نظام حماية الطفل
صدر بالمرسوم الملكي رقم (م )١٤/بتاريخ  ١٤٣٦ / ٢ / ٣هـ

نظام حماية الطفل

الفصل األول
التعريفات واألهداف وحاالت اإليذاء واإلهمال
المادة األولى:

ألغراض هذا النظام ،يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية  -أينام وردت يف هذا

ِ
يقتض سياق النص خالف ذلك:
النظام  -املعاين املبينة أمام كل منها ،ما مل
 - ١الطفل :كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من عمره.

 - ٢اإليذاء :كل ش�كل من أش�كال اإلس�اءة للطفل أو اس�تغالله أو التهديد

بذلك ،ومنها:

 -اإلساءة اجلسدية :تعرض الطفل لرضر أو إيذاء جسدي.

أرضارا
 اإلس�اءة النفسية :تعرض الطفل لس�وء التعامل الذي قد يسبب لهً

نفسية أو صحية.

 -اإلس�اءة اجلنس�ية :تع�رض الطف�ل ألي ن�و ٍع م�ن االعت�داء أو األذى أو

االستغالل اجلنيس.

 - ٣اإلمه�ال :ع�دم توفير حاج�ات الطفل األساس�ية أو التقصير يف ذلك،

وتش�مل :احلاج�ات اجلس�دية ،والصحي�ة ،والعاطفي�ة ،والنفس�ية ،والرتبوية،
والتعليمية ،والفكرية ،واالجتامعية ،والثقافية ،واألمنية.
 - ٤الالئحة :الالئحة التنفيذية هلذا النظام.

 - ٥اجله�ات ذات العالق�ة :اجله�ات التي هل�ا عالقة بحامية الطف�ل ،وف ًقا ملا

حتدده الالئحة.
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المادة الثانية:

هيدف هذا النظام إىل ما يأيت:

 - ١التأكيد عىل ما قررته الرشيعة اإلسالمية ،واألنظمة واالتفاقيات الدولية
التي تكون اململكة طرف ًا فيها والتي حتفظ حقوق الطفل وحتميه من كل أش�كال
اإليذاء واإلمهال.

 - ٢محاي�ة الطف�ل م�ن كل أش�كال اإلي�ذاء واإلمه�ال ومظاهرمه�ا الت�ي قد

يتعرض هلا يف البيئة املحيطة به (املنزل أو املدرس�ة أو احلي أو األماكن العامة أو
دور الرعاية والرتبية أو األرسة البديلة أو املؤسسات احلكومية واألهلية أو ما يف

ٍ
شخص له والية عىل الطفل أو سلطة أو مسؤولية
حكمها) ،سواء وقع ذلك من

أو له به عالقة بأي شكل كان ،أو من غريه.

 - ٣ضمان حق�وق الطفل ال�ذي تعرض لإلي�ذاء واإلمهال؛ بتوفير الرعاية

الالزمة له.

 - ٤نشر الوع�ي بحقوق الطفل وتعريفه هبا ،وبخاص�ة ما يرتبط بحاميته من

اإليذاء واإلمهال.
المادة الثالثة:

يعد إيذا ًء أو إمها ً
ألي مما يأيت:
ال تعرض الطفل ٍّ

 - ١إبقاؤه دون سند عائيل.

 - ٢عدم استخراج وثائقه الثبوتية ،أو حجبها ،أو عدم املحافظة عليها.
 - ٣عدم استكامل تطعيامته الصحية الواجبة.

 - ٤التسبب يف انقطاعه عن التعليم.
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 - ٥وجوده يف بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
 - ٦سوء معاملته.

جنسيا ،أو تعريضه لالستغالل اجلنيس.
 - ٧التحرش به
ًّ

 - ٨استغالله ماد ًّيا ،أو يف اإلجرام ،أو يف التسول.

 - ٩استخدام الكلامت املسيئة التي حتط من كرامته أو تؤدي إىل حتقريه.
 - ١٠تعريضه ملشاهد خملة باألدب ،أو إجرامية ،أو غري مناسبة لسنه.
 - ١١التمييز ضده ألي سبب عرقي ،أو اجتامعي ،أو اقتصادي.
البي املتواصل يف تربيته ورعايته.
 - ١٢التقصري نّ

 - ١٣السامح له بقيادة املركبة دون السن النظامية.

 - ١٤كل ما هيدد سالمته أو صحته اجلسدية أو النفسية.
المادة الرابعة:

ً
أي مما يأيت:
ُيعد الطفل
معرضا خلطر االنحراف يف ٍّ
 - ١ممارسة التسول أو أي عملٍ غري مرشوع.

 - ٢خروجه عن سلطة األبوين أو من يقوم عىل رعايته.

