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  تقرير دولة الكويت األول-ثانياً 

ود حـول الـتدابري الـيت اختذهتا دولة الكويت لتنفيذ وإعمال أحكام وبن            
 الـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء          

 األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية   

 من  ١٢ من املادة    ١املقـدم للجـنة حقوق الطفل الدولية باجلمعية العامة لألمم املتحدة تنفيذاً للفقرة               
 :الربوتوكول اليت تنص على أن

ة طرف يف غضون سنتني من بدء نفاذ الربوتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف    تقـوم كل دول   " 
بـتقدمي تقرير إىل جلنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام هذا                 

 ".الربوتوكول

 :التشريعات والقوانني الوطنية ذات الصلة مبضمون وأهداف الربوتوكول

 من الربوتوكول االختياري اخلاص ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد   ١تدعو املادة    -١
إن اهتمام دولة الكويت    . اإلباحية الدول األطراف إىل حظر بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية            

الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه      ترعى  ( من الدستور والذي يقرر على أنه        ١٠بالطفل قد برز يف املادة      
والقوانني اجلزائية الكويتية متشددة ضد من يقوم بارتكاب جرائم االستغالل ). اإلمهال الذايت واجلسماين والروحي

بكافـة أنواعه فهناك من املواد اجلزائية اليت توضح مدى تشدد املشرع الكوييت وذلك من خالل فرضه لعقوبات                  
 .لى مرتكيب هذه اجلرائم املضطهدة حلقوق الطفولةحازمة وصارمة ع

 من الربوتوكول االختياري ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد            ٢تشـمل املـادة      -٢
اإلباحية على بيان وتوضيح املفاهيم القانونية الدولية للغرض من هذا الربوتوكول سواء ما تعلق ببيع األطفال أو                 

ال بد من اإلشارة هنا إىل أن أحكام وقواعد قانون اجلزاء الكوييت تعد             . يف البغاء أو يف املواد اإلباحية     طفال  اسـتغالل األ  
من األحكام العامة واجملردة بالتايل فهي مل تتضمن ألي تفصيل وال تورد أي من أشكال احلصر للتعريف هبذه اجلرائم على                    

اهيم اليت من شأهنا أن ترتبط بأغراض هذا الربوتوكول وهي     ومـن هـذا املنطلق فإننا سنوضح بعض املف        . حـدة 
 :كالتايل

وسيلة (هو  " باالستغالل" من القانون املدين فإن املقصود       ١٥٩وفقاً للمذكرة التفسريية للمادة      -
يسـتهدف هبا الوصول إىل الطرف الثاين واستغالل ناحية من نواحي الضعف فيه ويعد عيباً من   

 ). عيوب الرضا

 - القسم اخلاص    - الكوييت   ء ألحكـام قانون اجلزاء الواردة يف كتاب شرح قانون اجلزا          وفقـاً  -
 فإن  زمباشرة الفحشاء مع الناس بدون متيي     (هو  " بالبغاء"للدكـتور غنام حممد غنام فإنه يقصد        

 ).ةارتكبه الرجل فهو فجور وإن اقترفته األنثى فهو دعار
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ري ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية  من الربوتوكول االختيا٣تدعو املادة  -٣
. الـدول األطراف إىل اختاذ كافة التدابري الالزمة لتغطية هذه األفعال مبوجب قانوهنا اجلنائي أو قانون العقوبات                

ة يف الربوتوكول واليت    وهـذه املادة متحققة يف كافة التشريعات والقوانني الكويتية ذات العالقة باجلرائم املذكور            
حتمـل يف معظمها نصوصاً قانونية متشددة جتاه معاقبة كل من تسول لـه نفسه اضطهاد حق الطفولة ويتضمن                  
قـانون اجلـزاء الكويـيت عقوبات مغلظة ضد من ميارس أعماالً تضر بالطفل وتستهدف اإلساءة إليه واستغالله           

 من يرعاها ويدافع عن اية هلذه الفئة االجتماعية اليت حتتاج إىلوتضاعف العقوبة كلما صغر سن الطفل لتأكيد احلم
 .حقوقها وفيما يلي استعراض لبعض هذه التشريعات

  :أوالً

إن القانون الكوييت مل يذكر بنص صريح عقوبة جزائية على من يقوم            : يف سـياق بيع األطفال     )أ( 
ويت مطلقاًَ فاملشرع الكوييت أدخل مفهوم البيع ضمن ببيع األطفال وذلك لعدم تفشي مثل هذه اجلرمية يف دولة الك

 على ١٩٧٠ لسنة ١٦ من قانون اجلزاء رقم ١٨٥جرمية االجتار باإلنسانية كالرق ومن هذا املنطلق أتى نص املادة 
وكل من يشتري أو يفرض للبيع أو ، كل من يدخل الكويت أو خيرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق           "أن  

ناًَ على اعتبار أنه رقيق يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز مخسة آالف روبية يهدي إنسا
فقد جرم املشرع الكوييت كل من يعمل على االجتار باألطفال أكان ذلك بالبيع أو          ". بـإحدى هـاتني العقوبتني    

 .بالشراء أو بالعرض للبيع أو باإلهداء على اعتبار أنه رقيق

من واقع  ( على أنه    ١٨٦هذا اجلانب حيث نّصت املادة      :  سـياق االستغالل اجلنسي للطفل     يف )ب( 
 ).أنثى بغري رضاها سواء باإلكراه أو بالتهديد أو باحليلة يعاقب باإلعدام أو احلبس املؤبد

 كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب أفعال        ( من قانون اجلزاء الكوييت فإهنا تقرر        ٢٠٠أمـا املادة     
الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز 
 ألـف روبية أو بإحدى هاتني العقوبتني فإذا كان سن اجملين عليه أقل من الثامنة عشر كانت العقوبة باحلبس مدة           

 . حال كان اجملين عليه أقل من سن الثامنة عشرونالحظ هنا تغليظ العقوبة يف). ال جتاوز سنتني وغرامة

من واقع أنثى بغري إكراه أو هتديد أو ( فتنص على أن ١٩٧٦ من قانون اجلزاء املعدل لسنة ١٨٧أما املادة  
حـيلة وهو يعلم أهنا جمنونة أو معتوهة أو دون اخلامسة عشر أو معدومة اإلرادة ألي سبب آخر وأهنا ال تعرف                     

وهو أمر مالحظ فيه محاية إضافية      ). ذي تتعرض لـه أو أهنا تعتقد شرعيته يعاقب باحلبس املؤبد         طبـيعة الفعل ال   
 . فرضها املشرع الكوييت لغري املدرك منعاً ألي استغالل لـه استناداً إىل عدم فهمه مبدى جسامة اجلرم الواقع عليه

 ما قام هبذا النوع من االستغالل الواقع وال بد من التنويه هنا إىل أن املشرع الكوييت تشدد من جانب إذا         
فإذا كان اجلاين من أصول اجملين عليها        (١٨٧على الطفل من ذوي القرىب أو ممن يتوىل رعايته فقد ورد يف املادة              

أو مـن املتولني تربيتها أو رعايتها أو ممن هلم سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم كانت          
 .وهو أمر قصد فيه املشرع الكوييت توفري محاية أكرب للطفل يف احمليط الذي يفترض األمان فيه). عدامالعقوبة اإل
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يف ضوء التقدم يف جمال الطب يف العامل فقد صدر          : يف سـياق نقل أعضاء الطفل توخياَ للربح        )ج( 
ه إجراء عمليات نقل    حيث أمكن من خالل   " عمليات زراعة الكلى للمرضى   " بشأن   ١٩٨٧ لسنة   ٥القانون رقم   

لألعضاء املرضى سواء من األحياء أو من املوتى وفقاً لعدة بنود قانونية تنظم هذا اإلجراء وحتدد الشروط الواجب 
 .مراعاهتا عند نقل األعضاء من األحياء ومن جثث املوتى

سم حي أو جيوز إجراء عمليات استئصال األعضاء من ج( من ذات القانون على أنه ١حيث دعت املادة    
جثة متوىف وزرعها يف جسم شخص حي آخر هبدف حتقيق مصلحة عالجية راجحة للمحافظة على حياته وذلك                 

 ).وفق الشروط واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون

 من املرسوم بقانون ذاته اخلاص بزراعة األعضاء أو         ٥ و ٤ و ٣ و ٢كمـا ورد العديد من نصوص املواد         
ر اليت توضح الشروط واإلجراءات اليت جيب مراعاهتا عند القيام بعمليات زراعية سواء أكان               جسم آلخ  ننقلها م 

 .املتربع قد رغب يف التربع حال حياته أو مماته

  حال حياة املتربع-أوالً 

 توافر األهلية الكاملة للمتربع؛ )أ( 

 إىل موته أو عدم جواز نقل العضو من جسم آلخر إذا كان استئصال هذا العضو يفضي )ب( 
 يعطل للمتربع عن واجب حىت لو مت ذلك مبوافقة املتربع؛

 .وجوب إحاطة املتربع بكافة النتائج الصحية املترتبة على استئصال العضو املتربع به )ج( 

  حال وفاة املتربع-ثانياَ 

+ ربع الشـروط اليت جيب مراعاهتا عند نقل أعضاء من جثة متوىف وتتمثل بالتحقق من وفاة املت              �
 .موافقة املتربع املتوىف على استئصال عضو من جسمه بإقرار كتايب أو شاهدين

ونالحـظ تشدد املشرع الكوييت يف سياق نقل األعضاء حيث وضع قانون صارم جتاه كل من                 
تسول لـه نفسه نقل أعضاء اإلنسان يف حال مماته دون إذن مسبق من الشخص املتوىف حال حياته أو من 

 من  ١١٠حيث ورد يف املادة     . د ممات املتربع وذلك إلضافة محاية أكرب على حقوق اإلنسان         أقـربائه بع  
 حرمة مكان معد لدفن املوتى أو حلفظ رفاهتم أو          ككل من انته   (١٩٧٦ لسنة   ٣١قـانون اجلزاء رقم     

 حرمة  إلقامة مراسيم اجلنازة أو سّبب إزعاجاًَ ألشخاص اجتمعوا بقصد إقامة مراسيم اجلنازة أو انتهك             
ميت كان عاملاً بداللة فعله يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة واحدة وبغرامة ال تتجاوز ألف روبية أو                  

 ).بإحدى هاتني العقوبتني

 يف سلسلة من ١٩٦٤ لسنة ٣٨قانون العمل الكوييت رقم : يف سياق تسخري الطفل لعمل قسري )د( 
 :املواد متثلت فيما يلي
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 ).شغيل من يقل سنهم عن أربعة عشرة سنة من اجلنسنيحيظر ت: (١٨نص املادة  �

 :بالشروط التالية)  سنة١٨ - ١٤جيوز تشغيل األحداث بني : (١٩نص املادة  �

 احلصول على تصريح من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل؛ `١`

 توقيع الكشف الطيب قبل إحلاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية؛ `٢`

من غري الصناعات واملهن اخلطرة واملضرة بالصحة اليت يصدر هبا قرار أن يكون تشغيلهم  `٣`
 .من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 ).ال جيوز تشغيل األحداث ليالًَ أي من الغروب إىل مطلع الشمس: (٢١نص املادة  �

عـدد ساعات العمل القصوى لألحداث ست ساعات يومياً بشرط عدم           : (٢٢نـص املـادة      �
 ).أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة ال تقل عن ساعةتشغيلهم 

بل تكاد تكون معدومة    " عمل األطفال " هنا إىل أن دولة الكويت ال تنتشر فيها ظاهرة           وجتـدر اإلشارة   
ويعود ذلك لعدة أسباب يف مقدمتها البحبوحة املادية اليت يعيشها اجملتمع الكوييت خاصة وأن عدد السكان قليل                 

ىل حد ما والدولة تتكفل بتوفري مجيع املتطلبات األساسية للفرد الكوييت كما أن التعليم جماناً مما أسهم يف ارتفاع           إ
معـدل االلـتحاق مبراحل التعليم املختلفة إضافة إىل أن الدولة غري زراعية أو صناعية مما ينتفي معه احلاجة إىل                    

 .االستعانة باألطفال يف مثل هذه القطاعات

ـ    يف عدم حاجة األسر إىل تشغيل       ١٩٨٧واملعمول به منذ عام     " قانون املساعدات العامة  "ا يسـهم    كم
أبنائها دون سن الثامنة عشرة حيث تتكفل الدولة عن طريق تقدمي املساعدات املادية اجملزية إىل املواطنني من ذوي    

 أسر  -األرامل  "ية أو صحية متنعهم مثل      اإلمكانـات املادية احملدودة أو الذين لديهم ظروف اقتصادية أو اجتماع          
 ".اخل...  املعاقني  املطلقات  الفتيات غري املتزوجات  الكويتيات املتزوجات من البدون رالسجناء وأس

 :ثانياً

 من الربوتوكول املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف           ٣من املادة   ) ج(وفقاً للفقرة    
بشأن جترمي كل من يقوم أو يعمل على إنتاج أو توزيع أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو                    املـواد اإلباحية    

 .حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل

وحيكم بعقوبة احلبس مدة ال جتاوز سنتني أو ( من قانون اجلزاء على أن ٢٠٤دعت الفقرة الثانية من املادة  
 ).و عرض صوراً أو رسوماً أو مناذج أو أي شيء آخر خيل باحلياءبالغرامة على كل من طبع أو باع أو وزع أ

حيـث تكمـن العلة من جترمي املشرع الكوييت هلذا الفعل أنه يضيف محاية لآلداب العامة اليت ال بد من              
 .احملافظة عليها بأكرب قدر ممكن
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ويف املواد اإلعالنية اليت    ونـرى هنا ضرورة سن تشريعات أكثر حتديداً بشأن استغالل يف املواد اإلباحية               
 .تستغل األطفال خاصة احملتاجني منهم

 :ثالثاً

واملتحفظ عليها من قبل دولة الكويت      " التبين" واملتعلقة ب      ٣ من املادة    ٥أمـا بالنسـبة ملضمون الفقرة        
أن حترمي التبين يف    اسـتناداً إىل حتـرمي الشريعة اإلسالمية للتبين وهو الدين الرمسي للبالد وهنا جتدر اإلشارة إىل                 

اإلسـالم يأيت درءاً للعديد من املشاكل اليت ميكن أن تنتج عن إباحة التبين ومنها اختالط األنساب ومنح حقوق                   
 .ألشخاص ال يستحقوهنا

وهي تؤدي إىل نفس اهلدف الذي يسعى       " الكفالة"ورغم حترمي التبين إال أن اإلسالم وفّر نظاماً آخر هو            
 الذي يطالب بإقرار التبين من خالل توفري احلماية واألمن والعيش الكرمي لألطفال ذوو الظروف إليه اجملتمع الدويل

 ).جمهويل الوالدين واأليتام وأبناء األسر املتصدعة(اخلاصة الذين حرمتهم احلياة من العيش يف أسرة طبيعية مثل 

سىن وهناك آيات كرمية وأحاديث     بل إن اإلسالم كدين حيث على كفالة هؤالء األطفال ومعاملتهم باحل           
 حتث على كفالة األطفال واألجر العظيم       - وهي باملناسبة أمور حتظى بالتقدير والقدسية لدى املسلمني          -شريفة  

 .الذي ينتظر من يقوم برعايتهم

، قدمـت دولـة الكويـت ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل اهتماماً كبرياً بفئة جمهويل الوالدين          
لـت على توفري كافة سبل الرعاية واالهتمام وذلك تطبيقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية واخلاصة برعاية هذه                وعم

الفـئة من خالل خلق التوازن وتقدمي أكرب قدر ممكن من اإلشباع حلاجاهتم العاطفية والنفسية واالجتماعية حىت                 
 .يكون هلذه الفئة القدرة على التأقلم والعطاء واإلنتاج

 املخصصة إليواء ورعاية األطفال من سن يوم إىل عشرة سنوات           ١٩٦١أنشئت دار الطفولة سنة     فقـد    
 سنة لإلناث الذين حرموا من التنشئة الطبيعية من فئة جمهويل الوالدين واألطفال             ١٤للذكـور ومن سن يوم إىل       

د الوالدين أو كالمها أو      األسـر املتصدعة وهي األسرة اليت تعاين من فقدان أو وفاة أو سجن أو مرض أح                يذو
 .وجود نزاع بينهما

 تعين تسليم طفل أو أكثر إىل       ١٩٩٣كإدارة مستقلة يف سنة     " إدارة احلضانة العائلية  "كما أنشأت الدولة     
أسـرة كويتية مسلمة تقوم عن الدولة بإيوائه ورعايته وحتمل مسؤولية تنشئته وفقاً لإلجراءات والشروط الواردة    

 مادة فيها تعريف    ١٥وقد احتوى هذا املرسوم على      ،  بشأن احلضانة العائلية   ١٩٧٧لسنة   ٨٢بالقـانون رقـم     
 ١٥وقد احتوى هذا املرسوم على ، للحضانة وحتديد شروط االحتضان وحتديد اختصاصات بشأن احلضانة العائلية

األخذ بنظام  مـادة فـيها تعريف للحضانة وحتديد شروط االحتضان وحتديد اختصاصات جلنة احلضانة فقد مت                
لتوفري ظروف طبيعية هلذه الفئة تتوفر فيها كافة سبل إشباع حاجات الطفل األساسية وتوفري       " احلضـانة العائلية  "

 .األمن والطمأنينة واحلنان هلا
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 إلنشاء إدارة للحضانة العائلية وذلك بعد       ١٩٩٣ لسنة   ٩٧ صـدر قرار وزاري رقم       ١٩٩٣ويف عـام     
دم إدارة احلضانة العائلية الرعاية االجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية لفئة          فصـلها عن إدارة األحداث وتق     

جمهويل الوالدين ومن يف حكمهم وكذلك أبناء األسر املتصدعة حىت سن العاشرة واإلشراف واملتابعة للمحتضنني               
 .لدى األسر الكويتية

عمل خدمات متعددة لفئة جمهويل الوالدين      وقدمت إدارة احلضانة العائلية بوزارة الشؤون االجتماعية وال        
وأبناء األسر املتصدعة لتوفري كافة سبل الراحة واالهتمام والرعاية من أجل حفظ حقوقهم اليت حرموا منها بسبب 
نشأهتم يف بيئة خمتلفة عن بيئتهم الطبيعية وعدم تواجدهم يف كنف أسرة طبيعية متنحهم كافة حقوقهم اليت يتمتع                  

 .طبيعي مع أسرتههبا الفرد ال

ولكـن كفالة اليتيم أو احتضانه من قبل أسر طبيعية ال يتم ارجتاالً بل وفق شروط قانونية حمددة يستلزم        
توفرها يف األسرة احلاضنة حىت ال يتم استغالل األطفال يف أمور قد تضر هبم صحياً أو نفسياً أو جسدياًَ وقد متثلت 

 احلضانة  ب بشأن طال  ١٩٧٧ لسنة   ٨٢حلضانة وفقاًَ للمرسوم بقانون رقم      الشـروط القانونية املتطلبة يف طالب ا      
 :العائلية ما يلي

 أال يقل عمره عن ثالثني عاماً؛ -

 أن يكون قادراً مالياً على رعاية الطفل احملتضن؛ -

 أن يكون كويتياً مسلماً؛ -

 قلية؛أن يكون هو ومن يقيمون معه خالني من األمراض املعدية واالضطرابات الع -

أن يكون حسن السمعة والسلوك مل يسبق احلكم عليه بعقوبة أو جنحة أو جناية ما مل يكن قد                   -
 رد إليه اعتباره؛

أن يقدم طلب احلضانة على النموذج اخلاص بذلك إىل إدارة احلضانة العائلية حيث جيري لـه                -
بشأنه تقرير يعرض على    حبث شامل للنواحي االقتصادية واالجتماعية والسكنية والنفسية ويعد         

جلـنة احلضانة بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ويكون وكيل الوزارة املساعد املختص نائباً             
، الداخلية، التربية، للرئـيس وتضـم يف عضويتها ممثلني من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل           

 احملتضنني يف أسرهم    الصحة وعضوين من األهايل املهتمني بشؤون األطفال على األبناء        ، العـدل 
احلاضـنة هبدف توجيه األسر وإرشادها ومساعدهتا على تنشئة الطفل تنشئة سوية سليمة ويتم              

 :ذلك من خالل 

 زيارات مرة أسبوعياً خالل الشهر األول من تسليم الطفل؛ `١`

 املتابعة مرة شهرياً خالل العام األول بعد الشهر األول؛ `٢`
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 شهور خالل العام الثاين إذا أثبت توافق الطفل مع األسرة           ٣زيـارة ومتابعة مرة كل       `٣`
 . أشهر بعد ذلك٦تنقص إىل 

 :كما يشترط يف طالب احلضانة توافر عدة شروط متمثلة مبا يلي 

 أن يكون كوييت اجلنسية مسلم الديانة؛ `١`

 أن ال يقل عمرة عن ثالثني سنة؛ `٢`

 حملتضن؛أن يكون قادراً مالياً على رعاية الطفل ا `٣`

 أن يكون حسن السمعة مل يسبق عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف؛ `٤`

