
 . أو حسب أن بإمكانه اجتنابها،النتيجة

                                                               

إذا كان الجاني في المادتين السابقتين، أحد أصول الطفل أو حاضنه، أو              -١٥٥المادة  
 شـددت  فين بحراسته أو مراقبته، أو معالجته أو تربيتـه،      أوأحد المكل  النائب الشرعي، 

 .من قانون العقوبات) ٢٤٧( لنص المادة  وفقاً،العقوبة
 

 

 
 ثـل الثالـالفص

 في الحماية من االعتداءات الجنسية
 

 . طفالًواقعيعاقب باالعتقال عشر سنوات كل من  -١٥٦ المادة 
 عشرين سنة فـي أي مـن الحـاالت   إحدى وتشدد العقوبة إلى االعتقال  -١٥٧المادة   

 :التالية
 .إذا كان المعتدي أحد األصول، أو من له عليه سلطة فعلية -١
 .إذا كان المعتدى عليه دون الخامسة عشرة سنة من عمره -٢
 .إذا كان المعتدى عليه ذا عاهة -٣
 .إذا وقع الفعل باإلكراه أو التهديد أو بعد الخطف -٤
 .إلصابة بمرض أو عاهةإذا أدى االعتداء إلى ا -٥
   .إذا اشترك في االعتداء عليه أكثر من شخص -٦

 ج
 

) ٢٤١(يستفيد الجاني من األسباب المخففة المنصوص عليها في المـادة            -١٥٨المادة  
من قانون العقوبات، إذا أعاد المخطوف من تلقاء نفسه خالل ثمان وأربعين ساعة،آمنا             

 .و أي جريمة أخرى، جنحيةً كانت أو جنائيةدون أن يقع عليه فعل مناف للحياء، أ
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من المـس أو داعـب                -١ -١٥٩المادة  

 .طفالً، أو حمله على إحداهما بصورة منافية للحياء
العقوبة إلى الحبس من ثالث إلى خمس سنوات،إذا وقع الفعل المذكور على            تشدد   -٢

 .مواضع العفة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٠

 منافياً للحياء، أو وجـه إليـه كالمـاً مخـالً            فعالًمن عرض على طفل      -١٦٠المادة  
بالحشمة، عوقب بالحبس شهراً،و بغرامة ال تقل عن عشرة آالف ليـرة سـورية، أو               

 .بإحدى هاتين العقوبتين
، يوقف المالحقة فيمـا يخـص هـذه      )٧٩(ون به في المادة     الزواج المأذ  -١٦١المادة  

 .العقوبة لقضية، علِّق تنفيذوإذا صدر حكم في ا. الجريمة
تعاد المالحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة، إذا انتهى الزواج إما بطالق المـرأة              -١٦٢المادة  

 قبـل انقضـاء ثـالث       ،دون سبب مشروع، أو بالتفريق القضائي لمصلحة المعتدى عليها        
 . على الزواجسنوات

  

 

 
 عـل الرابـالفص

 في الحماية من االعتداءات الجسدية
 

يحظر نقل األعضاء مـن طفـل، إال إذا كـان المسـتفيد والمـأخوذ منـه                  -١٦٣ المادة
ويشترط في هذه الحالة موافقة الوالدين في حـال وجودهمـا، وإال، فأحـدهما،                            .أخوين

  .٩/١١/٢٠٠٣تاريخ ) ٣٠(وتراعى في ذلك أحكام القانون  . الشرعيالنائبأو 
 على عقوبة أشد، يعاقب باالعتقال المؤقت، و بغرامـة ال           ما لم يرد نص    -١ -١٦٤المادة  

ب طفالً خارج سورية بقصد استغالله مادياً أو        كل من هر  تقل عن مليون ليرة سورية      
  .معنوياً

تعمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصـلة علـى       -٢
هم األصـلية وعلـى نفقـة مرتكـب     اإلعادة الفورية لهؤالء األطفال إلى مكان إقـامت    

 .الجريمة

، بقصد بيعه أو بيـع أحـد أعضـائه،           أوإليها سوريةمن  ب طفالً   كل من هر   -١٦٥المادة  
يعاقب باالعتقال مدة التقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة التقل عـن مليـون ليـرة                

و  .باالعتقال المؤبـد  الجاني  إذا تمت عملية نقل أحد أعضاء الطفل، عوقب          و .سورية
 . باإلعدام الجانيإذا أفضى الفعل إلى موت الطفل عوقب

 

، بغير الحاالت المنصوص عليها فـي        أوإليها سوريةمن  ب طفالً   كل من هر   -١٦٦المادة  
عوقب بالحبس مـدة     ،والديهبقصد إبعاده عن أحد     والسابقتين،   ) ١٦٥-١٦٤( المادتين  

                  .ةسوري التقل عن مئة ألف ليرة التقل عن ستة أشهر وبغرامة
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كمـا يمنـع إعطـاؤه أي      ،طفل من قبل أي  ،يمنع منعاً باتاً قيادة السيارات     -١-١٦٧المادة  
قيادتهـا بقـرار مـن وزيـر         أما الدراجات النارية فتنظم أحكام       .له قيادتها  وثيقة تجيز 

 .الداخلية
                 يعاقب المسؤول عـن الطفـل أو مالـك اآلليـة بغرامـة التقـل عـن خمسـة                   -٢

 .شهرال تتجاوز المركبة لمدة ال ، وتحجزآالف ليرة سورية
 تزيد  مدة ال  ه تعطيل ذلك ونجم عن    ،من أقدم قصداً على ضرب طفل أو إيذائه        -١٦٨المادة  

 . وبغرامة قدرها خمسة آالف ليرة سورية عوقب بالحبس ستة أشهر،عن عشرة أيام
 مـدة    أو عن المدرسـة     تعطيل عن العمل    بالطفل لإذا نجم عن األذى الحاص     -١٦٩ المادة

قـدرها عشـرة آالف ليـرة        بالحبس سنة وبغرامة     الفاعلعوقب  ،  تزيد عن عشرة أيام   
 .سورية

غرامـة  بوالحبس ثالث سـنوات  ب قضي   ،عشرين يوماً مدة  إذا جاوز التعطيل     -١٧٠ المادة
 .ن ألف ليرة سوريةيخمسة وعشرقدرها 

 إحـدى  أو تعطيـل     ،إلى قطع أو استئصال عضو أو تعطيلـه       إذا أدى الفعل     -١٧١ المادة
  الفاعـل   عوقـب  ، تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة       إحداث أو تسبب في     ،الحواس
 . مئة ألـف ليـرة سـورية        قدرها غرامةبوعشر سنوات   مدةاألشغال الشاقة   مع   بالحبس

 .وتطبق القواعد العامة للمطالبة باألضرار
 أو عـدم    ، أو قلـة احتـراز     ،إهمال بنتيجة ، طفل بب موت من س يعاقب   -١- ١٧٢ المادة

 . ثالث سنوات من سنتين إلىمراعاة القوانين واألنظمة بالحبس
إذا أدت أي من الحاالت آنفة الذكر، إلى إيذاء بالعجز المؤقـت، يعاقـب المتسـبب               -٢      

يومـاً  عشـرين    وإذا اقتصر اإليذاء على التعطيل عن العمل أو المدرسة        . بالحبس سنة 
وتكون مدة الحبس ضعف مدة التعطيل الـذي        . فأكثر، عوقب الفاعل بالحبس ستة اشهر     

 .يقل عن عشرين يوماً
  .يعاقب باإلعدام من أقدم قصداً على قتل طفل -١٧٣المادة 
من حمل طفالً ، بأي وسيلة كانت على االنتحار أو ساعده بأي طريقـة               -١ -١٧٤المادة  

 . االعتقال عشر سنوات على األقل، إذا تم االنتحاركانت على قتل نفسه، عوقب ب
السابقة بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات        الفقرة  يعاقب الشخص المذكور في      -٢

، وتصبح العقوبة االعتقـال المؤقـت، إذا   في حالة الشروع باالنتحار، إذا نجم عنه إيذاء       
 .نجم عنه عجز دائم
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 المساعد علـى االنتحـار    المحرض أو، طبقت على  إذا كان الطفل معتوهاً أو معاقاً      -٣

 .عقوبة التحريض على القتل أو التدخل فيه
 

 
 
 
 

 
 ســل الخامـالفص

  من الفجـوربالحمايةحـق مؤيدات ال
 

أو تسـهيلها  أي عمل من أعمال الـدعارة،   طفالً على الفجور أو من حض  -١٧٥المادة  
وبغرامـة  باالعتقال المؤقـت،    وقب  ع قهاأو استخدمه لتحقي  له، أو مساعدته على إتيانها،    

 .التقل عن خمسين ألف ليرة سورية
مـن   علـى     عن عشر سـنوات     العقوبة المذكورة في المادة السابقة     ال تقل  -١٧٦المادة  

 النفوذ، أو   و العنف أو التهديد أو استعمال     ارتكب هذه الجريمة باستعمال أساليب الخداع أ      
 .غير ذلك من وسائل اإلكراه

 ألهواء الغير على إغواء أو اجتـذاب        أقدم إرضاء يعاقب بالعقوبة ذاتها من      -١٧٧المادة  
 .الدعارة  أو أكرهه على تعاطي،أو استبقاء طفل في بيت بهدف الفجور

النائب الشرعي، أو من يفترض به مسؤوالً عن الطفل،          يعاقب الحاضن، أو   -١٧٨المادة  
إذا ثبت أنه دفعه إلى تعاطي الـدعارة،     باالعتقال المؤقت لمدة ال تقل عن عشر سنوات،         

 .كان متسبباً في ذلك أو
              يعاقب باالعتقال المؤقت من أقدم على تعـذيب طفـل، إرضـاء لنزواتـه              -١٧٩المادة  

 .الخاصة
، أو نرجيلة إلـى طفـل فـي الحانـات، أو     كحولييحظّر تقديم أي شراب    -١٨٠المادة  

  .المطاعم، أو المحالت العامة كافة
                آالف إلى خمسة وعشـرين    عشرة   وبالغرامة من    ،يعاقب بالحبس التكديري   -١٨١لمادة  ا

