قاهون رقم ( )9لسنة 5985م
بشأن
رعاية ألاطفال مجهولي ألابوين
هحً سلطان بً محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة  ،بىاء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

مادة ()5
يس ممم لم م ا الق مماهىن ق مماهىن رق ممم  )9لس ممىة  5991بش ممان رعاف ممة لي مماو م ممى لب ممىيً ويعم ممف ب ممه ممىر
صدوره.

مادة ()2
علممى م

فقصممد بالنلمممال والعتممارال التاليممة املعمماوه املدصصممة ل مما لتهمماه إة إوا تلمما القعيىممة لو سمميا الممى
وله.
 :إمارة الشارقة وملحقاتها.
إلامارة
 :تائعة الشؤون الاجتماعية ف إلامارة.
الدائعة
 :اللجىممة املشممنلة بمىجمما ل م ا القمماهىن لتقعيممع لسممعة املىاسممتة الإممي يع ممد إل همما بععافممة
اللجىة
الط ف م ىو لبىيً.
الط ف م ىو لبىيً  :الط ف املىلىت ف إلامارة ألبىيً غير مععو ين.

مادة ()3
ال ممدائعة ا م املج ممة املدتص ممة واملس ممتىلة ع ممً ل ممف م مما فتعل ممم باألي مماو م ممى لب ممىيً وم م معاع مماة ا تصاص ممال
اللجىة إة بمىا قة الدائعة كتابة ويتقا ألحنام ل ا القاهىن.

مادة ()4
تشممنف ملجىممة تائمممة بعئاسممة مممدفع مىطقممة الشممارقة الطتيممة وعضممىية لممف مممً مممدفع ممعية الشممارقة ومممدفع تائممعة
الش ممؤون الاجتماعي ممة بالش ممارقة م م م م م م م تن ممىن م مته مما تقعي ممع لس ممعة املىاس ممتة لو املج ممة العس مممية الإ ممي س مميع د إل ه مما
بحضمماهة ورعافممة لي مماو م ممى لبممىيً وورم الشممعوذ املواصممة بم له وتقممدفم املشممىرة والى م للممدائعة ف م
لفة لمىر ل عي متعلقة به ا املوصىص.

مادة ()5
ف مما لن تنممىن لسممعة الإممي يع ممد إل همما بععافممة الط ممف م ممىو لبممىيً لسممعة مسمملمة مىايىممة قمماترة علممى تممامين
الععافة للط ف وتتى ع ها الشعوذ ل عي الإي تقعرلا اللجىة مً حين إ ى آ ع.
و ف جمي لحىاو ف ضف لن تع د اللجىة بععافة الط ف إ ى لسعة لم تعز باي او.

مادة ()6
ف ا علمى لمف ممً يععمر علمى ي مف حمدفة المىةتة وم مىو لبمىيً لن يسملمه إ مى لقمع مستشم لو معكمص صم
لو معكممص ممعية ،وعلممى املسممؤوو عممً ل م ا املعكممص اسممت م الط ممف وتحعيممع محضممع بامل بسممال والدممعو الإممي وجممد
همما ويىف م يممه منممان الععممىر عليممه وسمماعته وتاريدممه واسممم النممو ال م ععممر عليممه وم ىتممه وعىىاهممه ممما لممم
فع ض وله النو إثتال وله ،وإوا سملم الط مف إ مى لحمد لم ه املعاكمص ،علمى املسمؤوو م بعمد إثتاتمه الىقما
امل لىرة لع لم لن يعمف على تامين هقله متا عة إ ى لقع مستش م صىرة عً املحضع املىدم.

مادة ()7
علممى املستش م حمماو تسمملمه الط ممف تتلي م الممدائعة بالىاقعممة واتدمماو إلاج معاءال املطلى ممة للمحا دممة علممى ممحة
وسم مة الط ممف وي ممع تقممدفع سممً الط ممف مممً قتممف يت مما  ،ويتقم الط ممف تحما الععافممة ال ممحية ملممدة ة تقممف
عً لستىع.

مادة ()8
حمماو تتل م الممدائعة بالىاقعممة تممدعى اللجىممة ل جتممماع ف م لقممع عصممة وعلممى اللجىممة التممدء ممىرا باتدمماو إلاج معاءال
ال زمة لتامين رعافة الط ف لدي إحدي لسع املىاستة الإي تىا م على وله.

مادة ()9
بعد لن تقعر اللجىة ا تيمار لسمعة الإمي سمتتى ى رعافمة الط مف والإمي تتمى ع هما الشمعوذ املقمعرة  ،تقمىم باةت ما
مم تلممه لسممعة با تيممار اسممم ر مما للط ممف ومممً ثممم تطلمما مممً املج ممة املدتصممة فم تائممعة ال ممحة إصممدار م اتة
مي ت له.

مادة ()51
فق ممىم املىا ممص املد ممت بتد ممجيف ال ممىةتال بئص ممدار م اتة م ممي ت للط ممف تتض مممً اس مممه الع مما وس ممىه املق ممدر
وهىعمه وكمع لو له)م ) وتفاهتمه باهمه مسملم وكم له جميم التياهمال ل معي املطلى مة  ،وغيمر لهمه ة ف مىز إلا مارة بمما
نف سىاء ف اتة املي ت لو ف الدجف إ ى لىن الط ف لقيط.

