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 الطفلحقوق

 م٢٠٠٢لسنة) ٤٥(قانون رقم 
 بشأن حقوق الطفل

 .باسم الشعب
 .رئيس الجمهورية

 . على دستور الجمهورية اليمنيةاإلطالعبعد 
 .وبعد موافقة مجلس النواب
 ـ:أصدرنا القانون اآلتي نصه

  األولالباب
 التسمية والتعاريف واألهداف واألحكام العامة

 الفصل األول
 التسمية والتعارف

 ).حقوق الطفل( يسمى هذا القانون قانون ) ١(مادة
 والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كـل منهـا           لأللفاظيكون  ) ٢(مادة

 ـ:مالم يقتض سياق النص معنى أخر
 .يةالجمهورية اليمن :الجمهورية
 .وزارة الشئون االجتماعية والعمل :الوزارة
 .وزير الشئون االجتماعية والعمل  :الوزير
 .المجلس األعلى لألمومة والطفولة :المجلس
 لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلـغ           إنسانكل    :الطفل

 .سن الرشد قبل ذلك
 .كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد  :الحدث
 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون  :الالئحة
 .االتفاقية الدولية لحقوق الطفل :االتفاقية
هي كل دار أو مؤسسة أنشـئت لغـرض الرعايـة           :  المؤسسة الدار أو 

 .االجتماعية وتعليم وتدريب وتأهيل وتثقيف األطفال
 الفصل الثاني
 األهـــــــــداف

 ـ:يلي يهدف هذا القانون إلى ما) ٣(مادة
ـ تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية واالجتماعية واالقتصـادية         ١

والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية التي يجب أن يتمتـع          
 .بها جنينا وطفال منذ والدته

ـ تحديد واجبات الدولة والمجتمع واألسرة إزاء توفير متطلبات الطفل          ٢
 .توتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبا

 ٤٢٧
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ـ توفير الحماية القانونية الالزمة التي تضمن عدم المسـاس بحقـوق            ٣
 . والقوانين النافذةاإلسالميةالطفل وفقا ألحكام الشريعة 

ـ حماية األطفال من جميع أنواع االستغالل واعتبارها أفعاال يجرمها          ٤
 .القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها

قابة على مدى االلتزام بحقوق الطفـل       ـ تحديد الجهات المنوط بها الر     ٥
 .المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة

ـ تحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولـة للطفولـة والتـدابير             ٦
 .الخاصة بحماية الطفولة وإنمائها

ـ ضما تنشئة الطفل على االعتزاز بعقيدته اإلسالمية وهويته الوطنية          ٧
لوالء لها أرضا وتاريخا، وعلى الشعور باالنتمـاء        وعلى حب اليمن وا   

 .الحضاري يمنيا وعربيا وإسالميا
ـ العمل على نشر وإشاعة الوعي بحقوق الطفل وإبراز خصوصيتها          ٨

وأهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها من ناحية وترسـيخ الـوعي            
 .بالمسئولية تجاهه من قبل أبويه وأسرته والمجتمع بأسره

 الطفل بالطرق المالئمة في كل ما يفيده واحتـرام حقوقـه            ـ إشراك ٩
 .وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى

ـ تنشئة الطفل على األخالق الفاضلة والعمل المثمر وتنمية الـوعي           ١٠
لديه بضرورة احترام أبويه ومحيطه العـائلي واالجتمـاعي، واحتـرام           

 .التكسب الكريم وروح االعتماد على النفس
 ثالثالفصل ال

 أحكام عامـــة
 .حق الطفل في الحياة هو حق أصيل اليجوز المساس به إطالقا) ٤(مادة
تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة وتولي األطفال رعايتها الخاصة         ) ٥(مادة

وتعمل على تهيئة الظروف الالزمة لتنشئتهم في كافة منـاحي حيـاتهم            
 والقـيم اإلسـالمية     نيةواإلنسـا  تحترم الحرية والكرامـة      سليمةتنشئه  

 .واالجتماعية وفي بيئة صحية
تكون لحماية الطفل ومصلحة األولوية في كافة القرارات واإلجراءات         ) ٦(مادة

كانـت الجهـة التـي       المتعلقة بالطفولة واألمومة أو األسرة أو البيئة أيا       
 .تصدرها أو تباشرها

اآلراء بما تسـتحق  لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه         ) ٧(مادة
 .من االعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه

 ٤٢٨
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لكل طفل الحق في تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من خاللها           ) ٨(مادة
نشاطاته االجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجـة نضـجه وفقـا            

 .للقوانين النافذة
 بكافـة الحقـوق     تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل فـي التمتـع          ال) ٩(مادة

والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القـوانين النافـذة           
لإلنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسـبب الجـنس أو اللـون أو              

 .المعتقد
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه عن غيره يسـجل عنـد               ) ١٠(مادة

األحوال المدنية والسـجل    الميالد في سجالت المواليد وفقا ألحكام قانون        
يقبل تسجيل االسم إذا كان منطويا علـى تحقيـر أو مهانـة              المدني وال 

 .لكرامة الطفل أو منافيا للمعتقدات الدينية
لكل طفل الحق بان يكون له جنسية وفقـا ألحكـام هـذا القـانون               ) ١١(مادة

 .والقوانين النافذة
قه الشرعية وعلى األخص    يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقو      ) ١٢(مادة

حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديـه وفقـا            
 .ألحكام هذا القانون والقوانين النافذة

تشجع الدولة الجمعيات والمنظمات غير الحكوميـة علـى تشـغيل           ) ١٣(مادة
وإدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية ودور الحضانة ومراكـز رعايـة          

 المتعلقة بقضايا   األنشطةل ذوي االحتياجات الخاصة وكافة      وتأهيل األطفا 
 .وحاجيات الطفولة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك

 الباب الثاني
 في الحقوق الشرعية للطفل

 الفصل األول
 النسب

أ ـ يثبت نسب الولد الزواج الصحيح المستوفي ألركانه وشـرائطه    )١٤(مادة
 .مع إمكان الوطء والبلوغ

ـ   يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لـم يسـتوف أركانـه    ب 
وشرائطه، وفي المغلوط بها، كل ذلك إذا أتت به المرأة لسـتة أشـهر              

 . فأكثر بعد الدخول الحقيقي وسواء قبل المفارقة أو التفريق أو بعدهما
 .تثبت بنوة الولد ألمه بمجرد ثبوت الوالدة ) ١٥(مادة
ل النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولـوفي          تثبت بنوة مجهو  ) ١٦(مادة

 ـ:مرض الموت بشروط هي
 .يكذبه العقل أو العادة أو الشرع أ ـ أن ال

 ٤٢٩
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 .يقر الرجل بأنه ولده من زنا ب ـ أن ال
يرد بعد البلـوغ أن كـان    يرد المقر له إن كان بالغا أو ال ج ـ أن ال 

 .صغيرا 
وع عنه وتترتب عليه جميع أحكام      متى ثبت النسب باإلقرار فال رج     ) ١٧(مادة

 .النسب
حد ألكثرها مـع     أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر، وال        ) ١٨(مادة

 .ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقدير الطبيب المختص
 وضعت المرأة وادعت بقاء حمل أخر ودلت القرائن على صدقها           إذا) ١٩(مادة

 .د بالزوجوأيدها قرار طبي الحق الول
ولدته المرأة حيا قبل انقضاء العدة  من طالق رجعي ثبت نسـبه              ما) ٢٠(مادة

لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طالق بائن يلحق بمطلقهـا إذا             
من هـذا   ) ١٨(أتت به من يوم الطالق في مدة  الحمل المبينة في المادة           

