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  جلنة حقوق الطفل

  الدورة السابعة واألربعون

 من  ١النظـر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة          
  ول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق       من الربوتوك  ١٢املادة  

  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ببيع األطفال  
  الكويت: مالحظات ختامية

 ١٣٠٢ و ١٣٠١ يف جلـستيها     (CRC/C/OPSC/KWT/1)نظرت اللجنة يف التقرير األوَّيل للكويـت          - ١
)CRC/C/SR.1301 و SR.1302(    واعتمدت املالحظات اخلتامية    ٢٠٠٨يناير  /انون الثاين  ك ٢٤، املعقودتني يف ،

  .٢٠٠٨فرباير / شباط١ املعقودة يف ١٣١٣التالية يف جلستها 

  مقدمة

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل وبتقدمي الردود اخلطية على قائمة القضايا اليت أثارهتا                 - ٢
اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد كبري وتعرب . (CRC/C/OPSC/KWT/Q/1/Add.1)اللجنة 

  . متعدد القطاعات

   مبادئ توجيهية عامة-  أوالً

تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا مقرونة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة         - ٣
 ١٩٩٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦ملـؤرخ   اليت اعتمدهتا اللجنة بـشأن التقريـر األويل للدولـة الطـرف ا            

)CRC/C/15/Add.96(            وباملالحظات اخلتامية املعتمدة فيما خيص التقرير األويل للدولة الطرف عن الربوتوكول ،
  ).CRC//OPAC/KWT/CO/1(االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
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  اجلوانب اإلجيابية

  : وبتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية٢٠٠٧األعلى لألسرة والطفولة يف ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس   -٤

  ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٢٦الربتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف   )أ(  

 تـشرين   ١٥ املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام، يف        ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ب(  
  ؛١٩٩٩نوفمرب /ينالثا

 املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات         ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ج(  
  ؛٢٠٠٠أغسطس / آب١٥الفورية للقضاء عليها، يف 

  ؛٢٠٠٦مايو / أيار١٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف   )د(  

جار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليـه املكمـل        بروتوكول منع االتِّ    )ه(  
  ؛٢٠٠٦مايو / أيار١٢، يف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة   )و(  
  .٢٠٠٦مايو / أيار١٢نية، يف اجلرمية املنظمة عرب الوطملكافحة 

  البيانات -  ثانياً

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على حتديث نظام مجع بياناهتا مـن                  - ٥
لربوتوكـول  أجل مجع املعلومات املتعلقة بعدد املتابعات القضائية واإلدانات بارتكاب اجلرائم الـيت يـشملها ا              

 املتعلقة مبدى بيع األطفال، وبغاء األطفـال واسـتغالل    املوثوقةالبياناتبيد أن اللجنة تأسف لكون    . االختياري
، وهو ما يعود بصورة رئيسية إىل جداًاألطفال يف املواد اإلباحية، وعدد األطفال املستَغلني يف هذه األنشطة حمدودة 

  .ابوهات احمليطة هبذه القضية يف اجملتمعتإىل استمرار ال وعدم وجود نظام شامل جلمع البيانات

 جلمع البيانات من أجل ضمان مجع البيانـات،          شامالً توصي اللجنة بأن حتدث الدولة الطرف نظاماً        - ٦
املصنفة حسب مجلة أمور منها السن، واجلنس، وفئات األقليات، واألطفال املستضعفون، مبن فيهم األطفـال        

، واخللفية االجتماعية االقتصادية، وحتليلِ هذه البيانات بانتظـام         )بدون(ال عدميو اجلنسية    املهاجرون واألطف 
 أن تتضمن معلومات عن     وينبغي للبيانات أيضاً  . لكوهنا تشكل أداة أساسية لقياس مدى تنفيذ السياسة العامة        

وتشجع اللجنة الدولة   . ميةعدد املتابعات القضائية واإلدانات بارتكاب هذه اجلرائم، مصنفة حسب نوع اجلر          
الطرف على التماس املساعدة من وكاالت األمم املتحدة وبراجمها يف هذا الصدد، مبا يف ذلك التماسها مـن                  

  .منظمة األمم املتحدة للطفولة
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  تدابري التنفيذ العامة -  ثالثاً

  التشريعات

 من  ول االختياري قد أصبح جزءاً    تالحظ اللجنة بارتياح ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن الربوتوك            - ٧
غري أن اللجنة .  نية الدولة الطرف سن قانون خاص حبقوق الطفل      وتالحظ اللجنة أيضاً  . القانون الوضعي الكوييت  