 .أن يكون هو ومن يقيم معه خالياً من األمراض املعدية واالضطرابات العقلية `٥`

وتقع على عاتق طالب احلضانة مسؤوليات عديدة باعتباره ولياً على الطفل احملتضن ومسؤول عن مجيع                
 : هذه املسؤوليات وهي كالتايل١٩٧٧ لسنة ٦٦ار الوزاري رقم شؤونه حيث حدد القر

 احملافظة على الطفل بتوفري مجيع احتياجاته املعيشية ورعايته صحياً ونفسياً واجتماعياً؛ `١`

 تأديب الطفل حبسن تربيته دينياً وخلقياً؛ `٢`

 إحلاقه باملدرسة ومتابعة حتصيله الدراسي؛ `٣`

 الطفل الصحية والنفسية    فحلضانة بكافة التغريات اليت تطرأ على ظرو      إخطـار املسؤولني عن ا     `٤`
 والدراسية؛

 إخطار املسؤولني عن احلضانة عند تغيري حمل إقامة األسرة؛ `٥`

 .عدم مغادرة البالد بصحبة الطفل قبل احلصول على موافقة الوزارة `٦`

 .الجتماعية والعمل من خالل إدارة احلضانة العائليةوفيما يلي أوجه الرعاية واحلقوق اليت توفرها وزارة الشؤون ا 

 :اإلثباتات القانونية الرمسية -أوالً 

خيـتص قسـم متابعة شؤون األبناء بإدارة احلضانة العائلية باستخراج واستكمال كافة الوثائق               -
نسية  طبقاً لقانون اجل٣الثبوتـية لألبـناء فهم حيصلون على اجلنسية الكويتية وفقاً للمادة فقرة         

الكويتـية وعلـيه فـإن هذه الفئة حيصلون على مجيع الثبوتيات اليت حيصل عليها املواطن مثل                 
 عباإلضافة إىل حصوله على مجي    ) اجلنسـية واجلـواز والـبطاقة املدنية وشهادة امليالد وغريها         (

 .اخلدمات كالتوظيف والتعليم وغريها من اخلدمات اليت تقدمها الدولة ملواطنيها
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 :خدمات الرعاية املالية -ثانياً 

مت إصدار الالئحة املالية اليت تضمنت وحددت مبالغ وأوجه الصرف على األبناء وكذلك االدخار  -
 بنداً حول األحكام العامة وأوجه الصرف وإجراءات        ٣٢اخلـاص هبم حيث تضم هذه الالئحة        

 الصرف واألحكام اخلتامية؛

 من حيث املصروف    ةمرية لألبناء ومراحلهم الدراسي   وقـد مت وضـع هذه البنود وفقاًَ للفئة الع          -
الـيومي واجلوالت احلرة واألنشطة اخلارجية واملصروفات النثرية املنوعة ومكافآت النجاح اليت            

٨٠ الناجحني يف هناية العام الدراسي ومكافأة التفوق واليت متنح للحاصلني على نسبة ءمتنح لألبنا
س تقوية خاصة وخيصص املبلغ لكل فئة حسب املراحل         وكذلك توفري درو  . يف املائـة فأكـثر    

وإعداد رحلة للسفر إىل اخلارج مرة بالسنة وتوفري مبالغ وتكاليف السفر باإلضافة إىل ، الدراسية
إعـداد احلفـالت املقامة لألبناء كحفالت الزواج ومتنح لألبناء عيدية مبناسبة عيد الفطر وعيد         

 . تقليدية يف اجملتمع الكوييتاألضحى حسب الفئة العمرية وهي عادة

 :الرعاية التعليمية -ثالثاَ 

 :حرصت إدارة احلضانة العائلية على الناحية التعليمية ونفذت ما يلي 

 إدخال األبناء يف املدارس احلكومية واملعاهد واجلامعات؛ `١`

 توفري وسائل النقل اخلاصة لتوصيل األبناء يومياً إىل مدارسهم؛ `٢`

 من والسالمة لألبناء بدار األطفال وذلك بتخصيص مشرفات مرافقات هلم؛توفري األ `٣`

 توفري كافة االحتياجات الضرورية لألبناء على مدار السنة؛ `٤`

 متابعة األبناء دراسياًَ من قبل األخصائيني واملشرفني االجتماعيني؛ `٥`

 الدراسي لألبناء؛ لحضور اجتماعات أولياء األمور وذلك للتعرف على مستوى التحصي `٦`

 مرحليت املتوسطة والثانوي   ءتوفـري فصـول التقوية باملدارس باإلضافة إىل املدرسني اخلصوصيني لألبنا           `٧`
 ووضع احللول املناسبة مع املدرسني وذلك لالرتقاء باملستوى التعليمي لألبناء الضعاف دراسياً؛

 .هلدايا وغري ذلكتقدمي احلوافز التشجيعية لألبناء الناجحني ممثلة با `٨`

 :الرعاية الصحية -رابعاَ 

حترص إدارة احلضانة العائلية كل احلرص على االهتمام الكامل على الرعاية الصحية ألبنائها حىت يتمتعوا           
بالصحة ووقايتهم من األمراض املختلفة من خالل خدمات الكشف الطيب الدوري وتفقد حاالت األبناء وتقدمي               
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 صيبهم من أمراض ويشرف عليها أطباء من مجيع االختصاصات حتت إشراف املركز الطيب            العـالج املناسب ملا ي    
التأهيلي مبجمع دور الرعاية االجتماعية وتوفري العيادات يف كل الدور والبيوت اليت يتواجد هبا األطباء واملمرضني         

ة مثل املختربات والتحاليل    وتوفري اخلدمات الصحية املساعد   .  ساعة ٢٤بصـفة دائمـة لرعاية األبناء على مدار         
وخدمة العالج الطبيعي اليت حيتاجها جمموعة من . واألشعة واإلسعافات واليت يشرف عليها خمتصني يف هذه اجملاالت

 .األبناء بصفة دائمة يشرف عليها أخصائيني يف العالج الطبيعي على قدرة وكفاءة عالية

 : الرعاية الدينية-خامساً 

اهتماماً كبرياً بالرعاية الدينية فعملت على تنمية السلوك األخالقي لألبناء " ة العائليةإدارة احلضان"اهتمت  
وذلـك ملا للدين اإلسالمي من أثر بالغ يف إصالح النفوس وتطهريها وحثها على الصدق واألمانة واحترام الغري                  

 .والعفو واملغفرة

بناء هبدف تنمية الوازع الديين وحثهم على       لأل" إدارة التوعية واإلرشاد  "فقد وفرت واعظ ديين من قبل        
الـتعود عـلى القيم واملبادئ اإلسالمية وااللتزام بالصالة من خالل الندوات واحملاضرات اليت تلقى عليهم بصفة                 

 .دورية وخالل املناسبات الدينية املتعددة

 : الرعاية االجتماعية-سادساًَ 

 يقوم عليها العمل االجتماعي يف الدور والبيوت واهلدف         تعتـرب الرعاية االجتماعية من أهم األسس اليت        
 ومتثل خدمة اجلماعة ءمـنها خدمـة الفـرد واجلماعة حىت تصل إىل نتائج إجيابية يف تقدمي اخلدمة الكاملة لألبنا         

واجلهود املنظمة لألفراد واجلماعات إلشباع حاجات إنسانية تتولد من الظروف االجتماعية وخدمة اجلماعة هي              
 .ى طرق اخلدمة االجتماعية واليت تدرك أثرها على كل من الفرد واجلماعةإحد

ويعمل بالرعاية االجتماعية أخصائيون اجتماعيون متخصصني يضعون اخلطط العالجية ملا يصادف األبناء  
ويقوم . من مشاكل سلوكية ودراسية ورفع تقارير عن كل حالة للجهات املسؤولة وفتح ملفات خاصة بكل حالة

 .ملشرفون االجتماعيون مبساعدة األخصائي االجتماعي على تنفيذ اخلطط العالجية لألبناءا

 : الرعاية النفسية-سابعاً 

 :تتنوع أهداف الرعاية النفسية املقدمة لألبناء يف الدور والبيوت وتشمل 

 :ما يتعلق بشخصية الفرد وسلوكه !

 راح اخلطط املناسبة؛تعمل على مساعدة األبناء على حتقيق أهدافهم باقت `١`

 الوقوف على املشكالت اليت تصادف األبناء يف حميط الدار أو املدرسة أو اجملتمع؛ `٢`

مساعدة األبناء على التكيف النفسي إلجياد التوازن بني دوافعه واحتياجاته ونزعاته الفردية مع              `٣`
 .قيم اجملتمع حىت يكون مقبوالً من اآلخرين
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 :بوية واملهنيةما يتعلق باألهداف التر !

الكشف والبحث عن القدرات الذهنية وامليول لدى األبناء وتوجيههم حبيث يصبح أكثر تكيفاً              `١`
سواء من الناحية التربوية أو املهنية أو لتحديد الربامج املالئمة من خالل األنشطة مبا يعود على                

 األبناء بالفائدة؛

 ومساعدهتا يف حتويلها للجهات املناسبة مثل       دراسـة حاالت التخلف العقلي وصعوبات التعلم       `٢`
 .التعليم املوازي أو املعاهد اخلاصة

ويقـوم بتنفـيذ الرعاية النفسية أخصائيون وأخصائيات نفسيني أكفاء يعملون على تطبيق االختبارات               
 .وإجراءات املقابالت اإلرشادية لتحقيق التوافق النفسي لألبناء وتنفيذ أهداف الرعاية النفسية

 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢ يوضح عدد األبناء املشمولني بدور الرعاية االجتماعية خالل عام -١٠اجلدول 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 

 النوع /البيان ذكور  إناث  ذكور إناث ذكور إناث

 دار األطفال  ٣٥ ٢٨ ٢٣ ٢٤ ٢٤ ٢٥

 دار الفتيات - ٣٥ - ٣٤ - ٣٣

 بيوت الضيافة  ٧٦ ٩ ٨٤ ٨ ٨٦ ٩

 احلضانة العائلية ٢٠٤ ٢٩٤ ٢٠٤ ٢٩٦ ٢٠٦ ٣٠٠

 اجملموع ٣١٥ ٣٦٦ ٣١١ ٣٦٢ ٣١٦ ٣٦٧

 اإلمجايل ٦٨١ ٦٧٣ ٦٨٣

 :٢٠٠٤ � ٢٠٠٢ عدد األبناء املسؤولني بدور الرعاية االجتماعية خالل عام -١٠حتليل اجلدول 

 : دار األطفال-أوالً 

ل عدد من    بينما ق  ٢٠٠٢ خالل عام    ٣٥بلـغ أعـلى عدد من األبناء الذكور يف دار األطفال             -
 ؛٢٠٠٣ خالل عام ٢٣األطفال الذكور 

 .٢٠٠٣ ابنة عام ٢٤ بينما بلغ ٢٠٠٢ خالل عام ٢٨كذلك بلغت أعداد اإلناث يف دار األطفال  -
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 : دار الفتيات-ثانياً 

 فتاة خالل عام    ٣٣ بينما قلت إىل     ٢٠٠٢ فتاة يف عام     ٣٥أكـثر حـاالت دار الفتيات بلغت         -
٢٠٠٤. 

