
اتفاقية حقوق الطفل

 CRC            األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-41321     100507    100507 

 

  حقوق الطفلةنجل

  من١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة 
  من الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقوق الطفل املتعلق٨املادة 

 النـزاعات املسلحةباشتراك األطفال يف 

 ٢٠٠٦التقارير األولية للدول األطراف املقرر تقدميها يف عام 

 ∗∗ ∗الكويت

 
  ]    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان  ١٣ [ 

 

                                                      

    ً                                                         َّ                  ً                        وفقـاً لـلمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل حترَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل                  ∗
  .                                              إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة

  .                                    ميكن الرجوع إىل املرفقات يف ملفات األمانة ∗∗

 

Distr. 
GENERAL 

CRC/C/OPAC/KWT/1 
24 April 2007 

ARABIC 
Original: ARABIC 



CRC/C/OPAC/KWT/1 
Page 2 

 

 تقرير دولة الكويت األول حول تنفيذ بنود الربوتوكولني االختياريني 
 امللحقني باتفاقية حقوق الطفل الدولية

   ".                 املنازعات املسلحة               اشتراك األطفال يف  /"                  الربوتوكول االختياري - ١ 

   ".                                                   بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية  /"                  الربوتوكول االختياري - ٢ 

           بالنسبة   ٨              من املادة     ١                                                                 ً                     واملقـدم للجنة حقوق الطفل الدولية باجلمعية العامة لألمم املتحدة تنفيذاً للفقرة              
               تقدم كل دولة    "                         واللتان تنصان على أن       .                    ة للربوتوكول الثاين           بالنسب   ١٢              من املادة     ١                            للـربوتوكول األول والفقرة     

                                                                   ً                                              طرف يف غضون سنتني من دخول هذا الربوتوكول حيز التنفيذ بالنسبة هلا تقريراً إىل جلنة حقوق الطفل توفر فيه                   
       األحكام                                                                                                             معلومـات شـاملة عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام الربوتوكول مبا يف ذلك التدابري املتخذة لتنفيذ                  

   ".                          املتعلقة باالشتراك يف التنفيذ
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 املقدمة

     ١٠٤                         وصدور املرسوم األمريي رقم     ١٩٩١                                                             لقد كان توقيع دولة الكويت على اتفاقية حقوق الطفل عام          
  -                                                        أصدق دليل على االهتمام الذي توليه دولة الكويت              ١٩٩١       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٥           بتاريخ       ١٩٩١        لسـنة   

           خاصة وأن -                                                             فولة وحرصها على الرعاية الالزمة والرفاهية للطفل يف دولة الكويت       بالط-                     وعلى أعلى املستويات   
                                                                                                     التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل جاء يف ظروف غري عادية بالنسبة لدولة الكويت حيث كانت حينها يف األشهر       

                    باء كثرية تتمثل يف                                                                                                األوىل الـيت أعقبت التحرير من نري االحتالل العراقي وكان على عاتق الدولة مسؤوليات وأع              
                                                                                                      إعـادة اإلعمـار وحمو آثار العدوان الغاشم ومتابعة قضايا األسرى واملفقودين وغريها من األمـور اجلسام على        

   ).  إخل    ...            اجتماعية -           اقتصادية -       سياسية  (                 كافـة املستـويـات 

        التفاقية                                                                                             ولكـن مع كل ذلك مل تنس الكويت الطفولة ومل تتذرع بتلك الظروف للتنصل من االنضمام                  
  .    ١٩٨٩                                                                                                   حقوق الطفل الدولية فكانت من أول الدول املوقعة على االتفاقية اليت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام

          بانضمام     ٢٠٠٤     مارس  /       آذار   ١٥                   الصادر بتاريخ        ٢٠٠٤        سنة     ٧٨                                      لـذا فإن صدور املرسوم األمريي رقم         
     وبيع    ) (                                  اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     (                 باالتفاقية بشأن                                                  الكويـت إىل الـربوتوكولني االختياريني امللحقني                دولـة   
                                                            أمر غري مستغرب فهو يأيت يف إطار االهتمام بالطفل ومحايته            )                                                    واسـتغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية         ل       األطفـا 

         ً   اجتماعياً -        ً  نفسياً-   ً دياً        اقتصا-     ً جنسياً  (                                                                         وتعزيـز حقوقه يف كافة اجملاالت ومحايته من االستغالل بكافة صوره وأشكاله          
  .                                                          والنأي به عن احلروب والرتاعات ليتمتع حبقه يف حياة آمنة مستقرة   )   إخل    ... 

                                                                                         وألن دولة الكويت سبق وقدمت تقريرها األول حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي اشتمل على  
                                           ومساحتها وعدد السكان وفئاهتم العمرية                  موقع الدولة  "                                                         املعلومات األساسية حول الدولة الطرف يف االتفاقية مثل         

  .∗ "                                                                                                والنظام االقتصادي والسياسي ومعلومات حول السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتشريعات الوطنية

                                                                 ً       ً                         وألن الـربوتوكولني ميكن أن يطلق عليهما صفة اخلصوصية كوهنما يتضمنان بنوداً وحقوقاً لألطفال يف                
  .  ية                     البغاء ويف املواد اإلباح

                على التعريف   -                                                       ولكونه األول حول الربوتوكولني املشار إليهما أعاله         -                               لذا سوف يقتصر تقريرنا هذا       
                                                                                                        بالقوانني والتشريعات الوطنية اليت حتكم هاذين اجملالني ومقارنة ما هو معمول به من القوانني الوطنية وما تدعو إليه 

  .                                             بنود الربوتوكولني مع توضيح مواطن القصور إن وجدت

 

 

                                                      

                                                                              رير دولة الكويت املودع لدى اللجنة الدولية حلقوق الطفل األول للحصول على                                ميكـن العودة إىل تق     ∗
  .                                        مزيد من املعلومات األساسية حول دولة الكويت
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                                  اجلهات اليت أشرفت على إعداد التقرير