تعرب عن قلقها من حمدودية املواءمة بني التشريع الوطين، ال سيما قانون اجلـزاء للدولـة الطـرف، وأحكـام             
  .الربوتوكول االختياري

بأن تواصل الدولة الطرف وتكمل عملية مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع الربوتوكـول              اللجنة توصي  - ٨
االختياري من أجل تنفيذ مالئم جلميع األحكام الواردة فيه، والعمل على اإلشارة بشكل صـريح إىل مجيـع         

  .األعمال واألنشطة اليت تشكل جرائم مبوجب الربوتوكول االختياري

  النشر والتدريب

الحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف جتري دورات خاصة لألخصائيني االجتماعيني وعلماء الـنفس              ت  - ٩
  .واألفراد املعنيني برعاية فئات خاصة من األطفال

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ١٠

 مواصلة وتعزيز التثقيف والتدريب املنتظمني بشأن أحكام الربوتوكول االختيـاري جلميـع             )أ(  
  الفئات املهنية ذات الصلة؛

 ال سـيما  تعزيز التدابري الرامية إىل نشر أحكام الربوتوكول االختياري فيما بني سـكاهنا،               )ب(  
، مـع إعطـاء   ، باستخدام املناهج التعليمية واملواد اليت تناسب األطفال على وجه التحديد      وآباؤهماألطفال  

  ).بدون(نسية األولوية لألطفال املهاجرين واألطفال عدميي اجل

  ختصيص املوارد

بيد أن اللجنة تأسـف لغيـاب       .  مع االهتمام بإنشاء مركز لتنظيم حالة خدم املنازل        حتيط اللجنة علماً    - ١١
  .معلومات عن ختصيص املوارد جملاالت أخرى يشملها الربوتوكول االختياري

للتنفيذ مبوجب الربوتوكول، يف تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل على ختصيص املوارد الكافية   - ١٢
  .التدريبجماالت منها آليات الرصد واإلبالغ، والنشر، والتوعية وأنشطة 
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  املؤسسات املستقلة

بينما تالحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن ظاهرة بيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالهلم              - ١٣
حظ اللجنة بأسف غياب مؤسسات مسؤولة عن تلقي الشكاوى املتعلقة يف املواد اإلباحية ال توجد يف إقليمها، تال

  .بانتهاكات حقوق األطفال، مبا فيها اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

مع مراعاة ) ، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (بادئ باريس  ملتشجع اللجنة الدولة الطرف، وفقاً  - ١٤
 على النظر يف إنشاء مؤسـسة  خبصوص دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،) ٢٠٠٢(٢م تعليق اللجنة العام رق 

وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان ُتسَند إليها سلطة تلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق األطفال، مبـا يف ذلـك                  
  .جلتها بفعاليةاجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري، والتحقيق بشأن هذه الشكاوى ومعا

   منع بيع األطفال، واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة،           -  رابعاً
  )٢ و١، الفقرتان ٩املادة (وبغاء األطفال 

  التوعية

تالحظ اللجنة باهتمام أنشطة التوعية والتحسيس اليت تقوم هبا إدارة شؤون املرأة والطفولة، واملركز دون   - ١٥
  .اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيةاإلقليمي لألطفال واألمهات و

تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بدور إجيايب يف جمال تعزيز أنشطة التوعيـة املتعلقـة ببيـع             - ١٦
  .األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبغاء األطفال

وبغـاء  حظر بيع األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة            -  خامساً
  )٧ و٦ و٥ و٣ و٢، الفقرات ٤ واملادة ٣املادة ( األطفال

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة 

بينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن ظاهرة بيع األطفال، وبغاء األطفال، واستغالل األطفال يف   - ١٧
  :املواد اإلباحية ال توجد يف إقليمها، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي

وم قـد   ال يشري القانون الكوييت صراحة إىل الفعل اإلجرامي لبيع األطفال، وإذا كان هذا املفه               )أ(  
أُدرج ضمن جرمية االجتار بالبشر، فإن هذه اجلرمية ال تشمل مجيع حاالت بيع األطفال، إذ ال حتظر سوى بيـع                    

