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الردود اخلطية املقدمة من دولة الكويت على قائمة املسائل املتصلة بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق          
 بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     املتعلق ب الطفل

تشمل بيانات مصنفة  (، )إن كانت متاحة (يرجى تقدمي بيانات إحصائية مفصلة،    -1السؤال  
 : بشأن ما يلي 2006 و2005 و2004عن األعوام ) حبسب اجلنس وفئة العمر واملناطق احلضرية والريفية 

عنها خبصوص بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وتقدمي       عدد احلاالت املبلغ  )أ( 
 معلومات إضافية عن نوع املتابعة لنتائج هذه احلاالت، مبا يف ذلك املقاضاة وسحب الدعاوى ومعاقبة الفاعلني؛      

 د؛ عدد األطفال املتاجر م إىل الكويت ومنه وعدد األطفال املتاجر م داخل البل   )ب( 

 9عدد الضحايا من األطفال الذين تلقوا مساعدة للتعايف وتعويضات وفقاً ملا تنص عليه الفقرتان  )ج( 
 . من الربوتوكول االختياري  9 من املادة 4و

لالطالع على البيانات اإلحصائية املفصلة اخلاصة بإدارة رعاية األحداث بشأن كافة اجلرائم وتصنيفاا عن    -1
 .، انظر املرفق اخلاص ذا املوضوع2006 و2005 و2004األعوام  

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن اخلطوات اليت قامت ا الدولة الطرف لسن قانون        . 2السؤال   
خاص باألطفال، مبا يف ذلك معلومات حتدد ما إذا كانت أحكام الربوتوكول االختياري ستعالَج بالكامل يف              

 .هذا القانون

 بشأن رعاية األحداث من أهم التشريعات الوطنية اليت تعين بتوفري احلماية   1983 لعام 3قم يعترب القانون ر -2
ينشئ القانون املذكور هيئة لرعاية األحداث دف إىل     .  والضمانات القانونية لألطفال الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة

كما يتضمن القانون املذكور النص  . ت اجتماعيةمحاية األطفال املعرضني لالحنراف وذلك من خالل إيوائهم يف مؤسسا    
ومن التشريعات    . الذي يقوم مبتابعة حالة احلدث عندما يتم اإلفراج عنه حتت شرط   ) مراقب السلوك(على إنشاء منصب   

ة  الذي يوفر بيئ) 1977 لعام 83القانون رقم  (الوطنية الصادرة حلماية األطفال قانون احلضانة العائلية الصادر  مبرسوم 
. وتقوم األسرة، نيابة عن الدولة،  بتوفري الرعاية االجتماعية والنفسية هلم     . أسرية طبيعية هويل الوالدين ومن يف حكمهم 

وباإلضافة إىل تلك التشريعات يتضمن  قانون اجلزاء الكوييت عددا من النصوص اليت توفر احلماية لألطفال من سوء 
ويغطي  جممل ما ذُكر يف تلك التشريعات والنصوص املواد واألحكام  . الستغاللاالستغالل اجلنسي وغريها من أشكال ا 
ومع ذلك وإمعانا يف توفري احلماية هلذه الفئة من اتمع أجنزت الدولة، ممثلة يف   . اليت يتضمنها الربوتوكول االختياري

ن هذا املشروع نصوصا تشدد العقوبة على وقد تضم. وزارة العدل، مشروع قانون جيرم االجتار بالبشر وريب املهاجرين 
 . املتهم إذا كان الضحية طفال ، إذ قد تصل  العقوبة  إىل حد اإلعدام 

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتَّخذة إلنشاء نظام فعال جلمع البيانات املتعلقة بالقضايا اليت         . 3لسؤال ا
 .يغطيها الربوتوكول االختياري   
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تصة ضمن قطاع الرعاية االجتماعية يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل تتوىل إجراء الدراسات  توجد إدارة خم      -3
وقد قامت الوزارة مؤخرا باختاذ    . واالحتفاظ باإلحصاءات واملعلومات املتعلقة باجلرائم اليت يكون األحداث ضحيتها   