                                                                     ً                                        أعـدت التقرير إدارة املرأة والطفولة بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل نظراً لتوقف عمل اللجنة العليا                
                  ً      ً                                                                                      للطفل واألسرة مؤقتاً متهيداً إلعادة تشكيلها وقد استعانت اإلدارة باجلهات ذات العالقة املباشرة باملوضوع وهي               

   ".                                 إدارة الشؤون القانونية بالوزارة-                 وزارة الداخلية -              وزارة الدفاع "

                                                                                                   كمـا خاطبت اإلدارة اجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة ببنود الربوتوكولني لتزويدها باملعلومات              
   :                                           املطلوبة واليت تقع ضمن بنود الربوتوكولني ومنها

                   املشروع التوعوي   -                            ة لتقدم الطفولة العربية                       اجلمعية الكويتي  -                                         املركز الشبه اإلقليمي للطفولة واألمومة       ( 
      وزارة  "                            مكتب االستشارات األسرية     -                 وزارة الصحة    -                   وزارة التخطيط    -  "     غراس "                             الوطين للوقاية من املخدرات     

                          اللجنة الوطنية لشئون    -                 مكتب الشهيد    -                          مكتب اإلمناء االجتماعي     -                                    اهليئة العامة للشباب والرياضة      -  "      العدل
   ).             وزارة اإلعالم-                  احلضانة العائلية -  ن               األسرى واملفقودي

  تقرير دولة الكويت األول-   ً أوال  

                                                                                                       حـول الـتدابري اليت اختذهتا دولة الكويت لتنفيذ وإعمال أحكام وبنود الربوتوكول االختياري التفاقية                
             معية العامة                                            ، املقدم للجنة حقوق الطفل الدولية باجل       "                                         بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة      "             حقوق الطفل   

                             تقدم كل دولة طرف يف غضون       "                                     من الربوتوكول اليت تنص على أن         ٨              من املادة     ١                  ً              لألمـم املتحدة تنفيذاً للفقرة      
                                                          ً                                                  سنتني بعد دخوهلا هذا الربوتوكول حيز التنفيذ بالنسبة هلا تقريراً إىل جلنة حقوق الطفل توفر فيه معلومات شاملة        

                                                                              الربوتوكول مما يف ذلك التدابري املستمدة لتنفيذ األحكام املتعلقة باالشتراك                                                 عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام     
   ".               باحلروب والتجنيد

  :                                                                                      وسوف نستعرض فيما يلي بنود الربوتوكول وما يقابلها يف الدستور والقوانني والتشريعات الكويتية 

                         اشتراك األطفال يف املنازعات  "                                                من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن  ٢   و ١           تدعو املواد  - ١
                                                                                                      املسلحة إىل اختاذ مجيع الدول األطراف كافة التدابري املمكنة لضمان عدم اشتراك األفراد دون سن الثامنة عشر يف      

   ".                                         القوات املسلحة وعدم خضوعهم للتجنيد اإلجباري

                 زئية واليت أولت                                                                                        وهـذا املطلـب متحقق من خالل القوانني والتشريعات الكويتية ذات العالقة هبذه اجل              
       ً     ً                                                            ً                                اهتماماً كبرياً لألطفال ومحايتهم من خالل حظرها الشتراكهم يف املنازعات املسلحة وفقاً ملا ورد يف القانون رقم          

  :                ً  يف من يقبل ضابطاً ٣                             بشأن اجليش حيث اشترطت املادة     ١٩٦٧       لسنة   ٣٢

  .                   أن يكون كوييت اجلنسية - ١ 

  .        ميالدية                                      أن يكون قد أمت من العمر إحدى وعشرين سنة - ٢ 
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            ً     ً                                                                          أن يكـون الئقـاً صـحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة                - ٣ 
   ".              قرار من الوزير "         العسكرية 

   :                                                                من القانون ذاته يف شأن ضباط الصف واألفراد يشترط يف املتطوع ما يأيت  ٤٠                    وكما ورد يف نص املادة  

  .                   أن يكون كوييت اجلنسية - ١ 

  .                                                                مت من العمر مثاين عشر سنه ميالدية ومل يتجاوز سنه ست وعشرون سنه ميالدية            أن يكون قد أ - ٢ 

            ً     ً                                                                          أن يكـون الئقـاً صـحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة                - ٣ 
   ".              قرار من الوزير "         العسكرية 

                     مة العسكرية اإللزامية                 بشأن تنظيم اخلد    ١٩٨٠       لسنة    ١٠٢                                          ومل يشذ قانون اخلدمة اإللزامية االحتياطية رقم  
                                                                           اخلدمة اإللزامية واجب فرض على كل كوييت أمت الثامنة عشرة من عمره ومل              "                                    عن تلك القاعدة فقد نص على أن        

                                                                                                         يتجاوز الثالثني وهو واجب وطين حتتمه سالمة الوطن واحلفاظ على كيانه وجيوز مبرسوم تكليف الكويتيات غري                
                                                                        ن عمرهن ومل يتجاوزن الثالثني باخلدمة اإللزامية على أن يكون التكليف                                                 املتزوجات الاليت أمتمن الثامنة عشرة م     

   ".             يتفق بطبيعتهن

             بشأن وقف       ٢٠٠١ /    ١٥١٨    ً                                                                             علماً بأن هذا القانون مت إلغاءه برمته من خالل إصدار القرار الوزاري رقم               
         تطبيقه                                        وذلك بسبب وجود صعوبات ومشاكل حالت دون    ١٩٨٠ /   ١٠٢                                   العمل بباب أحكام املرسوم بقانون رقم 

   .                                                                حيث مت إعفاء الكويتيني من اخلدمة العسكرية بصورة مؤقتة غري حمدده املدة

