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  1996 لسنة 12قانون رقم 

   (*)بإصدار قانون الطفل
  ـــ

  
  سم الشعباب

  رئيس الجمهورية
  : مجلس الشعب القانوني اآلتي نصه ، وقد أصدرناه قرر  

  )المادة األولي (
  .يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه 

  )المادة الثانية (
يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هـذا             
  .القانون

  )المادة الثالثة (
نون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً مـن اليـوم            ينشر هذا القا    

  .التالي لتاريخ نشره 
  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

   هـ1416 ذي القعدة سنة 6        صدر برئاسة الجمهورية في 
  )م1996 مارس سنة 25الموافق (       

  
  حسني مبارك                  
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 ، وقد عدل بالقانون رقم 1996 مارس سنة 28تابع في ) 13( الجريدة الرسمية العدد   (*)

 28والعدد  ، 2008  يونية سنة15 مكرراً في 24 الجريدة الرسمية العدد 2008 لسنة 126
 .2008 يولية سنة 10فى 



  

  قانون الطفل                                 
  لباب األولا

  أحكام عامة
  

تعمـل   ، و ترعى األطفال األمومة، و تكفل الدولة حماية الطفولة و    : 1)()1(مادة  
على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار   

  . الكرامة اإلنسانية من الحرية و
غيرها   حقوق الطفل و   تفاقيةبإ، حقوق الطفل الواردة      ، كحد أدنى   كما تكفل الدولة  

  . من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر
 يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القـانون             :2)()2(مادة  

 .كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملة 
بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسـمي        تثبت السن بموجب شهادة الميالد أو        و

   . آخر
حدى الجهات التي يصدر    إفإذا لم يوجد المستند الرسمي أصالً قدرت السن بمعرفة          
  . بتحديدها قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير الصحة

الحقـوق   ، المبـادئ و    ، على وجه الخـصوص      يكفل هذا القانون   : 3)()3(مادة  
  : اآلتية

متضامنة  النمو في كنف أسرة متماسكة و      البقاء و  الطفل في الحياة و   حق   - ) أ( 
حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر        ، و  فى التمتع بمختلف التدابير الوقائية     و

أو اإلساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو اإلهمال أو التقصير أو غير ذلك من               
  .أشكال إساءة المعاملة واالستغالل 

، بسبب محل الميالد      الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين األطفال         -)  ب( 
 ، و  ، أو أي وضع آخر     ، أو اإلعاقة   ، أو الجنس أو الدين أو العنصر       أو الوالدين 

  . تأمين المساواة الفعلية بينهم في االنتفاع بكافة الحقوق
ل على المعلومات  حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصو – ) ج( 

االستماع إليه في جميـع      ، و  فى التعبير عنها   التي تمكنه من تكوين هذه اآلراء و      
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، وفقاً لإلجـراءات     اإلدارية ، بما فيها اإلجراءات القضائية و      المسائل المتعلقة به  
  .التي يحددها القانون 

 مصالحه الفـضلى األولويـة فـي جميـع القـرارات و            تكون لحماية الطفل و    و
  .  كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرهااإلجراءات المتعلقة بالطفولة أيا

  .التمتع برعايتهما  للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين و : 1)()4(مادة 
له الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل اإلثبات بما فيها الوسـائل               و 

  . العلمية المشروعة
على الدولة أن    ، و  الحماية الضرورية للطفل   وفرا الرعاية و  على الوالدين أن ي    و

  . يحظر التبني و، توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته 
 عنـد   االسـم يسجل هذا     يميزه و  اسم لكل طفل الحق في أن يكون له         ) :5(مادة  

  . الميالد في سجالت المواليد وفقا ألحكام هذا القانون
 منطوياً علي تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيـاً           االسم ال يجوز أن يكون    و

  . للعقائد الدينية
 لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا ألحكام القـانون الخـاص          ) :6(مادة  

  . بالجنسية المصرية
علي األخـص حقـه فـي        و،  يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية       ) : 7(مادة  

رعاية أمواله   رؤية والديه و   المسكن و  الملبس و  ل و المأك الحضانة و  الرضاعة و 
  . وفقا للقوانين الخاصة باألحوال الشخصية

  لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية و          :2 )(اًمكرر) 7(مادة  
تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميـع         ، و  عالج األمراض  االجتماعية و 

  . من الصحة األطفال بأعلى مستوى ممكن
جميع قطاعـات المجتمـع بالمعلومـات        الطفل و  تكفل الدولة تزويد الوالدين و     و

مبادئ حفظ   مزايا الرضاعة الطبيعية و    تغذيته و  األساسية المتعلقة بصحة الطفل و    
المساعدة في اإلفادة مـن هـذه    ، و الوقاية من الحوادث سالمة البيئة و الصحة و 

  .المعلومات 
 صـحية و   ، حقه في بيئة صالحة و      ، في جميع المجاالت    ة للطفل كما تكفل الدول  

  . جميع التدابير الفعالة إللغاء الممارسات الضارة بصحته اتخاذ و،  نظيفة
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 و ،   حقوق متولي رعاية الطفـل     مع مراعاة واجبات و   : 1 )( )أ(  اًمكرر) 7(مادة  
 ضار بدني   إيذاء، يحظر تعريض الطفل عمداً ألي        حقه في التأديب المباح شرعاً    

  . ممارسة ضارة أو غير مشروعة أو
 اإلجراءات القانونية عند مخالفـة      اتخاذللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة       و

  .نص الفقرة السابقة 
  

تنـشئته    تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل و        : 2)()ب( اًمكرر) 7(مادة  
ضمان عـدم انخراطـه فـي        ، و  سلحةتنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات الم      

 الكـوارث و   تكفل احترام حقوقه في حـاالت الطـوارئ و         ، و  األعمال الحربية 
معاقبة كـل مـن      تتخذ كافة التدابير لمالحقة و     ، و  النزاعات المسلحة  الحروب و 

يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو اإلبادة الجماعية أو من الجرائم           
   . ضد اإلنسانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .2008 لسنة 126مضافتان بالقانون رقم  )  2(، ) 1 (

 4

  



  الباب الثاني
   الرعاية الصحية للطفل

  الفصل األول
  ي مزاولة مهنة التوليدف

  
 ال يجوز لغير األطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامـة             ) :8(مادة  

 مقيداً بسجالت المولدات أو مساعدات المولدات  اسمهاكانت أو خاصة إال لمن كان       
  .  الصحةأو القابالت بوزارة

 هنة التوليـد أن تبلـغ وزارة الـصحة        علي من رخص لها بمزاولة م      ) :9(مادة  
بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خالل ثالثين يوماً من تاريخ              

عـد   من السجل المعد لـذلك ب      اسمهاإال جاز لوزارة الصحة شطب        و ،هذا التغيير 
 معروف   موصي عليه في أخر عنوان     ا بخطاب  من تاريخ إبالغه   اًخمسة عشر يوم  

  . لها
 إذا أبلغت   اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد         اسمهايجوز لمن شطب     و

مقابل رسم إعادة قيد تحدده الالئحة التنفيذية بما ال يجاوز        ،  وزارة الصحة بعنوانها    
  . عشرة جنيهات

 تزم في مباشرة مهنتهارخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تل علي من    ) :10(مادة  
إال تعرضـت للمـساءلة      بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزيـر الـصحة و          

  . التأديبية
يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة           و

برئاسة مدير الـشئون الـصحية     ،  التوليد من غير العاملين بالجهاز اإلداري للدولة        
أحـد أعـضاء     الطفولـة و   ة طبيب من قسم رعاية األمومة و      عضوي المختص و 

  . الشئون القانونية بالمديرية
أو حرمانها من   ،   المرخص لها من السجل      اسملمجلس التأديب أن يقرر شطب       و

مزاولة المهنة لمدة ال تزيد علي سنة ألمور تمس االستقامة أو الشرف أو الكفـاءة               
  . اولة المهنةفي مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمز
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 القـرار الـصادر     مـن ة التوليد التظلم    لمن رخص لها بمزاولة مهن     ) :11(ادة  م
 أو  اسـمها بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة الـسابقة بـشطب             

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتـاب         ،  حرمانها من مزاولة المهنة     
  . موصي عليه

 الصحة برئاسـة أحـد      ريزلس يصدر بتشكيله قرار من و     يفصل في التظلم مج    و
مـن أثنـين مـن       رؤساء اإلدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و         

  . مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية
للمحافظ بناء علي تقرير من اإلدارة الصحية المختصة أن يـشطب            : )12(مادة  
المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية          مزاولة   المرخص لها ب   اسم

  .ال تسمح لها باالستمرار في ممارسة مهنتها
يعاقب بالحبس مدة   ،  دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون          : )13(مادة  

ال تزيد علي خمسمائة     بغرامة ال تقل عن مائتي جنيه و       ال تزيد علي ستة أشهر و     
، كل من زاول مهنة التوليد علي وجـه يخـالف            هاتين العقوبتين حدي  إجنيه أو ب  

  .  في حالة العوديعاقب بالعقوبتين معاً و، أحكام هذا القانون 
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  الفصل الثاني
  في قيد المواليد

   
يجب التبليغ عن المواليد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ حـدوث             : )14(مادة  

غ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي         يكون التبلي  و،  الوالدة  
حدثت فيها الوالدة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست               

ذلك علي النحو الـذي      و،  بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات           
  . تبينه الالئحة التنفيذية

أو إلي الجهة الصحية خـالل      ،  ي مكتب الصحة    علي العمدة إرسال التبليغات إل     و
  . سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالوالدة

علي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني             و
  . المختص خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد

  : عن الوالدة هماألشخاص المكلفون بالتبليغ    :1)()15(مادة 
 . والد الطفل إذا كان حاضراً ) 1( 
والدة الطفل شريطة إثبات العالقة الزوجية علي النحو الذي تبينه الالئحـة             ) 2( 

 . التنفيذية
غيرهـا   دور الحجر الصحي و    المؤسسات العقابية و   مديرو المستشفيات و   ) 3( 

 . من األماكن التي تقع فيها الوالدات
 . و الشيخالعمدة أ ) 4( 

 حتـى األصهار البالغين    التبليغ ممن حضر الوالدة من األقارب و      قبول  كما يجوز   
  . الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية

ال  و،  يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق             و
  . كرهميجوز قبول التبليغ من غير األشخاص السابق ذ

المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بمـا يجرونـه مـن            يجب علي األطباء و    و
كما يجب علي    نوعه ،   أم المولود و   اسم وتاريخها   والدات تؤكد صحة الواقعة و    

مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المـضمون بعـد          أطباء الوحدات الصحية و   
  . األخرىتوليد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حاالت ال
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لألم الحـق   ،    من هذا القانون    ) 22،   21،   4( خالل بأحكام المواد    مع عدم اإل  
مدوناً ه   ل استخراج شهادة ميالد    و ، قيده بسجالت المواليد   في اإلبالغ عن وليدها و    

   .شهادة في غير إثبات واقعة الميالد هذه الال يعتد ب و،  بها اسمها
  :اآلتيةالتبليغ علي البيانات يجب أن يشتمل  ) :16(مادة 

 . تاريخها  يوم الوالدة و-  
 . لقبه  واسمه و) ى ذكر أو أنث ( نوع الطفل -  
  . مهنتهما محل إقامتهما و ديانتهما و جنسيتهما و لقبهما و  الوالدين واسم -  
 .  للمبلغا محل قيدهما إذا كان معلوم-  
 مـع وزيـر     باالتفـاق  بقرار منـه      أي بيانات أخري يضيفها وزير الداخلية      -  

  . الصحة
المعد  إصدار شهادة الميالد على النموذج     على أمين السجل المدني      :1 )()17(    مادة  

 من  )16 (بيانات المنصوص عليها في المادة    تتضمن ال  ، و  لذلك عقب قيد الواقعة   
ـ    تسلم شهادة ميالد الطفل األولى بغير رسوم و        ، و  هذا القانون  أمين ال اشتراك ت
لهـذا  تحدد الالئحة التنفيذيـة      و. رة المولود بعد التحقق من شخصيته     إلى رب أس  

يعامـل   ، و  غيره من األشخاص الذين يمكن تـسليمهم شـهادة المـيالد          القانون  
المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قـانون             