 . ار إليها الربوتوكول االختيارياإلجراءات الالزمة الستحداث نظام معلومات يتناول القضايا اليت أش

يرجى تقدمي معلومات عن اعتمادات امليزانية احملددة لتنفيذ أحكام الربوتوكول        . 4السؤال  
 . االختياري

    .     سيتم  إرسال اعتمادات امليزانية فور توافرها -4

 .لطرفيرجى بيان الوضع القانوين للربوتوكول االختياري يف تشريعات الدولة ا      . 5السؤال  

فيما يتعلق بالوضع القانوين للربوتوكول االختياري يف تشريعات الدولة فإننا حنيل إىل ما جاء يف سياق   -5
 من تقرير دولة الكويت حول   20-17، و 4 -1الرد على السؤال الثاين وإىل التفاصيل الواردة يف  الصفحات    

 تطبيق أحكام      أنونشري أيضا إىل  .لربوتوكول االختياري التدابري اليت اختذا الدولة لتنفيذ وأعمال أحكام وبنود ا
ما  تنص على واليت من الدستور 70  املادة يف نطاق اآللية املقررة يف دولة الكويت يتم يف الربوتوكول االختياري

 : يلي

اهدة    يربم األمري املعاهدات مبرسوم ويبلغها جملس األمة فورا مشفوعة مبا يناسب من البيان ، وتكون للمع   " 
 وأن معاهدات الصلح والتحالف، واملعاهدات  ، اجلريدة الرمسية يف والتصديق عليها ونشرها إبرامهاقوة القانون بعد 

 أو ثرواا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة، ومعاهدات  الدولة بأراضياملتعلقة 
 امليزانية أو يف حتمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غري الواردة ليتاالتجارة واملالحة ، واإلقامة، واملعاهدات 

 حال أن تتضمن املعاهدة شروطاً   أي يف زوال جيو  لقوانني الكويت جيب لنفاذها أن تصدر بقانون،  تعديالتتضمن
   . "سرية تناقض شروطها العلنية

ت هلا قوة القانون داخل الكويت فيخاطب ا    تربمها دولة الكوياليت هذه املادة أن املعاهدات  ويتبني من -6
 .بأحكامهاالكافة ويلتزم القضاء الكوييت 

 يصبح  ، االنضمام الدستورية إجراءات  إمتام، وبعد  الربوتوكول االختياري  إىل الكويت وبانضمام  -7
 الدولة يفلسلطات واهليئات  تلتزم به كافه ا   واليت البالد يف من القوانني الوطنية الكويتية املعمول ا الدستور جزءا 

 . على اختالف مستوياا  
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 إال   وملزمة نافذة معاهده ،ال تصبح أي  سبق بياا أعالهواليت الكوييت من الدستور 70وفقا حلكم املادة  -8
 حددت على سبيل احلصر املذكورة  كما أن املادة   . الدستورية ومن مث نشرها باجلريدة الرمسية  اإلجراءات  إمتامبعد 
 .   يتعني صدورها بقانون  اليتعاهدات امل

والنشر يعترب مرحلة أخريه من مراحل التشريع ، الغرض منه شهره من قبل السلطة التنفيذية حىت ميكن     -9
 ويعمل ا بعد شهر إصدارها  تاريخ  منأسبوعنيويتم نشر القوانني باجلريدة الرمسية باللغة العربية خالل . تنفيذه 

 .  القانون يفبنص خاص   متديد هذه املدة أو تقصريها   جيوزو. من تاريخ نشرها  

يرجى إخطار اللجنة بأي تدابري معتمدة لكشف حاالت بيع األطفال وبغاء األطفال        . 6السؤال  
 .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واالتجار م والتحقيق يف هذه احلاالت     

يف الكشف عن حاالت بيع األطفال  وبغاء األطفال واستغالل األطفال          تتمثل التدابري اليت تتخذها الدولة -10
طرفا ) الطفل( يف املواد اإلباحية بإنشاء جهاز خمتص بإجراء التحريات على اجلرائم اليت ترتكب ويكون احلدث 

