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  التقرير الدوري الثاين لدولة الكويت بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    

  مقدمة    
األطفال هم اللبنة األوىل لبناء اجملتمع، وتنشئتهم يف بيئة سليمة من الناحية الـصحية                -١

 تساعد على وجود جمتمع متطور يقوم على أسـس متينـة            والتعليمية والثقافية واالجتماعية  
وإمهاهلم حتماً يؤدي إىل ضعف اجملتمع لتدين كفاءته اإلنسانية والعملية عـدا املـشكالت              

  .االجتماعية األخرى
، ١٩٨٩ونتيجة هلذه األمهية سعت الدول إلصدار اتفاقيـة حقـوق الطفـل عـام                 -٢

ياته مزجياً بني احلقوق السياسية واملدنية، وكذلك       صك قانوين يتفرد بأنه جيمع بني ط       هي واليت
 مـادة وملحـق هبـا    ٥٤احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية، وتضم هـذه االتفاقيـة          

بروتوكوالن اختياريان، حيث توضح هذه املواد والربوتوكوالن امللحقان هبا احلقوق اليت جيب            
  . منها قابلة للتفاوض عليها أو االنتقاصأن يتمتع هبا الطفل واليت تعد مقومات أساسية غري

زالت يف مصاف الدول الرائدة يف جمال حقـوق الطفـل            كانت دولة الكويت وال     -٣
ورعاية مصاحله وتلبية احتياجاته األساسية، بل وبتوسيع الفرص املتاحة لألطفال لبلوغ احلد            

الكويت املتعاقبـة   األقصى من طاقاهتم وإبداعاهتم، ويف هذا الصدد حرصت حكومات دولة           
على إنشاء املؤسسات اليت تعمل على رعاية وصيانة حقـوق الطفـل متوجـة جهودهـا                

 ١٩٩١  لـسنة  ١٠٤ الطفل مبوجب املرسوم األمريي رقـم        اتفاقية حقوق املصادقة على    يف
الرتاعـات    يف باشـتراك األطفـال    املتعلقواالنضمام للربتوكول االختياري األول لالتفاقية      

 وبغاء األطفال واستغالل األطفال      األطفال املتعلق ببيع وتوكول االختياري الثاين    املسلحة والرب 
، ومما سبق يتأكـد مـدى       ٢٠٠٤ لسنة   ٧٨املواد اإلباحية مبوجب املرسوم األمريي رقم       يف  

  .اهتمام دولة الكويت يف اختاذ التدابري الالزمة لصيانة حقوق الطفل
 جوانب االتفاقية، ويتكون التقريـر مـن        ويف هذا التقرير تستعرض دولة الكويت       -٤

 اليت تتكون من الفرع ألـف الـذي    الوثيقة األساسية  األول وهو عبارة عن      اجلزء مها   جزأين
اإلطار العام حلماية وتعزيز    ، والفرع باء الذي يبني      معلومات عامة عن دولة الكويت    يتضمن  

عـدم التمييـز وباملـساواة      ملعلومات املتعلقة ب  ، والفرع جيم الذي يتضمن ا     حقوق اإلنسان 
التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية     أما اجلزء الثاين فهو خاص ب      .ووسائل اإلنصاف املتاحة  

  .اليت اختذهتا دولة الكويت تنفيذاً للمواد الواردة يف االتفاقية



CRC/C/KWT/2 

GE.12-42901 4 

  الوثيقة األساسية  -أوالً  

  معلومات عامة عن دولة الكويت  -ألف  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدميغرافيةاخلصائص     
 ٢٨,٤٥تقع دولة الكويت يف الركن الشمايل الغريب للخليج العريب بني خطي عرض               -٥

 درجـة   ٤٨,٣٠ درجـة و   ٤٦,٣٠ درجة مشال خط االستواء وخطي طول        ٣٠,٠٥و درجة
 ١٧ ٨١٨تبلغ مساحتها اإلمجاليـة     رمسية العربية ودينها اإلسالم، و    شرق خط غرينتش، لغتها ال    

كيلومتر مربع وعدد سكاهنا يزيد عن الثالثة ماليني نسمة وهي عضو يف جملس التعاون لـدول             
تعترب دولة  . اخلليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمة األمم املتحدة          

  .الكويت اقتصادياً أحد أهم منتجي ومصدري النفط يف العامل وهي عضو مؤسس يف أوبك
وألن دولة الكويت تقع يف اإلقليم اجلغرايف الصحراوي، فإن مناخها مـن النـوع                -٦

  .القاري الذي يتميز بصيف طويل حار وجاف، وشتاء دافئ وقصري وممطر أحياناً
تعد دولة الكويت من الدول املتقدمة من حيث املؤشرات االجتماعية، حيث بلغت              -٧

 كما بلغت نسبة االلتحـاق يف املـدارس         ٢٠٠٨عام  يف املائة    ٩٩نسبة التعليم بني الكبار     
 دوالر  ٤٣ ١٠٠ يف املائة ويبلغ متوسط دخل الفـرد الـسنوي           ١٠٠االبتدائية واملتوسطة   