مادة ()55
حمماو إتمممام إلاج معاءال لع م ه ت ممامع اللجىممة بتس ممليم الط ممف إ ممى لس ممعة الإممي تق ممعر لن تتممى ى رعافت ممه وولممه بع ممد لن
فىق م ر لسممعة علممى الىمممىو املومماص ال م تعممده الممدائعة ل م ا الاممعر كممما فىق م علممى تع ممد بال امممه بععافممة
الط ف حيا وعلميا وتفييا ف جمي املعاحف الإي فنىن ها تحا الععافة.

مادة ()52
تس ممتمع رعاف ممة لس ممعة للط ممف تح مما إ معا ال ممدائعة إ ممى لن فمم ممف الس ممىة الساتس ممة م ممً عم ممعه ث ممم تعي ممد اللجى ممة
بعممدلا الىدممع ف م مممدي م ئمممة اسممتمعار لم ه الععافممة مممً لسممعة وولممه علممى رممىء التقمماريع الدوريممة الإممي تعممد مممً
قتف املج ة املدتصة بالدائعة.
مادة ()53
تستمع رعافة ه م لسمعة للط مف حإم بعمد بلىغمه السمىة الساتسمة ممً العممع إوا لبمدل لسمعة رغتتهما و وا قتهما
اللجىممة  ،وولممه حإم بلممىس الط ممف سممً الع ممد ،ويممممً لن تسممتمع الععافممة إ ممى ممما بعممد ولممه إوا لممان ة فمصاو يالتمما
ف معاحف التعليم لو لان مً وو العالال ولم فت سع تاليله وتع ر تى ير الععافة املىاستة له.

مادة ()54
إوا رلل اللجى ممة ف م ل وق مما ل ممى قت ممف بل ممىس الط ممف س ممً الساتس ممة ع ممدم مىاس ممتة لس ممعة ةس ممتمعار رعاف ممة الط ممف
رعافممة لاملممة أل ،سممعا ،وجمما عل همما التحممة عممً لسممعة ل ممعي مىاسممتة وإوا تع م ر ولممه فىقممف الط ممف إ ممى إحممدي
تور الععافة الاجتماعية ف الدولة.

مادة ()55
فم حالممة و مماة الط ممف ف مما علممى لسممعة لن تدطممع ممىرا الممدائعة باملحمماتي مم بيممان الىقمما والتمماري واملنممان الم
تىف يه م حى ا بالتقعيع الطبي بئثتال سعا الى اة.

مادة ()56
رعاف ممة لس ممعة للط ممف م ممىو لب ممىيً تعتا ممر م ممً لعم مماو املويرف ممة التطىعي ممة الإ ممي ت ممتم ب ممدون مقاب ممف ،وة ت ممىز
مطالتة الط ف بعد اهتهاء مدة رعافته بافة مصاريص لو لتعا تنىن قد صع ا عليه لثىاء تله املدة.

مادة ()57
فتم تصويج التيا امل ىلة لبىيً بعد بلىغ ا سً الع د بعغتتها ومىا قة املحاكم.

مادة ()58
تقممىم الممدائعة بحصممع جميم حمماةل لي مماو م ممى لبممىيً املىلممىتفً فم إلامممارة قتممف صممدور لم ا القمماهىن وعلممى
اللجى ممة تراس ممة حال ممة ل ممف واح ممد م مملهم واتد مماو إلاج معاءال لتد ممجيل م ف م ممجف ال ممىةتال و ح ممة لور مماع م عى ممد
لسممع املىجممىتفً لممدلها حاليمما وتقعيممع الم زم مممً لجممف تممامين اسممتمعار الععافممة املىاسممتة ل ممم تحمما إ معا الممدائعة،
على لن تطتم ف جمي إلاجعاءال لحنام ل ا القاهىن.

مادة ()59
إوا ثعمما ف م ل وقمما بمىجمما حمممم قضمما ه قط م بىممىة الط ممف ال م اعتاممر م ممىو لبممىيً وسممتم و ممجف ف م
ممجف الممىةتال وورم لممدي إحممدي لسممع لععافتممه  ،عىممدلا يعممات تدممجيف وةتة الط ممف وتل ممى رعافممة لسممعة لممه
ويضم إ ى حضاهة لبىيه ولحدلما لو املج ة الإي تقعرلا املحممة .

مادة ()21
لممف ممو يععممر علممى ي ممف م ممىو لبممىيً بعممد صممدور ل م ا القمماهىن ويممع ض تسممليمه إ ممى لقممع مستش م لو
معكص عية لو ة فمتعف ملا تقعره اللجىة بدصىص رعافته يعتار لهه ارتما جعما ويعاقا باملحع لو الاعامة.

مادة ()25
تض الدائعة بالتشاور م اللجىة اللىائح املواصة لتى ي لحنام ل ا القاهىن.

مادة ()22
على املجمي لف ف حدوت ا تصاصه تى ي لحنام ل ا القاهىن .
صدر عىا بتاري 5991 /56 /62م

سلطان بن محمد القاسمي
حاك ـ ـ ـ ـ ـم إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة الش ـ ـ ـ ـارقة

