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 ت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأنمرئيا

 بإصدار قانون الطفل 2012( لسنة 37االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 

 

 " ملخـــص تنفيــــذي "

 

النواب املوقر يف كل ما يتعلق باملسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان تثمينًا للجهود اليت يوليها جملس 

باعتبااا ا املسةسااة الرةااتو ية الحلااامنة قمايااة اققااوق ماقريااات العامااةي مماا  كاماال التقاارير   

 2012( لسانة  37لالعتبا ات اليت يرمي إليهاا اققاحاب بقاانون بتعاريل بعاا  الاان القاانون  قا           

 نه يستبرل حمل  املرفقة بهي جاء اسب ما م د يف املذكرة اإليحلااية بإصرا  قانون الطفلي مالذ

"مزا ة اقوق اإلنسان" با "املسةسة الوطنية ققوق اإلنسان" نظاراا إللاااء الاوزا ةي كماا  ناه املقاحب       

جاء ليعير توزيا  اقتتصاصاات ماملهاان باو الاوزا ة املعيناة بلاسمن الطفال زثلاة يف مزا ة العمال           

قجتماعيةي ماملسةساة الوطنياةي مذلان ماط منطلاق  تمياة تواجار جهاة  تعنا  حبقاوق           مالتنمية ا

باجمللسي فإن املسةسة الوطنياة ييال    شسمن املر ة مالطفلالطفل ممحايتهاي مبناءا عل  طلب جلنة 

مرئياتهااا اااول امللاارمو بقااانون للجنااة املااوقرةي مارااعة يف اقعتبااا   الااان الرةااتو  مالصاالو         

 لرملية ققوق اإلنسان ذات الصلة.ماقتفاقيات ا

 

حمال البياان يف املوارا      اققحاب بقانونمعليهي فإن املسةسة الوطنية ةتقصر مرئياتها اول  الان 

عل  اقوق اإلنسان مارياتاه اسةاةايةي  ماا يف ماا عارا ذلان       مباشراا  اليت ترى  ن هلا مساةاا  م تأثرياا 

ة مالصياغة القانونية إىل اللجنة املختصة مبجلسال  املاوقر   فإنها ييل ما يتعلق باملالاظات اللللي

 .كونها صااب اقتتصاص اسصيل يف تذا اللأن

 

 :التالي اإلجيازمذلن عل  
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 ( من االقرتاح بقانون55(، )51(، )19(، )18(، )12(، )11أوًلا: املواد )

 (51(، )21(، )11املواد )

مط ايث املبر  عل  إشراكها يف عحلوية اللجنة الوطنية للطفولة مجملاس   املسةسة الوطنية تتفق

الااوزا ات ماسجهاامحة اقلوميااة املعنيااة  ماإدا ة مركاامح محايااة الطفاال مالااذيط يحلاامان يف عحلااويته 

ممسةسات اجملتم  املرني ذات الصلةي إق  نها تسكر عل   تمية  ق تلون تذا العحلوية تتعا ض م  

بها يف قانون إنلاائها م"مباادب باا يس" الايت تعار مرجعااا قانونياا لعملاها ماط          اتتصاصاتها املنوطة 

 .جانبي ماقتتصاصات املنوطة باللجنة الوطنية للطفولة ممركمح محاية الطفل مط جانب آتر

 (19(، )18املادتني )

تتفق املسةسة الوطنية مط ايث املبر  مط اعتبا  دم  اقحلانة تو امللان املخصص لرعاية اسطفاال  

كماا تاو ما د يف    ةاط الرابعاة  كما جاء يف نص اققاحاب بقاانوني بارًلا ماط      ةط الثالثةملط ت  دمن 

صاايل  صاال القااانوني إق  نااه يلاامحن يف تااذا اللااأن الرجااوو للجهااة اقلوميااة صاااابة اقتتصاااص اس 

 .لوقوف عل  مرئياتها يف تذا اللأنل

كما  ن املسةسة الوطنياة تارى  ن مناهاا اتتصااص الرقاباة الرم ياة علا  دم  اقحلاانة تاو  مار           

( مط 12متاقق يف   ض الواق  مبللل  مة  م مشل مفق ما نصت عليه الفقرتو  د( م ز( يف املادة  

 قانون إنلائها.

 (55املادة )

مالاذي يقحلاي بوجاوب  ن يقاون      املقاحب  يف الاوا د  الانص  ما   املبر  ايث مط الوطنية املسةسة تتفق

عااط جهااود املركاامح  تقااا ير دم يااة كاال ثالثااة  شااهرجملااس إدا ة مركاامح محايااة الطفاال بإعااراد 

إق  نه يستاسط  ن تلون تلن التقاا ير ةانوية  م نصان ةانوية علا   قال        يم نلطته مةائر  عماله

 مرئياتهاا  علا   للوقاوف  اسصايل  اقتتصااص  صااابة  اقلومية للجهة الرجوو ررم ة م  تقريري

 الصاياغة  م ةالوب  لتتفاق  البياان  حمال  املاادة  صاياغة  إعادة اةتاسان إىل باإلرافة ذلني خبصوص

 .اللأن تذا يف السلمية القانونية
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 ( من االقرتاح بقانون56(، )43(، )38(، )23(، )21(، )20: املواد )ثانًيا

منااات املسةسااة اتتصاصااات  م   املقااحب مالاايت  لتعااريالت الااوا دة يف  اتاارى املسةسااة الوطنيااة  ن   

صالايات إشرافية  م  قابية بالتلا   م  اجلهات اقلومية املختصة يف تنفيذ بعا  الان قانون 

متاققة عل    ض الواق  بصو ة  كثر دقاة معلا   او      تعريالت ن جوتر تلن  ي إقحمل الر اةة

مط قاانون   (12شامل متفصيلي مفق ما نصت عليه  الان البنود  ب(ي  ج(ي  تا(ي  م(ي  ز( يف املادة  

 إنلاء املسةسة الوطنية.