 وذلك  ولقد نص على إنشاء هذا اجلهاز وبيان اختصاصاته قانون األحداث . فيها أال وهو جهاز شرطة األحداث
كما تعترب املدرسة واألسرة إحدى األدوات اليت يتم من خالهلا كشف احلاالت اليت  .  منه31 و1يف املادتني 

فهذه األجهزة جمتمعة وما يقوم به مراقب السلوك من متابعة . تعرض احلدث لالحنراف ومن مث ارتكاب اجلرمية
الختبار القضائي تعترب مبثابة تدابري وقائية دف  احلدث املفرج عنه حتت شرط والوقوف على سلوكه خالل فترة ا

 . من الوقوع يف شراكها) الطفل( إىل كشف اجلرمية قبل وقوعها ومحاية احلدث  

يرجى إعالم اللجنة مبا إذا كان من احملتمل أن تقوم الدولة الطرف بإقرار اختصاصها    . 7السؤال  
، وخباصة عندما ترتكَب   4مجيع احلاالت املشار إليها يف املادة    باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري يف      

 .اجلرمية يف اخلارج وتكون الضحية من رعايا الكويت  

 منه احلاالت اليت تسري فيها أحكامه على اجلرائم   13 و12 و11     يتضمن قانون اجلزاء يف املواد   -11
تكب كله أو بعضه خارج اإلقليم وانتقلت آثاره إىل الدولة     املرتكبة  خارج  إقليم الدولة طاملا كان الفعل ارم أر   

أو كان املتهم كوييت اجلنسية وارتكب فعال خارج  إقليم الدولة، وكان جمرما حسب القانون الكوييت وقانون   
ووفقا لنصوص هذه املواد، إذا كان الضحية طفال من رعايا دولة الكويت  . الدولة الذي ارتكبت فيه اجلرمية

جلرمية يف نطاق ما نصت عليه املواد املشار إليها، فإن القانون الكوييت واحملاكم الكويتية يكون هلا          وكانت ا
االختصاص يف مثل هذه اجلرائم، كما نود التوضيح أن مشروع قانون االجتار بالبشر واملعد من قبل وزارة العدل      

طنية وهى اجلرائم اليت ترتكب يف األحوال قد نص صراحة على االختصاص القانوين والقضائي باجلرائم  عرب الو
 :التالية

 يف أكثر من دولة واحدة؛   )  أ (  
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 يف دولة واحدة ولكن مت اإلعداد أو التخطيط أو التوجيه أو اإلشراف عليها يف دولة أخرى؛  ) ب( 

 يف دولة واحدة عن طريق مجاعة إجرامية منظمة متارس أنشطة إجراميـة  يف أكثر من دولة؛ ) ج( 

 . يف دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إىل دولة أخرى أو أكثر    )  د( 

يرجى تقدمي معلومات عن قواعد تسليم اجملرمني، وخباصة معلومات حتدد ما إذا     -8السؤال  
ويرجى على وجه  .  منها2 من الربوتوكول االختياري، ال سيما الفقرة     5كانت الدولة الطرف تطبق املادة    

ات عن اتفاقات املعاملة باملثل، الثنائية أو املتعددة األطراف، املتعلقة بتسليم اجملرمني مع          اخلصوص تقدمي معلوم
 . حتديد ما إذا كانت هذه االتفاقات تطبق يف احلاالت املتعلقة باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري   

 منه بيان     16اخلصوص تناول يف الصفحة  نود أن نشري إىل أن تقرير دولة الكويت السابق والذي قدم ذا        -12
ما يتعلق بقواعد تسليم ارمني ، كما أن دولة الكويت قد ارتبطت بعدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية ومجاعية يف جمال   
القضاء والقانون، حيث إن هذه االتفاقيات حتقق مبدأ التعاون الدويل يف سرعة الفصل يف القضايا وتسهل كذلك          

 سواء علي املستوى اجلنائي أو املدين وأي جمال أخر، وجترم أيضا احلاالت املشار إليها يف هذا   إقرار العدالة
 . الربوتوكول االختياري 

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن التدابري املتَّخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال   -9السؤال  
حل الدعوى اجلنائية للتحقق من عدم معاملتهم    ضحايا األفعال اليت حيظرها الربوتوكول االختياري يف مجيع مرا    