  األطفال بصفتهم عبيداً؛

إذا كان قانون اجلزاء حيظر طبع املواد اإلباحية، أو بيعها، أو توزيعها أو عرضها، فإنه ال حيظر                   )ب(  
   الشخصي؛صراحة حيازة هذه املواد لالستعمال

  .تقدم أحكام قانون اجلزاء احلماية من االستغالل اجلنسي للطفلة باألساس خبالف الطفل  )ج(  
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قـانون  ديدة علـى    حتث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانني حمددة عن طريق إدخال تعديالت ج              - ١٨
ختياري مشمولة متامـاً     حرصاً على أن تكون كافة األعمال واألنشطة املشار إليها يف الربوتوكول اال            اجلزاء

  . للدولة الطرف وأن تقدم هذه القوانني احلماية إىل البنني والبنات على قدم املساواةقانون اجلزاءب

  االختصاص القضائي

تالحظ اللجنة أن قانون اجلزاء ينص على االختصاص القضائي بالنسبة إىل اجلرائم اليت تشملها أحكامه                 - ١٩
رها ممتدة إىل الدولة أو إذا كان مرتكبها كوييت اجلنسية وُعرف الفعل بكونه جرمية يف وتقع يف اخلارج ما دامت آثا

بيد أن اللجنة قلقة من كون ممارسة االختصاص القـضائي          . كل من الدولة الطرف ويف الدولة اليت ارُتكب فيها        
واحلاالت املشار إليها يف اخلارجي مرهونةً بشرط ازدواجية التجرمي وكون هذا االختصاص ال يشمل مجيع اجلرائم    

 ذا إقامة اعتيادية    الربوتوكول االختياري، ال سيما عندما يكون مرتكب اجلرمية املزعوم كوييت اجلنسية أو شخصاً            
  .يف الكويت أو عندما يكون الضحية كوييت اجلنسية

ئي على مجيـع     القضا اختصاصها إلقامةتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة            - ٢٠
  .٤املشار إليها يف الربوتوكول االختياري، وفقاً ملا تقضي به املادة واحلاالت اجلرائم 

  التسليم

بينما تالحظ اللجنة أن قوانني الدولة الطرف تنص على التسليم بعبارات عامة، تعرب اللجنة عن قلقها                  - ٢١
املرتكبني للجرائم اليت ينص عليها الربوتوكـول       لعدم وجود إشارة قانونية صرحية إىل إمكانية تسليم األشخاص          

 ٥ من املادة    ٣ حتفظ الدولة الطرف، لدى االنضمام، فيما يتعلق بأحكام الفقرة           وتالحظ اللجنة أيضاً  . االختياري
  .من الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف قوانينها هبدف مطابقتـها مـع أحكـام الربوتوكـول                  - ٢٢
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب حتفظها .  املتعلقة بالتسليم٥الختياري، ال سيما مع أحكام الفقرة ا

  . من الربوتوكول االختياري٥ من املادة ٣على الفقرة 

  )٤ و٣، الفقرتان ٩ و٨ تاناملاد(محاية حقوق األطفال الضحايا  -  سادساً

   من ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياريالتدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال

األضـرار  "تالحظ اللجنة باهتمام أن القانون املدين الكوييت ينص على التعويض عن األضرار، مبا فيهـا                  - ٢٣
 إنشاء قوة شرطة خاصة للتحقيق يف اجلـرائم الـيت           وتالحظ اللجنة أيضاً  . ، لفائدة ضحايا االعتداءات   "املعنوية
وتالحظ اللجنة باهتمام إنشاء مركز لتنظيم حالة خدم املنازل ولـضمان           . ها القاصرون أو ُترتكب ضدهم    يرتكب

ورغـم ذلـك،   . عدم استقدام أي شخص دون سن الثامنة عشرة من أجل العمل بصفة خدم املنازل داخل البلد          
  . الوافدين إىل البلدتالحظ اللجنة بقلق استمرار إمكانية استغالل خدم املنازل دون سن الثامنة عشرة



CRC/C/OPSC/KWT/CO/1 
Page 6 

 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات وتدابري مالئمة ودقيقة من أجل ضمان عدم           - ٢٤
، ال سيما أسـوأ أشـكال عمالـة      العمالةهتريب األشخاص دون سن الثامنة عشرة إىل داخل البلد من أجل            