 

 ( من االقرتاح بقانون54(، )40(، )28(، )26(، )25(، )22: املواد )ثالًثا

لتعاريالت الايت تحلامنها املاوا د امللاا  إليهاا  عاالا ق ؤاس  م تاسثر علا            ترى املسةساة الوطنياة  ن ا  

اققوق ماقريات العامة املتعلقة بفئة اسطفالي مإمنا تي تعريالت شللية جاءت نظاري إلاااء "مزا ة   

اقااوق اإلنسااان" مالاايت نقلاات اتتصاصاااتها "للجنااة العليااا ققااوق اإلنسااان" الاايت تر ةااها "مزا ة         

ًلا عااط دمااا مزا ة العماال ممزا ة التنميااة اقجتماعيااة ياات مساام  "مزا ة العماال  اخلا جيااة"ي فحلاا

 مالتنمية اقجتماعية".

معليهي فإن املسةسة الوطنية تستاسط اةتاراث مادة جريرة يف اققحاب بقانون تقحلاي باةاتبرال   

عبا ة  الوزا ة املعنية بلسمن الطفال( حمال عباا ة  مزا ة اقاوق اإلنساان مالتنمياة اقجتماعياة(ي        

ة(  ينما معبا ة  الوزير املعين بلسمن الطفل( حمل عبا ة  مزير اقوق اإلنسان مالتنمية اقجتماعي

مجرت يف تذا القانوني منعاا للتلرا  ماإلطاللاة يف املقاحبي متاو اسمار الاذي يتفاق ما  الانها السالي           

( مط املقحب 40الذي ةلله امللرو الباريين يف صياغة القوانو مالتلريعات الوطنية. كما  ن املادة  

عبا ة  مزير الثقافة(ي يف او  ن اةتبرلت عبا ة  مزير شسمن اإلعالن متيئة الثقافة ماآلثا ( حمل 

  (.اقة  الرمسي للهيئة تو  تيئة الباريط للثقافة ماآلثا 
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 الشارحـــــة " املذكـــرة" 

 

 :قرمةامل

املوقر يف كل ما يتعلق باملسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان  النوابتثمينًا للجهود اليت يوليها جملس 

باعتبااا ا املسةسااة الرةااتو ية الحلااامنة قمايااة اققااوق ماقريااات العامااةي مماا  كاماال التقاارير   

 2012( لسانة  37يرمي إليهاا اققاحاب بقاانون بتعاريل بعاا  الاان القاانون  قا           لالعتبا ات اليت 

يستبرل حمل  نه  املرفقة بهاسب ما م د يف املذكرة اإليحلااية مالذي جاء  يبإصرا  قانون الطفل

با "املسةسة الوطنية ققوق اإلنسان" نظاراا إللاااء الاوزا ةي كماا  ناه املقاحب        "مزا ة اقوق اإلنسان"

جاء ليعير توزيا  اقتتصاصاات ماملهاان باو الاوزا ة املعيناة بلاسمن الطفال زثلاة يف مزا ة العمال           

ماط منطلاق  تمياة تواجار جهاة  تعنا  حبقاوق        عيةي ماملسةساة الوطنياةي مذلان    مالتنمية اقجتما

باجمللسي فإن املسةسة الوطنياة ييال    شسمن املر ة مالطفلمبناءا عل  طلب جلنة الطفل ممحايتهاي 

مرئياتهااا اااول امللاارمو بقااانون للجنااة املااوقرةي مارااعة يف اقعتبااا   الااان الرةااتو  مالصاالو         

 ماقتفاقيات الرملية ققوق اإلنسان ذات الصلة.

( 19 ( 18م  (12( م 11يتحلاامط اةااتبرال نصااوص املااواد   آناان البيااان  اققااحاب بقااانونمايااث  ن 

( ماااط 56( م 55( م 54( م 51( م 43( م 40( م 38( م 28( م 26( م 25( م 23( م 22 ( 21م  (20م 

 بإصرا  قانون الطفل. 2012( لسنة 37القانون  ق   

للمسةساة الوطنياة ماط تاالل ماا تحلامنته  الاان قاانون إنلاائها  قا                          مملا كانت الوقياة املقار ة  

 ( تنص عل   ن للمسةسة الوطنية:12مبالتارير الفقرة  ب( مط املادة   2014( لسنة 26 

د اةة التلريعات مالنظ  املعمول بها يف اململلة املتعلقة حبقاوق اإلنساان مالتوصاية    "

تاصاة فيماا يتعلاق باتسااق تاذا التلاريعات ما          مناةابةي راتاا  تبالتعريالت الايت  

التوصية بإصرا  تلاريعات   االتمحامات اململلة الرملية حبقوق اإلنساني كما يلون هل

 ".جريرة ذات صلة حبقوق اإلنسان

 املوارا  حمال البياان يف    اققحاب بقانونمعليهي فإن املسةسة الوطنية ةتقصر مرئياتها اول  الان 