 ، أو اإلدارةمسـؤول عـن     ال  أو ، أو محل عام   صاحب حانة  : أي من  ألف ليرة سورية،  
من قبل طفل، أو قـدم لـه أو          م نرجيلة للتدخين  يقدبت الذي يثبت أنه سمح   مستخدم فيها، ال

 .لياًكحوباعه شراباً 
يقفل المحل الذي قدم المواد المذكورة في المادة السابقة لمدة ال تزيـد عـن           -١٨٢المادة  
  .وفي حال التكرار يقضى بإغالق المحل لمدة ثالثة أشهر على األقل. شهر
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 أو  ،ىأو اشـتر  وهو بتمام األهلية،أو أحـرز،       يعاقب باإلعدام كل من حاز     -١٨٣المادة  
في غيـر   ،بهـا جار،أواتّجروكان ذلك بقصد االتِّ    مواد مخدرة،  و نقل أ،متسلّسلّم،أو   أو ،باع

ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدميـة           إذا ،األحوال المرخص بها قانونا   
الدور الخاصـة  واألماكن   من في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصالحية،أو ما شابهها        أو

 .باألطفال
 

       غرامة من خمسمائة ألـف إلـى مليـوني ليـرة           بلمؤبد و االعتقال ا يعاقب ب  -١٨٤المادة  
 غير األحوال المرخص بها     ي،أوسهل تعاطيها ف   مواد مخدرة   للتعاطي ممن قد كل  سورية  
 بأي وسيلة من وسائل     ،أو نقلها،أو بيعها،أوترويجها  إلى تعاطيها   أو دفعه  ،إلى طفل قانونا،

 .اإلكراه أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء
أو النفسية لألطفال، بالحبس مدة     مواد المؤثرات العقلية    يعاقب بائع أو مقدم      -١٨٥ادة  الم

 .ال تقل عن السنة، وغرامة ال تقل عن خمسين ألف ليرة سورية
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 ادسـاب الســالب     
 الرعاية البديلة

 ولل األـالفص
 اية االجتماعيةـ الرع ودورمؤسسات

 ولي الوالدينـلألطفال مجه
 ام عامة أحك–أوال

 

يحتاجها   تتولى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تأمين الرعاية البديلة لمن         -١٨٦المادة  
 أو الذين حرمـوا مـن   الذين يعانون من ظروف أسرية صعبة،من األطفال الضحايا أو    

 دون نشأتهم في أسرهم الطبيعية، وذلـك بوضـعهم         الرعاية األسرية بما حال أو يحول     
 : لدى
 ). البديلة ( كافلة األسر ال -١
 .مؤسسات الرعاية االجتماعية بأنواعها -٢

 

يهدف نظام األسرة الكافلة إلى كفالة الطفل وتـوفير كامـل الرعايـة              -١-١٨٧المادة  
والعناية والتعليم له، لينشأ نشأة طبيعية أسوة بأقرانه من األطفال، وأن تقـدم لـه هـذه                 

وزارة تضمن تحقيـق المصـلحة الفضـلى        الالعناية مجاناً وفقاً لشروط محددة من قبل        
 . للطفل

أنشـئت  " دار  "  الرعاية االجتماعية هي كل مؤسسة أو جمعيـة أهليـة، أو           مؤسسة -٢
، أو ممن حرموا من الرعاية األسـرية بسـبب          الوالدينلغرض إيواء األطفال مجهولي     

مهم، حتـى    بحيث تقوم أي من تلك المؤسسات بإيوائهم والعناية بهم وتعلـي           أوغيرهاليتم،
يجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، ويمكن لها أيضاً متابعة الرعاية حتى نهايـة التعلـيم               

 .العالي

الهيئـة   تنـدب وزارة التربيـة،    بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل،         -٣
 كما تندب وزارة الصحة     .ا، إذا كان جارياً فيه     الرعاية التدريسية الالزمة للتعليم في دار    

 .شرفي العناية الصحية الواجبةم
 باألطفال المشـار إلـيهم آنفـاً؛      لغرض تقديم الرعاية االجتماعية والعناية       -١٨٨المادة  

.  ذات الشأن أو الجهات  لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل التعاقد مع أي من المؤسسات        
 .وتحدد شروط التعاقد أو الشراكة بقرار يصدر عن الوزير
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 الرعايــة االجتماعيــة،أو  ودور مؤسســاتضــى العــاملون فــييتقا -١٨٩المــادة 
 أو فـي  لهـا، المعاهـد التابعـة     وكذلك العاملون فـي      اإلصالحية،التابعة للدولة، 

 لخدمة   تعويض طبيعة عمل   ،الصفوف المخصصة للمعوقين في المدارس النظامية     
 .من األجر الشهري المقطوع% ٥٠ قدره مميزة وحسن أداء،

، في كل ما لم يردعنه      ٢٠٠٤لعام  ) ٣٤( أحكام قانون المعوقين رقم     يعمل ب  -١٩٠المادة  
 . نص بشأنهم في هذا القانون

 
 

 نال مجهولو الوالديـألطف ا-ثانياً
 

  . مجهول الوالدين، هو الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه-١٩١المادة 
قسم ه إلى أقرب     أن يسلم  ، عليه كل من يعثر على طفل مجهول الوالدين       -١-١٩٢المادة  

للشرطة مع المالبس التي كانت عليه وجميع األشياء األخرى التـي وجـدت معـه أو                
 .بالقرب منه

  الشرطة أن ينظم ضبطا بذلك، يذكر فيه الزمان والمكان والظروف          قسم على رئيس -٢
. التي وجد فيها الطفل، كما يبين فيه العمر التقديري للطفل والعالمات الفارقة والجـنس             

 ومحل إقامتـه وعنوانـه، وأيـة        ه علي ثَره إثبات معلومات هوية الشخص الذي ع      وعلي
 .معلومة إضافية عن الواقعة

صل التحقيق في    اينظم الضبط على ثالث نسخ، تحتفظ بإحداها الجهة التي نظمته،لتو         -٣
وترسل نسخة إلى دار الرعاية ذات العالقة، وترسل الثالثة إلـى           . مسعى معرفة الوالدين  

 .  الشؤون االجتماعية والعملوزارة

الشرطة الطفل مع األشياء التي وجـدت       قسم   يسلم   ،بعد إعالم النيابة العامة    -١٩٣المادة  
ريثما يتم  األطفال مجهولي الوالدين، أو يسلمه إلى مشفى للعناية به،           معه إلى دار رعاية   

انت حالته الصـحية     إذا ك  وال يجوز نقله إال   . نقله وإيداعه في أقرب دار لرعاية األطفال      
 .تسمح بذلك

            على دار الرعاية المختصة تنظيم إشعار باالستالم فور إيداع الطفل لـديها،        -١٩٤المادة  
الشـؤون    إلـى مديريـة      ىالطفـل، وأخـر   مت  وترسل نسخة منه إلى الجهة التي سلَّ      

 وترسـلها إلـى     تنظيم شهادة بالوالدة  " الدار" وتتولى  . االجتماعية والعمل في المحافظة   
 .أمين السجل المدني المختص وفقاً لقانون األحوال المدنية
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 نـال مجهولي الوالديـ األطف رعاية دور–ثالثاً 
 

 

تنشأ بقرارات من الوزير، دور لرعاية األطفال مجهولي الوالدين، في           -١ -١٩٥المادة  
تربويـة  مراكز المحافظات، مهمتها كفـالتهم ورعـايتهم مـن النـواحي الصـحية وال             

وتؤمن نفقات  . واالجتماعية وغيرها، حتى يصبح بمقدورهم العيش معتمدين على أنفسهم        
 .هذه الدور من اعتمادات تخصص في موازنة الوزارة

تتولى وزارة الصحة اإلشراف الصحي على هذه الدور، بالتنسيق والتعـاون مـع              -٢
 .وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 إلنشـاء دور    ، أوغيرها اقد مع الجمعيات أو المؤسسات األهلية     للوزارة التع  -١٩٦المادة  
وتحدد شروط الشراكة والتعاقد باالتفاق بين      .  الوالدين مجهوليمشتركة، لرعاية األطفال    

 .الجهتين
يوضع النظام الداخلي لدور رعاية األطفال مجهولي الوالدين، بقـرار           -١ – ١٩٧ لمادةا

 .وزيرال من
ور جميع األحكام المتعلقة بإدارة الدار وسير العمل فيها وتنظيم          يتضمن النظام المذك   -٢

خدماتها وبرنامج أعمالها، ودوام العاملين فيها، وغير ذلك من األمور المتعلقة بنشـاطها          
 :كما يجب أن يتضمن على األخص. ومهامها

 . القبول في الدارقواعد وتعليمات -أ
 .أقسام الدار واختصاصاتها -ب

 . وواجباتهم واألعمال الموكلة إليهمالدارالعاملين في من  صالحيات كل -ج

مقيم لمتابعة الحاالت الصـحية لألطفـال، ورصـد          أطفال تخصيص طبيب صحة     -د
 الجسدي، سواء أكانت ناتجة عن فعل أحد أعضاء هيئـة التـدريس، أم              حاالت االعتداء 

وصـف بالشـدة مـن     المشرفين، أم ناتجة عن سلوك الطلبة أنفسهم، واقتراح إحالة ما ي          
 .  التحقيق الجنائيإلىالحاالت 

   . على أطفال الداراجتماعيينو مرشدين نفسيينب إشراف وجو -هـ
  

 ة المدنية لمجهولي الوالدينـ الحال–رابعاً 
 

 . يعد الطفل مجهول الوالدين عربياً سورياً -١-١٩٨المادة 
 . خالف ذلكالواقعةترجح قرائن يعد الطفل مجهول الوالدين مسلماً، ما لم  -٢
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) خامساً(مع األخذ باالعتبار أحكام التكفل الشخصي الواردة في البند التالي            -١٩٩المادة  
ــل  ــة والعم ــولى وزارة الشــؤون االجتماعي ــة تت ــدينكفال ــل مجهــول الوال              الطف

 . وكسب عيشه وتعليمه حتى يستطيع االعتماد على نفسهرعايتهو
  الطفل عنالنائب الشرعي   بمهام  رة الشؤون االجتماعية والعمل     تقوم وزا  -١-٢٠٠ المادة