  .األطفال مثل البغاء

  ئيةتدابري احلماية يف نظام العدالة اجلنا

تعرب اللجنة عن قلقها من كون األطفال من ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري                 - ٢٥
 من اعتبارهم ضحايا، وبالتايل قد ال يتلقون احلماية الكافية يف نظام            قد ُينظر إليهم على أهنم جمرمون أطفال بدالً       

  .العدالة اجلنائية

 من الربوتوكول االختياري، على محاية حقوق ومـصاحل         ٨ للمادة   قاًحتث اللجنة الدولة الطرف، وف      - ٢٦
الضحايا األطفال، ال سيما عن طريق تزويدهم باحلماية الكافية والصرحية يف نظام العدالة اجلنائية حرصاً على                

  . أو معاملتهم كذلك اجملرمني األحداثاعتبارهم منعدم 

  إنعاش الضحايا وإعادة إدماجهم

ظ اللجنة أن الدولة الطرف ترصد اعتمادات لالحتياجات، مبا فيها خدمات إعـادة التأهيـل         بينما تالح   - ٢٧
وإعادة اإلدماج، لألفراد يف مؤسسات الرعاية االجتماعية، ومنهم األطفال، تأسف لعدم تقدمي الدولة الطرف ألي 

  .الء املؤسسات االجتماعيةمعلومات بشأن هذه املساعدة وعن تدابري اإلنعاش البدين، والنفسي واالجتماعي لرت

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وضع التدابري اإلدارية والسياسات والـربامج االجتماعيـة                - ٢٨
الكافية واملالئمة من أجل محاية مجيع األطفال املعرضني للجرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري               

  . بشكل تام واجتماعياًونفسياً وفسح اجملال إلنعاش الضحايا األطفال بدنياً

  خط هاتفي للمساعدة

تالحظ اللجنة بأسف أن ال سبيل لألطفال إىل أي آليات يتسىن هلم عن طريقها اإلبالغ عن انتـهاكات                    - ٢٩
  .الربوتوكول االختياري

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إحداث خط هاتفي وطين جماين من ثالثة أرقام للمساعدة على مدار   - ٣٠
  .لساعة لتمكني األطفال من تقدمي الشكاوى املتعلقة بانتهاكات أحكام الربوتوكول االختياريا

  سباق اهلجن

استخدام األطفـال يف سـباق    ترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل إهناء ممارسة        - ٣١
 استخدام األطفال يف سباق اهلجن      ، الذي حيظر  ١٢٥/٢٠٠٤بيد أن اللجنة تأسف لكون القرار الوزاري        . اهلجن

وغريه من األنشطة الضارة، يسمح مع ذلك لألطفال باملشاركة يف سباق اهلجن بشروط معينـة، علـى النحـو                   
  . من القرار٢املنصوص عليه يف الفقرة 
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توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قوانينها من أجل حظر صريح، وبدون استثناء، السـتخدام                 - ٣٢
وتوصي اللجنة، بشكل خاص، بأن تنقح الدولة الطرف        .  سباق اهلجن وغريه من األنشطة الضارة      األطفال يف 

  . حىت ُيضمن احلظر الكامل الستخدام األطفال يف سباق اهلجن، بدون استثناء١٢٥/٢٠٠٤القرار الوزاري 

  املتابعة والنشر -  سابعاً

  املتابعة

تدابري املناسبة لضمان التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع ال         - ٣٣
الربملـان وسـلطات   وذلك بطرق تشمل إحالتها إىل الوزارات احلكومية ذات الصلة، وإىل اجلمعية الوطنية و        

  . للنظر فيها على حنوٍ مالئم واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهنااحملافظات،

  النشر

املالحظات اخلتاميـة    والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف و       ألويل ا  التقرير توصي اللجنة بإتاحة    - ٣٤
، واملنـاهج الدراسـية      على نطاق واسع، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت         اليت اعتمدهتا اللجنة،  ذات الصلة   

هنية  الشبابية والفئات املواجلماعاتلعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، 
 والتوعيـة  هبدف إثـارة النقـاش     وآبائهم واألطفالوزعماء اجملتمعات احمللية، والعاملني يف وسائط اإلعالم،        

  .بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل -  ثامناً

فيذ ، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتدرج معلومات إضافية عن تن           ١٢ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     - ٣٥
 مـن   ٤٤ للمادة   املقبل املقدم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً      الربوتوكول االختياري يف تقريرها الدوري      
  .١٩٩٨ يف االتفاقية، والذي كان موعد تقدميه أصالً

 -  -  -  -  -  

 


