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التقرير الوريم اجلامع الثالا لس ال ااقد لورلاة اليوياج ا اافاة،اة
حقوق الطفل
 -1ا قومة
أييت هذذا التقريذر امذامل الذذدورا مذن الثالذ إىل السذاد لدولذذة الكويذأ شذفن تنفيذذ اتفا يذذة
حقوق الطفل ،عمال أبحكام املادة  44من االتفا ية ،حي ساهم يف إعداد هذا التقريذر اللجنذة املينيذة
تحضذذو وإعذذداد التقذذارير ا ادذذة دولذذة الكويذذأ ةمذذام األ ذ ذ ة الدوليذذة الاس الصذذلة قذذوق االنسذذان
والذذت تضذذم افذذة امذذذاس املكوميذذة املينيذذة ،والذذت عقذذدس ا تماع ذام مذذل املن مذذاس وذذو املكوميذذة يذذوم
األر يذذاا املوافذذق  4ة ريذذل  2018واللذذل للتشذذاور ميذذذا حيذذا إعذذداد هذذذا التقريذذر .مذذا ذذاا يذذد دذذدور
القانون ر م  21لسنة  2015شفن حقوق الطفل والذا يتوافق مل امليايو الدولية هبذا الشفن.
يتكذذون التقريذذر مذذن ةر ذذل ة ذ اا حس ذ ازيت ام ذ ا األو مقدمذذة ،وام ذ ا الثذذاين يتيل ذذق
اب ط ذ ذ ذ ذواس الذ ذ ذ ذذت ا ذ ذ ذ ذذذها الدولذ ذ ذ ذذة يف تنفي ذ ذ ذ ذذذ املالح ذ ذ ذ ذذاس ا تاميذ ذ ذ ذذة ال ذ ذ ذ ذواردة يف الوثيقذ ذ ذ ذذة ر ذ ذ ذ ذذم
 ،CRC/C/KWT/CO/2وتنذذاو ام ذ ا الثال ذ املالح ذذاس ا تاميذذة الذذت ة ذذدها اللجنذذة املينيذذة قذذوق
الطفل لدولة الكويأ شفن الربوتو و االختيارا املتيلق ابشذرا األطفذا يف الن اعذاس املسذلحة يف
التقريذذر ر ذذم  ،CRC/C/OPAC/KWT/CO/1ةمذذا امذ ا الرا ذذل تنذذاو املالح ذذاس ا تاميذذة الذذت ة ذذدها
اللجنذذة املينيذذة قذذوق الطفذذل لدولذذة الكويذذأ شذذفن الربوتو ذذو االختيذذارا املتيلذذق بيذذل األطفذذا
و غاا األطفا واستغال األطفا يف املواد اإلابحية يف التقرير .CRC/C/OPSC/KWT/CO/1

 -2اخلطوات اليت اخت هتا الورلة لتنف ،ا الحظات اخلتام،ة:
-6
 متاشيا مذل املياهذداس واملبذادل الدوليذة يف اتفا يذة حقذوق الطفذل والربوتو ذولر االختيذارير و ذراراسامميية اليامة لألمم املتحدة ،ددر انون األحداث ر م  111لسنة  2015امليذد ابلقذانون ر ذم 1
لسذنة  2017و ذذان ة ذرز مذذا ورد يف نذذا املذذادة  33منذ تشذذكيل ةكمذذة األحذذداث يف إطذذار يتماشذذى
مل ينونة الطفل وا اال تدا و ا تماعية للحدث ملنل احنراف .
 ددر انون  21لسنة  2015لين م املياملة ام ائيذة للميتذدا علذى الطفذل وولذق اليقو ذة لكذل مذنتسو نفس إيذاا الطفل وفقا لنا املادة .94
 جيذذرم ذذانون ام ذ اا الينذذي املن ذ حي ذ يشذذدد اليقو ذذة علذذى ةفيذذا االعتذذداا امنسذذي يف نصذذواملذواد  186ح ذ  192مذذا تو ذذل عقذذوابس ائيذذة علذذى رذ األسذذرة الذذذا ميتنذذل عذذن ت ويذذد الصذذغو
ضرورايس املييشة ابملادة .167

-8
 إن الذذتحفق حذذق مقذذرر دقتضذذى املذذادة  51مذذن االتفا يذذة الذذت ة ذذازس الذذتحفق للذذدو  ،ودقتضذذىالقذذانون الذذدو اليذذام فذذذو ةمذذر سذذيادا يوخذذذ يذذر االعتبذذار ذذرو ذذل دولذذة و وانينذذذا تسذذذيال
لتصديق الدولة على االتفا ية.
 ما ةن حتفق دولذة الكويذأ علذى املذادة السذا ية وا ادذة اب تسذاذ الطفذل للحذق ابمنسذية ذاانتيجة تيارضذا مل انون امنسية الكويت الذا ينا على تبيية اال ن أل ي يف ا تساذ امنسية.
2
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 ةما شفن التحفق على مادة  21من االتفا ية وا ا ن ام التبين فإن مضمون املادة يتيارض ملانون األحوا الشخصية الكويت وةحكام الشريية اإلسالمية.

-10
 اعتمذذد ذذانون حقذذوق الطفذذل حتذذأ ر ذذم  2015/21وهذذو يتضذذمن املقذذوق واملبذذادل ال ذوارد يف االتفا يذذةو روتكوالها االختيارين ويراعي مصلحة الطفل الفضلى مذن حيذ الرفذاه واالحذوام واملقذوق  -مرفذق
لكم ملحق قانون حقوق الطفل املذ ور.
 ويف اإلط ذذار الاتذ ذ ل تش ذذكيل من ذذة علي ذذا ملماي ذذة الطف ذذل ابلقذ ذرار ال ذذوزارا ر ذذم  ،2013/116ض ذذمأالوزاراس املينية ابلطفل مباشرة مثل وزارة الصذحة والو يذة والشذوون والداخليذة وا ار يذة ومن مذاس
وذذو حكوميذذة وووهذذا ،وهذذد لوضذذل السياسذذاس وازليذذاس الذذت حتقذذق الرعايذذة الصذذحية والنفسذذية
واال تماعيذ ذذة لألطفذ ذذا ضذ ذذحااي الينذ ذذي ،ووضذ ذذيأ اليذ ذذة للكشذ ذذي املبكذ ذذر عذ ذذن حذ ذذاالس الينذ ذذي
واالحنذرا واالسذتغال أبنواعذ الوا يذة علذذى األطفذا واألحذداث والوا اإلعا ذة وعال ذذا ،نشذذاا
ن ام ال تشا حاالس األطفا الذين يتيرضذون للينذي النفسذذي والبذدين وعال ذ مبكذرام ،وتذوفو
الرعاية الو ائية واليال ية لضحااي اليني وأتهيلذم وإعادة دجمذم يف اجملتمل.
 م ذذا تيم ذذل اللجن ذذة حاليذ ذام عل ذذى انش ذذاا روتو ذذو إلدارة ح ذذاالس س ذذوا ميامل ذذة وامه ذذا واس ذذتغالالطفذل ،حذ يكذون مر يذام يوضذ حقذوق الطفذل ،ووا بذاس املوسسذاس واألفذراد دذا فيذذا ذذاس
التحقيق والقضاا.
 ل البدا ابنشاا ناة الطفل عن طريق تلف يون الكويأ الرمسي ،هبذد التوعيذة اليامذة ملنذل االسذااةضد االطفا  ،ول تشكيل فريق عمل استشارا للقناة ابلقرار اإلدارا ر م .2018/89
 حصلأ اللجنذة علذى ذائ ة ةفضذل فريذق متيذدد التخصذا مذن اممييذة اليامليذة للو ايذة مذن الينذيضد األطفا وامهاهلم "اسبكان" ول تكرميذم يف املومتر الذا ة يم للجميية يف مدينة راغ جبمذورية
التشيل يف شذر سبتمرب .2018

-12
 تبنأ الدولة ضمن خطتذا اإلمنائية متوسطة األ ل ا طة ( )2020/2019-2016/2015هدفا يتيلقرعاية الفئاس املساسة ا تماعيام ودجمذا يف اجملتمل ،وهم األطفا واماحنر والوا اإلعا ة واملسنر،
ول الو ي على تطوير الرعاية اال تماعية والصحية والثقافية وتوفو البيئة السليمة مميل األطفا ،
ووضل الية للكشي املبكر عن حاالس اليني واالحنرا الت د تتيرض هلا تلل الفئاس.

-14
 ل إنشذذاا اجمللذ األعلذذى لشذذئون األسذذرة درسذذوم ر ذذم ( )401لسذذنة  ،2006ومذذن ضذذمن اختصادذذاتوفق القرار ر م  10لسنة 2016
 التنس ذذيق م ذذل ال ذذوزاراس امليني ذذة لوض ذذل خط ذذة متكامل ذذة يف جم ذذا تنمي ذذة األس ذذرة وتق ذذد الرعاي ذذةوا ذدماس األساسذية هلذذا واليمذل علذى توحيذذد مسذار وتو ذذاس الرعايذذة اال تماعيذة املكوميذذة
والتطوعية لألسرة.
 ا ذواو ووضذذل ميذذايو لتقذذو ةداا املوسسذذاس الياملذذة يف جمذذا األسذذرة والطفذذل واملذرةة والشذذباذواملس ذ ذذنر والوا اإلعا ذ ذذة وجم ذ ذذاالس ا ذ ذذدماس األسذ ذ ذرية واال تماعي ذ ذذة هب ذ ذذد تق ذ ذذو ةدائذ ذ ذذا
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وتو يذذا إىل يفيذة تطذوير عملذذا وإ امذة شذبكاس ر ذ ميذذا لتذتمكن مذن إيصذا ا ذدماس
األساسية لألسرة.
-

ما يضم اجملل فريق لإلرشاد األسرا هبد تي ي التماسل واالستقرار األسرا.

-16
ة-
إن دولة الكويأ اجتذأ ومنذ زمن ابتباع املذنذ املقذو ي ذدال مذن املنذاه األخذر ،،و ذد
اتض ذ الل ذذل لي ذذا يف خط ذذة الدول ذذة  2020/2019-2016/2015واملي اني ذذة امليتم ذذدة م ذذن وزارة املالي ذذة،
فينذذدما تضذذل الدولذذة مي انيذذاس الذذوزاراس لذذد ةن الطفذذل ذ ا مذذن عمذذل تلذذل الذذوزراس مثذذل الشذذوون
والصحة وووها ،ذلل لد ةن مي انية وزارة الو ية مو ذة ابألسا للطفل ،ونذ ر يف هذا الصذدد
إدراج وزارة املالية مبالغ سنوية دي انية وزارة الشذوون اال تماعيذة ليذرض نشذاطاس األطفذا والشذباذ
يف دور الرعاية اال تماعية شكل عام ففي السنة املالية  2018/2017ل إدراج ما يلي

 صيا مبلغ و دره  182,000دينار ويت ما يياد  605,210دوالر ةمريكي ليرضنشاطاس األطفا والشباذ يف دور الرعاية ومرا تنمية اجملتمل والو ية الفنية ومن ضمن
االعتماد مبلغ  142,000دينار ويت ما يياد  472,197دوالر ةمريكي لرحلة سنوية خارج
دولة الكويأ.

 صيا مبلغ و دره  200,000دينار ويت يا ييذاد  660,600دوالر ةمريكذي للمكافذ سوامذوائ يذذتم توزييذذذا علذذى نذ الا دور الرعايذذة الصذذحية مصذذرو ومكافذ س تذذوزع يف األعيذذاد
واملناسباس و وائ ةخر ،من ينذا وائ (مسا قاس فنية  -النشاط املسذرحي  -النجذاو -
ةسبوع الطفل اليريب).
 ما صا وزارة الصحة ضمن مي انيتذا السنوية مبذالغ ماليذة تصذر علذى الذربام التنمويذةللطفل و رام التدري والتطوير املذين للياملر مل األطفا واملمالس التوعوية.

 تردد وزارة الو ية مي انياس ضخمة مميل املتيلمر متضمنة مي انية الوا اإلعا ذة واملقيمذر صذورةوذو انونيذة ضذمن متطلبذذاس اليمليذة التيليميذة دكوانهذذا الشذاملة يف خطتذذا السذذنوية مذن ذل عذذام.
مرفق ر م  1يبر مي انية الوزارة.
 ما ةن اهليئة اليامة لشذئون الوا اإلعا ذة تردذد مي انيذة ضذخمة ذذلل للذدعم التيليمذي أل ذل مذن 21سنة اال لغأ مي انية الدعم التيليمي لألشخا الوا االعا ة  35مليون دينار ويت ما يياد
 115,229,544ملي ذذون دوالر ةمريك ذذي علم ذذا أبن الوا االعا ذذة دون س ذذن  21خيص ذذا هل ذذم مب ذذالغ
شذرية تواوو ر  185لإلعا اس البسيطة  225للمتوسطة و 277دينار لإلعا اس الشديدة.

ذ-

 صذذا وزارة الو يذذة مي انيذذة سذذنوية إل امذذة ةنشذذطة وفياليذذاس لألسذذرة والطفولذذة يشذذار ون فيذذذا ،فقذذدمشلأ مي انية - 2017
•

•

4

ص ذذيا مبل ذذغ ( 5000د ) .د ذذا يي ذذاد  16,425دوالر ةمريك ذذي لتغطي ذذة تك ذذاليي ذ ذرام
اإلالاعة والتلف يون وألنشطة اجملل األعلى لشئون األسرة.
صذذيا مبلذذغ ( 182,000د ) .دذذا ييذذاد  597,897دوالر ةمريكذذي تكذذاليي االحتفذذاالس
اليامذذة مثذذل يذذوم املذرةة ويذذوم الطفذذل اليذذريب واليذذوم اليذذريب لألسذذرة ،و ذذذلل األنشذذطة والذذرحالس
الوفيذية واهلدااي املقدمة لن الا دور الرعاية اال تماعية ورعاية األحداث.
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صيا مبلغ ( 17,000د ) .دا يياد  55,847دوالر ةمريكذي إل امذة امليذارض ألنشذطة
األطفذذا والشذذباذ يف دور الرعايذذة اال تماعيذذة ،إضذذافة إىل تذذوفو احتيا ذذاس مشذذروع مذذن
س يدا ومشروع تنمية املذاراس املرفية واال تصادية للمرةة الكويتية.

•

 وفقا لقانون ر م  12لسنة  2011يف شفن املساعداس اليامة صيا مساعدة ماليذة لألطفذا األيتذامالذذذين تذذوه والذذدهم س ذواا ذذانوا ذذويتير ةو مذذن نسذذياس ةخذذر ،مذذل اش ذواط ةن تكذذون األم ويتيذذة
امنسذذية وفقذذا ألحكذذام البنذذد ( )2مذذن املذذادة ( )3مذذن املرسذذوم األمذذوا ر ذذم ( )15لسذذنة 1959م ،ويذذتم
در املساعدة إىل حر حصوهلم على و يفة ةو توافر مصدر رزق اخر وفقا للقوانر امليمو هبا.
 م ذذا ي ذذتم ص ذذيا مبل ذذغ ش ذذذرا يص ذذر لأل ن ذذاا جمذ ذذو الوال ذذدين واملقيم ذذر ذذدور املض ذذانة اليائلي ذذةواحملتضذذنر ،واللذذل دو ذ املذذادة ا امسذذة مذذن ذذانون ر ذذم  80لسذذنة  2015يف شذذفن املضذذانة اليائليذذة،
ويكذذون التذذا  -االا ذذان املسذذتحق طال ذ يبلذذغ مذذن اليمذذر  21سذذنة فمذذا فذذوق خيصذذا مبلذذغ شذذذرا
( 440د ) .دذذا ييذذاد  1,445دوالر ةمريكذذي شذذامل ديذذل ا ذذدماس و صصذذاس للمال ذ والكت ذ
الدراسية وووها ،وإالا ذان املسذتحق عاطذل عذن اليمذل ةو يسذتكمل دراسذت خذارج الذبالد خيصذا مبلذغ
شذرا ل (  559د ) .دا يياد  1,836دوالر ةمريكي إضافة إىل اللل يتم ادخار مبلغ ( 60د ) .دذا
يياد  197دوالر ةمريكي للمستحق الذا يبلغ عمره ةسبوع إىل ةن يصل لسن  21سنة.

 -مرفق

2

دو للمخصصاس املالية أل ناا املضانة اليائلية.

ج-
 تطبذذق اهليئذذة اليامذذة لألشذذخا الوا االعا ذذة ةحكذذام القذذانون ر ذذم  8لسذذنة  2010ومذذا ورد ابلفصذذلا ذذا ابملميذ اس لألطفذذا مذذن الوا اإلعا ذذة الكذذويتير ةو ة نذذاا الكويتيذذة مذذن املقيمذذر صذذورة وذذو
انونية واملذا رين والذين يياملون مياملة الكويت قذرار وزيذر الداخليذة وهذي علذى النحذو احملذدد يف
مرفق ر م .3
 وابلنسذذبة لألطفذذا الوا اإلعا ذذة فتتكفذذل الدولذذة هبذذم و يال ذذذم وتيلذذيمذم .يوضذ املرفذذق ر ذذم ()4عدد املساعداس املكومية للمقيمر صورة وو انونية.
 تتحمذذل الدولذذة تكلفذذة اليذذالج مميذذل ةطفذذا املقيمذذر صذذورة وذذو انونيذذة ويذذتم عال ذذذم ابجملذذان يفافة املستودفاس واملستشفياس املكومية ةسوة ابلكويتير.
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دورا ،إىل ان ما ينشذر مذن يذاانس عذن األطفذا علذى املو ذل الرمسذي لذإلدارة املر يذة لإلحصذاا
.www.csb.gov.kw
 حيتذذوا الن ذذام الذذوطين للذيئذذة اليامذذة لشذذئون اإلعا ذذة علذذى اعذذدة يذذاانس تشذذمل ذذل مذذن تقذذدم طلذاليذذون مذذن الوا اإلعا ذذة والوا االحتيا ذذاس ا ادذذة وةوليذذاا ةمذذورهم يف دولذذة الكويذذأ وهذذي مصذذنفة
وفقذذا مملذذة ةمذذور مذذن ينذذذا الذذر م املذذدين ،االسذذم ،اتريذذخ املذذيالد ،امذذن وامنسذذية واملنطقذذة واحملاف ذذة
(املرفق ر م  5إحصذائية حديثذة لألطفذا الوا اإلعا ذة عذن ةعمذارهم ة ذل مذن  18سذنة حسذ امذن
وامنسية ) ،ما أييت حق التيليم لذوا اإلعا ذة ضذمن ةولذوايس الدولذة عذرب ر ذائ ه األساسذية اإلاتحذة
والتمكذذر والتجويذذد ،فبذذدة تيلذذيم الوا اإلعا ذذة عذذام  ،1955مث ازداد عذذدد املذذدار واملتيلمذذر شذذكل
بو ،حي يوض املرفق ر م  6عدد املدار والطلبة الكويتير ووو الكويتير يف الو ية ا ادة.
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 يوض امدو ةدانه نس األطفا دولة الكويأ حس امن والنوع امنسية ليام51.4

51.1
48.9

50.9
49.1

48.6

جملة

غير كويتي
اناث

2018

كويتي

ذكور

ويوض املرفق ر م ( )7ةعداد املسجلر يف اهليئة اليامة لشئون الوا اإلعا ة ليام .2016
ما يوض امدو التا شدة اإلعا ة
امن

لسنة 2018

نفسية

صرية

اجملموع

1917

25846
39277
65123

تطويرية

تيليمية

مسيية

الهنية

حر ية

سدية

انثى

1218

1787

2327

5672

9214

3695

16

ذر

2532

4040

2707

10114

12991

3947

42

2904

اجملموع

3750

5827

5034

15786

22205

7642

58

4821

-20
-

دذذدر القذذانون ر ذذم  67لسذذنة  2015يف شذذفن الذذديوان الذذوطين ملقذذوق اإلنسذذان متضذذمنا يف الديبا ذذة
االستناد على املرسوم ر م  104لسنة  1991ابملوافقة على انضمام دولة الكويأ إىل اتفا يذة الطفذل
وأييت االهتمام ابلطفل يف إنشاا الديوان الوطين ملقوق اإلنسان مر يية ةساسية يف محاية حقوق
الطفل وحفق رامت وفقام للتشريياس الوطنية واالتفا ياس الدولية .ويف إطذار امذذود املسذتمرة حنذو
تفييذذل الذذديوان الذذوطين ملقذذوق االنسذذان والقيذذام وا باتذ املنصذذو عليذذذا يف ذذانون انشذذائ  ،دذذدر
املرسوم ر م  269لسنة  2018تيير ةعضاا جمل إدارة الديوان الوطين ملقوق االنسان.

 تضمنأ املادة ( )6من القانون االختصاداس املمنوحة ل وأتيت منسجمة مل الفقرة ر ذم ( )3مذنمبادل ابري .
 ااس املادة ( )9من القانون لتو د على تشكيل مذان دائمذة مذن بذل جملذ اإلدارة ،ومذن ذر هذذهاللجذان (منذة حقذذوق األسذرة) وابعتبذذار ةن الطفذل مذذن ةهذم مكذذوانس األسذرة فذذإن إدراج (منذة حقذذوق
األسرة) لجنة اث تة وةساسية منصو عليذا يف القانون يو د اهتمام التشريياس الوطنية ابلطفل.
 مذذا ةدذذدر وزيذذر الداخليذذة القذرار ر ذذم ( 2015/)645نشذذاا " سذذم محايذذة الطفذذل" يتبذذل إدارة محايذذةاألحداث ليتم تلقي البالواس من فرق املماية ابملستشفياس والقيام ابلتحقيق املبدئي فيذا ومن مث
إحالتذا إىل ذاس املختصة الستكما التحقيق إالا استدعى األمر.
 ا ذذس وزارة الصذذحة إ ذراااس مذذن شذفاا محايذذة األطفذا فشذذكلأ فذرق محايذذة الطفذل قذرار وزارار م ( )127ليام  2014ليساهم يف سرعة ا اال القرار يف مثل تلل املاالس والتدخل السريل لتفمر
6

GE.20-04022

CRC/C/KWT/3-6

سالمة الطفل ومحايت من التيرض مل يد من اليني ومن اختصادات ردد ومتا ية املاالس سذرية
اتمذذة وتلقذذي الشذذكاو ،عذذن حذذاالس تيذذرض الطفذذل للخطذذر ةو اإلسذذااة ةو اإلمهذذا وإ ذذالغ ةهذذل
الطفذذل ومذذن يقذذوم رعايتذ ابملالح ذذاس وابإل ذراااس املتخذذذة هبذذذا الشذذفن ومياينذذة وتقيذذيم املذذاالس
الت يتم التبليغ عنذا طبيا ،وا تماعيا ،ونفسيا وإ راا املقا لة اإل لينيكية مل الطفل وا اال ما يل م
من إ ذراااس مليامذة الوا الطفذل  -مسذبي األال ،للطفذل  -لييذاد أتهذيلذم ويتمكنذوا مذن رعايتذ ،
ومن مث يتمكن هو والوي من االندماج يف اجملتمل ويتم إعداد تقرير اائي يضم تقارير طبية ونفسية
وا تماعية ابإلضافة إىل التودياس حو األطفا الذين تيرضوا لالعتداا.

-22
 نشو إىل حر الدولة على مشار ة اجملتمل املدين يف طي السياساس وا ط والربام املرتبطة يفحقوق الطفل متأ مشار ة رئي امميية الوطنية ملماية الطفل شذكل فيذا يف وضذل ذانون الطفذل
ر ذذم  21لسذذنة  ،2015مذذا ل تشذذكيل فريذذق اإلرشذذاد األسذذرا واال تمذذاعي يف اجمللذ األعلذذى لشذوون
األسرة ابلشرا ة مل الرا طة الوطنية لألمن األسرا (رواسي) وخيتا الفريق ابلتا -
•

وضذذل خطذذة سذذنوية إل امذذة ةاض ذراس وتذذدريباس يف اإلرشذذاد األسذذرا واال تمذذاعي لتي ي ذ
مكانة األسرة.

•

حتقيق الشرا ة املوسسية يف اليمل اإلرشادا األسرا النفسذي واال تمذاعي مذل موسسذاس
اجملتمل املدين والدولة.

•

تن يم فريق اإلرشاد األسذرا لقذاا مذل املكتذ اإل ليمذي لليونيسذي للشذرق األوسذ ومشذا
ةفريقيا ،ول منا شة موضوعاس الطفولة املبكرة واليني ضد األطفا واألحداث.

 شكلأ وزارة الشوون اال تماعيذة واليمذل منذة املضذانة اليائليذة تضذم عضذويتذا عذدد مذن امذذاساملكوميذذة ووذذو املكوميذذة للن ذذر يف البحذذوث والدراسذذاس والتودذذياس الذذت تتيلذذق دسذذائل املضذذانة
اليائلية ورعاية املودعر يف الدور واملوسساس التا ية لذإلدارة املختصذة وتطلذل علذى التقذارير الدوريذة
ال ذذت ترف ذذل ش ذذفن خطذ ذ و ذ ذرام الرعاي ذذة وةحذ ذوا امل ذذودعر واملوسس ذذاس التا ي ذذة ل ذذإلدارة املختص ذذة
واملضذذانة اليائليذ ة وتبذذدا الذرةا شذذفاا .وتقبذذل وتذذرفض طلبذذاس املضذذانة اليائليذذة وتبذذأ يف دذذر
املساعداس املالية للمحتضن.
 شكلأ اهليئة اليامة لذوا اإلعا ة فريق ةدد اا امليا ر وفق املادة  68لتحديد اإل راااس الالزمةوالكفايذذة ملنذذل ةا دذذورة مذذن دذذور اإلسذذااة لذذذوا اإلعا ذذة ةو اسذذتذتارا هلذذم ترسذذيخا للمذذادة  10مذذن
الدس ذذتور الك ذذويت وم ذذنحذم س ذذلطة الض ذذبطية القض ذذائية .ووفق ذذا للق ذذانون  2010/8نص ذأ امل ذذادة 49
واملذذادة  52ل تشذذكيل اجملل ذ األعلذذى للميذذا ر ويضذذم عضذذوين مذذن دييذذاس النفذذل اليذذام ،ويضذذم
جمل اإلدارة ةر ية ةعضاا من ديياس النفل اليام.

-24
ة-
 تق ذذوم اهليئ ذذة اليام ذذة للص ذذناعة يم ذذل املس ذذوو امليداني ذذة الدوري ذذة عل ذذى املنش ذ ذ س الص ذذناعية املخالف ذذةلالشواطاس البيئية إضافة إىل و ود ةطة متنقلة ملرا بة تلذوث اهلذواا واللذل لقيذا ذودة اهلذواا يف
موا ل تلفة ويو د ترب لقيا تلوث املياه يقوم تحليل عيناس من املياه الصناعية ومياه الصر
الصذذحي ا ار ذذة مذذن املنذذاطق الصذذناعية للتف ذذد مذذن مطا قتذذذا للميذذايو البيئيذذة امليتمذذدة مذذن اهليئذذة
اليامة للبيئة.
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ذ-
 امأ مي م املنش س الصناعية الكائنة دنطقة الشييبة الغر يذة يمذل دراسذاس تقيذيم املذردود البيئذيألنشطتذا الصناعية وةثر اللل على الصحة اليامة ومنذذا ابلطبذل األطفذا  ،عذرب مكاتذ استشذارية
يئية ميتمدة من اهليئة اليامة للبيئة طبقذا لقذانون محايذة البيئذة ر ذم  42لسذنة  .2014ويتمتذل سذكان
افة املناطق السكنية القريبة من املصانل جبميل الضماانس البيئية.

ج-
 حي يوض انون محاية البيئة ر م  42لسنة  2014الذا ةشتمل على تسية ة واذ تضمنأمادة وة فرد في فصال خادذا لالسذواتيجياس البيئيذة لضذمان التكامذل ينذذا وإلذ ام ديذل امذذاس يف
الدولة تطويرها وحتديثذا ل مخ سنواس وال تقل مدة اإلسواتيجية عن  20عاما.
181

 تو د اهليئة على عدم و ود تلوث دحطة الشييبة وسالمة شبكة املياه اليذ ة من التلوث ،ما ةنوزارة الكذذرابا واملذذاا تقذذوم شذذكل دورا فحذذا ذذودة امليذذاه علذذى مذذدار السذذاعة مذذن خذذال ةخذذذ
عيناس عشوائية للتف د من عدم و ود ةا ملواثس توثر على سالمة ماا الشرذ.
 ابإلضافة إىل يام ةطاس اهليئة الثا تة واملتحر ة قيا ملواثس اهلواا على مدار الساعة للكشياملبكر عن ةا تلوث طارل ضماانم ملماية لصحة املواطن واملقيم.
 ددر رار وزارة الداخلية نشاا إدارة الشرطة البيئية قرار ر م  1129لسنة  ،2015لتطبيق القوانرواالشواطاس البيئية داخل الكويأ.