   .2004 لسنة 11رقم صندوق تأمين األسرة الصادر بالقانون 
 الدته فيجب التبليغ عن والدته ثم     إذا توفي المولود قبل التبليغ عن و       ) :18(مادة   

وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علـي               
  . وفاته

إذا حدثت واقعة الميالد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها      ) : 19( مـادة   
في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب الـسجل           قنصلية مصرية أقرب  إلي  

  . المدني خالل ثالثين يوماً من تاريخ الوصول
إذا حدثت واقعة الميالد أثناء العودة فيكون التبليغ في األجل المذكور إلي مكتب              و

  . الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل اإلقامة
من عثر علي طفل حديث الوالدة في المدن أن يسلمه فورا           علي كل    : )20(مادة  

 المؤسسات المعدة الستقبال األطفال حـديثي       إحدىبالحالة التي عثر عليه بها إلي       
فـي   و،   المؤسسات   حديإالوالدة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي           

  . الحالة األولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة
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 و،   يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة             القرى في و
في هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلـي المؤسـسة أو جهـة                 

  . الشرطة أيهما أقرب
علي جهة الشرطة في جميع األحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانـات          و

ثـم تخطـر جهـة      ،   عليه ما لم يرفض األخير ذلـك         من عثر  الخاصة بالطفل و  
إثبات بياناته   و،  تسميته تسمية ثالثية     الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و      

غيره مـن األوراق    ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و      و،  في دفتر المواليد    
ليـد  إلي مكتب السجل المدني المختص خالل سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر موا            

  . الصحة
إذا تقدم أحد الوالدين إلي    علي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد و          و

جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات             
ترسل صورة من المحـضر       من هذا القانون و    )16( المادة   المنصوص عليها في  

  . ل سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضرإلي السجل المدني المختص خال
يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانـات التـي              : )21(مادة  

 الوالدين أو أحدهما فيكون بنـاء       اسمتحت مسئوليته عدا إثبات      يدلي بها المبلغ و   
  . علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما

مع القواعد المقـررة فـي شـأن األحـوال          ال يكون لهذا القيد حجية تتعارض        و
  . الشخصية

 الوالد  اسم استثناء من حكم المادة السابقة ال يجوز ألمين السجل ذكر            ):22(مادة  
  : في الحاالت اآلتية، ن طلب منه ذلك  إو، أو الوالدة أو كليهما معا 

  . اسماهمان من المحارم فال يذكر اإذا كان الوالد -1       
 . اسمهاكان المولود من غير زوجها فال يذكر   كانت الوالدة متزوجة وإذا -2       
 كان المولود من غير    إذا كان الوالد متزوجا و    ،  بالنسبة إلي غير المسلمين      -3       

 إال إذا كانت الوالدة قبل الزواج أو بعـد          اسمهزوجته الشرعية فال يذكر     
  .  يجيز تعدد الزوجاتذلك عدا األشخاص الذين يعتنقون ديناً و، فسخه 

تحدد الالئحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميالد في الحاالت سـالفة              و
   .الذكر
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 من هـذا    20،  19،  18،  15،  14يعاقب علي مخالفة أحكام المواد       : )23(مادة  
  . ال تجاوز مائة جنيه القانون بغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات و



يعاقب بالحبس مدة   ،   بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون        دون إخالل :  )24(مادة  
ال تزيد علي خمسمائة جنيه أو  بغرامة ال تقل عن مائة جنيه و ال تزيد علي سنة و

صحيح من البيانـات التـي      غير  حدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمداً ببيان         اب
  . يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود

  

  الفصل الثالث
  تحصينه  تطعيم الطفل و
  

تحصينه بالطعوم الواقية من األمراض المعدية       يجب تطعيم الطفل و    : )25(مادة  
 وفقـا للـنظم و     ، و  الوحدات الـصحية   بمكاتب الصحة و  ،  ذلك دون مقابل     و،  

  . المواعيد التي تبينها الالئحة التنفيذية
لده أو الشخص الـذي  يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين علي عاتق وا     و

  . يكون الطفل في حضانته
يجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مـرخص           و

له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقـديم الطفـل للتطعـيم أو                 
 الميعاد  نتهاءإالتحصين شهادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل            

  . ددالمح
يعاقب علي مخالفة أحكام المادة     ،  دون إخالل بأحكام قانون العقوبات      ) : 26(مادة  

  . ال تزيد علي مائتي جنيه السابقة بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها و
  
  

  الفصل الرابع
  البطاقة الصحية للطفل 

  
 تسجل بياناتها فـي سـجل خـاص       ،  يكون لكل طفل بطاقة صحية       : )27(مادة  

ة المختص تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبـات رقمهـا علـي              بمكتب الصح 
  . شهادة الميالد

 10

  . بيانات هذه البطاقة تحدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم و و



تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الـصحية       : )28(مادة  
  . الطبية المختصةالطفولة أو غيرها من الجهات  أو مراكز رعاية األمومة و

كما يسجل بها تطعيم الطفل     ،  يثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل         و
  . تاريخ إجراء التطعيم أو التحصين أو تحصينه و

يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم           : )29(مادة  
يسجل بهـا طبيـب      وفل ،   للطتحفظ البطاقة بالملف المدرسي      و،  قبل الجامعي   

  . المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة
يجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلـي األطفـال               و

فإذا لم توجد هذه البطاقـة يتعـين        ،  ها قبل تاريخ العمل بهذا القانون      ب التحقواالذين  
 مـن هـذا     )27(م المـادة   إنشاء بطاقة وفقاً لحك    لي تربيته علي والد الطفل أو المتو    

  . القانون
تحدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خالل    و

  . مرحلتي التعليم قبل الجامعي علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي األقل

  
  الفصل الخامس
  غذاء الطفل

ة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائيـة إلـي            ال يجوز إضاف   : )30(مادة  
األطفـال إال إذا كانـت       المستحضرات المخصصة لتغذية الرضـع و      األغذية و 

  . األحكام التي تبينها الالئحة التنفيذية مطابقة للشروط و
من  أوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة و       يجب أن تكون أغذية األطفال و      و

  .  التي يحددها وزير الصحةالجراثيم المرضية
المستحضرات أو اإلعالن عنها بأي طريقـة مـن          يحظر تداول تلك األغذية و     و

بطريقـة   الحصول علي ترخيص بتـداولها و      إال بعد تسجيلها و   ،  طرق اإلعالن   
اإلجراءات التي يصدر    ذلك وفقا للشروط و    و،  اإلعالن عنها من وزارة الصحة      
  .  مع وزير التموينباالتفاقة بتحديدها قرار من وزير الصح
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يعاقب كل من يخالف    ،  مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر            و
بغرامة ال تقل عـن      أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر و            

في جميع   و،   هاتين العقوبتين    ىحداال تزيد علي ألفي جنيه أو ب       خمسمائة جنيه و  
أدوات اإلعـالن موضـوع      األوعية و  يحكم بمصادرة المواد الغذائية و    األحوال  
  .  الجريمة



  الباب الثالث
   االجتماعيةالرعاية  

  الفصل األول
  دور الحضانة 

  
 للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية األطفـال         يعتبر دارا : 1 )()31(مادة  

قابـة وزارة   ر تخضع دور الحـضانة إلشـراف و       الذين لم يبلغوا سن الرابعة و     
  .  ألحكام هذا القانونالشئون االجتماعية طبقاً

 التمتـع بخـدمات دور      فـي لكل طفل من المشار إليهم في الفقرة األولى الحق           و
  . التدابير الالزمة لكفالة هذا الحق جميعتتخذ الدولة  و الحضانة ،

 الشروط  ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها        :  2)(اًمكرر) 31(مادة  
، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن           المقررة لدور الحضانة  

  .األولى من عمره  على أن تالزم األم طفلها خالل السنة ، أربع سنوات
تلقيه رعايتها قرار من وزير      يصدر بتنظيم كيفية اتصال األم السجينة بطفلها و        و

ال يجوز حرمانهـا     ، و  طفلها إلى محبسها  ال ُيسمح لألم باصطحاب      ، و  الداخلية
    .من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها

  ـ: تهدف دور الحضانة إلي تحقيق األغراض اآلتية: 3 )()32(مادة 
 . قدراتهم تنمية مواهبهم و  واجتماعيارعاية األطفال  -1
ليمة بما يتفـق مـع       س أخالقياً تهيئة  نفسياً و  ثقافياً و  تهيئة األطفال بدنياً و    -2

 . قيمه الدينية وأهداف المجتمع 
 . نشر الوعي بين أسر األطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة -3

  . أسر األطفال تنمية الروابط االجتماعية بين الدار و تقوية و -4   
 األنـشطة الترفيهيـة و     مزاولة األلعاب و   تلبية حاجة األطفال للترويح و      - 5

 . الفنية المناسبة ألعمارهم
األساليب ما يكفل تحقيق األغراض السابقة        من الوسائل و   ايجب أن يتوفر لديه    و
   .ذلك طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية في هذا الشأن و

                                                 
  .2008 لسنة 126 الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم ) 1 (  

  .2008 لسنة 126مضافة بالقانون رقم )   2  (
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  .2008 لسنة 126مضاف بالقانون رقم  ) 5( البند )   3  (



ال يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها             : )33(مادة  
  . قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة

الة أيلولة الدار إلي غير المرخص له يجب علي من آلت إليه أن يخطـر               في ح  و
مديرية الشئون االجتماعية المختصة خالل تسعين يوماً بموجب خطاب موصـي           

عليه أن يرفق باإلخطار ما      سببها و  عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه األيلولة و      
  .  من هذا القانون)34(د توافر الشروط المقررة بالمادة يفي

 بإنـشاء دور  االعتباريـة  أو الطبيعيـين يتم الترخيص لألشـخاص   : )34(مادة  
يشترط فيمن يرخص لها     و،  للحضانة وفقا لألحكام التي تحددها الالئحة التنفيذية        

  : من األشخاص الطبيعيين أن يكون
 . مصري الجنسية كامل األهلية -1     
قيدة للحرية في جنحـة مخلـة        بعقوبة م  في جناية أو  لم يسبق الحكم عليه    -2     

بالشرف أو األمانة أو في جريمة من الجرائم المنـصوص عليهـا فـي              
ــانون 293، 292 ، 287 ، 286 ،285 ،284،  283المــواد   مــن ق
 . اعتبارهما لم يكن قد رد إليه . العقوبات 

 . حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة -3     
  . رض مع العمل االجتماعي أو التربويغير قائم بعمل أو بمهنة تتعا -4     
 علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بـذلك إلـي               ) : 35(مادة  

  .  المعد لذلكالنموذج المختصة علي االجتماعيةمديرية الشئون 
 البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهـة أو          االجتماعيةعلي مديرية الشئون     و

ذلك خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ       و،  امة الدار به    المنطقة أو الحي المزمع إق    
فإذا ،  تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول           

  . كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسبباً
 من هـذا    )40( اللجنة المشار إليها في المادة       يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي      و

  . القانون
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الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مـستلزمات          يلتزم  :  )36(مادة  
 من ذلك بخطـاب     انتهائه بمجرد   االجتماعيةإخطار مديرية الشئون     تشغيل الدار و  

علي المديرية خالل خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ           موصي عليه بعلم الوصول و    
طلبت منه  إال    الدار لجميع المواصفات و    استيفاءوصول الخطاب إليها التحقق من      

عليها خالل خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ          و،   النقص فيها ثم إخطارها      استكمال



إصـدار    المطلـوب و   اسـتكمال  هذا اإلخطار إعادة المعاينة للتحقق مـن         استالم
  .  ثبت لها ذلكمتىالترخيص 

تتمتع دار الحضانة المرخص بهـا لـشخص طبيعـي بالشخـصية            ) : 37(مادة  
لك بهذه الشخصية إذا كـان التـرخيص بهـا لشخـصية            تتمتع كذ  و،   االعتبارية
  ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة و            اعتبارية

  . في مواجهة الغير يمثل دار الحضانة قانونا المرخص لها بها أمام القضاء و
 علي المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للـشروط             و

  . التي تحددها الالئحة التنفيذية
يلتزم المرخص له بوضع الئحة داخلية خالل ثالثين يوماً من تـاريخ صـدور               و