 ماا يف ماا عارا ذلان     ي اقوق اإلنساان مارياتاه اسةاةاية    عل مباشراا ةاا  م تأثرياا اليت ترى  ن هلا مسا

مبجلسال  املاوقر    املختصةاللجنة مالصياغة القانونية إىل فإنها ييل ما يتعلق باملالاظات اللللية 

 .صااب اقتتصاص اسصيل يف تذا اللأن اكونه

 

 :مذلن عل  التفصيل التالي

  



 

5 
NIHR_BH © 25-5-2016 

 ( من االقرتاح بقانون55(، )51(، )19(، )18(، )12) (،11أوًلا: املواد )

 (:11مادة )

 بقانون: االقرتاحالنص كما ورد يف 

 مزيار العمال مالتنمياة اقجتماعياة    تللل جلنة مطنية للطفولةي بقرا  مط جملس الوز اء برئاةاة  

ماملسةسااة  ي ممزا ة الراتليااةيالعماال مالتنميااة اقجتماعيااةمتحلاا  يف عحلااويتها زااثلو مااط مزا ة 

مزا ة  مممزا ة الحبية مالتعلي ي ماجمللاس اسعلا  للمار ةي مالنياباة العاماةي       يالوطنية ققوق اإلنسان

ي ممزا ة الصاااةي ممزا ة العاارل ماللااسمن اإلةااالمية ماسمقااافي ممزا ة اخلا جيااةي    شااسمن اإلعااالن 

املاارني املختصااة ي معحلااويط مااط مسةسااات اجملتماا   ممزا ة اللااباب مالريارااةمجامعااة الباااريطي 

 .بالطفولة

 

 (:12مادة )

 بقانون: االقرتاحالنص كما ورد يف 

 ختتص اللجنة الوطنية للطفولة مبا يلي:
 للعمال علا  النهاوض بأمرااو اسطفاال يف زللاة البااريط        اقحاب اةحاتيجية مطنية للطفولة  -1

جمهاا الايت ختارن متحلامط     تساعر اجلهات املعنية بالطفولة عل  تطوير متعمحيمح ملارمعاتها مبرا 

ماليت كفلتها هل  اللريعة اإلةالمية مكلفها دةتو  زللة الباريط م كرتها  اقوق الطفل

 .املواثيق الرملية دمن ؤييمح

الطفولة يف اجملاقت اقجتماعية مالحبوية  لقطاو صر مد اةة امللاكل ماقاتياجات اسةاةية  -2

 يرير املللالت مالتاريات اليت تواجه تاذا القطااوي  مالصاية مالنفسية ماجلسرية املختلفة م

التلااريعات مالتوصاايات إىل اجلهااات  السياةااات ماقااحاب اقلااول املناةاابة هلااا مبااا يف ذلاان اقااحاب  

 الرمسية املختصة يف زللة الباريط.

 التنسيق مالتعامن بو خمتلن اسجهمحة اقلومية ماملسةسات استلية فيما يتعلق بالطفولة. -3

إجياد آليات جريرة مفعالة مط  جل تعمحيمح التعامن مالتنسيق بو مجي  اسطراف املعنية بعملية   -4

 .مناء اسطفال ممحايته 

 .إجياد آلية لتقيي  مباد ات قطاو الطفولة بارض جعلها  كثر فاعلية -5

يف جماال الطفولاة   التعامن م  املنظمات ماهليئات اإلقليمية مالعربياة مالرملياة املختصاة العاملاة      -6

 ماقةتفادة مط ترباتها مبراجمها لتاقيق  ترافها.

العمل عل  إنلاء قاعرة معلومات تفصيلية للل ما يتعلق بالطفولة يف زللة البااريط مالساعي    -7

 جهمحة املعنية اقلومية ماستلية.إىل متابعة يريثها بالتنسيق م  كافة اس

إعراد التقا ير الوطنية اخلاصة باقتفاقيات الرملية اليت مقعت عليها اململلةي متاصة اقتفاقياة   -8

 الرملية ققوق الطفل.
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 (:51مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 العمال  مزيار  ماط  قارا   مبوجاب  ةانوات  ثالث كل يللل إدا ة جملس الطفل محاية ملركمح لوني

 ماسمقااافي اإلةااالمية ماللااسمن العاارل مزا ات عااط زااثلو  عحلاااء ميحلاا  ياقجتماعيااة مالتنميااة

اإلعااالني  شااسمن ممزا ة اقجتماعيااةي مالتنميااة مالعماال مالتعلااي ي مالحبيااة الصاااةي م مالراتليااةي

 اجملتما   مسةساات  مياثالن  معحلاويط  للمار ةي  اسعلا   ماجمللاس  يماملسةسة الوطنية ققوق اإلنسان

 .املرني

 املؤسسة الوطنية: مرئيات

حبقاوق اإلنساان لفئااات   املسةساة الوطنياة علاا   تمياة إشاراكها يف اللجاان الوطنيااة املعنياة        تتفاق 

كااون  ن تلاان العحلااوية تولاار عمًلااا   م املراكاامح املعنيااة حبمايااة اااق مااط اقااوق اإلنسااان حمااردةي

ماملسةساة الوطنياة    تلا كياا بو اجلهات اقلومية املعنية ممسةسات اجملتما  املارني ذات العالقاة   

ققوق اإلنساني متو اسمر الذي يلقي بظالله إجيابياا عل  تعمحيمح ممحاية اقوق اإلنسان لتلن الفئة 

يريااراا يف منظومااة الرملااةي إق  نااه ميف مجياا  اساااوال يلاامحن  ن ق تلااون تااذا العحلااوية يف اللجااان   

قانون إنلائها مالذي تستمرا مط  تتعا ض ماتتصاصاتها املنوطة يف  م املراكمح املتخصصة الوطنية

مبااادب بااا يس املتعلقااة مبركاامح املسةسااات الوطنيااة لتعمحياامح ممحايااة اقااوق اإلنسااان ذات الصاالة  

 باعتبا   ن تذا املبادب تي مبثابة دةتو  دملي لعملها.