د-
إن اهليئذذة اليامذذة للبيئذذة تو ذذد علذذى الت امذذذا هبذذذه التودذذياس ،واللذذل مذذن خذذال تطبيقذذذا
لقانون محاية البيئة ر م ( )42لسنة  2014وتيديالت واللوائ التنفيذية التالية
ذرار ر ذذم ( )2لسذذنة  2015مذذن الالئحذذة التنفيذيذذة للقذذانون املشذذار إلي ذ
)1
ةعاله وا ا ددار ن ام تقييم املردود البيئي واال تمذاعي يف دولذة الكويذأ ،والذذا
ييت ذذرب ن ام ذذا متك ذذامال لتقي ذذيم امل ذذردود البيئ ذذي ملش ذذاريل الدول ذذة املختلف ذذة وتط ذذوير ال ذذدالئل
االسوشادية واإل راااس الالزمة والية إ داا الرةا شفاا بل إ رار تنفيذها ي حي ر
على ديذل امذذاس ا اضذية ألحكذام ذانون محايذة البيئذة البذدا يف تنفيذذ ةا مشذروع ةو
إدخا ةا تيديالس ةو توسذياس علذى األنشذطة القائمذة إال يذد إ ذراا دراسذاس تقيذيم
املردود البيئي وفقا لالشواطاس والن م الت حتددها الالئحة التنفيذية.
م ذا حذذدد الق ذرار ر ذذم ( )2لسذذنة  2017مذذن الالئحذذة التنفيذيذذة شذذفن
)2
االشذواطاس اهلندسذذية والبيئيذذة للمنشذ س يف دولذذة الكويذذأ ،والذذذا يلذ م ديذذل املنشذ س
كاف ذذة االشذ ذواطاس اهلندس ذذية والبيئي ذذة وف ذذق القطاع ذذاس احمل ذذددة وع ذذددها ( )12ط ذذاع،
واللل لضمان اإلدارة البيئية السليمة واملرا بة البيئية للحد من ازاثر السلبية.
-26

 اا يف القانون ر م  21لسنة  2015يف شفن حقذوق الطفذل ليصذني األطفذا إىل ثذالث فئذاس يفمادت الثانية (مذن املذيالد  4 -سذنواس) ( 7-4ويسذتمل لشذكواه والتحقذق منذذا) ( 15-7يكذون لذ
رةا ويتم مساع ) ( 18-15يسم ل ابليمل) وهذا يتحقق متاما مل تيريي اتفا ية الطفل.
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 يذذن م ذذانون األح ذوا الشخصذذية ر ذذم  51لسذذنة  1984والق ذوانر امليدلذذة ل ذ افذذة القواعذذد املتيلقذذةابلذ واج والطذذالق وديذذل ةحكذذام األحذوا الشخصذذية ويسذذتمد ةحكامذ مذن الشذريية اإلسذذالمية الذذت
تيد مصدرام رئيسيام للتشريل وفقام للمذادة الثانيذة مذن دسذتور الكويذأ وشذرحذا يف مذذ رها التفسذوية
و ذذاا ن ذذا امل ذذادة ( )26م ذذن الق ذذانون ر ذذم  51لس ذذنة  1984عل ذذى ةن ذ (مين ذذل توثي ذذق عق ذذد ال ذ واج ةو
املصاد ة علي ما مل تذتم الفتذاة ا امسذة عشذرة ،ويذتم الفذ السذا ية عشذرة مذن اليمذر و ذأ التوثيذق)
ونصأ املادة ( )36على ةن (التناس يف السن ر ال و ر ييترب حقام لل و ة وحدها).
 تيد نسبة ال واج ملن دون  18سنة نسبة ليلة مقارنة ابلذ واج ملذن فذوق  18سذنة وفقذام لإلحصذائياسالرمسية لوزارة اليد  .مرفق ر م (.)8

-28
 يتمتذذل األطفذذا مذذن املقيمذذر صذذورة وذذو انونيذذة كافذذة املقذذوق الذذت نصذذأ عليذذذا االتفا يذذة حيذتقدم الدولة الذدعم املذا للصذندوق ا ذوا لتيلذيم األطفذا احملتذا ر وفقذام لقذرار جملذ الذوزراا ر ذم
( )2003/855لتغطية ةو املصاريي الدراسية حي يتلقون املستو ،التيليمي الذا يتلقاه ة راام
الكويتيون.
 منذذذ إنشذذاا امذذذاز املر ذ ا تتكفذذل املكومذذة ابليذذالج الكامذذل للمقيمذذر صذذورة وذذو انونيذذة وتقذذدمه ذذذه ا دم ذذة يف دي ذذل املرا ذ الص ذذحية واملستش ذذفياس املكومي ذذة جم ذذاانم ويتكف ذذل الص ذذندوق ا ذذوا
تغطي ذذة ام ذذل تك ذذاليي الرعاي ذذة الص ذذحية مث ذذل (اإلس ذذيا  -اليملي ذذاس امراحي ذذة  -التحالي ذذل -
األدوية).
 ييذذد اسذذتخراج الواثئذذق املدنيذذة كافذذة ةنواعذذذا حقذام اث تذام مميذذل األشذذخاالدولة وفقا للقانون ر م ( )1969/36يف شفن يد املواليد والوفياس.

املو ذذودين علذذى ةراضذذي

 م ذذنحذم البطا ذذة التمويني ذذة للحص ذذو عل ذذى م ذ ذواد وذائي ذذة مدعوم ذذة أبس ذذيار رم ي ذذة تش ذذمل حلي ذ ذاألطفا .

-30
اليد واملساواة من الر ائ األساسذية الذت ذين عليذذا الدسذتور الكذويت فاملنذاه للجميذل
دون متيي ذ ذذر الر ذذل وامل ذرةة .واهلذذد الشذذامل للو يذذة يف الكويذذأ ييمذذل علذذى التنميذذة الشذذاملة
للطالذ روحيا وخلقيا وفكراي وا تماعيا و سمانيا.
يتلقى ديل املتيلمر من رايض األطفا ح التيليم اليا املناه الاها دون ةا متيي ،
فا ط الدراسذية موحذدة ون ذام االمتحذاانس واحذدة يف ديذل املراحذل الدراسذية وفذواس الدراسذية
نفسذا يتمتل هبا امنسر دون ةا اختال .
وإمياان دور الفتاة يف اجملتمل تسيى دولة الكويأ للقضاا علذى ةا مفذذوم منطذي يذوحي
ابلتميي ضدها ل ةن ثقافة التشار واملساواة ابملقوق والوا باس من ةهم األس الت تتضمنذا
الكت الدراسية ،وسيأ إليذا شكل مباشر وضمين لطرو األدوار (املذرةة والر ذل) فقذد عرضذأ
املواضيل دساحاس بوة شكل متساوا تقريبا يف مضامر املناه الدراسية فاستيرضأ األدوار
األد يذ ذذة والثقافيذ ذذة واال تماعيذ ذذة واال تصذ ذذادية واليلميذ ذذة والتكنولو يذ ذذة تناسذ ذذق يف املنذ ذذاه الو يذ ذذة
اإلسالمية واللغة الير ية واملواد اال تماعية وووها.
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وامدير ابلذ ر ةن من ةحدث التدا و واإل راااس املطروحة للدراسذة هذو إاتحذة الفردذة
للذذذ ور دراسذذة املنذذاه الذذت هذذتم ابلرعايذذة األسذرية واملذذذاراس املياتيذذة تن ذذيم املنذ وإدارة امل ذوارد
والغذاا الصحي.
وأت يذذدام ملذذا سذذبق وملذذا تسذذلك الدولذذة مذذن خط ذواس عمليذذة تو ذذد مذذا تقذذوم طرح ذ مذذن
النذواحي الن ريذذة فقذذد ةشذذار تقريذذر ةطلقذ منتذذد ،اال تصذذاد اليذذاملي لليذذام  2015والذذذا ذذاا حتذذأ
عنوان (تقرير الفجوة ر امنسر) إىل ةن دولة الكويأ د احتلذأ املرتبذة األوىل عر يذا يف حتقيذق
املسذذاواة ذذر الر ذذل وامل ذرةة واللذذل فيمذذا ي ذرتب قذذوق امنسذذر علذذى دذذييد مشذذار ة النسذذاا يف
اال تصاد ،وسوق اليمل ،والتحصيل اليلمي ،ومستو ،اليناية الصحية ،والتمكر السياسي.
-32
يتضذ ذ اهتم ذذام الدول ذذة ق ذذوق الطف ذذل يف ن ذذا امل ذذادة  9م ذذن الدس ذذتور (األس ذذرة ةس ذذا
اجملتمل ،وامذا الدين واألخالق وح الوطن ،حيفق القانون يااا ،ويقوا ةوادرها ،وحيمذي يف
لذذذا األمومذذة والطفولذذة) ونذذا املذذادة  10منذ (ترعذذى الدولذذة الذذن ا وحتميذ مذذن االسذذتغال وتقيذ
اإلمه ذذا األديب وامس ذذماين والروح ذذي) .وتو ذذد وزارة الي ذذد عل ذذى تق ذذد مص ذذال الطف ذذل يف دي ذذل
القوانر الت ةددرها املشرع شفن حقوق األطفا وابعتماد ةسالي تر وية حديثة يف تطبيقذا.
 راعى املشرع مصال الطفل الفضلى يف اإل ذراااس القضذائية ا ادذة ابأل ذوين فينذد املكذم عليذمذاابإلعذذدام نصذذأ املذذادة ( )59مذذن ذذانون ام ذ اا ر ذذم  16لسذذنة  1960علذذى ةن ذ (إالا ثبذذأ ةن امل ذرةة
احملكوم عليذا ابإلعدام حامل ،ووضيأ نينذا حيا ،ة د املب املو د يقو ة اإلعدام).
 نصأ املادة  218من انون اإل راااس واحملا ماس ام ائية ر م  17لسنة  1960على ةن (إالا تبرةن املرةة احملكوم عدامذا حامل ووضيأ نينذا حيذام ،جيذ و ذي تنفيذذ اإلعذدام ،وييذرض األمذر
على احملكمة الت ةددرس املكم إل دا املب املو د يقو ة اإلعدام).
 ويف املذواد مذذن  7إىل  29نذذا القذذانون علذذى و ذذوذ تذذوفو الرعايذذة الصذذحية املتكاملذذة للطفذذل وح ذذرذذل مذذا يذذذدد دذذحت ومنذذوه واشذذتملأ املذواد مذذن  30إىل  37علذذى ضذذرورة تذذوفو الرعايذذة اال تماعيذذة
الكاملة ل .
 ة ذذرس امل ذواد مذذن  65إىل  69يف القذذانون املشذذار إلي ذ جمموعذذة مذذن التذذدا و الذذت تكفذذل للطفذذل تنميذذةثقافية وتقوم الدولة وفقام لنا املادة  65وضل ا ط والربام الالزمة لتنمية انتمائ لوطن والوفاا
ل واحوامذ للحقذوق واملذرايس اليامذة لإلنسذان وتنميذة احوامذ لذويذ وهويتذ الثقافيذة ولغتذ وللقذيم
الوطنية واليمل على تنفيذها.
 اشذذتملأ املذذادة  71مذذن ذذانون حقذذوق الطفذذل ر ذذم  21لسذذنة  2015ويف البذذاذ الثذذامن ا ذذا ابملمايذذةام ائية للطفل على تيريفاس تشذرييية تضذمنأ اإلمهذا واإلسذااة امسذدية واإلسذااة النفسذية (الياطفيذة)
واإلسااة امنسية واملياجل النفسي واألخصائي اال تماعي والنفسي الطي ،وفريق محاية الطفل.
 شددس املادة ( )70على سراين ةحكام انون ام اا ر م  16لسذنة  1960و ذانون األحذداث ر ذملسنة  1983واللل فيما مل يرد شفن نا خا .

3

 حدد املشرع محاية الطفل من إخطار املرور يف املواد من  72إىل  75وتوفو ة صى در اس السالمةمذذا حذذدد يف املذذادة  76اليذذاس ملمايتذ مذذن ا طذذر ونصذذأ املذذادة  77علذذى ةن تنشذذا مرا ذ محايذذة
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الطفولة يف ل ةاف ة وتتبل اجملل األعلى لشئون األسرة و تا يف عذدة ةمذور تلقذي الشذكاو،
عن حاالس تيرض الطفل للخطر املنصو عليذا يف املادة (.)76
 وه املذذادة ( )78خذذو القذذانون ملرا ذ محايذذة الطفولذذة ذ مذذد ،ديذذة الشذذكاو ،والفحذذا علذذىإزالذذة ةسذذباهبا و فذذل هلذذا مراعذذاة س ذرية يذذاانس واسذذم الشذذخا املبلذذغ .وحذذددس املذذادة  79من ذ عذذدة
تدا و وإ راااس من حق مرا محاية الطفولة ا االهذا أل ذل سذالمة الطفذل .وورد ابلبذاذ التاسذل
ا ذذا ابملياملذذة ام ائيذذة للميتذذد ،علذذى الطفذذل مذواد تذذنا علذذى اليقذذوابس املقذذررة يف حالذذة الفذذة
ةحكام هذا القانون وعدم االلت ام دا اا يف نص .
 تبر السجالس القضائية يف خال الفوة املينية ابالسذتيراض عذدم تسذجيل حذاالس دذدر فيذذا ةحكذامابإلعدام لأل وين ومل اللل ح ذي الطفذل الذذا ذد يو ذد ذرو اسذية يذدة ضذماانس تكفذل تقذد
مصامل الفضلى على حق اجملتمل يف اليقاذ وتنفيذ عقو ة اإلعدام واللل من خال ازيت
-

-

التخفيذي الو ذذويب ليقو ذذة االعذذدام نصذأ عليذ املذذادة  59مذذن ذانون امذ اا ويكذذون تنفيذذذ
رار من احملكمذة الذت حكمذأ هبذذا األمذر طبقذام للمذادة  218مذن ذانون
هذا األمر دو
اال ذراااس واحملا مذذاس ام ائيذذة ،مذذا ةعذذادس املذذادة  49مذذن القذذانون ر ذذم  26لسذذنة 1962
تن يم السجون التف يد على هذا اإل راا ابلنسبة للمو فر املينير تنفيذ األحكام.
فضالم عن سلطة القاضي يف فيي اليقاذ ةعطى املشرع القاضي سلطة تقديريذة وفقذا لذنا
املذذادة  83مذذن ذذانون ام ذ اا شذذفن اسذذتخدام الرةفذذة يف دذذدور األحكذذام ام ائيذذة ضذذد املذذدانر.
ابإلضافة إىل دالحية اليفو األموا إال لسمو األمو مذن تلقذاا نفسذ ةن خيفذي هذذه اليقو ذة
طبقذام لصذذالحيات ابملذذادة  60مذن ذذانون امذ اا واملذادة  1/217مذن ذذانون اإل ذراااس واحملا مذذاس
ام ائية وفق مراسيم اليفو األموا املنصو عليذا ابملادة  75من الدستور.

-

حذذق األم املسذذجونة يف حضذذانة ة نااهذذا وفذذق املذذادة  34مذذن القذذانون ر ذذم  26لسذذنة
تن يم السجون على ةن "يبقذى مذل املسذجونة طفلذذا حذ يبلذغ مذن اليمذر سذنتر ،فذإالا مل
ترو يف قائ ميذا ةو لغ هذا السن سذلم أل يذ ةو ملذن تذاره األم مذن األ ذارذ .فذإن مل
يكن للطفل ةذ ةو ة ارذ يكفلون  ،ةودع يف دار الرعاية لألطفا وتيسر رؤية ةم ل على
الو الذا تبين الالئحة الداخلية" ،مذا نصذأ املذادة  13مذن الالئحذة الداخليذة للقذانون
املذ ور على ةن "تيسر إدارة السجن للمسجونة – ناا على طلبذذا – رؤيذة طفلذذا الذذا
يقل عمره عن اثين عشر سنة ،حضاره إىل السذجن واللذل مذرة ذل ةسذبوع ،وتذتم املقا لذة
يف هذه املالة يف وو مكان ال ايرة ،وجيوز تصري من رئي السجن ةن تتم علذى انفذراد،
وال متن ذذل ه ذذذه ال ذ ايرة ألا س ذذب يتيل ذذق س ذذلو األم داخ ذذل الس ذذجن وإمن ذذا متن ذذل ألس ذذباذ
دحية ،وم اوز الطفل السن املذ ور فتتم زايرت طبقام للشروط اليامة لل ايرة".

-

هذذذا فض ذالم عذذن دور ةكمذذة األسذذرة املنصذذو عليذذذا يف ذذانون ةكمذذة األسذذرة الصذذادر
ابلقذذانون ر ذذم  12لسذذنة  2015واللذذل إالا مذذا رفذذل ن ذ اع يف ةهليذذة املاضذذن ألا سذذب مذذن
األسباذ يذ يذو تقذدير األمذر لقاضذي ةكمذة األسذرة طبقذا للتن ذيم الذوارد الذنا عليذ
ابملادة  189من القانون ر م  51لسنة  1984يف شفن األحوا الشخصية.

1962

 ددر تيميم النائ اليام ر م  3لسنة  2017شذفن قذاا طفذل املسذجونة ميذذا ابلسذجن حذ يبلذغمن اليمر سنتر ي ةو تسليم األم املو وفة ةو احملبوسة مولودهذا سذواا انذأ ذد ولدتذ بذل
ةن يتقذذرر حبسذذذا ةو انذذأ ذذد وضذذيت يذذد اللذذل ،مذذا مل ترو ذ هذذي يف عذذدم قذذاا طفلذذذا ميذذذا
ابلسذذجن ،ويف املالذذة األخذذوة يتيذذر تسذذليم الطفذذل إىل األذ ةو مذذن تيينذ ةمذ مذذن األ ذذارذ ةو إىل
دار رعاية األطفا س الوتي الذا تبناه القانون.
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-

وودوالم إىل و يفة دار املضانة اليائلية يف محاية األطفا ددر املرسوم ابلقانون ر م
لسنة  1977يف شفن املضانة اليائلية وما تاله من إددار القانون ر م  80لسذنة  2015يف
اللل الشفن من ة ل ترسيخ املبدة الدستورا ا ا رعاية األسرة والطفل وتنشئت تنشئة
دذذاملة وإدذذدار القذذانون ر ذذم  21لسذذنة  2015يف شذذفن حقذذوق الطفذذل الذذذا اند ،ن ذذام
األسر البديلة الحتواا األطفا الذين وضيوا رو اسي .
82

-34
 هيذا وزارة الو يذذة البيئذة الو ويذذة والتيليميذة املديثذذة لتنشذذئة الطذالذ نشذذفة متكاملذة لتحقيذذق ةهذذداالو يذة وفلسذفتذا وتراعذي وانذ النمذو املتكامذل للطفذل (الروحذي ،اليقلذي ،النفسذي ،اال تمذاعي،
امس ذذمي) والبي ذذد الو ذذوا يف جماالت ذ (امليرفي ذذة ،الو داني ذذة ،املر ذذي) وتودذ ذذا عملي ذذا يف مك ذذوانس
التيليمية دا فيذا املناه الدراسية (الكت املدرسية ،ةدلة امليلم ،وةنشطة تر وية) دذا يذنيك علذى
شخصية املتيلم وإدرا قو ووا بات ودوره يف إ داا رةي ومشار ت الفيالة يف املياة اليامة.
 فتذيا املناه الدراسية املتيلمر على التيبو عن ارائذم رية وتوهليذم للتفكو النقدا مل احوامازخر والقدرة على ا اال القرار يف حياهم اليومية يف املدرسة واألسرة واجملتمل احملي .
 فيلذذى سذذبيل املثذذا ولذذي املصذذر للمتيلمذذر حذذق املشذذار ة يف األنشذذطة املدرسذذية والكشذذفية واختيذذاراملسار الدراسي اليلمي ةو األديب ،وتن يم فيالياس تر وية ورايضية وتقد مقوحاس حوهلا .وحيق هلذم
املشذذار ة دجل ذ الطذذالذ وانتخذذاذ ةعضذذااه صذذورة فيالذذة هيذذئذم وتيذذدهم للمجتمذذل يف املسذذتقبل.
والزالذذأ وزارة الو يذذة تسذذيى لتطبيذذق املمارسذذاس الو يذذة املديثذذة يف تنشذذئة املتيلمذذر علذذى الدميقراطيذذة
وحقوق اإلنسذان نقذل املمارسذاس الفيليذة مذن داخذل املدرسذة إىل الوا ذل اليملذي مذن خذال تو يذذاس
واضحة وهادفذة املشذار ة ابملذومتراس ا ادذة للشذباذ و تا ذة التودذياس وتفييلذذا يف رملذاام الطذالذ
الذا يتي للطالذ املشار ة جبدية الستيراض رؤاهم وةفكارهم ةمام السلطة التشرييية يف اجملتمل.

-36
ة-
 تبىن املرسوم قانون ر م ( )1959/15شفن امنسية الكويتية املبدة امليمذو ذ يف والبيذة ذوانر اليذامل،وهو مبدة من امنسية على ةسا حق الدم ،ةا نسبة امنسية لألذ ،حي نصذأ املذادة ( )2منذ
على ةن (يكون ويتيام ل من ولد يف الكويأ ةو يف ا ارج ألذ ويت).

 ميذذن ذذانون امنسذذية ةوالد امل ذرةة الكويتيذذة امنسذذية الكويتيذذة يف حذذاالس ةذذددة ل إضذذافتذا لذذدواعيإنسانية ،فتمن امنسية ألوالد املرةة الكويتيذة فذور تذوافر تلذل املذاالس دون اشذواط ةا مذدة زمنيذة
دا يف نا املادة ( )3من انون امنسذية الكذويت (يكذون ويتيذام مذن ولذد يف الكويذأ ةو يف ا ذارج
من ةم ويتية ،و ان جمذو األذ ةو مل تثبأ نسبت أل ي انوانم ).
 إضافة الفقذرة (اثنيذام) للمذادة ا امسذة ابلقذانون ر ذم ( )1980/100امليذد لقذانون امنسذية الكذويت ر ذم( )1959/15والذذت متذذن ةوالد املذرةة الكويتيذذة امنسذذية الكويتيذذة إالا ل تطليقذذذا طال ذام ابئن ذام ةو إالا تذذوه
عنذا زو ذا ،ةو إالا ان ةسوام) .ويوض املرفق ر م (  )9ةعداد من ل جتنيسذم من ة ناا الكويتياس.

ذ-
 نا انون حقوق الطفل  2015/21يف الباذ الثاين يف الرعاية الصحية للطفل ،ويف الفصل األومن  ،ويف املواد  17-7والالئحة التن يمية ل تسجيل املواليد يف دولة الكويأ.
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 وفقام للمادة ( )16من انون ر م  21لسنة  2015شفن حقوق الطفل ،تا وزارة الشئوناال تماعية تسمية األطفا جمذو الوالدين تسمية ثالثية واثباس ياانت يف دفو املواليد ،وترسل
امذة الصحية دورة من األوراق إىل وزارة الصحة واللل لقيد الطفل يف سجل املواليد .يبر املرفق
ر م  10الثبوتياس الصادرة أل ناا املضانة اليائلية ليام .2017

ج-
اليديذذد مذذن املن مذذاس الدوليذذة املينيذذة قذذوق اإلنسذذان إمنذذا لذ شذذكل دائذذم ذذر ةمذرين
األو عذذدميي امنسذذية والثذذاين املقيمذذر صذذورة وذذو انونيذذة وهنذذا اخذذتال بذذو يذذنذم فيذذدميي
امنسية وفقام التفا ية عدميي امنسية ليام  1954هو الشخا الذا ال تيتربه ةا دولة مواطنام هلا
دقتضى تشريياها ةما ابلنسبة للمقيمر صورة وو انونيذة فالوضذل خيتلذي فلقذد دخلذوا الكويذأ
صذذورة وذذو مشذذروعة واخفذوا مسذذتنداهم األدذذلية الدالذذة علذذى نسذذياهم واللذذل غيذذة االسذذتقرار يف
الكويذذأ والتمتذذل اب ذذدماس واملميذ اس واملصذذو علذذى نسذذيتذا ،وابلبح ذ يف سذذجالس ة ذ ذ ة
الدولة املختلفة مث االستدال على نسياس وةدذو الكثذو مذنذم ولقذد ذام مذا يقذارذ مذن ()91
ةلي تيذديل ةوضذاعذم ذر اشذفام عذن نسذية ةو مغذادر إىل موطنذ واللذل خذال الفذوة املمتذدة
مذذن يذذد الغ ذ و اليرا ذذي يف عذذام  1991ح ذ اليذذوم ومذذن مث هنذذا ال ميكذذن اعتبذذارهم عذذدميي امنسذذية
وابلتا فإن عدم انضمام دولة الكويأ إىل االتفا يتر املشار إليذما ال يوثر على ضيتذم حي
ةام وو مينير أبحكامذا.
-38

 إن حريذذة االعتقذذاد مطلقذذة والدولذذة حتمذذي حريذذة القيذذام ابلشذذيائر الدينيذذة وهذذذا مذذا نذذا عليذ دسذذتوردولذذة الكويذذأ يف املذذادة ( )35مذذا راعذذأ املنذذاه الدراسذذية نبذذذ التيصذ والكراهيذذة وعذ زس تقبذذل
ازخذذر واليذذي سذذالم و ذذد مسحذذأ دولذذة الكويذذأ لأل ليذذاس الدينيذذة نشذذاا املذذدار ا ادذذة ومل
حتضذذر علذذى ةا فئذذة اباللتحذذاق هبذذا .مذذا ةن الطلبذذة وذذو املنتمذذر للذذدين اإلسذذالمي وذذو مطذذالبر
دراسة الو ية اإلسالمية يف املدار  .ويتض لكم من املرفق ر م ( )11عدد املدار األ نبية.
 متثلذذأ ذذذود الدولذذة يف إ امذذة اللجنذذة اليليذذا لتي ي ذ الوسذذطية حتذذأ م لذذة وزارة األو ذذا والشذذئوناإلسذذالمية لنشذذر مفذذاهيم الوسذذطية والتسذذام و بذذو ال ذرةا ازخذذر ونبذذذ الينذذي والتطذذر املو ذذذة
للمجتمل وخادة للطفل لتحقق نود االتفا ية من خال
 إ امذة ةاضذراس توعويذذة ملفذاهيم الوسذذطية الصذذحيحة ابملذدار خذذال فذذوة الدراسذة ومرا ذ الشذذباذخال الفوة الصيفية لب يم املواطنة الصاملة وتي ي يم التسام ر ةوساط اجملتمل.

-40

 إ راا لقاااس وحواراس مفتوحة مل الطلبة والشباذ هبد أتهيلذم فكرايم وعمليذام وا تماعيذاموثقافيام وتو يذم حنو البناا والتنمية.