تحدد الالئحـة    و،  الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون االجتماعية المختصة         
ـ الشروط التي يجب أن تتـضمنها الالئحـة          التنفيذية القواعد و    لـدور   ةالنموذجي

  . الحضانة
الدفاتر الالزمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية     تمسك السجالت و   و
يحتفظ   و االجتماعيةاإلدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون         المالية و  و

  . بها بمقر الدار
الوصايا  التبرعات و  الهبات و  يجوز لدار الحضانة قبول اإلعانات و      ) :38(مادة  

أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئـات         ،  فراد أو الهيئات المصرية     المقدمة من األ  
  .أجنبية أو دولية فال يجوز قبولها إال بموافقة وزارة الشئون االجتماعية 

نسبة ،   الالئحة التنفيذية    هعلي النحو الذي تحدد   ،  تخصص إلعانة دور الحضانة      و
 يـة المركزيـة ، و     من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات االجتماع       
  الجمعيـات و   إلعانةتضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات         

  . المؤسسات الخاصة بها
شروط توزيع اإلعانات من حصيلة هذه النـسبة         تبين الالئحة التنفيذية طريقة و     و

  . في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها
 التفتـيش   االجتماعيةية المختصة بوزارة الشئون     تتولي األجهزة الفن   ) :39(مادة  

 دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا        ى عل اإلداري و ياإلشراف المال  الفني و 
  . القرارات الصادرة تنفيذاً له القانون و
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 المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه         االجتماعيةتتولي مديرية الشئون     و
فإذا لم تقم بتالفيها    ،  صحيحها خالل مهلة مناسبة تحددها لها       المخالفة مع إنذارها بت   



 ما تراه   التخاذتصحيحها رفعت األمر إلي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة           و
  .  من هذا القانون)40(ي هذا الشأن وفقا ألحكام المادة مالئما ف

ـ           ) : 40(مادة   ة تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحـضانة برئاس
 نظـام عملهـا و     تحدد الالئحة التنفيذية كيفية تـشكيلها و       المحافظ أو من ينيبه و    

  ـ: تختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي
تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار    -1

 .  النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقهاستكمالإأو 
ؤقتاً أو وضعها تحـت اإلدارة المباشـرة لمديريـة الـشئون            غلق الدار م   -2

االجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها             
 الدار تـستغل    أن أوأداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها علي الوجه الصحيح         

يترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد          في غير أغراضها ، و    
تولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو          لقائم علي إدارتها و   ا

 . البت نهائياً في وضع الدار
 المديرية وقف صرف اإلعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام           اقتراح -3

توجيه المبلغ الموقوف صـرفه      و،  القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له       
 . إلصالح المخالفة

فإذا لم تقم بذلك كـان      ،  منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة          -4
 وفقـاً   االجتماعيـة للجنة أن تضعها تحت اإلدارة المباشرة لمديرية الشئون         

  ) .2(ألحكام البند 
إال أعتبـر    و،  تفصل اللجنة فيما يعرض عليها خالل ثالثين يوماً علي األكثر            و
  . ت قراراً بالرفض هذه المدة دون البنقضاءإ

ال يجوز إغالق الدار بعد الترخيص بها إال بقرار مسبب يصدر من            ) : 41(مادة  
  . لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة

 بالمحافظة في حالة الـضرورة      االجتماعيةمع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون        و
لي أن يـتم    ع،   إغالق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره           القصوى

 مـا   التخـاذ عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خالل ثالثين يوماً           
  . تراه طبقاً ألحكام المادة السابقة

  .  القرار كأن لم يكناعتباريترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه  و
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يعتبـر العـاملون بهـا       تعتبر أموال دور الحضانة أمواال عامـة و         :)42(مادة  
فين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثـاني مـن قـانون               موظ



الدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيـق         كما تعتبر السجالت و   ،  العقوبات  
  . أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات

 لجنـة عليـا     الشئون االجتماعية المختص ب وزير  التنشأ بقرار من    :  1)()43(مادة  
مـن   عضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية و       ور الحضانة تشكل برئاسته و    لد

 يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهـات         ةاألموم وشئون الطفولة   بالمهتمين  
 تختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحـضانة و          و،  التي يتبعونها   
  . متابعة تنفيذها

جـاوز  ال ت  بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيـه و         و يعاقب بالحبس  : )44(مادة  
نشأ أو أدار داراً للحضانة أو      أحدي هاتين العقوبتين كل من      إخمسة آالف جنيه أو ب    

 غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة و   
مقـررة  تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط ال              

  .  من هذا القانون)34( من المادة 3،  2،  1بالبنود 
يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون االجتماعية أن تـأمر بغلـق               و

لصاحب الدار أن    و،  الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي          
  . من إخطاره بهيتظلم من هذا األمر إلي القاضي الجزئي المختص خالل أسبوع 

 بغرامة ال تقل من مائتي جنيه و       يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة و        :)45( مادة
أحكام الفقرة الثانيـة    حدي هاتين العقوبتين كل من خالف       إال تجاوز ألفي جنيه أو ب     

  .   من هذا القانون)37 (المادة  و)33(من المادة 
  

  الفصل الثاني
  في الرعاية البديلة

  
 النفـسية و    و االجتماعية يهدف نظام األسر البديلة إلي توفير الرعاية          :)46(مادة

الذين حالت ظروفهم دون     جاوزت سنهم سنتين و   المهنية لألطفال الذين     الصحية و 
تعويـضهم   ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و      و،  أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية      

  . حنان عما فقدوه من عطف و
 الشروط المنظمة لمشروع األسـر البديلـة و        ذية القواعد و  تحدد الالئحة التنفي   و

  . الفئات المنتفعة به
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  .أينما وردت فى هذا القانون 



تربوية تكفل توفير الرعايـة       و اجتماعيةيعتبر نادي الطفل مؤسسة       :)47(مادة  
عن طريق شغل أوقـات     ،  االجتماعية لألطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر         

يهدف النـادي إلـي تحقيـق     وـ ة  األساليب التربوية السليم فراغهم بالوسائل و
  ـ: األغراض اآلتية

تربوياً خالل أوقات فراغهم أثناء فترة األجازات         و اجتماعياًرعاية األطفال    -1
 . بعده قبل بدء اليوم الدراسي و و

العمل علي مـساعدة أم      المدرسة حيال الطفل و     رسالة األسرة و   استكمال -2
وقايتهم مـن    الروحي و  لبدني و  ا اإلهمالالطفل العاملة لحماية األطفال من      

 . لالنحرافالتعرض 
 تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكامالً من جميع النـواحي البدنيـة و       -3

الوصول إلي أكبر    مهارات جديدة و    خبرات و  الكتسابالوجدانية   العقلية و 
 . قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة

 . يمعاونة األطفال علي زيادة تحصيلهم الدراس -4
 . أسر األطفال تقوية الروابط بين النادي و -5
 نشر التوعية حول تربيـة الطفـل و        تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و      -6

 . إعداده وفق األساليب التربوية الصحيحة عوامل تنشئته و
  . تبين الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لنوادي الطفل و

 لألطفال المحرومين من الرعاية     االجتماعية الرعاية   يقصد بمؤسسة   :)48(مادة  
ال تزيـد    األسرية كل دار إليواء األطفال الذين ال يقل سنهم عن ست سـنوات و             

، المحرومين من الرعاية األسرية بسبب اليتم أو تـصدع           علي ثماني عشرة سنة   
  . األسرة أو عجزها عن توفير الرعاية األسرية السليمة للطفل

 الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلـي أن يـتم              راراستميجوز   و
 مراحل  اجتاز و بالمؤسسة قائمة    التحاقه كانت الظروف التي أدت إلي       متىتخرجه  

  . التعليم بنجاح
  . تبين الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لتلك المؤسسات و

بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري       يكون لألطفال اآلتي     : 1)()49(مادة  
وفقاً للشروط   و  ال يقل عن ستين جنيهاً     من الوزارة المختصة بالضمان االجتماعي    

  ـ :مبينة في قانون الضمان االجتماعيالقواعد ال و
  . األب أو األبوين و، أو مجهول األطفال األيتام -1
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 .و توفيت أطفال األم المطلقة إذا تزوجت أ ، و أطفال األم المعيلة -2
 المحبوس و ، ، أو المسجونة المعيلة    المسجون أو،   أطفال المحتجز قانوناً   -3

 .، لمدة ال تقل عن شهر  المعيلة المحبوسة أو ،
  
 

  الفصل الثالث
   الحماية من أخطار المرور 

 
  . ال يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية :  1)()50(مادة 

، يعاقب بالحبس مـدة ال        من هذا القانون   )101(ادة   بحكم الم  اإلخاللمع عدم    و
ال تزيد علـي مائـة       بغرامة ال تقل عن خمسين جنيها و       تزيد علي ثالثة أشهر و    

  . جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفـل               و
يجوز للمحكمة إيقـاف رخـصة       ، و  من قيادة مركبة آلية     نحو أي مكنه على    أو

إيقاف رخـصة المكـان المخـصص        ، و  المركبة لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر      
فى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقـه            ، و  للتأجير لنفس المدة  

   .إن لم يكن مرخصاً به 
جات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عـن        ال يجوز قيادة درا     :)51(مادة  

يكون متولي أمر الطفل مسئوالً عما ينجم عن ذلك مـن            ثماني سنوات ميالدية و   
  . أضرار
عمالهم تأجيرها لمن تقل سنه      ال يجوز لمؤجري دراجات الركوب و       :)52(مادة  

 وإال كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضـرار للغيـر              عن ثماني سنوات و   
  . للطفل نفسه
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  الباب الرابع
  تعليم الطفل
  الفصل األول

  
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيـق الغايـات            : 1)()53(مادة  
  : التالية
البدنيـة إلـى أقـصى       قدراته العقلية و   مواهبه و  تنمية شخصية الطفل و    -1

تعزيـز   و برامج التعليم مع كرامـة الطفـل         اتفاق، مع مراعاة     إمكاناتها
  .تحمل المسئولية  تهيئته للمشاركة و شعوره بقيمته الشخصية و

 .الحريات العامة لإلنسان  تنمية احترام الحقوق و -2
 للقـيم الدينيـة و     لغتـه و   لهويته الثقافيـة و    تنمية احترام الطفل لذويه و     -3

 .الوطنية 
مح التـسا  على اإلخاء و   ، و  الوفاء له  تنشئة الطفل على االنتماء لوطنه و      -4

 .على احترام اآلخر  ، و بين البشر
عدم التمييز بسبب الدين أو الجـنس أو         ترسيخ قيم المساواة بين األفراد و      -5

العرق أو العنصر أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو أي وجه آخر مـن              
 .  التمييزوجوه

 . المحافظة عليها تنمية احترام البيئة الطبيعية و -6
ي مجتمع مدني متضامن قائم على التالزم بين        إعداد الطفل لحياة مسئولة ف     -7

  .االلتزام بالواجبات  الوعي بالحقوق و
    .مدارس الدولة بالمجانباألطفال  التعليم حق لجميع : 2)()54(مادة 

عند الخالف على مـا يحقـق        ، و  تكون الوالية التعليمية على الطفل للحاضن      و
،  ر إلى رئيس محكمة األسرة     من ذوى الشأن األم    أيالفضلى يرفع   الطفل  مصلحة  

 مـدى   مراعياً ، ، ليصدر قراره بأمر على عريضة      بصفته قاضياً لألمور الوقتية   
  . ذلك دون المساس بحق الحاضن في الوالية التعليمية و يسار ولى األمر ،
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  الفصل الثاني
  رياض األطفال

  
مـا قبـل    رياض األطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة ألطفال         ) : 55(مادة

  .  بهالاللتحاقيهيئهم  حلقة التعليم االبتدائي و
حكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليهـا       مع عدم اإلخالل باأل   ) : 56(مادة

 في الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية لألطفال قائمة بـذاتها و             
ـ         كل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية و        ن كل دار تقبل األطفـال بعـد س

  . تقوم علي األهداف المنصوص عليها في المادة التالية الرابعة و
تهدف رياض األطفال إلي مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة علـي            ) : 57(مادة

 البدنيـة و   المتكاملة لكل طفل في المجـاالت العقليـة و         تحقيق التنمية الشاملة و   
  . ةالديني الخلقية و  واالجتماعية والوجدانية  الحركية و