                                          اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة فقره       "                                  من الربوتوكول االختياري بشأن       ٣                        كمـا تدعـو املـادة        - ٢
             لثامنة عشرة                                                                                             الدول األطراف إىل وضع سن تطوع لألشخاص يف القوات املسلحة الوطنية إىل ما بعد سن ا                 ٢  ،  ١

                                                   وهذا األمر منصوص عليه يف القوانني الكويتية ذات          "                                        ً       ً            وتـأمني محاية خاصة هلم ومنع فرض التطوع قسراً أو جرباً          
                                             على أنه يشترط فيمن يرغب بالتطوع أن يكون قد     ١٩٦٧       لسنة   ٣٢                 من القانون رقم   ٤٠   و  ٣٧                     العالقة حيث نصت املواد 

  :     يلي                                              ملتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف اخلفراء ما         يشترط يف ا  :   ٣٧                        أمت مثاين عشر سنة نص املادة 

  .                   أن يكون كوييت اجلنسية - ١ 

  .                                أن يكون قد أمت من العمر عشرين سنه - ٢ 

            ً     ً                                                                          أن يكـون الئقـاً صـحياً للخدمة العسكرية ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة                - ٣ 
   ".              قرار من الوزير "         العسكرية 

                                               ال تنطبق على دولة الكويت ألنه ال يسمح بالتطوع يف  ٣           من املادة  ٣  ،  ٢    رات         ً                  واستناداً إىل ما سبق فإن فق 
  .                                                                            العمل العسكري ملن هم دون الثامنة عشرة فتسقط بالتبعية الضمانات اخلاصة هبذا الوضع
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                      إىل منع اجملموعات املسلحة  "                                                    من الربوتوكول اخلاص باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  ٤           تدعو املادة  - ٣
                                                                                            دول األطراف املتميزة عن القوات املسلحة الرمسية إىل منع استخدام األطفال يف احلروب وتطالب الدول باختاذ     يف ال

                                                                               وهو األمر الذي ال ينطبق على دولة الكويت اليت يقتصر العمل احلريب فيها              -  "                                  إجراءات عملية لتعميم هذا املنع    
                                               الكويت جمموعات مسلحة أخرى والكويت دولة سالم                         وال يتواجد بدولة      ،                  القوات املسلحة  -                    على وزارة الدفاع    

  .                                        كما ال يوجد فيها ميليشيات مسلحة على اإلطالق  ،                      والسيادة فيها القانون

  :                                             يف فقراهتا الثالث إىل أن تقوم كل دولة طرف باختاذ ٦           تدعو املادة  - ٤

               نطاق واليتها؛                                                                    مجيع التدابري القانونية واإلدارية لكفالة تنفيذ وإعمال أحكام الربوتوكول يف  ) أ ( 

                          نشر مبادئه على نطاق واسع؛  ) ب ( 

  .                                   تسريح األشخاص اجملندين يف األعمال احلربية  ) ج ( 

        العالقات                اخلاص بتنظيم    ١٩٦١       لسنة  ٥                       فقد نص القانون رقم    ٦           من املادة     )  أ (                        فـيما خيـص الفقـرة        -
          الكويت يف           ة حملاكم                مىت ثبتت الوالي     " ٩                                             ً                      القانونـية والواليـة القضـائية يف دولة الكويت وفقاً للمادة            

   ".        أمامها                                                                         العالقات القانونية طبقت هذه احملاكم القانون الكوييت يف اإلجراءات الواجب أتباعها

  .                             ّ                                                       إذن القانون الكوييت هو الذي يكّيف املسألة حبيث خيضع احلكم يف هذه املسائل ضمن واليته القضائية

                                 دئ وأحكام هذا الربوتوكول على نطاق                    فإنه قد مت نشر مبا ٦         من املادة   )  ب (                 أما ما خيص الفقرة  -
                                                                                             واسـع حيـث نشر باجلريدة الرمسية إضافة إىل أنه قد مت تعميم الربوتوكول على كافة اجلهات               

  .                         املعنية واملتخصصة هبذا الشأن

                                                   واخلاصة بتسريح األشخاص اجملندين يف األعمال احلربية فكما  ٦         من املادة   )  ج (               فيما خيص الفقرة  -
                                                                        يوجد جتنيد ملن هم دون سن الثامنة عشرة وكما سبقت اإلشارة إىل وقف                                   سبق وذكرنا بأنه ال     

  .                                قرار اخلدمة اإللزامية ملدة غري حمدودة

                                                                               من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات  ٧           تدعو املادة  - ٥
                                                     بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي لألشخاص                                                   إىل اختاذ الدول األطراف مجيع التدابري اخلاصة       "          املسـلحة   

                                                         ذلك أن دولة الكويت وكما سبقت اإلشارة هي دولة سالم            "                                                   الواقعني ضحايا أفعال تناقض بنود هذا الربوتوكول      
                    بل كانت وما زالت      .                                                                                          وحمـبة ومل يتضمن تارخيها على مدى ثالثة قرون ما ميكن أن يوصف بالعدائية أو اإلغرار               

                                                                                   ووئام وهلا مواقف مشهودة يف حماربة الرتاعات واحلفاظ على السالم واألمن يف العامل خاصة يف حميطنا            داعية سالم  
  .             اخلليجي والعريب

                                                                         ً                   وحىت يف أصعب الظروف إبان فترة الغزو العراقي لدولة الكويت مل تلجأ الدولة أبداً يف جتنيد األطفال أو  
                                                          ا تتعلق بوجود دولة وشعب لذا فقد هب املواطنني بعفوية                                                            استخدامهم يف حرب التحرير ولكن لعظم املصيبة كوهن       