 ة د انون حقوق الطفل يف املادة ر م ( )3الفقرة  -ج  -على حق الطفل القادر على تكذوين ارائذا ادذذة يف املصذذو علذذى امليلومذذاس الذذت متكنذ مذذن تكذذوين هذذذه ازراا ويف التيبذذو عنذذذا ،واالسذذتماع
إلي ذ يف ديذذل املسذذائل املتيلقذذة ذ  ،دذذا فيذذذا اإل ذراااس القضذذائية واإلداريذذة وفقذذا ملذذا حيذذدده القذذانون،
وترتك ذ اليمليذذة التيليميذذة حذذو املذذتيلم لليمذذل علذذى تنميذذة املذذذاراس والقذذدراس ابإلضذذافة إىل امليذذار
وامليلومذذاس واملفذذاهيم و ذذد سذذاعدس جمل ذ الطذذالذ يف ديذذل املراحذذل الدراسذذية علذذى تنمي ذ مذذذاراس
الطلبذذة وإ ذذداا ارائذذذم حذذو املواضذذيل ا ادذذة هبذذم وعارسذذة حقذذو ذم ريذذة التيبذذو .ول اإلشذذارة ل ذ يف
فقرة ( )34ذلل حيق لألطفا االلتحاق ابألندية الرايضية ومرا الشباذ واألندية املسائية وووها.
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-42
ة-
 م ذذن ذ ذذود الدول ذذة يف ه ذذذا امانذ ذ تش ذذجيل ومس ذذاندة املوسس ذذاس املكومي ذذة وو ذذو املكومي ذذة يفاملشار ة الفيالذة يف الفياليذاس واألحذداث احملليذة وا ار يذة ا ادذة تشذجيل التثقيذي حذو حقذوق
الطفل ومنذا
 تن ذذيم وزارة الص ذذحة املذ ذومتر اإل ليم ذذي الي ذذريب الرا ذذل ملناهض ذذة الين ذذي ض ذذد األطف ذذا يف إ ري ذذل ،2016وشذذار أ يف امللتقيذذاس السذذنوية الذذت ن متذذذا اميذذة الكويذذأ "طفولذذة يف امذذان" يف
مذذايو  ،2014و" طفولذذة حنذذو مسذذتقبل ةفضذذل" عذذام  2015و"الطفولذذة واملذرةة حنذذو فذذذم وعذذالج
وو ايذذة" يف  .2017وة ذذام مكتذ محايذذة الطفذذل ابلذذوزارة عذذدة محذذالس توعويذذة ودوراس تدريبيذذة
إلال ذاا الذوعي والتيبئذة اال تماعيذذة لتغيذو املو ذي اليذام جتذذاه اليقو ذة البدنيذة وتي يذ األشذذكا
اإلجيا ية ا الية من اليني واسطة فريق وطين مدرذ يف جما محاية الطفل.
 شذذار أ وزارة الداخليذذة يذذدد ( )4ورش عمذذل يف امل ذومتر اإل ليمذذي اليذذريب الرا ذذل ملناهضذذة الينذذيضذذد األطفذذا يف إ ريذذل  ،2016ون مذذأ وزارة الداخليذذة "مذومتر الكويذذأ اإل ليمذذي األو ملمايذذة
األطفا من اطر وسائل التوادل اال تماعي" يف مار  ،2017وشار أ وزارة الصحة يدد
( )4ورش عمذ ذذل يف جمذ ذذا محايذ ذذة الطفذ ذذل ،وأت يذ ذذدا للدولذ ذذة علذ ذذى دور موسسذ ذذاها يف املشذ ذذار ة
اجملتمييذذة ة امذذأ وزارة الداخليذذة مشذذروع ( ذرانم مثمذذر الذذوطين) يف ة ريذذل 2017 /ابلتيذذاون مذذل
وزارس الدولة وموسسذاس اجملتمذل املذدين ملوا ذذة الينذي ونبذذه مذن خذال عذدة محذالس تثقيفيذة
مثل ( لنا شر اا يف ةمن الوطن ،ابملوار والتسام نرتقي ،مدرست ال عني).
 ذذذلل رعايذ ذذة امللتق ذذى السذ ذذنوا الرا ذذل لليذ ذذام  2018حت ذذأ شذ ذذيار "األم ذذن الفكذ ذذرا يف اجملتمذ ذذلا ليجي املن ور اال تماعي واإلعالمي" ابلتياون مل لية اليلوم اال تماعية جبامية الكويأ.

ذ-
 نصأ الئحة الن ام يف وزارة الو يذة علذى عذدم مشذروعية اليقذاذ جبميذل ةنواعذ واال تيذاد متامذا عذناليقاذ البذدين ةو اللف ذي ،واليذد واملسذاواة يف تو يذل امذ اا وعذدم األخذذ ابلشذبذاس ،والن ذر إىل
ام ذ اا يف إطذذار تر ذذوا سذذليم لتقذذو الطفذذل وعال ذ وتصذذدر نش ذراس تو يذيذذة لذذإلداراس املدرسذذية
حو ضرورة االلت ام أبن مة الوزارة السيما الئحة الن ذام املدرسذي والتيمذيم علذى ديذل اليذاملر يف
املذذدار يذذدم اسذذتخدام ةيذذة عقو ذذة واالستياضذذة عنذذذا ابألسذذالي الو ويذذة السذذليمة الذذت تبي ذ يف
نف ذذو األ ن ذذاا الثق ذذة واالطمئن ذذان ،حي ذ ذ متثل ذذأ ذ ذذود ال ذذوزارة يف التص ذذدا للين ذذي يف امل ذذدار
ابلتنسيق مل املوسساس اجملتميية املختلفة من خال
 إعداد رام توعية و ائية داخل املدار وخار ذا. رام جمتميية تر امليلم واملتيلم ابجملتمل احملي . إاتحة الفردة للمتيلمر ملمارسة هواايهم وروباهم وميوهلم وتفريغ طا اهم.ادعا للسلو السلي.
 تثقيي الطالذ بيض القوانر الت من شفاا ةن تكون ر م إددار مطبوعاس و تيباس علمية وتر وية خادة ابلتنشئة اال تماعية اميدة. إ امذذة فياليذذاس تر ويذذة م ذومتر (مذذدار امنذذة) يف ديسذذمرب  2017عذذرض منذذاالج و ذرام مذنيذذةعلمية وتودياس هتم سالمة املتيلمر يف املدار .
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ج-
 ةفرد املشذرع يف املذادة ( )6ذانون ر ذم  21لسذنة  2015شذفن حقذوق الطفذل ،ةنذ مذل مراعذاة حقذوقووا بذذاس متذذو رعايذذة الطفذذل وحقذ يف التفديذ البسذذي وذذو املذوالا ،حي ذذر تيذذرض الطفذذل عمذذدا
ألا إيذاا دين ةو نفسي ةو عاطفي ضار ةو عارسة ضارة ةو وو مشروعة.
 مذذا يذذنا القذذانون املشذذار إلي ذ ةعذذاله يف البذذاذ التاسذذل (املياملذذة ام ائيذذة للميتذذدا علذذى الطفذذل)وم ذواده مذذن ( )94-80إىل ديذذل اليقذذوابس والنصذذو ام ائيذذة املوتبذذة علذذى مذذن يتيذذرض ةو ييذذرض
للطفل ألا إيذاا نفسي ةو دين.
 شذ ذ ذذكلأ وزارة الش ذ ذ ذذئون اال تماعيذ ذ ذذة فري ذ ذ ذذق للنشذ ذ ذذر والتوعي ذ ذ ذذة قذ ذ ذذانون الطف ذ ذ ذذل ،ويشذ ذ ذذمل الفري ذ ذ ذذقاالختصاداس التالية -
 عقذذد نذذدواس (يف مرا ذ تنميذذة اجملتمذذل التا يذذة لذذوزارة الشذذئون اال تماعيذذة  -ويف املذذدار )للتيري ذذي ق ذذانون الطف ذذل وااللت ام ذذاس املوتب ذذة علي ذ ذ وم ذذا ه ذذي إل ذذازاس الدول ذذة هب ذذذا الش ذذفن
واملقوحاس املطلو ة لتفييل القانون شكل ة رب عا ينيك على دورة دولة الكويأ.
 انشاا مكت استشاراس نفسية للطفل ولألسرة. ما استضافأ دولة الكويأ املذومتر الذدو عذن ميذاانة الطفذل الفلسذطيين يف ذل انتذذا إسذرائيلالقوة القائمذة ابالحذتال التفا يذة حقذوق الطفذل ،واللذل يف شذذر نذوفمرب  ،2017حيذ شذار فيذ
اليديذذد مذذن الذذدو واليديذذد مذذن عثلذذي امذذذاس املكوميذذة يف دولذذة الكويذذأ واليديذذد مذذن املن مذذاس
الدولية وديياس النفل اليام وامميياس ا وية ،وان املومتر التا -

 -1وا ل الطفل الفلسطيين يف ل القانون الدو واتفا ية حقوق الطفل.
 -2دور اجملتم ذ ذذل ال ذ ذذدو ومن م ذ ذذاس اجملتم ذ ذذل ال ذ ذذدو يف تي يذ ذ ذ واحذ ذ ذوام حق ذ ذذوق الطف ذ ذذل
الفلسطيين.
 -3األطف ذذا األس ذذر ،وامليتقل ذذر الفلس ذذطينير يف س ذذجون االح ذذتال اإلسذ ذرائيلي ودراس ذذة
ازلياس الالزمة لتوفو املماية القانونية لألطفا الفلسطينير.
 -4التحدايس الت توا

اجملتمل الفلسطيين من ة ل حتقيق األمن والسالم.

 ما ل اددار يان دولة الكويأ حو محاية وتي ي حقوق الطفل الفلسطيين يف ل االنتذا اساإلسرائيلية (ملحق البيان).
 ل تن ذذيم ورش عمذذل وحلقذذاس تشذذاورية واليديذذد مذذن ال ذ ايراس ذذر الذذوزارة ومن مذذة األمذذم املتحذذدةللطفولذذة (اليونيسذذي) واللذذل لبنذذاا ذرانم عمذذل مشذذو ذذر دولذذة الكويذذأ واليونيسذذي لألع ذوام
 ،2023 -2019لتتضمن ةاور اليمل التالية -
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•

تطوير مرحلة الطفولة املبكرة ابلو ي على  1000يوم.

•

محاية الطفل مل الو ي على اليني ضد الطفل.

•

ضاا األحداث.

•

تي ي حقوق الطفل.

•

اددار البياانس واألدلة املتيلقة ابألطفا .
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 وعلي ذ  ،ل عذذرض وثيقذذة الذذربانم دون اإل ليمذذي ملنطقذذة ا لذذي إىل اجملل ذ التنفيذذذا ملن مذذة األمذذماملتحذذدة للطفولذذة ( )UNICEFغذذرض منا شذذتذا وإ رارهذذا ،ويشذذمل الذذربانم عذذدد مذذن دو ا لذذي
(دولة الكويأ  -اململكة الير ية السيودية  -دولة االماراس  -علكة البحرين  -دولة طر).
 ما ةن ل إ امة اليديد من الندواس والذدوراس التوعويذة والتثقيفيذة مذن بذل فريذق االرشذاد األسذراالتا ل للمجل األعلى لشئون األسرة ،ومنذا
 -ديوابس التيلم (عقدس تاريخ  17ا ريل )2018

 محاية األطفا من التحرش (عقدس تاريخ  16ا ريل )2017 -التيامل مل الطفل ( 24- 23ة تو ر )2017

-44
ة-

 ام مكت محاية الطفل يف دراسة تقييم استيداد دولة الكويأ تطبيق الربام الو ائية لسوامياملة الطفل علي نطاق واسل .ويذد البح تقييم مد ،االستيداد الوطين لتطبيق رام
الو اية من سوا مياملة األطفا  ،دا يسم للمذتمر ماية الطفل اليمل على رفل االستيداد
الوطين ،وميامة وان القصو ،،وتطبيق الربام القائمة على الرباهر للو اية من سوا مياملة
األطفا دا يتناس مل حجم املشكلة ،حي ل دل البياانس عرب مقا لة شخصية متيمقة مل
استبيان موحد (استبيان الو اية من سوا مياملة الطفل) وامليتمد من من مة الصحة الياملية ،و سم
االستبيان إىل عشرة ة ياد تغطي مسامهة املشار ر وميرفتذم تقييم املشكلة على احملل و يا
املوا ي جتاه سوا مياملة األطفا  ،ميرفة سوا مياملة الطفل والو اية من  ،ميرفة توافر البياانس
اليلمية املتيلقة سوا مياملة األطفا  ،رام الو اية املالية والتقييم ،التشريياس ،تقييم وة اإلرادة
للتصدا ملشكلة سوا مياملة األطفا  ،الروا املوسسية واليملياس املشو ة ،واملوارد املادية ،املوارد
البشرية والتقنية ،املوارد وو الرمسية ،ويشو التقرير إىل ةن االستيداد اليام ضييي فالنتيجة اإلدالية
لأل ياد اليشرة من املخربين الرئيسير هي  % 39.1ة ل من املتوس يف دو جمل التياون
ا ليجي ( ،)%46.32مسجلة ةدىن مستو ،يف ة ثر من يد ،ولكن ةيضا النتائ انأ األعلى
للكويأ يف البيد الياشر مقارنة مل قية دو ا لي  ،و سجلأ الكويأ املرتبة ا امسة ،ابملقارنة
مل دو ا لي األخر ،يف استيدادها لتنفيذ رانم الو اية من سوا مياملة األطفا .
 امأ وزارة الصحة ردد حاالس سوا مياملة األطفا من حي النوع والفئة اليمرية يف الفوةمن  2010إىل .2017
عدد حاالس سوا مياملة الطفل حس احملاف ة

حو
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 اعتمدس منة البحوث واألخال ياس يف وزارة الصحة دراسة جتر ة الطفولة السلبية. دمم هذا املس االستبياين ممل امليلوماس مذن األشذخا البذالغر يف املرافذق اليامذة دولذالكويذذأ املتمثلذذة ابلتجذذارذ السذذلبية الذذت مذذر هبذذا هذذوالا خذذال الثمانيذذة عشذذر سذذنة األوىل مذذن
اليمر وعال تذا صحتذم اليامة واألمراض امل منة الت ييانون منذا.
 تقوم إدارة الط الشرعي يمل عذدة دراسذاس عذن حذاالس سذوا املياملذة امسذدية وامنسذيةعلى األطفا األحياا و ذلل الوفياس الناجتة عن سوا املياملة واإلمها .

ذ-
 تتمثذذل اليذذة تلقذذي الشذذكاو ،التا يذذة لذذوزارة لداخليذذة يف صذذيا خ ذ النجذذدة ( )112علذذى مذذدارالساعة لتلقي الشكاو ،وتقد الدعم واملسذاعدة ،إىل انذ املذق يف تقذد البالوذاس عذن طريذق
مرا الشرطة املخصصة يف منطقة.
 املض ذذور املباش ذذر إلدارة الش ذذرطة اجملتميي ذذة ةو اإل ذذالغ ع ذذن طري ذذق ا ذ ذ الس ذذاخن ا ذذا ابإلدارة( )94000463 -94000435حي يتم مقا لة املالة و ثذا ا تماعيا وإالا تبر و ود عنذي مو ذ
للطفل يتم حتويل املالة إىل فرق محاية الطفل.
 وضيأ اللجنة الوطنية اليليا يف وزارة الصحة ازلياس والتذدا و واإل ذراااس عنذد التبليذغ عذن حالذةسذذوا مياملذذة الطفذذل ةو اإلمهذذا  ،واللذذل وضذذل اليذذة يشذذو فيذذذا ديذذل امذذذاس املينيذذة ابلطفذذل مذذن
خذال فذرق محايذة الطفذل واملوزعذة علذى ديذل احملاف ذاس واملتوا ذدة يف املستشذفياس املكوميذة ويذتم
استقبا املكاملاس والبالواس من خ مساندة الطفل ( )147ومن مث إحالتذذا لفذرق محايذة الطفذل
حس املنطقة الصحية التا ل هلا الطفل ،يقوم الفريق دنا شة املالة ووضذل ازليذة املناسذبة بذل ةا
إ راا ومن مث يتم تقييم املالة من ديل اموانذ  ،حيذ يذتم تقذد الذدعم النفسذي مميذل األطفذا
املينَفر ووضل خطة عال ية شاملة إلعادة أتهيل الطفل وإعادة أتهيل متولر رعايت ابلتياون مل
امذاس املختصة مر الصحة النفسية ومكت اإلمناا اال تماعي ،فإالا تبر ةن يئة الطفل متثل
خطورة علي فيذتم إ قذاا الطفذل يف املستشذفى إالا اسذتدعأ حالتذ الصذحية ةو يذتم إيذداع الطفذل يف
ةح ذذد املض ذذاانس ةو دور الرعاي ذذة التا ي ذذة ل ذذوزارة الش ذذوون اال تماعي ذذة واليم ذذل إىل ةن ي ذذتم الب ذذأ يف
رو املالة ،ما ةن هنا يض املاالس د تستدعي إحاالها إىل ذذاس التحقيذق حيذ يذتم
حتويلذا لقسم محاية الطفل (إدارة محاية األحداث ) فإن يتم انتقا ةحد الضباط إىل املستشفى ةو
مكذذان الوا يذذة وإ ذراا البح ذ والتحذذرا ودذذل االسذذتدالالس حذذو الوا يذذة للودذذو إىل املتسذذب
والتوادل مل امذاس املينية الاس الشفن متذيذدا إلحالذة املالذة إىل امذذة املختصذة ( النيا ذة اليامذة،
اإلدارة اليامة للتحقيقاس (اإلدارة اليامة للتحقيقاس يف حاالس امن ةو النيا ة اليامة يف حاالس
امناايس) ليتم استكما اإل راااس القانونية ومثوهلا ةمام القضذاا ويذتم اسذتدعاا الطبيذ الشذرعي
لتقييم املالة إالا استدعى األمر.

ج-
 تقوم اإلدارة اليامة للتحقيقاس وزارة الداخلية (إدارة امن ا ادة  -حقوق الطفل) تلقيالبالواس خبصو سوا مياملة األطفا من اعتداااس واإلمها وتسجل هذه القضااي ويتم
التحقيق فيذا وتيرض على إدارة الط الشرعي لتو يل الكشي الطي لتوثيق اإلداابس و يان
سببذا وشدها و يان وا ية االعتداا امنسي من عدم  ،ويف حالة الوفياس يتم حتديد سب الوفاة
وما إالا ان انت من سوا مياملة ةو إمها .
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د-
 نذا ذانون ةكمذذة األسذرة ر ذم ( )12لسذذنة  2015يف املذادة ( )16علذى ازيت ينشذذف يف ذل ةاف ذذةمر ةو ة ثر خيصا لتسليم احملضون ورؤيت  ،وتقوم وزارة اليذد ابعذداد هذذه املرا ذ وجتذي هذا دذا
يل ذ م لتحقيذذق الغايذذة مذذن الرؤيذذة مذذن تيذذاطي وللذذي ةسذذرا ودذذلة لألرحذذام ،ويذذوفر للصذذغو والوي ذ
األمان والطمفنينة والسكينة ،ويلحق هبا عدد مناس من املتخصصذر يف شذوون األسذرة .ويصذدر
وزير اليد رارام تن يم شذوون املرا ذ املشذار إليذذا ون ذام اليمذل هبذا واللذل نذاا علذى ا ذواو رئذي
احملكمة الكلية ابلتنسيق مل وزير الشوون ،حي يتم تقد الدعم النفسي مميل األطفذا املينَفذر
ووضل خطة عال ية شاملة إلعادة أتهيل الطفل وإعادة أتهيل متولر رعايت ابلتياون مل امذاس
املختصة مر الصحة النفسية ومكت اإلمناا اال تماعي.
 ونشو هنا إىل ةن املادة  3من انون الطفل حي ر تينيذي األطفذا حيذ تذنا علذى "حذق الطفذليف البقاا والنمو يف ني ةسرة متماسكة ومتضامنة ويف التمتل دختلي التدا و الو ائية ومحايت من
افة ةشكا اليني ةو الضرر ةو اإلسااة البدنية ةو املينوية ةو امنسذية ةو اإلمهذا ةو التقصذو ةو
وو اللل من ةشكا إسااة املياملة واالستغال ".
 مذذا ةفذذرد املشذذرع يف البذذاذ الثذذامن مذذن القذذانون املشذذار إليذ ةعذذاله ويف املذذادة  76املذذاالس الذذت ييذذدالطفل فيذا ميرضا للخطر ةو ألا شكل مذن ةشذكا االيذذاا امسذدا ةو النفسذي ةو امنسذي ةو
اإلمها ةو إالا ان هذا الوضل يشكل هديدا لسالمت يف التنشئة.
 و د نصأ املادة  77من القانون الات على إنشاا مرا محاية الطفولة يف ل ةاف ة من ةاف اسدولة الكويأ لية تيمل على تلقي الشذكاوا والبالوذاس ا ادذة عذن ةا انتذذا ملقذوق الطفذل
وعن حاالس االستغال ةو اإلسااة ،ويقوم مكت محاية الطفل وزارة الصذحة تفييذل هذذه املذادة
وتنفيذها من خال البح دد ،دية الشكو ،والفحذا علذى إزالذة ةسذباهبا ،واللذل عذن طريذق
مقا ل ذذة الطف ذذل ةو مت ذذو رعايت ذ ةو الوي ذ ةو خالفذ ذذم للتحقي ذذق ميذ ذذم ح ذذو الش ذذكو ،،وهل ذذا ح ذذق
االنتقذ ذذا إىل ةذ ذذل إ امذ ذذة الطفذ ذذل ومتا يت ذ ذ دورايم ،ةو الذ ذذتحفق علذ ذذى الطفذ ذذل ةو إحالت ذ ذ إىل ذذ ذذة
اال ختصا إالا انأ حالت تستدعي اللل ويف حذا تسذليم الطفذل إىل و ةمذره ةو متذو رعايتذ
يتيذد يدم تيريض للخطر فإالا تكرر األال ،على الطفل ،ةو عج املر عن ميامة الشكو ،ةو
شكلأ الوا ية رمية يرفذل املر ذ تقريذرا إىل نيا ذة األحذداث ةو التودذية لذد ،احملكمذة ال ذاال الذالزم
واللل ل مل مراعاة سرية ياانس واسم املبلغ.
 ما نا القانون يف الباذ التاسل من املادة  94 – 80ديل النصو ام ائية واليقوابس الت تقلعلى ديل من يتيد ،ةو يرتك خطف ق الطفل.

-46
 ة دب هنا أتخر يف سن ال واج شكل ملحوظ سب ارتفاع سبل املياة املييشية ،ما ةن هنادور فيذذا لذذوزارة الو يذذة يف املنذذاه التثقيفيذذة ودور بذذو جملذذال األابا واألمذذذاس املختصذذة ابملذذدار
لتوعية ةولياا األمور وتثقيفذم هبذا امان  .ابإلضافة إىل و ود عياداس األمومة واإلعالم الصحي
التا ل لوزارة الصحة واملواد اإلعالمية واحملاضراس التثقيفية خادة لطلبة املرحلة الثانوية.
 مذذا ةن م ذذا متثل ذ اليقو ذذة املنصذذو عليذ ذذا يف امل ذذادة  153مذذن ذذانون ام ذ اا ر ذذم  16لس ذذنةللجاين مذن عذدم مسذاواة فيمذا ذر مذن اللذل التخفيذي للر ذل دون املذرةة فإنذ ينبغذي التوضذي ةن
1960
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هذذذا اليذذذر املخفذذي لليقو ذذة لذذي مطلقذام يف افذذة األحذوا  ،ذذل جيذ ةن يتذوافر إىل انذ ةر ذذان
القتل اليمدا ثالثة شروط هي

الشرط األو  -دفة اماين
أبن تقذذل عمليذذة القتذذل مذذن زوج املذرةة ال انيذذة ،و ذذد مذذد املشذذرع نطذذاق التخفيذذي إىل األذ
واألخ واال ذذن ليلذذة متذوافرة ابلنسذذبة إىل ذذل مذذنذم مذذا هذذي متذوافرة للذ وج يف فيذذل املذرةة ال انيذذة مذذن
فيل يتيلق ابنتذا عرضذم وشرفذم وما ل من ةثر لل يف نفوسذم.
الشرط الثاين  -مفا فة املرةة ال انية يف حالة تلب

ابل ان

ويقصد ذلل ةن يكون ال وج ةو األذ ةو األخ ةو اال ن د فو ا فيل ال ان ،ويقصد
مذذن هذذذا ةن مذذا شذذاهده يف الوا ذذل (ارتكذذاذ ال ذ ان) ذذاا الف ذام ملذذا ذذان ييتقذذده فذذق امل ذرةة س ذواا
انذذأ (ال و ذذة ،األم ،األخذذأ ،اال نذذة) ليرض ذ  ،عندئذذذ تتحقذذق علذذة التخفيذذي ،وهذذي االنفيذذا
النفسذذي الذذذا تثذذوه هذذذه املفا ذذفة ،ويقصذذد ابلتلذذب ابل ذ ان هنذذا مشذذاهدة امل ذرةة ال انيذذة يف ذذرو
ال جتيذذل جمذذاالم للشذذل عق ذالم يف ةن امرميذذة ذذد ارتكبذذأ في ذالم ،ةو علذذى وشذذل الو ذذوع ،ومقتضذذى
اللذذل ةن يكذذون الذ وج ةو األذ ةو األخ ةو اإل ذذن ذذد شذذاهد حالذذة التلذذب نفسذ  ،فذذال يغذذين عذذن
اللذذل ةن يكذذون وذذوه هذذو الذذذا شذذاهده تلذذل الوا يذذة وةخذذربه هبذذا ةايم انذذأ در ذذة الثقذة يف دذذدق
ة وال  ،ويدخل حتديد توافر حالة التلب يف السلطة التقديرية لقاضي املوضوع.
الشرط الثال  -ارتكاذ القتل يف املا
 حي ذ اشذذوط القذذانون ةن يق ذذل القتذذل يف املذذا ةا يف نف ذ الو ذذأ الذذذا شذذوهدس في ذ ال و ذذةمتلبسة ابل ان ،فذذا الت امن هو الذا يتفق مل حكمة التخفيي ،حي ييترب القتل حينئذ رد فيل
للثورة الت ا تاحأ نفسية ال وج ةو األذ ةو األخ ةو اال ن وحدهم ،وهم فقذ الذذين يسذتفيدون
مذذن هذذذا اليذذذر املخفذذي لليقو ذذة دون وذذوهم ،ةمذذا إالا ةشذذو ميذ ةحذذد (مل تتذوافر فيذ دذذلة القرا ذذة
املذ ورة ةعاله) يف ارتكاذ تلل امرمية فيسف عن رمية القتل اليمدا.
 وأتسيسذام علذذى مذذا سذذبق فذذإن املشذذرع الكذذويت مل ييذذي مرتكذ تلذذل امرميذذة مذذن اليقذذاذ ذذل عا بذابملذذب ملذذدة تصذذل إىل ثذذالث سذذنواس ،و غرامذذة ال تتجذذاوز ثذذالث اال دينذذار مذذا ييذذاد 9,971
دوالر ةمريكي .ما ةن ورعاية من املشرع لألسرة الكويتية فقد اا ابملادة ( )197من انون ام اا
املشار إلي أبن من حق ال وج اجملين عليذ يف رميذة الذ ان يف منذل إ امذة الذدعو ،ام ائيذة علذى الذ وج
ال اين ر الم ان ةو امرةة شرط بو املياشرة ال و ية مذا انذأ ،فضذالم عذن حذق الذ وج يف و ذي
سو اإل راااس يف ةا حالة انأ عليذا وو ي تنفيذ املكم النذائي.