 .القانون
رها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من       إذا أتت المرأة بالولد بعد إقرا     ) ٢١(مادة

وقت اإلقرار الحق الولد بمطلقها في الطالق الرجعي مطلقا ويلحق بـه            
في البائن إذا أتت به من يوم الطالق فـي مـدة الحمـل المبينـة فـي                  

 .من هذا القانون) ١٨(المادة
يلحق الولد بالزوج المتوفي إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة فـي             ) ٢٢(مادة

 .من هذا القانون) ١٨(ل المبينة في المادةممدة الح
 .يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب ال) ٢٣(مادة

 الفصل الثاني
 حق الطفل في الرضاعة

للطفل حق إرضاعه سنتين كاملتين، وترضع األم طفلها مالم يكن في           ) ٢٤(مادة
ختص فترضـعه   إرضاعه ضرر بها أو بطفلها بناء على تقرير طبيب م         

 .أخرى ممن يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل
إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك بموافقـة أبيـه             ) ٢٥(مادة

، وترضعه عند أمه رضـاعة ، طبيعيـة         اقاربهماوبإشهاد شخصين من    
 .مالم تسقط حقها في الحضانة

رضـاعه  يتحمل األب تكاليف إرضاع ولده إذا تعـذر علـى األم إ           ) ٢٦(مادة
 .يسقط إال باألداء أو باإلبراء  من قبيل النفقة ويكون دينا الذلكويعتبر 

 الفصل الثالث
 حق الطفل في الحضانة والكفالة

 ٤٣٠
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يستقل بـأمر نفسـه وتربيتـه        هي حفظ الصغير الذي ال    : الحضانة) ٢٧(مادة
يتعارض مع حق وليه وهـي حـق      ووقايته مما يهلكه أو يضره وبما ال      

وز التنازل عنها وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالهـا،         للصغير ، فال يج   
ومدة الحضانة تسع سنوات للذكر وأثنى عشر سنة لألنثى مـالم تقـدر             

 .المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل
يشترط في الحاضن البلوغ والعقل واألمانة على الصـغير والقـدرة           ) ٢٨(مادة

ضن امرأة فيشـترط    على تربيته وصيانته بدنيا وأخالقيا وإن كانت الحا       
تمسكه عند من    تكون مرتدة عن اإلسالم وأن ال      تقدم أن ال   زيادة على ما  

تنشغل عن الحضانة خارج البيت إال إذا وجد من يقـوم            يبغضه، وأن ال  
 .بحاجته، وان كان رجال فيشترط أيضا اتحاد الدين

) ٢٨(يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المـادة         ) ٢٩(مادة
 ـ:يلي ن هذا القانون مام

 ـ:أ ـ إذا كانت امرأة
 .ـ أن تكون ذات رحم محرم للمحضون إن كان ذكرا١
تكون متزوجة من زوج أجنبي بالنسبة للمحضون إال إذا رأت           ـ أن ال  ٢

 .المحكمة خالف ذلك
 ـ:كان رجال ب ـ إذا

 .ـ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء١
 .محضون إذا كانت أنثىـ أن يكون ذا رحم محرم لل٢

إذا ماتت األم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتهـا وإن            ) ٣٠(مادة
علون ثم خاالت الصغير ثم األب المسلم ثم أمهات األب وإن علون ثـم              
أمهات أب األم ثم األخوات ثم بنات الخاالت ثم بنات األخوات ثم بنـات              

م ثم عمات األب ثم بناتهن أعمام        ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات الع       األخوة
األب ، وإذا انعدم النساء انتقلت  الحضانة إلى األقرب فـاألقرب مـن              
الذكور العصبة المحارم، فإن لم يوجد فاألقرب من ذوي الرحم المحارم           
فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا المحارم فـذوي األرحـام            

على ذي السبب الواحد ثم ذوي      المحارم ويقدم في كل درجة  ذو السببين         
األم على ذوي األب فإذا كانا على سواء كانت الحضانة لألصـلح فـإن              
تساويا في الصالح يرجع للقاضي ويجوز للقاضـي أن يتجـاوز عـن             

 .الترتيب في الحضانة إذا رأي في ذلك مصلحة الصغير

 ٤٣١
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تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هـي الجنـون             ) ٣١(مادة
ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى واإلهمـال والفسـق           

 . رحم للصغيراوترك حفظ الصغير والزواج إال أن يكون ذ
أ ـ على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إال النفقة وتوابعهـا فهـي     )٣٢(مادة

على من تلزمه طبقا لألحكام المبينة في فصل النفقة، ويجوز للحاضـن            
 بلده مالم يكن في ذلك ضرر على الطفل ماديا أو معنويا            نقل الطفل إلى  

 .أو أخالقيا
ب ـ إذا كان الصغير عند أحد والديه كان لألخر حق رؤيته بالطريقـة   

 .التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي
يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان لـه مـال أو              ) ٣٣(مادة

ي النفقات وتقدر أجرة الحاضـن بقـدر        ممن تلزمه نفقته كما هو مبين ف      
تستحق الحاضن أجرة إذا كانـت فـي عصـمة أب            حال من تلزمه وال   

را تكون أجرة  الحضانة من مال األم ، وال          سالصغير وإذا كان األب مع    
 .رجوع لها وإن كانت من مال غير األم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها

 .ال سبب سقوطهاتعود الحضانة لمن سقطت عنه متى ز) ٣٤(مادة
متى استغنى الصغير بنفسه خير بين أبيه وأمه عند اختالفهما علـى            ) ٣٥(مادة

أن تكون مصلحة الطفل هن األولى، وإذا اختلف من لهم الكفالـة غيـر              
 .األب واألم اختار القاضي من فيه مصلحة الصغير بعد استطالع رأيه

 الفصل الرابع
 النفقة

صغير أو المجنون على أبيه وإن عال األقـرب         نفقة الولد المعسر ال   ) ٣٦(مادة
المؤسر أو المعسر القادر على الكسب فأن كان األب وإن عال معسـرا             
غير قادر على الكسب فعلى  األم المؤسرة ثم علـى سـائر األقـارب               

من قانون االحـوال الشخصـية ،وإذا       ) ١٦٤(بالشروط المبينة في المادة   
 .كان الولد مؤسرا فنفقته من ماله

تسقط نفقة الطفل على أبيه في مدة سابقة ولو لـم يطالـب بهـا،                ال) ٣٧(ةماد
 .وتسقط على القريب بعدم المطالبة

تقدر المحكمة نفقة شهرية تدفع من إيرادات أموال وحقوق المسجون          ) ٣٨(مادة
 .لكل من كان يعول من األطفال قبل سجنه

لمنفق من سـعة أو     أـ يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها وفقا لظروف ا         )٣٩(مادة
 .ضيق 

تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضي ستة أشهر على النفقة  ب ـ ال 
 .األولى

 ٤٣٢
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 .ج ـ يحكم بزيادة النفقة أو نقصها من تاريخ المطالبة القضائية
فإن لم يوجـد ولـم      / تكون نفقة مجهول النسب من ماله أن وجد له          ) ٤٠(مادة

 .ى الدولةيتبرع أحد باإلنفاق عليه كانت نفقته عل
 الفصل الخامس
 الوالية والوصاية

 ـ:الوالية والية على النفس ووالية على المال) ٤١(مادة
 .هي العناية بكل ماله عالقة بشخص القاصر: أـ الوالية على النفس

 .هي العناية بكل ماله عالقة بمال القاصر: ب ـ الوالية على المال
 وفقـا   ثب على ترتيـب اإلر    أـ الوالية على النفس لألب وللعاص      )٤٢(مادة