                                                                                                للدفاع عن بقائهم وسيادة دولتهم وشرعيتهم ومحلوا السالح للمقاومة دون ختطيط أو تنظيم وكان من آثار ذلك 
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                                                                ً                                                تعرض العديد منهم لألسر أو االستشهاد أو الفقدان وكان أشد األمور وطأةً على نفوس أهايل دولة الكويت قتل                  
                                                                                                   اطـنني دون وجـه حق أمام ذويهم خاصة من األطفال فقد شهد العديد من األطفال واملراهقني مقتل ذويهم              املو

                                                                 ً                                                وأسـرهم والتنكيل هبم وكذلك األمر بالنسبة لآلباء والزوجات مما ترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة األثر يف                  
                                  جهودها ملواجهة تلك االنعكاسات                                                                               نفوسـهم امـتدت لسنوات الحقة بعد التحرير وقد استنفرت الدولة آنذاك           

                                                       وأنشأت العديد من املراكز النفسية واالجتماعية وتصدى         .                                                      االجتماعـية والنفسـية اخلطرية اليت مل بألفها اجملتمع        
                                                                                                 العديد من املختصني إىل دراسة اآلثار النفسية والصحية واالجتماعية اليت نتجت عن كارثة الغزو خاصة لدى فئات 

                                                                                              وكانت املدارس وأندية األطفال املصادر الرئيسية اليت اجته إليها الباحثون لدراسة آثار تلك                                 األطفـال واملراهقني    
  .                          اجلرمية حبق الطفولة واإلنسانية

                                                         املؤسسات واملكاتب البحثية واالستشارية اليت أنشأت بعد التحرير

  :                   مكتب اإلمناء االجتماعي - ١ 

              بإنشاء مكتب     ١٩٩٢ /  ٣٦                 املرسوم األمريي رقم       صدر     ١٩٩٢          أبريل عام  /                            يف احلادي والعشرين من نيسان    
                                                ونص املرسوم األمريي على أن الغرض من هذا املكتب هو     ،                                                 اإلنشـاء االجتماعي كجهة ملحقة بالديوان األمريي      

                                                                                                      جتميع اجلهود وحشد اإلمكانيات املادية والفنية للعمل على معاجلة اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية اليت خلفها 
                                                                                           وإعادة تأهيل الذات الكويتية لتصبح آمنة مطمئنة متارس دورها الطبيعي يف إمناء جمتمعنا               ،               لعراقي الغاشم           العدوان ا 

  .                       وإكمال مسرية البناء فيها

                                                                                      وقد تطور مكتب اإلمناء االجتماعي من حيث الفكر والعمل والتنظيم وأصبح جهة متخصصة يف اإلرشاد    
                                                            ملختلفة سواء يف اجملاالت النفسية أو االجتماعية أو التربوية، ويقوم                    ويتعامل مع املشكالت ا  ،                    النفسي بكافة مدارسه

                                                                                                             بإجـراء البحوث والدراسات العلمية يف هذه اجملاالت كما حتتوي البنية التنظيمية للمكتب على أنشطة عالقات                
  .     سالته                                                                                   عامة واتصال باإلضافة إىل اجلوانب اإلدارية واملعلوماتية املتطورة مبا يتفق مع أهداف املكتب ور

                                     سياسة مكتب اإلمناء االجتماعي بشأن الطفل

                                                                                              هـناك جانبني أساسيني يف سياسة مكتب اإلمناء االجتماعي خبصوص االهتمام بالطفل الكوييت، اجلانب               
  .                                                                                  األول الذي يتمثل يف االستراتيجية املعلنة بينما يتمثل اجلانب الثاين يف اإلستراتيجية الفعلية

                                         االستراتيجية املعلنة ملكتب اإلمناء االجتماعي                  االهتمام بالطفل يف-   ً  أوالً 

                                                                                                  إن اسـتراتيجية العمل اليت يرتكز عليها مكتب اإلمناء االجتماعي تتضمن بوضوح جماالت عمل املكتب                
  ،                                                              ويأيت األطفال يف مقدمة الفئة اليت حتظى باهتمام مكتب اإلمناء االجتماعي  .                        الفرد، األسرة، اجملتمع ككل  :       ممثلة يف

                   ً                                    فاالهتمام بالطفل إذاً منصوص عليه يف استراتيجية عمل          .       الكبار  ،                                    األخرى فهي تشمل الشباب، املرأة                أما الفئات 
                                                                                                     املعين نفسه مت التأكيد عليه يف دليل العمل واخلدمة اخلاصة باملكتب، ومبطالعة هذا الدليل نتبني التأكيد             ،        املكتـب 

                         ً      ً   كما يتضمن دليل العمل حصراً وافياً   ،               لعدوان العراقي                                              ً        على أن األطفال الكويتيني كانوا أكثر الفئات تضرراً جراء ا
                                                                                                             باملشكالت النفسية واالجتماعية والتربوية من حيث نسب انتشارها بني األطفال من واقع دراسات ميدانية، كما               
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                  وتؤكد استراتيجية    .                                                                                         يربز دليل العمل ضرورة االهتمام بعائالت األسرى واملفقودين والشهداء مبا يف ذلك أطفاهلم            
                                وهي الربامج اإلرشادية اليت تعىن       "              إرشاد األطفال  "                                                          مل على أن اخلدمات اإلرشادية اليت يقدمها املكتب تتضمن             الع

                                                                                                           بتشـخيص األمراض املعرفية والنفسية والسلوكية اليت أصابت األطفال الكويتيني بسبب صدمة العدوان العراقي              
                                           ويهدف إرشاد األطفال إىل مساعدة هؤالء األطفال                                                   وأثرت على اجتاهاهتم وتصرفاهتم يف البيت واملدرسة واجملتمع،

                  ً          ً        ً                                      على رعايتهم نفسياً واجتماعياً وتربوياً، ويتأكد املعىن نفسه يف اجلزء            م             ومساعدة ذويه   .                        يف التغلب على معاناهتم   
                     بوجه عام فإن السياسة   .                                                                            الوارد ضمن استراتيجية عمل مكتب اإلمناء االجتماعي حتت عنوان اإلرشاد كعلم ومهنة   