-48
 جتدر اإلشارة إىل ةن نا املادة  182من انون ام اا ال تيين إفالس امناة من اليقو ة ،وإمنا و ده ذذذا ال ذذنا يف األد ذذل غ ذذرض من ذذل امن ذذاة م ذذن اس ذذتخدام س ذذطوهم عل ذذى األنث ذذى القاد ذذر ال ذذت ل
اختطافذا وإ يادها سرام من املكان الذا تقيم في عادة مذل متذو رعايتذذا إىل مكذان اخذر حتتجذ
في  ،وال واج هبا غو علم من وليذا.
 إال ةن للذذو الشذذرعي يف هذذذه املالذذة تقذذدير مصذذلحة اجملذذين عليذذذا س ذواا املتيلقذذة ابلشذذكو ،وطل ذمالحقة امناة وفذق املذادة /109اثلثذا مذن ذانون اإل ذراااس واحملا مذاس ام ائيذة ،ةو املتيلقذة طلذ
ي املالحقة القضائية ابملادة  182من انون امذ اا سذالفة اإلشذارة ،ولكذن جيذ ةن ال يفذذم مذن
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اللل ةن للو الشرعي التيسي يف استخدام هذذا األمذر يف ذرائم خطذي اإلانث القادذراس ن ذرام
ألن تقدير دواعي عدم اإل الغ ةو مسبباس ي املالحقة القضائية ةو طلذ عذدم اليقذاذ ،ةمذور
ضل لتقدير النيا ة اليامة ةخذام داللة املادة  243من انون اإل راااس واحملا ماس ام ائية ،مذا
لو ان سن اجملين عليذذا ال يسذم هلذا يقذد الذ واج طبقذام ألحكذام القذانون ر ذم  51لسذنة  1984يف
شذذفن األحذوا الشخصذذية .مذذا ةن ضذذاا ةكمذذة التمييذ اسذذتقر علذذى ةن التنذذاز يف رميذذة خطذذي
اإلانث ال حي ذذو دون تطبي ذذق ةا عق ذذوابس ع ذذن ذ ذرائم ةخ ذذر ،مث ذذل االوتص ذذاذ ةو هت ذذل الي ذذرض
ابإل ذ ذراه ةو الش ذذروع يف ةا منذم ذذا (الطي ذذن ر ذذم  114لس ذذنة  1987ائ ذذي ملسذ ذذة ،1979/1/29
والطين ر م  151لسنة  1978ملسة  .)1979/1/22مرفق ر م  12إحصائية خادة ذلل.
 ةمذذا شذذفن التودذذية ا ادذذة تيريذذي االعتذذداا امنسذذي علذذى ةن ذ يشذذكل عال ذذة نسذذية تقذذام دونموافقة والدعوة لتجر هذا النم مذن السذلو فذإن ديذل حذاالس االعتذداا امنسذي علذى األطفذا
ميا بذذا علي ذ يقذذوابس مغل ذ يف ذذانون ام ذ اا الكذذويت ،وييتذذرب القذذانون دذذغر سذذن الضذذحية رف ذام
مشذذددام ،وجيذذرا حتقيذذق افذذة ا رو ذذاس يف هذذذا ا صذذو دجذذرد اإل ذذالغ عنذذذا ،وعنذذد ثبوهذذا يقذذدم
املسئو عنذا للمحا مة ام ائية.
 رمأ املادة  183من انون ام اا حالة ا طي لألطفذا ونصذأ علذى ةن (ييا ذ ابملذب مذدةال ت يذذد علذذى مخذ عشذذرة سذذنة وال تقذذل عذذن مخذ سذذنواس ذذل مذذن خطذذي طفذذال حذذدي اليذذذد
ابلوالدة ةو ةخفاه ةو د ووه ةو ع اه زورا إىل وو والده ةو والدت ) و رمأ مواد انون امذ اا
ر م  16لسنة  1960من  178إىل  180ا طي سواا ابلقوة ةو التذديد ةو امليلة ةو دواما ،وسن
ملن يرتك اللل عقوابس رادعة وتشدد يف اليقو ة لتصل للحب املو د إالا ان ا طي ملن يقذل
سن عن الثامنة عشر ةو قصد إملاق ةال ،ةو موا يت ةوهتل عرض ةو محل على م اولة البغاا
ةو اال ت از من ةو مذن وذوه وةتذأ نصذو املذواد مذن  186إىل  194لتجذرم االعتذداا امنسذي الوا ذل
على األفراد وتشدد املشرع يف املادة  187من القانون املذ ور إالا انأ األنثى دون ا امسة عشرة
سنة فاليقو ة املب املو د.
 ل تيري ذذي ةمن ذذاط س ذذوا ميامل ذذة الطف ذذل وم ذذن ض ذذمنذا اإلس ذذااة امنس ذذية يف ذذانون حق ذذوق الطف ذذل 2015/21يف الباذ الثامن املماية ام ائية للطفل الفصل األو من  ،مادة (.)70
 يذذتم مقاضذذاة ديذذل حذذاالس االعتذذداا امنسذذي علذذى األطفذذا يذذد التبليذذغ عنذذذا و يذذد ا ذذاال ديذذلاإل ذ ذراااس مذ ذذن ب ذذل فريذ ذذق محايذ ذذة الطف ذذل وإحالذ ذذة املال ذذة مذ ذذل التقذ ذذارير الش ذذاملة الطبيذ ذذة والنفسذ ذذية
واال تماعيذذة لقسذذم محايذذة الطفذذل يف إدارة محايذذة األحذذداث ومذذن مث حتويلذذذا للنيا ذذة اليامذذة لتسذذجيل
ضية .ويتم مثو امناة ةمام القضاا وتو يل اليقوابس الت تتناس مل خطورة امرمية.

-49
 ييمل خ النجدة ( )112على مدار الساعة لتلقي الشكاو ،وتقد الدعم واملساعدة مذن خذالال ذذر والتنس ذذيق م ذذل ذ ذذاس االختص ذذا  ،وتق ذذوم وزارة الداخلي ذذة (إدارة اإلع ذذالم األم ذذين) ذذدورها
التوعوا من خال الربام التلف يونية واإلالاعية و ذلل حساابها على موا ل التوادذل اال تمذاعي
املختلفة ،والذا يتمثل يف التيريي خب النجدة املخصا لتقد البالواس.
 ةنشذذفس اللجنذذة الوطنيذذة اليليذذا ملمايذذة الطفذذل خذ مسذذاندة الطفذذل ور مذ ( )147والذذذا خيذذدم األطفذذاومقذذدمي الرعايذذة هلذذم للتبليذذغ عذذن حذذاالس سذذوا مياملذذة الطفذذل ويذذوفر املشذذورة هلذذم .ويذذذد إلنفذذاال اف ذة
حقوق الطفل والتصر حيا ةية مشكلة وفقا ملا نذا عليذ ن ذام حقذوق الطفذل دذا فيذذا اتفا يذة األمذم
املتحذذدة ملقذذوق الطفذذل مذذن ة ذذل متكين ذ وةس ذرت مذذن ميام ذ املشذذكالس ضذذمن حلذذو و ذذدائل يقررهذذا
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الطفل وةسرت ابلتشاور مل مقدمي املشورة ،حي ييمل خ مساندة الطفل  24سذاعة يف اليذوم وطذو
ةايم األسذذبوع مذذل فريذذق متخصذذا و ذذد دذذمم ذرانم الكذذووين لتسذذذيل نقذذل هذذذه البالوذذاس واملذذاالس
علذذى و ذ السذذرعة لفذذرق محايذذة الطفذذل ،علمذذا أبنذ ل تن ذذيم محذذالس إعالنيذذة ذ مسذذاندة الطفذذل واليذذة
التبليغ واإل راااس املتبية يد تلقي البالغ .مرفق ر م  13يبر إحصائية شفن خ مساندة الطفل.

-50
ة-
 وضيأ اللجنة الوطنية اليليا يف وزارة الصحة ا طة اإلسواتيجية الوطنية الشاملة ملنل ديل ةنواعاليني ضد األطفا ووضيأ ا طة لتطبيق الربام الو ائية ملناهضة اليني متمثلة حاليا يف
رانم الكويأ الوطين ملماية الطفل الت سبق وةن ل التطرق هلا يف هذا التقرير.

ذ-
 يم مكت محاية الطفل وزارة الصحة الوضل الراهن الستيداد الدولة لتحقيق الربام الو ائية علىنطاق واسل من خال دراسة ثية على مستو ،جمل التياون ا ليجي .حي دمأ عدة
ا واحاس للمجل األعلى لألسرة لتنفيذ رام و ائية ميتمدة عامليا وعلى ةدلة علمية مثل رام
الوالدية اإلجيا ية و رانم ال ايراس املن لية ،وا وحأ تبين مشروع ح مة اإلسواتيجياس السبية الت
ابدرس فيذا من مة الصحة الياملية ٕابعداد هذه امل مة  INSPIREابلتياون مل مرا الوالايس
املتحدة ملكافحة ا ٔالمراض والو اية منذا ،والشرا ة الياملية ٕالااا اليني ضد ا ٔالطفا  ،ومن مة
لالواثة من ٕااليدز ،ومبادرة
الصحة للبلدان ا ٔالمريكية ،وخطة رٔيي الوالايس املتحدة الطا ٔرئة ٕ
«ميا من ة ل الفتياس» ،ومكت ا ٔالمم املتحدة امليين ابملخدراس وامرمية ،والو الة ا ٔالمريكية
تيبية ا متسق مستند ابلبياانس
للتنمية الدولية ،والبنل الدو (و انأ هلا ابع طويل يف جما ٔ
للو اية من اليني ضد ا ٔالطفا ).

ج-
 يذذدر ةن تصذذوراس الفتيذذاس وخذرباهن ومصذذاملذن ذذد تلذذي عذذن تلذذل ا ادذذة ابألوالد والر ذذا ،والذذت تنشذذف عذذن فذذذم تلذذي ووضذذيذم اال تمذذاعي وةدوارهذذم امنسذذانية ،يذذتم تذذوفو خذذدماس تراعذذي
الف ذوارق ذذر امنسذذر لألطفذذا الذذذين تيرض ذوا لإلسذذااة ابلضذذرورة اج ذام ائم ذام علذذى املقذذوق ،ةا
االستجا ة الحتيا اس الضحااي يف ديل األو اس ويف ديل املراحل دا يكفل هلذم االحذوام وتي يذ
الكرامة حق متفدل فيذا ،ينتذ مكت محاية الطفذل يف ازليذاس املوضذوعة إلدارة حذاالس سذوا
مياملة الطفل واإلمها النذ الذا يراعي نوع امذن وتتضذمن هذذه ازليذاس والتذدا و مذن التبليذغ
عذذن حذذاالس سذذوا مياملذذة الطفذذل إىل التقيذذيم والتذذدخالس واإلسذذتجا ة الفوريذذة األوليذذة واليال ذذاس
الطبيذذة والنفسذذية وإنقذذاال الطفذذل الضذذحية وإىل املضذذانة الو ائيذذة ،ويذذتم التيامذذل ميذذذا علذذى ةسذذا
املسذذاواة ذذر امنسذذر ودون التفر ذذة الينصذرية .مذذا فذذل ذذانون ر ذذم  21لسذذنة  2015شذذفن حقذذوق
الطف ذذل يف امل ذذادة ر ذذم  3عل ذذى املماي ذذة م ذذن ةا نذ ذذوع م ذذن ةن ذ ذواع التميي ذ ذ ذذر األطف ذذا  ،وحس ذ ذ
اإلحصذذائية ا ادذذة ذذاالس سذذوا مياملذذة األطفذذا واإلمهذذا يف عذذام  2017فإاذذا  166حالذذة (وذذو
ويت) و 303حالة ( ويت) 228 ،حالة ال ورة و 231حالة إانث.

د-
 الت امذذا مذذن دولذذة الكويذذأ قبذذو التودذذياس الذذت ذذدمأ ةثنذذاا مرا يذذة التقريذذر الذذوطين األو زليذذةاالستيراض الدورا الشامل جملل حقوق اإلنسان يف عام  2010تو ي دعوة مفتوحذة ألدذحاذ
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الذذوالايس واملقذذررين ا ادذذر جملل ذ حقذذوق اإلنسذذان ايرهذذا واالطذذالع علذذى تقذذدمذا والازاهذذا يف
تنفيذ الت اماها ا ادة هبذه املقوق والذا متثل يف التا
•

اسذذتقبلأ دولذذة الكويذذأ املقذذررة ا ادذذة املينيذذة ابالجتذذار ابلبشذذر خادذذة النسذذاا واألطفذذا
السيدة/ماراي وراتسيا خال الفذوة مذن  8-4سذبتمرب  .2016وةشذادس ابلتذدا و الذت تبنتذذا
الكويأ يف هذا اجملا ومنذا انون ر م  91ليام  2013شفن مكافحة االجتار ابألشخا
وهريذ املذذا رين شذكل خذذا  .و ذوانر اليمذل يف محايذة حقذذوق اليمذا يذاملي املنذذاز
الوافدين ،وإنشاا عقود عمذل موحذدة ،وإ ذرام مذذ راس تفذاهم ثنائيذة مذل اليديذد مذن الذدو
لتسذل اهلجرة وتو يي اليما الوافدين من البلدان األدلية وتوفو السبل القانونية هلا.

•

استقبلأ دولة الكويأ الفريق اليامل امليين دسفلة التميي ضد املذرةة يف القذانون واملمارسذة
املنبثذذق عذذن جمل ذ حقذذوق اإلنسذذان لدولذذة الكويذذأ خذذال الفذذوة  15-6ديسذذمرب ،2016
والتقى الفريق عدد بو من امذاس واهليئاس والوزاراس املكومية وديياس اجملتمل املدين،
لفذذذم القذوانر ودراسذذتذا والو ذذو علذذى منجذ اس الكويذذأ يف جمذذا تي يذ حقذذوق اإلنسذذان
واملرةة شكل خا .

•

ام املفوض السامي لألمم املتحدة ملقوق اإلنسان األمو /زيد ن رعد ،والوفد املرافق لذ ،
ذ ايرة دولذذة الكويذذأ خذذال الفذذوة  8-7فربايذذر  ،2017وةثذذىن علذذى ذذذود الدولذذة يف اليديذذد
مذذن امللفذذاس ا ادذذة ابملذرةة والطفذذل والوافذذدين مو ذذدا ثقتذ الكاملذذة قيذذادة دذذاح السذذمو
ةمو البالد -حف هللا ورعاه -وتطور ذودها يف حقوق اإلنسان ةليا ودوليا.

•

تياون الكويأ مل من مة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيي) تن يم حلقة تشاوري حو
الطفذذل يف جمذذا األحذذداث والينذذي والطفولذذة املبك ذرة يف  14ينذذاير  ،2018لتي ي ذ الش ذرا ة
اجملتميية ر الدولة واجملتمل املدين واالستفادة من التياون الدو كافة اجملاالس.

•

عقذذدس وزارة ا ار يذذة نذذدوة تثقيفيذذة ين ذوان ذذانون حقذذوق الطفذذل يف حضذذور انئ ذ رئذذي
اللجنة الدولية ملقوق الطفل التا ية لألمم املتحدة واممييذة الوطنيذة ملمايذة حقذوق الطفذل
يف ديسمرب .2016

•

ستسذذتقبل دولذذة الكويذذأ املقذذررة ا ادذذة املينيذذة قذذوق األشذذخا
.2018

الوا اإلعا ذذة يف نذذوفمرب

•

ستستقبل دولة الكويأ املقرر ا ا امليين ابملق يف السكن يف داية عام  ،2019واملقذرر
امليين ابلرق امليادر يف ااية اليام الات .

-52
ة وذ-
 ي ذذن م ذذانون األح ذوا الشخص ذذية ر ذذم  51لس ذذنة  1984اف ذذة القواع ذذد املتيلق ذذة ابل ذ واج والط ذذالق والنفق ذذةواملض ذذانة واملذ ذواث والود ذذية وووه ذذا م ذذن املس ذذائل املتيلق ذذة ابألحذ ذوا الشخص ذذية ،والقذ ذوانر امليدل ذذة لذ ذ ،
وفيمذذا يتيلذذق ذذق املذرةة يف الطذذالق ةو فسذذخ اليقذذد ة ذذر القذذانون للمذرةة املذذق يف طلذ التفريذذق للضذذرر ةو
الغيبذذة وفقذام لنصذذو املذواد مذذن  126إىل  138وتسذذتطيل املذرةة ةن تلجذذف للقضذذاا لتطليقذذذا مذذن زو ذذذا إالا
ما استحالأ اليشرة ينذما وهلا املذق إالا امتنذل الذ وج عذن اإلنفذاق عليذذا ولذي لذ مذا ذاهر ومل يثبذأ
إعسذذاره ،ففذذي هذذذه املالذذة ميذذذل القاضذذي ال ذ وج يذذض الو ذذأ ليذذودا النفقذذة فذذإن مل يودهذذا فلل و ذذة حذذق
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طلذ الطذذالق ،مذذا حيذذق للمذرةة يف الشذريية اإلسذذالمية طلذ ا لذذل  -الطذذالق  -مذذا يف املذذادة ()111
من انون األحوا الشخصية شفن ا لل الت نصأ على ةن
 ا لل هو طالق ال وج زو ت ن و عوض تراضيا علي لفق ا لل ،ةو الطالق ةو املبارةة ،ةوما يف ميناها.
 -وال ميلل ا لل وو ال و ر ةو من يو الن .

 ةم ذذا فيم ذذا يتيل ذذق ذذق املذ ذرةة يف حض ذذانة ةطفاهل ذذا ن متذ ذ املذ ذاداتن  199 – 189و ذذررس امل ذذادةاملضذذانة لذذألم مث ألمذذذا وإن علذذأ مث للخالذذة مث خالذذة األم مث عمذذة األم مث امذذدة لذذألذ مث األذ مث
األخأ مث اليمة مث عمة األذ مث خالة األذ مث نأ األخ مث نأ األخذأ تقذد الشذقيق مث ألم
مث ألذ يف امميل.
189

 إن ديل األحكام املشار إليذا ةعاله تر ل إىل الشريية اإلسالمية الت تيد مصذدرام رئيسذيام للتشذريلطبق ذام للمذذادة الثانيذذة مذذن دسذذتور دولذذة الكويذذأ والذذت نصذذأ علذذى ةن (الش ذريية اإلسذذالمية مصذذدر
رئيسي للتشريل ودين الدولة اإلسالم).

ج-

 حس الشذريية اإلسذالمية جيذ ةن تكذون اليال ذة ذر املذرةة والر ذل يف إطذار ال و يذة حذ يوتذعليذا حفق حقوق األ ناا وال و ة ةما إلاذ األ ناا طريقة وو شرعية فإن ال يذتم إ بذارهم علذى
التخلي عن األ ناا ينما حالة إلاذ طفل نتاج عال ة وو شرعية (ةارم) يتم التناز عن من بل
األم لوعذذاه دور الرعايذذة لضذذمان الوضذذل األمثذذل لذ وحتذذتفق دور الرعايذذة ابملذذق يف رعايتذ نذذاا علذذى
هذذذا التنذذاز  ،ةمذذا يف حالذذة إن الطفذذل انت ذ عذذن عال ذذة وذذو شذذرعية مذذن ة ذذوين ذذويتير فإن ذ ال يذذتم
رعايت يف دور الرعاية إال يد تناز الوي عن حق رعايت ويكون هلم األولوية يف احتضان يف حا
رر ةحدمها احتضان الطفل ح وإن ان ةتضن لد ،عائلة ةخر.،
 إن املق يف املياة من املقوق األساسية الت ترتك عليذا املواثيق الدولية الذت دذاد أ عليذذا دولذةالكويذذأ وةتذذأ هبذذا التش ذريياس الوطنيذذة فذذذو حذذق لصذذيق ابإلنسذذان منذذذ دايذذة حياتذ إىل عات ذ ومذذا
يوت على اللل من حقوق والت اماس ونصأ املادة الثالثة من املرسوم ر م  15لسنة  1959شفن
انون امنسية الكويتية على -
 -ةن يكون ويتيام.

 مذذن ولذذد يف الكويذذأ ةو يف ا ذذارج مذذن ةم ويتيذذة و ذذان جمذذذو األذ ةو مل تثبذذأ نسذذبت أل يذانونيام ةو ان ة وه جمذو امنسية ةو ال نسية ل .
 -من ولد يف الكويأ أل وين جمذولر وييترب اللقي مولودام فيذا.

 تت ذذو وزارة الش ذذوون اال تماعي ذذة واليم ذذل مس ذذئولية إيذ ذواا ورعاي ذذة جمذ ذذو األ ذذوين ةو جمذ ذذو األذوميلذذوم األم ويتيذذة امنسذذية ومذذن يف حكمذذذم مذذن املذذاالس ا ادذذة ،وتذذوفو حا ذذاهم األساسذذية
وا ذ ذذدماس الطبيذ ذذة ،والتفهليذ ذذة واليذ ذذالج واإلرشذ ذذاد النفسذ ذذي واال تمذ ذذاعي والو ذ ذذوا ومحذ ذذايتذم مذ ذذن
االحنرا  ،وفقا ملا هو منصو علي ابملادة  12من القانون ر م  80لسنة  2015يف شذفن املضذانة
اليائلية ونصأ املادة ( ) 13من القانون املذ ور ةعاله على (للوزارة ةن حتتضن صفة مو تة جمذو
األذ ميلومي األم وو الكويتية ،واللل إ حر تسوية ةوضذاعذم القانونيذة ابلتنسذيق مذل امذذاس
املختصة .ويصدر الوزير الشروط والضوا املن مة لذلل) .و تا دور الرعاية رعاية ة ناا األسر
املتصدعة ملمايتذم من االحنرا واملفاظ عليذم واليي يف حياة امنة.
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 ة رس املادة الثالثة من القانون ر م  21لسنة  2015يف شفن حق الطفل يف امليذاة ومحايتذ مذن افذةةشذكا الينذذي ةو الضذرر ةو اإلسذذااة البدنيذة ةو املينويذذة ةو امنسذية ةو اإلمهذذا ةو التقصذو والبقذذاا
يف نذذي ةسذذرة متماسذذكة ومتضذذامنة ويف التمتذذل دختلذذي التذذدا و الو ائيذذة وتر ذذل ديذذل األحكذذام
املذ ورة ةعاله للشريية اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريل طبقام للمادة الثانية يف الدستور الكذويت
ا ادذذة أبن (الش ذريية اإلسذذالمية مصذذدر رئيسذذي للتش ذريل وديذذن الدولذذة اإلسذذالم) وةشذذارس املذذذ رة
التفسوية لدستور دولة الكويأ إىل ةن هذذه املذادة مل تقذي عنذد حذد الذنا علذى ةن " ديذن الدولذة
اإلسالم" ل نصأ ذلل على ةن الشريية اإلسالمية  -ديىن الفق اإلسذالمي  -مصذدر رئيسذي
للتشريل ،ويف وضل الذنا هبذذه الصذيغة و ذذة إسذالمية ةساسذية دون منيذ مذن اسذتحداث ةحكذام
من مصادر ةخر ،يف ةمور مل يضل الفق اإلسالمي هلا حكمام ،ةو ةن يكون من املستحسن تطوير
األحك ذذام يف ش ذذفاا متاش ذذيام م ذذل ض ذذروراس التط ذذور الطبيي ذذي لل ذ من ذذل يس ذذم ال ذذنا م ذذثالم ابألخ ذذذ
اب لقذوانر ام ائيذة املديثذة مذل و ذود املذدود يف الشذريية اإلسذالمية ،و ذل اللذل مذا ذان ليسذتقيم لذذو
يذذل "والش ذريية اإلسذذالمية هذذي املصذذدر الرئيسذذي للتش ذريل" إالا ةن مقتضذذي هذذذا الذذنا عذذدم ذواز
األخذذذ عذذن مصذذدر اخذذر يف ةا ةمذذر وا ذت ذ الش ذريية كذذم عذذا ذذد يو ذذل املشذذرع يف حذذرج ابلذذغ إالا
ما محلت الضروراس اليمليذة علذى التمذذل يف التذ ام رةا الفقذ الشذرعي يف يذض األمذور وخبادذة يف
مثل ن م الشر اس والتفمر ،والبنو  ،والقروض ،واملدود ،وما إليذا.
 وهنا يبر لنا أبن املشرع الكويت يقل على عاتق االلتذ ام ابألحكذام الشذرعية ،وجيذوز لذ اسذتحداثةحكام تشرييية من مصادر ةخر ،يف األمور الت مل يضل الفق اإلسالمي حكمام هلا.

-54
 ددر انون ر م  80لسنة  2015شفن املضانة اليائليذة والذذا فذل اليديذد مذن املقذوق لألطفذااحملرومر من الرعاية األسرية سواا انذأ حقذوق ماديذة شذذرية ةو الرعايذة السذكنية مذن خذال دفذل
إ ار شذرا ملكان إ امت إالا تيذد 21 ،سذنة ملذر حصذول علذى حذق الرعايذة السذكنية ،مذا نذا
الق ذذانون عل ذذى إنش ذذاا من ذذة املض ذذانة اليائلي ذذة تض ذذم عثل ذذر م ذذن طاع ذذاس موسس ذذاس الدول ذذة الرمسي ذذة
واجملتمذذل املذذدين املختصذذر يف جمذذا دعذذم األسذذرة والطفولذذة واللذذل للن ذذر يف ةا مسذذفلة تتيلذذق أبمذذور
احملذذرومر مذذن الرعايذذة اال تماعيذذة مثذذل ( بذذو ورفذذض طلبذذاس االحتضذذان  -االطذذالع والن ذذر علذذى
البحوث وا ط املقدمة هلذه الفئة  -البأ يف طلباس در املساعدة اال تماعية هلم).
 تقوم وزارة الشئون اال تماعية واليمل وفق املادة ( )16لالئحة التنفيذية لقانون حقوق الطفذل مذنخ ذذال ط ذذاع الرعاي ذذة اال تماعي ذذة تطبي ذذق الق ذذانون يف دور الرعاي ذذة اال تماعي ذذة التا ي ذذة هل ذذا (إدارة
املضذانة اليائليذذة) تذذوفو خذدماس اليذذالج واإلرشذذاد النفسذذي واال تمذاعي والذذديين والو ذذوا لألسذذرة
املاضنة ح لوغ األ ناا سن املادا واليشرين.
 تلت ذ م األسذذرة املاضذذنة ذذالغ إدارة املضذذانة اليائليذذة عذذن ذذل تغذذو يط ذرة علذذى األسذذرة يف روفذذذااال تماعية ةو ةل إ امتذا وتقد امليلوماس الكاملة عن ل مذا يطذرة عذن الطفذل مذن تغذو نفسذي
ةو ا تماعي ةو تيليمي.
 يشوط يف األسرة املاضنة تقد شذادة حسن سو وسلو  ،وةال يكون د سبق املكم على ةحدةفرادها ابإلدانة يف رائم لة ابلشر ةو األمانة ةو املخدراس.
 تلت م األسرة املاضنة ضور الذدوراس التدريبيذة واحملاضذراس ا ادذة ابلتنشذئة اال تماعيذة وةسذاليالو ية الصحيحة بل االحتضان.
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 تطبذق الذذوزارة عذذن طريذذق إدارة املضذذانة اليائليذذة املذذادة ( )16مذذن ذذانون حقذذوق الطفذذل شذذفن تسذذميةجمذذذو الوالذذدين تسذذمية ثالثيذذة ابلتنسذذيق مذذل وزارة الصذذحة ،و ذذذلل املذذادة ( )5مذذن ذذانون حقذذوق
الطفل حي لكل طفل املق يف ةن يكذون لذ إسذم مييذ ه ،وال جيذوز ةن يكذون االسذم لذ ميذىن حيذ
من شفن و دره ةو يسب ل املرج فيما ر ة ران .
 لغ عدد األنشطة والفيالياس املقامة هلم مذن دايذة شذذر ينذاير إىل شذذر يونيذو مذن سذنة  2017حذوا 118ةنشطة خار ية وداخلية (مرفق  14إحصائية أبعداد األ ناا جمذولر الوالدين واألنشطة).
 مذذن منطلذذق اهتمذذام الذذوزارة اب ذذدماس املقدمذة لنذ الا الرعايذذة اال تماعيذذة فإنذ ذذارا املصذذو علذذى"االي و" للمساعدة على وضل امليايو الفنية واملقايي اليلمية لقيا ودة ا دماس.

-55
ة-
 وفقذذا لذذنا املذذادة  2مذذن القذذانون ر ذذم  2010/8والذذذا توض ذ نطذذاق س ذراين نصذذو القذذانون فذذإنالقانون يسرا علذى ة نذاا الكويتيذة مذن وذو الكذويت يف حذدود الرعايذة الصذحية والتيليميذة واملقذوق
الو يفيذذة مذذا جيذذوز سذراين يذذض ةحكامذ علذذى الوا اإلعا ذذة مذذن وذذو الكذذويت يذذد موافقذذة اجمللذ
األعلذذى مذذا ةن نذذا املذذادة  3ييامذذل الوا اإلعا ذذة وذذو الكذذويت ومذذن ةم ويتيذذة مياملذذة الكذذويت.
ويستفيد من هذا ما يلي ذ
 عدد  490مياق وو ويت ومن ةم ويتية. عذذدد  120ميذذاق وذذو ذذويت ومذذن ةم ويتيذذة وييامذذل مياملذذة الكذذويت ق ذرار دذذادر مذذن وزيذذرالداخلية.