كمجرمني، وخباصة معلومات عن القواعد واملمارسات املتعلقة حبماية األطفال الضحايا املطلوبني للشهادة يف    
 .القضايا اجلنائية 

 ، يف شأن األحداث ومذكرته اإليضاحية، والالئحة الداخلية   1983 لعام 3      وفقا ألحكام القانون رقم   -13
 7، واملرسوم الصادر يف   2004 لعام 42إلدارة رعاية األحداث والدور التابعة هلا وفقا للقرار الوزاري رقم    

 بشأن اختصاص وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، تدخل فئة األطفال ضمن نطاق  1979يناير  /كانون الثاين 
 يف املادة  1983 لعام 3األحداث رقم من تتعامل معهم إدارة رعاية األحداث حيث أشار قانون إدارة رعاية   

احلدث املنحرف  ) ب (كل ذكر وأنثى مل يبلغ من السن متام الثامنة عشرة؛ والفقرة    : احلدث) أ (األوىل منه، الفقرة 
كل حدث أكمل السابعة من العمر ومل يبلغ الثامنة عشرة وارتكب فعال يعاقب عليه القانون حيث تقدم هلم       : 

ادا إىل أن رعاية األحداث ووقايتهم من االحنراف وعالج مشكالم يف سن مبكرة ورعاية          الرعاية املناسبة استن 
املنحرف منهم هي خط الدفاع االجتماعي األول ضد اجلرمية، حيث إن احلدث ميثل النواة األوىل للثروة البشرية   

ي وإمناء قدرام يف إطار محاية  اليت هي عماد التنمية االجتماعية يف أي بلد، وذلك دف إعادة تكييفهم االجتماع  
تنشأ وفقا ألحكام هذا القانون وختتص بالنظر يف قضايا : (حمكمة األحداث) د( هؤالء األطفال؛ والفقرة  

   ) ه(، وهذه احملكمة اليت ختتص بالنظر يف قضاياهم محاية هلم وإبعادهم عن ارمني الكبار ، والفقرة  )األحداث
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كل جهة حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بدراسة حاله  : مكتب املراقبة االجتماعية
 .األحداث املنحرفني واملعرضني لالحنراف وبتقدمي  تقرير اجتماعي عنهم إىل اجلهات املختصة    

اث،      وتوالت الفقرات اليت تشري إىل كل ما يوفر احلماية لألحداث، ومنها نيابة األحداث وشرطة األحد -14
وهيئة رعاية األحداث، وهى جلنة دائمة ختتص بالنظر يف مشكالت األحداث املعرضني لالحنراف وتوجيههم إىل  

كما نص القانون نفسه يف مواده املختلفة على إنشاء الدور املختلفة إليواء من تصدر حبقه  . أماكن الرعاية املناسبة
وقد أشار . ة وهى احلفاظ على حقوق هؤالء األطفال  كل ذلك من خالل نظره شامل  .  العقوبة كي يتم تنفيذها  

القانون يف بابه الثاين إىل التدابري والعقوبات، فأكدت املادة اخلامسة منه أنه ال يسأل جزائيا من مل يبلغ السابعة من         
آلتية يف العمر وقت ارتكاب اجلرمية ومل يكمل اخلامسة عشرة من العمر جناية واضحة يأمر القاضي باختاذ التدابري ا 

 : شأنه

  التوبيخ ؛        -1  

  التسليم ؛ -2  

  االختيار القضائي؛ -3 

  اإليداع يف مؤسسة الرعاية االجتماعية لألحداث؛-4 

 . اإليداع يف مأوى عالجي -5 

 : 7املادة 

 .يكون التوبيخ بتوجيه اللوم والتأنيب إىل احلدث على ما صدر منه وحثه على السلوك القومي  -       

 : 8املادة 

يكون االختبار القضائـي بوضع احلدث يف بيئـتـه الطبيعيـة حتت إشراف وتوجيه مراقب السلوك  -      
وذلك بأمر من حمكمة األحداث حيدد فيهــا الشروط الواجب مراعاـا ومدة االختبار على أن ال تتجاوز       