تتفق مماط اياث املبار  علا  إشاراكها يف عحلاوية اللجناة        ممط تذا املنطلقي فإن املسةسة الوطنية 

الااوزا ات  ان يف عحلااويتيهماحلااممالااذيط ي مركاامح محايااة الطفاالجملااس إدا ة م للطفولااة الوطنيااة

ماسجهمحة اقلومية املعنية ممسةسات اجملتم  املرني ذات الصلةي إق  نها تسكر عل   تمية  ق تلون 

م  اتتصاصاتها املنوطة بهاا يف قاانون إنلاائها ماط جانابي ماقتتصاصاات       تتعا ض تذا العحلوية 

( مط 8( البنر  12مط جانب آتري قةيما  ن املادة   ممركمح محاية الطفل باللجنة الوطنية املنوطة

اخلاصااة  ةاققااحاب بقااانون قاار  مكلاات للجنااة الوطنيااة للطفولااة مهمااة إعااراد التقااا ير الوطنياا    

ي متو اتتصاص يتعا ض م  عمل باقتفاقيات الرملية اليت انحلمت إليها اململلة ذات الصلة بالطفل

املسةسات الوطنية ققوق اإلنسان اليت تتخذ ماط مباادب باا يس مرجعااا قانونيااا لعملاهاي اياث  ن        

تلان املبااادب قار  قاارت علا   نااه ق جياوز  ن تقااون املسةساة الوطنيااة بإعاراد التقااا ير املتولارة عااط        

إباراء الار ي   هاا م جيوز هلا  ن تتلاام  مع  اقتفاقيات الرملية ققوق اإلنسان برًلا عط اقلومةي إق  نها

ي كاون  ن املسةساة الوطنياة ملقا  علا  عاتقهاا مبوجاب قاانون إنلاائها تقاري            ماملالاظات فيهاا 

تقا ير موازية إىل التقا ير الوطنياة لاذات اللجاان الرملياة ذات الصالة حبقاوق اإلنسااني اسمار الاذي          

لوطنياة للطفولاة جملاس    ويتها يف اللجناة ا جيب  ق يتعا ض ما تو منوط بها يف قانون اإلنلاء بعحلا 

 إدا ة مركمح محاية الطفل.
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( ماط اققاحاب بقاانون تارى املسةساة الوطنياة  نهاا حباجاة إىل إعاادة          12كما  نه عوداا علا  املاادة    

صاااياغة ماااط النااياااة القانونياااة يف املوارااا  املساااتارثة  م املقحااااةي كاااون  ن بعاااا ماااط تاااذا 

 معرن الوروب. العموميةمتس  بالاموض ت الوا دة اقتتصاصات

تتفاق ماط اياث املبار  علا  إشاراكها يف عحلاوية اللجناة الوطنياة          ي فاإن املسةساة الوطنياة    معليه

الااوزا ات ماسجهاامحة  مايحلاامان يف عحلااويته مجملااس إدا ة مركاامح محايااة الطفاال مالااذيط للطفولااة

اقلومية املعنية ممسةسات اجملتما  املارني ذات الصالةي إق  نهاا تسكار علا   تمياة  ق تلاون تاذا          

م"مبادب با يس" اليت تعار مرجعااا    العحلوية تتعا ض م  اتتصاصاتها املنوطة بها يف قانون إنلائها

 ممركمح محاية الطفل للطفولة مط جانبي ماقتتصاصات املنوطة باللجنة الوطنية قانونيا لعملها

 .مط جانب آتر

 

 (:18مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

. الثالثااةللاحلااانة كاال ملااان مناةااب يصااص لرعايااة اسطفااال الااذيط   يبلاااوا ةااط   عتاارب دا اي

مالتنمياة اقجتماعياة مالايت تقاون بالرقاباة ماإلشاراف        العمال مترتص تذا الارم  ماط قبال مزا ة    

 .كما تقون املسةسة الوطنية بمحيا ات  قابية دم ية عليها عليها
 .اسالان مالقرا ات التنفيذية اخلاصة بذلن مالتنمية اقجتماعية العملمزير ميصر  

 

 (:19مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 تهرف دم  اقحلانة إىل يقيق اسغراض اآلتية:

  عاية اسطفال اجتماعيًا متنمية مواتبه  مقر اته . -1

تهيئة اسطفال بارنيًا مثقافياًا منفسايًا م تالقياًا تهيئاة ةاليمةي مباا يتفاق ما   تاراف اجملتما              -2

 مقيمه الرينية.