ذ-
 امأ اهليئة دراج ة ثر من ( )38مدرسة الستقبا األطفا من الوا اإلعا ذة لكذن يو ذد يذضاملذذدار ا ادذذة الذذت تقبذذل دم ذ اإلعا ذذاس البسذذيطة فق ذ ترسذذيخا لغايذذة املشذذرع مذذن دم ذ الوا
اإلعا ة يف اجملتمل ،ما ةن اهليئة تصر الدعم التيليمي ليدد  96ر مدار خاضية هلذا ةو وذو
خاضية هلا وحضاانس وديياس نفل عام ليدد  8141طال عن اليام الدراسي .2018/2017

ج-
 يو د لد ،اهليئة اليامة لذوا اإلعا ة منة ذتا ابملقذا الس مذل ةعضذاا اهليئذة التدريسذية لضذمانتذذدريبذم تذذدري ذذايف يضذذمن متتذذل األطفذذا مذذن الوا اإلعا ذذة تيلذذيم يذذد مذذن بذذل متخصصذذر
موهلر وتقوم وزارة الو ية توفو دوراس تدريبية للميلمر يف املدار املكومية ال تشا حاالس
ديوابس التيلم و ا التيلم و يفية التيامل ميذا حس احتيا اس ل منذا وفقا للمادة  10من
انون ر م  8لسنة .2010

د-

 تقوم اهليئة جبذود بوة إلزالة اليرا يل واليقباس يف املرافق الداخلية وا ار ية فتم االنتذذاا مذن ذودالبناا وإددار تي تيريفي هبذا الشفن ،وتل م املوسساس واملباين ابالشواطاس الواردة في  ،واللل
ابلتياون مل رانم األمم املتحدة اإلمنائي وامذاس املكوميذة ضذمن مشذروع خطذة التنميذة "حتقيذق
رؤيذذة الكويذذأ ليذذام  2035جتذذاه الوا اإلعا ذذة" درا ي ذة االش ذواطاس واملوادذذفاس ا ادذذة تسذذذيل
حر ذذة واسذذتيماالس الو االحتيا ذذاس ا ادذذة داخذذل وخذذارج افذذة املبذذاين مميذذل منذذاطق الكويذذأ
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ول إع ذذداد الك ذذود الك ذذويت للتص ذذميم الش ذذامل هب ذذد وض ذذل املي ذذايو اهلندس ذذية الالزم ذذة يف تص ذذميم
وتكوين يئة سذلة الودو تناس ديل النا غض الن ر عن عمرهم ةو حجمذم ةو درهم ةو
إعذ ذذا تذم ويشذ ذذجل املشذ ذذروع إزالذ ذذة امل ذ ذوا الذ ذذت حتذ ذذو دون انذ ذذدماج األشذ ذذخا الوا اإلعا ذ ذذة يف
اجملاالس اال تماعية واال تصادية والتيليميذة و ذارا مرا يذة الالئحذة التنفيذيذة للكذود ابلتيذاون مذل
اجملل البلدا وامذاس املكومية ووضل خطة لتنفيذ وتطبيق الكود على املبذاين املكوميذة واملرافذق
اليامة وا ادة عامة االستخدام.

هذ -

 امأ اهليئذة اليامذة لذذوا اإلعا ذة ابليديذد مذن املمذالس التوعويذة حذو القذانون ر ذم  2018/8ومذاتضذذمن مذذن حقذذوق لألشذذخا الوا اإلعا ذذة يف اجملتمذذل مذذا ل تنفيذذذ مشذذروع الو ايذذة مذذن اإلعا ذذة
واملد منذا ابلتياون مل شر ة الدو لتنمية املوارد البشرية لتقليل نسبة التذمي وعدم اهتمام ةفراد
اجملتمل نتيجة اإلدا ة ابإلعا ة عا ساهم يف تو ي امذود اجملتمييذة حنذو ةمهيذة اطذراط الوا اإلعا ذة
يف املياة اليامة ،إىل ان تن يم محالس توعوية يف امرائذد االلكوونيذة واملكتو ذة وإ ذراا لقذاااس
تليف يوني ذذة ل ذذغ إد ذذا ع ذذددها  32حتقي ذذق د ذذحفي ولق ذذاا تليف ي ذذوين لتس ذذلي الض ذذوا عل ذذى حق ذذوق
األشخا الوا اإلعا ة وةمهية دورهم يف اجملتمل.

-56
ة-
نشو إىل ما اا يف الفقرة ( 55ة)
ذ-

 تكفذذل الدولذذة التيلذذيم للجميذذل دون اسذذتثناا و ذذد اعتنذذأ الدولذذة جبميذذل شذرائ اجملتمذذل وشذذرعأ هلذذملوائ ون م والقوانر تل م ةولياا األمور تسذجيل ة نذااهم يف ةحذد املذدار املسذجلة يف وزارة الو يذة
ونص ذذأ امل ذذادة ( )9م ذذن ذذانون اإلعا ذذة ( " )2010/8تلت ذ ذ م املكوم ذذة تق ذذد ا ذذدماس التيليمي ذذة
والو ويذذة والوسذذائل التيليميذذة لألشذذخا الوا اإلعا ذذة ولفئذذت ذ ا الذذتيلم ودذذيوابس الذذتيلم ،علذذى
دم املساواة مل ازخرين يف التيليم ،مل مراعاة االحتيا اس ا ادة من االتصا واللغة والوتيباس
التيسذذوية الالزمذذة ،وتذذوفو الك ذوادر الو ويذذة واملذنيذذة املتخصصذذة هلذذم ،ورفذذل فذذااهم ومنحذذذا امل ذواف
املاديذذة واملينويذذة "ونصذذأ املذذادة (" )10تتخذذذ املكومذذة افذذة الوتيبذذاس اإلداريذذة والتن يميذذة الفيالذذة
واملطلو ة لدم األشخا الوا اإلعا ة وديوابس التيلم و ا الذتيلم يف مراحذل التيلذيم املختلفذة
ض ذذمن من ذذاه تيليمي ذذة وأتهيليذ ذ د ذذا يتناسذ ذ م ذذل ذذدراهم املس ذذية والبدني ذذة واليقلي ذذة ع ذذا ي ذذوهلذم
لالندماج يف اجملتمل واليمل واإلنتاج".
 -نشو إىل ما اا يف الفقرة ( 55ذ).

ج-

 ةاتحأ الدولة املق لذوا اإلعا ة و ا التيلم وديوابس التيليم ابلتسجيل أب رذ مدرسة ومل متنلتسذجيلذم ولكذن روبذة و ةمذر الطالذ هذذو التسذجيل يف املذدار املتخصصذة مذل ة ذراام مذذن الوا
اإلعا ذذة .ففذذي عذذام  2010ذذدةس الدولذذة تطبيذذق مشذذروع مذذدار الذذدم لصذذيوابس الذذتيلم وتييذذر
املختصذذر مذذن امليلمذذر لتقذذد الذذدعم التيليمذذي هلذذم وتييذر ةخصذذائير ا تمذذاعير ونفسذذير للذذدعم
النفسذذي واال تمذذاعي واللذذل للتمتذذل كامذذل حقذذو ذم ولتحقيذذق االنذذدماج اال تمذذاعي واللذذل يذذد
تطبيق الدم ام ئي منذ عام  .1995ةما الوا اإلعا ة املر ية والسذميية والبصذرية فيتمتذل الطذالذ
نف املناه الدراسية للطالذ األدحاا مل اختال طرق اليرض .وتل م وزارة الو ية ةدحاذ
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املذذدار الو يذذة ا ادذذة خضذذاع اهليئذذة التدريسذذية ط ذ و ذرام تذذدري حتذذأ إش ذرافذا .ويوض ذ
املرفق ر م  15إعداد امليلمر ددار الو ية ا ادة.
 -نشو إىل ما اا يف الفقرة ( 55ج).

د-
-

ما نشو إىل ما اا يف الفقرة ( 55د).

هذ -
 حردأ اهليئة اليامة لشئون الوا اإلعا ة عثلة دارة رعاية امليا ر على تقد ةفضل سبل الرعايةوا دماس هلم سواا نفسية ةو ا تماعية ةو دحية ،وتساهم يف تدريبذم وأتهيلذم وتشغيلذم
ودجمذم يف اجملتمل ا ار ي وتو د على دورهم الفيا يف اجملتمل من خال تطبيق ةسالي الرعاية
املختلفة وتوعية اجملتمل دا يشمل موسسات املكومية وا ادة لتي ي الصورة اإلجيا ية لألطفا
والبالغر من الوا اإلعا ة ومن هذه ا دماس

 -1تقذذد ا ذذدماس اال تماعيذذة والنفسذذية للحذذاالس منذذذ الطفولذذة واسذذطة مرا ذ
التدخل املبكر املنتشرة يف مناطق الكويأ وتقدم خدماها لألطفذا مذن سذن الذوالدة حذ 6
سذ ذذنواس واسذ ذذتخدام ةحذ ذذدث ال ذ ذربام مثذ ذذل ذ ذرانم ذ ذذورتي وخذ ذذدماس اليذ ذذالج الطبييذ ذذي –
خدماس اضطراابس النطق والكالم.
 -2نشر الوعي الثقايف واإلعالمي ابلتوادل مل األسرة واجملتمل وتوزيل تيباس عن
ةسباذ اإلعا ة و يفية جتنبذا والتيامل ميذا عند حدوثذا.
 -3التواد ذذل م ذذل النم ذذاالج النا ح ذذة م ذذن املي ذذا ر لتس ذذلي الض ذذوا عل ذذى ةد ذذحاذ
اإلرادة القوية والي مية نماالج حيتذا هبا ليكونوا دوة لغوهم من الوا اإلعا ة.
 -4عق ذذد حلق ذذاس نقاش ذذية ع ذذن ذ ذذود الوا اإلعا ذذة م ذذل طب ذذة متميذ ذ ة م ذذن احملاضذ ذرين
ابملناسباس ا ادة مثل (اليوم الياملي لألشخا الوا اإلعا ة  -اليوم اليريب  -يوم التوحد).
 -5التيذذاون مذذل وزارة اإلعذذالم يف اسذذتخدام الوسذذائل املسذذاعدة للتوعيذذة مثذذل ذرانم
مذذا تون لإلشذذارة لتوضذذي البيذذاانس وامليلومذذاس عنذذد عرضذذذا و ذ ال ذربام التثقيفيذذة وعذذرض
ةنواع اإلعا اس وةسباهبا و يفية التيامل ميذا.
 -6املشذذار ة يف امل ذومتراس والنذذدواس الذذت تن مذذذا اميذذة الذذدو الير يذذة واملن مذذاس
الدولية املذتمة قضااي الوا اإلعا ة لالستفادة من تودياها.
 -7التياون مل وزارة الو يذة ابسذتقبا طذالذ املذدار وزايرهذم للحذاالس مذن الوا
اإلعا ة ابلدور واملرا التا ية إلدارة رعاية امليا ر لنشر الوعي ابحتيا اس الوا اإلعا ة.
 -8إ امذذة ورش فنيذذة وعذذرض األعمذذا الفنيذذة لأل نذذاا ابمليذذارض يف افذذة املناسذذباس
على مدار اليام.
-58
 تلت ذ م وزارة الصذذحة دياملذذة ةطفذذا املقيمذذر صذذورة وذذو انونيذذة حس ذ مذذا نصذذأ علي ذ الق ذراراساملن م ذذة ابس ذذتثنائذم م ذذن دف ذذل الرس ذذوم الص ذذحية وتلق ذذى الي ذذالج مل ذذاالس ةمذ ذراض ال ذذدم والس ذذرطان
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والطذوارل وزايراس الييذذاداس ا ار يذذة وحذذاالس دخذذو املستشذذفى واليمليذذاس امراحيذذة وووهذذا مذذن
ا دماس الطبية الشذاملة شذكل جمذاين ،مذا حيذر امذذاز املر ذ ا مليامذة ةوضذاع املقيمذر صذورة
وو انونية على ا اال تدا و فورية لضمان حصو ديل ةطفا املقيمر صورة وو انونية الرعاية
الطبيذذة واليذذالج ملذذالتذم الصذذحية دون أتخذذو وفذذق القذرار الذذوزارا ر ذذم  2011/68شذذفن حذذق ديذذل
املقيمر صورة وو انونية على املصو علذى الرعايذة الصذحية وإعفذائذم مذن افذة الرسذوم وتيطذي
هلم طا ة مرا ية خادة ،إىل ان ما يقدم الصندوق ا وا لليذالج تقذد املسذاعدة ،حيذ
لغ عدد املستفيدين منذ ( )56,546فذرد خذال الفذوة مذن  2003إىل  2012تكلفذة تقذدر ذ ذ ()10
مالير دوالر تقريبام ،وفيما يتيلق ابألفراد وذو املسذجلر يف امذذاز املر ذ ا فذإن يذأ ال ذاة ةدذدر
هلم طا اس ضمان دحي خا هبم تغطي تكاليي الرعاية الصحية املة هلم.

-60

 تلت م وزارة الصحة ابلقراراس املن مة إل راا عملية اإل ذاض ،حس القرار الوزارا ر م  55لسنة 1984ناام على املادة  12من القانون ر م  25لسنة .1981

- 62

 هنا مشروع قانون للصحة اليقلية ابنت ار إ راره من اللجنة التشرييية يف جمل األمة وحيتواالقانون على  37مادة و اا الباذ الثال ليشمل دخو املريض النفسي ملنش س الصحة النفسية،
واشتملأ هذه املادة على  3فصو توض إلي دخو املرضى ملنش س الصحة النفسية للبالغر
والقصر واألطفا والدخو اإلرادا الطوعي وشروط الدخو االل امي وتن يم عملياس اإليداع
واملرا بة يف املوسساس النفسية.
 فيما يتيلق نقل الفتياس ةو إيداعذن شكل تيسفي يف موسساس الرعاية اليقلية فإن هذا األمروو د يق حي ةن الن ام املا يتطل حتويل من الفريق والطبي املياجل مميل مرضى الرعاية
اليقلية دون متيي يف امن  ،وهنا ةيضا مان فنية تصة ةايدة مدعمة رةا انوين تدر
املاالس ل على حدة وتتخذ راراس وتودياس عال ية ال تقتصر فق على اإليداع يف
موسساس الرعاية الصحية.

-64
ة-

 إن "التيلذذيم ر ذذن ةساسذذي لتقذذدم اجملتمذذل ،تكفل ذة الدولذذة وترعذذاه" هذذذا مذذا نذذا علي ذ دسذذتور دولذذةالكويأ فاملادة ( )13تبر إهتمام الدولة ابجملتمل افة دون متيي ةو فوارق فاملساواة ةحد دعاماس
اجملتمذذل ،فالطلبذذة املقيمذذون صذذورة وذذو انونيذذة يتلقذذون املسذذتو ،التيليمذذي الات ذ الذذذا يتلقذذاه الطلبذذة
الكويتيذذون مذذن حي ذ املسذذتو ،التيليمذذي واملنذذاه الدراسذذية ويتشذذار ون ميذذذم ابملدرسذذة واملصذذا
الدراسذذية واألنشذذطة وهلذذم املذذق ابلتسذذجيل يف املذذدار املكوميذذة وفذذق ن ذذم ذرار  2010/504و ذرار
 2016/114و رار  2016/175وهم الفئاس التالية
 ة ناا األم الكويتية املت و ة من وو ويت. ة ناا الياملر يف وزارة الو ية. ةحفاد اليسكرير. -ةحفاد الشذداا.
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 وتقوم الدولة تقد الدعم املا ألطفا املقيمذر صذورة انونيذة وذو املشذمولر ابلقذراراس السذا قةوتغطية افة ةو املصاريي الدراسية عن طريق الصندوق ا وا الذا ةن ا عام  2003ويشر
علي إدارة التيلذيم ا ذا يف وزارة الو يذة والذذا جتذاوزس ةعذدادهم عذن ( )15,000طالذ وطالبذة.
نشو إىل امدو الذا يوض ةعداد الطلبة املسجلر املقيمر صورة وو انونية وةعداد املتيلمر
للمقيمذذر صذذورة وذذو انونيذذة يف املذذدار ا ادذذة يتكفذذل الصذذندوق ا ذذوا يف تغطي ذة املصذذاريي
الدراسية يف املرفق ر م (.)16

ذ-

 نشو ةن التطور الثقايف والفكرا والوعي اال تماعي واملدين ر اجملتمل ةدبحأ حاالس زواجلد ،املتيلماس يف املدار ليلة دا ففدبحأ هذه اللوائ وو فيالة فقد ددرس مل و ود
املدث وانتذأ مل انيدام  ،وسنذا ابملاضي ييترب متيي إجيايب للمرةة ملراعاة ا صائا النفسية
واال تماعية يد زوا ذا.

ج-

 إن اليمليذة الو ويذذة دكوانهذذا الشذاملة املنذذاه وامليلذذم واملذتيلم واألنشذذطة املصذذاحبة واملدرسذذة إخل ...تذذتم يف ةذذي يتسذذم ابلقذذيم واملبذذادل اإلسذذالمية واإلنسذذانية السذذامية مذذن إح ذوام ازخذذر وحرمذذة دم ذ
وعرض ذ واداذ دخذذو املن ذ االسذذتئذان واالح ذوام وأت يذذد دور األسذذرة يف تر يذذة الذذن ا ودذذيانة
رامة الطفل وةمهية دور ا دمة اال تماعية والنفسية داخل املدرسة ينت عن يئة تيليمية حتد من
هذذذه املذذاالس ابإلضذذافة إىل يذذام الذذوزارة ذذربانم يمذذي يطبذذق يف املذذدار ويف حذذا تيذذرض ةحذذد
الطلب ذذة لتح ذذرش نس ذذي يق ذذوم األخص ذذائي اال تم ذذاعي والنفس ذذي ابملدرس ذذة وض ذذل خط ذذة عال ي ذذة
ابلتيذذاون مذذل و األمذذر ويذذتم التيذذاون مذذل موسسذذاس الدولذذة لتشذذمل وزارة الصذذحة ووزارة الداخليذذة
لوضل خط توعوية و ائية وعال ية داخل املدار وخار ذا ،ما حردأ وزارة الو ية إىل وضل
اليديد من اإل راااس الت متنل اهرة التحرش يف املدار واملفاظ على سالمة ة ناا الدولة ،منذا
اسذذتخدام ذذامواس املرا بذذة يف افذذة املنش ذ س واملوسسذذاس التا يذذة للذذوزارة ،طذذرو منا صذذاس خادذذة
تذذوفو خذذدماس نقذذل ةفضذذل للمتيلمذذر ،وتذذوفر الذذوزارة يذذض املرافقذاس الكويتيذذاس داخذذل حذذافالس
النقذذل ملمايذذة املتيلمذذر ،ويذذتم ترشذذيحذن مذذن ديذوان ا دمذذة املدنيذذة ابلكويذذأ ،وتتمثذذل مذمذذتذن يف
مرا بذذة املتيلم ذذر ةثنذذاا ي ذذومذم الدراسذذي .ابإلض ذذافة إىل التش ذريياس الذذت جت ذذرم هذذذا الس ذذلو وتض ذذل
مرتكب حتأ املساالة القانونية ام ائية.

-65

 اهتمأ الدول ة دور تر ية الطفل يف سنوات األوىل وةثرها يف تنمية اجملتمل فر س علذى املتيلمذر يفاملرحلة اال تدائية ووفرس هلم ا ذدماس الو ويذة وفذق ميذايو عامليذة خادذة ابلطفولذة املبكذرة ففنشذئأ
مرافق تيليمية على ةحدث التقنيذاس تتناسذ مذل حا ذاس املتيلمذر الصذغار وإعذداد منذاه تيذ ز
خ ذرباهم وتنمذذي مذذذاراهم وميذذارفذم وتطذذور وسذذائل التوادذذل مذذل ازخ ذرين ابإلضذذافة إىل مذذا تقدم ذ
الذذوزارة م ذذن ت ذذدري مذ ذذين للميلم ذذر ل ذذدعم اليمليذذة التيليمي ذذة لتحقي ذذق النم ذذو اليقل ذذي واال تم ذذاعي
والنفسي حر ي لد ،األطفا لذا ابدرس دولة الكويأ دنا شة مستقبل التيليم يف مرحلة الطفولذة
املبكذذرة وعقذذدس ا تمذذاع إ ليمذذي (منطقذذة الشذذرق األوسذ ومشذذا ةفريقيذذا) يف  23-19فربايذذر 2017
ابلتيذذاون مذذل البنذذل الذذدو حتقيقذذا للذذذد الرا ذذل مذذن ةهذذدا التنميذذة املسذذتدامة ر ذذم( ،)2-4ومذذن
اإل ذراااس والتذذدا و الذذت امذذأ هبذذا وزارة الو ي ذذة إعذذداد مقذذوو إل اميذذة التيلذذيم يف رايض األطف ذذا
ودراست وا اال اإل راااس املتيلقذة ذ  ،وتشذكيل فريذق عمذل إلعذداد اإلطذار الذوطين لوثيقذة الطفولذة
املبكرة وستنتذي هذا اليام.

GE.20-04022

29

CRC/C/KWT/3-6

-67
 خيتا سم (نوادا األطفا ) التا ل لوزارة الشوون عداد رام وةنشطة حدائق األطفا املوزعةيف ديل ةحناا الدولة واإلشرا على سو اليمل هبا ،لتحقيق خدماس فيالة ألعضائذا ومتا ية
تلل األنشطة وتقييمذا وا واو االحتيا اس الالزمة هلا ،ويقوم غر روو اإلسالم السم واملثل
اليليا وتيميق املواطنة واملشار ة يف ةنشطة اجملتمل لد ،األطفا  ،وين م رام لألمذاس واألسر
لتوعيتذم سبل رعاية األ ناا ،تستقبل املدائق (نوادا) األطفا الراوبر يف املشار ة يف ةنشطتذا،
وتقدم الرعاية الشاملة هلم ،وهتم رعاية الوا املواه وتنمية دراهم يف تلي اجملاالس ،وتيمق
اليال اس ر املديقة واألسرة واجملتمل احمللي للتياون ميا يف حتقيق ةهدافذا.
 وضذذل اجملل ذ الذذوطين للثقافذذة والفنذذون وازداذ علذذى عاتق ذ تنميذذة اهتمامذذاس وطموحذذاس األطفذذاوتطذذوير ذذدراهم اإل داعيذذة يف تلذذي اجملذذاالس الثقافيذذة والفنيذذة والسذذيي لتنشذذئة يذذل واع ومذذدر
للتطوراس الت يشذدها اليامل ففنشف اجملل الوطين للثقافة والفنون وازداذ مر عبذدالي ي حسذر
الثق ذذايف ليحتض ذذن اليدي ذذد م ذذن الذ ذربام املميذ ذ ة واملذر ذذاانس املو ذ ذذة هل ذذم فاألطف ذذا ميثل ذذون الث ذذروة
املستقبلية ألا جمتمل من اجملتمياس وجتلأ ذود اجمللذ يف أتسذي وإ ذرار املذر ذاانس السذنوية
ة يذذا املسذذتقبل ،املذر ذذان الثقذذايف لألطفذذا والناشذذئة ،واملذر ذذان اليذذريب ملسذذرو الطفذذل وتتضذذمن
ةنشذذطة ثقافيذذة وفن ذ ذ ذذية جمانيذذة متنوعذذة مثذذل (اليذذروض املسذذرحية واملوسذذيقية) مذذن تلذذي دو اليذذامل
إلاتحة الفردة لألطفا لالطالع على ثقافاس وحضاراس تلفة ،وتقد الذورش الفنيذة والذدوراس
التدريبية يف تلذي ةنذواع الفنذون البصذرية والسذميية واجملذاالس اإل داعيذة مثذل الكتا ذة والتذدوين الذت
متن الفردة للطفل إلطالق درات ودقل مواهب واستثمار ةو اس فراو .
 ر س املناه الدراسية واألنشطة الصفية والالدفية التنوع والشذمولية يف اجملذاالس الفنيذة والرايضذيةواملوسيقية واملشار ة الفيالة يف املسا قاس وامليارض ودورا رايضي واألدوار املسرحية ،حي تبنأ
وزارة الو يذذة إعذذداد ةنديذذة مسذذائية للمتيلمذذر لتلذذي احتيا ذذاهم الفنيذذة واإل داعيذذة وامسذذدية واليقليذذة
ففنشفس يف ذل منطقذة تيليميذة اندا مسذائي حتذأ إشذرافذا لصذقل مذذاراهم يف يئذة تنافسذية ومذن
ا دماس الت تقدمذا األندية (السباحة ،البولين  ،املنتو اس الفنية ،علذوم الكمبيذوتر  ...وووهذا)
ابإلضافة للمخيم الكشفي السنوا الذا تتكفل الوزارة تجذي ه خال فوة الر يل.

-69
 روم من عدم و ود ال ئر يف دولة الكويأ إال ةاا تياملأ مل ضيتذم وفقا للميايو اإلنسانيةاملطبقة يف هذا الصدد وانتذجأ يف سبيل اللل مبدة عدم الرد ةا عدم ترحيل ةو إ ياد الشذخا
إىل لده الذذا ذدم منذ إالا اثبذأ احتمذا تيرضذ للخطذر ،حيذ ةشذارس املذادة ( )46مذن دسذتور
دولذذة الكويذذأ علذذى" تسذذليم الال ئذذر السياسذذير ة ذذور" .مذذا ةن افذذة املقيمذذر علذذى ةراضذذيذا
لديذم املق يف الرعاية الصحية والتيليم.
 ال يو ذذد إطذذار عمذذل ذذانوين وموسسذذي ةذذدد لتن ذذيم اللجذذوا وفقذذا للميذذايو الدوليذذة ليذذدم انضذذمامالدولذذة التفا يذذة الال ئذذر السذذيما يف ذذل عذذدم و ذذود ال ئذذر لذذد ،دولذذة الكويذذأ ،إال ةن الدولذذة
تذذدعم ذذذود املفوضذذية الس ذذامية لشذذوون الال ئذذر لتخفيذذي املي ذذاانة اإلنسذذانية الناجتذذة عذذن الن ذ وو
واللجوا من خال تقدميذا ملسامهاس طوعية سنوية.
 امذذأ الكويذذأ يف عذذام  1996تو يذذل اتفا يذذة تيذذاون مذذل مق ذر املفوضذذية السذذامية لشذذوون الال ئذذرحددس فيذا املذام الت تضطلل فيذا املفوضية دكتبذا يف الكويأ حي يقوم ذدور هذام يف محايذة
ومتا يذذة ةح ذوا تلذذل الفئذذة ابلتيذذاون والتشذذاور مذذل املكومذذة الكويتيذذة شذذكل دائذذم لتن ذذيم وتذذوفو
30

GE.20-04022

CRC/C/KWT/3-6

املساعدة اإلنسانية هلم ،حي مكنذأ دولذة الكويذأ املفوضذية السذامية لشذوون الال ئذر مذن زايرة
مر ذ اإل يذذاد ومقا لذذة اماليذذاس الذذت تشذذذد مناطقذذذا ةحذذدااثم سذذاخنة لتقيذذيم مذذد ،انطبذذاق ذرانم
إعادة التوطر عليذم يف ديسمرب (.)2015

-71
 يتمتذذل ة نذذاا املقيم ذر صذذورة وذذو انونيذذة ابلرعايذذة التيليميذذة عذذرب حتمذذل الصذذندوق ا ذذوا للتيل ذذيمنفقذذاهم جبميذذل مذراحلذم الدراسذذية مذذن اال تدائيذذة حذ الثانويذذة ،وردذذد  6,577.00مليذذون دينذذار دذذا
ييذذاد  21,606دوالر ةمريكذذي لليذذام الدراسذذي  2018/2017اسذذتفاد من ذ  16,521طال ذ وطالبذذة
تكلفة  5,551,247دينار دا يياد  18,236,700دوالر ةمريكي و لغ عدد الطلبذة والطالبذاس يف
مذذدار التيلذذيم املكذذومي ( )30,097طال ذ وطالبذذة وعذذدد الطالبذذة والطالبذذاس يف مذذدار التيلذذيم
ا ا ( )19,436طال وطالبة واللل يف اليام الدراسي .2018/2017
 وتقوم وزارة الو ية تسجيل ة نذاا الكويتيذاس مذن املقيمذر صذورة وذو انونيذة وة نذاا اليذاملر ذوزارةالدفاع والداخلية يف التيليم اليام.
 تقدم الدولة هلم خدماس متوينية وأبسيار رم ية دام ةسوة ابلكذويتير وتشذمل هذذه املذواد التموينيذة(األرز  -السكر  -ال يأ  -اليد  -حلي األطفا  -ميجون طماطم).
 تقذوم امذذاس ا ويذذة املكوميذة عثلذة يف يذذأ ال ذاة الكذذويت تقذد مسذاعداس ماليذذة وعينيذة ألسذذراملقيمذذر صذذورة وذذو انونيذذة فقذذدمأ مسذذاعداس ماليذذة قيمذذة ( )31,712,700دوالر تقريب ذام ليذذدد
( )15,141ةسرة ةتا خال عام .2016
 و دمأ مساعداس عينية من مواد وذائية وماللغأ ( )3.543.126دوالر تقريبام.

