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الردود اخلطية املقدمة من دولة الكويت على قائمة املسائل املتصلة بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       
 املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  

 

 يرجى تقدمي معلومات عن الدوائر احلكومية املختصة أو اهليئات املسؤولة عن تنسيق وتنفيذ      1: السؤال  
ويرجى أيضاً حتديد ما إذا كانت هناك أي آلية متاحة لرصد التنفيذ وتقييمه بصورة    . الربوتوكول االختياري  

 .دورية

املتعلق بإشراك  التفاقية حقوق الطفل ختياري تعترب مجيع اجلهات ذات اختصاص يف تنفيذ الربوتوكول اال    -1
ولكن بشكل خاص، فإن وزاريت  .  حيث إنه قد أصبح قانونا وطنيا يف دولة الكويت   األطفال يف الرتاعات املسلحة  

الدفاع والداخلية مها املعنيتان بشكل أساسي، وأن مجيع اجلهات احلكومية معنية أيضا بتطبيق الربوتوكول لكونه   
 والعمل، باعتبارها اجلهة املختصة   ةكما أن إدارة رعاية األحداث بوزارة الشؤون االجتماعي  .  داخليا أصبح تشريعا

باستقبال األطفال املنحرفني واملعرضني لالحنراف والتحفظ عليهم خالل فترة إيداعهم يف املؤسسات التابعة هلا كإجراء       
 يتمع، هي الوزارة املعنية بتنفيذ الربوتوكول االختيار    تدبريي ملعاجلة هذه الفئة  وإعادة إصالحهم وإدماجهم يف ا   

 . 1979يناير   / كانون الثاين 7ضمن االختصاص املمنوح هلا وفق مرسوم إنشاء الوزارة الصادر يف 

 .يرجى تقدمي معلومات عن خمصصات امليزانية لتنفيذ الربوتوكول االختياري    . 2السؤال  

يذ مشروع  الربتوكول فإننا نود التوضيح أنه مبراجعة جدول االحنراف     فيما يتعلق مبخصصات امليزانية لتنف  .2
، تبني أنه مل يتم ضبط أي من اجلرائم اليت أشار إليها   2006-2004املرفق طي هذا التقرير وذلك عن الفترة 

 . مشروع الربوتوكول ومن مث ال توجد هتاك ميزانية خمصصة ملواجهة مثل هذه القضايا

دمي معلومات عن التدابري املتخذة لنشر املعلومات املتعلقة بالربوتوكول االختياري،        يرجى تق . 3السؤال  
 .وتشمل جعله جزءاً من التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية، دون أن تقتصر على ذلك     

الطلبة والطالبات حبقوق مت تطوير املناهج الدراسية التابعة لوزارة التربية لتشمل نشر الثقافة الوطنية وتعريف   .3
إىل   " بالدي الكويت "اإلنسان اليت كفلتها املواثيق الدولية والدستور حيث مت إضافة مقرر التربية الوطنية وآخر بعنوان  

. مرحلة الدراسة االبتدائية حيث يدرس هذان املقرران من الصف الثالث االبتدائي وعلى مدى ثالث سنوات دراسية  
يتم تدريس مقرر الدستور وحقوق اإلنسان حيث يتم  تعريف الطلبة والطالبات بأهم احلقوق  ويف املرحلة الثانوية 

 . والواجبات اليت كفلها الدستور وكذلك اإلعالنات واالتفاقيات العاملية حلقوق اإلنسان

يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت أحكام الربوتوكول االختياري مدرجة بالكامل يف                                 . 4السؤال   
وعلى وجه اخلصوص،          .   احمللي، وإذا مل تكن كذلك فريجى تقدمي معلومات عن التدابري الالزمة إلدراجها                          القانون   

 عاماً أو إشراكهم          18يرجى حتديد ما إذا كانت هناك أي أحكام قانونية جترم التجنيد القسري ألشخاص دون سن                                   
 . يف األعمال القتالية من قبل قوات مسلحة غري اجليش الكوييت                    
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د التأكيد أن ما تضمنه الربوتوكول االختياري من قضايا متعلقة بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        ونو .4
واجلرائم املماثلة قد روعي يف التشريعات الوطنية، حيث مينع كل من قانون اجليش والتجنيد اإللزامي والتطوع يف     

ولقد ورد .   االلتحاق يف أي من هذه اجلهاتسلك أفراد الشرطة وغريها من هو دون الثامنة عشرة من العمر من  
 . من تقرير دولة الكويت املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  6 و5 و4ذلك تفصيال يف الصفحات 

جتنيد    /يرجى تقدمي معلومات عن الكيفية اليت حيمي ا التشريع الكوييت من إشراك                            . 5السؤال     
قبل مجاعات مسلحة، من بينها اجلماعات املسلحة اليت جتند املقاتلني عرب                     األطفال يف حاالت الرتاع املسلح من         

 .احلدود 

تعترب التشريعات الكويتية من هو دون سنة الثامنة عشرة ناقص األهلية أو عدميها إذا كانت سنه دون السابعة                                       -5
 منه جيرم       185-179 يف املواد    وعلى ضوء ذلك جاء قانون اجلزاء الكوييت        .  ومن مث تكون إرادته إما معدومة أو معيبة          