 .السنتني ، وعلى أن تتم إجراءاته مبكتب املراقبة االجتماعية   

 : 10املادة 
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حملكمة األحداث أن تأمر بإيداع احلدث يف إحدى املؤسسات املناسبة املعترف ا من وزارة       -  
الشؤون االجتماعية والعمل لغرض إيواء ورعاية األحداث املنحرفني واألحداث املعرضني لالحنراف، فإذا كان   

 .احلدث ذا  عاهة يكون اإليداع يف مؤسسة مناسبة لتأهيله 

  : 11دة  املا

إذا تبني حملكمة األحداث أن احلالة الصحية للحدث املنحرف أو املعرض لالحنراف تستدعي          -  
الرعاية أو العالج الطيب،  فلها أن تقرر إيداعه مؤسسة صحية مناسبة هلذا الغرض للمدة اليت تستدعي حالته   

ية واالجتماعية، على أن يعاد النظر يف أمر هذا    الصحية البقاء فيها حتت اإلشراف الطيب املطلوب وفقا للتقارير الطب
 .   التدبري إذا تبني للمحكمة أن حالته الصحية أصبحت تسمح بذلك  

 : 12املادة 

إذا أرتكب احلدث الذي تقل سنه عن مخس عشرة سنة جرميتني أو أكثر لغرض واحد مرتبطة ببعضها            -      
 .ذي ارتكبه يعترب جرائم متعددة وجب احلكم عليه بتدبري واحد مناسب    ارتباطا ال يقبل التجزئة أو إذا كان الفعل ال  

 : 13املادة 

 . ينتهي التدبري حتما مىت بلغ سن احلدث إحدى وعشرين سنه    -       

 : 14املادة 

إذا ارتكب احلدث الذي أكمل اخلامسة عشرة ومل يكمل الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها  ) أ (  
 س املؤبد، حكم عليه القاضي باحلبـس  مدة ال تزيد عن عشر سنوات؛   اإلعدام أو احلب

إذا ارتكب احلدث جرمية عقوبتها احلبس املؤقت حكم القاضي عليه باحلبس  مدة ال جتاوز نصف          ) ب( 
 احلد األقصى املقرر قانونيا؛ 

ا ال جياوز نصف احلد    ال يعاقب احلدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة باحلبس أو مل تقترن إال  مب) ج( 
 .األقصى للغرامة املقررة للجرمية اليت ارتكبها احلدث 

 : 15املادة 
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 .ال حتسب أحكام حمكمة األحداث ضمن السوابق يف صحيفة احلالة اجلنائية  - 

أهتم القانون مبعاقبة كل من أخفي حدثا أو دفعه للفرار وذلك حرصا من مشرع هذا القانون         -
 .دث على احلفاظ على احل

   : 20املادة 

     يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من أخفي حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا ألحكام هذا 
 .القانون أو دفعه للفرار أو ساعد على ذلك

 : على ما يلي21وأكدت املادة  

عقوبة املنصوص عليها  مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اجلزاء، يعاقب بنفس ال -      
من املادة األوىل من هذا القانون كل من  ساعده أو       ) ج( يف املادة السابقة عن األعمال املنصوص عليها يف الفقرة        

 . حرضه على سلوكه أو سهل له بأي وجه ولو مل تتحقق حالة التعرض لالحنراف فعال 

ذا استعمل اجلاين مع احلدث وسائل إكراه   وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات إ  -       
أو ديد أو كان من أصوله أو املتولني تربيته أو رعايته أو كان ممن هلم سلطة عليه أو كان احلدث مسلما إليه    
مبقتضى القانون ،  دف منع الكبار من إكراه الصغار لالحنراف أو استغالهلم أو إجبارهم على ارتكاب اجلرائم         

 .املختلفة 

 :  على ما يلي  29فاظا من املشرع على خصوصية احلدث أكـدت املـادة  وح

جتري حماكمة احلدث بغري عالنيــة ، وال جيوز أن حيضرها إال احلدث  وأقاربه والشهود واحملامون      )   أ(  
 ومراقبو السلوك ومن جتيز له احملكمة  احلضور بـإذن خاص ؛  