 .تعلي  اسطفال مفق مناتا تعليمية تتناةب م عما ت  يف كل مرالة ات  ةط الثالثة -3

 طفال لتنلئته  تنلئة ةليمة.نلر الوعي بو  ةر اس -4

 تقوية متنمية الرمابط اقجتماعية بو الرا  م ةر اسطفال. -5

 العمال مزيار  ميصر  بتارير الوةائل ماسةاليب اليت تلفل يقيق اسغراض السابقةي قرا  ماط   -6

 .ي ممزير الحبية مالتعلي مالتنمية اقجتماعية
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 مرئيات املؤسسة الوطنية:

ماط اعتباا  دم  اقحلاانة تاو امللاان املخصاص        ماط اياث املبار     الوطنياة  ناه ق راري   تارى املسةساة   

 ةاط الرابعاة  ماط   ي بارًلا كماا جااء يف ناص اققاحاب بقاانون      ةط الثالثةلرعاية اسطفال ملط ت  دمن 

كمااا تااو ما د يف  صاال القااانوني إق  نااه يلاامحن يف تااذا اللااأن الرجااوو للجهااة اقلوميااة صاااابة         

اقتتصاص اسصيل للوقوف عل  مرئياتها يف تذا اللأني كما  ن املاذكرة اإليحلاااية املرفقاة ما      

 اققحاب بقانون قر تلت مط  ي إشا ة  م توريح هلذا التعريل.

لوطنية مقياة القياان بالمحياا ات الرقاباة الرم ياة علا  دم  اقحلاانة         ما فيما يتعلق مبنح املسةسة ا

( مط املقحب حمل الر اةةي فقر تاال الانص ماط يريار املقصاود بعباا ة       18مفق ما جاءت به املادة  

مقر  مبللل  مشل م مة  للمسةسة  املقحب (ي فحلًلا عط  ن ذات اقتتصاصبمحيا ات  قابية دم ية 

 ( منه  ن للمسةسة الوطنية:د( الفقرة  12لائهاي ايث تنص املادة  الوطنية يف قانون إن

 صر اااقت انتهاكاات اقاوق اإلنسااني مإجاراء التقصاي الاالزني متوجياه انتبااا          "

اجلهات املختصة إليها م  تقري  املقحاات اليت تتعلق باملباد ات الرامية إىل مر  ار 

 ."ن موقن تلن اجلهات م دمد فعلهاهلذا اقاقتي معنر اققتحلاء إبراء الر ي بلأ

 كما  ن ذات املادة  عالا ميف الفقرة  ز( منها قر قر ت  يحّلا  ن للمسةسة الوطنية:

القيااان بالمحيااا ات امليرانيااة مفااق اسصااول املتبعااة لرصاار  مراااو اقااوق اإلنسااان يف  "

املسةسااات اإلصااالاية م ماااكط اقاتجاااز مالتجمعااات العماليااة مالاارم  الصاااية      

 ".عليميةي  م  ي ملان عان آتر يلتبه يف  ن يلون موقعًا قنتها  اقوق اإلنسانمالت

معليهي فإن املسةسة الوطنية تتفق ماط اياث املبار  ماط اعتباا  دم  اقحلاانة تاو امللاان املخصاص          

 ةاط الرابعاة  كماا جااء يف ناص اققاحاب بقاانوني بارًلا ماط         ةط الثالثةلرعاية اسطفال ملط ت  دمن 

كمااا تااو ما د يف  صاال القااانوني إق  نااه يلاامحن يف تااذا اللااأن الرجااوو للجهااة اقلوميااة صاااابة         

 اقتتصاص اسصيل للوقوف عل  مرئياتها يف تذا اللأن.

 ن املسةسة الوطنياة تارى  ن مناهاا اتتصااص الرقاباة الرم ياة علا  دم  اقحلاانة تاو  مار            كما

( مط 12ما نصت عليه الفقرتو  د( م ز( يف املادة  بللل  مة  م مشل مفق ممتاقق يف   ض الواق  

 قانون إنلائها.
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 (:55مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

كال ثالثاة  شاهر عاط نلااط املركامح بصاو ة عاماة           تقرياراً  الطفال  محاياة  مركامح   ئايس  يعر

ي م يحلاا تقريراا للتعاطي معهامبصو ة تاصة عط اقاقت اليت يستقبلها املركمح ماإلجراءات املتبعة 

 ماقلاول  معوقاات  ماط  املركامح  يواجاه  مماا  الساابقة  املالياة  السانة  تاالل  املركامح  نلااط  عاط  ةنويًا

 يف الوقت احملرد للل تقريار  اإلدا ة جملس عل  كل التقا ير بعرض ميقون اللأني تذا يف املقحاة

  ن علا   يبالنسبة للتقرير السنوي للور  املالي للمركمح املالية السنة انتهاء تا يخ مط شهريط تالل

 اجمللاس  مبالاظاات  ملافوعاً  اقجتماعية مالتنمية العمل مزير إىل التقرير برف  اجمللس تذا يقون

 .اللأن تذا يف يلمحن ما قختاذ عليه

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

إدا ة مركامح محاياة الطفال    تتفق املسةسة الوطنية ماط اياث املبار  ماط مجاوب  ن يقاون جملاس        

بإعااراد التقااا ير الرم يااة عااط جهااود املركاامح م نلااطته مةااائر  عمالااهي فحلااًلا عااط قيامااه بإعااراد   

التقا ير املالية اخلاصة بهي إق  نه مط املستاسط  ن تلون مرة إعراد التقا ير اخلاصة بنلاط املركمح 

هر تاي مارة قصارية إلعاراد مثال      ةنوية  م نصن ةنوية عل   قل تقريري ايث  ن مرة الثالثاة  شا  

تاذا التقاا يري كماا يلامحن الرجاوو للجهاة اقلومياة صااابة اقتتصااص اسصايل للوقاوف علا              

مرئياتها يف تذا اللأني كون  ن املذكرة اإليحلااية املرفقاة ما  اققاحاب بقاانون قار تلات ماط  ي        

ادة حمال البياان لتتفاق    إشا ة  م توريح هلاذا التعاريلي فحلاًلا عاط  ناه يستاساط إعاادة صاياغة املا         

 م ةلوب الصياغة القانونية السلمية يف تذا اللأن.