اختطاف هذه الشرحية من اتمع أو تقييد حريتهم أو التصرف م ومن مث يعترب إخراجهم من البالد إىل دول أخرى                                        
وإذا ما اقترف ذلك بإشراكهم يف عمليات مسلحة ضمن مجاعات إرهابية أو ميليشيات                              .  جرمية يعاقب عليها القانون         

أحد رعايا دولة الكويت وخيضع إىل أحكام املواد                 )  املتهم   (متتد إليهم طاملا كان مرتكب الفعل               فإن طائلة قانون اجلزاء         
 .  من قانون اجلزاء    13 و12 و11

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عما إذا كانت الكويت تتحمل مسؤولية الوالية القضائية       . 6السؤال     
 عاماً يف القوات املسلحة أو استخدامهم    15ل دون سن خارج اإلقليم بشأن جرمية احلرب املتمثلة يف جتنيد أطفا  

وفيما يتعلق بالوالية القضائية خارج اإلقليم أيضاً، يرجى حتديد ما       . من أجل االشتراك الفعلي يف األعمال القتالية   
 عاماً 18إذا كان باستطاعة احملاكم الكويتية إصدار أحكام قضائية يف حالة التجنيد القسري ألشخاص دون سن            
ويرجى   . أو إشراكهم يف األعمال القتالية إذا ارتكبت هذه اجلرمية خارج الكويت من قبل مواطن كوييت أو ضده              

كذلك توضيح ما إذا كان مثة شرط يقتضي التجرمي املزدوج يف مثل هذه اجلرائم، يف حالة حتمل مسؤولية الوالية                 
 .القضائية خارج اإلقليم 

الكويت تتحمل مسؤولية الوالية القضائية بشأن جرمية احلرب املتمثلة يف جتنيد   فيما يتعلق مبا إذا كانت دولة   -6
أطفال دون سن اخلامسة عشرة أو األعمال القتالية فإننا حنيل إىل ما جاء يف إفادتنا عن السؤال السابع من البند أوال    

اء األطفال واستغالل األطفال يف املواد الختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغ  اواخلاص بالربوتوكول
 من قانون اجلزاء تنظم األحكام اخلاصة باالختصاص املكاين لقانون اجلزاء    13 إىل 11 حيث أن املواد من  اإلباحية

 . والوالية القضائية على اجلرائم  املرتكبة وفق نصوصه

كرية يف الكويت والقوات     يرجى تقدمي معلومات عن الصلة القائمة بني املدارس العس   . 7السؤال  
املسلحة الكويتية، ال سيما بشأن اخلطوات املتخذة حرصاً على عدم تعريض األطفال املسجلني يف املدارس           

 . عاما18ًالعسكرية بأي حال حلاالت نزاع مسلح أو تشجيع جتنيدهم يف القوات املسلحة قبل سن       
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والقوات املسلحة الكويتية نود التأكيد أنه ال توجد يف     فيما يتعلق بالصلة بني املدارس العسكرية يف الكويت    -7
وعليه فال ينطبق ما جاء يف الربوتوكول    . الكويت مدارس عسكرية تستقبل من هو دون  الثامنة عشرة من العمر      

 .االختياري على دولة الكويت يف هذا الشأن

 يف نظام روما األساسي يرجى إبالغ اللجنة ما إذا كانت الكويت تعتزم أن تصبح طرفاً    . 8السؤال  
 عاماً يف القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم    15للمحكمة اجلنائية الدولية اليت جترم جتنيد األطفال دون سن   

 ).8 من املادة `26`)ب(2الفقرة (من أجل االشتراك الفعلي يف األعمال القتالية بوصف ذلك جرمية حرب    

 .يت قد وقعت على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنشري يف هذا اخلصوص أن دولة الكو  -8

فيما يتعلق باحلماية القانونية لألطفال طاليب اللجوء والالجئني واملهاجرين، مبن فيهم الذين     . 9السؤال  
ة قد يكونون جندوا أو استخدموا يف األعمال القتالية خالفاً ألحكام الربوتوكول االختياري، يرجى إبالغ اللجن           

 وبروتوكوهلا لعام  1951ما إذا كانت الكويت تنظر يف أن تصبح طرفاً يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام        
1967.  