 - ٣اعتياده عىل اهلرب من البيت أو من املؤسسات الرتبوية أو اإليوائية.

 - ٤اعتياده عىل النوم يف أماكن غري معدة لإلقامة أو املبيت.

اجتامعيا ،أو األماكن غري املناسبة
أخالقيا أو
 - ٥تردده عىل األماكن املشبوهة
ًّ
ًّ

لسنه ،أو خمالطته املترشدين أو الفاسدين.

 - ٦قيامه بأعامل تتصل بالدعارة أو الفسق أو القامر أو املخدرات أو نحوها،

أو قيامه بخدمة من يقومون هبا.
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الفصل الثاني
حق الطفل في الحماية
المادة الخامسة:

للطفل  -يف مجيع األحوال  -أولوية التمتع باحلامية والرعاية واإلغاثة.
المادة السادسة:

للطفل احلق يف احلامية من كل أشكال اإليذاء أو اإلمهال.
المادة السابعة:

للطف�ل ال�ذي ال تتوافر ل�ه بيئة عائلية مناس�بة ،ق�د يتعرض فيه�ا لإليذاء أو

اإلمهال؛ احلق يف الرعاية البديلة من خالل ما يأيت:
 - ١األرسة احلاضنة التي تتوىل كفالته ورعايته.

 - ٢مؤسسات الرعاية االجتامعية احلكومية أو األهلية أو اخلريية ،إذا مل تتوافر

أرسة حاضنة.

وحتدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك.
الفصل الثالث
المحظورات المتصلة بحماية الطفل

المادة الثامنة:

دون اإلخلال بما ورد يف نظام العمل ،حُيظر تش�غيل الطفل قبل بلوغه س�ن
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اخلامس�ة عرشة ،كام حيظر تكليفه بأعامل قد ترض بسلامته أو بصحته البدنية أو
النفسية ،أو استخدامه يف األعامل العسكرية أو النزاعات املسلحة.

المادة التاسعة:

جنس�يا ،أو تعريضه ألش�كال االس�تغالل اجلنيس ،أو
حيظر اس�تغالل الطفل
ًّ

املتاجرة به يف اإلجرام أو التسول.
المادة العاشرة:

حيظر اس�تخدام الطفل يف أماك�ن إنتاج املواد املخ�درة أو املؤثرات العقلية أو

تداوهلا بأي شكل من األشكال.
المادة الحادية عشرة:

 -١حيظر أن يباع للطفل التبغ ومش�تقاته وغريه من املواد التي ترض بسالمته،

وكذلك حيظر أن يستخدم يف رشائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية هلا.

 - ٢حيظر استرياد وبيع ألعاب الطفل أو احللوى املصنعة عىل هيئة سجائر أو

أي أداة من أدوات التدخني.

 - ٣حيظ�ر عرض املش�اهد التي تش�جع الطفل عىل التدخين ،وحيظر كذلك

التدخني أثناء وجوده.
المادة الثانية عشرة:

حيظر إنتاج ونرش وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مس�موع
ً
س�لوكا خمال ًفا ألح�كام الرشيعة
موج�ه للطف�ل خياط�ب غريزته أو يثريها بما يزين له
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اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب العامة ،أو يكون من شأنه تشجيعه عىل االنحراف.
المادة الثالثة عشرة:

حتظر مش�اركة الطفل يف الس�باقات والنش�اطات الرياضي�ة أو الرتفيهية التي

تعرض سالمته أو صحته للخطر.
المادة الرابعة عشرة:

دون اإلخالل بام تقيض به األنظمة األخرى ،حيظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء

طبي للجنني إال ملصلحة أو رضورة طبية.

الفصل الرابع
حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
المادة الخامسة عشرة:

 -١يع�د وال�دا الطف�ل  -أو أحدمها ،أو من يقوم عىل رعايته  -مس�ؤولني يف

ح�دود إمكاناهتام املالية وقدراهتام ع�ن تربيته وضامن حقوقه ،والعمل عىل توفري

الرعاية له ،ومحايته من اإليذاء واإلمهال.

 - ٢تتخ�ذ اجله�ات ذات العالقة التدابري الالزمة لضامن التزام والدي الطفل

 أو من يقوم عىل رعايته  -بتحمل مسؤولياهتام جتاهه ،وحفظ حقوقه ،ومحايتهمن اإليذاء واإلمهال.