وة ذذ ة ذرابئيذة لنحذو ( )4,326ةسذرة تكلفذة

-73
ة-
 تبلور اهتمام الدولة ن م الرعاية والتنمية اال تماعيذة منذذ سذتيناس القذرن املاضذي فتشذكلأ شذبكةمذذن األمذذان اال تمذذاعي تضذذم جمموعذذة متنوعذذة مذذن الذذن م وازليذذاس واملوسسذذاس وا ذرباس تكفذذل
وتذذدعم وان ذ التمكذذر اال تصذذادا واال تمذذاعي للمذواطن الكذذويت ،وفذذرس م ذذالس متنوعذذة مذذن
املمايذذة والرعايذذة اال تماعيذذة للمسذذتحقر مذذن فئذذاس اجملتمذذل وخادذذة األطفذذا هبذذد و ذذايتذم مذذن
الفقذذر ومتكيذذنذم مذذن حتقيذذق ةفضذذل مسذذتو ،مييشذذي عكذذن والتخفيذذي مذذن ازاثر السذذلبية للتغ ذواس
اال تصذذادية واال تماعيذذة .وموادذذلة للجذذذود تبنذذأ ا طذذة اإلمنائيذذة متوسذذطة األ ذذل هذذد يتيلذذق
ابلتصدا للفقر دعم وتطوير ةهدا و رام والياس شبكة األمان اال تماعي فشملأ ما يلي
 تطوير الياها دا يتوافق مل التغواس اال تصادية واال تماعية يف اجملتمذل الكذويت ووضذل إطذاراسواتيجي هلا يضل السياساس اليامة وتصميم ن ام ميلوماس لر امذاس املينية ابلشذبكة
لتباد امليلوماس ودعم تكامل تقد ا دماس.
 تطوير ن ام املساعداس اال تماعيذة ،وتنويذل مصذادرها ودذورها ،ومتكذر الفئذاس املسذتذدفة مذناملصذذو علذذى فذذر ا تسذذاذ الذذدخل يف جمذذاالس إنتا يذذة حقيقيذذة وضذذمان اسذذتدامتذا هبذذد
حتويل الفئاس املتلقية للمساعداس اال تماعية ،وخبادة اإلانث منذم إىل فئاس منتجة.
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 ذذذلأ وزارة الو يذذة جمموعذذة مذذن امذذذود للتصذذدا ل ذذاهرة التسذذرذ الدراسذذي فقامذذأ ذرااالدراسذ ذذاس املنذجيذ ذذة للو ذ ذذو علذ ذذى ةسذ ذذباهبا وعمذ ذذدس إىل رفذ ذذل فذ ذذااة التحصذ ذذيل الدراسذ ذذي
للمتيلمذذر ابسذذتخدامذا التقنيذذاس املديثذذة يف طرائذذق التذذدري لتحفي ذ هم علذذى موادذذلة تلقذذي
اليل ذذوم م ذذا ام ذذأ الدول ذذة رف ذذل دخ ذذو امل ذواطنر مل ذذنيذم م ذذن دف ذذل ة ن ذذائذم إىل ت ذذر الدراس ذذة
لليمذذل ،ودعذذم ذذذود وزارة الو يذذة يف التوعيذذة أبمهيذذة اليال ذذاس اال تماعيذذة يف نطذذاق احملذذي
األسرا واجملتميي ابملذدار  ،وح ذرس اسذتخدام اليقذاذ البذدين واملينذوا مذن طذر امليلمذر
ابعتباره ةحد األسباذ الدافيذة إىل التسذرذ املدرسذي ،مذا عمذدس ةيضذام إىل تبسذي املنذاه
واختيار امليلمون األ فاا ،وتفييذل دور املرشذد الو ذوا واألخصذائير اال تمذاعير والنفسذير
يف مسذذاعدة الطلبذذة يف حذذل مشذذكالهم الو ويذذة ووذذو الو ويذذة والتيذذاون ذذر امذذذاز التيليمذذي
وةوليذذاا األمذذور  ،وحتقيذذق اليدالذذة يف التيامذذل مذذل الطلبذذة داخذذل املدرسذذة وعذذدم التميي ذ يذذنذم،
وتذذوفو تيلذذيم خذذا ذذذوا املا ذذاس ا ادذذة ،والسذذماو للطلبذذة املتسذذر ر عذذادة االلتحذذاق
ابلدراسة ،وتفييل انون إل امية التيلذيم يف املراحذل التيليميذة املختلفذة ،ووضذل اليذاس للمتا يذة
والتنفيذذذ ،ومسذذاعدة األسذذر الفقذذوة مذذاداي لتغطيذذة النفقذذاس الدراسذذية وتذذوفو مسذذتل ماس التيلذذيم
أل نذذائذم ،ونشذذر الذذوعي وتثقيذذي األسذذرة قيمذذة التيلذذيم وةمهيتذ و ذذاطر التسذذرذ علذذى ة نذذائذم،
وتفيي ذذل االتص ذذا والتواد ذذل ذذر األس ذذرة واملدرس ذذة ملتا ي ذذة تط ذذور ة ن ذذائذم ،وح ذذل مش ذذكالهم،
وتفييل مشار ة األسرة ابألنشطة ا ار ية الت تن مذا املدرسة.

ذ-

 ال تشذد دولة الكويأ اهرة ةطفذا الشذوارع ،ن ذرا للرخذاا اال تصذادا واملسذتو ،املييشذي الكذرللمواطنر واملقيمر .ابإلضافة إىل ةن القوانر متنل تشغيل من هم دون  18سنة ،وة ازس شروط
تتوافق مل امليايو الدولية و رو عمل ففة اليمل ملن هم ر  15سنة و 18سنة اليمل يف وو
الصناعاس واملذن ا طرة.

ج-

 عمل ةطفذا الشذوارع ذالي لقذوانر دولذة الكويذأ وهنذا ةر ذام ات يذة لذوزارة الداخليذة للذبالغ عذنمثل هذه املاالس.
 م ذذا نشذ ذذو إىل ردان علذ ذذى الفقذ ذذرتر  44و 79مذ ذذن التقري ذذر والفق ذ ذرتر  29و 30مذ ذذن روتو ذ ذذو يذ ذذلاألطفا .

-75

 حردذذأ الدولذذة علذذى االلتذ ام تنفيذذذ التودذذياس واملالح ذذاس ا تاميذذة الذذت تصذذدر عذذن اللجذذان املينيذذةقوق اإلنسذان سذييام للنذذوض دبذادل ومفذاهيم حقذوق اإلنسذان لضذمان تطذوير التشذريياس والتذدا و
والسياسذذاس امليمذذو هبذذا يف هذذذا الشذذفن ،عذذرب الذذر ذذر املوسسذذاس واهليئذذاس الدوليذذة املكوميذذة ووذذو
املكوميذة وتكثيذي امذذود ملتا يذة تنفيذذ تلذذل التودذياس لذذا دذدر القذرار اإلدارا ر ذم ( )2578لسذذنة
 2017تشكيل فريق عمل ملتا ية تنفيذ التودياس الاس الصلة قذوق اإلنسذان رةسذة وزارة ا ار يذة
وعضذذوية يذذض امذذذاس املينيذذة .وفيمذذا يتيلذذق ابلتودذذياس الصذذادرة عذذن منذذة حقذذوق الطفذذل حتديذذدام
ددر القرار الوزارا ر م ( )645لسنة  2015عن وزارة الداخلية نشاا " سم محاية الطفل" يتبل إدارة
محايذذة األحذذداث ،ومذذن امنسذذية الكويتيذذة ليذذدد ( )2192مذذن ة نذذاا الكويتيذذاس املت و ذذاس مذذن وذذو
ذذويتير واللذذل منذذذ عذذام  2003ح ذ  2017وتي ي ذ الذذروا املوسسذذية احملليذذة ذذر القطاعذذاس املينيذذة
ماية الطفل ،ودعم الشرا ة مل املن ماس وامميياس الير ية والدولية ناا ذدراس اليذاملر يف جمذا
محاية الطفل من خال الربام والدوراس التدريبية ،وعرب الندواس واملومتراس اليلمية املتخصصة.
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 حردام من الكويأ على حل مشكلة املقيمر صورة وو انونية امذأ نشذاا عذدة ذذاس ذاناخره ذذا امذ ذذاز املر ذ ذ ا مليام ذذة ةوض ذذاع املقيم ذذر ص ذذورة و ذذو انوني ذذة و س ذ القذ ذرار ال ذذوزارا ر ذذم
 2011/409تفييذذل البطا ذذاس الذذت متذذن للمقيمذذر صذذورة وذذو انونيذذة وتتذذي هلذذم التمتذذل يذذدد مذذن
املذ ااي حيذ يتشذذار ون مذذل الكذذويتير يف ثذذو منذذذا ذذالتيليم واليذذالج ابجملذذان واملصذذو علذذى املذواد
التموينية ورخا القيادة ول فت ابذ االلتحاق أل ناا اليسكرير من املقيمذر صذورة وذو انونيذة
ابمذذي الكذذويت و لذذغ عذذدد امللتحقذذر  2030عذذام  ،2016ومذذن ة نذذاا الكويتيذذاس وة نذذاا وةحفذذاد
اليسكرير وة ناا الياملر ابلتدري ابملدار املكومية.

-77
 متاش ذذيام م ذذل م ذذا ةد ذذدرت امميي ذذة اليام ذذة لألم ذذم املتح ذذدة م ذذن القواع ذذد النموال ي ذذة ال ذذدنيا إلدارة ض ذذاااألح ذذداث دو ذ ذ راراه ذذا ر ذذم  40/33حت ذذأ عن ذ ذوان ( واع ذذد ك ذذر) ذذاا إنش ذذاا ميذ ذذد الكوي ذذأ
للدراسذذاس القضذذائية والقانونيذذة لتفهيذذل مذذو في إنفذذاال القذذانون مذذن القضذذاة وةعضذذاا النيا ذذة اليامذذة علذذى
املبادل األساسية لقضاا األحداث بل عارسة إ راااس التحقيق واحملا مة ذدوراس تدريبيذة أتسيسذية
و دوراس مستمرة لتدعيم خربهم ولرفل مستو ،ةدائذم وفقا للمرسوم ر م  37لسنة .1994
 ةطلقذذأ دولذذة الكويذذأ مبذذادرة ضذذائية الاتيذذة لتفييذذل مبذذدة اليدالذذة التصذذاملية يف امذرائم واملخالفذذاساملروريذذة املرتكبذذة مذذن بذذل األحذذداث تذذاريخ  ،2018/1/1امتثذذاالم لذذنا املذذادة  40مذذن اتفا يذذة حقذذوق
الطفل شفن اعوا الدو ذق الطفذل الذذا ينتذذل ذانون اليقذوابس يف ةن ييامذل طريقذة تتفذق
مل رفل در ة إحساس ابلكرامة وإحوام ملقوق ازخذرين واستصذواذ إعذادة اندما ذ يف اجملتمذل،
وا ذذاال تذذدا و وإ ذراااس مليذذاملتذم دون اللجذذوا إىل ا ذراااس ضذذائية ،مذذن خذذال إ ذراااس تيقذذد
دييذذذا يف مبذذىن نيا ذذة األحذذداث حيذ تسذذتل م ةوالم اعذوا املذذدث املخذذالي ابالهامذذاس ،ومذذن مث
حضذذوره حملاض ذراس توعويذذة علميذذة عذذن مذذد ،خطذذورة هذذذا النذذوع مذذن املخالفذذاس والسذذلو الوا ذ
إتباع عند استخدام الطريق ،يلقيذذا ةحذد ضذباط اإلدارة اليامذة للمذرور ذوزارة الداخليذة ،ويوتذ علذى
اللذذل حفذذق القضذذية دون اإلحالذذة للمحا مذذة ام ائيذذة ،عذذا حيفذذق مسذذتقبل املذذدث ،و ذذد ثبذذأ لذذاو
املبادرة ،حي ل تطبيق الصل على عدد  502حالذة منذذ دايذة عذام  2018حذ اايذة الر ذل السذنوا
الثال  ،نسبة  %30من إدا ضااي نيا ة األحداث ،وثبأ ةيضام إطفاض ميد ذرائم و الفذاس
املرور لألحداث نسبة  %40لذاس الفوة ،واللل ألو مرة منذ انشاا نيا ة األحداث عام .1983
 فيمذا يتيلذق ذق الطفذل يف املصذو علذى ةا مذذة عادلذة دون أتخذو وفقذام للقذانون ،ييذد مبذىن نيا ذذةاألحذذداث منوال ي ذام ،يذذد افتتذذاو ةفذذرع لأل ذ ذ ة املياونذذة داخذذل مبذذىن نيا ذذة األحذذداث وهذذي (مكت ذ
ل ذذالدارة اليام ذذة للم ذذرور لتطبي ذذق احك ذذام الص ذذل وتق ذذد ةاضذ ذراس توعوي ذذة ،ومكتذ ذ الدارة محاي ذذة
االحداث "شرطة االحداث" لتنفيذ راراس النيا ة شذكل مباشذر ،ومكتذ لذوزارة اليذد لتحصذيل
الضذذماانس املاليذذة مذذن ةوليذذاا ةمذذور األحذذداث ،ومكت ذ لذذوزارة الشذذوون اال تماعيذذة واليمذذل لتقذذد
التقارير والدراساس عن األحداث يد االنتذاا من التحقيق مباشرة) ،ونتيجذة ملذا سذبق فقذد لغذأ
نسذذبة الذذاز القضذذااي وفذذق مفذذذوم "اليذذوم الواحذذد" ةا االنتذذذاا مذذن التحقيذذق والتصذذر يف القضذذااي
ذاس اليوم"  %70من إدا القضااي ،وتشمل ضااي املرور والبلدية واإل امة والبيئة.
 ونشذذو ذذذلل قيذذام نيا ذذة األحذذداث فذذق ديذذل ضذذااي الفذذة ذذانون اإل امذذة لألطفذذا األ انذ ،متاشيام مل نا املادة  3مذن القذانون ر ذم  21لسذنة  2015شذفن حقذوق الطفذل ،الذت شذددس علذى
محايذذة الطفذذل وإعطذذاا مصذذامل األولويذذة يف ديذذل القذراراس واال ذراااس املتيلقذذة ابلطفولذذة ةاي انذذأ
الت تصدرها ةو تباشرها.
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 شذفن التذذدا و الذذالزم ا االهذا مذذل املتذمذذر األحذداث فقذذانون األحذذداث الصذادر ابلقذذانون ر ذذملسذذنة  2015امليذذد ابلقذذانون ر ذذم  1لسذذنة  2017خذذا ذذذاس ميينذذة يف هذذذا امان ذ ففو ذذل إىل
شذذرطة محايذذة األحذذداث إ ذراا التحذذرا والبحذ ودذذل االسذذتدالالس يف مكافحذذة ذرائم األحذذداث
والذذت تقذذوم ذذدورها يذذرض املذذتذم املذذدث علذذى نيا ذذة األحذذداث الذذت ذذتا ابلتحقيذذق والتصذذر
واالدعذاا يف ضذااي األحذداث .ول إعذادة تشذكيل ةكمذة األحذداث دو ذ نذا املذادة  1/33مذن
هذا القذانون والذت تذنا علذى ةنذ " تنشذف ابحملكمذة الكليذة ةكمذة ةحذداث تشذكل مذن ةحذد ر ذا
القضذذاا ال تقذذل در تذ عذذن و يذذل ةكمذذة ابحملكمذذة الكليذذة ،ويياونذ اثنذذان مذذن القضذذاة وخبذوان مذذن
األخص ذذائير اال تم ذذاعير ةح ذذدمها عل ذذى األ ذذل م ذذن النس ذذاا ويك ذذون حض ذذورمها إ ذراااس احملا م ذذة
و ويبا" .وجتر ،ةا مة األحداث يف وو عالنية وفقا لنا املادة  40من القانون.
111

 أيخذ القضذاا الكذويت يذدة اعتبذاراس ةساسذية وهذي إ ذالغ املذدث ابلذتذم املو ذذة إليذ  ،واملصذوعلى خدماس ةام ويف حضور الوالدين ةو ةحدمها ةو الودي إل راااس التحقيق واحملا مة ،وحق
يف موا ذة الشذذود واسذتجواهبم واالسذتئنا ةمذام ةكمذة ةعلذى وعذدم نشذر ميلومذاس عذن ضذاايه
ابإلعذ ذذالم ومراعذ ذذاة فصذ ذذل عذ ذذن البذ ذذالغر س ذ ذواا يف احملا مذ ذذة ةو التنفيذ ذذذ يف املوسسذ ذذاس املخصصذ ذذة
الحتجذذازه .وجيذذر ،إيذذداعذم وتنفيذذذ ةحكذذامذم يف موسسذذاس دور الرعايذذة اال تماعيذذة التا يذذة لذذوزارة
الشوون اال تماعية.
 ةطلق املشرع يد احملكمة يف خفض مدة املب دون حد ةدىن خادة إالا ارتك املدث البالغسذذنة رميذذة عقو تذذذا املذذب املو ذذأ فذذال حيكذذم علي ذ إال دذذا ال جيذذاوز نصذذي املذذد األ صذذى املقذذرر
لليقو ة وفقا لنا املادة  15من القانون.
15

 ال حتتسذ ةحكذذام ةكمذذة األحذذداث ضذذمن السذوا ق يف دذذحيفة املالذذة امنائيذذة حذ ال متنيذ مذذناملصو على اليمل.
 تتفق التشريياس الوطنية مل الفقرة  3مذن املذادة  40مذن اتفا يذة حقذوق الطفذل ،فنصذأ املذادة  18مذنانون ام اا على عدم مسئولية من هم دون سن السا ية من اليمر وة صذى مذا ميكذن ا ذااله ميذ هذو
تد و التسليم إىل متو رعايتذم ةو اإليداع يف إحد ،املستشفياس اليال ية واملوسساس اال تماعيذة
املتخصصذذة س ذ املالذذة .ةمذذا األحذذداث الذذذين لغ ذوا السذذا ية ومل يتم ذوا ا امسذذة عشذذرة مذذن اليمذذر
ال يتم تو يل عقوابس عليذم ،ويتخذ ميذم تدا و إلعادة أتهيلذم ،وتتم يف ةضيق املدود.
 املذذدث الذذذا ةل ا امسذذة عشذذرة مذذن اليمذذر منيذذأ املذذادة  15قذذانون األحذذداث تطبيذذق اليقذذوابساملشذذددة علي ذ واعتذذربس دذذغر سذذن عذذذرام انوني ذام يو ذ فيذذي اليقو ذذة كذذم القذذانون ،وةعطذذأ
املادة  16حملكمة األحداث مكنة ةن تتخذ يف شفن يض التدا و دال عن عقا .

34

-

ذذر ،تيذذديل مذذدد االحتجذذاز ةو التو يذذي لالشذذتباه عمذذا هذذو منصذذو علي ذ يف القواعذذد
اليامة يف ذانون اإل ذراااس واحملا مذاس ام ائيذة ابلنسذبة إىل عذداهم مذن املتذمذر البذالغر،
فاملادة  18من انون األحداث املا علذى واعذد ومذدد املذب االحتيذاطي واإليذداع ذدار
املالح ذذة علذذى المذذة التحقيذذق ملذذدة  7ةايم مذذن اتريذذخ التو يذذي ،وال يذذتم اللجذذوا إليذذذا إال إالا
ا تضأ مصلحة التحقيق ةو مصلحة املدث نفس .

-

إعادة الن ر يف ةمر املج واملب فطبقام للمادة  18من انون األحداث امديد تتم إعادة
الن ذذر يف ةمذذر املذذب ةو جتديذذده ديرفذذة ةكمذذة األحذذداث ذذد ة صذذى  3ةشذذذر وسذذبية ةايم
للتف ذذد مذذن عذذدم اسذذتطالة مذذدة املذذب جملذذرد االشذذتباه يف مقا ذذل ذواز مذذدها ملذذدد ةخذذر،
ابملذذادة  23مذذن القذذانون السذذا ق ر ذذم  3لسذذنة  .1983ويف مقا ذذل هذذذه الضذذماانس ل تيذذديل
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انون اإل راااس واحملا ماس ام ائية ابستحداث الياس من شفاا حتسر ال رو اليامذة
لالحتج ذذاز وامل ذذب االحتي ذذاطي وال ذذت تش ذذكل يف حقيقتذ ذذا وا ب ذذاس عل ذذى ذ ذذاس إنف ذذاال
القانون وينسح تطبيقذا على ل شخا ل تو يف والت نشو إليذا تباعام

 -1عل ذذى الش ذذرطة ف ذذور الق ذذبض وخ ذذال م ذذدة املج ذ متك ذذر امل ذذتذم م ذذن االتص ذذا
دحاميذ ذ ةو إ ذذالغ م ذذن يذ ذراه د ذذا و ذذل عليذ ذ وفق ذذا للم ذذادة  60مك ذذرر م ذذن ذذانون اإل ذ ذراااس
واحملا ماس ام ائية.
 -2جيذ ةن حيذذاط تا يذام ذذل مذذتذم ل حجذ ه ديرفذذة الشذذرطة ةو حبسذ احتياطيذام
أبسذذباذ حجذ ه ةو حبس ذ وجي ذ متكين ذ ةيضذذا مذذن االسذذتيانة دحذذام ةو مقا ل ذة ةامي ذ علذذى
انفراد يف ةا و أ وفقام لنا املادة  74مكرر من انون اإل راااس واحملا ماس ام ائية.
 -3حق احملبو احتياطيا يف الت لم من رار حبس ةمذام رئذي احملكمذة املختصذة
تجديذد املذذب وعلذذى رئذذي احملكمذذة الفصذذل يف الذت لم خذذال مذذدة ال جتذذاوز  48سذذاعة مذذن
اتريخ تقدمي ويف حا رفض الت لم جي ةن يكون القرار مسببام وفقا لذنا املذادة  2/69مذن
انون اإل راااس واحملا ماس ام ائية.

 وفيما يتيلق د اعم تيديل القانون وتقرير عقو ة السذجن ملذن دون ا امسذة عشذرة مذن اليمذر ،فتلذ ماإلحاطة إىل ةن ال ةسا من الصحة لتلل امل اعم.
 نشذذو إىل ةن الفتيذذاس امليرضذذاس لالحن ذرا ال ي ذذتم احتجذذازهن يف دور الرعايذذة اال تماعيذذة وإمنذذا ي ذذتمإي ذوااهم مو تذذا ح ذ تت ذوافر هلذذن البيئذذة املالئمذذة إلعذذادهن للمجتمذذل يذذد ذ ا تمذذاعي شذذامل ييذذده
املختصون وفقا للمادة  1مذن ذانون األحذداث الصذادر ذر م  111لسذنة  2015امليذد ابلقذانون ر ذم 1
لسنة .2017
 جي ذذوز للجن ذذة رعاي ذذة األح ذذداث ذذوزارة الش ذذوون اال تماعي ذذة ا ذذاال الت ذذدا و املبين ذذة ابمل ذذادة  7م ذذن ذذانوناألحداث من بل األحداث امليرضر لالحنرا إالا رةس اللجنة ةن مصلحة املدث تتطل اللل.
 منذذذ ع ذام  2014إىل عذذام  ،2017لذذغ عذذدد الفتيذذاس امليرضذذاس لالحن ذرا الذذاليت ل إي ذوائذم ذذدورالضيافة واالستقبا  30فتاة.

 تقوم نيا ة األحداث جبوالس تفتيشية على دور الرعاية املودع فيذا األحداث مليرفة مد ،مراعاةا دماس واألنشطة الوفيذية والرايضية املقدمة هلم ،ومتكينذم من زايرة ة ارهبم ،واإلستماع لشكاو،
األحداث والتحقق منذا ،ويتم إعداد تقارير شذرية ترفل للنائ اليام تطبيقام لنا املادة  56من
املرسوم قانون ر م  23لسنة  1990شفن انون تن يم القضاا ،ويقوم ذلل رئي ةكمة األحداث
ةو من ينو من خرباا احملكمة ايرة دور الرعاية اال تماعية مرة ل ثالثة ةشذر وأيمر اب اال ما يراه
الزمام من اال راااس ملصلحة املدث تطبيقام لنا املادة  54من انون األحداث الصادر ابلقانون
ر م  111لسنة  2015امليد ابلقانون ر م  1لسنة  ،2017تي ي ا ملا نصأ علي اتفا ية حقوق الطفل
شفن مياملة ل طفل ةروم من حريت نسانية وحق يف البقاا على اتصا مل ةسرت .
 تقذوم نيا ذة األحذذداث جبذوالس تفتيشذية علذذى دور الرعايذة املذذودع فيذذا األحذداث مليرفذذة مذد ،مراعذذاةا دماس واألنشطة الوفيذية املقدمة هلم ومتكيذنذم مذن زايرة ة ذارهبم ويذتم إعذداد تقذارير شذذرية ترفذل
للنائ اليام.
 واس ذذتجا ة مل ذذا تض ذذمنت اتفا ي ذذة الطف ذذل ش ذذفن ض ذذمان حص ذذو الطف ذذل عن ذذد اهام ذ وةا مت ذ عل ذذىاملس ذذاعدة القانوني ذذة الالزم ذذة لتق ذذد دفاعذ ذ  ،ذذاا ن ذذا امل ذذادة  41م ذذن الق ذذانون األح ذذداث الص ذذادر
ابلقذذانون ر ذذم  111لسذذنة  2015امليذذد ابلقذذانون ر ذذم  1لسذذنة  2017علذذى ةن "للحذذدث ةو ملتذذو
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رعايت املق يف ةن يو ل ةاميما للدفاع عن يف مرحلت التحقيق واحملا مذة .وإالا مل يذتم تو يذل ةذامي
للدفاع عن و على النيا ة ةو احملكمة ةن تنتدذ ل ةاميما يقوم هبذه املذمة".