 .للقوانين  النافذة
 ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضـي،  لألبب ـ الوالية على المال  

 .والوالية لغير المسلم على المسلم
يشترط في الولي والوصي أن يكون كل منهما كامل األهلية بالغـا ،             ) ٤٣(مادة

مقتضيات الوالية  عاقال أمينا حسن التصرف والسلوك، قادرا على القيام ب        
 .فيه المصلحة ، فإن اختل شرط من ذلك فللقاضي عزله وعمل ما

نص  مالم يرد به نص في هذا الباب يتعلق باألطفال يطبق بشأنه ما           ) ٤٤(مادة
 .عليه قانون األحوال الشخصية

 الباب الثالث
 الحقوق المدنيــــة
 الفصل األول

 االسم والجنسية وقيد المواليد
شخصية االنسان وقت والدته حيا وتنتهي بموته، ومع ذلك فإن          تبدأ  ) ٤٥(مادة

 للحمل المستكن حقوقا اعتبرها القانون
تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت الرسمية المعدة لذلك فإذا لـم توجـد            ) ٤٦(مادة

سجالت أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز اإلثبـات بـأي              
 .طريق شرعي

للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها       سميةالسجالت الر ) ٤٧(مادة
 .قانون األحوال المدنية والسجل المدني

يعرف اإلنسان باسمه واسم أبيه واسم جده ولقبه ، ويـنظم قـانون             ) ٤٨(مادة
األحوال المدنية والسجل المدني كيفية تسـجيل األشـخاص ألسـمائهم           

 .وألقابهم
 الحفاظ على هويته بمـا فـي ذلـك          تكفل الدولة لكل طفل حقه في     ) ٤٩(مادة

جنسيته واسمه وصالته العائلية على النحو الذي يقـره هـذا القـانون             
 .والقوانين النافذة

 ٤٣٣
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للطفل حق في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين والدته، وله             ) ٥٠(مادة
 .الحق في معرفة والديه

ل ستين يوما مـن      الجهات المعنية خال   إلىيكون التبليغ عن المواليد     ) ٥١(مادة
 .الوالدةتاريخ حدوث 

 ـ:أـ األشخاص المكلفون بالتبليغ هم )٥٢(مادة
 .ـ والد الطفل إذا كان حاضرا١
 .ـ أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم اإلناث األقرب درجة للمولود٢
ـ مديرو المستشفيات ودور الوالدة والسـجون والمحـاجر الصـحية           ٣

 .فيها الوالداتوغيرها من األماكن التي تقع 
 .ـ عاقل الحارة أو القرية٤

تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إال في حالـة   ب ـ ال 
يقبل التبليغ من    عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب، وال         

 .غير المكلفين به
 ـ:يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية) ٥٣(مادة

 .دة وتاريخها وساعتها ومحلهاـ يوم الوال١
 .ـ جنس الطفل واسمه ولقبه٢
 .ـ اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما٣
 .ـ محل قيدهما وأية بيانات أخرى٤

يجب على مدير األحوال المدنية المختص تحرير شهادة الميالد على          ) ٥٤(مادة
لمبلغ عند قيد الواقعة وذلـك بـدون         ا إلىالنموذج المعد لذلك وتسليمها     

رسوم ، ويشترط أن تشمل الشهادة البيانات المنصـوص عليهـا فـي             
 .من هذا القانون) ٥٣(المادة

 .يجب على مكتب الصحة المختص إخطار األحوال المدنية بالمواليد) ٥٥(مادة
 إدارة األحـوال    إلـى إذا حصلت الوالدة اثناء السفر وجب التبليـغ         ) ٥٦(مادة

يوما من تاريخ الوصـول     ) ٦٠(ية الكائنة في أول ميناء يمني خالل      المدن
 .إليه أو قنصلية الجمهورية اليمنية في بلد الوصول

على كل قنصلية موافاة مصلحة األحوال المدنية والسـجل المـدني           ) ٥٧(مادة
 .بكافة البيانات المدونة لديها عن المواليد وفقا لإلجراءات المتبعة لذلك

توفى المولود قبل التبليغ عن والدته فيجب التبليغ عن والدته ثـم     إذا  ) ٥٨(مادة
 .وفاته، أما إذا ولد ميتا فيجب التبليغ عن وفاته
 الفصل الثاني
 األهليــــة

 ٤٣٤
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سن الرشد  خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعا بقـواه             ) ٥٩(مادة
 المدنيـة  العقلية رشيدا في تصرفاته يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقـه        

والتصرف فيها، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سنا أعلـى يحـق            
للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها، أما البلوغ فيعمل           

 .بما نصت عليه القوانين النافذة
 .القاصر من لم يبلغ سن الرشد ، ويعتبر الجنين في حكمه) ٦٠(مادة
 ـ:األهلية نوعان) ٦١(مادة

 .وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ والدتهأـ أهلية 
 .ب ـ أهلية أداء بمقتضاها يباشر اإلنسان حقوقه المدنية

ليس ألحد التنازل عن أهلية الطفل وال التعديل من أحكامها، كما أنه            ) ٦٢(مادة
 .ليس ألحد التنازل عن حريته الشخصية

 فإذا بلغها الطفل مميزا كان      أـ سن التمييز هي عشر سنوات كاملة ،        )٦٣(مادة
 .ناقص األهلية وتكون له أهلية الصبي المميز

ب ـ كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها يكون ناقص األهلية في حكـم   
 .الصبي المميز

ج ـ من لم يبلغ سن التمييز أو بلغها مجنونا أو معتوهـا يكـون فاقـد     
 .األهلية

 أمواله بإذن وليه ووصيه إذا أتم       للصغير المميز أن يدير  شيئا من      .  ا )٦٤(مادة
 من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف ويستمر الولي أو          ةالخامسة عشر 

 .الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد
للولي  او الوصي سحب اإلذن او تقييده  متى ظهر له ان مصـلحة               . ب 

 .الصبي تقتضي ذلك 
عمره وأنس في نفسه القدرة      إذا أتم الصبي المميز الخامسة عشر من        ) ٦٥(مادة

 األذن له في إدارة        على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي عن       
 .شيء من أمواله جاز له رفع األمر إلى المحكمة  المختصة

للقاضي إلغاء اإلذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك، وله           ) ٦٦(مادة
 . حسن تصرفهترشيد الصغير إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت

أـ للقاصر بعد رشده أو ترشيده أن يطلب تعويضا عن تصـرفات             )٦٧(مادة
وصيه الضارة والواقعة قبل ذلك مـع إمكـان مسـائلته جزائيـا عنـد               

 .االقتضاء
 أعمالـه ب ـ يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصـر   

 .نتيجة رشده أو ترشيده

 ٤٣٥
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 الباب الرابع
 الرعاية الصحية

 ألولالفصل ا
 الرعاية الصحية األولية

بعد  للطفل على الدولة حق الرعاية الصحية أثناء الحمل والوالدة وما         ) ٦٨(مادة
 ـ:الوالدة من خالل

أـ توفير الخدمات الصحية األساسية وتأهيل الكوادر الصحية المدربـة          
إلدارة وتقديم الخدمات الصحية األولية والعمل على تطوير البنية التحتية          

 .الخدماتلهذه 
ب ـ مجانية المعالجة لألطفال غير القادرين، وإلزام جميع المؤسسـات   
الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية األولية ومرافق إعادة تأهيـل          
األطفال بتقديم الرعاية الصحية لألطفال كـل فـي مجـال  تخصصـه              

 .وضمان متابعة المعالجة لألمراض المزمنة 
 .لشاملة المتخصصة بصحة األم والطفلج ـ تعميم التوعية الصحية ا

للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الفعالة إللغاء          ) ٦٩(مادة
 .الممارسات الضارة بصحته

تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر األجهزة الصـحية بـإجراء           ) ٧٠(مادة
زم مـن   يل الفحص الكامل لألطفال حديثي الوالدة  والرضع  وإجراء ما         

عالج أو تدخل جراحي مبكر لتالفي نشوء أي إعاقة أو إضرار بصـحة         
 .الطفل مستقبال

 الفصل الثاني
 اقة الصحيةطالب

تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب           ) ٧١(مادة
الصحة المختص أو الوحدة الصحية المختصة على النموذج المعد لـذلك           

 .متولي تربيته بعد إثبات رقمها في شهادة الميالدوتسلم لوالد الطفل أو ال
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفـل فـي الوحـدات             ) ٧٢(مادة

الصحية أو مراكز رعاية األمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية           
المختصة ويثبت فيهـا الطبيـب المخـتص الحالـة الصـحية للطفـل              

يت للطفل وتواريخها وموعد عودته     والتطعيمات والتحصينات التي أجر   
 .ألخذ الجرعات األخرى

يجب تقديم صورة من البطاقة ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة          ) ٧٣(مادة
في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجل فيها نتائج الفحص طوال مراحل           

 .التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب

 ٤٣٦
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انا في مكاتب الصـحة والوحـدات       يجب تطعيم الطفل وتحصينه مج    ) ٧٤(مادة
الصحية وفقا للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة العامة وذلـك           

 .لوقايته من األمراض المعدية والشائعة
يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عـاتق والديـه أو            ) ٧٥(مادة

وصيه أو وليه أو الشخص الذي يكون الطفـل فـي حضـانته أو دور               
 .ة االجتماعية المعنية برعاية األيتامالرعاي

يجب أن يباشر عملية التطعيم والتحصين كادر فني مؤهل مـرخص           ) ٧٦(مادة
 .له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة

 الفصل الثالث
 غذاء الطفل

ذية الطفل بدءا بإرضاعه غ الطرق السليمة لتإتباعيجب على األم ) ٧٧(مادة
 .الدتهحليب الثدي منذ الساعات األولى لو

يجب توعية األمهات وتشجيعهن على اسـتخدام األغذيـة المحليـة           ) ٧٨(مادة
رجة من المنتجات الزراعية لتغذية األطفال، وكذا تشجيعهن على         ستخالم

 .الرضاعة الطبيعية 
يمنع الترويج واإلعالن بشتى أشـكاله لحليـب وأغذيـة األطفـال            ) ٧٩(مادة

 .االصطناعية كبديل للرضاعة الطبيعية
ة  أو أي إضافات كيميائية إلـى        ظاليجوز إضافة مواد ملونة أو حاف     ) ٨٠(ةماد

األغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية األطفال إال إذا كانت مطابقة         
للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار مـن وزارة الصـحة           

 .العامة
 الباب الخامس

 التعليم
 .للقوانين النافذةتكفل الدولة مجانية التعليم وفقا ) ٨١(مادة
يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الطفـل تكوينـا علميـا             ) ٨٢(مادة

وثقافيا وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بأمور دينه وتربيتـه      
على االعتزاز بذاته وكرامته واحترامه لآلخرين وكرامتهم والتشبع بقيم         

ه إعدادا متكامال يجعـل منـه       الخير والحق واإلنسانية، بما يضمن إعداد     
ادرا على اإلسهام بكفاءة في مجـاالت       قإنسانا مؤهال مؤمنا بربه ووطنه      

اإلنتاج والخدمات أو مهينا الستكمال التعليم العالي على أسـاس تكـافؤ            
 .الفرص بين الجنسين

 ٤٣٧
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رياض األطفال نظام  تربوي يحقق التنمية الشاملة ألطفال ما قبـل            ) ٨٣(مادة
 بها ويعتبر في حكم ريـاض       لاللتحاقم األساسي وتهيئتهم    مرحلة التعلي 

 .األطفال كل دار او مؤسسة تربوية تقبل األطفال من سن الثالثة
تخضع رياض األطفال إلشراف وزارة التربية والتعليم من حيـث          )  ٨٤(مادة

 بها ونظـام العمـل      لاللتحاقمواصفاتها وكيفية إنشائها وشروط القبول      
جوز إنشائها أو تغيير مواصفاتها إال بترخيص مـن         التربوي فيها وال ي   

 .وزارة التربية والتعليم
 ـ:يلي تشمل مراحل التعليم ما) ٨٥(مادة

 ـ:أـ التعليم النظامي
 ).رياض األطفال( قبل التعليم األساسي  ـ ما١
 .ـ  التعليم األساسي اإللزامي٢
 . بعد المرحلة األساسيةالتقنيـ التعليم ٣
 .ويـ التعليم الثان٤
 .ـ التعليم والتدريب المهني والفني والتقني٥

جاء في قانون محو األمية وتعلـيم   ب ـ التعليم غير النظامي بحسب ما 
 ـ:الكبار

ـ مرحلة األساس مدتها عامان يصل فيها الدارس إلى مستوى الصف           ١
 .الرابع

ـ مرحلة المتابعة مدتها عام يصل الـدارس إلـى مسـتوى الصـف              ٢
 .السادس

لة التكميلية ومدتها عامان يصل فيها الدارس إلى نهاية مرحلة          ـ المرح ٣
 .التعليم األساسي

تعمل الدولة على إنشاء المدارس ومراكز محو أمية األطفال في كل           ) ٨٦(مادة
المحافظات ، ويجب أن تكون مستوفيه للشروط التربوية لكل المراحـل           

ن تتوفر لهـا    الدراسية وأن تستوعب األطفال في سن القبول للدراسة وأ        
 .المستلزمات والوسائل المطلوبة

التعليم األساسي إلزامي تكفله الدولة مجانا ويهدف إلى غرس القـيم           ) ٨٧(مادة
سلوكيات الحميدة وتنمية قدرات واستعدادات األطفال وتزويدهم       لالدينية وا 

بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التـي تتفـق وظـروف بيئـاتهم           
 .المختلفة

 ٤٣٨
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تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطالب للحياة العلميـة           ) ٨٨(مادة
والعملية وللتعليم الجامعي والعالي والمشاركة في الحياة العامة وفق القيم          

 .والسلوكيات الدينية والوطنية
يهدف التعليم التقني والفني والمهني إلى إعداد فنيين في المجـاالت           ) ٨٩(مادة

عية واإلدارية والخدمات  وتنمية ملكـاتهم وإعـدادهم         الصناعية والزرا 
 .مهنيا إعدادا سليما

سنة إلى  ) ١٨ إلى   ١٠(يهدف التعليم غير النظامي للفئة العمرية من        ) ٩٠(مادة
تدريب وتأهيل الملتحقين بمراكز التدريب األساسي والسـنوي التابعـة          

 .ة وتعليم الكبار في مختلف المجاالت المهنياألميةلجهاز محو 
تعمل الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة األسـر           ) ٩١(مادة

 بالتعليم  أطفالهاالتي تمنعها الظروف االقتصادية واالجتماعية من إلحاق        
 .اإللزامي

 الباب السادس
 الثقافة واإلعــالم
 الفصل األول
 ثقافة الطفل

ي شتى مجـاالت األدب     تكفل الدولة تلبية حاجات األطفال الثقافية ف      ) ٩٢(مادة
والفنون والمعرفة، والمعلومات بما يسهل عليهم االنطالق مـن وحـي           
التراث اإلسالمي والعربي واليمني واالستفادة من التطـورات العلميـة          