 .مجهول الوالدين
، و الرعاية    بمختلف أنواعه  التربية والتعليم  وأمانة   سلطةالنيابة الشرعية   تشمل هذه    -٢

 .الصحية واالجتماعية وسائر أمور العناية بشخص الطفل

ول الوالـدين، األحكـام                    تسري على كل من يدعي صلة النسب بطفل مجه          -٢٠١المادة  
 .الواردة في الفصل األول من الباب الثاني من هذا القانون

 . إذا وجد مال مع الطفل مجهول الوالدين، فهو له -١-٢٠٢المادة 
 أو ،الهبـة   التبرع، أو   كل ما يكسبه الطفل من ثمرة أتعابه أو ما يؤول إليه بطريق            -٢            

  .الوصية، فهو له
 تعود أموال األطفال مجهولي الوالدين ، بعد وفاتهم عن غيـر وارث،إلـى              -٢٠٣المادة  

 . تربيتهم ى علةالدار القائم
 . ال يطالب الطفل بإعادة األموال التي تنفقها الدولة على كفالته وتربيته-٢٠٤المادة 
 :يعد بحكم األطفال مجهولي الوالدين -٢٠٥المادة 
 الطريق، وال يتمتعون بالقدرة لإلرشاد عن ذويهم،لصـغر         األطفال الذين يضلون   -١

سنهم أو لضعفهم العقلي، أو ألنهم صمأهلهم استردادهميحاول وال  أو بكم . 
 . األطفال من السفاح-٢

 
 

 
 فّل الشخصيـ التك–خامساً 

 

  مـن   أو أكثـر   يجوز لدار الرعاية، وبموافقة الوزارة، تسـليم طفـل         -١ -٢٠٦المادة  
من ترغب من النساء بتكفّلـه، شـريطة أن         ل أو رإحدى األس لوالدين إلى    ا يمجهول

 .تربيته و كفالته و تعليمه واإلنفاق عليهعلى رعايته و تكون قادرة 
المؤسسات األهلية القـادرة علـى      وأ الجمعيات    وضع هؤالء األطفال لدى    يجوز -٢       

 .تربية األطفال
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 وحمايته والنفقة عليـه،    وتعليمه وتربيتهم برعايته   االلتزا:  تعني كفالة الطفل   -٢٠٧المادة  
 حـق فـي     ، من قبل مسـلم،     التكفل علىوال يترتب   .كما يفعل الوالدان مع ولدهما      

،ويراعى حق الطفل المكفول في الوصية الواجبة، بما ال يزيد          النسب وال في اإلرث   
                                           .عن ثلث التركة

 : يجب أن تتوفر في الزوجين طالبي التكفّل، الشروط التالية-٢٠٨المادة 
 .سنة الستين الخامسة و  الزوجين عن الثالثين، وال يتجاوز كل من أال يقل عمر-١

        ٢-ل بناء على معلومات واقعيةفّر الوزارة مصلحة الطفل في هذا التك أن تقد.             
    ممـن هـم فـي حكـم        ية العربية السـورية، أو    من جنسية الجمهور   أن يكونا    -٣

 إحدى الـدول    ،أو ممن يتمتعون بجنسية   فيهاوفعلية    إقامة دائمة  االسوريين ولهم 
  . مع اشتراط اإلقامة الفعلية في سوريةالعربية

 .والعاهات الجسدية أن يكونا سالمين من األمراض العقلية والسارية -٤        
بجناية أو جنحـة     بحسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليهما        أن يكونا معروفين   -٥        

 .  واألمانةمخلة بالشرف 

 .وتعليمه  أن يكونا قادرين على تربية الطفل وتهذيبه-٦        
 والعـرف  أن يكونا حسني القصد، وأن يتعهدا بعدم استخدام الطفل خالفاً لآلداب  -٧

 .العادات و
 ن حيث سالمة الجو األسري وحسن العالقـة أن يكونا صالحين لرعاية الطفل م    -٨

 .بينهما
أن يخضعا لدراسة نفسية واجتماعية واقتصادية،من قبل متخصصين تختـارهم           -٩

 .الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات أو المؤسسات األهلية ذات الشأن
 . أية شروط أخرى قد تتضمنها القرارات الوزارية بهذا الشأن -١٠

                اللذين يرغبان بحضانة الطفل، التقدم بطلب خطي إلى إدارة         على الزوجين  -٢٠٩المادة  
 :ل طفل، ويرفقان به الوثائق التاليةالدار المعنية، يعربان فيه عن رغبتهما بتكفُّ

 . قيد النفوس لكل منهما-١           
 .ن بوضوح تاريخ الزواجي صورة عن صك الزواج يب-٢           
 .د إقامة لكل من الزوجين  سن-٣           
وخلوهمـا مـن    ،   تقرير طبي يثبت سالمتهما من األمراض العقلية والسارية        -٤ 

 .                     العاهات
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 شهادة، من مختار المنطقة وعلى مسؤوليته، تؤكد حسن السـمعة واسـتقامة             -٥ 
 .لسلوكا
 .خالصة سجل عدلي -٦           
ل األطفال، إلى األسر التي يتقدم فيها الزوجـان أو                       ي تكفّ تعطى األفضلية ف   -٢١٠المادة  

، وتراعى المصلحة الفضلى    أحدهما بشهادة صحية تثبت عدم القدرة على اإلنجاب       
   .للطفل

 :ل امرأة، فيجب أن تتوفر فيها الشروط التالية إذا كانت طالبة التكفّ-٢١١المادة 
ة مـرأ لل الستين بالنسبة و الخامسةولم تتجاوز عين سنة،    أال يقل عمرها عن أرب     -١          

  .المطلقة سنة بالنسبة للمرأة الثالثينالخامسة و عن ل، وأال يقةغير المتزوج
 )٢٠٨ (ةو ما بعدها من المـاد     ) ٢(في الفقرة    أن تتوفر فيها الشروط الواردة       -٢          

 .ن هذا القانونم
 على المـرأة  ،)٢٠٦(مون الفقرة األولى من المادة      مع األخذ باالعتبار مض    -٢١٢المادة  

ــدار أو               التــي ترغــب بتكفّــ ل طفــل ، التقــدم بطلــب خطــي إلــى إدارة ال
الجهة الخاصة باألطفال مجهولي الوالدين، تعرب فيه عن رغبتها بتكفّـل طفـل،             

 .وترفق بطلبها الوثائق الواجبة 
           

 ات والمؤسسات األهليةـيل لدى الجمعـّ التكف–سادساً 
 

للجمعيات والمؤسسات األهلية الراغبة بتكفل طفل أو أكثر، أو بإقامـة دار             -٢١٣المادة  
مستوفية الشروط  ،   للحصول على موافقتها   خاصة لهم، أن تتقدم بطلب إلى الوزارة      

 :اآلتية
 . أن تكون مشهرة حسب القوانين واألنظمة النافذة-١          

ن يكون مقرها ومرافقها بحالة جيدة و صحية في أراضي الجمهورية العربية             أ -٢          
 .السورية 

             . تقديم تعهد بحسن رعاية الطفـل و العنايـة بـه و عـدم إسـاءة معاملتـه                  -٣          
،                 )جمعيـة أو أسـرة أو امـرأة         (  تعهد بعدم تسليم الطفل ألي جهة أخـرى          -٤

 .وزارةاللموافقة المسبقة من إال با
  أن تكون إمكانيات الجمعية المادية والبشرية بحالة جيدة، تمكنهـا مـن تقـديم    -٥

 . الرعاية المناسبة والواجبة للطفل
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لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل وضع األطفال مجهولي الوالدين فـي      -١-٢١٤المادة  
 تتأكد فيه مـن     اًالوزارة تحقيق  ، بعد إجراء  مؤسسات وجمعيات الرعاية االجتماعية   

 . القانونية لدى هذه الجمعيات أو المؤسسات التربوية وتوفر الشروط
 .يجب أن تكون الوثائق المطلوبة حديثة ولم يمض على تواريخها ثالثة أشهر -٢

 من هذا الفصـل،     )خامساً وسادساً   (  في   ةل المذكور في جميع حاالت التكفّ    -٢١٥المادة  
الرعاية بدراسة الملف، في ضوء الدراسة المـذكورة فـي          دار  رة  يقوم مجلس إدا  

لـى   ويرفع كامـل الملـف إ      ، ويبدي مطالعته  سابقاً) ٢٠٨(من المادة   ) ٩(الفقرة  
الوزارة عن طريق مديرية الشؤون االجتماعية في المحافظة التي يتوجب عليهـا            

 .إبداء رأيها
، وتبت فيه خالل فترة     مرفوعة إليها  وجميع الوثائق ال    تدرس الوزارة الطلب   -٢١٦المادة  

 . إليها اإلضبارةال تتجاوز الشهر من تاريخ وصول
 
 
 
 

 

 
 ةـل والرعايـ عقد التكفّ–سابعاً 

   
 
 ج

دار رعايـة األطفـال مجهـولي       تنظم   إذا اقترن الطلب بموافقة الوزارة،       -٢١٧المادة  
 بنسـخ كافيـة     ،للتكفّل مؤقت لمدة سنة، بينها وبين الجهة طالبة ا        عقد تكفّ  الوالدين

 ً. ويخضع هذا العقد لتصديق الوزير، ويمكن تجديده سنويا.من الفريقينتوقع 
ع أحوال الطفل لدى الجهـة   تتولى دار رعاية األطفال مجهولي الوالدين، تتب    -٢١٨المادة  

ع بزيارات ميدانية دوريـة كـل ثالثـة         مته، ويتم هذا التتب   لت الطفل وتسلَّ  التي تكفّ 
 .ما دعت الحاجةأشهر، وكل

ل في أي مـن الحـاالت        لوزير الشؤون االجتماعية والعمل فسخ عقد التكفّ       -٢١٩المادة  
 :التالية

١- دلت الجهة المتكفلة عن تربية الطفل قبل انتهاء مدة السنةإذا ع. 
 .أو تبين إهمالها في تربيته،ت الجهة المتكفلة بشروط التكفل ومقتضياتهإذا أخلّ -٢
 .ت أن مصلحة الطفل غير محققة لدى الجهة المتكفلةبإذا ثَ -٣