إلشـرافها   برامج وزارة التعليم و    تخضع رياض األطفال لخطط و    :  )58(مادة  
تنظـيم   كيفية إنـشائها و  تحدد الالئحة التنفيذية مواصفاتها و  و،  الفني   اإلداري و 

  .  بهاااللتحاقمقابل  شروط القبول و العمل فيها و
  
  

  الفصل الثالث
  مراحل التعليم

  
  ـ: م قبل الجامعي علي النحو التاليتكون مرحلتا التعلي) : 59(مادة
  ،  االبتدائيـة تتكون من حلقتين الحلقة      ، و  اإللزاميمرحلة التعليم األساسي     -1

ذلك علي النحو الذي     ، و  يجوز إضافة حلقة أخري    و،  الحلقة اإلعدادية    و
 . تبينه الالئحة التنفيذية

  . )العام والفني ( مرحلة التعليم الثانوي  -2
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  التالميـذ و   اسـتعدادات  و التعليم األساسي إلي تنمية قدرات       يهدف ) :60(مادة  
 المعـارف و   السلوكيات و  تزويدهم بالقدر الضروري من القيم و      إشباع ميولهم و  

ظروف بيئاتهم المختلفة بحيث يمكن لمن       المهنية التي تتفق و    المهارات العلمية و  
أن يواجه الحياة    ي و يتم مرحلة التعليم األساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعل         



 مواطنا منتجا في    لفرد لكي يكون  ذلك من أجل إعداد ا     بعد تدريب مهني مناسب و    
  . مجتمعه بيئته و
تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلي إعداد الطالب للحياة العملية          ) :  61(مادة  

أكيد علي  الت و،  المشاركة في الحياة العامة      الجامعي و  إعدادهم للتعليم العالي و    و
  . القومية السلوكية و ترسيخ القيم الدينية و

يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلي إعداد فئة مـن الفنيـين فـي               : )62( مادة
تنمية الملكات الفنية لـدي      و،  الخدمات   اإلدارة و  الزراعة و  مجاالت الصناعة و  

  . الدارسين
  . د بشأنه نص في هذا البابتسري أحكام قانون التعليم فيما لم ير) : 63(مادة
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  الباب الخامس
  اية الطفل العامل واألم العاملةرع

  الفصل األول
  في رعاية الطفل العامل 

  
مـن قـانون    ) 18(مع عدم اإلخالل بنص الفقرة الثانية من المادة         :  1)()64( مادة

 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغـه        1981 لسنة   139التعليم الصادر بالقانون رقم     
 عشر سـنة    ثالث، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه         عشرة سنة ميالدية كاملة    سةخم

  .ميالدية 
الترخيص بتشغيل  ،  يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم           و

 عشرة إلي أربع عشرة سنة في أعمال موسـمية ال تـضر             اثنتياألطفال من سن    
  . دراسةال تخل بمواظبتهم علي ال بصحتهم أو نموهم و

 بحكم  ، يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع األعمال التي يمكن          : 2)()65(مادة  
ة أو سـالمة أو أخـالق الطفـل         ، أن تعرض صح    طبيعتها أو ظروف القيام بها    

 طفل في أسوأ أشكال عمـل األطفـال         أييحظر بشكل خاص تشغيل      ، و  للخطر
   .1999 لسنة 182 رقم االتفاقيةالمعرفة في 

لهـذا  اعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة األولى تبين الالئحة التنفيذية            مع مر  و
 األعمـال و   األحوال التي يجوز فيها التـشغيل و       نظام تشغيل األطفال و   القانون  
  . الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة الحرف و

ل للتأكد من أهليتـه      قبل إلحاقه بالعم   يجرى الفحص الطبي   : 3)(اًمكرر) 65(مادة  
 ، كل سنة   على األقل  ، يعاد الفحص دورياً مرة    ، و  الصحية للعمل الذي يلحق به    

  .ذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية  ، و
 فى جميع األحوال يجب أال يسبب العمل آالماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل              و

 تنميـة قدراتـه و     التـرويح و   ليم و  في التع  االنتظام، أو يحرمه من فرصته في       
حمايته من أضرار المهنة خـالل       ُيلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و      ، و  مواهبه

  . فترة عمله 
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ال  ، و  تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سـبعة أيـام             و
  . يجوز تأجيلها أو حرمانه منها ألي سبب

يجـب   و،   الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم          ال يجوز تشغيل   :1 )()66( مادة
الراحة ال تقل في مجموعها      أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام و         

تتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث ال يشتغل الطفل أكثر من            و،  عن ساعة واحدة    
  . أربع ساعات متصلة

م فـي أيـام الراحـة       يحظر تشغيل األطفال ساعات عمل إضافية أو تـشغيله         و
  . األسبوعية أو العطالت الرسمية

  و ء مـسا  الـسابعة في جميع األحوال ال يجوز تشغيل األطفال فيما بين الساعة            و
  . السابعة صباحاً

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفال دون السادسة عـشرة بمنحـه             : )67(مادة  
عتمـد مـن مكتـب      ت و،  تلصق عليها صورة الطفل      بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و     

 . تختم بخاتمه القوي العاملة و
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفـل أو أكثـر مراعـاة              :2 )()68(مادة  
  ـ :يتاآل

أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على األحكام التـي               -1
  .يتضمنها هذا الفصل 

 طفـل مـن     أن يحرر أوالً بأول كشفاً بالبيانات األساسية المتعلقـة بكـل           -2
عدد  طبيعة نشاطه و   تاريخ ميالده و    و اسمه، يشتمل على     المشتغلين لديه 

 مضمون الشهادة المثبتة ألهليته للعمـل و       فترات راحته و   ساعات عمله و  
 . يقدم الكشف للمختصين عند طلبه

أسماء  أن يبلغ الجهة اإلدارية المختصة بأسماء األطفال الجاري تشغيلهم و          -3
 .هم مراقبة أعمالهم األشخاص المنوط ب

،  أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من األطفال عن غيرهم من البالغين            -4
 .إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم 

أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديـه              -5
يعتبر صـاحب    ، و  يقدمها عند الطلب   ، و  مقدرتهم الصحية  من األطفال و  

 .سئوالً عن التأكد من سن األطفال العاملين لديه العمل م
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يـدرب   السالمة المهنية و    الصحة و  احتياطاتأن يوفر بمقر العمل جميع       -6
  .استخدامهااألطفال العاملين على 

علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديـه أجـره أو               : )69(مادة  
  . التسليم مبرئاً لذمتهيكون هذا  و، غير ذلك مما يستحقه  ، و مكافأته

  
  

  الفصل الثاني
  في رعاية األم العاملة

  
القطاع  قطاع األعمال العام و    القطاع العام و   للعاملة في الدولة و    : 1)( )70( مادة

، الحـق فـي      قت، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤ          الخاص
األحـوال ال   فى جميع     و ،  أشهر بعد الوضع بأجر كامل     ةجازة وضع مدتها ثالث   إ

  .جازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها التستحق العاملة هذه ا
 من الشهر   اعتباراًتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على األقل           و

 ال يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مـدة الحمـل و            ، و  السادس للحمل 
  . والدةحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ ال

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خالل الـسنتين التـاليتين لتـاريخ             : )71(مادة  
ريين لهذا الغرض    الحق في فترتين أخ    – فضال عن مدة الراحة المقررة       –الوضع  

  و  ، للعاملة الحق في ضم هاتين الفتـرتين       ، و  عن نصف ساعة   ال تقل كل منهما   
ال يترتب علي ذلك أي تخفيض فـي      و،  تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل       

  . األجر
قطاع األعمال الحـصول علـي       القطاع العام و  الدولة و   للعاملة في    : )72( مادة

تستحق ثالث مرات طـوال مـدة        و،  أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها        
  .خدمتها

املـة   تتحمل الجهة التابعة لهـا الع      االجتماعياستثناء من أحكام قانون التأمين       و
أو أن  ،  علي العاملة وفق أحكام هذا القانون         التأمين المستحق عليها و    باشتراكات

انت تستحقه في   من المرتب الذي ك   % 25تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي       
  .  الختيارهاذلك وفقا  جازة وإلتاريخ بدء فترة ا
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 عامال فـأكثر    في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين          و
ذلك لرعايـة    و،  الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة ال تجاوز سنتين            

  . جازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتهاإلال تستحق هذه ا و، طفلها 
علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحـد            :  )73(مادة  

للحـضانة برعايـة أطفـال العـامالت        أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار         
  . األوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية بالشروط و

تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة        تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة و        و
  المنصوص عليه في الفقـرة الـسابقة بالـشروط و          االلتزامأن تشترك في تنفيذ     

  . يذيةاألوضاع التي تحددها الالئحة التنف
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامـة             : )74(مادة  

  . ال تزيد علي خمسمائة جنيه ال تقل عن مائة جنيه و
في حالة العـود     و،  تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة           و

  . ال يجوز وقف تنفيذها تزاد العقوبة بمقدار المثل و
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  الباب السادس
   هتأهيل و قاالطفل المع رعاية 

  
من كل عمل مـن شـأنه         تكفل الدولة وقاية الطفل من اإلعاقة و       : 1)( )75( مادة
تعمـل   ، و  االجتمـاعي  لعقلي أوالروحي أو  اإلضرار بصحته أو بنموه البدني أو     ا

تـشغيل   تأهيـل و   ، و   التدابير الالزمة للكشف المبكر على اإلعاقـة       اتخاذعلى  
  .المعاقين عند بلوغ سن العمل 

اإلرشاد فـي    تتخذ التدابير المناسبة إلسهام وسائل اإلعالم في برامج التوعية و          و
 تـوعيتهم و   ، و  التبصير بحقوق األطفال المعـاقين     ، و  مجال الوقاية من اإلعاقة   

  . القائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع
 صحية و   و اجتماعية،  معاق الحق في التمتع برعاية خاصة       للطفل ال :  )76( مادة

  . مشاركته في المجتمع  علي نفسه وتيسر اندماجه واعتمادهتنمي ، نفسية 
 فى التـدريب و    التعليم و  للطفل المعاق الحق في التربية و     : 2 )(اًمكرر )76( مادة

حـة لألطفـال    مراكز التدريب المتا   المعاهد و   في ذات المدارس و    المهنيالتأهيل  
نـسبة    الناتجة عن طبيعـة و     االستثنائيةذلك فيما عدا الحاالت      ، و  غير المعاقين 

  .اإلعاقة 
التدريب في فصول أو      تلتزم الدولة بتأمين التعليم و     االستثنائيةفى هذه الحاالت     و

، تتـوافر فيهـا      ، بحسب األحوال   مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة      
  ـ: الشروط التالية

التأهيل المهني   بنظام التدريب و   أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي و       -1
 .لغير المعاقين 

 .قريبة من مكان إقامته   الطفل المعاق والحتياجاتأن تكون مالئمة  -2
أو تأهيالً كامالً بالنسبة لكل األطفال المعاقين مهمـا كانـت           أن توفر تعليماً     -3

  .درجة إعاقتهم  سنهم و
يقصد بالتأهيل تقديم الخـدمات      ، و  للطفل المعاق الحق في التأهيل     : )77(مادة  

المهنية التي يلزم توفيرهـا للطفـل        التعليمية و  الطبية و  النفسية و  االجتماعية و 
  . أسرته لتمكينه من التغلب علي اآلثار الناشئة عن عجزه المعاق و
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 فـي حـدود     ، األجهزة التعويضية دون مقابـل     تؤدي الدولة خدمات التأهيل و     و
مة للدولة مع مراعاة حكـم المـادة        المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العا      

  .  من هذا القانون)85(
المنشآت الالزمة لتـوفير     تنشئ وزارة الشئون االجتماعية المعاهد و     :  )78( مادة

  . خدمات التأهيل لألطفال المعاقين
األوضاع  المنشآت وفقا للشروط و    يجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و        و

   . التي تحددها الالئحة التنفيذية
 بمـا   لوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصوالً لتعليم المعاقين مـن األطفـال             و

مناهج  تحدد الالئحة التنفيذية شروط القبول و      ، و  استعدادتهم  و مقدراته يتالءم و 
  .  نظم االمتحانات فيها الدراسة و