 .والثقافية الحديثة، وفي إطار احترام قيم المجتمع الدينية
ولـة  للطفل حق في الراحة واللعب وقضاء وقت الفـراغ فـي مزا           ) ٩٣(مادة

األنشطة االجتماعية والمشاركة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية بما         
يتناسب مع عمره، وعلى الدولة والمجتمع واألسرة كفالـة هـذا الحـق             

 .تهوتشجيعه على ممارس
يتم إنشاء مكتبات عامة ونـوادي لثقافـة الطفـل وتحـدد شـروط              ) ٩٤(مادة

 . من الوزير المختصوإجراءات إنشائها وتنظيم العمل بها بقرار
يحظر نشر او عرض أو تداول أي مطبوعات او ملصـقات فنيـة             ) ٩٥(مادة

مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تـزين لـه             
السلوكيات المخالفة للعقيدة اإلسالمية ولقيم المجتمع وتقاليده أو يكون من          

 .االنحرافشأنها تشجيعه على 
تادي دور السينما واألمـاكن العامـة المماثلـة لهـا           يحظر على مر  ) ٩٦(مادة

  األطفال عند دخولهم لمشاهدة العـروض التـي تقـدمها وال           اصطحاب
تتناسب مع أعمارهم، وعلى مديريها أن يعلنوا ما يفيد الحظر بطريقـة            

 ٤٣٩
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واضحة وباللغة العربية وفقا للشروط واإلجراءات التي يقررها وزيـر          
 .الثقافة

فين الذين يصدر بتحديدهم قـرار مـن وزيـر الثقافـة            يكون للموظ ) ٩٧(مادة
بالتنسيق مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع مـن             

 .مخالفات لألحكام الواردة في هذا الفصل
تعمل المؤسسات  الثقافية ودور النشر والمكتبات على توفير الكتـب           ) ٩٨(مادة

رفهم عـا وتنميـة م  والوسائل التي ترفع من مسـتوى وعـي األطفـال           
 .ومهاراتهم ، على أن تكون متاحة لإلطالع أو البيع بأسعار مناسبة

 بإقامة معـارض خاصـة باألطفـال لعـرض          االهتمامعلى الدولة   ) ٩٩(مادة
 .رسومهم ونتائج إهتماماتهم ومواهبهم اإلبداعية
 الفصل الثاني

 وسائط اإلعالم الموجهة للطفل
ول الطفل على المعلومات ذات المنفعـة       تشجع الدولة إمكانية حص   ) ١٠٠(مادة

 والثقافية التي تعزز رفاهيته االجتماعيـة       واالجتماعيةالدينية والتربوية   
 .والمعنوية من المصادر المحلية والعربية والدولية

ة إعالمية للبرامج الموجهة للطفـل      ييقوم المجلس بوضع استراتيج   ) ١٠١(مادة
 ـ:شجيع علىتستوعب ما تقدمه الحضارة الحديثة والت

 .أـ ممارسة التفكير العلمي والقدرة على التعامل مع آليات التكنولوجيا
 .ب ـ تنمية عادة القراءة، والتعلم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفة

 .ج ـ التربية على احترام قيم المجتمع الدينية واالجتماعية
 .د ـ تنمية اإلحساس بالجمال والتذوق للفنون

 . باالنتماء للوطن والحفاظ على نظافة البيئةهـ ـ تنمية الوعي
على وزارة اإلعالم بث ونشر ما يعده المجلس األعلـى لألمومـة            ) ١٠٢(مادة

والطفولة من البرامج الموجهة في كافة الوسـائل اإلعالميـة المتاحـة،            
 .وإدماجها في الخطط القطاعية لمؤسساتها المختلفة

 الباب السابع
 الرعاية االجتماعية 

 ل األولالفص
 دور الحضانـــة

يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعايـة األطفـال           ) ١٠٣(مادة
الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضـانة إلشـراف ومراقبـة             

 .الوزارة طبقا ألحكام هذا القانون
 ـ:أـ تهدف دور الحضانة إلى تحقيق اآلتي )١٠٤(مادة

 ٤٤٠
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وا مناسـبا يعوضـه عـن الحرمـان         ـ رعاية الطفل نهارا وتهيئة ج     ١
 .العاطفي الذي يشعر به عند غياب أمه

 . ـ رعاية األطفال اجتماعيا وصحيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم٢
ـ تهيئة األطفال بدنيا ونفسيا وثقافيا وأخالقيا بما يتفـق مـع أهـداف            ٣

 .المجتمع وقيمه الدينية
 .ليمةـ نشر الوعي بين اسر األطفال لتنشئتهم النشأة الس٤
 .ن الدار وأسر األطفاليـ تقوية وتنمية الروابط االجتماعية ب٥

ب ـ يجب أن يتوفر لدى دار الحضانة األساليب والوسائل التي تكفـل   
 .تحقيق تلك األهداف

اليجوز إنشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إال بعد           ) ١٠٥(مادة
 .الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة

تشجع الدولة مع األجهزة المختصة إنشـاء دور الحضـانة فـي            ) ١٠٦(مادة
الوزارات والمؤسسات والجهات األخرى التي يزيد عدد العامالت فيهـا          
عن عشرين عاملة ويجوز أن تشترك هذه الجهات في إنشاء دار حضانة            

 .إذا كان عدد العامالت  أقل من عشرين عاملة
العتبـاريين إنشـاء دور الحضـانة    يجوز لألشخاص الطبيعيين وا  ) ١٠٧(مادة

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون شـروط ومواصـفات وإجـراءات           
 .الترخيص بإنشاء هذه الدور

يجوز لدار الحضانة قبول الهبات والتبرعات مهما كان مصـادرها          ) ١٠٨(مادة
 .منظمات دولية بعد مصادقة الوزارة يمنية أو

لمختصة بالوزارة اإلشراف الفني والتفتـيش      تتولى األجهزة الفنية ا   ) ١٠٩(مادة
المالي واإلداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القـانون      

 .والئحته التنفيذية
 

 الفصل الثاني
 الرعاية البديلة

 الرعاية البديلة لألطفال الذين وقعوا تحت رتعمل الوزارة على توفي) ١١٠(مادة
شأوا وسط أسرهم ين وبين أن  حالت أو تحول بينهمأسريةظروف 

 ـ:الطبيعية بوضعهم في أحد األنظمة التالية
 ).البديلة_ ـ األسرة الحاضنة ١
 .ـ مؤسسات الرعاية االجتماعية٢
 .ـ مؤسسات الضمان االجتماعي٣

 ٤٤١
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يهدف نظام األسرة البديلة إلى توفير الرعاية الكاملة للطفل أثنـاء           ) ١١١(مادة
 .ة أو دائمةإقامته لديها لمدة حضانة مؤقت

هي نوع خاص من الحضانة بموجبه تقوم األسرة        : أـ الحضانة المؤقتة  
بتعهد الطفل بالحفظ والرعاية والخدمة لمدة محددة تبتدئ بتسليم الطفـل           
إليها فتغذوه وتأويه وترعاه مجانا أو بمقابل وتنتهي فترة الحضانة بتسليم           

 .مسئولة عنهالطفل إلى ذي الوالية الشرعية عليه أو المؤسسة ال
نظام من أنظمة الرعاية البديلة بموجبـه تقـوم   : ب ـ الحضانة الدائمة 

األسرة بتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم له الرعاية مجانا أو بمقابـل             
بناء على شروط محددة تقبل بها األسـرة والمؤسسـة غايتهـا تحقيـق        

 .مصلحة الطفل
ؤسسـة أو دار أنشـئت      مؤسسات الرعاية االجتماعية هي كـل م      ) ١١٢(مادة