 إجراءاتـه  استوفى جميـع      وأثبت بنوته له بإقرارٍ     الطفل ي والد أحد إذا ظهر  -٤
 .م الطفللب خطياً تسلُّوصدر قرار قطعي بذلك من المحكمة المختصة، وطَ

 .نفقته عليهللجهة الراعية للطفل أن تعود قضائياً على والده للمطالبة بما أ -٢٢٠المادة 
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 يـل الثانـالفص
 داءـاء الشهــنـأب

 

 من االمتيـازات    م بطل الجمهورية العربية السورية    وسايستفيد أبناء حامل     -٢٢١المادة  
 :التالية

 في المدارس والكليات والجامعات التابعة للدولة، وإعفائهم من         يمجانالتعليم  ال -١  
 .الرسوم المتعلقة بذلك كافة

من أجور النقل بالوسـائط البريـة والبحريـة         %) ٥٠ ( بنسبةً ا حسم هممنح -٢
 .والجوية العائدة للدولة أو للقطاع المشترك

يمنح أطفال الشهداء والمفقودين والمصابين بعجز كلـي بسـبب العمليـات             -٢٢٢المادة  
طيلة مدة اسـتحقاقهم المعـاش      ) بطاقة شرف ( الحربية بطاقة تكريم تعرف باسم      

 .التقاعدي
 يستفيد حائز بطاقة الشرف من جميع الخدمات الصحية مجاناً، بما في ذلـك                   -٢٢٣ المادة

               التداوي والعمليات الجراحيـة واالستشـفاء فـي المستوصـفات والمستشـفيات           
 .والحكومية العسكرية

ل هذه الـدار  جس تقدم الدولة ألطفال كل شهيد داراً مناسبة للسكن، على أن تُ        -٢٢٤المادة  
  ل وتسـج . السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين بحصص متساوية لكل مـنهم          في

 التسـجيل مـن     اويعفى هذ .  المستحق إذا لم يوجد سوى مستحق واحد       كاملة باسم 
 .        الرسوم  كافة

 يحق ألطفال الشهداء، مستحقي دار السكن، وفق أحكام المادة السابقة الذين            -٢٢٥المادة  
               خصصوا بمسكن، من مشروع إسكان الشهداء، االستعاضة عنهـا         يستلموا أو ي   لم

 .بمبلغ نقدي يعادل قيمة الدار المستحقة
 مؤسسات تربوية تعليمية تعنى برعاية وتعليم أطفال الشـهداء حتـى          تُحدث -٢٢٦المادة  

 .مرحلة التعليم الثانوي نهاية
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 الفصل الثالث
 ونـال المعوقـاألطف

  األحكـام العامــة-أوالً
 

 : خالل اآلتي مناألطفال المعوقين في المجال الصحيبتتكفل الدولة  -٢٢٧المادة 
 مـن خـالل     المعـوقين  تقديم الخدمات الوقائية والعالجية، مجاناً ، لألطفال         -١

 .المؤسسات الصحية العامة، وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة
لتقـديم الخـدمات العالجيـة    الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل  تعزيز اختصاص    -٢ 

 .وفقاً للحالة والتأهيلية لألطفال المعوقين
 خاص باألطفال المعوقين في كـل       تخصيص مركز صحي للمعالجة الفيزيائية     -٣

محافظة على األقل، لتقديم خدمات الكشف المبكر عن اإلعاقة وتسجيل األطفـال            
 .ة ومتابعة أوضاعهم وتقرير العالج الالزم لهمالمعرضين لإلصابة باإلعاق

، تتضـمن    وعلـى مسـؤوليته    وثيقة فحص طبي من قبل طبيب مختص       منح   -٤      
إجراء فحص شامل للطفل المولود حديثاً، يبين الكشف المبكـرعن اإلعاقـة، إن             

، وتحـرر لـه وثيقـة       ، وتحدد وزارة الصحة مضمون استمارة الفحـص       وجدت
 . معتمدة حيثما وجب تقديمهاشخصية بذلك، تكون

 إحداث سجل عام في وزارة الصحة للمعوقين، بالتعاون مع المكتب المركزي            -٥
لإلحصاء، لتكوين قاعدة بيانات حول اإلعاقة عند األطفال في الجمهورية العربية           

 .السورية
مـن   في مجال التربية والتعليم والرياضـة        األطفال المعوقين بالدولة   تتكفل   -٢٢٨المادة  

 :خالل اآلتي
 .االهتمام بتربية األطفال المعوقين في مرحلة مبكرة -١          

سواء فـي    توفير التعليم األساسي لألطفال المعوقين ممن هم في سن المدرسة،         -٢      
 وزارة  مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد، وفق أسس تحـدد بالتنسـيق بـين             

 .،عند المقتضىالوزارةالتربية و

إحداث تخصصات مؤهلة ومتعددة،من الجنسين، فـي المؤسسـات التعليميـة         -٣
  .والصحية لمختلف حاالت اإلعاقة

 توفير ما يلزم لممارسة األطفال المعوقين األنشطة الرياضية ضمن المـدارس           -٤              
        .وتشجيع رياضات المعوقين في األندية الرياضية، والمعاهد
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 :لألطفال المعوقين من خالل اآلتيالمالئمة البيئة توفير بكفل الدولة  تت-٢٢٩المادة   
التعاقـد مـع     ، والـوزارات ذات الشـأن     لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل   -١

 مشـتركة، لتأهيـل األطفـال        لتنفيذ مشـروعات    أوالمؤسسات األهلية  الجمعيات
 .وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير. المعوقين

 المحلية عند مـنح تـراخيص البناء،التقيـد بالمعـايير           ة وحدات اإلدار  تراعي-٢
، وفـي    الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في هـذه المبـاني          طوالشرو
المباني والمرافق القديمـة،  في    ذلك، ما أمكن تراعى هذه المعايير أيضاً،   و. مرافقها

وذلـك لتلبيـة    و التاريخي لها،    دون المساس بالجملة اإلنشائية أو الطابع األثري أ       
 .احتياجات األطفال المعوقين وحركتهم

توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصاالت عامة، ما أمكن ذلك ، لتـتالءم مـع               -٣
وية في الحصول على وسائل االتصال      ولاحتياجات األطفال المعوقين، ومنحهم األ    

 . المختلفة

 اإلدارية مجاناً إلحـداث     تيجوز تخصيص أراض من أمالك الدولة والوحدا       -٤
 . باألطفال المعوقينةالمعاهد الخاص

 ويلصـق   ،تخصص في وسائل النقل العام الجماعية مقاعد قريبة من األبواب          -٥
 .عليها شعار خاص باألطفال المعوقين

  مركـزي  على إنشاء صندوق  ، بالتعاون مع الجهات المناسبة،    تعمل الوزارة  -٢٣٠المادة  
في المحافظـات  ث فروعاً له وتحد، المجتمعيةعلى المسؤولية  لدعم التأهيل المبني    

    .وتحدد الالئحة التنفيذية مهامه وآلية عمله. والمناطق وغيرها
تولى وزارة اإلعالم من خالل وسائل اإلعـالم المرئيـة والمسـموعة       ت -١-٢٣١ المادة

ت ذات   والجهـا  والمقروءة، وبالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعيـة والعمـل،        
 : تقديم برامج التوعية في المجالين اآلتيينالشأن،

           .تفاقمهـا  التعريف باإلعاقة وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد مـن          -  أ          
  والخدمات الواجـب تقـديمها     م التعريف بحقوق األطفال المعوقين واحتياجاته     -ب

، والتعريف بوسائل األمان والوقايـة  اء المجتمع لهم، وبقدراتهم على اإلسهام في بن     
 .من الحوادث

فـي البـرامج     ًللمعوقين سمعيا تقوم وزارة اإلعالم بتخصيص نافذة تلفزيونية       -٢            
العامة، وتشجع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفيـة            

            .                            لألطفال المعوقين
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تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات األجهزة الخاصة حصراً          -١-٢٣٢المادة  
وتحدد هذه األجهزة بقرار من رئيس مجلس       . باالستخدام الشخصي للطفل المعوق   

 .الوزراء، بناء على اقتراح الوزير
    يعفى الطفل المعوق من رسم الطابع في جميـع معامالتـه الشخصـية مـع               -٢

 .هات العامةالج

 .يعفى الطفل المعوق من رسم دخول األماكن العامة األثرية والثقافية-٣

يجوز صرف إعانات مالية دورية أو غير دورية لألسرة الفقيرة التي تتـولى             -٤
ويحدد مقدار اإلعانة بقرار من الوزير بعـد        . رعاية طفل معوق لديه شلل دماغي     

 .لماليةاموافقة وزير 

 في بطاقة المعـوق،     دوما ير قه، وفق نوع اإلعاقة     راِفوق وم يمنح الطفل المع  -٥
نسبة خمسين في المئة، في وسائل النقـل العامـة الجماعيـة، البريـة              بتخفيضاً  

 .والبحرية والجوية
تتولى الوزارة تقديم التأهيل المناسب لألطفال المصابين بالشلل الـدماغي          -٢٣٣ المادة

اقة مزدوجة أو مركبة، وفق أحكـام القـانون   أو المعوقين عقليا، أو المصابين بإع     
 ولها التنسيق والتعاون في ذلـك مـع الوحـدات اإلداريـة             ).٢٠٠٤(لعام  ) ٣٤(

 .المعنية
 

 
 
 

   ومعاهدهم في تعليم األطفـال المعوقين-ثانياً
 

 
 
 

تلحق جميع المعاهد والمدارس الحكومية الخاصة باألطفال المعوقين سمعياً،          -٢٣٤المادة  
 كما تلحق بها مدرستا األمل فـي        .اً، أو نطقياً، أو حركياً،بوزارة التربية     أو بصري 

دمشق وحلب لألطفال المعوقين جسديا، وكذلك المؤسستان النموذجيتـان لتأهيـل           
 .األطفال المكفوفين في المحافظتين المذكورتين