                                                      ً      ً                                               لنة واستراتيجية عمل مكتب اإلمناء االجتماعي توليان اهتماماً واضحاً بالطفل الكوييت سواء بإتاحة اخلدمات                 املع
                                                                                               اإلرشادية املناسبة، أو برصد وحماصرة املشكالت النفسية واالجتماعية والتربوية للطفل، وذلك من خالل البحوث 

  .         والدراسات

                           لفعلية ملكتب اإلمناء االجتماعي                                االهتمام بالطفل يف االستراتيجية ا-     ً  ثانياً 

  )     ٢٠٠٦      مارس   /    آذار (             وحىت اآلن        ١٩٩٢                                                             إن مطالعة ممارسات مكتب اإلمناء االجتماعي منذ إنشاءه عام           
  .                                         تكشف عن أن تلك املمارسات هتتم بالطفل الكوييت

  :                                        وميكن حتديد أهم مظاهر هذا االهتمام فيما يلي 

                 البحوث والدراسات  ) أ ( 

                                                                       تماعي بإجراء عشرات البحوث والدراسات عن املشكالت النفسية واالجتماعية                              قـام مكتب اإلمناء االج     
                                                                                                              والـتربوية اليت تواجه الطفل الكوييت، بعض هذه البحوث مت إجراؤه كنشاط مستقل والبعض اآلخر مت تقدميه يف                  

  :                                                          مؤمترات أو حلقات نقاشية، وفيما يلي أهم تلك البحوث والدراسات

       سنة    ١٧       إىل    ٧                                                 اجتة عن الصدمة عند األطفال يف الكويت من سن                                       دراسة مسحية حول اآلثار الن     -
  .                      وأثره على األسرة واجملتمع

                                                                                         اآلثار النفسية واالجتماعية والتربوية الناجتة عن العدوان العراقي الغاشم على أطفال الكويت من   -
  .     سنة  ١٧     إىل  ٦   سن 

  .                                                  مت توظيف تكنولوجيا التعليم ملعاجلة أطفال األسر املتضررة -

  .                                                      نظرة اهلادفة لعالج آثار العدوان العراقي على سلوك الناشئة  ال -

                                                                                                  املدخل التربوي يف املواجهة الفعالة لردود فعل األطفال حملنة العدوان العراقي الغاشم على دولة               -
  .      الكويت

  .                                                           التغريات السلوكية لألطفال الكويتيني بسبب االحتالل العراقي الغاشم -

  .                        طفولة يف خطر يف مواجهة خطر -
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  .                                                  طرق التدخل ملساعدة األطفال بعد التعرض للصدمة النفسية -

  .                             الرعاية السلوكية ألطفال الكويت -

  .                                              آثار العدوان العراقي على احتماالت انتحار األطفال -

  .                     الروضة بدولة الكويت ل                                                      أثر حرب اخلليج على التوافق النفسي وتقدير الذات لدى أطفا -

                                                        نفصال عن األم الناتج عن صدمة العدوان العراقي لدى                                                اسـتخدام الـتعزيز يف عـالج قلق اال         -
  .      األطفال

  .                    خماوف املواجهة الكالمية -

  .                                                أطفالنا من صدمة العدوان العراقي على الطفل الكوييت -

  .                                     أبناء األسرى والشهداء وحاجاهتم اإلرشادية -

  . ة                                                                   البناء النفسي ألبناء الشهداء وعالقاته ببعض املتغريات النفسية الدميوغرافي -

                         املؤمترات واحللقات النقاشية  ) ب (

  ،                                                                                         اهـتم مكتب اإلمناء االجتماعي بتنظيم ملتقيات علمية ملناقشة املشكالت النفسية واالجتماعية لألطفال   
  :                 وخنص بالذكر ما يلي

                     على دولة الكويت     ن                                                                         املؤمتـر الـدويل األول لآلثـار النفسـية واالجتماعية والتربوية للعدوا            -
  .                                 انصبت معظم حبوث املؤمتر على األطفال   وقد  )     ١٩٩٣      أبريل  /     نيسان

    ).     ١٩٩٣ (        اجملتمع -        األسرة -      الفرد   :                     أزمات ما بعد التحرير  :                    احللقة النقاشية األوىل -

   ).    ١٩٩٣ (                                                           الرعاية النفسية واالجتماعية والتربوية ألسر الشهداء واملفقودين   :                       احللقة النقاشية الثالثة -

   ).    ١٩٩٣ (           سر املتضررة             سيكولوجية األ  :                       احللقة النقاشية الرابعة -

   ).    ١٩٩٩ (                       األسباب والتشخيص والعالج   :               النطق والسمع ت       اضطرابا  :                       احللقة النقاشية العاشرة -

   ).    ٢٠٠٤ (                   إساءة معاملة الطفل   :                           احللقة النقاشية الثالثة عشر -

                  جلسات العصف الذهين  ) ج ( 

   ).    ٢٠٠٥ (                                              جلسات العصف الذهين األوىل حول إساءة معاملة الطفل  -
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              اإلرشاد النفسي      خدمات   ) د ( 

                        اخلدمات اإلرشادية املتخصصة - ١

                                                                                            يقـدم مكتب اإلمناء االجتماعي خدمات إرشادية متخصصة لألطفال، وهذه اخلدمات تؤدى من خالل               
                                                                                                              جمموعة من املراكز، من بينها مركزان متخصصان يف إرشاد األطفال، املركز األول هو مركز تنمية الطفل، وأما                 

                                                     ويتوىل املركز األول تقدمي اخلدمات ذات الصلة بتشخيص          .                     رابات السمع والكالم                                املركـز الثاين فهو مركز اضط     
                                                                                               مشـكالت األطفال ومساعدهتم يف التغلب على تلك املشكالت سواء من خالل اإلرشاد والعالج النفسي أو من          