 ونود اإلحاطة أبن املتذم املدث ةو ولي إالا طل حضذور ةحذد احملذامر للذدفاع عنذ يف ةا مرحلذةمذذن مراحذذل التحقيذذق و ذذان ميس ذرا ةا ال يسذذتطيل دفذذل مصذذاريي احملذذامي ,فقذذد فذذل ل ذ القذذانون
تقد طل للجنة امليونة القضائية التا ية مميية احملامر ومن مث توفو ةامي ل للدفاع عن .
 وخبصو توفو خدماس الودة لألطفا فإن يل م ليباشر احملقق ةو القاضي حتقيقاهم مل متذم ةوالشذود توفو مذو م واللذل ابنتدا ذ يذد حتليفذ اليمذر وللمحقذق االسذتيانة أبا شذخا لذ خذربة
ودرايذذة فنيذذة يف مسذذفلة متيلقذذة ابلتحقيذذق إن تيذذذر علذذى الطفذذل فذذذم اللغذذة املس ذتيملة ةو النطذذق هبذذا
عمذذال ذذنا املذذادة  100مذذن ذذانون اإل ذراااس واحملا مذذاس ام ائيذذة وتذذتم االسذذتيانة قسذذم الودذذة
التا ل لوزارة اليد لتوفو املو م ةمام سلطاس التحقيق واحملا م.
 خبصذذو أتهيذذل الك ذوادر القضذذائية ذذدم ميذذذد الكويذذأ للدراسذذاس القضذذائية الذذدوراس التدريبيذذة يفحقوق اإلنسان ابلتياون مل املفوضية السامية ملقذوق اإلنسذان لتي يذ امليرفذة قضذااي ومسذائل حقذوق
اإلنسان الدولية إلنفاال انون حقوق اإلنسان وت ويد ا مذن هذذه الكذوادر دذذاراس وفنذون التذدري
ح يتمكن امليذد من االستيانة هبم يف تدري املنتسبر إلي ومتأ على ثالث مراحل

-1

جما حقوق اإلنسان املرحلة األوىل تاريخ

2015/2/8

-2

جما حقوق اإلنسان املرحلة الثانية تاريخ

2015/3/8

-3

جما حقوق اإلنسان املرحلة الثالثة تاريخ

2015/4/5

 -ة ام ميذد الكويأ للدراساس القضائية دوراس تدريبية منذا -

-1

حقوق اإلنسان ه إطار الدعو ،ام ائية تاريخ .2015/3/1

-2

مذذادة ذذانون حقذذوق اإلنسذذان ( ذذدمأ للبذذاحثر القذذانونير املرشذذحر لليمذذل ابلنيا ذذة
اليامة) الدفية السادسة عشر لسنة .2018-2017

-3

الدورة ا ليجية األوىل يف جما القانون الدو اإلنساين (فرباير .)2016

-4

الذذدورة اإل ليميذذة السذذا ية للتذذدري يف جمذذا القذذانون الذذدو اإلنسذذاين تذذاريخ  4-3مذذايو

.2017

يوض املرفق ر م  17مذن اإلدارة املر يذة لإلحصذاا احصذائياس عذن النذ الا يف دور الرعايذة اال تماعيذة،
والذا يوفر ياانس حو ن الا إدارة رعاية األحداث يف الكويأ يف الفوة من .2016-2012
-78
 انضمأ دولة الكويأ التفا ية القضاا على ديل ةشكا التميي ضد املرةة الصادرة ابملرسوم ر ملسذذنة  1994امليدلذذة ابملرسذذوم ر ذذم  105لسذذنة  ،2011واتفا يذذة مناهضذذة التيذذذي ووذذوه مذذن ضذذروذ
املياملة ةو اليقو ة القاسية ةو الالإنسانية ةو املذينة عام  1996وةدبحأ مواد هذه االتفا ية اام من
انوا ذ ذذا ال ذ ذذداخلي دو ذ ذ الق ذ ذذانون ر ذ ذذم  1لس ذ ذذنة  1996الص ذ ذذادر يف  15ذ ذذانون الثاين/ين ذ ذذاير ،1996
م ذ ذذا انض ذ ذذمأ إىل اتفا ي ذ ذذة حق ذ ذذوق األش ذ ذذخا الوا اإلعا ذ ذذة يف  14فرباي ذ ذذر  2013وفق ذ ذذا للق ذ ذذانون
ر م .2013/35
24
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 ةما شفن االتفا ية الدولية ملماية ديل األشخا من االختفاا القسرا ،فإن دولة الكويأ تيتربافذذة األفيذذا الذذت تشذذمل االختفذذاا القسذذرا انتذا ذام دذذارخام هلذذذه املقذذوق وتذذوفر افذذة الضذذماانس
املناسذذبة الذذت تكفذذل لألف ذراد التمتذذل كافذذة املقذذوق وامل ذرايس األساسذذية ومذذن هذذذه الضذذماانس منذذل
حاالس االختفاا القسرا والالطوعي وميا بة األشخا املرتكبر هلذه األفيا  .ويضمن التشريل
الكويت نصو انونية حت ر ةفيذا ا طذي والذت مذن شذفاا ةن متذ حذق الفذرد يف امليذاة وتقيذده
وةعت انون ام اا الكويت هذه األفيا رائم ميا عليذا دو القانون.
 إن االرتباط هبذه االتفا ية يتطل مواامة التشريياس والقوانر الوطنية ،وال تذر ،امذذاس املختصذةل ذذد ،دول ذذة الكوي ذذأ يف االتفا ي ذذة املطروح ذذة إض ذذافة دي ذذدة إىل الت امذ ذذا كاف ذذة حق ذذوق اإلنس ذذان
وحرايتذ  ،يف دذذنوفذا املتيذددة و ذذر االختفذذاا القسذرا عذذا يوتذ عليذ عذذدم ضذرورة التو يذذل حاليذام
خادذذة أبن دولذذة الكويذذأ تتيذذاون مذذل اللجنذذة املينيذذة تنفيذذذ هذذذه االتفا يذذة تيذذاوانم ذذامالم و امذذأ
الكويأ ت ويد اللجنة كافة امليلوماس املطلو ة عا يو د حر دولة الكويأ على توخي املقائق
و ذ امذد الالزم ملنل حاالس االختفاا القسرا وامليا بة عليذا.
 وفيمذذا يتيلذذق ابالتفا يذذة الدوليذذة ملمايذذة حقذذوق ديذذل اليمذذا املذذذا رين وةف ذراد ةسذذرهم امذذأدول ذذة الكويذ ذذأ دراس ذذة اتفا يذ ذذة محاي ذذة حقذ ذذوق اليم ذذا املذذ ذذا رين إال ةا ذذا تذ ذذر ،الوي ذ ذ يف
االنضمام يف الو أ املا  .فاملشرع الكويت حريا من خال املن ومة الدستورية والقانونية
يف الدول ذذة عل ذذى ض ذذم نص ذذو وةحك ذذام حتم ذذي اليم ذذا املذ ذذا رين وحق ذذو ذم ،م ذذا ةن دول ذذة
الكويأ انضمأ ةيضام إىل سبل من اتفا ياس من مة اليمل الدولية املينية قذوق اإلنسذان،
واحملاف ة على حقوق اليما وهي

-1

االتفا ية ( )87املينية رية التجمل واملفاوضة امماعية (.)1961

 -2االتفا يتذ ذ ذذان ( )29و( )105املينيتذ ذ ذذان ابلسذ ذ ذذخرة واليمذ ذ ذذل اإل بذ ذ ذذارا
( 1968و 1961على التوا ).
-3
(.)1966

االتفا ي ذذة ( )111املينيذ ذذة ابلقضذ ذذاا علذ ذذى التميي ذ ذ يف شذ ذذغل الو ذ ذذائي

 -4االتفا يت ذ ذ ذ ذذان ( )138و( )182املينيت ذ ذ ذ ذذان دن ذ ذ ذ ذذل اس ذ ذ ذ ذذتخدام األطف ذ ذ ذ ذذا
والقادرين ( 1999و 2000على التوا ).
-5

االتفا ية  98حو حق التن يم النقايب واملفاوضة امماعية (.)2007

 وفيما يتيلق ابلربوتو و االختيارا ا ا ابتفا ية الطفل واملتيلق راا تقد البالواس ،فإنو يد دراسة الربوتو و تبر تيارض مل مبادل الوالية القانونية والقضائية الوطنية لدولة الكويأ
وفقا لألحكام الدستورية والتشرييية ،حي ةن الدولة تتمسل كامل السيادة القانونية والقضائية
املطلقة دون منازع على امل إ ليمذا دا يشمل املق القانوين يف مطالبة امميل على ةراضيذا
اباللت ام وا ضوع لسيادها وةحكامذا الدستورية والتشرييية.

-79
 نو د حر دولة الكويأ على التفاعل جيا ية مل ما يصدر مذن اهليئذاس التيا ديذة مذن تودذياسواليمل على تنفيذها ابلتياون مل افة امذاس املينيذة ابلدولذة حيذ سذبق ةن ل توزيذل التودذياس
على افة ذاس الدولة وهذا ما تبر لكم من خال ام ا الثاين من التقرير.
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 حتذذر الدولذذة علذذى تنفيذذذ االلت امذذاس الدوليذذة والتجذذاوذ مذذل التودذذياس الصذذادرة عذذن املن مذذاسالرمسي ذذة فتق ذذوم نش ذذر التود ذذياس الص ذذادرة إىل امذ ذذاس املختص ذذة هب ذذا ،وتق ذذوم وزارة الي ذذد رس ذذا
املالح ذذاس واالستفسذذاراس الذذت تذذدخل ضذذمن اختصذذا امذذذاس املينيذذة ومنذذذا اجملل ذ األعلذذى
للقضاا (احملا م – النيا ة اليامة) ،و ذلل ميذد الكويأ للدراساس القانونية والقضائية ،ودو
القرار الوزارا ر م  180لسنة  1999ل (تشكيل اللجنة الدائمة ملرا ية وتطوير التشريياس).

-80

 خصصذذأ وزارة ا ار يذذة مو ذذل إلكذذووين لنشذذر افذذة تقذذارير دولذذة الكويذذأ ةمذذام اهليئذذاس التيا ديذذةواملالح اس الت تصدرها مثل هذه اهليئاس يذد ذل منا شذة ،تسذم ابطذالع اممذذور عليذذا إىل
ان تغطية وسائل اإلعالم احمللية ملنا شة تقارير الدولة عند ل مشار ة ةمام اهليئاس التيا دية.
 توادذل اللجنذذة املينيذذة تحضذذو وإعذذداد التقذذارير ا ادذذة دولذذة الكويذذأ ةمذذام األ ذذ ة الدوليذذة الاسالصلة قوق اإلنسذان توثيذق ةوادذر التيذاون مذل موسسذاس اجملتمذل املذدين الفاعلذة يقذد اللقذاااس
التش ذذاورية مليرف ذذة مالح اه ذذا واستفس ذذاراها املتيلق ذذة تق ذذارير دول ذذة الكوي ذذأ ةم ذذام ازلي ذذاس واهليئ ذذاس
التيا دية الاس الصلة قوق اإلنسان.

 -3انارل ا الحظات اخلتام،ة اليت أ وهتا اللجنة ا عن،ة حبقاوق الطفال لورلاة اليوياج
ا التراو ااول افرت،ااايم ا تعلااا طف ارا انزفااال يف الن اعااات ا اال ة يف
التقرير CRC/C/OPAC/KWT/CO/1
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 ل إع ذذداد إسذ ذواتيجية خاد ذذة ابألس ذذرة ابلتنس ذذيق م ذذل األمان ذذة اليامذ ذة للمجلذ ذ األعل ذذى للتخط ذذيوالتنمية يف دولة الكويأ والتياون مل مكت األمم املتحدة اإلمنائي يف الكويأ  UNDPودشذار ة
ةعضاا من اجملل األعلى لشئون األسرة خال عام  2017تناولأ حتليذل للوا ذل الذراهن يف اجملتمذل
مذذل اإلشذذارة ليذذدد مذذن ضذذااي األسذذرة الكويتيذذة مثذذل الوا ذذل الذذدميوورايف واجتاهذذاس تكذذوين األسذذرة
وموضذذوعاس اطفذذاض ميذذدالس النمذذو السذذكاين للكذذويتير ،ونسذ املتيلمذذر ،واملشذذار ة يف سذذوق
اليم ذذل ،وارتف ذذاع متوس ذ اليم ذذر عن ذذد ال ذ واج ،وزواج الك ذذويتير م ذذن امنس ذذر م ذذن و ذذو الك ذذويتير،
وارتفذذاع نس ذ الطذذالق ،وال ذ واج تحذذدايس األسذذر الكويتيذذة ،ومشلذذأ ضذذااي الطفولذذة ،واألحذذداث
والوا االحتيا اس ا ادة ،ورعاية املسنر ،واإلدمان ،ومساراس تكوين األسر الكويتية.
 فيمذا خيذتا تحذدايس ضذااي الطفولذة ،واألحذداث ،والوا االحتيا ذاس ا ادذة ،ورعايذة املسذنر،فقذذد اعتمذذدس دولذذة الكويذذأ سياسذذاس و ذرام هادفذذة ملمايذذة ورعايذذة الطفولذذة و ذوانر متخصصذذة
لذذذوا االحتيا ذذاس ا ادذذة واألحذذداث واملسذذنر .و ذذد ة ذذرس تش ذريياس و يذذض ازليذذاس وال ذربام
هل ذذذا الغ ذذرض .فف ذذي ع ذذام  2015ل إ ذ ذرار ذذانون ر ذذم  21يف ش ذذفن حق ذذوق الطف ذذل .و ذذد مش ذذل ه ذذذا
الق ذذانونم ة ذ ذوااب عدي ذذدة تض ذذمنأ ش ذذكل رئيس ذذي املب ذذادل اليام ذذة واملق ذذوق والرعاي ذذة اال تماعي ذذة
والصحية واملضانة والتيليم والرعاية البديلة ومحاية وأتهيل الطفل الا اإلعا ة وووها .ما تضمن
القذذانون اليذذاس للتنفيذذذ وإنشذذاا مرا ذ حضذذاانس واعتمذذاد عقذذوابس ةذذددة يف حذذا الفذذة القذذانون
ومحاية الطفل يف حاالس الكوارث والطوارل والن اعاس .و د نا القانون ذلل على اسذتحداث
مرا ذ تنميذذة واستشذذاراس ا تماعيذذة ونفسذذية يف احملاف ذذاس ملمايذذة الطفذذل مذذن الينذذي واالسذذتغال .
مذذا ضذذى القذذانون نشذذاا مرا ذ محايذذة الطفولذذة وإنشذذاا ن ذذام شذذامل ممذذل البيذذاانس يغطذذي ديذذل
وان املياهداس ا ادة قوق الطفل والربوتو والس الاس اليال ة.
 -ونشو إىل ردان السا ق يف الفقراس  22-14-12من ام ا الثال ابلتقرير.
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-8
 إن افة الربام األمنيذة والتدريبيذة الذت تقذدمذا وزارة الداخليذة لبنذاا ذدراس املذنيذر املينيذر شذئوناألطفا تشمل ديل األطفا غض الن ر عن نسياهم.
 ام مكت محاية الطفل وزارة الصحة تن يم دوراس تدريبيذة للمذنيذر املتيذاملر مذل األطفذا  ،ابلتيذاونمل مكت محاية الطفل وزارة الصحة ضمن خط الربام الو ائية وتضمنأ الدوراس التا -

 -1تيريذذي الينذذي ضذذد األطفذذا وعوامذذل ا طذذورة والذذربانم الذذوطين ملمايذذة الطفذذل
دولة الكويأ.
 -2اليذذة التبليذذغ عذذن حذذاالس سذذوا مياملذذة األطفذذا وفذذرق محايذذة الطفذذل ابلكويذذأ
ودورهذذا ابلتيامذذل مذذل حذذاالس سذذوا مياملذذة األطفذذا والتيريذذي د ذواد ذذانون الطفذذل الكذذويت
 2015/21املتيلقة ابملماية ام ائية.
 ن م ذذأ وزارة الش ذذئون اال تماعي ذذة واليم ذذل ابلتي ذذاون م ذذل امميي ذذة الكويتي ذذة ملق ذذوق اإلنس ذذان ع ذذدةدوراس تدريبيذذة لالرتقذذاا دذذذاراس و ذذدراس اليذذاملر يف الذذوزارة وملذذو في الرعايذذة اال تماعيذذة ذذتا
دجا حقوق اإلنسان ودشار ة ديياس النفل اليام ،إىل ان التياون مل من مة األمم املتحدة
للطفولة (اليونيسي) يف تن يم حلقة تشاورية حو الطفل يف جما (األحداث ،واليني ،والطفولة
املبكذذرة) ودشذذار ة عذذدد مذذن امذذذاس املكوميذذة وموسسذذاس اجملتمذذل املذذدين ،حي ذ تناولذذأ امللقذذة
اليديد من املواعيد منذا تنمية الطفولذة املبكذرة ةو ( )1000يذوم ،والينذي طا ذة سذلبية ،وحقذوق
الطفل ،و ضاا األحداث.

-10
 ال يو ذذد لذذد ،دولذذة الكويذذأ ضذذحااي لألفيذذا احمل ذذورة دو ذ الربوتو ذذو االختيذذارا ،حي ذ ةندولة الكويأ ملت مة ابتفا ية محايذة الطفذل ،مذا ةنذ يو ذد لذديذا ن ذام متخصذا جبميذل البيذاانس
وامليلومذذاس (هيئذذة امليلومذذاس املدنيذذة) يقذذوم ت ويذذد وزارة الذذدفاع أبعمذذار مذذن ةمت ذوا سذذن  18مذذيالدا
ح يتم التحا ذم اب دمة الوطنية.
 اخر امللتحقر ابلدورة املنيقذدة تذاريخ  6ينذاير  2018فذذم مذن مواليذد  10مذايو  1999لغايذة  6نذوفمرب 1999وعددهم  94جمندام ،فقانون ا دمة الوطنية اليسكرية يف دولة الكويأ ،عرفذا على ةاا ا دمة
الوا بذة علذى ذل ذويت مذن الذذ ور ةل الثامنذة عشذذرة مذن عمذره عنذد اليمذل هبذذا القذانون ،وييفذى مذذن
جتاوز هذا اليمر من ةدائذا ،وهي خدمة عاملذة وخدمذة احتياطيذة .حيذ ل ال ذر يف املذادة الثانيذة مذن
القذذانون خبصذذو املكلذذي " اال ااوييت رملااة عل،ااه أقاا اخلومااة الوزن،ااة الع اايريةذ رأ الثامنااة
ع رذ رمل يتجارز اخلام ة رالثالثني مل عمره رفقاً نحيا ه ا القانو ".

-12
 اهتمأ وزارة الو ية و شكل بذو ،يف تي يذ حقذوق اإلنسذان ،ومفذاهيم السذالم والتسذام  ،واحذوامازخ ذذر ،والثقاف ذذة احمللي ذذة والياملي ذذة ،وي ذذتم ت ذذدري حق ذذوق اإلنس ذذان ش ذذكل عي ذ يف م ذذرحلت م ذذا ب ذذل
امذذاميي وامذذاميي علذذى حذذد س ذواا ،واللذذل يف إطذذار ا طذذة الير يذذة للو يذذة علذذى حقذذوق اإلنسذذان
( ،)2014-2009وا طذذة الير يذذة لتي ي ذ حقذذوق اإلنسذذان ( ،)2015 - 2015ابإلضذذافة إىل تذذدري
امليلمر وتثقيفذم يف هذا اجملا فمثال يف املرحلة اال تدائية ،يتم ور ثقافة السالم والتسام ونبذ
اليني واملوار والتوادل مل واحوام ازخر .ويف املرحلة املتوسطة يتم تدري مفاهيم و يم الالعني
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 الوسطية واالعتدا  -التياي السلمي  -التوعية اإلعالمية  -الدستور واالنتخذاابس  -اليمذلالتطوعي .مقرر حقذوق اإلنسذان للمرحلذة الثانويذة  -تقذوم الذوزارة تذدري مقذرر (الدسذتور وحقذوق
اإلنسذذان) لطلبذذة املرحلذذة الثانويذذة ويتنذذاو املفذذذوم واألمهيذذة ودور املن مذذاس الدوليذذة يف محايتذذذا مذذل
دراسذذة تفص ذذيلية ل ذذبيض املق ذذوق مث ذذل املذذق يف املي ذذاة  -املس ذذاواة  -الكرام ذذة اإلنس ذذانية  -حري ذذة
االعتقذذاد  -حري ذذة ال ذرةا والتيب ذذو  -التيل ذذيم والذذتيلم  -حق ذذوق امل ذرةة  -حقذذوق الطف ذذل  -املق ذذوق
قذذوق اإلنسذذان،
السياسذذية  -ووا بذذاس الفذذرد ويف املرحلذذة امامييذذة  -فيذذتم تذذدري مقذذرر خذذا
والقذذانون الذذدو اإلنسذذاين علذذى شذذكل مطلذ ذذاميي ،حيذ يقيذذد حقذام مذذن حقذذوق ديذذل الطلبذذة
جت دراست .

-14
 نو ذذد علذذى عذذدم و ذذود ةيذذة داعذذاس مسذذلحة ةو عسذذكرية ومذذا شذذاهبذا دولذذة الكويذذأ ،حي ذ ةنجتنيذذد األطفذذا جمذذرم وحي ذذر اشذوا ذم يف ةيذذة منازعذذاس مسذذلحة النتذذذا اللذذل ملقذذوق الطفذذل مذذا
جترم املادة ( )31من القانون ر م  31لسنة  1970تيديل يض ةحكام انون ام اا ر م 1960/16
حي نصأ على ةن "ييا ابملب مدة ال جتاوز مخ عشرة سنة وال تقل عذن ثذالث سذنواس
ل من مرن ةو درذ شخصا على محل السالو ةو على استيما الذخوة ةو لقن فنوان حر ية ةاي
انأ ،اددا االستيانة ابألشخا املذدر ر لتحقيذق وذرض وذو مشذروع .وييا ذ ابملذب مذدة
ال جتاوز مخ سنواس ل من تدرذ على محل السالو ةو على استيما الذخوة و ل مذن تلقذن
فنوان حر ية ،وهو عامل ةن من يدر ةو يلقن يقصد االستيانة يف حتقيق ورض وو مشروع".
 ةن االلتحاق ابمي الكويت ين م القانون ر م ( )1976( )32ومن شروط ةال يقل عمر الراوبريف االنضمام للجي عن إحد ،وعشرين سنة ميالدية ،وعمر املتطوع من ضا الصذي واألفذراد
ال تقل سن عن مثاين عشرة سنة ميالدية ،إضافة إىل شروط ةخر ،تتيلق ابمنسية والليا ة الصحية
وهو ما ذرره ذذلل ذانون ا دمذة اإلل اميذة ر ذم ( )102لسذنة ( )1980الذذا نذا علذى ةن ا دمذة
اإلل اميذذة وا ذ فذذرض علذذى ذذل ذذويت لذذغ الثامنذذة عشذذرة مذذن عمذذره ،وإن ذذان ذذد ةو ذذي اليمذذل
أبحكام اللل القانون.
 ةمذذا شذذفن اسذذتخدام األطفذذا مذذن بذذل يذذاانس ةخذذر ،واللذذل تجنيذذدهم يف ا ذذارج ةو إشذرا ذم يفداعاس مسلحة ،فإن انون ام اا الكويت جيذرم األفيذا الذت تشذكل اختطافذا هلذم ،وجيذرم األفيذا
الت تودا إىل تقييد حريتذم ةو إخرا ذم من الذبالد إىل دو ةخذر ،،وهذو مذا ة دتذ املذواد (،178
 )185 ،184 ،180 ،179مذذن الاس القذذانون ،وابلتذذا فذذإن إش ذرا هذذوالا األطفذذا يف داعذذاس ةو
مليشياس هو ةمر ميا علي وفقام للتشريل الكويت ،و مل حيدث ح ازن ما يشو إىل استخدام
ةو استغال األطفا يف ةية منازعاس مسلحة.

-16
 تضذذمن القذذانون ر ذذم  16لسذذنة  1960دذذدار ذذانون امذ اا نطذذاق الواليذذة ام ائيذذة للمحذذا م الوطنيذذةويتض اللل من خال نا املواد  13-11والت ااس نصودذا على النحو ازيت
 املذذادة " 11تسذذرا ةحكذذام هذذذا القذذانون علذذى ذذل شذذخا يرتكذ يف إ لذذيم الكويذذأ وتوا يذذذارمية من امرائم املنصو عليذا في  ،وتسرا على ل شخا يرتك خارج إ ليم الكويأ
فيال جييل فاعالم ةدليام ةو شريكام يف رمية و يأ لذا ةو يضذا يف إ ليم الكويأ".
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 املادة " 12تسذرا ةحكذام هذذا القذانون ةيضذا علذى ذل شذخا ذويت امنسذية يرتكذ خذارجالكذذويت في ذالم ميا بذذا علي ذ طبق ذام ألحكذذام هذذذا القذذانون ،وطبق ذام ألحكذذام القذذانون السذذارا يف
املك ذذان ال ذذذا ارتكذ ذ فيذ ذ ه ذذذا الفي ذذل والل ذذل إالا ع ذذاد إىل الكوي ذذأ دون ةن تك ذذون احمل ذذا م
األ نبية د رةت عا ةسند إلي ".
 املادة " 13يف ديل األحوا ال تقام الدعو ،ام ائيذة علذى مرتكذةن احملا م األ نبية حكمأ علي اائيا واستويف عقو ت ".

رميذة يف ا ذارج إالا ثبذأ

 وعليذ يتبذذر ةن نصذذو ذذانون امذ اا املشذذار إليذذذا ةعذذاله ذذد ذذااس تحديذذد ذذا لنطذذاق تطبيذذقالوالية القضائية خارج إ ليم الكويأ.

-18
 عقدس دولة الكويأ اليديد من االتفا ياس الثنائية يف جمذا تسذليم اجملذرمر ،وأييت اللذل يف إطذارحردذا على التياون القضائي والقانوين لتطبيق اليدالة ما ةن ةحكام تسليم اجملرمر الوارد الذنا
عليذا ضمن االتفا ياس الدولية واالتفا ياس الثنائية الت داد أ عليذا دولة الكويأ تسذرا علذى
إ راااس تسليم اجملرمر صفة عامة دون مثة حتديد مرائم يينذا وفقام للضوا الواردة فيذا.

-20
 تشذذمل دور الرعايذذة التا يذذة لذذوزارة الشذذوون اال تماعيذذة مرا ذ للرعايذذة اال تماعيذذة والذذت هذذد إىلمتك ذذر امل ذذاالس م ذذن التكي ذذي اإلجي ذذايب م ذذل البيئ ذذة ال ذذت يييش ذذون فيذ ذذا حت ذذأ إش ذ ذرا ةخص ذذائير
ا تماعر ونفسذير مذن امنسذر ملسذاعدة املذدث علذى التذوازن ذر الذدوافل واملا ذاس واسذتخدام
درات للودو إىل األهدا يد مرحلة اليالج.
 ويف جما أتهيل األحداث دا يتماشى مل ةحكام اتفا ية الطفل فقد ددر القرار الوزارا ر م /90ةلس ذ ذذنة  2016ش ذ ذذفن تن ذ ذذيم الذ ذ ذ ايراس ا ار ي ذ ذذة والداخلي ذ ذذة لألح ذ ذذداث امل ذ ذذودعر يف دور الرعاي ذ ذذة
اال تماعيذذة ،ن ذذام انفذذردس ذ دولذذة الكويذذأ ،إال يسذذم لألحذذداث اب ذذروج واملبيذذأ يف منذذازهلم
لذ ايرة ة ذرابئذم يف عطذذل اايذذة األسذذبوع ،واألعيذذاد الوطنيذذة ،وميذذارض الكتذذاذ ،وميكذذن املذذدث مذذن
استكما دراست يف امامياس ةو املياهد التطبيقيذة والتدريبيذة ويسذم لذ اب ذروج يوميذام مذن الذدار
املودع هبا ملضور احملاضراس ،ويسم ةيضام ابل ايراس اإلنسانية يف حاالس الوفاة والذ واج لأل ذارذ
حذ الدر ذة الثانيذة ،و ضذل ديذل الذ ايراس ا ار يذذة لر ا ذة نيا ذة األحذداث للتحقذق مذن دذذحتذا،
ونتيجذذة ملذذا سذذبق يان ذ ثبذذأ ةن جممذذوع حذذاالس ةاولذذة هذذروذ األحذذداث مذذن تلذذي دور الرعايذذة
عامي  2017و  2018لغأ  3حاالس فق  ،حي انأ تصل إىل  12حالذة سذنوايم بذل إدذدار
هذا القرار.
 ةدذذدر املشذذرع يف دولذذة الكويذذأ املرسذذوم ر ذذم ( )401لسذذنة  2006نشذذاا اجملل ذ األعلذذى لش ذووناألسرة ،ويقل ضمن تبييت إنشاا مرا محايذة الطفولذة يف ذل ةاف ذة مذن ةاف ذاس الدولذة ذتا
تلقي الشكاوا ،وميامة األطفا املتضررين ،وميامة الوا الطفل ،وسجل خا يقيد في ديل
املاالس ،وتوفو خ ساخن.

-22
 -سيتم الن ر يف هذا األمر مستقبال.
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 -4انارل ا الحظات اخلتام،ة اليت أ وهتا اللجنة ا عن،ة حبقاوق الطفال لورلاة اليوياج
ا ا التراو ااول افرت ،ااايم ا تعل ااا  ،ااع انزف ااال ر ل اااا انزف ااال را ااتلالل
انزفال يف ا واق اإلطح،ة (يف التقرير .)CRC/C/OPSC/KWT/CO/1
-6
 نشو إىل ةن ذود الدولة يف توفو مثل هذه البياانس أييت يف سياق ذودها لضمان توفو اعدةي ذذاانس ض ذذمن ةن متذ ذذا م ذذا ه ذذو مب ذذر يف املرف ذذق ر ذذم  18ع ذذدد األطف ذذا حسذ ذ ام ذذن والن ذذوع
وامنسذذية يونيذذو  ،2017وةيضذذا يوض ذ يف املرفذذق ر ذذم  19إحصذذائياس عذذن ذرائم امذذن وامنذذاايس
لألحداث حس نوع امرمية والسن وامنسذية ،مذا تذوفر يذاانس عذن امذرائم املرتكبذة حسذ نذوع
امرمية شكل عام.

-8
 سيأ دولة الكويأ إىل تي ي حقوق الن ا واألطفا وطنيام وانضمأ ابلتصديق على اليديد منالصكو الدولية الاس الصلة ة رزها الصكو الدولية التالية
•

اتفا ية ( )138شفن املد األدىن لسن التشغيل.

•

اتفا ية ( )182ا ادة ابملد من ةسوة ةشكا عمل األطفا واستغالهلم.