تنتقل إلى وزارة التربيـة سـلطات واختصاصـات وزارة الشـؤون             -١-٢٣٥المادة  
اعية والعمل، بالنسبة للجهات المذكورة في المادة السـابقة،وفقاً لمـا هـي             االجتم

 .محددة في التشريعات الناظمة لذلك
في جميع األحوال،تمارس وزارة التربية السلطات واالختصاصات التي كانـت           -٢       

 :مقررة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل، في التشريعات التالية
 . وتعديالته٢٧/١/١٩٧٠تاريخ )/ ٤٠(لتشريعي رقم المرسوم ا -       
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  .١٨/٧/٢٠٠٤تاريخ ) ٣٤(القانون رقم  -
 .١٩٧٣/ ٣٠/٩تاريخ ) ١٤٣٩( المرسوم رقم -
 . وتعديالته١٩٥٨لعام ) ٩٣( قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة  رقم -       
 .،وتعديالته١٥/٩/١٩٥٨ تاريخ ١٤٤ القرار بالقانون رقم -       

يمكن للوزارتين تشكيل لجنة مشتركة، لفترة انتقالية، للتعاون في إنجاز هذا            -٢٣٦ادة  الم
 .اإللحاق، إذا اقتضت الحاجة ذلك

تقوم الوزارة بإحداث صـفوف متخصصـة أو معاهـد فـي مراكـز               -١-٢٣٧المادة  
و لها التعـاون فـي   .المحافظات، لتأهيل األطفال من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة    

 .مية المعنية، أوالجمعيات والمؤسسات األهليةوالتنسيق مع الجهات الحكذلك أو 
يجوز الترخيص للجمعيات األهلية وللقطاع الخاص بإنشـاء معاهـد تأهيـل             -٢        

وتصدر الالئحة الداخلية النموذجية لهذه المعاهد      . ، تخضع إلشراف الوزارة   أطفال
 .بقرار من الوزير

 :والصفوف المتخصصة إلى تحقيق اآلتيتهدف المعاهد  -٢٣٨ المادة
 .)ثانياً(اآلنف توفير التربية الخاصة للمعوقين الموصوفين بالعنوان  -١          
تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية والرياضـية وخـدمات التـدريب المهنـي                -٢          

 .والتشغيل
 . في المجتمعتأهيل المعوقين المذكورين للتكيف واالندماج -٣          
 .تدريب أسر األطفال آنفي الذكر على أساليب التعامل معهم وإدارة شؤونهم -٤          
        توفير المستلزمات والمساعدات واألجهزة التعويضية لغيـر القـادرين مـنهم          -٥          

 .على اقتنائها حسب اإلمكانيات المتاحة
 .ؤون اإلعاقة وطرق التأهيل والعالجالقيام بدراسات متخصصة في ش -٦          

توفير اإلقامة الداخلية لألطفال المعنيين الذين ال تمكنهم ظروفهم من المبيـت               -٧           
 .خارج المعهد

 .تقبل المعاهد الحكومية،آنفة الذكر، جميع المستفيدين من خدماتها مجاناً -٢٣٩المادة 
لهبات والتبرعات علـى اخـتالف أنواعهـا        تعفى المستوردات والهدايا وا    -٢٤٠ المادة

الواردة إلى المعاهد الحكومية، أوالتابعة للجمعيات أو المؤسسـات األهليـة مـن             
الرسوم والضرائب المالية والجمركية، إذا كانـت مخصصـة لخدمـة األطفـال             

 .المعنيين بهذا الفصل
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ـ        -٢٤١ المادة اً لنظـام مـالي     للمعاهد قبول التبرعات والهبات واإلعانات والوصايا وفق
 ومحاسبي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية،           

 .عند المقتضى ،وبالتعاون مع وزير الشؤون االجتماعية والعمل
تعمل وزارة التربية على إنشاء معاهد متخصصة، في مراكز المحافظـات،          -٢٤٢المادة  

  وزارة الصـحةو   لتنسيق في ذلك مـع    ولها التعاون وا  . لتأهيل األطفال المعوقين  
  .الجهات الحكومية المعنية الجمعيات والمؤسسات األهلية، أو

 تكفل الدولة العناية باألطفال المعوقين وتأهيلهم في مدارس أوصفوف -٢٤٣المادة 
 :وتعمل في هذا المضمار على.           نموذجية متخصصة، وفي كل المحافظات تدريجياً

        ير التعليم النظري لهم وتدريبهم على مهن وحرف وتقديم خدمات الرعايـة           توف -١         
 .الواجبة لالرتقاء بأوضاعهم وتحسين ظروف حياتهم

 .قين وطرق تأهيلهم ورعايتهموالقيام بدراسات في شؤون المع -٢     

 .قينوتدريب العاملين في مجال رعاية وتعليم وتأهيل المع -٣     

 .المساعدات العينية لغير القادرين منهم على اقتنائهاتقديم  -٤     

تضع وزارة التربية وتنفذ الخطط الالزمة لتأهيل ودمج األطفال المعـوقين     -٢٤٤المادة  
 .الذين لديهم قابلية للتعلّم في صفوف خاصة بالمدارس النظامية

اصة، وهـي   تتولى وزارة التربية اإلشراف الفني على رياض األطفال الخ         -٢٤٥المادة  
 .الجهة المخولة بترخيصها

تتولى وزارة التربية االختصاص للترخيص بإحداث معاهد خاصة، خيريـة       -٢٤٦المادة  
ولهذه الوزارة سلطة الرقابـة والتفتـيش       . أو استثمارية، لتعليم ورعاية المعوقين    

 .وتصدر التعليمات والشروط الخاصة بهذه المعاهد بقرار من وزير التربية. عليها
تعمل الوزارة على إنشاء معاهد في مراكز المحافظـات لتأهيـل األطفـال       -٢٤٧المادة  

 المصابين بالشلل الدماغي، ولها التعاون في ذلك والتنسـيق مـع الجمعيـات أو             
 .المؤسسات األهلية أو الجهات الحكومية المعنية
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 أهيل المهني لألطفال المعوقينـالت -ثالثاً
 

بحيـث   التأهيل المهني لألطفال المعـوقين      مهام  للتأهيل تتولى    عاهدمنشأ   تُ -٢٤٨المادة  
. فيـه   تمكنهم من أداء أي عمل يتناسب مع حالتهم، وإيجاد العمل لهم واستقرارهم        

 .بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل المعاهدترتبط هذه 
 أو أكثـر للتأهيـل المهنـي فـي مراكـز           معهـد  يعين بقرار من الوزير      -٢٤٩المادة  

 . القرار شروط القبول فيهدويحدالمحافظات، وفقاً للحاجة، 
 : من أجل تحقيق أهدافه، بما يلي،المعهد يقوم -٢٥٠المادة 

 .اً ومهنيين وفق ما يقتضيه تأهيلهم بدنياًوفير الخدمات الطبية لألطفال المعوقت -١
مساعدة األطفال المعوقين للحصول على األجهـزة التعويضـية كـاألطراف            -٢

عية واألحزمة الطبية واألجهزة السمعية، وغير ذلك من األدوات التـي           الصنا
يحتاجها المصابون، وتقديم ثمن هذه األجهزة لمن يثبت عـدم قـدرتهم علـى         

 .شرائها، استناداً إلى قرار اللجنة المختصة

توفير الخدمات االجتماعية لألطفال المعوقين للتغلب على الصعوبات النفسـية       -٣
 .لتي يواجهونها في حياتهم اليومية بسبب إعاقتهم واالجتماعية ا

توفير الخدمات التعليمية الالزمة لألطفال المعوقين في الحدود التي يحتاجهـا            -٤
 .تأهيلهم للعمل

توجيه األطفال المعوقين وتدريبهم على المهن المالئمة لحـاالتهم وقـدراتهم            -٥
           .وتوفير المساعدات والقروض في ميزانية الوزارة

إحداث المشاغل الالزمة لتدريب األطفال المعوقين علـى المهـن المناسـبة             -٦
لحاالتهم وقدراتهم وتشغيل من ال يستطيع منهم العمل فـي ظـروف العمـل              

 .العادية في هذه المشاغل
 فـي الجهـات العامـة     معوقين إعداداً مهنيـاً للعمـل       تنظيم دورات إلعداد ال    -٧

 .الالزمة لهم خالل التدريب توتقديم المساعدا والخاصة،

توفير اإلقامة والكفالة للمعوقين الذين ال تمكنهم ظروفهم الصحية واالجتماعية           -٨
 .المعهد من المبيت خارج

 .القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بميدان التأهيل المهني للمعوقين -٩

 النسـب    المعوقين القادرين على العمـل، وفـق       وزارة على تشغيل  التعمل   -١٠
  .المحددة في القانون

 ج
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تـوفير  ل والخاصـة  التعامل مع الهيئات الحكومية واألهليـة     للمعاهد   يجوز   -٢٥١المادة  
الخاصة بالتأهيل المهني للمعوقين، في إطار الخطـط والبـرامج           وتنفيذ الخدمات 

 . التأهيل المهني للمعوقينمهامالجهات المختصة ب التي تقررها
               مع مديريات الشؤون االجتماعية والعمل في المحافظات من       لمعهد  ا يتعاون   -٢٥٢المادة  

               جل تشغيل المعوقين المؤهلين، بعد التخرج وذلك وفقاً لقـدراتهم وفـي جهـات             أ
 .القطاعين العام والخاص
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 الباب السابع
 العدالة اإلصالحية لألطفال

 
 

 

 الـفصـل األول
 

 ل المـعرض للخـطرـلطفا
 

 :يعد الطفل معرضاً للخطر في أي من الحاالت األتية -٢٥٣ المادة
 .إذا وجد متشرداً أو متسوالً، ال معيل له، وليس له مورد للعيش -١
 إذا مارس العمل المهني خالل مرحلة التعليم األساسـي، أو مـارس أعمـاالً         -٢

 .ة، أو كان يتردد على أماكنهانافية مع اآلداب العامتمفسدةً لألخالق، أو م
إذا وجد في بيئة يتعرض فيها لالسـتغالل، أو يمكـن أن تهـدد صـحته أو                  -٣