الثانية مـن المـادة      تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين األولي و         :)79( مادة
يبـين بالـشهادة     و،  السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله            

ذلك علي النحو الذي     باإلضافة إلي البيانات األخرى و    ،  المهنة التي تم تأهيله لها      
  . تبينه الالئحة التنفيذية

وم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته           تق  :)80( مادة
تقيد مكاتب القـوي العاملـة أسـماء         و،  محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله        

تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه        و،  األطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص        
  . شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم

 االلتحـاق اتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيـدين لـديها فـي            تلتزم مك  و
خطار مديرية  إعليها   و،  محال إقامتهم    كفايتهم و  باألعمال التي تناسب أعمارهم و    

الشئون االجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن األطفال المعاقين الذين تم            
  . تشغيلهم

 وزير الـشئون االجتماعيـة     مع   باالتفاقاملة  يصدر وزير القوي الع    : )81(مادة  
وحـدات   الهيئات العامـة و    قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز اإلداري للدولة و       

قطاع األعمال العام تخصص للمعاقين من األطفال الحاصلين علي          القطاع العام و  
  . ذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا و، شهادة التأهيل 
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 سواء كانوا   –لي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عامال فأكثر         ع : )82(مادة  
 األطفـال   اسـتخدام  –يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة            

المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني أثنين في المائة مـن بـين               



 بشأن  1975 لسنة   )39 (نصوص عليها في القانون رقم    نسبة الخمسة في المائة الم    
  . تأهيل المعاقين

 أطفال معـاقين بغيـر طريـق    باستخداميجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة     و
  . الترشيح من مكاتب القوي العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب

 بكتـاب   استخدامهميخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم           و
  . شرة أيام من تاريخ تسليمهم العملموصي عليه بعلم الوصول خالل ع

إمساك سجل   -المشار إليه في المادة السابقة       -علي صاحب العمل     : )83( مادة
خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقـوا بالعمـل             

 الـسجل   يجب تقديم هذا   و،  لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل         
،  إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك             

عـدد   كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عـدد العـاملين اإلجمـالي و             
 و األجر الذي يتقاضاه كل مـنهم        الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم و      

  . تحدده الالئحة التنفيذيةطبقا للنموذج الذي  ذلك في الميعاد و
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة ال تقل عـن             : )84( مادة

  . ال تجاوز ألف جنيه مائة جنية و
متنـع  إ يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذي       يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن      و

 و،  الذي رشح لـه      مبلغا يساوي األجر المقرر أو التقديري للعمل         استخدامهعن  
يـزاول هـذا     و،  لمدة ال تجاوز سـنة        من تاريخ إثبات المخالفة و     اعتباراذلك  

  .  األخير بعمل مناسبالتحق إذا االلتزام
تكـون لـه    ،  تـأهيلهم    ينشأ صندوق لرعاية األطفال المعـاقين و       : )85( مادة

ـ    اختصاصاتهتحديد   يصدر بتنظيمه و   و،   االعتباريةالشخصية   يس  قرار من رئ
يدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص          و،  الجمهورية  

  . عليها في هذا الباب
 الرسوم األجهزة التعويضية و    تعفى من جميع أنواع الضرائب و      : 1)()86( مادة

وسـائل النقـل الالزمـة      أجهزة إنتاجها و   وسائل و   و ، قطع غيارها  المساعدة و 
  . تأهيله و الطفل المعاق الستخدام

 ، و  ، دون مقتـضى    الوسائل لغيـر المعـاقين     يحظر استعمال هذه األجهزة و     و
ـ       يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة ال تقل عن سنة و            يغرامة ال تقل عـن ألف

  . المصادرة  تجاوز عشرة آالف جنيه وال جنيه و
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  الباب السابع
  ثقافة الطفل

  
فل الثقافية في شتي مجاالتها من أدب       تكفل الدولة إشباع حاجات الط     : )87( مادة
التقدم العلمي   ربطها بقيم المجتمع في إطار التراث اإلنساني و        معرفة و  فنون و  و

  . الحديث
 األماكن العامة  في األحياء و   يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية و        : )88( مادة

 دار للـسينما و    يلحق بكل منهـا مكتبـة و       كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل و      ،  
تنظـيم   تحدد الالئحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النـوادي و           المسرح و 
  . العمل بها

 مطبوعات أو مـصنفات فنيـة       أييحظر نشر أو عرض أو تداول        : )89( مادة
، أو تزين له الـسلوكيات       مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا       

  . ع أو يكون من شأنها تشجعه على االنحرافالمخالفة لقيم المجتم
يعاقب على مخالفـة    ،   عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر        بأيمع عدم اإلخالل     و

 ، و  ال تزيد عن خمسمائة جنيه     حكم الفقرة السابقة بغرامة ال تقل عن مائة جنيه و         
  . يجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة

األمـاكن   ر ما يعرض علي األطفال في دور الـسينما و          يكون حظ   :)90( مادة
يحظر  األوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية ، و       العامة المماثلة طبقاً للشروط و    

التـي يـصدر     غيرها من األماكن العامة المماثلـة و       علي مديري دور السينما و    
علي إقامـة   علي المشرفين    علي مستغليها و   و،  بتحديدها قرار من وزير الثقافة      

المسئولين عن إدخال الجمهور السماح لألطفال بدخول هذه الـدور أو            الحفالت و 
مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لمـا تقـرره جهـة                

  . ، كما يحظر إصطحاب األطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفالت االختصاص
ها من األماكن العامة المماثلـة أن       غير علي مديري دور السينما و     : )91( مادة

في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مـشاهدة    يعلنوا في مكان العرض و    
باللغـة    و ، يكون ذلك اإلعـالن بطريقـة واضـحة         و ، العرض علي األطفال  

  . العربية
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يعاقـب  آخـر ،    نص عليها قانون    يمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد        : )92( مادة
 ،اً   من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسين جنيه         )90( أحكام المادة    علي مخالفة 

  . ال تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل و



 من هذا القانون بغرامة ال تقـل عـن          )91( يعاقب علي مخالفة أحكام المادة       كما
  . ال تزيد علي خمسمائة جنيه خمسين جنيها و
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 باالتفاقهم قرار من وزير العدل يكون للموظفين الذين يصدر بتحديد   : )93( مادة
مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هـذا              

  . القرارات الصادرة بتنفيذه الباب و



  الباب الثامن
  لاطفالمعاملة الجنائية لأل

  
 عـشرة   اثنتيتمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز         :  1)()94( مادة

  . الجريمة ارتكابسنة ميالدية كاملة وقت 
لم تجاوز الثانية عشرة سـنة        سنة السابعة و   تمع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز       و

، تتولى محكمة الطفـل      صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة       ميالدية كاملة و  
يكون لها أن تحكم بأحد التـدابير        ، و   بالنظر في أمره   االختصاص،   دون غيرها 

  .  من هذا القانون101 من المادة 8، 7، 2، 1صوص عليها في البنود المن
ذلك  ، و 8،  7 في الحكم الصادر باإليداع تطبيقاً للبندين        باالستئنافيجوز الطعن    و

 ، وفقاً للمـادة    أمام الدائرة اإلستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا األطفال        
  .  من هذا القانون)132(

، تسرى األحكـام     من هذا القانون  ) 111( مراعاة حكم المادة     مع : 2)()95( مادة
 عشرة سنة ميالدية كاملة وقت      ثماني هذا الباب على من لم تجاوز سنه         فيالواردة  
  .  إحدى حاالت التعرض للخطرفي الجريمة أو عند وجوده ارتكاب

نشئة ، إذا وجد في حالة تهدد سالمة الت        يعد الطفل معرضاً للخطر   :  3)()96( مادة
  ـ : ذلك في أي من األحوال اآلتية ، و الواجب توافرها له

 .إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر  -1
إذا كانت ظروف تربيته في األسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعايـة أو              -2

غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً لإلهمال أو لإلساءة أو             
 .أو التشرد العنف أو االستغالل 

لو بصفة جزئية في حـضانة أو    ، من حقه و    ، بغير مسوغ   رم الطفل إذا حُ  -3
 .رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك 

إذا تخلى عنه الملتزم باإلنفاق عليه أو تعرض لفقد والديـه أو أحـدهما أو                -4
 .تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله 

 .أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر سى األسارم الطفل من التعليم إذا ُح -5
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إذا تعرض داخل األسرة أو المدرسة أو مؤسـسات الرعايـة أو غيرهـا               -6
للتحريض على العنف أو األعمال المنافية لآلداب أو األعمال اإلباحيـة أو            

 غيـر   االستعمال أواالستغالل التجاري أو التحرش أو االستغالل الجنسي        
 .   على الحالة العقليةثرةؤالمالمخدرة المشروع للكحوليات أو المواد 

يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو           ، و  إذا وجد متسوالً   -7
 .غير ذلك مما ال يصلح مورداً جدياً للعيش  القيام بألعاب بهلوانية و

 .المهمالت  إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضالت و -8
تقر أو كان يبيت عادة في الطرقـات أو فـي           إذا لم يكن له محل إقامة مس       -9

 .أماكن أخرى غير معدة لإلقامة أو المبيت 
 .إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة  -10
مارقاً من سلطة أبيـه أو وليـه أو وصـيه أو             إذا كان سيئ السلوك و     -11

  .يابه أو عدم أهليته ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غ متولي أمره
لو كـان مـن      ، و   أي إجراء قبل الطفل    اتخاذال يجوز في هذه الحالة       و

، إال بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصـيه أو              االستداللإجراءات  
  .أمه أو متولي أمره بحسب األحوال 

  .ال عائل مؤتمن  إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و-12
ذلـك    بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و          إذا كان مصاباً  -13

على نحو يؤثر في قدرته على اإلدراك أو االختيار بحيث ُيخشى من هذا             
  . الضعف على سالمته أو سالمة الغيرالمرض أو 

صدرت منه واقعة تـشكل جنايـة أو         إذا كان الطفل دون سن السابعة و       -14
 .جنحة 

، يعاقـب كـل مـن        )4(و) 3(في البندين   فيما عدا الحاالت المنصوص عليه       و
بغرامة ال   وعرض طفالً إلحدى حاالت الخطر بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر     

    .أو بإحدى هاتين العقوبتين جاوز خمسة آالف جنيه تال  ى جنيه وتقل عن ألف
 ، برئاسة المحافظ و    نشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة      ت:  1)()97(مادة  

 التعلـيم و   والمختصة بالـشئون االجتماعيـة       و  مديريات األمن  مديريعضوية  
من يرى    المعنية بشئون الطفولة و    المدنيممثل عن مؤسسات المجتمع      الصحة و 
  .يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ  ، و  بهاالستعانةالمحافظ 
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متابعـة    و  المحافظة فيتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة          و
  .تنفيذ هذه السياسة 

، يـصدر     دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة          فيتشكل   و
  التشكيل أن تضم عناصر أمنية و      فييراعى   ، و  بتشكيلها قرار من اللجنة العامة    

ال   و خمسة، على أال يقل عدد أعضائها عن         تعليمية طبية و  نفسية و  اجتماعية و 
يجوز أن تضم اللجنة بـين أعـضائها         ، و  أعضاء بما فيهم الرئيس   يجاوز سبعة   

  .  المعنية بشئون الطفولةالمدنيممثالً أو أكثر لمؤسسات المجتمع 
تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حاالت التعرض للخطر            و
مـن  متابعة ما يتخـذ       الالزم لجميع هذه الحاالت و     العالجي و الوقائيالتدخل   و

  .إجراءات 
  للطفولـة و   القوميينشأ بالمجلس    ،  من هذا القانون   )144(مع مراعاة حكم المادة     

،  البالغين  الشكاوى من األطفال و    بتلقي، تختص    األمومة إدارة عامة لنجدة الطفل    
تضم  و. معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال              و

 و االجتماعيالتضامن   الداخلية و  لين لوزارات العدل و    عضويتها ممث  فياإلدارة  
 المدنيممثلين لمؤسسات المجتمع     ، و  يختارهم الوزراء المختصون  التنمية المحلية   

  .  يرى األمين العام االستعانة بهممن ، و يختارهم األمين العام للمجلس
ـ             و  ، و  اتإلدارة نجدة الطفل صالحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها مـن بالغ