           ة وتدريبية                                                                                       خالل توعية الوالدين بأساليب التعامل الصحيح مع مشكالت أطفاهلم أو من خالل تنظيم برامج إرشادي
                                                                                  أما املركز الثاين وهو مركز اضطرابات السمع والكالم فهو يعمل على تشخيص احلاالت             .                     ً   للوالدين واألطفال معاً  

                             احلبسة، إبدال احلروف، الشفة      ،                                                                                لتدريـبها وتأهيـلها للتفاعل الطبيعي مع الوسط احمليط، خاصة حاالت التأتأة           
  .               ت الشلل الدماغي                                         األرنبية، اخلنة، كما تعامل املركز مع بعض حاال

               ً     ً                                                    ً                ويضم املركز خمترباً جمهزاً لتحليل اضطرابات الكالم وتشخيصها وعالجها، كما يضم غرفاً جمهزة وأجهزة  
     مركز  (                                                                  باإلضافة إىل ذلك فإن األطفال يتلقون اإلرشاد الالزم من خالل املراكز األخرى   .                   خاصة هبذه االضطرابات

  .                      وذلك حسب متطلبات احلالة  )    وية                                       التقومي النفسي، مركز التغذية الراجعة احلي

                التدريب اإلرشادي - ٢ 

                                                                                                      قـام مكتـب اإلمناء االجتماعي بتنظيم دورات تدريبية متخصصة ذات عالقة وثيقة بدور الوالدين جتاه                 
                                                      األبوة الفعالة، األمومة املتميزة، التفاعل األسري، وكان من   :                                          األطفال، وقد تنوعت موضوعات هذه الدورات مثل

                                                                                        تلك الدورات تعريف الوالدين باملشكالت النفسية واالجتماعية اليت تواجه الطفل، توعية الوالدين             ضمن اهتمامات
          كما تضمن    .                                                                                                 بأسـاليب التعامل مع تلك املشكالت، التعرف على حاجات األبناء، العالقة بني الوالدين واألبناء             

  .                                                   التدريب اإلرشادي دورات متخصصة يف إرشاد األطفال املراهقني

  :     مثل                                                                            هدفت تلك الدورات حتقيق منو متكامل وسليم لألطفال واملراهقني، وتناولت موضوعات حيوية       وقد است 

  .                                        كيفية التعامل مع حاالت الفقدان لدى األطفال -

  .                                                مفهوم املوت والفقدان مبا يناسب إدراك الطفل واملراهق -

  .                                  سيكولوجية احلزن لدى األطفال واملراهقني -

  .     ألطفال                       االضطرابات النفسية لدى ا -

  .                                      معايري فعالية األسرة يف التعامل مع األطفال -

  .                                                             التعامل مع املشكالت الزوجية اليت تنعكس على تربية األطفال وتنشئتهم -



CRC/C/OPAC/KWT/1 
Page 11 

  .                                        تنمية مهارات التفاعل االجتماعي عند األطفال -

  .                          الصدمات النفسية لدى األطفال -

  .                           رد الفعل االكتئايب عند األطفال -

                                                                           ورات من حيث طرق وأساليب التدريب، كما أن بعضها مت من خالل التعاون                                      هذا وقد تنوعت هذه الد     
  .                                         بني مكتب اإلمناء االجتماعي وجهات أجنية متخصصة

                                                                                       بوجه عام فإن مكتب اإلمناء االجتماعي يهتم بالطفل الكوييت سواء على مستوى موجهات العمل واألداء  
                                       والدراسات اليت قام هبا املكتب لرصد وحماصرة                                                          أو عـلى مسـتوى املمارسـة والتنفيذ، فهناك عشرات البحوث     

             وهناك برامج    ،                                                                                          املشـكالت النفسـية واالجتماعية والتربوية لدى األطفال وهناك اخلدمات اإلرشادية املتخصصة           
  .        والعمل                                                                                            التدريب اإلرشادي وكل ذلك يتفق مع رسالة مكتب اإلمناء االجتماعي وأهدافه واستراتيجية اجلديدة يف الفكر

       الشهيد     مكتب  - ٣ 

                     آنذاك بإصدار مرسوم -  )            رمحة اهللا عليه (                       جابر األمحد اجلابر الصباح  /                            تفضل صاحب السمو الراحل الشيخ 
                            الذي يسعى لتحقيق أهداف حمدده   "            مكتب الشهيد "         بإنشاء   ٩١ /  ٣٨      رقم     ١٩٩١      يونيه  /        حزيران  ١٩            أمريي بتاريخ 

                                             عن الوطن وكرامته ورعاية أسرهم وذويهم                                                                      تتمثل بتكرمي شهداء الكويت وختليد بطوالهتم وتضحياهتم يف الدفاع        
  .                                                    يف جماالت احلياة املختلقة واستثمار القيمة العظيمة للشهادة

                                                                                                              وقد جنح املكتب يف طرح وتنفيذ العديد من املشاريع اليت شارك فيها فئات متعددة من اجملتمع وقد كان اهلدف                    
  .       اجملتمع                                 مة العطاء يف احلياة وأمهيته يف ازدهار                                                        من إنشاء مثل هذه املشاريع هو تكرمي الشهيد كوسيلة لتدعيم قي

                                                                                                كما يويل مكتب الشهيد رعاية واهتمام خاصة بأبناء الشهداء وذلك من خالل تقدمي جمموعة من الرعاية          
  :                 هلم واليت تتمثل ب  