•

روتو ذذو منذذل و مذذل وميا بذذة االجتذذار ابألشذذخا وخادذذة النسذذاا واألطفذذا امللحذذق
ابتفا يذة األمذذم املتحذدة ملكافحذذة امرميذة املن مذذة عذرب الوطنيذذة واملصذدق عليذذذا ،دو ذ
القانون ر م  5لسنة  2006الصادر تاريخ  27مار .2006

 -تشريييام ،تنوعأ األحكام القانونية الوطنية ملماية الطفل على النحو التا

 أتسيسام ملسئولية الدولة جتاه الطفل ،ااس املادة ر م ( )10من الدسذتور الكذويت ،لتذنا علذىةن "ترعى الدولة الن ا وحتمي من االستغال وتقي اإلمها األديب وامسماين والروحي".
 نص ذذأ امل ذذادة ر ذذم ( ،)179امل ذذادة ر ذذم ( )183م ذذن ذذانون ام ذ اا ر ذذم  16لس ذذنة  ،1960عل ذذى جت ذذرخطذذي شذذخا تقذذل سذذن عذذن الثامنذذة عشذذرة سذذنة املذذة غذذو ذذوة ةو هديذذد ةو حيلذذة ،وشذذددس
اليقو ة إالا ان ا طي قصد تل اجملين علي ةو ةملق ةال ،ةو موا يت ةو هتل عرض ةو محل
على م اولة البغاا ةو ا ت از شيا منذ ةو مذن وذوه وتضذمنأ املذادة ر ذم ( ،)187واملذادة ر ذم ()192
من الاس القانون على سن عقذوابس مغل ذة ملذرتكي ذرائم موا يذ األطفذا ةو االسذتغال امنسذي
و ذااس املذادة ر ذم ( )200مذذن ذانون امذ اا مل ذذر ةفيذا التحذريض علذذى الفسذق والفجذور وتشذذديد
اليقو ة إالا ان اجملين علي طفال.
وجتذذرم ةفيذذا القتذذل ،وامذذرو،
 تو ذذد اليديذذد مذذن النصذذو واألحكذذام ام ائيذذة اليامذذة ،الذذت حت ذذر قوالضرذ ،واإليذاا ،والتيريض للخطر (املواد  173 -149ق ام اا .)60/16
 تضمن القانون ر م  91لسنة  2013شفن مكافحة االجتار ابألشخا علذى عقذوابس رادعذة لكذلمن تسو ل نفس ارتكاذ تلل األفيا وشدد اليقو ة لتصل اليقو ة املب املو د إالا ان اجملين
عليذم ةطفا .
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 نصأ املادة ر ذم ( )8مذن القذانون ر ذم  63لسذنة  2015شذفن ذانون ذرائم تقنيذة امليلومذاس وضذلعقوابس رادعة ل من ةنشف مو يام ةو نشر ميلوماس ابستخدام الشذبكة امليلوماتيذة ةو أبا وسذيلة
من وسائل تقنية امليلوماس قصد االجتار ابلبشر ةو تسذيل التيامل فيذم.
 وحذذر املشذذرع الكذذويت علذذى إيذذالا مصذذلحة الطفذذل الفضذذلى ةوىل اهتمامات ذ حي ذ ذذرم اليقذذاذالبذذدين داخذذل األسذذرة إالا خذذرج عذذن نطذذاق التفدي ذ البسذذي وفقذذا للقذذانون ر ذذم  21لسذذنة  2015يف
شفن حقوق الطفل (املادة  6ند ر م  ،)4ومس ابلتفدي البسي وذو املذوالا وح ذر ذل ةشذكا
اإليذاا النفسي والبدين وامنسي نا املادة ( )71من الاس القانون.
 ذذااس اليديذذد مذذن امل ذواد ابلقذذانون ر ذذم  21لسذذنة  2015جتذذرم األفيذذا الذذت تشذذكل اعتذذداا واض ذودري على الطفل فاملادة ( )76اعتربس الطفل ميرضام للخطر إالا تيرض ألا شكل من ةشكا
األال ،امسذدا ةو النفسذذي ةو اليذذاطفي ةو امنسذذي ةو اإلمهذذا ةو إالا و ذذد يف حالذذة هذذدد سذذالمة
التنشئة الوا توافرها ل  ،واللل يف ةا من األحوا املبينة تفصيالم نا تلل املادة.
 نصأ املادة ( ) 87علذى ح ذر نشذر ةو عذرض ةو تذداو ةا مطبوعذاس ةو مصذنفاس فنيذة مرئيذة ةومسموعة ةو الكووني ذذة خاد ذذة ابلطفل اط ورائ ه الذدنيا ،ةو تذ ين لذ السذلو ياس املخالفذة لقذيم
اجملتمذذل ةو يكذذون مذذن شذذفاا تشذذجيي علذذى االحن ذرا  ،وييا ذ ابملذذب مذذدة ال ت يذذد علذذى سذذنة
والغرامة الت ال جتاوز مخسة اال دينار ،ةو حد ،هاتر اليقو تر يف حا ارتكاهبا.
 نصأ املادة ( )88ةن مل عدم اإلخال أبا عقو ة ةشد ينا عليذا انون اخر ،ييا ابملذبم ذذدة ال تق ذذل ع ذذن س ذذنتر وال ت ي ذذد عل ذذى ث ذذالث س ذذنواس و غرام ذذة ال تق ذذل ع ذذن عش ذذرة اال دين ذذار
وال جتاوز مخسر ةلي دينار ل من استورد ةو ددر ةو ةنت ةو ةعد ةو عرض ةو طبل ةو روج ةو
حاز ةو ةا ةعما إابحية يشار فيذا ةطفا ةو تتيلق ابالستغال امنسي للطفل ،و ل من
اس ذذتخدام املاسذ ذ از ةو االنون ذذأ ةو ش ذذبكاس امليلوم ذذاس ةو الرس ذذوم املتحر ذذة ةو ووه ذذا م ذذن
الوسذذائل إلعذذداد ةو ملفذذق ةو مليامذذة ةو ليذذرض ةو لطباعذذة ةو لنشذذر ةو لذذووي ةنشذذطة ةو ةعمذذا
إابحيذذة لتحذريض األطفذذا ةو اسذذتغالهلم يف الذذدعارة واألعمذذا اإلابحيذذة ةو التشذذذو هبذذم ةو ذذييذم،
وعا نف اليقو ة من استخدم الاس الوسائل لتحريض األطفذا علذى االحنذرا ةو لتسذخوهم
يف إرتكاذ رمية ةو القيام أبنشطة وو مشروعة ةو منافية لآلداذ ،ولو مل تقل امرمية فيالم.
 ذذااس ابملذذادة ( )91ةن ذ مذذل عذذدم اإلخذذال أبا عقو ذذة ةشذذد يذذنا عليذذذا ذذانون اخ ذر ،ييا ذابملب ةو غرامذة ماليذة ةو حذد ،هذاتر اليقذو تر ذل مذن مذار ضذد طفذل شذكل مذن ةشذكا
اليني واإلسااة النفسية واإلمها والقسوة واالستغال .

 ذذارا اليمذذل حالي ذام علذذى مرا يذذة ذذانون حقذذوق الطفذذل ر ذذم ( )21لسذذنة  2015مذذن بذذل اللجنذذةالوطنية اليليا ملماية الطفل املذ ورة لبحذ ةا تيذديالس يتطلبذذا القذانون إل ذرار ة ذرب ذدر عكذن
من حقوق للطفل ومنل األفيا الت تشكل خطرام علي .
-

ما نشو إىل ردان على الفقرة  8من ام ا الثال يف التقرير.

-10
 تيترب التنمية املذنية للباح اال تماعي والنفسي واملتصلر ابملتيلمر يف وزارة الو ية ر ي ة ةساسيةيف اليمل ملوا بة التطور ،سواا ابلدوراس املتخصصة ةو املشار ة الفيالة يف ورش اليمل املتخصصة
واملومتراس اليلمية الت تيد سذنواي وفذق ذرانم وخطذ وزارة عذرب مذا تقدمذ إدارة ا ذدماس النفسذية
واال تماعيذذة ابإلضذذافة إىل خطذ مذرا ي ا دمذذة اال تماعيذذة يف املنذذاطق التيليميذذة الذذت تيذذد ذرام
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ت ذذدري وتثقي ذذي ذذر امل ذذدار يش ذذار فيذ ذذا جمل ذ ذ ازابا وامليلم ذذر وامميي ذذة الكويتي ذذة للخدم ذذة
اال تماعية مل توزيل مطوايس تثقيفية لنشر والتوعية .ما تبىن املناه الدراسية يف الدولة يف إطار
ةس ذ تر ويذذة تتضذذمن القذذيم واملبذذادل اإلسذذالمية الذذت تودذذي ابلرمحذذة والتسذذام والذذتالحم والتيذذاون
السذذلمي وةمهيذذة األسذذرة ودورهذذا يف تر يذذة الذذن ا ودذذيانة رامذذة الطفذذل وتنب ذ األطفذذا علذذى الطذذرق
ازمن ذذة للتيام ذذل م ذذل الغذ ذرابا ،حيذ ذ تق ذذوم الدول ذذة تفي ذذيالم ل ذذدورها يف ه ذذذا ا ص ذذو وم ذذن خ ذذال
املوسسذ اس التيليميذذة ومذذن خذذال املتصذذلر ابملتيلمذذر نشذذر مفذذاهيم التسذذام والوسذذطية واالعتذذدا
واللل يف ةطروحاهم ويف منا شاهم.
 واستض ذذافأ دول ذذة الكوي ذذأ اليدي ذذد م ذذن امل ذومتراس ال ذذت ه ذذتم ابلطف ذذل منذ ذذا امل ذومتر اإل ليم ذذي الرا ذذلملناهض ذذة الين ذذي ض ذذد األطف ذذا وم ذذن خ ذذال إ ام ذذة تل ذذل الفيالي ذذاس ي ذذتم تب ذذاد ا ذ ذرباس وتي ي ذ ذ
املمارساس املثبتة ملنل إسااة مياملة األطفا واالستجا ة عند حدوث اللل ،ومن ة رز احملذاور الذت
يذذتم منا شذذتذا يف تلذذل اللقذذاااس الينذذي ضذذد الطفذذل يف املوسسذذاس وةمذذا ن اليمذذل ،والينذذي ضذذد
األطف ذذا الوا اإلعا ذذة ،وعوا ذ ذ الين ذذي ض ذذد الطف ذذل ،والتنم ذذر املدرس ذذي والين ذذي ذذر األ ذ ذران،
وخطواس مساندة الطفل و يفية محايت من اليني ،وةفضل عارساس منل اليني ،ما هد تلل
اللقذذاااس واملذومتراس واملسذذا قاس إىل التوعيذذة دخذذاطر الينذذي ضذذد األطفذذا  ،وتوعيذذة اجملتمذذل أبمهيذذة
التصدا هلذه ال اهرة ،وحتفي طلبة املدار للتيبو عن ارائذم وإ داعاهم الفنية ،حي يشار يف
تلذذل امل ذومتراس واللقذذاااس طبذذة مذذن البذذاحثر واأل ذذادميير واألطبذذاا وعلمذذاا الذذنف واألخصذذائير
اال تماعير ومسئو إنفاال القانون والقادة الدولير ،دا ينيك يف النذاية على ا رباس الذت يذتم
منحذا لكافة الفئاس الت تتيامل مل األطفا يف افة مراحل التيليم.
 ويف سذذبيل نشذذر ةحكذذام الربوتو ذذو تيمذذد الدولذذة إىل تبسذذي األهذذدا املر ذذوة وعلذذى ضذذوئذا يذذتمتنقذذي املنذذاه الدراسذذية القائمذذة وإعذذادة دذذياوتذا لتتضذذمن األهذذدا املر ذذوة ،ومذذن خذذال تلذذل
املنذذاه يذذتيلم الطال ذ ذذيم التسذذام واإليثذذار ،والتيامذذل املضذذارا مذذل ازخ ذرين ،والفضذذيلة ،وح ذ
ازخرين ،والكرامة اإلنسانية ،و يمة اليلم ،واال تياد عن ا رافاس والسلو ياس املنحرفة.
 نشو إىل الفقرة  8من ام ا الرا ذل والذت تشذو إىل ذذود وزارة الشذوون اال تماعيذة يف نذاا ذدراساملذنير املينير شوون األطفا .

-11
 ييتذذرب إنشذذاا مر ذ إيذواا اليمالذذة الوافذذدة دولذذة الكويذذأ عذذام  2014فكذذرة رائذذدة يف الذذدو املسذذتقبلةلليمالة يف املنطقة ،وعلى ةثره تلقى املر اإلشادة مذن عثلذي البيثذاس الد لوماسذية الياملذة يف دولذة
الكويذذأ ،ومذذا تلقذذاه املر ذ مذذن ردود ةفيذذا اجيا يذذة جتذذاه ا ذذدماس املقدمذذة لليمالذذة مذذن بذذل وفذذود
املن ماس الدولية الياملة يف جما حقوق اإلنسان حي يستقبل املر اليذامالس الوافذداس اللذوايت
وا ذن ةوضاعا ديبة يف رو عملذن سواا انأ انونية ةو مييشية ةو إنسانية .وةدذب لذاو
جتر ذذة مر ذ إيذواا اليمالذذة الوافذذدة دافيذذا لذذد ،اهليئذذة اليامذذة للقذذو ،الياملذذة إلنشذذاا مر ذ إيذواا ديذذد
خا ابلر ا على ورار املر ا ا ابلنساا ،ول مذوخرا حتديذد املو ذل املقذوو إل امذة املر ذ عليذ
و ارا ا اال اإل راااس الالزمة واملوافقاس الرمسية للبدا يف تنفيذ املشروع.
 ويضم مر اإليواا لليمالة الوافدة عدد  205حاليا (مرفق إحصائية ر م .)20-

ما يقدم املر خدماس للن الا وهي -

-1
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توفو عدد  5و باس ابليوم (إفطار/و بة خفيفة/وداا/و بة خفيفة/عشاا).
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-2
-3
ابلكويأ.

توفو االحتيا اس ا ادة للن يالس مثل االحتيا اس الشخصية.
املسذذاعدة علذذى املصذذو لواثئذذق السذذفر للن ذ يالس الذذت ال يو ذذد لذذديذم سذذفارة

 -4تقد املساعداس القانونية والنفسية.
-5

املساعدة يف توديل الن يالس إىل املطار.

-6

املساعدة يف املصو على الرعاية الصحية.

 ويف جمذذا التنميذذة املذنيذذة عقذذد املر ذ  8دوراس وورش تدريبيذذة لليذذاملر  2017-2016شذذار فيذذذامشار وابلتياون مل املن مة الدولية للذجرة لتي ي دراس مو في مر اإليواا (مرفق ر م .)21

22

-12
 خيذتا طذذاع (اليمليذاس) ذذوزارة الداخليذة تلقذذي البالوذذاس مذن اممذذذور وا ذاال اإل ذراااس الالزمذذةشذذفاا ابلتنسذذيق مذذل ذذذاس االختصذذا  ،وخصذذا الذذر م ( )112خذ سذذاخن لتلقذذي البالوذذاس
على مدار  24ساعة ،حي توادل وزارة الداخلية تضمر خطتذا التدريبية سذنوايم ذرام للذدوراس
التدريبيذذة هبذذد نشذذر ثقافذذة حقذذوق اإلنسذذان ذذر ةعضذذاا ذذوة الشذذرطة ابأل ذ ذ ة األمنيذذة املختلفذذة
ويصذذمم هذذذه الذربام متخصصذذر علذذى در ذذة عاليذذة مذذن ا ذذربة والكفذذااة وينفذذها مذذدر ر مذذوهلر
أبعلى الدر اس اليلمية وا ربة الواسية ،ويتم إيفاد املختصر من ةعضاا ذوة الشذرطة خذارج دولذة
الكويأ للمشار ة ابملومتراس والدوراس التدريبية وورش اليمل لرفل الكفااة وتي ي مبادل ومفذاهيم
حقوق اإلنسان.

-14
 -نشو إىل الردود الواردة على التودية  20يف ام ا الثال من التقرير.

-16
 دذذدر القذذانون ر ذذم ( )91لسذذنة  2013ملكافحذذة االجتذذار ابألشذذخا وهري ذ املذذذا رين ول إنشذذاا( سم مكافحة رائم االجتار ابألشخا ) يتبل إدارة محاية ازداذ اليامة وفقا للقذرار الذوزارا ر ذم
( )5908لس ذذنة  2014ول تغي ذذو مس ذذمى اإلدارة إىل إدارة محاي ذذة ازداذ اليام ذذة ومكافح ذذة االجت ذذار
ابألشخا .
 ل ضب اليديد من األشخا يف عدة ضااي خادة هبذذا الشذفن وحكذم يف إحذد ،القضذااي ضذدةحد املتذمر ددة عقو ة  15سنة والزا ةمام النيا ة اليامة والقضاا عدد من ذور مذن القضذااي ،إال
ةنذ مل تسذذجل إىل ازن حذذاالس غذذاا األطفذذا واسذذتغالهلم يف املذواد االابحيذذة ،ونشذذو إىل ةن وحذذدة
مكافحذذة االجت ذذار ابلبشذذر يف وزارة الداخلي ذذة تقذذوم نش ذذر التوعي ذذة خبطذذورة ه ذذذه ال ذذاهرة م ذذن خ ذذال
اإل راااس التالية

-1

طباعة تي الدليل اإلرشادا للتيريي ابلقانون ر م  91لسنة .2013

 -2إ امذة ورش عمذل ابلتيذاون مذل املن مذذة الدوليذة للذجذرة ومن مذاس جمتمذل مذذدين
للتيريي كيفية التيامل مل ضحااي االجتار ابألشخا .
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-3
.2013/91

مح ذذالس توعوي ذذة يف ي ذذض األسذ ذواق واملرا ذ ذ التجاري ذذة الكب ذذوة للتيري ذذي ابلق ذذانون

 -4ص ذذيا ةمذ ذذا ن اث تذ ذذة يف الصذ ذذفحاس االلكوونيذ ذذة لذ ذذوزاراس الدولذ ذذة للتيريذ ذذي
قانون مكافحة االجتار ابألشخا والتيريي.
 -5إ امة ةاضراس توعوية يف امامياس واملدار الثانوية.
-18
 -نشو إىل ردان على الفقرة  8من ام ا ا ام .

-20
 -نشو إىل ردان يف الفقرة  16من ام ا الرا ل ابلتقرير.

-21
نشو اىل ردان على الفقرة  18من ام ا الرا ل يف التقرير.
-22
 إن الدولذذة ل ذذي هلذذا حتف ذذق علذذى الين ذذي إمنذذا ال ذذتحفق ذذاا عل ذذى البنذذد ا ذذام مذذن امل ذذادة  3م ذذنالربوتو و االختيارا وهو ما اا شفن إتيان األشخا املشار ر تبين طفل تصرفا يتماشى مل
الصذكو القانونيذة الدوليذذة ،فإننذا نشذو مذذرة ةخذر ،إىل مذا ذذاا مذن ردان علذى املذذادة  21مذن اتفا يذذة
حقوق الطفل أبن مضمون املادة يتيارض مل انون األحذوا الشخصذية الكذويت وةحكذام الشذريية
اإلسالمية الت ال جتي التبين عا يشو إىل عدم إمكانية سح التحفق.
 ةما شفن مطا قذة ذوانر الدولذة مذل الفقذرة  5مذن الربوتو ذو االختيذارا ،نشذو إىل مذا ذاا مذن ردالدولة على الفقرة  8من ام ا ا ام يف التقرير.

-24
 نا انون ام اا ر م ( )16لسنة  1960يف املادة ( )185من على ةن " ل من يدخل يف الكويأةو خيرج منذا إنساان قصد التصر في ر يق ،و ل من يشوا ةو ييرض للبيذل ةو يذذدا إنسذاان
علذذى اعتبذذار ةنذ ر يذذق ييا ذ ابملذذب مذذدة ال جتذذاوز مخذ سذذنواس و غرامذذة ال جتذذاوز مخسذذة اال
دينار ةو حد ،هاتر اليقو تر".
 مذذا نذذا القذذانون ر ذذم ( )91لسذذنة  2013يف شذذفن مكافحذذة االجتذذار ابألشذذخا وهريذ املذذذا رين يفاملادة الثانية من على "ييا ابملب مخ عشذرة سذنة ذل مذن ذام ابالجتذار ابألشذخا علذى النحذو
املبذذر يف املذذادة ( )1مذذن هذذذا القذذانون .وتكذذون اليقو ذذة املذذب املو ذذد إالا ا ونذذأ امرميذذة أبحذذد ال ذذرو
ازتية  ......إالا ان اجملين علي طفالم ةو ةنثى ةو من ةدحاذ االحتيا اس ا ادة ."....

 و اا يف املادة الثالثة من الاس القانون " ييا ذ ابملذب ملذدة ال ت يذد عذن عشذر سذنواس وابلغرامذةال تقل عن ثالثة اال دينار وال ت يد على عشرة اال ل من ام تذري املذا رين ."....
 ما ن م انون اليمالة املن لية ر م ( )68لسنة  2015هذه املسفلة يف املادة ( )21من الذت تذنا علذىةن "حي ر استقدام ةو تشغيل عن تقل ةعمارهم عن ( )21سنة وت يد على ( )60سنة ميالدية "..
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 ح ر القانون تشغيل من هم ة ل  15سذنة وة ذاز ملذن لذغ  15ومل يبلذغ  18سذنة ابليمذل شذروط حذددهااملادة ( )20من القذانون ر ذم  2010/6شذفن اليمذل يف القطذاع األهلذي ،والذت تذنا علذى ةن (جيذوز الن
من الوزارة تشغيل األحداث عن لغوا ا امسة عشر ومل يبلغوا الثامنة عشر ابلشروط التالية

ة -ةن يكذذون تشذذغيلذم يف وذذو الصذذناعاس واملذذذن ا طذذرة ةو املضذذرة ابلصذذحة الذذت
يصدر هبا رار من الوزير.
ذ -تو يذذل الكشذذي الطذذي علذذيذم بذذل إملذذا ذم ابليمذذل يذذد اللذذل يف فذواس دوريذذة ال
جتذذاوز  6ةش ذذذر .ويص ذذدر الذذوزير ذرارا تحدي ذذد ه ذذذه الصذذناعاس واملذ ذذن واإل ذراااس واملواعي ذذد
املن مة للكشي الطي الدو .
 و ذذد دذذدر عذذن اهليئذذة ذرار ر ذذم  2015/ 839والذذذا تضذذمن عذذدة ةحكذذام لتذذن م عمذذل مذذن لغ ذواا امسة عشر ومل يبلغوا الثامنة عشر (مرفق ملحق القرار).
 وابلروم من ةن مل تسذجل اهليئذة اليامذة للقذو ،الياملذة إدذدار ةا إالن عمذل ملذدث ةو تسذجل ةاالفذذة هبذذذا الشذذفن إال ةن ذ ل تن ذذيم عمذذل ةحذذداث وفقذذا لنصذذو وةحكذذام ذذانون اليمذذل قطذذاع
األهلي .2010/6
 ول تن ذذيم عذذدد سذذاعاس عمذذل األحذذداث وفقذذا ملذذا ورد يف املذذادة ( )21مذذن ذذانون اليمذذلوالذت تنذذا علذى ةن (املذذد األ صذى لسذذاعاس اليمذل  6سذذاعاس يوميذا شذذرط عذدم تشذذغيلذم ة ثذذر
من  4ساعاس متوالية تتلوها فوة راحة ال تقل عن سذاعة ،وحي ذر تشذغيلذم سذاعاس عمذل إضذافية
ةو يف ةايم الراحة األسبوعية وةايم اليطل الرمسية ةو من الساعة  7مساا ح  6دباحا).
2010/6

-26
 تضذذمن القذذانون ر ذذم  111لسذذنة  2015شذذفن األحذذداث الضذذماانس الكفيلذذة ملمايذذة مصذذاملة عذذربضمان مساع شذادت وتو يل ةامي للدفاع عنذم وعلى علنيذة املسذاس وةن تتذوىل حتريذل الذدعو،
ذة ضائية مستقلة هي نيا ة األحداث وتكون ضمن احملا ماس خبوان ا تماعيان ةحذدمها مذن
النس ذ ذذاا م ذ ذذا ذ ذ ذذرس ه ذ ذذذه الض ذ ذذماانس يف م ذ ذواده ر ذ ذذم ( ،)33و( ،)37و( ،)38و( ،)40و(،)41
و( ،)43و(.)67
 و د ل إيضاو ذود الدو يف الفقرة  77ابم ا الثال . ما ةددر وزير الداخلية القذرار الذوزارا ر ذم ( )145لسذنة  1983نشذاا إدارة شذرطة األحذداث وهذيشرطة متخصصة تقوم دنل ومكافحة ذرائم األحذداث وإ ذراا البحذ والتحذرا ودذل االسذتدالالس
عنذا وضبطذا وتنفيذ األحكام والقراراس املتيلقة هبم وحراسة موسساس الرعاية اال تماعية.
 دذدور املرسذذوم ر ذذم  645لسذذنة  2015ذذوزارة الداخليذذة يف مادتذ األوىل نشذذاا سذذم محايذذة األطفذذايتبل إدارة محاية األحداث لتلقي البالواس والقضااي املرسلة لكافة مستشفياس البالد.
 يقوم سم (البحذ اال تمذاعي والتوعيذة) يف إدارة محايذة األحذداث نشذر ثقافذة انونيذة وا تماعيذةوةخال ية لد ،الطلبة يف احملاضراس وامليارض التوعوية الدورية ابلشرا ة مل وزارة الو ية.
 يذذد تطذذور تشذريياس األحذذداث يف ةواخذذر القذذرن املاضذذي ةدذذب ين ذذر إليذذذا يف إطذذار واعذذد املمايذذةالذذت جي ذ ةن توفرهذذا الدولذذة ضذذمن ةدذذو الو يذذة املديثذذة لألطفذذا دذذا يذذوهلذم لليذذودة واالط ذراط
السذذوا يف جمذذتميذم والنذذذوض ذ ل التيذذديل علذذى ذذانون األحذذداث ودذذدر ديسذذمرب لسذذنة 2015
حتأ ر م ( )111ول اليمل تاريخ  31ديسمرب لسنة .2016
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 مل يغفذذل ذذانون األحذذداث ر ذذم ( )111لسذذنة  2015ع ذذن وضذذل الت ذذدا و والسياسذذاس وال ذربام ال ذذتتكفذذل محايذذة األطفذذا امليرضذذر للج ذرائم حي ذ ن مذذأ املذذادة األوىل من ذ هذذذه املسذذفلة مذذن خذذال
حتديد امذاس املسئولة عن املدث وحتديد اختصا ل ذة منذا ي تشذكل من ومذة املذة
هدفذا توفو املماية الكافية للطفل ،وهذه امذاس هي
•

ةكمة األحداث

•

نيا ة األحداث

•

شرطة محاية األحداث

 موسس ذذاس الرعاي ذذة اال تماعي ذذة لألح ذذداث وم ذذا تش ذذمل م ذذن مر ذ ذ لالس ذذتقبا  ،ودار للمالح ذذة،وموسساس عقا ية ،ودار للضيافة ،ودار لإليداع ،ومكات للمرا بة اال تماعية والرعايذة الالحقذة،
ومكت ا دمة اال تماعية والنفسية ،ومرا للسلو  ،ومنة لرعاية األحداث.

-30
 ل صيا ا ذ السذاخن ( )147لتلقذي ديذل الشذكاوا املتيلقذة ذاالس تيذرض الطفذل للخطذر،وهو ات ل ملكت محاية الطفل وزارة الصحة.
 ما ييمل خ النجذدة ( )112علذى مذدار السذاعة لتلقذي الشذكاو ،وتقذد الذدعم واملسذاعدة مذنخال الر والتنسيق مل ذاس االختصا .

-32
 نذذود التوضذذي أبن القذرار املذذذ ور وذذو د يذذق ونشذذو إىل ةن القذرار الذذوزارا هذذو ر ذذم ( )152لسذذنةشفن ح ر تشغيل األحداث دادر عن وزارة الشئون اال تماعية واليمذل ،والذذا يذنا علذى ح ذر
استخدام األطفا يف سباق اهلجن ول حتديث ابلقرار اإلدارا ر م  839لسنة  2015ونصأ املذادة ()16
من على ةن حي ر مشذار ة األحذداث عذن تقذل ةعمذارهم عذن الثامنذة عشذر عامذا يف مسذا قاس اهلجذن ةو
ما يشاهبذا الت تن مذا ةو تشر عليذا اهليئة للشباذ والرايضة ةو ةا ذة ةخر.،
2004
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