 : بيوت الضيافة-ثالثاً 

  ابنة بينما كانت يف السابق      ٩ و ٢٠٠٤ ابن خالل عام     ٨٦بلـغ عدد األبناء يف بيوت الضيافة         -
 . ابنة٩ و٢٠٠٢ ابن خالل عام ٧٦

 ٢٠٠٤ بيان املرحلة العمرية جملهويل الوالدين خالل عام -١١اجلدول 

 دار األطفال دار الفتيات بيوت الضيافة احلضانة العائلية

 العمر/النوع/الدار ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى رذك أنثى

 ٦أقل من  ٩ ٥ - - - - ٢١ ٢١

١٢ - ٦ ١٧ ١٨ - - ١ - ٢١ ٤١ 

١٨ - ١٢ - - - ٦ ٤٢ ١ ٦٢ ٤٣ 

  فأكثر١٨ - - - ٢٧ ٥٣ ٦ ١٣٨ ١٩٥

 اجملموع ٢٦ ٢٣ - ٣٣ ٧٨ ٧ ٢٠٦ ٣٠٠

 : ٢٠٠٤ بيان املرحلة العمرية جملهويل الوالدين خالل عام -١١حتليل اجلدول 

 وهي تعد أقل عدداً من      ٥ سنوات ذكور بينما اإلناث      ٦ عدد األطفال الذين هم أقل من        بلـغ  -
األعمـار املوجـودة داخل إدارة احلضانة العائلية يف هذه الفئة العمرية نسبةً لألعمار األخرى               

 املتواجدة يف اإلدارة السالفة الذكر؛

  أنثى؛٤١فتيات حيث بلغ عدد ال)  سنة١٢ - ٦(تزايد عدد اإلناث يف مرحلة  -

 ٤٣ فتيان من دار الفتيان وواحد يف بيوت الضيافة و٦)  سنة١٨ - ١٢(عدد اإلناث يف مرحلة  -
 يف احلضانة العائلية؛

 ذكر وأنثى خالل ٤٠٦ سنة ١٨بلغ عدد َمن يف إدارة احلضانة العائلية الذين جتاوزت أعمارهم          -
 .٢٠٠٤عام 
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 ٢٠٠٤ يوضح حركة األبناء حسب العدد والنوع لعام -١اجلدول 

 : يوضح حركة األبناء حسب العدد والنوع-١حتليل اجلدول 
 د اجلنسني؛ حاالت عن٤ إناث بينما حاالت الترك ٥ ذكور و٥بلغ حاالت اجلدد يف دار األطفال  -

 ال توجد حالة جديدة عند دار الفتيات بينما هناك حالة ترك واحدة؛ -

 عند ٤ حاالت عند اجلنسني بينما سجلت حاالت الترك ٦بلغت حاالت اجلدد يف بيوت الضيافة  -
  عند اإلناث؛٥الذكور و

 . الذكور واإلناثثالث حاالت جدد ذكور وحالتان إناث يف احلضانة العائلية بينما حالة الترك عند -

  يوضح توزيع استالم األبناء للجنسية الكويتية وإعداد -٢اجلدول 
 ٢٠٠٤    املطالبات اجلاري متابعتها خالل عام 

 البيان/النوع استالم اجلنسية جاري املطالبة هلم
 ذكور ١٠ -
 إناث ٦ -

 اجملموع ١٦

 :يتية وإعداد املطالبات اجلاري متابعتها يوضح توزيع استالم األبناء اجلنسية الكو-٢حتليل اجلدول 

  جنسية كويتية لإلناث؛٦ جنسية كويتية لألبناء الذكور واستالم ١٠مت استالم عدد  -

 .  جنسية١٦بلغ إمجايل استالم اجلنسية  -

عدد هناية العام 
 عدد اجلدد د التركعد ٢٠٠٤احلايل 

عدد هناية العام
 ٢٠٠٣املاضي 

 النوع/البني ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى اجملموع
 دار األطفال ٢٣ ٢٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٢٤ ٢٥ ٤٩
 دار الفتيات - ٣٤ - - - ١ - ٣٣ ٣٣

بــيوت الضــيافة  ٨٣ ٨ ٦ ٦ ٤ ٥ ٨٦ ٩ ٩٥
  فتيات-فتيان 

 ائليةاحلضانة الع ٢٠٤ ٢٩٦ ٣ ٢ ١ ١ ٢٠٦ ٣٠٠ ٥٠٦
 اإلمجايل ٦٧٣ ٣٠ ٢٠ ٣٨٣ ٦٨٣ اجملموع ٣١١ ٣٦٢ ١٤ ١٦ ٩ ١١ ٣١٦ ٣٦٧
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  يوضح توزيع األبناء حسب املستوى التعليمي-٤اجلدول 

احلضانة العائلية اجملموع اإلمجايل  دار األطفال  الفتياتدار بيوت الضيافة
 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى 

 الدار
 النوع/البيان

 دون سن القبول ٧ ٣ - - - - ٩ ١٠ ١٦ ١٣ ٢٩

 روضة ٢ ١ - - - - ١٠ ٩ ١٢ ١٠ ٢٢

 ابتدائي ١٤ ١٧ - - - - ١٧ ٣١ ٣١ ٣٨ ٦٩

 متوسط ٣ ١١ - ٢ ٢٨ ١ ١٨ ٢٨ ٤٩ ٤٢ ٩١

 ثانوي - - - ٦ ٣ - ١٥ ٢٢ ١٨ ٢٨ ٤٦

 جامعي - - - ١ ٤ - ٦ ١٠ ١٠ ١١ ٢١

 كلية التعليم التطبيقي - - - - ١ ٢ - ٢ ١ ٤ ٥

 مراكز التعليم التطبيقي - - - ٣ ٧ - ٥ ٣ ١٢ ٦ ١٨

 تعليم موازي - - - - ٥ - - - ٥ - ٥

 مدارس التربية اخلاصة ١ ١ - - ٢ - - - ٣ ١ ٤

 املعهد الديين - - - - ١ - - - ١ - ١

 تأهيل مهين - - - - - - - - - - -

 تعليم بطيء - - - ٢ - - - - - ٢ ٢

 ال يدرس - - - - ١ - - - ١ - ١

 مدارس تربية فكرية - - - - ٢ - - - ٢ - ٢

 غري ملحق ١ ١ - - ٢ - - ١ ٢ ٢ ٤

 دورات خاصة - - - - - - - - - - -

 أخرى - - - - ٥ - - - ٥ - ٥

١٥٧ ١٦٩ ١١٦  اجملموع ٢٨ ٢٤ - ١٤ ٦١ ٣ ٨٠
٣٢٦ 

 اإلمجايل ٥٢ ١٤ ٦٤ ١٩٦ ٣٢٦

 : يوضح توزيع األبناء حسب املستوى التعليمي-٤حتليل اجلدول 

  إناث؛١٣ ذكور و١٦ طفل منهم ٢٩نالحظ أن عدد األبناء دون سن القبول  -

  طفل ذكر؛١٢ طفل يف مرحلة الروضة منهم ٢٢يوجد  -

  طالبات؛٣٨ طالب و٣١ئية  طالب وطالبة يف املرحلة االبتدا٦٩ -
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 طالب  ٤٦ طالب وطالبة بينما يف املرحلة الثانوية        ٩١يف املـرحلة املتوسـطة بلغ عدد الطالب          -
 وطالبة؛

 ؛١١ واإلناث ١٠بلغ عدد اجلامعيني يف الذكور  -

 طالب وطالبة يف    ١٨ بينهم   ٢٣كلـيات ومراكز التعليم التطبيقي بلغ عدد الطالب والطالبات           -
 عليم التطبيقي؛مراكز الت

 طالب ذكور وطالبة واحدة يف مدارس التربية اخلاصة         ٣طالب ذكور فقط يف التعليم املوازي و       -
 بينما حالة واحدة ال تدرس وطالبني يف مدارس التربية الفكرية؛

 . حاالت غري ملحقني بأي مرحلة دراسية٤طالب واحد يف املعهد الديين و -

 ٢٠٠٥ت التابعة لإلدارة خالل عام بيان بعدد املستفيدين من اخلدما

العدد يف هناية 
 ٢٠٠٥عام 

عدد األبناء 
 الترك

عدد األبناء 
 اجلدد

عدد األبناء يف 
٢٠٠٤هناية عام 

ذكور إناث اجملموع ذكور إناث ذكور إناث  الدور ذكور إناث
 دار الطفولة ٢٨ ٢٤ ٥ ٥ ٤ ٤ ٢٩ ٢٥ ٥٤
 دار الفتيات - ٣٣ - ٢ - ٢ - ٣٣ ٣٣

٨٨ ٧ ٥ ١ - ١ ٩٣ ٧ ١٠٠ 
 بيوت الضيافة

  فتيات-فتيان 
 احلضانة العائلية  ٢٠٦ ٣٠٠ ٣ ٣ - - ٢٠٩ ٣٠٣ ٥١٢

 اجملموع ٣٢٢ ٣٦٤ ١٣ ١١ ٤ ٧ ٣٣١ ٣٦٨
٦٩٩ 

 اإلمجايل ٦٨٦ ٢٤ ١١ ٦٩٩

 إدارة  - بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل      ٢٠٠٥ميكن العودة إىل موجز أعمال الوزارة لعام         * 
 .اءالبحوث واإلحص

 من الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد             ٤تدعو املادة    -٤
ويف هذا  .  إلقامة واليتها القضائية على مثل هذه اجلرائم       ةاإلباحـية إىل اختاذ مجيع الدول األطراف التدابري الالزم        

 والذي تنص على ١القانونية ذات العنصر األجنيب وذلك يف املادة  العالقات ١٩٦١ لسنة ٥الشأن نظم قانون رقم 
مىت ثبتت الوالية حملاكم الكويت يف العالقات القانونية ذات العنصر األجنيب طبقاًَ لألحكام املقررة يف مسائل                (أنه  