  .٢٠٠٨ أمريكي عام
التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية اجملانية كحق من حقوق اإلنسان كما نـص              -٨

يع مراحلها حيث تبلغ مراكز الرعاية      ، يف مج  ١٥ و ١١ و ١٠عليها الدستور الكوييت يف املواد      
اخلدمات   حيث إن  ٣ واملراكز الطبية املتخصصة     ٦ واملستشفيات العامة    ٨٧الصحية األولية   

 ،كبـار الـسن  ومـواطنني ومقـيمني،   (الصحية تقدم بشكل عادل ومتساو جلميع األفراد      
  .)العمالوالشباب، واملرأة، و وذوي االحتياجات اخلاصة، ،واألطفال

 ١٩٦٥مت دولة الكويت باحلق يف التعليم بشكل كبري، وهو جماين منـذ عـام          اهت  -٩
. مجيع مراحله من رياض األطفال حىت اجلامعة، وإلزامي يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة            يف

كمـا  .  يف املائة من ميزانية الدولـة      ١٤،  ٢٠٠٨وقد بلغت نسبة مصروفات التعليم للعام       
 يف املائة واهتمـت بتعلـيم       ٣,٥ نسبة   ٢٠٠٩ألمية لتبلغ عام    جنحت دولة الكويت يف حمو ا     

ذوي اإلعاقة بتوفري اخلدمات التعليمية كافة، مع دمج بعض احلاالت يف التعليم العام أو عـن     
  .طريق إنشاء مدارس خاصة هبم

كما قامت دولة الكويت بوضع اخلطط التنموية منذ ستينات القرن املاضي وتـوفري               -١٠
امها، مع حرصها على املشاركة يف املؤمترات الدولية املعنية بالتنمية املستدامة،           كافة السبل إلمت  

والتحرك وفق خطط واستراتيجيات بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة وغريها من اجلهـات،         
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 وزارة التخطـيط    ت تنموية عالية، حيث أشار تقريـرا      وقد جنحت الكويت يف حتقيق معدال     
 إىل أن دولة الكويت استطاعت أن حتقق معظم أهـداف           ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣الصادران عامي   

  . ٢٠١٥الغايات اإلمنائية لأللفية قبل موعدها احملدد عام 

  السياسي والقانوين للدولةاهليكل الدستوري و    
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم ولغتها الرمسيـة اللغـة               -١١

قراطي، وتشري املذكرة التفسريية للدسـتور أن هـذا النظـام           العربية، ونظام احلكم فيها دمي    
الدميقراطي الذي تبناه ُيعد وسطاً بني النظامني الربملاين والرئاسي، مما يدل على جتسيد املبادئ              
الدميقراطية األصيلة، ومن هنا أخذ نظام احلكم يف الكويت باملبدأ الدستوري القـائم علـى               

  . الفصل بني السلطات مع تعاوهنا
كما أفرد الدستور الكوييت ملوضوع السلطات باباً خاصاً يتألف من مخسة فصول،              -١٢

حيث أشار يف البداية إىل أن السلطة التشريعية يتوالها األمري وجملس األمة وفقاً للدسـتور،               
والسلطة التنفيذية يتوالها األمري وجملس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتوالها احملاكم           

  . اسم األمري يف حدود الدستورب
  :وقد حدد الفصل الثاين من الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة باآليت  -١٣

  ؛يتوىل سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس جملس الوزراء وإعفائه من منصبه  -١  
  ؛هو القائد األعلى للقوات املسلحة وهو الذي يعني الضباط ويعزهلم وفقاً للقانون  -٢  
يضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني واللوائح الالزمـة لترتيـب املـصاحل              -٣  

  ؛واإلدارات العامة يف الدولة
  .يعني املوظفني املدنيني والعسكريني واملمثلني السياسيني لدى الدول األجنبية  -٤  

  :باإلضافة ملا سبق هناك اختصاصات أخرى لألمري ترتبط بالسلطات وهي  -١٤
 من الدستور يتوالها األمري وجملس األمة الـذي  ٧٩ حسب املادة  :يعيةالسلطة التشر  •

يتألف من مخسني عضواً ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر ملدة أربـع             
سنوات وهي السلطة اليت متلك مبقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصل            

  ؛ التشريعيةالثالث من الدستور الكوييت األحكام اخلاصة بالسلطة
 يتوالها األمري وجملس الوزراء، الذي يهيمن على مصاحل الدولـة           :السلطة التنفيذية  •

ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف علـى سـري العمـل يف              
اإلدارات احلكومية، ويتوىل كل وزير اإلشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيـذ            

  ؛سم اجتاهات الوزارة ويشرف على تنفيذهاالسياسة العامة للحكومة، كما ير
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 تتوالها احملاكم باسم األمري ويكفل الدسـتور والقـانون مبـدأ            :السلطة القضائية  •
استقالل القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم أساس امللـك             
وضمان للحقوق واحلريات، فال سلطان ألي جهة على القاضي يف قضائه، ويكفل            