الرجاوو  م  الانص الاوا د يف املقاحبي ما  رارم ة       معليهي فإن املسةسة الوطنية تتفق مط ايث املبر 

خبصوص ذلاني باإلراافة إىل   لجهة اقلومية صاابة اقتتصاص اسصيل للوقوف عل  مرئياتها ل

 .صياغة املادة حمل البيان لتتفق م ةلوب الصياغة القانونية السلمية يف تذا اللأناةتاسان إعادة 
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 ( من االقرتاح بقانون56(، )43(، )38(، )23(، )21(، )20: املواد )ثانًيا

 (:20مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

يت  الحتيص لألشخاص الطبيعّيو  م اقعتبا ّيو بإنلاء دم  للاحلانة مفقًا لألالاان الايت يصار     

 .مالتنمية اقجتماعية العملبها قرا  مط مزير 
مجيب  ن يصر  القرا  مبنح الحتايص  م  فحلاه تاالل  ثالثاو يوماًا( ماط تاا يخ تقاري  الطلابي          

 املذكو ة  فحلًا للطلب.ميعترب عرن البت يف الطلب تالل املرة 

مجيوز ملط  فا طلبه صارااة  م الماًا الطعاط  ماان احمللماة املختصاة تاالل  ثالثاو يوماًا( ماط           

 تا يخ إعالنه بقرا  الرفا  م مط تا يخ انتهاء املرة احملردة للبت بالطلب.

را  ميلتمحن املرتص له بور  قئااة داتلياة تاالل  ثالثاو يوماًا( ماط تاا يخ صارم  الحتايص للا          

ي ميصار  بتاريار القواعار ماللارمط الايت جياب  ن       مالتنمياة اقجتماعياة   العملمزا ة تعتمر ماط  

بعر إطالو ي مالتنمية اقجتماعية العملتتحلمنها الالئاة النموذجية لرم  اقحلانة قرا  مط مزير 

 .املسةسة الوطنية ققوق اإلنسان مإبراء املالاظات

 

 (:21مادة )

 االقرتاح بقانون:النص كما ورد يف 

التفتيش الفاين ماإلشاراف املاالي     مالتنمية اقجتماعية العملبوزا ة تتوىل اسجهمحة الفنية املختصة 

 ماإلدا ي عل  دم  اقحلانةي للتاقق مط تنفيذ  الان تذا القانون مالقرا ات الصاد ة تنفيذًا له.
املسةسة الوطنية ققوق اإلنساان علا    مزا ة العمل مالتنمية اقجتماعية بعر إطالو كما تتوىل 

إتطا  الرا  مبا يتابو هلاا ماط  مجاه املخالفاة ما  إناذا تا بتصااياها تاالل مهلاة            اإلشراف انتائ

 .مناةبة يردتا هلا

 

 (:23مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

يف االاة مجاود خمااطر حمرقاة تهارد ةاالمة اسطفاال         مالتنمياة اقجتماعياة   العمال لاوزير  جيوز 

إغالق الرا  مسقتًا قو تصايح  تأيير مالاظات املسةسة الوطنية ققوق اإلنسانمبعر  مصاته 

 الور  تالل علرة  يان عملي ميلون قرا  اإلغالق نافذًا إذا   تمحل اسةباب.
املستعجلة تالل ثالثو يوماًا ماط تاا يخ     مجيوز لصااب الرا   ن يطعط يف القرا   مان حملمة اسمو 

 .إعالنه
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 (:38مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 الحبياة  مزا ة ماط  قارا   بهاا  ميصار   اململلة حمافظات كل يف للطفل ملتبات بإنلاء الرملة تتلفل

 مزا ة تتبا   اإلعاقاة  ذمي ماط  اسطفاال  ااتياجاات  فيهاا  يراعا   للطفال   نرياة  تنلأ كما مالتعلي ي

 مزيار  ماط  قارا   بهاا  العمال  متنظاي   إنلاائها  بليفياة  ميصار   اقجتماعية مالتنمية اإلنسان اقوق

 املعنيااة اجلهاااتم ماا  املسةسااة الوطنيااة ققااوق اإلنسااان بالتنساايق اقجتماعيااة مالتنميااة العماال

 .استرى

 

 (:43مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 بهيللاه  يحلا  " الطفال  محاياة  مركامح " يسام   مركامح  اقجتماعياة  مالتنمياة  العمال  بوزا ة ينلأ

ماخلا جياةي   يمالتعلاي   مالحبياة  مالصااةي  مالراتلياةي  العارلي  مزا ات عط فرعية ملاتب التنظيمي

 .ماملسةسة الوطنية ققوق اإلنسان

 

 (:56مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 العامة للنيابة فيجوز الوططي مااد ته املرجح مط كان  م للاماية عاجلة ااجة يف الطفل كان إذا

