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 مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن  

 االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب بتعديل 

 الطفل بشأن 2012 لسنة( 37) رقم القانونمن  (60نص املادة )

 

 خمتصر تنفيذي

 النص كما ورد يف أصل القانون:

 

 األطفال يف التجمعات واملسريات واملظاهرات اليت يكون الغرض منها سياسيًا". "حيظر استغالل

 

 

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

حيظر استغالل األطفال يف التجمعات واملسريات واملظاهرات اليت يكون الغررض منهرا سياسريام  مرا     

ومراحر  اتختباةرات ةكا را هرو ها     حيظر اسرتغالم  يف العاايرا اتختباةيرا يفو يف سراجر ءاررا ات      

 ويفشكاما.

 

 التوصية:

 ترى املؤسسا املوا قا الى ما اا  يف اتقرتاح ةقاخون وتععي  خص الفقرة  التالي:

حيظر استغالل األطفال يف التجمعات واملسريات واملظاهرات اليت يكون الغرض منها سياسيام  ما 

ساجر ءارا ات ومراح  اتختباةات ةكا ا هو ها  حيظر استغالم  يف العاايا اتختباةيا يفو يف

 ويفشكاما.
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 املذكرة الشارحة

 

 :مقعما

تثمينًا للجهود اليت يوليها جملس النواب املوقر يف    ما يتعلق ةاملساج  ذات الصرلا ققروا اسخسران    

ةااتبررا ا املؤسسررا العسررتو يا الحلررامنا قمايررا اققرروا واقريررات العامررام ومرر   امرر  التقررعير      

 لسرنا ( 37    قر  ( مر  القراخون  60خرص املرادة    لالاتبا ات اليت يرمي ءليهرا اتقررتاح  ةقراخون ةتعرعي      

الطفر م وةنرا ع الرى طلرة شنرا شرؤون املرريفة والطفر  ةراالسم  ران املؤسسرا الوطنيررا             ةشرنن  2012

ققوا اسخسان حتي  مرجياتها حول اتقرتاح ةقاخون سالف اسشا ة للجنا املروقرةم واعرعا يف اتاتبرا     

 .يفحكام العستو  والصكوك واتتفاقيات العوليا ققوا اسخسان ذات الصلا

 

للمؤسسررا الوطنيررا مرر   ررالل مررا تحلررمنتن يفحكررام قرراخون ءخشرراجها  قرر                 وملررا  اخررو الوتيررا املقررر ة

 ( تنص الى يفن للمؤسسا الوطنيا:12وةالتحعيع الفقرة  ب( م  املادة   2014( لسنا 26 

التشررريعات والررنظ  املعمررول ةهررا يف اململكررا املتعلقررا ققرروا اسخسرران والتوهرريا       د اسررا"

 اها  يمرا يتعلرق ةاتسراا هرلا التشرريعات مر  الت امرات         مناسبامراها تةالتععيالت اليت 

التوهيا ةاهعا  تشريعات اعيعة ذات هلا  ااململكا العوليا ققوا اسخسانم  ما يكون م

 ".ققوا اسخسان

 

 ان املؤسسرا ترو د مرجياتهرا  يمرا يتعلرق ةتعرعي  القراخون   رلًة يف اتاتبرا  املعرايري العوليرا             والينم

 ققوا اسخسان ذات العالقام وذلك  و ق التفصي  التالي:
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 )املادة األوىل(

 (:60مادة )

 النص كما ورد يف أصل القانون:

 

 األطفال يف التجمعات واملسريات واملظاهرات اليت يكون الغرض منها سياسيًا". "حيظر استغالل

 

 

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

حيظر استغالل األطفال يف التجمعات واملسريات واملظاهرات اليت يكون الغررض منهرا سياسريام  مرا     

ومراحر  اتختباةرات ةكا را هرو ها     حيظر اسرتغالم  يف العاايرا اتختباةيرا يفو يف سراجر ءاررا ات      

 ويفشكاما.

 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

املؤسسا الوطنيا ققوا اسخسان ةنن حقوا األطفال تتطلة محايا  اهرام تتلرف ار  ةراقي      ترى

اققوا يف محلموخها وطبيعتهام ءذ يتطلة ءشبااها تو ري ةيئا هرحيةا وخفسريةا وااتماايةرا سرليمام     

  وتررةيته  يف  ستمرا  يف حتسني حالا األطفال دون متيير م  حلرال ار  تنشرئته    وهلا ما يعاو ءىل ات

 نف السالم واألم م وءةعاده  ا  مظاهر اتستغالل اليت قع تعرعه  للبطرم وتؤ ع الرى ارعم   

م وهر  يف طرو  تشركي  واريه  السياسري     موع  التجاذةرات السياسريا   اواز زج األطفال يفو وععه  يف 

العناهرر األهريلا قمايرا حقهر  يف       مر  اتسرتغالل السياسري ي عرع مر  يفهر      حيث يفن محايا األطفال 

ام يف ةنا  ااتم  وات تقا  ةنم وهرلا مرا يف رع اليرن دسرتو       البقا  والنما م ليكوخوا قاد ي  الى اسسه

"األسررة يفسراا ااتمر     مملكا البحرري  يف الفقررة  يف( مر  املرادة اةامسرا منرن والريت خصرو الرى يفن:          

العي  واأل الام حيفظ القاخون  ياخهرا الشررايم ويقروو يفواهررها وقيمهرام وحيمري يف  لرها        قوامها 

همررال األدةرري واشسررماخي  األمومررا والطفولررام ويراررى الررنه م وحيميررن مرر  اتسررتغاللم ويقيررن اس    

( م  القاخون حم  التععي  لتتفق ةللك م  الرنص العسرتو و املنروا    1والروحي"م وما ترمجتن املادة  

 انن.
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( 60وتتفق املؤسسا الوطنيا م  ما و د م  تععي  الرى خرص املرادة     

م  القاخون املشا  ءلينم وتررى ةرنن ذلرك التعرعي  يتماشرى مر  الت امرات اململكرا العوليرا الناشرئا ار             

اتفاقيرا  اخحلمامها يفو تصعيقها الى املعاهعات العوليرا ذات العالقرا اسراج  حقروا اسخسران ويفةرزهرا       

الريت اخحلرمو مرا     و 1989ملتحعة ققوا الطف  اليت ااتمرعتها اشمعيرا العامرا يف خرو مم ارام      األم  ا

( 37م ويفهبحو ةللك ا  ا مر  التشرري  الروطف و قرا للمرادة       1991اام  حكوما مملكا البحري  يف

م  العستو م لتكتم  ةللك مظلا اقمايرا القاخوخيرا للطفر  مر   ا را يفوارن اتسرتغالل الرلو قرع          

 ط ةن سوا   ان ذلك اقاة  يفو ةعون مقاة .حيي

( م  ذات القاخون لتتوا ق م  التععي  69ترى ءمكاخيا النظر يف خص املادة  ءت ءن املؤسسا الوطنيا 

 ( م  القاخون.60املقرتح الى خص املادة  

 

 

*  *  * 
 

 