  .إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات االختصاص  ، و متابعة نتائج التحقيقات
 إذا وجد الطفل في إحدى حاالت التعرض للخطـر المنـصوص             :1)()98( مادة

 من هذا   )96(من المادة   ) 14(إلى  ) 5(البنود من    و) 2(و) 1(عليها في البندين    
 شـؤونها ية لحمايـة الطفولـة إلعمـال        ُعرِض أمره على اللجنة الفرع     ، القانون

، إذا رأت    للجنـة  ، و   من هذا القـانون    ) مكرراً 99(المنصوص عليها في المادة     
، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابـة لتالفـى               لذلك مقتضى 

 على هذا اإلنذار أمام محكمة الطفل       االعتراضيجوز   ، و  أسباب تعرضه للخطر  
الفصل فيه    و االعتراضيتبع في نظر هذا      ، و  م من تاريخ تسلمه   خالل عشرة أيا  

  . يكون الحكم فيه نهائياً ، و  في األوامر الجنائيةلالعتراضاإلجراءات المقررة 
 إذا وجد الطفل في إحدى حاالت التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة             و

،  للجنة الفرعية لحماية الطفولة   ، ُعرِض أمره على ا     ، بعد صيرورة اإلنذار نهائياً    
الطفل أمر  ، عرض    ، فضالً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة         للجنة و
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) 101( في المـادة     على نيابة الطفل لُيتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها         
ال ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فال يتخذ في شـأنه إ               من هذا القانون  

    . حدى المستشفيات المتخصصةإدبير التسليم أو اإليداع في ت

يقدم إليه ما في     الطفل للخطر أن     تعرضعلى كل من علم ب    :  1)(اًمكرر )98( مادة
  .مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه 

الت يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حـا          :  2)()99( مادة
 - الشكوى بعد التحقق من جدية      - ، في هذه الحالة    لها ، و  تعرض الطفل للخطر  

االستماع إلى أقـوالهم      الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه و          استدعاء
  .حول الوقائع موضوع الشكوى 

،  ، فإذا عجزت عن ذلك     العمل على إزالة أسبابها    على اللجنة فحص الشكوى و     و
 ما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة          يراً بالواقعة و  رفعت تقر 

  . ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية
 ما تـراه مـن      باتخاذتقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة      :  3)(اًمكرر) 99( مادة

  ـ: اإلجراءات اآلتية التدابير و
اءات الالزمـة لرفـع      اإلجر باتخاذن   األبوي التزامإبقاء الطفل في عائلته مع       -1 

رهن رقابة دورية مـن لجنـة        ذلك في آجال محددة و     به و الخطر المحدق   
 .حماية الطفولة 

إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل االجتماعي من الجهة المعنيـة              -2
 عائلته و  الصحية الالزمة للطفل و    التربوية و  بتقديم الخدمات االجتماعية و   

  .عدتها مسا
بين  إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ االحتياطات الالزمة لمنع كل اتصال بينه و             -3

األشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سالمته البدنية             
 .أو المعنوية 

التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه             -4
عند االقتـضاء    أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى و      لدى عائلة أو هيئة     

 .ذلك طبقاً لإلجراءات المقررة قانوناً  بمؤسسة صحية أو عالجية و
 التدابير العاجلة الالزمة لوضع الطفل      باتخاذالتوصية لدى المحكمة المختصة      -5

في إحدى مؤسسات االستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العالجية أو لدى            
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ئلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية مالئمة للمدة الالزمـة             عا
ذلك في حاالت تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن           ، و  لزوال الخطر عنه  

   .قبل األبوين أو متولي أمره
، أن ترفع األمر إلى محكمة األسرة للنظر في إلزام           ، عند االقتضاء   للجنة و -6

يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ      ، و  ة وقتية المسئول عن الطفل بنفق   
 . ال يوقفه الطعن فيه  و

فى حاالت الخطر المحدق تقوم اإلدارة العامة لنجدة الطفل بـالمجلس القـومي              و
 ما يلزم من إجراءات عاجلة      باتخاذاألمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب        للطفولة و 

نقله إلى مكان آمن بما فـي        ه للخطر و  إلخراج الطفل من المكان الذي يتعرض في      
  . برجال السلطة عند االقتضاء االستعانةذلك 
هدد حياة الطفل أو سالمته البدنية       محدقاً كل عمل إيجابي أو سلبي ي       يعتبر خطراً  و

  .أو المعنوية على نحو ال يمكن تالفيه بمرور الوقت 
ة دوريـة بمتابعـة     تقوم لجان حماية الطفولـة بـصف      :  1)()أ (اًمكرر )99( مادة

، عنـد   ي  لها أن توص   ، و   شأن الطفل  فينتائج تنفيذ التدابير المتخذة      إجراءات و 
تبديلها أو وقفها بما يحقق قدر اإلمكان         هذه التدابير و   في، بإعادة النظر     االقتضاء

ألقـصر   ، و عدم فصله عنه إال كمالذ أخيـر  ، و العائلي محيطه فيإبقاء الطفل  
  . أقرب وقت فيإعادته إليه  ، و ةفترة زمنية ممكن

عقلي أو نفـسي    مرض  إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير         : )100( مادة
أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي اإلدراك أو االختيار أو كان وقت الجريمة              

 ،  حكـم  ، اختيارهمصابا بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية           
  . مستشفيات أو المؤسسات المتخصصةبإيداعه أحد ال

ي القانون بالنسبة إلـي مـن يـصاب     لألوضاع المقررة فيتخذ هذا التدبير وفقاً   و
  . حدي هذه الحاالت أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكمإب

خمس عشرة سنة ميالدية    يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه        :  2)()101( مادة
  ـ:  التدابير اآلتية، بأحد ، إذا ارتكب جريمة كاملة
  .التوبيخ  -1
 .التسليم  -2
 . التأهيل التدريب واإللحاق ب -3
 .اإللزام بواجبات معينة  -4
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 .االختبار القضائي  -5
تحدد الالئحة   ، و  العمل للمنفعة العامة بما ال يضر بصحة الطفل أو نفسيته          -6

 .ضوابطها  أنواع هذا العمل ولهذا القانون التنفيذية 
 .يات المتخصصة حدى المستشفإاإليداع في  -7
  .اإليداع في إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية  -8
يحكم على هذا الطفل     ال أصله إلى   الشيءإغالق المحال ورد     عدا المصادرة و   و

  .تدبير منصوص عليه في قانون آخر  بأي عقوبة أو
التأنيب إلي الطفل علي ما صدر        التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم و      ) :102( مادة
  .ى يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخرتحذيره بأال  منه و
يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الوالية أو الوصاية عليه ،               : )103( مادة
قيام بتربيته سلم إلي شـخص مـؤتمن يتعهـد          للذا لم تتوافر في أيهم الصالحية       فإ

  . سرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك أىحسن سيره أو إل  وهبتربيت
طلب من حكـم   إذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم باإلنفاق عليه قانوناً و            و

بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلـغ               
ذلك بعد إعالنـه     الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة و            

 يكون تحصيلها بطريق الحجز اإلداري     و،  قة  مواعيد أداء النف   بالجلسة المحددة و  
يكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم باإلنفاق لمدة ال تزيد عـن ثـالث                 و ،

  . سنوات
 إلـى أحـد     بـه  بأن تعهد المحكمة     هتأهيل  و  الطفل يكون تدريب  : 1)()104( مادة

تي تقبـل   اجر أو المزارع ال   المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المت        
، علـى    مدة تحددها المحكمة في حكمها     ، الطفلظروف  بما يتناسب مع     و تدريبه

ذلك بمـا    ، و  أال تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثالث سنوات           
  .  الطفل في التعليم األساسيانتظامال يعيق 

أو ،  لمحـال    أنواع من ا   ارتياد اإللزام بواجبات معينة يكون بحظر       : )105( مادة
أو بالمواظبـة   ،  بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة           

أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار مـن          ،   التوجيهية   االجتماعاتعلي بعض   
يكون الحكم بهذا التدبير لمدة ال تقل عـن           و الشئون االجتماعية المختص ب وزير  ال

  . تال تزيد علي ثالث سنوا ستة أشهر و
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 القضائي بوضع الطفل في بيئتـه الطبيعيـة تحـت           االختبار يكون   : )106( مادة
ال يجوز أن    و،  مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة        األشراف و  التوجيه و 
 االختبـار فإذا فشل الطفل فـي      ،   القضائي علي ثالث سنوات      االختبارتزيد مدة   

 الـواردة   األخـرى با من التدابير    عرض األمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناس       
  .  من هذا القانون)101( بالمادة
يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسـسات الرعايـة االجتماعيـة           :  1)()107( مادة

، فإذا   لألحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون االجتماعية أو المعترف بها منها         
ال تحدد المحكمة فـي      ، و  هكان الطفل معاقاً يكون اإليداع في معهد مناسب لتأهيل        

يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقريـر           ، و  حكمها مدة لإليداع  
تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على األكثر لتقرر المحكمة إنهاء             

بداله حسب االقتضاء على أن تراعى أن يكون اإليداع ألقـصر           إالتدبير فوراً أو    
ى جميع األحوال يتعين أال تقضى المحكمة بتـدبير اإليـداع إال            ف ، و  فترة ممكنة 
  . كمالذ أخير

، يجب أال تزيد مدة اإليداع على عشر سنوات في الجنايـات       فى جميع األحوال   و
  .خمس سنوات في الجنح  و

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التي        ) : 108( مادة
  . ي تدعو إليها حالتهيلقي فيها العناية الت

تتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العالج في فترات دوريـة ال يجـوز أن                و
  .تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خاللها تقارير األطباء 

إذا بلـغ الطفـل سـن        و،  تقرر إخالء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك            و
 عالجـه نقـل إلـي أحـد         اسـتمرار تستدعي  كانت حالته    العشرين و  الحادية و 

  . المستشفيات المخصصة لعالج الكبار
 سنه خمس عشر سنة جريمتين      جاوزت إذا أرتكب الطفل الذي لم       : 2)()109( مادة

هر بعد الحكم بالتـدبير أن      يتبع ذلك إذا ظ    و،  أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب       
  .  الحكمرتكب جريمة أخري سابقة أو الحقة علي ذلكإالطفل 
 ، و  العـشرين   التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و       ينتهي :) 110(مادة  

بعد أخذ    مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و        فيمع ذلك يجوز للمحكمة     
 ي ، و  القضائ الحكم بوضع المحكوم عليه تحت االختبار        االجتماعيرأى المراقب   

 كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات       إذا و تزيد على سنتين ،    ذلك لمدة ال  
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الته  تناسب ح  التيالمتخصصة تستدعى استمرار عالجه نقل إلى أحد المستشفيات         
  .لقانون اهذا  من) 108(وفقا لما نصت عليه المادة 

ال بالسجن المشدد على     ال بالسجن المؤبد و    ال يحكم باإلعدام و    : 1)()111(مادة  
  .يجاوز سنه الثامنة عشرة ميالدية كاملة وقت ارتكاب الجريمة المتهم الذي لم 

، إذا ارتكب الطفل الذي      من قانون العقوبات  ) 17(ع عدم اإلخالل بحكم المادة      م و
تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها اإلعـدام أو الـسجن المؤبـد أو               

 الـسجن يحكـم     إذا كانت الجريمة عقوبتها    ، و  السجن المشدد يحكم عليه بالسجن    
  .عليه بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 

يجوز للمحكمة بدالً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص             و
  .  من هذا القانون)101(من المادة ) 8(عليه في البند 

 عليهـا    أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبـاً            
، أن تحكـم بأحـد       ، بدالً من الحكم بالعقوبة المقررة لهـا        لمحكمةبالحبس جاز ل  

 من هذا   )101(من المادة   ) 8(و  ) 6(و  ) 5(التدابير المنصوص عليها في البنود      
  . القانون
ال يجوز احتجاز األطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم مـن             : 2)()112(مادة  

تجاز تصنيف األطفـال بحـسب      يراعى في تنفيذ االح    ، و  البالغين في مكان واحد   
  .نوع الجريمة  الجنس و السن و

بغرامـة ال    ال تزيد على سنتين و     يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر و         و
ال تجاوز خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل            تقل عن ألف جنيه و    