 .، أو سلوكه التربويسالمته
ضه لهذا النـوع مـن      ، أوثبت وجوده في بيئة تعر     إذا تعرض العتداء جنسي    -٤

 .االعتداء
لتأديـب   جسدي متكرر بالغ اإليـذاء، أو يتجـاوز حـدود ا     إذا تعرض لعنف   -٥

 .التربوي أسرياً
 في أي من الحاالت السابقة، بنـاء علـى           الجماعية  األطفال تتدخل محكمة  -٢٥٤ المادة

إخبار أو شكوى من الطفل، أو نائبه الشرعي، أو المسؤول عنه، أو طلـب مـن                
 .المرشد االجتماعي، أو النيابة العامة، أو غيرهم

 لصالح  تصدرن الحاالت آنفة الذكر، أن       في أي م    الجماعية  األطفال لمحكمة -٢٥٥ المادة
  معجل النفاذ بإسقاط الحضانة، أو بفـرض أي مـن  اًقرارالطفل المعرض للخطر،  

 .تدابير التسليم أو الرعاية أو الحرية الموجهة
 كل طفل تَرك لمدة أسبوع، بغير سبب مشروع، منزل والديه أو المسـؤول              -٢٥٦المادة  

، مـأوى ن هو خاضع لسلطتهم، وشَرد بـدون    عنه، أو األمكنة التي وضعه فيها م      
 .      المحددة في هذا القانونمن تدابير اإلصالح أو الرعايةألي  عرضة نيكو

 
 

 يعاقب والد الطفل أو المسؤول عنه بالحبس من سـتة أشـهر إلـى سـنة،                         -٢٥٧المادة  
، رغـم                   وبالغرامة من ألف إلى عشرة آالف ليرة سـورية، إذا لـم يقـم بـأوده               

 .داًركه مشراقتداره، وتَ
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 من دفع طفالً إلى التسول، جراً لمنفعة شخصية، عوقب باالعتقال من سـنة                       -٢٥٨المادة  
إلى ثالث سنوات، وبالغرامة من عشرة آالف إلى خمسة وعشـرين ألـف ليـرة              

 .سورية
خبرة، أو أهواء طفل، فحمله على إجراء                       كل من استغل احتياجات، أو عدم        -٢٥٩المادة  

عمل غير قانوني من شأنه اإلضرار بمصالحه أو بمصالح الغير،عوقب باالعتقال            
من شهرين إلى سنتين، وبغرامة تكافئ الضرر، وال تقل عن خمسة وعشرين ألف             

 .ليرة سورية
 

 الفصـل الثانـي
  األطفــالمحاكـم

 
 
 

 
 
 
 

 

تسـمى    أو منفردة  ، جماعية متخصصة ومتفرغة حاكم األطفال أمام محاكم     ي -٢٦٠المادة  
  ."محاكم األطفال"

 وعضوية اثنين من حملـة  ،رئيس من قاٍض الجماعية  محاكم األطفال  لتشكَّ -٢٦١ المادة
يرشحهم الوزير المعني فـي    أواالجتماع، أوعلم النفس  ،في التربية  الجامعية اإلجازة
مـع   من بين العاملين في الدولـة،    ،االجتماعية والعمل  التربية، والشؤون    وزارتي

 .بناء على اقتراح وزير العدل  بمرسوميسمون عضو احتياط لكل منهما،
تنظر محاكم األطفال الجماعية، في نطاق اختصاصها المكاني، في القضايا           -٢٦٢ المادة

 .الجنائية والجنحية والمخالفات التي يرتكبها األطفال
 تنظـر محكمـة     ،المراكز التي ال توجد فيها محاكم جماعية لألطفـال        في   -٢٦٣ المادة

 .األطفال المنفردة في القضايا الجنحية والمخالفات فقط
ويحتفظون ،  يتقاضى أعضاء محاكم األطفال التعويضين القضائي والمكتبي       – ٢٦٤المادة  

 .بجميع المزايا المقررة لزمالئهم في السلك القضائي

 .غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضايا األطفالل  تشكَّ-٢٦٥المادة 
 :اآلتيالترتيب  وفق يعين االختصاص المكاني لمحكمة األطفال، -١-٢٦٦المادة 
 .محل وقوع الجرم - أ         
 .،أو موطن النائب الشرعيوالديهموطن الطفل،أو موطن  - ب         

 . فيهطفلمعهد اإلصالح، أو مركز المالحظة الذي وضع ال -ج
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  أن تتخلـى   الـدعوى  الناظرة فـي      يمكن للمحكمة  ،إذا أسقط الحق الشخصي    -٢          
 .يعين االختصاص المكاني وفق المصلحة الفضلى للطفلو ها،عن

 قضاة األطفال دورات تدريبية تخصصية في قضايا األطفال تنظمهـا           عِبيتَّ – ٢٦٧المادة  
 .وزارة العدل بمشاركة الجهات المعنية

 األطفال أن يقوم ضمن دائرة اختصاصه بمراقبة تنفيـذ           محكمة  على قاضي  -٢٦٨لمادة  ا
ومراكز وعليه زيارة معاهد اإلصالح     . واألحكام الصادرة بحق األطفال    القرارات
  والمؤسسات والجهات التي تتعاون مع محكمة األطفال، مرة كل ثالثـة           ةالمالحظ

ـ أشهر، وأن يقدم تقريراً بمشاهداته إلى         ري العـدل والشـؤون االجتماعيـة      وزي
 .والعمل

 
 ثـل الثالـالفص

 الجرائم والتدابير اإلصالحية
 

    . اليالحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره عند ارتكاب الفعل-٢٦٩المادة 
ـ          -١-٢٧٠المادة   تم الثامنـة عشـرة مـن       إذا ارتكب الطفل الذي أتم العاشرة، ولـم ي

عليه سوى التدابير اإلصالحية المنصوص عليها في هذا        فال تفرض   عمره،جريمة،
وللمحكمة فرض أي مـن هـذه     ،  ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصالحية     . القانون

 .التدابير على الطفل المعرض لخطر االنحراف
أما في الجنايات التي يرتكبها األطفال ممن أتموا الخامسة عشرة من عمرهم،             -٢

 . هذا القانونمن) ٢٩٥( المادة صوص عليها فيفتطبق عليهم العقوبات المن

 :التدابير اإلصالحية هي -٢٧١المادة 
 . أو النائب الشرعي،أو أحدهما تسليم الطفل إلى أبويه -١
 .تسليمه إلى أحد أفراد أسرته -٢

 .تسليمه إلى دار رعاية أو جمعية مرخصة صالحة لتربية األطفال -٣

 . الوزارةتشغيله في عمل مأجور وتحت إشراف -٤

 .  في مركز المالحظةمؤقتاً وضعه -٥

 .وضعه في معهد خاص بإصالح األطفال -٦

 .الحجز في مأوى احترازي -٧

 . الموجهة الحرية -٨
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 .منع اإلقامة، لصالح الطفل -٩

 .منع ارتياد المحالت المفسدة -١٠

 . عمل معينمزاولةلمنع من ا -١١

 .تدابير الرعاية -١٢

أي مـن   أن تحكم بتطبيق ، مستعينة بالمرشد النفسي أو االجتماعي، للمحكمة -٢٧٢المادة  
حال الطفل، في ضـوء المعلومـات    التدابير اإلصالحية التي تراها كفيلة بإصالح  

 .واالجتماعيةوالعقلية المتوفرة لديها عن حالته النفسية 
ـ            للمحكمة -٢٧٣ المادة ه، أن تفرض على الشخص الذي تجب عليه نفقة الطفل أو تربيت

 .دفع النفقات التي يستلزمها التدبير اإلصالحي، إذا تبين لها قدرته على ذلك
 شاملة ألسـباب دراسة  ال تفرض قيود على الحرية الشخصية للطفل إال بعد       -٢٧٤المادة  

 .تلك القيود في أدنى حدودها ، وتكونسلوكه
 .  في قضيته تكون مصلحة الطفل معياراً وضابطاً يسترشد به لدى النظر-٢٧٥المادة 
 الشرعي  نائبه للمحكمة أن تحكم بتسليم الطفل إلى أبويه أو أحدهما، أو إلى             -٢٧٦المادة  

حسـب   ، وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربيته     التربويةإذا توفّرت فيهم الضمانات     
 .إرشادات المحكمة والمرشد االجتماعي

يته، أمكـن وضـعه لـدى       إذا لم يكن بين ذوي الطفل من هو أهل لترب          -١-٢٧٧ المادة
 .مؤسسة أو جمعية صالحة لذلك

على المرشد االجتماعي متابعة سلوك الطفل، وأن يقدم له وللقـائمين علـى              -٢
 .تربيته اإلرشادات الالزمة

 مؤقتـاً  في مركـز المالحظـة،   ، لمدة محددةالطفل للمحكمة أن تقرر إيداع -٢٧٨المادة  
  إذا وجدت أن مصلحته تقتضـي ذلـك،   ،لدراسة حالته الصحية والنفسية والظرفية  

 .ها إلى البت في القضيةئ، يصار في ضو شهراً واحداً هذه المدةتتجاوزعلى أال 
 للمـدة   ،ي معهد إصـالح األطفـال     إيداع الطفل ف  تحكم ب للمحكمة أن    -١-٢٧٩ المادة

 .مصلحته الفضلى تقتضي ذلكإذا تبين لها أن  المناسبة،

  مـن العـاملين  دير الشؤون االجتماعية والعمل،   تتولى لجنة خاصة، يشكلها م     -٢
 علـى إيـداع   شـهر في المعهد اإلصالحي، تقديم تقرير إلى المحكمة بعد انقضاء          

ولها اقتراح إعفائه من المدة الباقية، أو فـرض         . ن فيه حالته  بيالطفل في المعهد، تُ   
 .أي تدبير إصالحي آخر تراه مناسباً
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تبديل التدبير بتـدبير    لطفل من باقي المدة، أو      للمحكمة وحدها الحكم بإعفاء ا     -٣
ويجوز تقديم طلب جديد،    .  ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن مبرماً      .إصالحي آخر 