ويف هذا اخلصوص تود هذه الوزارة اإلفادة بأن دولة الكويت، إميانا منها بعدالة وإنسانية قضية الالجئني، قد   -9
ايري اإلنسانية املطبقة يف هذا الصدد، وانتهجت يف سبيل ذلك مبدأ عدم   تعاملت مع هذه القضية اإلنسانية وفقا للمع

 .الرد، أي عدم ترحيل أو إبعاد الشخص إىل بلده الذي قدم منه إذا ثبت احتمال تعرض للخطر   

 منه على حظر تسليم الالجئني  46كما نود أن نشري إىل أن دستور دولة الكويت قد نص يف املادة     -10
 . السياسيني

إضافة إىل ما تقدم، تضمنت االتفاقيات الدولية املتعلقة بتسليم ارمني أو بالتعاون القضائي والقانوين اليت و -11
أبرمتها دولة الكويت مع دول أخرى على الصعيد الثنائي أو تلك املربمة يف نطاق مجاعي أو على الصعيد اإلقليمي 

 التسليم فيما يتعلق باجلرائم السياسية وفقا للشروط  واليت أصبحت تشريعات وطنية كويتية أحكاما تقضي حبظر      
 . الواردة يف تلك االتفاقيات

 بتوقيع اتفاقية تعاون ومقر مع مفوضية األمم   1996ومن اجلدير بالذكر أن دولة الكويت قد قامت يف عام   -12
سامية من خالل مكتبها يف دولة  املتحدة  السامية لشؤون الالجئني مت فيها حتديد املهام اليت تضطلع ا املفوضية  ال   

الكويت، حيث يقوم مكتب املفوضية السامية بدور هام يف محاية ومتابعة أحوال الالجئني عن طريق التعاون والتشاور 
مع احلكومة الكويتية بتوفري احلماية الدولية لالجئني وغريهم من األشخاص الذين خيضعون لواليتها وفقا لنظامها 

ارات األخرى ذات الصلة املتعلقة باملفوضية السامية اليت اعتمدا اجلمعية العامة ويسعى إىل إجياد       األساسي ووفقا للقر
احللول الدائمة ملشاكلهم عن طريق  تسهيل عودم الطوعية إىل بالدهم األصلية أو عن طريق إدماجهم يف جمتمعات    

، بتنظيم وتوفري املساعدة اإلنسانية  لالجئني، علما     كما تقوم املفوضية السامية، بالتعاون مع احلكومة  . وطنية جديدة
  ألف دوالر وذلك حسب 200بأنه أدرج يف ميزانية وزارة اخلارجية الكويتية دعما سنويا للمفوضية السامية يبلغ  

 .422ما نص عليه قرار جملس الوزراء رقم  
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ة االتصال بكافة الالجئني واألشخاص     كما تسهل احلكومة الكويتية ملفوضي مكتب املفوضية السامية إمكاني  -13
 .الذين خيضعون لوالية املفوضية وفقا لنظامها األساسي

أما على املستوى الدويل فقد حرصت دولة الكويت على دعم اجلهود الدولية واإلنسانية املبذولة لرفع وإزالة  -14
لى تقدمي الدعم املادي واملعنوي ألنشطة   املعاناة اليت يواجهها الالجئون يف شىت أحناء املعمورة،  فدأبت دائما ع    

املفوضية السامية لشؤون الالجئني ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن     
 . ، واللجنة الدولية للصليب األمحر) األونروا(

دولة الكويت على تقدميها علما بأن ما تقدم يعترب جانبا من جوانب اخلدمات والتسهيالت اليت دأبت    -15
 وحرصت ةفلطاملا حاربت الكويت املمارسات الالإنساني.  لالجئني يف جمال تعاملها اإلنساين مع هؤالء األشخاص

 .دوما على الوفاء بالتزاماا الدولية 

 من الربوتوكول االختياري، يرجى تقدمي معلومات عن خدمات الفرز      7وفيما خيص املادة  .  10السؤال  
ة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي واخلدمات األخرى املتاحة لألطفال اندين أو املستخدمني يف األعمال      وإعاد
 . القتالية

إن ما تقدمه الدولة من برامج وأنشطة ومن خدمات اجتماعية ونفسية وتعليمية وصحية ومعيشية وأمنية   -16
   .لربتوكول االختياريلألطفال ضحايا اجلرائم تشمل األطفال الذين عين م ا

أو دولية يف     /يرجى حتديد ما إذا كانت الدولة الطرف تشارك يف أي أنشطة تعاون إقليمية و       . 11السؤال   
 .جمال تنفيذ الربوتوكول االختياري  

لالطالع  على مشاركات دولة الكويت يف احملافل الدولية خبصوص القضايا اليت تناوهلا الربوتوكول، انظر    -17
 . اخلاص ذا املوضوعاملرفق 

وأخريا نود التنويه بأن دولة الكويت ممثلة بكافة اجلهات وبشكل خاص وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  -18
لن  تألو جهدا يف تقدمي كافة الضمانات القانونية  حلماية األطفال من إساءة استغالهلم يف أي شكل من أشكال   

نها ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف  املواد إلباحية  اجلرائم، وعلى وجه اخلصوص ما يتعلق م
وتنظر  .   كما أا لن تألو جهدا يف توفري كافة اخلدمات إعادة إدماجهم يف اتمع . وإشراكهم يف الرتاعات املسلحة

اية حىت وإن ترتب على سوء    دولة الكويت هلذه الشرحية من اتمع باعتبارها ضحية للجرمية متتد إليهم  خدمات الرع    
استغالهلم ختلف أو إعاقة ذهنية أو جسمانية أو نفسية، حيث يتوىل الس األعلى لشؤون املعاقني تقدمي اخلدمات هلذه    

 . الفئة

_ _ _ _ _ 

 