انون الكوييت يف   طبقت هذه احملاكم الق   ، األحـوال الشخصية ويف املسائل املدنية التجارية ويف األحكام املشتركة         
إذاً القانون الكوييت هو الذي يكيف املسألة فيعتربها من املسائل اإلجرائية           ). اإلجـراءات الواجب إتباعها أمامها    
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كما دعت املادة   . ليخضعها حلكمه أو يعتربها من املسائل املوضوعية فيخضعها للقانون الذي تعينه قاعدة اإلسناد            
 سلسلة من األحكام واليت تنص على سريان األحكام السابق ذكرها يف    يف ١٩٦١ لسنة   ٥ مـن القانون رقم      ٦٨

إال إذا " بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية"هذا الربوتوكول التفاقية حقوق الطفل بشأن 
 الدولية وإذا    اخلاص أو املعاهدة   نوجـد نص على خالفها يف قانون خاص أو معاهدة دولية فعندئذ يسري القانو             

 اخلاص هي اليت    عرضـت مسألة ال يوجد فيها نص أو قانون خاص أو معاهدة دولية فإن مبادئ القانون الدويل                
 .تسري

 من الربوتوكول اخلاص املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف            ٦-٥تدعـو املادتني     -٥
 اجملرمني املرتكبني للجرائم املذكورة يف الربوتوكول يف كل         املـواد اإلباحـية إىل ضرورة تسليم الدول األطراف        

نالحظ أن  . معـاهدة تربم يف وقت الحق فيما بني هذه الدول وفقاً للشروط املنصوص عليها يف تلك املعاهدات                
وز نظام تسليم اجملرمني بني الدول حيقق التعاون الدويل يف مكافحة اجلرائم وحتقيق العدالة على أمت وجه لذلك جي                 

تبادل تسليم اجملرمني الفارين بني الدول على أساس مقابلة املثل باملثل أو مبوجب اتفاقيات ثنائية أو مجاعية تعقد                  
يفوض النائب  ( يف املادة األوىل منه لتوضيح بأنه        ٢٠٠٥ لسنة   ٤٩ويأيت القرار الوزاري رقم     . بينهما هلذا الغرض  

وطلبات تسليم اجملرمني وكافة احملررات الالزمة لتنفيذ       ، لقضائيةالعـام يف التصـديق على مجيع أوراق اإلنابات ا         
اتفاقـية التعاون القضائي يف اجملال اجلزائي بني دولة الكويت وغريها من الدول العربية واألجنبية بالنسبة جلميع                 

 ).قضايا اجلنايات واجلنح

اء األطفال واستغالل األطفال يف املواد       من الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغ       ٧تدعو املادة    -٦
اإلباحـية الـدول األطراف إىل اختاذ كافة التدابري الالزمة لتمكني توافق تطبيق بنود االتفاقية مع أحكام القانون           

. الوطين فيما خيص املصادرة واحلجز وإغالق املباين حمل ارتكاب تلك اجلرائم املنصوص عليها يف بنود الربوتوكول  
مصادرة املواد  " العقوبـات الكويتية يتوىل شرح العقوبات التكميلية اليت ختضع هلا كل من إجراءات               إن قـانون  

مصادرة العوائد املتأتية من    "باإلضافة إىل   "  يف ارتكاب اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول      ةواملوجـودات املستخدم  
 ".تلك اجلرائم

 :املصادرة �

ربوتوكول واليت تدعو الدول األطراف إىل ضرورة اختاذ التدابري  من ال٧من املادة ) أ(وفقاً للفقرة  
الالزمة بشأن مصادرة املواد اإلباحية واملوجودات والعوائد املتأنية من اجلرائم املنصوص عليها يف 

نالحظ اهتمام  " بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية       "الـربوتوكول اخلاص    
 حيث نص ١٩٧٠ من قانون اجلزاء لسنة ٩ املادة وييت بعقوبة املصادرة وذلك يفقانون اجلزاء الك

فإن مل تضبط حيكم على اجلاين بغرامة إضافية       ، وحيكم مبصادرة األشياء من حمل اجلرمية     (على أنه   
 ).تعادل قيمة هذه األشياء

 عليه وإضافته إىل عقوبـة املصادرة تعد عقوبة تكميلية من شأهنا احلكم بانتزاع مال من احملكوم           
" ةاملصادرة العام "وال بد من اإلشارة هنا إىل أن املشرع الكوييت قد حّرم            . مال الدولة أو إتالفه   

اليت تعين متليك شيء معني للدولة      " املصادرة اخلاصة "ملا هلا من آثار سلبية وغري إنسانية وأجاز         
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كما أن . حبكم قضائي مسبقمـع اشتراطه لصحة احلكم هبذه العقوبة ضرورة أن تكون صادرة        
اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول واملتعلقة باألموال املكتسبة والناجتة عن استغالل األطفال            

واليت تدخل ضمن ضبط ) املصادر العينية(يف الـبغاء ويف املـواد اإلباحـية فإهنا تعد من ضمن         
مور واألفالم اإلباحية حيث تصادر اجلهات املختصة يف الدولة للكتب والنشرات الالأخالقية واخل

 . تدبري لوقاية اجملتمع منهااإن كانت ملكاً لصاحبها ألهنا تعترب خطرة ومصادرهت

 من قانون   ة نص باإلضافة إىل املواد السابقة الوارد      ث الكويت بعقوبة املصادرة حي    ةومما سبق نالحظ اهتمام دول    
 لألموال حمظورة وال تكون عقوبة املصادرة ةاملصادرة العام(ى أن  من الدستور الكوييت عل١٩اجلزاء الكوييت املادة 

 ).اخلاصة إال حبكم قضائي يف األحوال املبينة بالقانون

 :إغالق احملال العامة `١`

 من الربوتوكول بشأن إغالق احملل املدار للدعارة فقد نصت املادة           ٧من املادة   ) ج(وفقاً للفقرة    
كل شخص أنشأ أو أدار حمالً      ( علي أن    ١٩٩٤ املعدل لسنة     مـن قـانون اجلزاء الكوييت      ٢٠٣

للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت يف إنشائه أو إدارته يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز              
 ).سبع سنوات وبغرامة ال جتاوز سبعة آالف دينار

للدعارة حيث إنه   نالحظ من املادة السابقة توسع املشروع الكوييت يف توضيح معىن إدارة احملل              
أدخل ضمن أعمال اإلدارة كل عمل من أعمال اإلشراف على الزبائن أو بائعات اهلوى أو توفري 

 .مستلزماهتم من مشروبات وغريه

كمـا سـبق ورأيـنا من خالل استعراض القوانني والتشريعات الكويتية ذات العالقة مبوضوع           
وقد تكون هناك حاجة إىل . دف واحدالـربوتوكول وإن اختلفت الصياغة لكن املضمون أو اهل    

تقـنني بعـض احلقـوق وحتديدها لضمان تنفيذها بشكل أكثر فاعلية ولسد بعض الثغرات يف        
القوانـني احلالية ومالءمتها لبنود الربوتوكول ونأمل أن يتم وضع قانون خاص بالطفل كما هو        

 ".مجهورية مصر العربية"معمول به يف بعض الدول العربية وكمثال 

ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد         من الربوتوكول االختياري املتعلق      ٨تدعو املادة    -٧
 الـدول األطراف إىل ضرورة اختاذ التدابري املناسبة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا املمارسات               اإلباحـية 

إن القوانني اجلزائية الكويتية    . القضائية اجلنائية احملظـورة مبوجـب هذا الربوتوكول يف مجيع مراحل اإلجراءات           
اهتمـت حبقـوق الطفل من خالل فرض التدابري املناسبة حلماية مصاحل األطفال الضحايا للممارسات احملظورة                
املذكورة بالربوتوكول يف مجيع املراحل اإلجرائية القضائية واجلنائية من خالل سلسلة البنود الواردة يف قانون اجلزاء 

 .  اخلاص باألحداث١٩٨٣ لسنة ٣رقم 

 من الربوتوكول واليت تدعو الدول األطراف إىل ضرورة اتباع          ٨ مـن املادة     ١وفقـاً للفقـرة      ** 
 من قانون اجلزاء الكوييت قد أورد يف طياته العديد ١نالحظ أن املادة . اإلجراءات القانونية املناسبة حلماية الطفولة

 :يليمن الفقرات واملتمثلة فيما 
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حـددت حمكمـة خمتصة تنشأ وفقاً ألحكام هذا القانون ختتص بالنظر يف قضايا              ): د(الفقـرة    -١
 .األحداث منفردة

تأسيس مكتب املراقبة االجتماعية التابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل حيث          ): ه  (الفقرة   -٢
 وتقدمي تقرير اجتماعي عنهم إىل      يقوم املكتب السابق ذكره أعاله على دراسة حالة األحداث املنحرفني         

 .اجلهة املختصة

وضع جهاز العدل يضم أعضاء النيابة املعنيني بغرض التحقيق والتصرف واالدعاء يف ): و(الفقرة  -٣
 .قضايا اجلنايات واجلنح اليت يرتكبها األحداث وغريها من االختصاصات املبينة يف هذا القانون

اندة واملالئمة لألطفال طيلة سري اإلجراءات القانونية وذلك        كمـا تضمن الدولة اخلدمات املس      `٢`
 واخلاص باألحداث حيث نص على أن       ١٩٨٣ من قانون اجلزاء الكوييت لسنة       ٣٠وفقاً للمادة   

لـلحدث املتهم يف جناية أو جنحة أو لوليه احلق يف أن يوكل من يدافع عنه وإذا كان احلدث                   (
 وليه حمامياً للدفاع عنه وجب على احملكمة أن تندب من متهماً بارتكاب جناية ومل يوكل هو أو

احملـامني من يقوم هبذه املهمة أما إذا كان متهماً بارتكاب جنحة فيكون ندب حمام للدفاع عنه            
إضافة لتلك احلقوق واليت أقرها املشرع الكوييت للضحايا يف ضمانه حلسن           ). جوازياً للمحكمة 

 على ضرورة   ٢٩نية اليت تضمن حقوقهم اشترط يف املادة        سـري احملكمة ضمن اإلجراءات القانو     
حملكمة (وأمهية إعالم األطفال الضحايا حبقوقهم ودورهم ونتائج البت يف قضاياهم حيث يقرر             

 نظر القضية يف غيبة احلدث على أن جيري إفهام احلدث مبا مت يف        - عند الضرورة    -األحـداث   
 ).غيبته من إجراءات