 .بعد مرور ثالثة أشهر على القرار المذكور

تنتهي مدة تدبير وضع الطفل في معهد إصالحي، بإتمامه السـنة الحاديـة              -٢٨٠ المادة
 .والعشرين من عمره

 

 والتربية رب األسرة، أو مدير المؤسسة،        الرعاية  ومسؤولية واجب يمارس -٢٨١ ةالماد
ويشرف على حسن القيام بهذا     .  فيه الطفل اإلصالحي الذي وضع     دمدير المعه أو  

 . المرشد االجتماعي والمسؤوليةالواجب
إذا تبين للمحكمة أن جنوح الطفل ناجم عن إهمال المسؤول عـن رعايتـه،              -٢٨٢لمادة  ا

، وتـؤول   من هذا القانون  ) ١٤٧(وفق أحكام المادة     هذا األخير  أن تحكم على  ها  فل
 . إلى الجهة التي تكلف برعاية الطفل التي يحكم بهاالغرامة

             على الطفل المفروض عليه أحد التدابير اإلصالحية التقيد بجميـع األحكـام            -٢٨٣المادة  
           ها جاز للمحكمة أن تفرض عليه تـدبيراً        وإذا خالف أياً من   . رضها المحكمة فالتي ت 

    . ومصلحتهحالتهإصالحياً آخر يتفق مع 
 
 

ض عليه تدبير إصالحي، وكان في حالة عقلية أو نفسية أو ِركل طفل فُ -١-٢٨٤المادة 
 .جسدية تستوجب عناية طبية، عولج المعالجة التي تدعو إليها حالته

 ئ عن مرض عقلي، يحجز في مصـح مالئـم         إذا تبين أن جنوح الطفل ناش      -٢
 .ئه شفاللعمل على

     للمحكمة أن تمنع إقامة الطفل في أماكن معينة، على أن يكون قـد تجـاوز                -٢٨٥المادة  
 .عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره

                 ارات والمقامر والمالهي أو سواها من األماكن       يمنع الطفل من ارتياد الخم     -٢٨٦المادة  
وفي حال مخالفته يفرض عليه أحـد التـدابير         . العامة أو الخاصة من هذا النوع     
 .                   القانون  من هذا )٢٧١(من المادة ) ٣-٢-١(اإلصالحية الواردة في الفقرات 

      للمحكمة أن تمنع الطفل المفروض عليه تدبير الحرية الموجهة، من ارتيـاد            -٢٨٧المادة  
ولها أن تفرض عليه الحضور في أوقـات        . كل محل ترى فيه خطراً على سلوكه      

    تأمره بالدوام على بعض االجتماعات                 نأ وأتعينهم،   أمام أشخاص أو هيئات      معينة
     القيام بنشاط اجتماعي، أو أي أمر آخـر تـراه ضـرورياً                       و، أ التوجيهية المفيدة 

 .إلصالحه
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 .مدة الحرية الموجهة من ستة أشهر إلى ثالث سنوات -١-٢٨٨دة الما
 الثامنة عشرة من عمره، دون االستمرار في تنفيذ هـذا           الطفلال يحول إتمام     -٢

 .التدبير، وفقاً ألحكام هذا القانون
يقوم المرشد االجتماعي بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هـذا            -١ -٢٨٩المادة  

الختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشـؤون االجتماعيـة          لطبقا  و القانون،
 .أخذ رأي وزارة العدل والعمل، بعد

ـ           -٢               ن يـؤدي   أيقسم المرشد االجتماعي عند تعينيه أمام رئيس محكمة األطفال ب
 وصدق وإخالص ويكون له في ممارسـة مهامـه صـفة            ةواجبات وظيفته بأمان  

 .الضابطة العدلية

ة األطفال تقريراً دورياً كـل  على المرشد االجتماعي أن يرفع إلى محكم  -١-٢٩٠ المادة
ف بإرشاده، وعن سلوكه ومدى تطوره، وعن كل حالة         عن حالة الطفل المكلَّ   شهر

 .يرى من المفيد أو الواجب اطالع المحكمة عليها
 فائـدة   مرشد االجتماعي أن يقترح على المحكمة اتخاذ التدابير التي يرى فيها          لل -٢  

 .للطفل

 للمحكمة أن تقرر إنهاء تدبير الحرية الموجهة، بعد انقضـاء سـتة أشـهر               -٢٩١لمادة  ا
    عليها،بناء على تقرير مفصل يقدم من المرشد االجتماعي،أو بناء على طلب ذوي                       

               ويكون الحكم الصـادر بـرفض الطلـب        . الطفل، وتعهدهم القيام بواجباتهم نحوه    
                           .مبرماًً، وال يجوز تجديده إال بعد انقضاء ثالثة أشهر على صدوره

يعهد بالرعاية إلى معاهد إصالح أو دور رعاية أو جمعيات أومؤسسات            -١-٢٩٢المادة  
 .أهلية خاضعة لرقابة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

فل أن توفر له التعليم والتدريب المهني       بالطإليها  على جهة الرعاية التي عهد       -٢
والعمل المناسب، وأن تتابع نصحه وإرشاده، ليباشر حياته ويكسب عيشه بطريقة           

أحكام المواد الناظمة لعمل األطفال، في الفصل السـادس مـن           ، مع مراعاة    الئقة
 .الباب الثالث، من هذا القانون

الطفل المحكوم بتدبير الرعاية    على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة          -٣
 وللمحكمـة . ، وله أن يقترح فيه إخالء سبيل الطفـل        خالل مدة ال تزيد عن شهر     

 . وإخالء السبيل،وحدها تقرير إنهاء العمل بالتدبير

 وضع الطفل، المفروض عليه تدبير الرعاية، في إحدى مؤسسات                      ر إذا تعذ  -٢٩٣ المادة
              .شؤون االجتماعية والعمل أن تؤمن لـه عمـالً مناسـباً          الرعاية، فعلى وزارة ال   
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ويتولى المرشد االجتماعي متابعة توجيهه وإرشاده، ويمكن له أيضاً اقتـراح مـا             
يالئمه من التدابير اإلصالحية في تقرير موجه إلى المحكمة عن طريـق الجهـة              

 .المختصة في الوزارة
أو بنـاء علـى طلـب       ول، يمكن للمحكمة مباشرة،     في قضايا التشرد والتس    -٢٩٤ المادة

، طلب تبديل التـدبير، أو  سابقاً) ٢٧٩(المذكورة في الفقرة الثانية من المادة      اللجنة  
 . ويكون قرار المحكمة مبرماً. تعديل المدة، دون التقيد بشرط انقضاء أي مدة

 
 

 
 عـالرابل ـالفص

 

 أحكام خاصة بالجرائم الجنائية
 

 

فرض على مرتكبي الجنايات من األطفال الذين أتمـوا الخامسـة عشـرة         ت -٢٩٥المادة  
 :العقوبات التالية

 كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة اإلعدام، يحـبس مـن سـت              إذا -١
 .سنوات إلى اثنتي عشرة سنة

إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة األشغال الشـاقة المؤبـدة أو              -٢
 . ت، يحبس من خمس سنوات إلى عشراالعتقال المؤق

  إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة األشغال الشـاقة المؤقتـة أو              -٣
 . االعتقال المؤقت، يحبس من سنة إلى خمس سنوات

، ٧،  ٦( اإلصالح المنصوص عليها في الفقرات    ويمكن للمحكمة أن تفرض تدابير      
ا القانون، على األطفال  المحكومين       من هذ  )٢٧١(من المادة   ) ١١،  ١٠ ،   ٩ ،   ٨

 .بإحدى العقوبات المنصوص عليها آنفاً 
 

 يحبس األطفال الخاضعون ألحكام المـادة السـابقة بمعاهـد إصـالح             -٢٩٦ المادة
  .األطفال،على أن يخصص لهم جناح خاص بهم

 بعد أن ينفذ    ،للمحكمة أن تفرج عن الطفل المحكوم عليه بعقوبة الحبس         -٢٩٧ المادة
 أال تنقص العقوبة المنفذة عـن       ويشترط لذلك . إذا ثبت أنه صلح فعالً     ،ثلثي عقوبته 
 .أربعة أشهر

لتـدبير   بإخضاع الطفل المحكوم عليـه       ،يمكن إناطة وقف الحكم النافذ     -٢٩٨المادة  
 .حرية الموجهة طوال المدة المحددة من المحكمةال
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ف نفاذها، إذا ثبت بحكم قضـائي        التي أوق   إلى تنفيذ العقوبة    الطفل يعاد -٢٩٩المادة  
 أوجبت الحكم عليـه   أنه خرق تدبير الحرية الموجهة، أو إذا ارتكب جريمة أخرى         

 .بعقوبة جنائية
منفـذة عنـد    بحكم العدت عقوبة الحبس،إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ      -٣٠٠ المادة

 .انقضاء أجلها
 

 سـالخامل ـالفص
 

 صول المحاكمات في قضايا األطفالأ
 

تطبق األصول الخاصة المبينة في هذا القانون على قضـايا األطفـال،             -١-٣٠١ادة  الم
   .سواء أكانت في دوائر النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم األطفال

إذا كان الشاهد طفالً دون الخامسة عشرة من عمـره ،يجـوز للمحكمـة أن                -٢
تتطلب مقتضـيات التحقيـق     تستمع إليه بمعزل عن المدعى عليه أو المتهم، ما لم           

 .  خالف ذلك
 .تطبق القوانين العامة في جميع الحاالت التي لم ينص عليها هذا القانون -٣

نائبه الشـرعي،   بحضور  ال يجوز استجواب الطفل أمام الضابطة العدلية، إال          -٤
، في حال عدم    ، أوأحد أقاربه، أو المرشد االجتماعي في المنطقة       أو المسؤول عنه  

 .نائب الشرعي أو أحد األقاربوجود ال

ق بيـنهم، ويـنظم      إذا اشترك في الجريمة الواحدة أطفال وراشدون، يفـر         -٣٠٢المادة  
 :لألطفال منهم إضبارة خاصة تضم جميع ما يتعلق بهم، وفقاً لألصول اآلتية 

 . تقوم النيابة العامة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة-١
  قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتـولى التحقيـق فيهـا عنـد                يقوم -٢