اكمة بنفسه واالكتفاء  حبضور وليه أو وصية نيابة عنه ،      حملكمة األحداث إعفاء احلدث من حضور احمل) ب( 
 على أن  حيضر احملكمة مراقب السلوك؛ 

حملكمة األحداث، عند الضرورة، النظر يف القضية يف غياب احلدث، على أن  جيري إفهام احلدث مبا مت يف     ) ج( 
 .غيبته من إجراءات حفاظاًً عليه   

 :ما يلي   منه على  30وأكد القانون يف املادة 
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 .  للحدث املنحرف املتهم يف جناية أو جنحة أولوية احلق يف أن يوكل من يدافع عنه  - 

 وإذا كان احلدث متهما بارتكاب جناية ومل يوكل هو أو وليه حماميا للدفاع عنه، وجب على احملكمة   - 
جنحة فيكون ندب حمام للدفاع   أما إذا كان احلدث متهما بارتكاب     . أن تنتدب من احملامني من يقوم ذه املهمة  

 . عنه جوازيا للمحكمة ، وذلك إلعطائه الفرصة الكاملة للدفاع عنه  

 إن القانون ال ينظر إىل هؤالء األحداث على أم جمرمون بل إم صغار دفعتهم الظروف االجتماعية    - 
ة األحداث قبل الفصل يف أمر  على حمكم:  على ما يلي  22وتنص املادة   . اخلاصة م إىل ارتكاب هذه املخالفة 

احلدث اخلاضع ألحكام هذا القانون إحالته إىل مكتب املراقبة االجتماعية للتحقق من حالته اجلسمية والعقلية 
 . والنفسية واالجتماعية املتصلة بأسباب احنرافه أو تعرضه لالحنراف   

   : 33املادة 

 النظر يف أي وقت من احلكم أو األمر الصادر منها     للمحكمة اليت أصدرت احلكم على احلدث أن تعيد  -      
بإائه أو تعديله بناء على طلب نيابة األحداث على أن يرفق ذا الطلب التقارير اليت ترفع إليها من اجلهات        

  مىت  رئي أن  التدبري احملكوم به ال يالئم حالة احلدث، وال جيوز عند إعادة النظر احلكم    ثاملختصة برعاية األحدا 
 . بغري التدابري الواردة يف هذا القانون 

وإضافة إىل ذلك فقد كفلت . كل ما سبق ذكره هو يف إطار محاية حقوق األطفال واحلفاظ عليهم      -15
كافة  احلقوق هلؤالء  )  حقوق وواجبات الرتالء (الالئحة الداخلية إلدارة رعاية األحداث يف الباب السابع املعنون      

 . ااألحداث خالل إيوائهم هل

 حقوق وواجبات الرتالء -الباب السابع

  حق احلدث يف معاملة إنسانية واحملافظة على كرامته من قبل مجيع العاملني  يف املؤسسة االجتماعية؛ -1 

ويعامل الرتالء معاملة عادلة  وتقدم هلم كافة اخلدمات  .  ال يعرض احلدث لإليذاء املعنوي أو البدين  -2 
 .ييز بسبب اجلنسية أو الدين  أو اللون أو املذهب  والربامج واألنشطة دون مت

 . كل منهما حنو اآلخر  وتصحيح موقف   تعمل املؤسسة على تعزيز صلة احلدث بأسرته  -3 

 حق احلدث يف زيارة أسرته له وأقاربه وحماميه يف الدار، ومن يأذن له مشرف  الدار أو من ينوب -4 
 .عنه بإذن خاص من اللجنة الفنية   
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ال جيوز حرمان احلدث من زيارة أسرته له يف الدار إال يف أضيق احلـدود أو  لدواعي أمنية وملصلحة   -5 
 .الرتيل وبقرار من اللجنة الفنية للدار

 حق احلدث يف احلصول على البيانات وسري اإلجراءات ومواعيد اجللسات املتصلة بالتهم املوجهة إليه   -6 
 . انه  مبا حيقق استقراره النفسي واطمئن 