 أو أكثر   موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفالً مع بالغ             
  . في مكان واحد

، بعـد إنـذاره      يعاقب بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيه من أهمل        : 3)()113(مادة  
ترتب على   ، مراقبة الطفل و    من هذا القانون  ) 98(طبقاً للفقرة األولى من المادة      

ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحاالت المشار إليها في الفقرة األولى من المـادة              
 . ا القانونمن هذ) 98(

ال تجاوز ألف جنيه من      يعاقب بغرامة ال تقل عن مائتي جنيه و        : 4)()114(مادة  
أهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكـاب الطفـل              لم إليه طفل و   ُس

  .  جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحاالت المبينة في هذا القانون
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جباته تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن        عن إخالل جسيم بوا    فإذا كان ذلك ناشئاً   
ال تجاوز خمـسة     غرامة ال تقل عن ألف جنيه و       وال تجاوز سنة     وثالثة أشهر   

 .  العقوبتينآالف جنيه أو بإحدى هاتين
 الزوجـة يعاقـب بـالحبس و    الزوج و  األجداد و   عدا األبوين و   :) 115(مادة  

كم لعقوبتين كل من أخفى طفال حُ     على ألف جنيه أو بإحدى هاتين ا       تزيد البغرامة  
و دفعه للفرار أو ساعده علـى        طبقا ألحكام هذا القانون أ     جهة  لشخص أو  بتسليمه

  .ذلك 
، يعاقب كل بـالغ      مع عدم اإلخالل بأحكام المساهمة الجنائية      : 1)()116(مادة  

حرض طفالً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بـأي                
لم يبلغ مقصده من ذلك بما ال يجاوز نصف الحد األقصى للعقوبة المقررة              وجه و 

  .لتلك الجريمة 
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مـع الطفـل                
وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو مالحظته               

  . ممن تقدم ذكرهم أي أو كان خادما عند ، انونان ُمسلماً إليه بمقتضى القأو ك
لو فـي أوقـات      ، و  فى جميع األحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل          و

  .ال تزيد على سبع سنوات  ، كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة و مختلفة
، كل بالغ حرض     الجريمة الُمحرض عليها   في يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع    و
لم   وجه و  ىاعده عليها أو سهلها له بأ     الً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو س        طف

   .يبلغ مقصده من ذلك

الحد األدنى للعقوبـة المقـررة ألي       المثل  اد بمقدار    يز : 2)(اًمكرر) 116(مادة  
، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الوالية           جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل      

تربيته أو من له سلطة عليـه ، أو          يه أو المسئول عن مالحظته و     أو الوصاية عل  
  . من تقدم ذكرهم عندكان خادماً 

بغرامـة ال    يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين و        : 3)()أ (اًمكرر) 116(مادة   
ال تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر           تقل عن عشرة آالف جنيه و     

بع أو روج أو حاز أو بـث أي أعمـال إباحيـة             أو أنتج أو أعد أو عرض أو ط       
يحكـم بمـصادرة     ، و  يشارك فيها أطفال أو تتعلق باالستغالل الجنـسي للطفـل         

،   منهـا ةلمتحصلااألمـوال   مة في ارتكاب الجريمة و    اآلالت المستخد  األدوات و 
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له مع عـدم    ذلك  ك   ، و   مدة ال تقل عن ستة أشهر      األماكن محل ارتكابها  غلق   و
  . حسن النية بحقوق الغير اإلخالل

، يعاقـب بـذات      مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر           و
  ـ: العقوبة كل من

 استخدم الحاسب اآللي أو االنترنـت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم               - )أ(
المتحركة إلعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعـة أو لنـشر أو               

أعمال إباحية تتعلق بتحريض األطفال أو استغاللهم فـي         لترويج أنشطة أو    
  .األعمال اإلباحية أو التشهير بهم أو بيعهم  الدعارة و

 استخدام الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو شـبكات المعلومـات أو الرسـوم              – )ب(
المتحركة لتحريض األطفال على االنحراف أو لتـسخيرهم فـي ارتكـاب            ذ

 ، و  ة أو أعمال غير مشروعة أو منافية لآلداب       جريمة أو على القيام بأنشط    
    .لو لم تقع الجريمة فعالً 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليهـا فـي            : 1)()ب(اًمكرر) 116(مادة  
ال تجاوز خمسين ألف     ، يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه و          قانون آخر 

، أو أي    علومات أو بيانـات    كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة اإلعالم أي م          جنيه
رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمـره علـى الجهـات المعنيـة                

   .باألطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون

تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالـصلح أو   : 2)()ج(اً مكـرر )116(مادة  
، على الجرائم    قانون أخر ، المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية أو أي          التصالح

   . التي يرتكبها الطفل

 ، الـشهود    األطفال و لألطفال المجني عليهم      يكون : 3)()د( اًمكرر)116(مادة   
، الحق فـي االسـتماع       التنفيذ المحاكمة و  التحقيق و  و في جميع مراحل الضبط   

 دنيـة و  ، مع االحترام الكامل لـسالمتهم الب       إشفاق  المعاملة بكرامة و   يف إليهم و 
 االجتماعيـة و   المساعدة الـصحية و    الحق في الحماية و    ، و  األخالقية النفسية و 

لمبادئ التوجيهية لألمم   فى ضوء ا  ،   الدمج في المجتمع   إعادة التأهيل و   القانونية و 
  .الشهود عليها  المتحدة بشأن توفير العدالة لألطفال ضحايا الجريمة و
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ـ ذين يعينهم وزير العدل باالتفاق مـع        يكون للموظفين ال   : 1)()117(مادة   وزير ال
 في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيمـا         الشئون االجتماعية المختص ب 

سائر الجرائم    و حاالت تعريضهم للخطر   ن األطفال و  يختص بالجرائم التي تقع م    
  .المنصوص عليها في هذا القانون 

تحديد الشروط الواجـب     ين و ختيار المراقبين االجتماعي  أ يصدر ب   :)118(مادة  
   .وزير الشئون االجتماعيةتوافرها قرار من 

 ، و   خمس عشرة سنة   جاوز لم ي  الذي ال يحبس احتياطيا الطفل      : 2)()119(مادة  
تقديمه  يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور المالحظة مدة ال تزيد على أسبوع و            

، على أال تزيد مدة      ظ عليه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحف        
 يحتيـاط لقواعـد الحـبس اال    وفقاً  اإليداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها         

  .  قانون اإلجراءات الجنائيةفيالمنصوص عليها 
 الفقرة السابقة األمر بتسليم الطفـل       فييجوز بدال من اإلجراء المنصوص عليه        و

 تقديمه عند كل طلب ، و      حافظة عليه و  إلى أحد والديه أو لمن له الوالية عليه للم        
  . يعاقب على اإلخالل بهذا الواجب بغرامة ال تجاوز مائة جنيه

يجـوز   ، و  لألطفال مقر كل محافظة محكمة أو أكثر        فيتشكل  : 3)()120(مادة  
تحـدد   ، و   غير ذلك من األماكن    في لألطفالبقرار من وزير العدل إنشاء محاكم       

  .نشائها قرار إفيدوائر اختصاصها 
 يصدر بـشأنها    لطفلالمحاكم نيابات متخصصة ل   تتولى أعمال النيابة العامة تلك       و

  .قرار من وزير العدل
يعـاون المحكمـة     قـضاة و   من ثالثة    األطفال تشكل محكمة    : 4)()121(مادة  

يكـون حـضورهما     خبيران من األخصائيين أحدهما على األقل مـن النـساء و          
على الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمـة بعـد          ، و  وجوبياإجراءات المحاكمة   

  . ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و
ـ يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العـدل باالتفـاق مـع               و  وزيرال

   .الشئون االجتماعيةب المختص
 تشكل  ةستئنافيام محكمة    أما األطفالمن محكمة   يكون استئناف األحكام الصادرة      و

  منهما على األقل بدرجة رئيس محكمة      اثنان،   بكل محكمة ابتدائية من ثالث قضاة     
  .  تشكيل هذه المحكمةفييراعى حكم الفقرتين السابقتين  ، و
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 اتهامـه  أمر الطفل عند     في دون غيرها    األطفالتختص محكمة    : 1)()122(مادة  
 الجـرائم   فـي  كما تخـتص بالفـصل       ، لالنحراف إحدى الجرائم أو تعرضه      في

 من هـذا    )119(المادة    و )116( إلى   )113( المواد من    فيالمنصوص عليها   
  . القانون

 استثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون االختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة           و
 يتهم فيهـا طفـل      التي بنظر قضايا الجنايات     - أمن الدولة العليا بحسب األحوال    

 الجريمة غير   في الجريمة متى أسهم     ارتكابهه خمس عشرة سنة وقت      جاوزت سن 
فى هـذه الحالـة      أقتضى األمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، و          طفل و 

يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفـل مـن جميـع                
 . ذلك بمن تراه من الخبراء فيلها أن تستعين  الوجوه ، و

 وقعـت فيـه     الـذي  بالمكان   لاطفاأل محكمة   اختصاص يتحدد   : 2)()123(مادة  
 لالنحرافإحدى حاالت التعرض    الجريمة أو توافرت فيه     أو توافرت فيه     الجريمة

 بحـسب   وصـيه  أويـه   فيه هـو أو ول     يقيم أو ضبط فيه الطفل     الذيأو بالمكان   
 .األحوال 

 اية االجتماعيـة   إحدى مؤسسات الرع   في أن تنعقد    االقتضاءيجوز للمحكمة عند     و
  . يودع فيها الطفل التيطفال ألل

 و القواعـد    األحـوال  جميـع    فـي  األطفال يتبع أمام محكمة     : 3)()124(مادة  
 . ينص القانون على خالف ذلك لم ما مواد الجنح فيالمقررة  اإلجراءات

يجب أن يكون له فـي       ، و  للطفل الحق في المساعدة القانونية      :4)()125(مادة  
فى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في            نايات و مواد الج 

المحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو             مرحلتي التحقيق و  
  . ذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية  ، و المحكمة ندبه

 إال  محكمـة األطفـال   ة الطفل أمـام      أن يحضر محاكم   يجوز ال :) 126(مادة  
من تجيز له المحكمـة      المراقبون االجتماعيون و   المحامون و  و الشهود أقاربه و 

 .الحضور بإذن خاص 
للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحـد ممـن                و

لـة   حا فـي ز  ال يجـو   الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه           فيذكروا  
ز ال يجـو   ، كمـا     االجتماعيإخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب         
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  غيبته مـن إجـراءات ، و       في الطفل بما تم     هامإفللمحكمة الحكم باإلدانة إال بعد      
للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتـضى             

فى هذه الحالة يعتبر الحكـم       ووصيه نيابة عنه ،       بحضور وليه أو   يكتفي وذلك  
  .حضوريا 

 مـن هـذا     )118( المـادة    في المراقبون المشار إليهم     ئينش :)1() 127(مادة  
 يتـضمن   اًقبل التصرف في الدعوى ملف     القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة و       

يـتم   االجتماعيـة و   البدنية و  العقلية و  النفسية و  وفحصاً كامالً لحالته التعليمية     
  .تصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه ال
يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحـص              و

  .لها أن تأمر بفحوص إضافية  المشار إليها فيما ورد بها و
  إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقليـة أو النفـسية             :) 128(مادة  

  أحـد  فـي  قررت وضعه تحت المالحظة      لدعوى ا فيتستلزم فحصه قبل الفصل     
  إلى أن يتم هذا     الدعوى فييوقف السير    زم لذلك ، و    تل التيلمناسبة المدة   ااألماكن  
  . الفحص

   .لاطفاألية أمام محكمة  الدعوى المدنتقبل ال : )2()129(مادة 
 لو كان   يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ و         :) 130(مادة  

  .لالستئنافابال ق
كل حكم يصدر   كل إجراء مما يوجب القانون إعالنه إلى الطفل و  : )131(مادة  
لكل  شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الوالية عليه أو إلى المسئول عنه ، و                في

 . القانون فييباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة  من هؤالء أن
  ، عـدا   األطفـال ألحكام الصادرة من محكمة      ا ستئنافإ يجوز   : )3()132(مادة  

 بتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الوالية عليه ، فـال            تصدر بالتوبيخ و   التياألحكام  
 اإلجراءات  في الحكم أو    فين  ال تطبيق القانون أو بط    فييجوز استئنافها إال لخطأ     