                  الرعاية االجتماعية  -   ً  أوالً 

  :                            تنقسم بطبيعتها إىل ثالثة أنواع - 

  . ء                              رعاية خاصة بآباء وأمهات الشهدا  � 

  .                         رعاية خاصة بأرامل الشهداء  � 

  .                               رعاية خاصة بأبناء وبنات الشهداء  � 

      ً                                     ً                                              وحتقـيقاً لنجاح هذه الرعاية فقد كلف املكتب عدداً من االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني              -
                                                                                              لتويل مهمة تقدمي الرعاية وتوفري اخلدمات الضرورية ألسر الشهداء ختللتها العديد من الدورات             
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                     ً          ً                                                   سـاعدهتم وهتيئـتهم نفسـياً واجتماعياً على التكيف مع احلياة منها على سبيل                            التدريبـية مل  
  .                دورة حل املشكالت-                            دورة أسرة الشهيد مع اجملتمع -                   دورة اكتساب مهارات  /     املثال

                  الرعاية االجتماعية  -     ً  ثانياً 

            ربوي وتوفري                                                                                       هتدف هذه الرعاية إىل مساعدة أسر الشهداء يف املدرسة من خالل متخصصني يف اجملال الت               
  .                                                                 املساعدة الضرورية للطلبة ومساعدهتم على حل املشكالت اليت ميكن أن تواجههم

                                                                                                        إن مهـام املتخصصني التربويني تتركز على القيام بالزيارات املدرسية واملرتلية وتوفري العون واالستشارة               
                              الدراسي اللذين مت تكرميهم يف حفل                                                                    الالزمة كان إحدى مثار الرعاية التربوية وجود عدد من املتفوقني يف التحصيل 

              حيث مينحون   -            رمحه اهللا    -                           جابر األمحد اجلابر الصباح      /                                                    خاص يتشرفون فيه بلقاء صاحب السمو الراحل الشيح       
  .                      اهلدايا واجلوائز النقدية

                                                                                                          كمـا تتضمن هذه الرعاية مسامهة املكتب يف إحلاق أبناء الشهداء جبامعة الكويت واهليئة العامة للتعليم                 
  .                                                         طبيقي والتدريب وإرساهلم إىل اجلامعات األجنبية الستكمال دراستهم   الت

               الرعاية الصحية  -     ً  ثالثاً 

                                                                                        تتمثل بوجود تعاون وتنسيق كامل بني املكتب ومجيع فروع اخلدمات التابعة لوزارة الصحة لضمان توفري  
  .     اخلارج                                                                     الرعاية الصحية املطلوبة سواء كان ذلك داخل املكتب أو تطلب األمر توفريها يف 

                الرعاية السكنية  -     ً  رابعاً 

  .      األسر                                                                                        يقوم املكتب بالتعاون مع املؤسسات العامة للرعاية السكنية من خالل تأمني وتلبية العديد من طلبات 

                  الرعاية القانونية  -     ً  خامساً 

                                                                                                   إن حرص املكتب على مساعدة أسر الشهداء من نشأته يف حفظ حقوقهم لدى الغري حيث تقدم العديد                  
  .                                شارات القانونية حملتاجيها هلذه األسر       من االست

                الرعاية الدينية  -     ً  سادساً 

  .                                                                                       أوىل املكتب موضوع الرعاية الدينية أمهية خاصة ملا هلا من أثر نفسي واجتماعي يف حياة ذوي الشهداء 

                  الرعاية الترفيهية  -     ً  سابعاً 

                             م وتوفري مناخ يتسم بالبهجة                                                                             يقوم املكتب بتنظيم جمموعة من األنشطة الترفيهية تستهدف خلق اجلو املالئ           
                                                                                                            ملساعدة ذوي الشهيد يف التكيف مع احلياة وقد تعددت وتنوعت هذه األنشطة لتتناسب مع مجيع الفئات ونذكر                 

  :           منها ما يلي
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  .                    ديوانية آلباء الشهداء -

                                                                                        الـنادي االجتماعي الذي يقدم جمموعة من األنشطة الفنية والرياضية والثقافية تتالءم مع خمتلف      -
  .          ات العمرية    الفئ

  .             املخيم الربيعي -

  .                                                                   تنظيم زيارات ورحالت لألماكن الترفيهية واملرتهات البحرية واملراكز العلمية -

                                  املركز شبه اإلقليمي للطفولة واألمومة - ٤ 

                                                وفق فلسفة شاملة ورسالة عامة يعتمد فيها            ١٩٩٦                                                    تأسس املركز الشبه اإلقليمي للطفولة واألمومة عام         
                                                                                         طة املدروسة وتطبيقها على ضوء خطوات متدرجة وموضوعية لتلبية حاجات الفرد ومتطلبات                               عـلى انتقاء األنش   

   .                                                                                             اجملتمع وتطلعات املستقبل مع تنمية دائمة وواعية للمواهب الفطرية واخلربات املكتسبة واإلمكانيات املادية

              حيث يعد هذا     "     كويت                       مشروع رعاية أطفال ال    "                                                           ومـن أهم املشاريع اليت قام هبا مركز الطفولة واألمومة            
                                                                                                                  املشروع من اخلدمات التربوية اجلليلة اليت قدمت ألبناء الكويت يف أثناء فترة االحتالل فقد اهتم برعاية األطفال                 

                             رئيس برنامج اخلليج لدعم     -             آل سعود     ز                   طالل بن عبد العزي    /                                                    قـبل املـرحلة االبتدائية وقد مت مببادرة مع األمري         
           حيث متت   -                                                               ألوضاع الكويتيني وأسرهم خارج أرض الوطن يف فترة االحتالل                                          مـنظمات األمم املتحدة اإلمنائية    

   ة                                               كافية رمضان للقيام بزيارة الدول اخلليجية والعربي /                                                 املوافقة على ختصيص مليون دوالر هلذا املشروع ومت تكليف د
                     عهد رئيس جملس الوزراء                  ًَ                                                            ومن مث تقدمي تقريراًَ عن نتائج هذه الزيارات لرئيس الربنامج وبعد عرضه على مسو ويل ال

  .                                                             أبدى مسوه استعداد احلكومة الكويتية لتقدمي ما يتطلبه هذا املشروع-          حفظه اهللا -         الصباح             سعد العبد اهللا /     الشيخ