اية خصوصيات األطفال واختاذ التدابري الالزمة وفقاً للقانون الوطين أتى نص           أمـا ما يتعلق حبم     `٣`
وال جيوز أن   . جتري حماكمة احلدث بغري عالنية    ) أ( من ذات القانون لتقرر على أنه        ٢٩املـادة   

حيضرها إال احلدث وأقاربه والشهود واحملامون ومراقبو السلوك ومن جتيز لـه احملكمة احلضور             
 .بإذن خاص

 من الربوتوكول الدول األطراف إىل ضرورة التيقن من عمر الضحية         ٨ من املادة    ٢تدعو الفقرة    ** 
يعتد يف حتديد ( على أنه ١٩٨٣ من قانون اجلزاء لسنة ٢وقد ورد نص املادة . احلقيقي قبل بدء التحقيقات اجلنائية

 بإحالة احلدث إىل اجلهة الطبية املختصة سـن احلدث بشهادة امليالد الرمسية وللمحكمة يف مجيع األحوال أن تأمر          
 ).لتقدير سنه وحتسب السن بالتقومي امليالدي

 من الربوتوكول الدول األطراف إىل ضرورة أن يطبق النظام اجلنائي           ٨ من املادة    ٣تدعو الفقرة    ** 
 .لألطفال املصلحة الفضلى هلم

تطبيق النظام اجلزائي للطفل هو ما تدعو إليه        باعتبار أن املصلحة الفضلى للطفل هو االعتبار الرئيسي يف           
من ) ج(إذا وجد احلدث يف إحدى احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة           ( من قانون اجلزاء ذاته على أن        ١٩املادة  
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املـادة األوىل مـن هذا القانون عرضته هيئة رعاية األحداث على نيابة األحداث لتقدميه للمحكمة إذا اقتضت                  
 :حكمة أن تتخذ يف حقه أحد التدابري اآلتيةمصلحته ذلك وللم

 .تسليم احلدث لويل أمره مع أخذ التعهدات الالزمة حبسن رعايته -١

 .تسليم احلدث لعائل مؤمتن مع أخذ التعهدات حبسن رعايته -٢

 .تسليم احلدث إىل إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية للحدث -٣

كول الدول األطراف إىل اختاذ التدابري الالزمة لتدريب         من الربوتو  ٨ من املادة    ٤تدعـو الفقرة     ** 
 .األشخاص العاملني مع الضحايا

أتـت القوانني اجلزائية الكويتية بعدة مواد توضح فيها الشروط الواجب مراعاهتا فيمن يتوىل التعامل مع                 
 :األطفال متثلت فيما يلي

يف مشكالت األحداث وتوجيههم إىل     تعيني جلنة دائمة ختتص بالنظر      (تنص على أن    ) ه  (فقـرة    -١
أمـاكن الـرعاية املناسـبة مبـا يكفل حسن رعايتهم ووقايتهم من االحنراف أو التعرض لـه       

 ).مستقبالً

يعني كل أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق مبكتب املراقبة االجتماعية (تنص على أن ) ي(فقرة  -٢
 ).والعمل برعاية األحداث بناء على أمر من االجتماعي

يعني مراقب السلوك بقرار    ( ينص على أنه     ١٩٨٣ من قانون اجلزاء لسنة      ٣٩كما ورد يف املادة      `٤`
وحيلف قبل مزاولة عمله اليمني أمام قاضي األحداث بأن         ، من وزير الشؤون االجتماعية والعمل    

 ).يؤدي واجبات وظيفته بكل أمانة وإخالص

الدول األطراف إىل اختاذ التدابري الالزمة حلماية أمن  من الربوتوكول ٨ من املادة ٥تدعو الفقرة  ** 
 .وسالمة ضحايا الربوتوكول أو املؤسسات العاملة يف جمال وقاية ومحاية وتأهيل الضحايا

 حيث - املؤسسات االجتماعية -نالحظ اهتمام دولة الكويت باجلهات املعنية والقائمة على محاية الطفل  
ا يف تلك املؤسسات يف الفقرات التالية الواردة يف قانون اجلزاء الكوييت لسنة             حـددت شروطاً ال بد من مراعاهت      

 :  اخلاص باألحداث١٩٨٣

كل جهة حكومية أو أهلية     ( التابعة لقانون اجلزاء الكوييت ينص على أن         ١من املادة   ) ك(فقرة   -١
ى أمر من حمكمة    تكلـف مـن وزارة الشـؤون االجتماعية والعمل برعاية األحداث املنحرفني بناء عل             

 .األحداث تعد مؤسسة للرعاية االجتماعية
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كل مؤسسة اجتماعية تابعة لوزارة ( من ذات القانون تنص على أن ١مـن املـادة     ) م(فقـرة    -٢
الشـؤون االجتماعـية والعمـل وختتص بإيواء ورعاية األحداث املنحرفني الذين تأمر حمكمة األحداث            

 ).حببسهم تعد مؤسسة عقابية

األحداث املعرضني لالحنراف مباشرة إىل     تسليم  جيب  ( من ذات القانون تنص على أنه        ١٨دة  املا -٣
 ).اجلهات املختصة بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل وعليها إعداد األماكن املناسبة الستقباهلم

ري  من الربوتوكول واليت تدعو الدول األطراف إىل عدم جواز تفس          ٨ من املادة    ٦تدعـو الفقرة     ** 
 . حبقوق املتهم يف حمكمة عادلة ونزيهةربنود الربوتوكول على حنو يض

ال حتسب أحكام حمكمة األحداث ضمن ( من قانون اجلزاء الكوييت على أن      ١٥حثـت املـادة      `٥`
كما أورد املشرع الكوييت باباً خاصاًَ يف قانون اجلزاء         ). السـوابق يف صـحيفة احلالة اجلنائية      

ناول فيه سلسلة من املواد لبيان مدى اهتمامه حبقوق الطفل وحماولة منهم  ت١٩٨٣الكوييت لسنة 
 :لتطبيق أكرب قدر ممكن من العدالة حبق احلدث حيث أتت املواد التالية

تنشأ يف نطاق التنظيم القضائي حمكمة أحداث واحدة أو أكثر تشكل           ( تنص على أن     ٢٥املادة   `٦`
 ).قاض واحد

حملكمة األحداث سلطة قضائية جزائية يف مجيع قضايا األحداث         ( تـنص عـلى أن       ٢٦املـادة    `٧`
املنحرفني وسلطة وصائية للنظر يف ظروف األحداث املعرضني لالحنراف الذين ترى هيئة رعاية             

 ).األحداث عرضهم على احملكمة عن طريق نيابة األحداث

أمر احلدث عند التزامه يف ختتص حمكمة األحداث دون غريها بالنظر يف ( تنص على أن ٢٧املادة  `٨`
وجيوز حملكمة  . جـناية أو جنحة أو عند تعرضه لالحنراف إذا رأت هيئة رعاية األحداث ذلك             

 ).األحداث عند االقتضاء أن تنعقد يف إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية

ة يف مراحل مما سبق نالحظ أن املشرع الكوييت وضع العديد من التدابري والعقوبات حلماية األطفال خاص           
 اجلزائية مع العلم بأنه ١٩٨٣اإلجراءات القضائية اجلنائية وذلك وفقاًَ لنصوص املواد الواردة يف قانون اجلزاء لسنة 

مل يـتم تسجيل أي خرق ملثل هذه املبادئ املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري ويرجع ذلك لعدم تفشي                  
باإلضافة إىل ذلك أن دولة الكويت صغرية   ".  البغاء أو املواد اإلباحية    بيع األطفال أو استغالل األطفال يف     "ظاهرة  

احلجـم سكاناً وغنية بثرواهتا مما مينع جلوء سكاهنا إىل ارتكاب مثل هذه اجلرائم اليت لطاملا ارتكبت بسبب الفقر                   
 فرضت عقوبات حبيث    واجلهـل وانتشار البطالة باإلضافة إىل أن النصوص القانونية الواردة بشأن معاقبة اجملرمني            

 .اعتربت رادعاً ملن تسول له نفسه ارتكاهبا

 من الربوتوكول الدول األطراف إىل اختاذ التدابري املناسبة لتعزيز وتنفيذ           ٩ يف املادة    ٢-١تدعو الفقرتني    -٨
 املواد اإلباحية نشـر القوانني والتدابري اإلدارية والسياسية ملنع وقوع جرائم بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف     

فقد أعدت دولة الكويت عدداً من اآلليات . باإلضافة إىل تعزيز دور هذه الدول يف نشر الوعي لدى اجلمهور عامة
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اليت شأهنا ضمان متتع الطفل متتعاًَ كامالً باحلقوق واحلريات األساسية املعترف هبا يف الدستور والتشريعات الكويتية 
ء بعض اإلدارات اليت تتبع بعض وزارات الدولة واليت هتتم بشؤون الطفل وتعمل             هلـذا حرصت الدولة على إنشا     

عـلى ضـمان تقرير محايته ضد أي عنف أو استغالل يقع عليه أو باإلمكان أن يقع على الطفل يف اجملاالت اليت              
 :تدخل ضمن اختصاص كل منها وهي كاآليت

 : إدارة املرأة والطفولة-أوالً 

 للسنة ٦٥يف إطار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبوجب القرار الوزاري رقم           أنشـئت هذه اإلدارة      
 : وختتص باآليت١٩٩٧

وضع خطة متكاملة يف جمال محاية الطفل ترتكز على قيم اجملتمع الكوييت وتعاليم الدين اإلسالمي  �
 احلنيف؛

 إعداد ومتابعة برامج أنشطة األسرة مبا فيها الطفل؛ �

 .عية األسرة حبقوق الطفل وكيفية محايتهاالعمل على تو �

 :ومن أهم إجنازات هذه اإلدارة 

إعـداد نـدوات توعوية بشأن اتفاقية حقوق الطفل الدولية ومركزها يف القانون والتشريعات               `١`
 :الوطنية واليت حاضر فيها كل من

 "اخللفية التارخيية التفاقية حقوق الطفل" كوثر اجلوعان/م.أ -

 "الطفل واملعاملة اجلزائية"  فرييفايز الظ/د -

 "حقوق الطفل يف املواثيق الدولية"  رشيد العرتي /د -

  املركز الشبه اإلقليمي للطفولة واألمومة -ثانياً 

 مبشـاركة خنـبة من املختصني والتربويني حملياً ودولياً يف إعداد وتقدمي دورات              ١٩٩٦تأسـس عـام      
ولة فمن أهدافه تعريف اجملتمع وخاصة الوالدين حبقوق الطفل وذلك حىت وحماضرات وحوارات بناءة يف جمال الطف

 .يتم التعامل مع األطفال باحترام كياهنم وقدراهتم مما يساعد على تنمية الطفل

 :فيما يلي نبذة عامة عن بعض األنشطة اليت أجنزها املركز لرعاية الطفولة على الصعيدين النظري والعملي 

 .ة وجلسات حوار لألسرةعمل دورات تدريبي -١

 .١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢يف ) يوم اإلعالن حبقوق الطفل(حفل خاص لربنامج  -٢
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أكتوبر / تشرين األول  ١٢تـأثري احلـروب والرتاعات على األطفال واملراهقني واليت عقدت يف             -٣
 .١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٣٠وحىت 

 .١٩٩٩مارس / آذار٩مارس وحىت / آذار١ دورة صحة الطفل الكوييت واليت عقدت يف -٤

دورة االستكشـاف حيـث تقدم برنامج إرشادي تربوي شامل يركز على األساليب احلديثة               -٥
يناير / حىت شهر كانون الثاين    ٢٠٠٣سبتمرب  /لصـناعة شخصـية الطفل وبدأت فعالية منذ شهر أيلول         

٢٠٠٤. 