 يعارض   ن علا   العائلاة  تا ج الطفل  عاية بنقل مسقت قرا  إصرا  املركمح  ئيس طلب عل  بناءا

 اجلهاة   م اللاخص  لتاريار   م بلأنه القرا  قختاذ عمل يون  مل يف املختصة احمللمة عل  الطفل  مر

 .بها ماملللن نفقته ممقرا  دائمة  م مسقتة بصفة  عايته  م الطفل عل  باإلشراف امللمحمة

 تاربري  اقجتماعية بالتنسيق م  املسةسة الوطنياة ققاوق اإلنساان    مالتنمية العمل مزا ة متتوىل

 املعاملاة  لساوء  الطفل تعرض بسبب دائمةي  م مسقتة بصفة عائلتهي تا ج الطفل لرعاية آمط ملان

 . عايته املتولي  م الوالريط قبل مط

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

م  كامل التقرير للتعريالت الوا دة يف اققحاب بقانون مالايت يف جمملاها مناات املسةساة الوطنياة      

اتتصاصات  م صاالايات إشارافية  م  قابياة بالتلاا   ما  اجلهاات اقلومياة املختصاة يف تنفياذ          

يات بال  دن  شلن هلا تاأثري يف تعمحيامح ممحاياة    بعا  الان قانون الطفل حمل الر اةةي متي صالا

قةايما   2014( لسنة 26اقوق تذا الفئةي إق  نه مبالرجوو إىل قانون إنلاء املسةسة الوطنية  ق   

( منه ماليت اردت اتتصاصاتها عل  ةبيل التفصيل مالبيان ماليت منها  ن تقون املسةساة  12املادة  

 الوطنية با:
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 مالتوصية اإلنسان حبقوق املتعلقة اململلة يف بها املعمول مالنظ  التلريعات د اةة -ب"

 ما   التلاريعات  تذا باتساق يتعلق فيما تاصة مناةبةي تراتا اليت بالتعريالت

 بإصاارا  التوصااية هلااا يلااون كمااا اإلنساااني حبقااوق الرمليااة اململلااة التمحامااات

 ".اإلنسان حبقوق صلة ذات جريرة تلريعات

 مالرملياة  اإلقليمياة  باملعاتارات  مالتنظيمياة  التلريعية النصوص مالءمة حبث -ج"

 الساالطات إىل مالتوصاايات املقحاااات متقااري  اإلنساااني اقااوق مبسااائل املعنيااة

 التوصية ذلن يف مبا اإلنساني اقوق ممحاية تعمحيمح شأنه مط ما كل يف املختصة

 ".اإلنسان حبقوق املعنية مالرملية اإلقليمية اقتفاقيات إىل باقنحلمان

 انتبااا  متوجياه  الالزني التقصي مإجراء اإلنساني اقوق انتهاكات ااقت  صر -تا"

 مر  إىل الرامية باملباد ات تتعلق اليت املقحاات تقري  م  إليها املختصة اجلهات

 م دمد اجلهاات  تلان  موقان  بلاأن  الر ي إبراء اققتحلاء معنر اقاقتي هلذا ار

 ".فعلها

 تارى  ماا  مإاالاة  فيهاا  مالباث مد اةتها اإلنسان حبقوق املتعلقة الللامى لقيت   -م"

 تبصاري   م فعالي بللل متابعتها م  اقتتصاص جهات إىل منها إاالته املسةسة

 يف املعامناة   م اختاذتااي  علا   ممساعرته  اقتباو الواجبة باإلجراءات اللأن ذمي

 ".املعنية اجلهات م  تسويتها

 يف اإلنساان  اقاوق   مرااو  لرصار  املتبعة اسصول مفق امليرانية بالمحيا ات لقيانا   -ز"

 الصااية  مالارم   العمالياة  مالتجمعاات  اقاتجاز م ماكط اإلصالاية املسةسات

 اقااوق قنتهااا  موقعااًا يلااون  ن يف يلااتبه آتاار عااان ملااان  ي  م مالتعليميااةي

 ".اإلنسان

متفصايًلا زاا نصات علياه  الاان املاواد الاوا دة يف         مشولية تي اتتصاصات يف جمملها  كثر دقةم

لمسةساة الوطنياة متاققاة    ل املاراد مناهاا  اققحاب بقانون حمل الر اةةي مبالتالي فاإن الصاالايات   

ي فحلًلا عاط  ن  -الصاد  اريثاا -عل    ض الواق  دمن اقاجة إىل إجراء تعريالت عل  قانون الطفل 

القانون تي مط اتتصااص اجلهاة اقلومياة املعنياة لاذا ياأتي        بعا اقتتصاصات الوا دة يف مقحب

 دم  املسةسة الوطنية قاًقا باإلشراف مالرقابة عل   عماهلا.