لغرض إيواء كل طفل مجهول األبوين أو حرم من الرعايـة األسـرية             
بسبب اليتم أو عجز األسرة عن أن توفر له الرعايـة السـليمة فتقـوم               
المؤسسة بإيوائه منذ والدته حتى تزول األسباب التي أدت إلى  اإليـواء             

ي المؤسسـة   أو يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة أما إذا بلغ سن الرشد ف           
وهو ملحق بالتعليم العالي يتجاوز سني دراسته بنجـاح فلـه الحـق أن              

 .يستمر فيها حتى تخرجه
) أ،ب،ج(يكون لكل طفل من األطفال المبينة صفاتهم في الفقـرات           ) ١١٣(مادة

من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة يكفيه            
 .حتى يعيش حياة طبيعية

 .يوجد أي مصدر لعيشهم عائل لهم وال يتام الذين الأـ األطفال األ
 .ب ـ األطفال مجهولي األبوين

 .نعائل لهم حتى يخرج من السج  المسجون والأطفالج ـ 
 المؤمن عليه المتوفي ذكورا أو إناثا حصـتهم مـن           أوالديستحق  ) ١١٤(مادة

معاشه التقاعدي وأي مستحقات أخرى وفقا ألحكام قـوانين التأمينـات           
 . نافذةال

 الفصل الثالث
 رعاية الطفل المعاق وتأهيله

تكفل الدولة للطفل المعوق عقليا أو جسديا حق التمتع بحياة  كريمة ) ١١٥(مادة
ورعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر 

 .اندماجه في المجتمع

 ٤٤٢
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الخدمات االجتماعية للطفل المعاق الحق في التأهيل من خالل تقديم ) ١١٦(مادة
والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية، وعلى الدولة  تقديم األجهزة 
 .التعويضية والخدمات الالزمة لتأهيل األطفال المعاقين دون مقابل

تنشئ الوزارة المعاهد والمراكز والمؤسسـات الالزمـة لتـوفير          ) ١١٧(مادة
ترخيص بإنشاء مثـل    خدمات تأهيل األطفال المعاقين ويجوز للوزارة ال      

هذه  المعاهد والمؤسسات وفقا للشروط واألوضاع التي يحددها قـانون           
 .رعاية وتأهيل المعاقين والئحته التنفيذية

تنشئ وزارة التربية والتعليم فصوال ملحقة بمدارس التعليم النظامي         ) ١١٨(مادة
وط لتعليم األطفال المعاقين بما يالئم قدراتهم واستعداداتهم وتحـدد شـر          

القبول ومناهج الدراسة ونظم االمتحانات فيها وفقا لقانون رعاية وتأهيل          
المعاقين، ويجوز لها الترخيص بإنشاء تلك الفصـول تحـت إشـرافها            
وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزيـر التربيـة           

 .والتعليم
ن هذا القانون   م) ١١٧،١١٨(تمنح الجهات المشار إليها في المادتين     ) ١١٩(مادة

شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله فيها ، وتبين بالشهادة المهنة التـي تـم               
تأهيله لمزوالتها باإلضافة إلى البيانات األخرى التي يصـدر بتحديـدها           

 .قرار من وزير الشئون االجتماعية والعمل ووزير التربية والتعليم
سائل المسـاعدة واألدوات    تعفى جميع المواد التعليمية والطبية والو     ) ١٢٠(مادة

واآلالت وقطع الغيار ووسائل النقل الالزمة  لألطفال المعاقين من جميع           
 .الضرائب والرسوم الجمركية

 واالختصاصـيين   الخاصـة على الدولة إعداد معلمـي التربيـة        ) ١٢١(مادة
شجيع أكبر عدد من    تاالجتماعيين والنفسيين وتوفير الحوافز الالزمة لهم ل      

 مجال رعاية وتأهيل األطفال المعاقين على التخصص فـي          العاملين في 
التربية  الخاصة مع تطوير وتحديث البرامج  التعليمية والتأهيلية التـي            

 . وفاعليتهمكفاءتهمتقدم لهم لزيادة 
لألطفال المعاقين الحق في إنشاء وتكوين جمعيات تعاونية وخيرية         ) ١٢٢(مادة

 .خاصة بهم وفقا للقوانين النافذة
على المجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتنسيق مع وزارة اإلعالم         ) ١٢٣(دةما

نشر الثقافة الخاصة بقضايا األطفال المعاقين  عبـر وسـائل اإلعـالم             
المختلفة، بما يكفل تعميق الوعي االجتماعي بحقـوق الطفـل المعـاق            

 . ومساواته بغيره من األطفالالمختلفةوحاجاته وقدراته في المجاالت 
 لفصل الرابعا

 رعاية وتأهيل األحداث
 ٤٤٣
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يتجاوز سنه أثنى عشرة  أـ اليجوز التحفظ على الحدث الذي ال) ١٢٤(مادة
 الشرطة أو سائر األجهزة األمنية ، بل يجب أقسامسنة في أي قسم من 

تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في 
تزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال أقرب دار لتأهيل األحداث مدة ال

 .بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقا ألحكام قانون األحداث
ب ـ إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند اقتضاء  
الضرورة  القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيـره مـن              

 الشـرطة  أقسـام    االختالط به ممن هم أكبر منه سنا، في أي قسم مـن           
 .شريطة أن التزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة

إذا أرتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فال           ) ١٢٥(مادة
يالحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات وإنما يحكـم             

ن مـن قـانو   ) ٣٦(عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة       
 .االحداث

يجب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية االجتماعية مهيـأة بشـكل           ) ١٢٦(مادة
 ـ:يتالئم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه

 .ـ تسهيل االتصال بين النزالء وذويهم والمحيط الواسع بهم١
 .ـ أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة ٢
 .ت العمريةـ أن تراعي عزل النزالء حسب الفئا٣
ـ ان تراعي حاجـات النـزالء الخاصـة بأوضـاعهم وأعمـارهم             ٤

وشخصياتهم وتحميهم من التأثيرات الضارة بهم جسـمانيا واجتماعيـا          
 .ونفسيا

على دور ومؤسسات الرعاية االجتماعية اإلشراف ومتابعة تعلـيم         ) ١٢٧(مادة
ـ             ه وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل وكـذا بعـد تأهيل

يتعرض بعـد    والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى ال         
يذكر في الشهادة الممنوحة له أنه حصل عليهـا   تخرجه إلى انتكاسات ال  

 .أثناء إيداعه دار الرعاية أو المؤسسة االجتماعية
 الفصل الخامس
 قضاء األحداث

وزير بالتشاور مع يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من ال) ١٢٨(مادة
وزير العدل صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق 
بتقصي حاالت جنوح األحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص البالغات 

 وجمع االستدالالت والمعلومات وإثابتها في محاضر وإرسالها والشكاوى
 .إلى الجهات المختصة

 ٤٤٤
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مة وسائر محافظات الجمهورية تنشأ على مستوى أمانة العاص) ١٢٩(مادة
محكمة أو أكثر خاصة باألحداث وفقا للنصوص واألحكام الواردة في 

 . االحداثنونقا
يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا لم يكن ) ١٣٠(مادة

قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في 
 .الجزائية اإلجراءاتقانون 

يجوز أن يحضر  أ ـ تجري محاكمة الحدث بصورة سرية وال )١٣١(مادة
 .محاكمة الحدث إال اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون االجتماعيون

ب ـ يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع  المحاكمة أو 
 .ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر

  الـدعاوى سوم والمصاريف القضائية فـي      يعفى األحداث من الر   ) ١٣٢(مادة
 .المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون أخر

 الباب الثاني
 الفصل األول 

 رعاية الطفل العامل
يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من بلغ ) ١٣٣(مادة