 .فيه  أثر
   .دائيةاالبت المحكمة فييرفع االستئناف أمام دائرة تخصص لذلك  و
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الخامـسة  تجاوزت   أن سنه    عتباربإم على متهم بعقوبة     ك إذا حُ  : 1)()133(مادة  
، رفع المحامى األمر إلى المحكمـة        يجاوزهاثبت بأوراق رسمية أنه لم       عشرة ثم 

 حكـم علـى المـتهم       إذا و. إلعادة النظر فيه وفقا للقانون        أصدرت الحكم  التي
رفـع   هالم يبلغ ثم ثبت بأوراق رسمية أنه        الثامنة عشرة  تجاوزت أن سنه    باعتبار

القضاء  حكم إلعادة النظر فيه و    ال  أصدرت التيالمحامى العام األمر إلى المحكمة      
   .  للتصرف األوراق إلى النيابة العامةإحالة و حكمها اءبإلغ

و في الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكـوم عليـه               
  .من هذا القانون  )119(طبقاً للمادة 

و إذا حكم على متهم بأعتبارة طفالً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجـاوز الثامنـة                 
م أن يرفع األمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد          عشر ةيجوز للمحامي العا   

  .النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين 
 التي يجري التنفيذ في دائرتهـا       لاطفاأليختص رئيس محكمة     : 2)()134(مادة  

األوامر المتعلقـة    إصدار القرارات و   دون غيره بالفصل في جميع المنازعات و      
الصادرة ، علي أن يتقيد في األشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص           بتنفيذ األحكام   

  . عليها في قانون اإلجراءات الجنائية
يقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها  بزيـارة                 و

 مؤسسات الرعايـة االجتماعيـة و      التأهيل و  مراكز التدريب و   دور المالحظة و  
غير ذلك مـن الجهـات التـي         المؤسسات العقابية و   صة و المستشفيات المتخص 

مرة على األقـل    ذلك   الواقعة في دائرة اختصاصها و     تتعاون مع محكمة الطفل و    
مـساعدته   ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل و          كل ثالثة أشهر  

ظاته إلى  لرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بمالح      ، و  إلعادة إدماجه في المجتمع   
  .اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة إلعمال مقتضاه 

 شراف علىإل ااالجتماعي يتولى المراقب  فيما عدا تدبير التوبيخ: 3)()135(مادة  
القانون  من هذا ) 104(إلى  ) 101( المواد من    فيتنفيذ التدابير المنصوص عليها     

  للقائمين على تربيته ،  وتقديم التوجيهات له مالحظة المحكوم عليه بها و و
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 يتـولى أمـره     الذي تقارير دورية عن الطفل      الطفلأن يرفع إلى محكمة       وعليه
 .عليه  واألشراف

 حاله مـوت الطفـل أو       في االجتماعيوعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب       
 أخـر يطـرأ     طـارئ كذلك عن كل     يير سكنه أو غيابه دون إذن و       تغ مرضه أو 

 .عليه 
 إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتـضى إحـدى            :) 136(مادة  

لمحكمة أن تأمر بعد سـماع      لمن هذا القانون ف   ) 106(و) 105( و )104(المواد  
يجاوز نصف الحد األقصى المقرر بالمواد المشار        أقواله بإطالة مدة التدبير بما ال     

  .إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته 
من ) 102( المادة   في للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه        :) 137(مادة  

هذا القانون أن تأمر بعد إطالعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء علـى طلـب      
النيابة العامة أو الطفل أو من له الوالية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء                 

مـن هـذا    ) 110(، مع مراعاة حكم المـادة       التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله       
يجوز تجديده إال بعد مرور ثالثة أشهر على          رفض هذا الطلب فال    إذا و،   القانون

  . هذا الشأن غير قابل للطعن فييكون الحكم الصادر  األقل من تاريخ رفضه ، و
  تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطـق بـه إال            أي ال ينفذ    :) 138(مادة  

 رار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخـذ رأى المراقـب              بق
  .االجتماعي

  على المحكوم علـيهم    البدني اإلكراه التنفيذ بطريق    زال يجو  :  1)( )139(مادة  
 عـشرة سـنة     ثماني من العمر    يتجاوزواالخاضعين ألحكام هذا القانون الذين لم       

   .التنفيذ كاملة وقت
 رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم       أي األطفال بأداء    يلزم ال :) 140(مادة  
 . الدعاوى المتعلقة بهذا الباب في

 في يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على األطفال           :) 141(مادة  
 وزيـر الـشئون االجتماعيـة     مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من        

  . وزير الداخلية باالتفاق مع
عشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منهـا           فإذا بلغ سن الطفل واحدا و     

 المؤسـسة   فييجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه        أحد السجون العمومية ، و     في

                                                 

 45

   .2008 لسنة 126بالقانون رقم " الذين لم يبلغوا" بعبارة " الذين لم يتجاوزوا"استبدلت عبارة )  1( 



كانت المدة الباقيـة مـن العقوبـة ال          يكن هناك خطورة من ذلك و      العقابية إذا لم  
  .تجاوز ستة أشهر 

أ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع            ينش :) 142(مادة  
يـصدر   يثبت فيه ما    جميع األوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه و        فيتودع  
يعرض هذا الملف على رئـيس       أحكام ، و   أوامر و   شأن التنفيذ من قرارات و     في

) 134(دة   الما في إجراء من اإلجراءات المنصوص عليها       أيالمحكمة قبل اتخاذ    
  .من هذا القانون 
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قانون اإلجـراءات    قانون العقوبات وفي تطبق األحكام الواردة  :) 143(مـادة   
 . هذا الباب فيفيما لم يرد به نص  الجنائية

 



  الباب التاسع
   للطفولة واألمومةالقوميالمجلس 

  
تكون  و" األمومة   ة و  للطفول القوميالمجلس  "  مجلس يسمى     ينشأ :)144(مادة  

 تنظيمـه و   يصدر بتـشكيله و    مقره مدينة القاهرة و    و،   االعتباريةالشخصية   هل
  . الجمهورية يسئر من قرار اختصاصاتهتحديد 
األمومـة   ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة و   : 1)(اًمكـرر ) 144(مادة  

تكون له الشخصية االعتبارية المستقلة      األمومة و  يسمى صندوق رعاية الطفولة و    
تنتهـي   ، و  تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولـة         و ، موازنة خاصة  و

  . ُيرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى ، و بنهايتها
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسـة األمـين العـام          :  2)()أ(اًمكرر) 144(مادة  

 دارة الـصندوق و   يصدر بتشكيل مجلس إ    ، و  األمومة للمجلس القومي للطفولة و   
تكـون مـدة مجلـس إدارة        ، و  نظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء       

  .الصندوق ثالث سنوات قابلة للتجديد 
إدارة الصندوق هو الجهـة المهيمنـة علـى         مجلس   : 3)()ب(اًمكرر) 144(مادة  

  ـ: له على وجه الخصوص ما يأتي شئونه، و
  .وق  اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصند-1 
  .مستشفيات خاصة بالطفل  مدارس و  إنشاء دور إيواء و–2 
 معـارض و   أسواق خيرية و   حفالت و  إنتاجية و   إقامة مشروعات خدمية و    –3 

ذلك بعـد   ، و األمومة مباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة و 
  .الحصول على التصريح من الجهات المعنية 

  .األمومة  الجهات المهتمة بالطفولة و توزيع إعانات على -4 
  . القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل -5 

  ـ: تتكون موارد الصندوق مما يأتي : 4)()ج( اًمكرر) 144(مادة 
  . المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق )أ (
  .هذا القانون مقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في   الغرامات و)ب(
  .التي تخصص له أو تؤول إليه  العقارات  عوائد استثمار أموال الصندوق و)ج(
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دارة الـصندوق   إالوصايا التي يقرر مجلس      تبرعات و ال اإلعانات و   الهبات و  )د(
الوصايا من جميع أنـواع      التبرعات و  اإلعانات و  تعفى هذه الهبات و    ، و  قبولها

  .الضرائب 
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األخرى، مواد ألتضمن مشروع تعديل قانون الطفل بعض 

عند مناقشة التعديالت رؤى نقلها كمواد إضافية  هأن إال
 نص عليها ) المدنية األحوال قانون – قانون العقوبات (أخرى بقوانين 

 المواد الواردة بالملحق  وهى2008 لسنة 126بالقانون
  التالي

  
======           ============================  

==========================                    
=======================                       
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  ملحق
  

  
 قانون  إلى   2008 لسنة   126بموجب القانون    ما أضيف   :والأ

  .1937 لسنة 58 الصادر بالقانون رقم العقوبات
  

  :كاآلتي مكرر نصها 242 مادة برقم أضيفت •
 بأي عقوبـة    ودون اإلخالل  من قانون العقوبات     61 مراعاة حكم المادة     مع

أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثـة أشـهر وال           
تجاوز سنتين أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه كل من  

 من قـانون العقوبـات عـن        242 ،241مادتين   الجرح المعاقب علية في ال     أحدث
  .إجراء ختان ألنثىطريق 

 
  

  : كاالتى نصها291 مادة برقم أضيفتكما  •

 االسـتغالل   بـه أو  يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من االتجار          
 والتجارب العلميـة،   أو استخدامه في األبحاث      الجنسي أو التجاري أو االقتصادي    

  .ته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطرويكون للطفل الحق في توعي
ومع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها في قـانون آخـر، يعاقـب               
بالسجن المشدد مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمـسين ألـف                
جنيه وال تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفالً أو اشتراه أو عرضـه للبيـع،                 

و نقله باعتباره رقيقاً، أو تحرش به أو استغله جنسياً أو  وكذلك من سلمه أو تسلمه أ     
تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك مـن األغـراض غيـر                

  .الخارج، ولو وقعت الجريمة في ةالمشروع
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ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعالً من األفعال المذكورة في الفقرة السابقة            
  .ذلكريمة بناء على أو حرض عليه ولو لم تقع الج



 تـضاعف   الطفل،قانون   مكرراً من    116ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة      
  .الوطنية ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود العقوبة إذا

 يعاقـب   إليـة، القانون المـشار     مكرراً من    116 ةومع مراعاة أحكام الماد   
اء جسده أو جزء منـه، وال       بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعض         

  .عنهيعتد بموافقة الطفل أو المسئول 
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      2008 لـسنة    126بموجـب القـانون      ما اضـيف   :ثانياً
  بشأن األحوال المدنية  1994  لسنة 143 القانون رقم إلى

  
  :كاآلتي مكرر نصها 31مادة جديدة برقم  أضيفت •

  
زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمـاني عـشرة سـنة            ال يجوز توثيق عقد     

  .ميالدية كاملة
 الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما        إجراء الفحص وتكفل الدولة   

، نـسلها من األمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو علـى صـحة                
 بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك األمراض وإجراءات الفحـص           وإعالمها

وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة باالتفـاق مـع وزيـر        
  .العدل

 الموثق ما   إلى الزواج   فيوال يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان          
  يدل على تمام الفحص الطبي المشار إلية في الفقرة السابقة 

ب تأديبيـا   يعاقمع عدم اإلخالل باى عقوبة جنائية ينص عليها قانون آخر           و
  .المادةكل من وثق زواجاً بالمخالفة ألحكام هذه 
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  فهرس قانون الطفل

  
   4 :2           أحكام عامة :           :األولالباب 

  
   11 : 5          الرعاية الصحية للطفل:   الباب الثاني  

  
   18: 12          الرعاية اإلجتماعية:    الباب الثالث

  
   21 : 19               الطفل  تعليم :    الباب الرابع

  
    25 : 22      رعاية الطفل العامل واألم العاملة:   الباب الخامس

  
   28 : 26       حماية وتأهيل الطفل المعاق:  الباب السادس 

  
   30 : 29            ثقافة الطفل:   الباب السابع 

  
   46 : 31         المعاملة الجنائية للطفل :    الباب الثامن 

  
   48 : 47     المجلس القومي للطفولة واألمومة:   الباب التاسع 

  
      49              :  ملحق          

  
   50:51            :العقوباتقانون ما أضيف إلى 

  
   52                    :المدنيةقانون األحوال ما أضيف إلى 

  
     53                   :الفهرس  
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