معليهي فإن املسةسة الوطنية ترى  ن التعريالت املقحاة الاوا دة يف اققاحاب بقاانون حمال الر اةاةي      

لي مفق ما نصات علياه   يتفصامل مش تي متاققة عل    ض الواق  بصو ة  كثر دقة معل   و 

 مط قانون إنلائها. (12 الان البنود  ب(ي  ج(ي  تا(ي  م(ي  ز( يف املادة  
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 ( من االقرتاح بقانون54(، )40(، )28(، )26(، )25(، )22: املواد )ثالًثا

 (:22مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

مالتنميااة  مزياار العماال مزياار العاارل ماللااسمن اإلةااالمية ماسمقاااف قاارا ًا باقتفاااق ماا         يصاار 

( مط تذا القاانون صافة   21بتخويل بعا موظفي اسجهمحة املختصة امللا  إليها باملادة   اقجتماعية

 .مأمو ي الحلبط القحلائي

 

 (:25مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

نظامااًا للرعايااة البريلااةي يهاارف إىل تااوفري الرعايااة       مالتنميااة اقجتماعيااة  العماالمزا ة نلاا  ت

اقجتماعيااة مالنفسااية مالصاااية لألطفااال الااذيط االاات ظاارمفه  دمن اةااتمرا ت  يف  ةاارت         

 .بتنظي  الرعاية البريلة مالتنمية اقجتماعية العمل مزيرالطبيعيةي ميصر  قرا  مط 

 

 (:26مادة )

 االقرتاح بقانون:النص كما ورد يف 

يقصاار مبسةسااة الرعايااة اقجتماعيااة لألطفااال احملاارممو مااط الرعايااة اسةااريةي كاال دا  إليااواء  

اسطفااالي متلاامل احملاارممو مااط الرعايااة اسةاارية  م جمهااولي اسب  م اسبااويط  م اليتااام   م مااط يف  

 المه .

الي إىل  ن يت  خترجه متا  كانات   يف املسةسة إذا كان ملتاقًا بالتعلي  الع مجيوز اةتمرا  الطفل

 الظرمف اليت  دت إىل التااقه باملسةسة قائمة ماجتاز مراال التعلي  بنجاب.

بتاريار الالئااة النموذجياة لتلان املسةساات       مالتنمياة اقجتماعياة   العملمزير ميصر  قرا  مط 

 .مالبيانات اليت تتحلمنها

 

 (:28مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

بتخصاايص  ماااكط يف املراكاامح اقجتماعيااة بلافااة      مالتنميااة اقجتماعيااة  العماالمزا ة تلتاامحن 

حمافظات اململلة لتنفيذ ال  المحيا ة يعمل يف فاحات صابااية ممساائية طاوال اسةابوو مبتاوفري       

 .طاق  عمل خمتص
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 (:40مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

يلااون اظاار مااا يعاارض علاا  اسطفااال يف دم  السااينما ماسماااكط العامااة املماثلااة طبقااًا لللاارمط    

ي محيظار علا    مزير شسمن اإلعالن متيئة الثقافاة ماآلثاا   مالقواعر اليت يصر  بتاريرتا قرا  مط 

 املستالو ممريري دم  السينما ماملناتفعو مامللارفو علا  إقاماة اقفاالت ماملسائولو عاط إدتاال        

اجلمهو  السماب لألطفال برتول تذا الرم   م ملاترة ما يعرض فيهاا إذا كاان العارض حمظاو ًا     

عليه  طبقًا ملا تقر ا جهة اقتتصاصي كما حيظر اصطااب اسطفال عنر الرتول مللاترة تذا 

 .اسفالن  م اقفالت

 

 (:54مادة )

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

 مالتنمياة اقجتماعياة   العمال مزير  ئيس يعو مبوجب قرا  مط  ملركمح محاية الطفل يلون    -  

 بناءا عل  توصية جملس إدا ة املركمح.

   ماط  صاااب اقتتصااصي ميقاون بتصارين      ئايس متفار     يتوىل إدا ة مركمح محاية الطفال  -ب 

 شئونه اإلدا ية مالفنية ماإلشراف عل  ةري العمل به.

 نية:مرئيات املؤسسة الوط

ترى املسةساة الوطنياة  ن التعاريالت الايت تحلامنها املاوا د امللاا  إليهاا  عاالا ق ؤاس  م تاسثر علا              

تي تعريالت شللية جاءت نظاري إلاااء "مزا ة   اققوق ماقريات العامة املتعلقة بفئة اسطفالي مإمنا 

الاايت تر ةااها "مزا ة  اقااوق اإلنسااان" مالاايت نقلاات اتتصاصاااتها "للجنااة العليااا ققااوق اإلنسااان"       

اخلا جيااة"ي فحلااًلا عااط دمااا مزا ة العماال ممزا ة التنميااة اقجتماعيااة ياات مساام  "مزا ة العماال  

 مالتنمية اقجتماعية".

معليهي فإن املسةسة الوطنية تستاسط اةتاراث مادة جريرة يف اققحاب بقانون تقحلاي باةاتبرال   

 مزا ة اقاوق اإلنساان مالتنمياة اقجتماعياة(ي      عبا ة  الوزا ة املعنية بلسمن الطفال( حمال عباا ة   

معبا ة  الوزير املعين بلسمن الطفل( حمل عبا ة  مزير اقوق اإلنسان مالتنمية اقجتماعية(  ينما 

مجرت يف تذا القانوني منعاا للتلرا  ماإلطاللاة يف املقاحبي متاو اسمار الاذي يتفاق ما  الانها السالي           

( مط املقحب 40كما  ن املادة   صياغة القوانو مالتلريعات الوطنية.الذي ةلله امللرو الباريين يف 

اةتبرلت عبا ة  مزير شسمن اإلعالن متيئة الثقافة ماآلثا ( حمل عبا ة  مزير الثقافة(ي يف او  ن 

 . اقة  الرمسي للهيئة تو  تيئة الباريط للثقافة ماآلثا (

 

*   *   * 