عمره أربعة عشر سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، كما يحظر 
 .ي األعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرتشغيل الطفل ف

على صاحب العمل الذي يشغل أطفاال لديه إبرام عقود معهم وفقا ) ١٣٤(مادة
 .لنماذج عقود العمل المعدة من قبل الوزارة

يلزم صاحب العمل في حالة إصابة الطفل الذي يعمل لديه بدفع ) ١٣٥(مادة
 عن التعويض الالزم وفقا أجوره كاملة وتكاليف ونفقات عالجه فضال

 .للقوانين النافذة أيا كان سبب اإلصابة
يجب إجراء الكشف الطبي على األطفال قبل التحاقهم بالعمل للتأكد ) ١٣٦(مادة

من مدى مالءمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي سيلتحقون به 
وإعادة  الكشف بشكل دوري في مدة أقصاها سنة ولمفتش العمل أن 

ب إعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة إذا تبين أن ظروف يطل
العمل أو لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك وال يتحمل الطفل العامل أي 

 .نفقات مالية مقابل الكشف الطبي الذي يجرى عليه
اليجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عـن سـت            ) ١٣٧(مادة

يعمل الطفل أربع ساعات     أكثر للراحة بحيث ال   ساعات تتخللها فترة أو     
 يجوز أن تقل مدة الراحة عن ساعة واحـدة وال          متتالية دون راحة، وال   

يجوز أن يشـغل     يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات، وال         

 ٤٤٥
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الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة األسبوعية وفـي جميـع             
يما بين السـاعة السـابعة مسـاءا        األحوال يحضر تشغيل الطفل ليال ف     

 .والسابعة صباحا
 إلزاميـة  أسـبوعية للطفل العامل الحق في الحصول على راحـة         ) ١٣٨(مادة

مدفوعة األجر مدتها  أربع وعشرون ساعة متصلة على األقـل، كمـا             
يستحق الطفل إجازة سنوية مدفوعة  األجر التقل مـدتها عـن المـدة              

 .المستحقة لغيره من العاملين
على صاحب العمل الذي يستخدم أطفاال عاملين أن يضـع سـجال            ) ١٣٩(ةماد

باألطفال العاملين وأوضاعهم االجتماعية والمهنية يبين فيه اسم الطفـل          
العامل وعمره، وولي أمره، وتاريخ مباشرة العمل ومحـل إقامتـه وأي            

 .بيانات أخرى تعتمدها الوزارة
فال العاملون الذين يعملون فـي      يستثنى من أحكام هذا الفصل األط     ) ١٤٠(مادة

 وعلى أن يتم العمل في هـذه        األسرةأعمال عائالتهم تحت إشراف رب      
 .األحوال وفق شروط صحية واجتماعية مالئمة
 الفصل الثاني

 رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة
أـ تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بأربع ساعات إذا كانت حامال ) ١٤١(مادة

 شهرها السادس أو بخمس ساعات إذا كانت مرضعا حتى نهاية في
 .العام، وتخفض هذه المدة ألسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد
ب ـ يبدأ احتساب ساعات المرأة المرضع منذ اليوم التالي النقضاء 

 .اجازة الوضع وحتى نهاية العام
ارا من الشهر اليجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتب) ١٤٢(مادة

 .السادس للحمل وخالل الستة األشهر التالية إلنقضاء إجازة الوضع
ـ يحق للعاملة الحامل ان تحصل على إجازة وضع بأجر كامل ١) ١٤٣(مادة

 .وفقا لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية، وقانون العمل
  العاملة الحامل إجازة إضافية إلى اإلجازة المحددة فيىطتعـ ٢

من هذه المادة مدتها ثالثون يوما وذلك في إحدى الحالتين ) ١(الفقرة
 ـ:التاليتين

 .أ ـ إذا ثبت بقرار طبي أن الوالدة كانت متعسرة وأدت إلى مضاعفات
 .ب ـ إذا ولدت أكثر من مولود

 الباب التاسع
 الفصل األول

 صعبةحماية األطفال الذين يعيشون في ظروف 

 ٤٤٦
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خاذ اإلجراءات والتدابير العلمية والعملية للتحقق من       على الدولة إت  ) ١٤٤(مادة
معاناة األطفال الذين يعيشون في ظروف صـعبة كأطفـال الشـوارع            
والمشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع اإلنسان         
واألطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين اجتماعيـا        

فال إلى االقتراب أو مباشرة األعمال غيـر        وضمان عدم  استدراج األط    
 .المشروعة أو السقوط في ممارستها

على الدولة حماية ورعاية األطفال األيتام وأطفال األسر المفككـة          ) ١٤٥(مادة
يجدون الرعاية ويعيشون على التسول والقضاء على        واألطفال الذين ال  

ر الرعايـة   هذه الظاهرة ووضع األطفال المتسولين والمتشردين في دو       
االجتماعية وتوجيههم إلى أن يكونوا أعضاء صـالحين منتجـين فـي            

 .المجتمع
تعمل الدولة من خالل وزارة الشئون االجتماعية والمجلس األعلى         ) ١٤٦(مادة

 ـ:للطفولة على
أـ إنشاء مكاتب لحماية األطفال من التشرد والتسول واعتماد وإقـرار           

 . هذه المكاتب وتشغيلهاميزانية سنوية ضمن ميزانيتها إلنشاء
 .ب ـ إنشاء مؤسسات ودور الرعاية االجتماعية

ج ـ حماية األطفال من سوء المعاملـة وتعرضـهم للتعـذيب البـدني      
والنفسي، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه األعمال إلى القضـاء ،            

 .بنائهمأمع مراعاة الحق الشرعي والقانوني لألبوين في تأديب 
 التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية، بما في د ـ حمايتهم من 

 .ذلك العقوبة الشرعية الجنائية
 الفصل الثاني

 .حماية األطفال من جميع أنواع االستغالل
 االسـتغالل الجنسـي     اشـكال على الدولة حماية الطفل من جميع       ) ١٤٧(مادة

ة األطفـال   واالقتصادي وعليها اتخاذ اإلجراءات والتدابير المشددة لحماي      
 ـ:من 

 .أـ مزاولة أي نشاط ال إخالقي
ب ـ استخدامهم واستغاللهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير  

 .المشروعة
على الدولة اتخاذ التدابير الالزمة لوقاية وحمايـة األطفـال مـن            ) ١٤٨(مادة

استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم في          
 .بها اجها أو االتجارإنت

 الفصل الثالث

 ٤٤٧
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 حماية األطفال من أخطار المنازعات المسلحة
تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها فـي           ) ١٤٩(مادة

 ـ:المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خالل
 .أـ حظر حمل السالح على األطفال

 .النزاع المسلحب ـ حماية األطفال من أثار 
 .ج ـ حماية األطفال  الذين يعانون من قضايا الثأر
 .د ـ عدم إشراك األطفال اشراكا مباشرا في الحرب

 .هـ ـ عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة
 الفصل الرابع

 حماية األطفال من أخطار المرور
 .آليةأـ اليجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة  أي مركبة ) ١٥٠(مادة

ب ـ اليجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن يقل عمـره   
 .عن عشر سنوات

ج ـ اليجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمـن  يقـل    
عمره عن عشر سنوات وإال كانوا مشتركين في المسئولية عما ينجم عن            

 .ذلك من أضرار للطفل وللغير
 الباب العاشر
 نوادي األطفال

تعتبر نوادي األطفال مؤسسات اجتماعية تربوية ثقافيـة رياضـية          ) ١٥١(ةماد
تكفل توفير الرعاية االجتماعية لألطفال من سن السادسة حتى الثامنـة           
عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل واألسـاليب التربويـة           