 احلق يف تلبية احتياجات احلدث املشروعة عن طريق الدار وعن طريق أسرته يف إطار  اللوائح والنظم  -7 
 .والقرارات املعمول ا يف الدار ويف ضوء اإلمكانيات املتاحة للدار   

حق احلدث يف عدم نشر أي معلومات أو صور ألي جهة إعالمية أو خارجيــة عنه بصورة تؤدي      -8 
لتعرف على هويته أو جنسيته أو منطقة سكنه أو مدرسته أو جهة عمله أو ظروف أسرته إال جلهات          إىل ا

 . االختصاص املعنية بدراسة حالته أو بالتحقيق معه أو بالنظر يف قضيته   

 حق احلدث يف اإلفصاح عن شكـواه ومتطلباتـــه أو احتياجاتـه مبقابلة األخصائيني املختصني   -9 
 .و من يطلب مقابلته وفقا للنظم  واللوائح املعمول ا أو مشرف الدار أ

 حيق للحدث إخطار سفارة دولته أو إخطـار مجعيــة اهلالل األمحر  أو مجعية الصليـب األمحر أو -10 
ول غريها من اجلهات أو املنظمات الدولية مبا ييسـر لـه االتصال بأسرته عن طريق إدارة الدار وفقا للنظم واللوائح املعم   

 . ا 

 يتمتع احلدث يف مجيع األحوال  جبميع احلقوق والضمانات اليت كفلها الدستور والقوانني -11 
 .واالتفاقات واملعاهدات املعمول ا يف الدولة، ومنها اتفاقية حقوق الطفل 

  حق احلدث يف العالج وإذا ثبت فيما بعد أن الرتيل يعاين من أي أمــراض سارية أو من إعاقة-12 
كلية أو مرض عقلي فيتم حتويله إىل جهة االختصاص حسب قرارات اللجنة الفنية للدار ومقتضيات قانون    

 .األحداث 

 حق احلدث يف أن توفر له خزانة حلفظ ممتلكاته اخلاصة وحقه يف  أن توفر له  الضروريات املعيشية -13 
 .من مسكن وملبس ومأكل وكذلك  النظافة  وغريها من اخلدمات

 حق احلدث يف متابعة دراسته االبتدائية أو املتوسطة أو غريها استكماال ملراحل التعليم اليت وصل   -14 
 .إليها 
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 .  حق احلدث يف إبداء الرأي يف الربامج واألنشطة املطلوب مشاركته فيها  -15 

 . حق احلدث يف التهيئة النفسية واالجتماعية عند مشاركته يف أي نشاط أو  برنامج   -16 

 .  حق احلدث يف املشاركة أو تقييم الربامج واألنشطة دوريا لتقدير مدى  االستفادة منها  -17 

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن التدابري املتَّخذة لدعم املساعدة الدولية فيما يتصل    -10السؤال  
ها الربوتوكول    بالتحقيقات أو الدعاوى اجلنائية أو دعاوى التسليم املرفوعة بشأن اجلرائم اليت يغطي  

 . االختياري

فيما يتعلق بالتدابري املتخذة لدعم املساعدة الدولية فيما يتصل بالتحقيقات أو الدعاوى اجلنائية،  نود أن نشري إىل     -16
 أن دولة الكويت قد ارتبطت كما.  تعاون دولة الكويت مع اإلنتربول يف مجيع القضايا املتعلقة ذا الربوتوكول االختياري  

اتفاقيات ثنائية وإقليمية ومجاعية يف جمال القضاء والقانون، حيث أن هذه االتفاقيات حتقق مبدأ التعاون الدويل يف           بعدة 
سرعة الفصل يف القضايا وتسهل كذلك إقرار العدالة سواء علي املستوى اجلنائي أو املدين وأي جمال أخر، وجترم أيضا        

 .ختيارياحلاالت املشار إليها يف هذا الربوتوكول اال

يرجى تقدمي مزيد من التفاصيل عن التدابري املتَّخذة ملنع اجلرائم املشار إليها يف    -11السؤال  
ويرجى أيضاً تقدمي تفاصيل عن التدابري اليت، إن وِجدت، ترمي إىل توعية اجلمهور   . الربوتوكول االختياري  