  :                                                 فمن األعمال اليت قام هبا مركز األمومة والطفولة ما يلي 

                   رحلة رياض األطفال                                                                                 افتتاح ثالث مدارس رياض أطفال بالقاهرة والرياض والبحرين مع توفري كتب مل            -
   ).          طفل كوييت ١     ٢٠٠ (                                                           عن طريق املركز التربوي الكوييت بالقاهرة وقد التحق هبذه املدارس 

  .                                 برياض أطفال خاصة ومتت تغطية نفقاهتم  )           طفل كوييت   ٦٠٠ (     إحلاق  -

                                     اللجنة الوطنية لشؤون األسرى واملفقودين - ٥ 

                                                     مباشرة لعالج اآلثار املترتبة على الغزو العراقي                                                               وبشأن إنشائها يف سياق اجلهود اليت بذلت بعد التحرير         
                                                                                                              الغاشم على دولة الكويت وذلك حيث مت إنشاء اللجنة الوطنية لشئون األسرى واملفقودين باملرسوم األمريي رقم                

                                     والذي يسعى إىل توحيد اجلهود وتنظيمها     ١٩٩٢      أغسطس  /    آب  ١٥            ه  املوافق     ١٤١٣      صفر   ١٦         بتاريخ   ٩٢ /   ١٣٣
  :                                                                            نشود يف تأمني عودة األسرى احملتجزين واملفقودين إىل وطنهم وذويهم ويعد من أهم أنشطتها              لتحقيق اهلدف امل

  .                                                                          متابعة تأمني عودة األسرى احملتجزين واملفقودين الكويتيني لدى النظام العراقي للوطن  �
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   ية                                                                                            اختاذ ما يلزم لضمان سالمة هؤالء املواطنني والعمل على محايتهم بالتنسيق مع وزارة اخلارج               �
  .                                    والتعاون مع املؤسسات واملنظمات الدولية

  .                                العمل على رعاية أسر هؤالء املواطنني  �

                     ً                                                                                     وطوال األربعة عشر عاماً اليت تلت حترير دولة الكويت مت بذل العديد من اجلهود إلقناع النظام العراقي                  
  .                                          السابق بتقدمي تفسريات لالستدالل على هؤالء األسرى

                                                                             در على افتقار النظام العراقي السابق للتعاون وما زال هناك أكثر من                                           ولكـن شـهدت الكثري من املصا       
                                                                                                 أسري مل يتم إطالق سراحهم وبعد سقوط النظام العراقي السابق أخذت عملية البحث منحى آخر فأصبح              )    ٦٠٠ (

               ت وحتديد هويتها                                                                                ً          من املمكن حتديد أماكن املقابر اجلماعية والبدء يف العملية الكئيبة لنبش تلك القبور حبثاً عن الرفا
  .    ٢٠٠٥            بداية عام            من رفاهتم حىت  )    ٢١٥ (                                                    وحىت حلظة كتابة هذه السطور مت التأكد بشكل قاطع من هوية 

                                      اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية - ٦ 

                         ً      ً       ً                                                               لقـد اختـذت دولة الكويت دوراً بارزاً وواضحاً يف الفترة اليت تلت حترير دولة الكويت حيث اجتهت                   
                                                    ً     ً                                      ثية تربوية يف اجملاالت اليت فرضتها ظروف العدوان فلقت دوراً فاعالً يف مواجهة اآلثار النفسية                               اجلهود لدراسة حب  

                                       وذلك من خالل تأسيس مشروع املرحوم       -                                                              الـيت جنمـت عن الصدمات العديدة اليت أحاطت بشعب الكويت            
       النامجة                                اليت هتدف إىل التعريف باآلثار        و     ١٩٩٢        عام    ة                                                           مبارك الصباح للجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربي              عبدا هللا  /     الشيخ

  .         العديدة                                                                                           عن احلرب وردة فعل األطفال للصدمات النفسية والقيام على تنوير وتوعية الرأي العام عرب وسائل اإلعالم

                                                                                                    وقـد قامت اجلمعية بدور هام يف مجيع خمتلف الدراسات ورصد وتعميم اآلثار اليت ترتبت على العدوان                
                                                                                      العلمي والتربوي املتعلقة بأثر العنف والصراع على األطفال واليت كانت مصادرها من                                    عـلى املستوى النفسي و    

                                                                     أنشطتها من حيث تنظيمها لسلسلة من احملاضرات التنويرية ألولياء           ع                                            وزارة التربـية والصـحة باإلضافة إىل تنو       
   ة                    تعامل األسرة والروض                                                                                       األمور خبصوص األزمات النفسية النامجة عن احلرب وآثارها على أطفال الكويت وكيفية             

                                        تتعلق باألوضاع التربوية والتعليمية      ة                       كما وضعت خطة شامل    -    ٩٢ /  ٩١                                        معها وكانت على مدار العام الدراسي       
                                                       وحلق ذلك العديد من الدورات التدريبية املتخصصة يف        -                                                       والنفسـية ألطفـال الكويت يف أعقاب الغزو العراقي          

  .                                               الدورات التدريبية من عشرين أخصائي اجتماعي ونفسي                                        قضايا األطفال واحلرب حيث تتكون كل دورة من 

       اشتراك  "                                       الواردة يف الربوتوكول االختياري بشأن        )   ١٧    و   ١٦   ،    ١٥   ،    ١٤   ،    ١٣   ،    ١٢ (                     بالنسـبة لـلمواد      - ٦
                                                                                 فهي مواد تتعلق بإجراءات االنضمام لالتفاقية والتصديق ومواعيد تقدمي التقارير            "                            األطفال يف املنازعات املسلحة   

  .                    إخل من األمور اإلجرائية    ...          واالنسحاب 

_ _ _ _ _ 

 

 