 .السليمة
 ـ:تهدف نوادي األطفال إلى تحقيق األغراض التالية) ١٥٢(مادة

عاية األطفال روحيا وبدنيا واجتماعيا وتربويا خالل أوقات فراغهم         أـ ر 
 .وأثناء اإلجازات

ب ـ استكمال رسالة األسرة والمدرسة في رعاية وحماية األطفال مـن   
 .اإلهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض لالنحراف

ج ـ تهيئة الفرصة للطفل كي ينمو نموا متكامال من جميع  النـواحي ،   
اكتساب خبرات  ومهارات جديدة والوصول إلى اكبر قدر ممكن مـن            و

 .تنمية قدراته
د ـ معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واسـتيعابه المعرفـي    

 .والثقافي
هـ ـ تقوية الروابط بين النادي وأسرة الطفل وتكامـل دورهمـا فـي     

 .توعية وتربية الطفل وفق األساليب التربوية الصحيحة
 ٤٤٨
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على الدولة إنشـاء المنتزهـات والحـدائق الترفيهيـة لألطفـال            ) ١٥٣(مادة
والترخيص بإنشائها بحيث يكون ارتيادها برسوم مخفضة  لقضاء أوقات          

 .فراغهم واإلسهام في الحد من ظاهرة تعاطي القات
تحدد الشروط والمواصفات واإلجراءات الخاصة بإنشـاء نـوادي         ) ١٥٤(مادة

ها واإلشراف والرقابة عليها بقرار مـن       األطفال وإجراءات الترخيص ل   
 .قبل الجهة المختصة

 الباب الحادي عشر
 العقوبات

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي أي قـانون             ) ١٥٥(مادة
 ـ:أخر
تزيد عن ثالث سنوات كـل       ـ يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة وال       ١

بنصف العقوبة  من تخلي عن وليده أو عهد به إلى شخص أخر، ويعاقب            
 .كل من حرض األبوين أو أحدهما على ذلك

تزيد عن ثالثة أشهر كل من عثر على وليـد           ـ يعاقب بالحبس مدة ال    ٢
 .أو طفل ولم يبلغ به أو يوصله إلى  الجهة المختصة

علـى  عمـداً   تزيد عن سنتين كل من أقدم        ـ يعاقب بالحبس مدة  ال     ٣
 .مه لغير أبويهإخفاء طفل أو استبداله بطفل أخر أو تسلي

تزيد على   تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال       ـ يعاقب بالحبس مدة  ال     ٤
عشرين ألف ريال كل من حكم عليه بتسليم طفـل إلـى المحكـوم لـه                

 .بحضانته أو كفالته وامتنع عن تسليمه
تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألـف          ـ يعاقب بالحبس مدة ال    ٥

قد عهد إليه بتربيته من قبل دار أو مؤسسة         ريال كل من أهمل طفال كان       
 .الرعاية االجتماعية

ـ يعاقب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة التقل عن شـهر              ٦
وال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمـد سـوء               

 وعدم العناية به وتتضاعف العقوبة إذا لحق بالطفل أضرار بدنية           معاملته
 .نتيجة ذلكأو نفسية 

تزيد عن ستة أشهر كل من       ـ يعاقب بالحبس مدة التقل عن شهر وال       ٧
 .ذلك حكم عليه بتسليم نفقة طفل وامتنع عن تسليمها مع قدرته على

) ٥٢(يعاقب بغرامة خمسة آالف ريال كل من خالف حكم المـادة          ) ١٥٦(مادة
 .من هذا القانون

 عليها في قانون أخـر      مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص      ) ١٥٧(مادة
تزيـد   من هذا القانون  بالحبس مدة ال      ) ٨٠(يعاقب كل من خالف المادة    

 ٤٤٩
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تزيد على  مأتي الف ريال مع مصادرة         على ثالث سنوات أو بغرامة ال     
األغذية المخالفة للمواصفات واتالفها على نفقة المحكوم  عليه، وإغالق          

 إلغاء الترخيص الممنوح    المنشأة المصنعة أو المستوردة لهذه األغذية مع      
 .له لمدة  تراها المحكمة المختصة 

يعاقب بغرامه خمسين ألف ريال كل من خالف أحكـام المـادتين            ) ١٥٨(مادة
 .من هذا القانون ) ١٠٥ ، ٨٤(
يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة أو بغرامة مائة الف ريال كـل             ) ١٥٩(مادة

نون مع مصـادرة تلـك      من هذا القا  ) ٩٥،٩٦(نمن خالف أحكام المادتي   
المطبوعات والملصقات واألفالم وإتالفها على نفقة المحكوم عليـه مـع           
إغالق دار السينما أو األماكن التي تم فيها العرض المدة التـي تراهـا              

 .المحكمة، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة
تزيد عن سنة أو بغرامة خمسين ألف ريـال          يعاقب بالحبس مدة ال   ) ١٦٠(مادة

 من استخدم دور الحضـانة وريـاض األطفـال ودور ومؤسسـات            كل
الرعاية االجتماعية وغيرها من الدور والمراكز المتعلقة بشئون األطفال         

 .ت من أجلهاأ انشيفي غير األغراض الت
يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون الف ريال كل من خالف أحكام           ) ١٦١(مادة

 .من هذا القانون) ١٣٤(المادة
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي أي قـانون             ) ١٦٢(مادة

تزيد على ثمـان     يعاقب بالحبس مدة التقل عن خمس سنوات وال       .. أخر
سنوات كل من دفع أو حرض طفال على تعاطي المخدرات أو المؤثرات            
 .العقلية أو االتجار بها أو الترويج لها وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة

 عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي أي قـانون             مع) ١٦٣(مادة
أخر يعاقب بالحبس مدة التزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفـال             

 .ذكرا كان أو أنثى على ممارسة الفجور والدعارة
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد منصوص عليها فـي أي قـانون             ) ١٦٤(مادة

تزيد عن خمسـة      وال يعاقب بالحبس مدة التقل عن عشر سنوات      .. أخر
عشر سنة كل من أشترى أو باع أو تصرف بأي شكل كان فـي طفـل                

 .ذكرا أو أنثى
من هذا القانون يعاقب بالعقوبة     ) ١٢٥(مع عدم اإلخالل بحكم المادة    ) ١٦٥(مادة

) أ،ب(المنصوص عليها في قانون المرور كل طفل خالف أحكام الفقرتين         
 .من هذا القانون) ١٥٠(من المادة

 ٤٥٠
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 ريال والتزيد عن خمسة آالف      اآلفيعاقب بغرامة التقل عن ثالثة      ) ١٦٦(مادة
 .من هذا القانون) ١٥٠(من المادة) ج(ريال كل من خالف حكم الفقرة

 الباب الثاني عشر
 أحكام ختاميــة

على الجهات المختصة إيجاد مصادر دخـل وإمكانـات لرعايـة           ) ١٦٧(مادة
 .األمومة والطفولة

الغرامات المنصوص عليها فـي هـذا القـانون إلـى       تورد جميع   ) ١٦٨(مادة
 .الجهات المختصة لصالح رعاية األمومة والطفولة

يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلـى أحكـام              ) ١٦٩(مادة
 .القوانين النافذة

مـن رئـيس مجلـس       تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار     ) ١٧٠(مادة
 .وزير الشئون االجتماعية والعملالوزراء بناء على عرض 

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ١٧١(مادة
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 هـ١٤٢٣/رمضان / ١٤بتاريخ 
 م٢٠٠٢/نوفمبر/ ١٩الموافق

 علي عبد اهللا صالح    
 الجمهوريةرئيس     

 

 ٤٥١