 - ٣يف حال�ة انفص�ال الوالدين ،يضم�ن للطفل حق الزي�ارة واالتصال بأي

منهام؛ ما مل تقتض مصلحته غري ذلك.
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المادة السادسة عشرة:

على مجيع اجلهات مراع�اة مصلحة الطفل يف مجيع اإلج�راءات التي تتخذ يف

ش�أنه واإلرساع يف إنجازه�ا ،ومراعاة حاجاته العقلية ،والنفس�ية ،واجلس�دية،

والرتبوية ،والتعليمية ،بام يتفق مع سنه وصحته ونحومها.
المادة السابعة عشرة:

على اجله�ات ذات العالقة رسع�ة اختاذ تدابير الرعاية واإلصالح املناس�بة إذا كان

الطفل يف بيئة تعرض سالمته العقلية أو النفسية أو اجلسدية أو الرتبوية خلطر االنحراف.
المادة الثامنة عشرة:

عىل اجلهات ذات العالقة اختاذ مجيع التدابري املناسبة من أجل اآليت:
 - ١القي�ام ب�دو ٍر ب ّن ٍ
�اء وفاع�لٍ يف جمال الوقاية واإلرش�اد الصح�ي والتوعية

بحق�وق الطفل ،وبخاصة فيام يتعلق بصحته وتغذيت�ه ومزايا الرضاعة الطبيعية

وسالمة فكره ووقايته من احلوادث ورضر التدخني وبيان خطورته أثناء احلمل
وتوضيح ما للطفل من حقوق ،وذلك عرب وسائل اإلعالم املختلفة.

 - ٢دعم نظام الصحة املدرسية ليقوم بدوره الكامل يف جمال الوقاية واإلرشاد

الصحي.

 - ٣ضامن حق الطفل يف احلصول عىل التعليم املناسب لسنه.
 - ٤الوقاية من إصابة الطفل باألمراض املعدية واخلطرية.

 - ٥تأمني الطفل من اإلصابات الناجتة من حوادث املركبات وغريها.
 - ٦وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.
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 - ٧رفع معاناة األطفال الذين يعيش�ون يف ظروف صعبة ،كاألطفال املتنازع

عليهم ،وأطفال الشوارع واملرشدين ،وضحايا الكوارث واحلروب.
المادة التاسعة عشرة:

على اجله�ات ذات العالق�ة وضع برام�ج صحية وتربوي�ة وتعليمية ونفس�ية
واجتامعية إلعادة تأهيل الطفل الذي تعرض إلحدى حاالت اإليذاء أو اإلمهال.
المادة العشرون:

عىل اجلهات ذات العالقة وضع معايري جودة شاملة أللعاب األطفال املصنعة

حمليا أو املس�توردة ،بحيث تكون مطابقة للمواصفات واملعايري الصحية والبيئية
ًّ
والثقافية ،ووسائل السالمة ،وغري خمالفة للضوابط الرشعية.

المادة الحادية والعشرون:

ال ختل األحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام بام يأيت:

 - ١االلتزامات املرتتبة عىل اجلهات املعنية األخرى ،كل بحسب اختصاصه.
 - ٢أي حكم يكفل محاي ًة أفضل للطفل ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية

تكون اململكة طر ًفا فيها.

الفصل الخامس
اإلبالغ والنظر في مخالفة النظام والئحته ووقت العمل به
المادة الثانية والعشرون:

 - ١على كل م�ن ّ
يطل�ع على حالة إي�ذاء أو إمه�ال ،تبلي�غ اجلهات
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 75شوال 1437هـ

117
12

نظام حماية الطفل

فورا.
املختصة ً
 - ٢على اجلهات املختصة أن تس�هل إج�راءات التبليغ عن حاالت
اإليذاء واإلمهال ،وبخاصة التبليغ الوارد من الطفل.
 - ٣حت�دد الالئح�ة إج�راءات التبليغ عن حاالت اإلي�ذاء واإلمهال
وكيفية التعامل معها.
المادة الثالثة والعشرون:

 -١م�ع مراع�اة ما ورد يف الفق�رة ( )٣من امل�ادة (الثانية والعرشين)
من هذا النظام ،تتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق يف خمالفات
أحكام هذا النظام ،وإقامة الدعوى أمام املحكمة املختصة.
 - ٢م�ع مراع�اة م�ا تقيض به األنظم�ة األخ�رى ذات العالقة ،تتوىل
املحكمة املختصة النظر يف خمالفات أحكام هذا النظام ،وتقرير العقوبة
املناسبة يف حق املخالف.

المادة الرابعة والعشرون:

يصدر وزير الشؤون االجتامعية الالئحة خالل (تسعني) يو ًما من تاريخ
نرش هذا النظام يف اجلريدة الرسمية ،بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة
الرتبية والتعليم ووزارة الصحة وهيئة حقوق االنس�ان واجلهات األخرى
ذات العالقة ٌّ
كل فيام خيصه ،ويعمل هبا من تاريخ العمل هبذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون:

يعم�ل هب�ذا النظ�ام بعد (تس�عني) يو ًما م�ن تاريخ نشره يف اجلريدة
الرسمية.
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