 .يها يف الربوتوكول االختياري   عموماً، مبن فيه األطفال، باآلثار الضارة للجرائم املشار إل  

 199 إىل  185أما بالنسبة ملنع اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري فقد تناولت املواد من       -17
من قانون اجلزاء جترمي عمليات االجتار باإلنسان وجرائم العرض اليت تقع عليه واستغالله يف أعمال الدعارة والبغاء    

كما جتدر اإلشارة إىل أن مشروع قانون االجتار بالبشر قد شدد   .  هذه املواد إىل األطفالحيث ميتد نطاق تطبيق
 . العقوبة عن اجلرائم املشار إليها أعاله عندما ترتكب يف حق األطفال   

ليها يف  أما فيما يتعلق بتقدمي معلومات إضافية عن التدابري املتخذة لتوعية األطفال باآلثار الضارة للجرائم املشار إ    -18
الربوتوكول االختياري، فنجد أن إدارة رعاية األحداث تم باجلانب الوقائي قدر اهتمامها باجلانب العالجي، وذلك من  
خالل تعاوا مع اجلهات املعنية ذا األمر، الرمسية منها واألهلية، ووزارة األعالم والصحف، واإلذاعة، والتلفزيون،    

 . ؤون اإلسالمية والداخلية، وذلك من خالل  تنظيم ندوات لتوعية اجلمهور مبختلف فئاته ووزارة التربية واألوقاف والش

يرجى موافاة اللجنة مبعلومات حمدَّثة عن تدابري املساعدة إلعادة االندماج يف اجملتمع،       -12السؤال  
واعتمادات امليزانية    والتعايف اجلسدي والنفسي، املتاحة لضحايا اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري      

 .اليت خصصتها الدولة هلذا الغرض  
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    فيما يتعلق بالتدابري املساعدة إلعادة االندماج يف اتمع، تقوم  دولة الكويت، ممثلة بوزارة الشؤون      -19
. االجتماعية والعمل، ومن خالل املؤسسات االجتماعية، بتلبية كافة االحتياجات للرتالء فيها مبن فيهم األطفال 

وتشمل اخلدمات اليت تقدمها الوزارة خدمات ايوائية ومعيشية من مأكل  وملبس وخدمات تعليمية وصحية من 
قبل اختصاصني، وأخرى تأهيلية يتم من خالهلا تنمية قدرات الرتالء وتطوير مواهبهم ومؤهالم يف جوانب 

 اتمع جسديا ونفسيا، هناك عدة      ويف سبيل إعادة إدماج هذه الفئة يف    . متكنهم من االعتماد على أنفسهم   
مؤسسات تقوم بتقدمي االستشارة النفسية واالجتماعية لألطفال وذويهم كمكتب اإلمناء االجتماعي، واملركز    
اإلقليمي للطفولة واألمومة، وإدارة اإلرشاد النفسي واالجتماعي بقطاع الرعاية يف الوزارة، وكذلك إدارة تنمية  

وفضال عن ذلك يساهم قانون احلضانة العائلية بشكل كبري  . ا املوزعة يف احملافظات الستاتمع من خالل مراكزه
يف إدماج األطفال يف اتمع حيث يهيئ هلم بيئة أسرية طبيعية تتوىل احتضام وتقدمي الرعاية هلم مبختلف إشكاهلا        

حلاضنة إلعانتها يف توفري الرعاية الالزمة  وتقوم هذه األخرية بتقدمي املساعدة املالية لألسرة ا  . نيابة عن الدولة
 .لألطفال

يرجى اإلفادة مبا إذا كان العاملون املعنيون بتعايف األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص     -13السؤال  
عليها يف الربوتوكول االختياري وإعادة إدماجهم يف اجملتمع يتلقون تدريباً خاصاً، ال سيما يف اجملالني القانوين        

 . والنفسي

فيما يتعلق بتأهيل العاملني املعنيني بتعايف األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري،       -20
تنظم  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل دورات متخصصة لإلحصائيني االجتماعيني والنفسيني وكافة العاملني املعنيني   

 . برعاية الفئات اخلاصة

- - - - - 

 

 

  