من أهدافه التعرف على    ) فالنا من اإلساءة  كيف حنمي أط  (احللقة النقاشية اخلليجية عن اإلساءة       -٦
 اإلساءة املعنوية   - االعتداء اجلنسي    -العنف يف األسرة ويف املدرسة ويف اجملتمع        (أمناط اإلساءة لألطفال    

كما تعرضت إىل طرق محاية األطفال من اإلساءة وطرق معاجلة األطفال الضحايا من هذه   ) أو اإلمهـال  
 .اإلساءة

 :لكويتية لتقدم الطفولة العربية اجلمعية ا-ثالثاً 

 كجمعية من مجعيات النفع العام تسعى إىل تقدمي املعارف اخلاصة بتطوير الطفولة   ١٩٨٠تأسسـت عام     
 :والتربية يف العامل العريب واليت من أهم أهدافها

 .تسعى لوضع استراتيجية عربية لتربية الطفل يف سنني حياهتم األوىل -١

 .اسات يف جماالت النمو النفسي واالجتماعي لألطفالإجراء البحوث والدر -٢

مجع وتنسيق اخلربات واملعلومات املتوفرة لدى املنظمات العربية والدولية املتخصصة وجعلها يف             -٣
 .متناول الباحثني واملتخصصني يف هذا اجملال

 .تبصري اآلباء واألمهات يف حاجات الطفولة وتوعيتهم بواجبات األبوة واألمومة -٤

 :من أهم أنشطة اجلمعية ما يلي 

املشـاركة يف فعاليات مؤمتر محاية الطفل من سوء املعاملة واإلمهال والذي عقد يف البحرين من               -١
 .حتت رعاية اجلمعية البحرينية لتنمية الطفل) ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٢ - ٢٠(الفترة ما بني 

 منو الطفل يف السنوات اخلمسة األوىل - الطفل إصدار العديد من الكتب املتعلقة بالطفل كصحة -٢
 . التفتح النفسي احلركي عند الطفل-من عمره 

 األطفال -إعداد جمموعة من الببلوغرافيا كأساليب مساعدة األطفال واملراهقني املتأثرين باألزمة  -٣
لبنان احملنة واملعاناة  األطفال واحلرب يف �واحلرب يف الشرق األوسط تأثري احلرب على األطفال يف لبنان 

 . علم التربية وسيكولوجية الطفل- األمومة بنمو العالقة بني الطفل واألم -
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 )غراس( املشروع التوعوي الوطين للوقاية من املخدرات -رابعاً 

 إعالمي توعوي طويل    ٢٠٠٠يناير  /يف اخلامس والعشرين من كانون الثاين     " غراس"لقد انطلق مشروع     
تعزيز منظومة القيم املرتبطة مبقاومة قضية املخدرات عرب محالت إعالمية وإعالنية مصممة بشكل األمد يهدف إىل 

 .علمي مدروس تتكاثف اجلهود وتتضافر من خالله املساعي وتتوحد عربه كل الطاقات

فع يقدم املشروع خدماته جلميع أفراد األسرة الكويتية ولصناع الرأي العام ولصناع القرار وجلمعيات الن              
العـام وإىل زهور اليوم وشباب الغد تالميذ املدارس وطالب اجلامعات واملعاهد بوصفهم العقول املستهدفة بآفة                
التدمري اللعينة وقد اعتمد املشروع على الوسائل اإلبداعية غري التقليدية اليت تناسب كل شرحية من شرائح اجملتمع                 

 : بأقل كلفة ممكنة وذلكهبدف الوصول إليها وإحداث التأثري املطلوب فيها

 أفالم  - مسرحيات   - مسلسالت   - برامج تلفزيونية    -وسائل اإلعالم   (اإلنـتاج الـتلفزيوين      �
 ؛)وثائقية

 ؛) دراما إذاعية- برامج حوارية -وسائل إذاعية (اإلنتاج اإلذاعي  �

 ؛)الفضائية الكويتية والفضائيات العربية(البث اإلذاعي والتلفزيوين  �

 ؛) إعالنات- حلقات نقاشية - برامج حوارية - فيديو -رسائل صوتية  (اإلنترنت �

 ؛) مطبوعات- جمالت -صحف (وسائل النشر املطبوعة  �

 ؛) اإللكتروين-املباشر (الربيد  �

 .اإلعالنات اخلارجية �

 ؛) فعاليات متنوعة- معارض - مهرجانات - مؤمترات علمية -ندوات (أنشطة العالقات العامة  �

 .دراسات واألحباثال �

العديد من الشعارات اليت تفعل دورها يف القضاء على كافة أشكال االضطهاد " غراس"وقد محل مشروع  
 :الواقعة على األطفال ومنها

 يقدم من خالله دراسة     وهي عبارة عن محلة ضد االضطهاد الطفويل      :  )أنـا أمانة ماين مهانة    ( `٩`
ك من خالل رسائل موجهة من األطفال إىل اآلباء         حـول تـأثري العـنف وإمهال األطفال وذل        

مع )  النفسي - اجلسدي   -اجلنسي   (تناولت هذه احلملة أنواع االضطهاد الطفويل     ، واألمهـات 
 الوسواس القهري - اإلصابة باالكتئاب -توضيح لنتائج هذا االضطهاد من ضعف الثقة بالنفس 

 ). اإلدمان-خصية العدوانية  تيب الش- تقمص شخصية الضحية - املخاوف بأنواعها -
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كما وضعت عدة طرق عالجية ملنع وقوع مثل هذه األنواع من االضطهاد على األطفال تتمثل باالمتناع            
 تأسيس مبدأ احلوار يف     - االمتناع عن ضرب األطفال      -عـن التفكري واخليال يف املمارسة اجلنسية مع األطفال          

 .ل زرع األمن والثقة يف نفوس األطفا-البيت 

 أشخاص ٨ يف املائة من املضطهدين يف طفولتهم يضطهدون أبناءهم و٥٨نتيجة هذه احلملة تبني أن هناك  
 .يف حميط عائلة املدمن معرضون لالضطهاد بسببه واألطفال هم األكثر تأثرياً بذلك

اً يضاف   الطفويل تعد حتدياًَ تربوي    دهي عبارة عن محلة مكافحة االضطها     : )آنا هدية ماين أذية   ( -١٠
إىل سلسـلة الـتحديات اليت تواجه الفرد واألسرة فاملراهقون يواجهون أصعب فترات التحول              
وآبـائهم ال يعدون حجم تصرفاهتم ومدى تأثريها على سلوكيات أبنائهم مما يؤدي هذا العنف            
األسـري إىل احنراف سلوكي واحملصلة ضياع األبناء يف عامل النسيان وقد عوجل يف هذه احلملة                

 .شرحية املراهقني من حيث بيان تأثري العنف واالضطهاد على سلوكياهتم

 :ما يلي) آنا أمانة ماين مهانة(من أهم نتائج الدراسة املعدة لرصد محلة  

 .املسامهة يف حماربة خطر االضطهاد الطفويل -١
 ).ويل يف املائة من املشاركني ذكروا بأن احلملة تساهم يف حماربة خطر االضطهاد الطف٩٥(

 .مدى جدية االرتباط املباشر بني االضطهاد الطفويل وبني خترج جمرمني ومدمين خمدرات مستقبالً -٢
،  يف املائة عدم وجود ارتباط١١،  يف املائـة من املشاركني وافقوا متاماً على أنه يوجد ارتباط قوي            ٦٤(

 ).وسط/ يف املائة وافقوا نوعاً ما١٥

 ية احلديثة بشأن محاية الطفل من االستغالل أهم القرارات الوزار-خامساً 

 الصادر عن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بشأن حظر تشغيل ٢٠٠٤ لسنة ١٥٢القرار الوزاري رقم  
 :األطفال دون الثامنة عشرة يف سباق اهلجن

 حيظر تشغيل األطفال من كال اجلنسني ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عاماً يف              (١املـادة    -
 ):النشاطات اآلتية

النشـاط االقتصـادي أو الصناعي إذا كان ضاراً بصحتهم وسالمتهم جسمانياً بدنياً              )أ( 
 من قانون ٢٠ونفسياً إال إذا كان بغرض التدريب املهين وفقاً للشروط واملعايري احملددة للتدريب يف املادة 

 ؛١٩٦٣ لسنة ٣٨العمل يف القطاع األهلي رقم 

جن أو ما يشاهبها اليت ينظمها النادي الكوييت لسباقات اهلجن أو أي جهة             سباقات اهل  )ب( 
 .أخرى
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 من هذا القرار جيب توافر الشروط اآلتية يف         ١إضافة إىل شرط السن احملدد يف املادة         (٢املـادة    -
 :املشاركني يف سباقات اهلجن

 .صحياً وبدنياً) املتسابق(إن تثبت لياقة احلدث املشارك  -١

 . كيلوغرام٤٥ن احلدث املشارك عن أال يقل وز -٢

 .موافقة ويل أمر احلدث املتسابق كتابياً -٣

 .التامني على احلدث املتسابق ضد أي أخطار يتعرض هلا بسبب هذا النوع من السباقات -٤

  تطور الرعاية الصحية امللحقة بالطفل -سادساً 

 الطفل وتقوم على متابعة منو      اليت هتتم بدورها يف صحة    " عيادة الطفل السليم  "أنشـأت دولـة الكويت       
باإلضافة إىل عمل ) جسدياً وعقلياً واجتماعياً(األطفال من والدهتم حىت يبلغوا اخلامسة من العمر يف كافة النواحي 