 .الظن إصداره قرار

تقام الدعوى مباشرة أمام محاكم األطفال الجماعية أو المنفردة في قضايا            -٣٠٣المادة  
 .الجنح والمخالفات

  وفقاً لألصـول   ،المحاكم المدنية المختصة  تقام دعوى الحق الشخصي أمام       -٣٠٤المادة   
راشدين، أمكن إقامة دعوى الحـق      و أطفاالً الجرم   المتهمون في وإذا كان   . العادية

وفـي هـذه    . الشخصي أمام المحكمة الجزائية العادية المختصة بالنسبة للراشدين       
الحالة ال يشترط حضور الطفل أمام المحكمة العادية، وإنما يمكن أن ينوب عنـه              
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جـاز  م يبت في اشتراك الطفل بالجرم،        وإذا ل  .ممثل قانوني   أي  أو نائبه الشرعي 
  العادية تأخير البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد الفصل نهائيـاً             ةللمحكم

 .في مسؤولية الطفل من قبل محكمة األطفال المختصة
 للمحكمة المحال إليها الطفل أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحة الطفل                           -٣٠٥المادة  

                وتحيلها في هذه الحالة إلى المحكمة الواقع فـي منطقتهـا مـوطن              .تقتضي ذلك 
 أو مركز المالحظة المنقول إليه الطفل، على أن ال        نائبه الشرعي   موطن  لطفل أو   ا

 . هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمةنينشأ ع
 غيـر    ال يجوز للمحكمة أو لقاضي التحقيق أن يقرر توقيف الطفـل فـي             -٣٠٦المادة  

.            مراكز المالحظة التي أنشأتها أو اعترفت بها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل          
وفي حال عدم وجود هذه المراكز، يوضع الطفل فـي محـل توقيـف خـاص                 

 .باألطفال
يبت قاضي التحقيق ومحكمة األطفال في القضايا المحالة إليهمـا بأسـرع          – ٣٠٧المادة  

 .الطفلصلحة وقت ممكن، حرصاً على م
        للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسـه إذا رأت أن مصـلحته             -٣٠٨المادة  

                    المحاكمـة   وتعـد أو محاميـه،    نائبـه الشـرعي     بحضور   ىويكتف. تقتضي ذلك 
      .الطفل وجاهية بحق

 ئب الشرعي عـن   الناتدعو محكمة األطفال، في جميع مراحل الدعوى،         -١-٣٠٩المادة  
م إليهـا، أو منـدوب مكتـب        م إليه أو ممثل الجهة المسلَّ     المسلَّ الشخص  أو ،الطفل

الخدمة االجتماعية، إن وجد، وإال فالمرشد االجتماعي، وتستمع إلى من تدعوه مع            
 :الطفل من هؤالء، وعليها

الحصول، بواسطة مكتب الخدمـة االجتماعيـة أو المرشـد االجتمـاعي أو              –آ  
 مركز المالحظة، في حال عدم وجود المكتب، أو بطريق التحقيق العادي            بواسطة

، على جميـع المعلومـات      الشرطة المجتمعية طريق  الذي تجريه مباشرة، أو عن      
 وبدرجة ذكائه   الممكنة والمتعلقة بأحوال ذوي الطفل المادية واالجتماعية وبأخالقه       

ية وبأفعاله السـابقة وبالتـدابير   وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما، وبحالته الصح      
ويمكن االستغناء عن ذلك التحقيق االجتماعي فـي الجـرائم          .الناجعة في إصالحه  

 .وحتى في حال التكرار، التي هي من نوع المخالفات أو الجنح
إذا متخصـص    طبيـب     من قبـل    وعقلياًً  األمر بفحص الطفل جسدياً ونفسيا     -ب

  .اقتضى الحال ذلك
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م إليه وجوب تعيين محـام   الطفل أو الشخص المسلَّ   الشرعي عن   النائب   إبالغ   -ج
وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هـذا التعيـين       . جنحة للطفل، إذا كان الفعل جناية أو     

 .وتطبق هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضاً
 أو مركـز    ، مندوب مكتب الخدمة االجتماعية    ، دعوة األطفال المنفردة لمحكمة   -٢

 .مرشد االجتماعي، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلكالمالحظة، أو ال
 

ولهـا أن تصـدر   . تصدر محاكم األطفال أحكامها في الدرجة األخيـرة  -١-٣١٠المادة  
 .أحكاما معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك

٢- النائب الشرعي عـن   من  في الفقرة السابقة،    المبينة   الطعن، في األحكام     قبُلي 
 دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمـدعي        اهمم إليه، أي  لمسلَّالطفل أو الشخص ا   

 .الشخصي

تكون قرارات المحكمة الصادرة في إخالء السبيل مبرمة، مالم تكن صـادرة             -٣
 .، فتقبل الطعن بطريق االستئناف أصوالًمحكمة األطفال المنفردةعن 

 الدعاوى التي لم تكن ممثلـة       ترسل المحكمة إلى النيابة العامة إضبارات      -١-٣١١المادة  
فيها لمشاهدتها، فور انقضاء ميعاد االعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق            

 .المدعى عليه والمدعي الشخصي 
  تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تـاريخ               -٢

  .نطق بالحكم حاضراً جلسة الممثل النيابة األحكام، إذا لم يكن صدور

) ٣٤٣(من المـادة    ) ٢و١(مدة الطعن بالنقض هي المدة المحددة في الفقرتين          -٣
 .من قانون أصول المحكمات الجزائية

 يعفى األطفال من أداء الرسوم والتأمينات القضائية والطـابع فـي جميـع                            -٣١٢المادة  
    . هذا القانونالقضايا التي تنظر فيها محاكم األطفال وفقاً ألحكام

سجل األحكام الصادرة بحقهـم     األطفال، وال تُ    ال تسري أحكام التكرارعلى    -٣١٣ المادة
 .السجل العدلي، كما ال تنطبق بحقهم العقوبات الفرعية واإلضافية في

                من قانون العقوبات، فإن مـدة التقـادم        ) ١٦٦( مع االحتفاظ بأحكام المادة      -٣١٤المادة  
                متعلقة  بـالجرائم والعقوبـات والتـدابير اإلصـالحية و االلتزامـات المدنيـة         ال

                الحق العام والحق الشخصي، تخفض إلـى نصـفها فـي جميـع              وسقوط دعوى 
 .جرائم األطفال
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يحظر نشر صورة المدعى عليه الطفـل، ونشـر وقـائع المحاكمـة أو               -١-٣١٥المادة  
صة الحكم في الكتب والصحف والسينما أو غيرها بـأي طريقـة      ملخصها أو خال  

 .كانت، ما لم  تسمح المحكمة المختصة بذلك
من قـانون   ) ٤١٠(كل مخالفة ألحكام هذه المادة، يعاقب عليها بموجب المادة           -٢

 . العقوبات
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نـــاماب الثّــالب  
 
 
 

                        ةـ عامةأحكام ختامي 
 

 
 

 

بالتأهيل  المجتمعية شرطةال كوادر    وإعداد  تعيين ةوزير الداخلي على   -١-٣١٦المادة  
 للعمل في قيادات شـرطة  ،اً وضباط ، وصف ضباطٍ  ،اً أفراد من الجنسين، ،المناسب

  .اإلنسانية  والشؤون المجتمعيةلنساءا بقضايا األطفال والمحافظات

ـ  من قِ  جوابها إال إذا كان الطفل أنثى، فال يجوز است       -٢ المجتمعيـة   الشـرطة  ِلب 
 .، وبحضور النائب الشرعيالنسائية

 بموجـب   ا وشروط وقواعد عمله   من الجنسين، ،المجتمعية تحدد مهام الشرطة   -٣
 وزارتي العـدل، والشـؤون االجتماعيـة        بالتنسيق مع قرار من وزير الداخلية،     

 .، والهيئة السورية لشؤون األسرةوالعمل
في وزارة الداخليـة، لتكـون       " إدارة الخدمات الطبية    "  تعدل تسمية    -١-٣١٧المادة  
ويعاد تنظيم أقسـامها وفروعهـا ومكاتبهـا        ". إدارة الخدمات الطبية والمجتمعية   "

 .وتحديد كوادرها الفنية واإلدارية بالكفاية المالئمة لواجباتها المجتمعية واإلنسانية
 المهام التنفيذيـة لهـذه اإلدارة، علـى صـعيد       تحدد بقرار من وزير الداخلية     -٢      

 والمسؤوليات التـي     وفقاً لمقتضيات الوقائع   الخدمات اإلنسانية واألمان المجتمعي،   
تناط بها في مجاالت الخدمة المجتمعية، وبالتنسيق عند الحاجـة، مـع الجهـات              

 .األهلية والرسمية المعنية
ن، اتخاذ التدابير التنفيذيـة الالزمـة،                      بهذا القانو  نعلى الوزراء المعنيي   -٣١٨المادة  

 .، أو بالتعاون والتنسيق فيما بينهم،عند المقتضىكل فيما يخصه
 ٥١، المعدل بالقانون رقـم  ١٩٧٤لعام  ) ١٨( يلغى قانون األحداث رقم      -٣١٩المادة  

 . ، اعتباراً من بدء العمل بأحكام هذا القانون١٩٧٩لعام 
ميع النصوص المخالفة، وحيثما وردت، معدلة تلقائياً وفق أحكـام   تعد ج-٣٢٠المادة  

 . هذا القانون
  تراعـى   وفي جميع الحـاالت،     فيما لم يرد عنه نص في هذا القانون،        -٣٢١المادة  

تـاريخ  ) ٤٤/٢٥( الدوليـة رقـم      اتفاقية حقوق الطفل   الدستور،و أحكاممبادئ و 
تاريخ ) ٢٦٣( ن بها تحت رقم     يالملحق نين االختياري ي، والبرتوكول ٢٠/١١/١٩٨٩
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األطفال واستغاللهم فـي المـواد اإلباحيـة،         ، الخاصين بحظر بيع   ٢٥/٥/٢٠٠٠
  .وحظر اشتراكهم في النزاعات المسلحة

 ويصبح نافذاً اعتباراً من تـاريخ  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية     -٣٢٢المادة  
 .نشره
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