 العـيادة البارز يف نشر وزيادة التوعية لألمهات واآلباء عن مجيع متطلبات الطفل وتثقيف األمهات خبصوص كل            
 .سليمة املناسبة ملراحل عمر الطفل ومتابعتهم معهمما يتعلق باألغذية ال

كمـا أن العيادة تعمل بنظام املواعيد ويقوم بالعمل هبا طبيب وممرضة من الرعاية الصحة األولية ويبلغ                  
 :عددها حالياً ستة عيادات موزعة كالتايل

 منطقة العاصمة الصحية -١

 رة الصحيمركز الس - . وتعمل يوم واحد باألسبوع١٩٩٩انشئ عام 

 مركز الريموك الصحي - . وتعمل يوم واحد باألسبوع٢٠٠٠أنشئ عام 

 منطقة اجلهراء الصحية -٢

 .٢٠٠٢يونيه /تتوفر العيادة يف مركز العيون الصحي وتعمل ثالثة أيام باألسبوع وقد أنشئ يف حزيران - 

 منطقة األمحدي الصحية -٣

 .١٩٩٧تعمل يوم واحد باألسبوع وقد أنشئ يف عام تتوفر العيادة يف مركز الفحيحيل التخصصي و -

 منطقة حويل الصحية -٤

 مركز الساملية الغريب - .٢٠٠١فرباير /تعمل طوال أيام األسبوع وقد بدأ العمل هبا يف شباط
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 مركز صباح السامل الشمايل - .٢٠٠١تعمل يوم واحد باألسبوع وقد بدأ العمل هبا عام 

 .مراجع) ٢٠ - ١٥(يومي لكل عيادة ما بني يتراوح عدد املراجعني ال -

 من الربوتوكول واليت تدعو الدول األطراف إىل اختاذ كافة    ٩ من املادة    ٣فـيما تدعـو الفقرة       `١١`
جندد الذكر بأنه نظراًَ لعدم     . اإلجراءات الالزمة لتقدمي املساعدات املناسبة لضحايا هذه اجلرائم       

م يف البغاء ويف املواد اإلباحية بدولة الكويت فإنه ال يتوفر           انتشار ظاهرة بيع األطفال واستغالهل    
أي جهـات خمتصة تقوم على تلقي البالغات اخلاصة هبذه اجلرائم كباقي الدول اليت تعاين من                
انتشـار هذه اجلرائم يف بالدها حيث تقوم تلك الدول بتقدمي مساعدات مناسبة لضحاياها من               

خمتصة بتلقي البالغات من هذه الفئة وتلقي البالغات من         خالل تسهيل إجراءات االتصال جبهة      
املتضـررين أو من يهتم باإلبالغ عن وقوع مثل هذه اجلرائم ويرجع ذلك لتفشي هذه الظاهرة                
لـدى تلك الدول إىل حد اعتبارها مشكلة من الصعب وضع احللول املناسبة للحد من وقوعها                

انني والتشريعات الكويتية جتاه كل من تسول       خبـالف دولة الكويت اليت نالحظ فيها حزم القو        
 .لـه نفسه ارتكاب تلك اجلرائم املرتبطة باضطهاد حق من حقوق الطفل 

 من الربوتوكول إىل ضرورة إباحة الدول األطراف اإلجراءات         ٩ من املادة    ٤تدعـو الفقـرة      `١٢`
 . حلقت هبماملناسبة للسعي يف حصول الضحايا على التعويض املناسب عن األضرار اليت

 :نالحظ أن القانون املدين الكوييت قد توىل شرح هذه الفقرة يف املواد التالية 

كل من احدث بفعله اخلاطئ ضرراً بغريه يلتزم تعويضه سواء أكان يف ( على أن ٢٢٧تنص املادة  `١٣`
لو إحداثـه للضرر مباشراً أو متسبباً ويلزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله اخلاطئ و              

 ).كان غري مميز ويتناول التعويض عن العمل غري املشروع الضرر ولو كان أديباً

إذا كان الضرر واقعاًَ على النفس فإن التعويض عن اإلصابة ذاهتا ( على أن ٢٤٨تـنص املـادة      `١٤`
وقد شهدت دولة الكويت    ). يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية من غري متييز بني شخص وآخر          

وات القليلة السابقة جرمييت اغتصاب وقتل ألطفال غري كويتيني مما أثار موجة عارمة             خالل السن 
مـن الغضـب لدى اجملتمع الكوييت نظراً لبشاعة اجلرميتني وألن ما حدث يعترب إىل حد ما أمراً         
غريباً حدوثه بالنسبة جملتمع صغري كاجملتمع الكوييت مما أدى إىل احلكم بأقصى عقوبة على مرتكيب 

ـ  ذا الفعـل وهي اإلعدام حيث مت تنفيذ احلكم على مرتكيب اجلرمية األوىل يف حني ما زالت                 ه
 .اجلهات القضائية تنظر اجلرمية الثانية

 من الربوتوكول يف جممله الدول األطراف إىل اختاذ كل ما من شأنه تعزيز التعاون الدويل    ١٠تدعو املادة    -٩
ببيع األطفال واستغالل األطفال    "اقبة املسؤولني عن األفعال ذات العالقة       على املستوى اإلقليمي والدويل ملنع ومع     

وتقدمي العون واملساعدة للضحايا ومعاجلة اآلثار النفسية والبدنية وإدماجهم يف اجملتمع           " يف البغاء واملواد اإلباحية   
 .لتخلفوالقضاء على األسباب اليت قد تؤدي إىل انتشار هذه الظواهر ويف مقدمتها الفقر وا
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اقة إىل التعاون يف مجيع اجملاالت وقد عرف عنها كدولة                   ولألمانة فإن دولة الكويت كانت وما زالت سّب
وقيادة حبها للسالم وحرصها على تنمية العالقات مع اجملتمع الدويل ومواقفها اخلرية جتاه الدول والشعوب الفقرية 

ه اهللا فيه من خري فكان إنشاء العديد من الصناديق اخلريية           وهي اليت جعلت لتلك الشعوب والدول نصيباًَ مما حبا        
الـيت امتدت إىل مجيع أصقاع األرض وتقدم املعونة لإلنسانية مجعاء وبغض النظر عن الدين أو اجلنس أو العرق                   

 إضافة إىل القروض امليسرة اليت تقدمها للدول احملتاجة وعرف عن دولة الكويت             -وصـلت حىت جماهل أفريقيا      
 .ها على تقدمي املساعدات املادية وتكوين املشاريع ذات املردود االجتماعي التنمويحرص

 ١٩٦١ديسمرب  /الذي مت تأسيسه يف كانون األول     " الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية    "ويعترب   
ت ذات شخصية خري مثال على هذا التوجه اإلنساين لدولة الكويت حيث عد مؤسسة عامة مسجلة يف دولة الكوي

اعتبارية مستقلة الغرض من تأسيسه مساعدة الدول العربية والدول النامية األخرى يف حتسني اقتصادياهتا عن طريق 
 .إمدادها بالقروض مبعدالت فائدة ميسرة وكذلك تقدمي املنح الالزمة لرباجمها اإلمنائية

 قرضاًَ بقيمة إمجالية ٦٧٥قدم منذ إنشائه  يكون الصندوق قد ٢٠٠٤/٢٠٠٥فبانتهاء السنة املالية احلالية  
 دولة ١٦ بينها   ١٠١أما الدول املستفيدة يف هذه القروض فقد بلغ عددها          ،  مليون دينار كوييت   ٣ ٥٥٢قدرهـا   
وقد بلغ نصيب الدول ،  دولة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب١١ دولة آسيوية و٣٤ دولة أفريقية و٤٠عربية و

 . يف املائة٥٣,٣يل القروض العربية من إمجا

ومن ناحية أخرى بلغ صايف عدد املساعدات الفنية واملنح النقدية املقدمة من الصندوق منذ تأسيسه وحىت  
 مليون دينار كوييت أما نصيب الدول ٨٦,١منحة بلغت قيمتها اإلمجالية / معونة١٧٧ حنو ٢٠٠٥مارس /هناية آذار

 . يف املائة٤٩,٨العربية بلغ 

ـ      رمحه -د هنا من اإلشارة إىل أن صاحب السمو األمري الراحل الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح      وال ب
 . كان صاحب املبادرة األوىل الداعية إىل إسقاط الديون عن الدول األكثر فقراً-اهللا 

األطفال ببيع   الواردة يف الربوتوكول االختياري املتعلق       ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢بالنسـبة للمواد     -١٠
 فهي مواد تتعلق بإجراءات االنضمام لالتفاقية والتصديق        وبغـاء األطفـال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

 .إخل من األمور اإلجرائية... ومواعيد تقدمي التقارير واالنسحاب 

 اخلامتة

" رجالً أو امرأة أو طفل"رغم ما متيز به دستور دولة الكويت وقوانينها الوطنية من تعزيز حلقوق اإلنسان  
 .خاصة ما يتعلق بصون كرامته اإلنسانية وحتقيق العيش الكرمي له وإبعاد شبح العوز واحلاجة عن حياته

ورغم ما حظي به الطفل يف الكويت من اهتمام ورعاية على كافة املستويات وتقدمي مصلحة الطفل على  
 .أي اعتبار آخر
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اص واخلربة إىل ضرورة إعادة دراسة وتقييم التشريعات احلالية         إال أنـه هناك دعوات من ذوي االختص        
خاصة يف جمال القانون اجلنائي ملعاجلة مواطن القصور بشأن النظر يف القوانني املعمول هبا حالياً واليت مضى عليها                  

 :فترة طويلة واليت أقرت يف ظروف ختتلف عن الظروف احلالية ويستلزم األمر ما يلي

 يف تلك القوانني لتتالءم مع معطيات العصر احلايل وتتفق مع أحكام االتفاقيات             إعـادة الـنظر    -١
 .والقوانني الدولة املعاصرة

توفري آليات مناسبة تكون يف متناول األطفال تتيح هلم التقدم للجهات املعنية يف حالة وقوع أي                 -٢
 .ظلم أو اعتداء أياً كانت نوعية هذا االعتداء

بات رادعة حبق مرتكيب اجلرائم ضد الطفولة وأن يتم البت هبا بسرعة حىت أن تكـون هناك عقو   -٣
 .تكون ذات فائدة قيمة

 .أن تكون التعويضات لضحايا العنف واالستغالل تعويضات مناسبة -٤

إقرار تشريع مينح الدولة صالحيات للتدخل يف حاالت وقوع عنف أو إساءة جسيمة على الطفل  -٥
 .من توفري األمن واحلماية لهمن قبل الوالدين مبا يض

- - - - - 