 استقالل القضاء وضمانات القضاة واألحكام اخلاصة هبـم، وقـد خـص             القانون
  .الدستور الكوييت السلطة القضائية فيه بفصل كامل

  اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان  -باء  
بداية جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيـات                -١٥

  : هي كالتايلدولية تتعلق حبقوق اإلنسان و
  االتفاقية  الرقم
  ١٩٢٦االتفاقية اخلاصة بالرق عام   ١
  )املعدلة (١٩٢٦اتفاقية الرق لعام   ٢
   للرقواملمارسات الشبيهةاالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف   ٣
  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية   ٤
  االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغرياتفاقية حظر   ٥
  االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها   ٦
  اتفاقية حقوق الطفل  ٧
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ٨
  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها  ٩

  احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانيةاتفاقية عدم تقادم جرائم   ١٠
   أو املهينةاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية  ١١
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ١٢
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ١٣
   الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضيةاالتفاقية  ١٤
  األطفال يف املنازعات املسلحةبإشراك املتعلق الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل   ١٥

يفواستغالل  األطفال  وبغاء  بيع األطفال   املتعلق ب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        ١٦
  املواد اإلباحية

  االستخدام األدىن لسن بشأن احلد) ١٩٧٣(١٣٨ قية منظمة العمل الدولية رقمتفاا  ١٧

بشأن حظر أسوأ أشكال عمـل األطفـال) ١٩٩٩(١٨٢تفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ا  ١٨
  واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 
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  : ما يليوباإلضافة ملا سبق من اتفاقيات جيب اإلشارة إىل  -١٦
 اخلطوات الدستورية والقانونية الالزمة لالنضمام إىل االتفاقية        اختذت دولة الكويت   •

  ؛الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
دولة الكويت على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وهو   وقعت،على املستوى اإلقليمي   •

  .معروض حالياً على جملس األمة الكويت
ترب مبثابة املظلة السياسية والقانونية     كما جيب األخذ باحلسبان أن الدستور الكوييت يع         -١٧

لقواعد حقوق اإلنسان يف الكويت عامة، كما أن هناك العديد من التشريعات الكويتية اليت              
ختص بعض الشؤون احلياتية لإلنسان قد صدرت يف فترة سبقت صدور الدسـتور، وهـي               

ا قانون اجلزاء   تشريعات حرصت على توفري ضمانات العدالة لإلنسان يف الكويت، من أبرزه          
، وبالنظر إىل الدستور الكـوييت جنـد        ١٩٦٠وقانون اإلجراءات اجلزائية اللذان صدرا عام       

واضحة جداً حبقوق اإلنسان مع السعي حنو مستقبل أفضل ينعم فيه املواطن مبزيد مـن                عناية
من اعتزاز  الرفاهية والوطن باملكانة الدولية اجليدة ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية             

  .الفرد بكرامة
ووفق أمهية حقوق اإلنسان تضمنت معظم نصوص الدستور املبادئ اليت استقر عليها   -١٨

 الدويل وعرب عنها يف املواثيق الدولية الصادرة يف هذا اجملـال، وزيـادة يف احلـرص                 اجملتمع
جل كفالـة   من أ١٩٧٣ لسنة ١٤والتأكيد مت إنشاء احملكمة الدستورية مبوجب القانون رقم    

  . واحترام وتطبيق احلقوق واحلريات على الوجه األكمل

  مبادئ حقوق اإلنسان اليت تضمنها الباب األول والثاين من الدستور    
أوىل الدستور الكوييت احلقوق واحلريات أمهية قصوى، لذلك نص صراحة على تلك              -١٩

  : يف معظم مواده واليت منهااحلقوق
  ؛)٦املادة (سيادة فيه لألمة أن الشعب مصدر السلطات وال •
  ؛)٧املادة (العدل واملساواة واحلرية  •
  ؛)١٠ و٩املادتان (محاية األسرة واألمومة والطفولة ورعاية النشء  •
رعاية وتوفري التأمني االجتماعي للمواطنني يف حال الشيخوخة أو املرض أو العجـز              •

  ؛)١١املادة (عن العمل 
  ؛)١٣املادة ( قبل الدولة كفالة التعليم ورعايته وجمانيته من •
  ؛)١٤املادة (رعاية العلوم واآلداب وتشجيع البحث العلمي  •
  ؛)١٥املادة (احلق يف الرعاية الصحية  •
  ؛)١٧ و١٦املادتان (حق الفرد يف التملك وحرمة األموال العامة ومحايتها  •



CRC/C/KWT/2 

GE.12-42901 8 

حوال صون امللكية اخلاصة، وأال يرتع عن أحد ملكه إال بسبب املنفعة العامة ويف األ              •
  ؛)١٨املادة (اليت بينها القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل 

  ).٢٦املادة (احلق يف تويل الوظائف العامة  •

  مبادئ حقوق اإلنسان اليت مشلها الباب الثالث من الدستور    
أفرد هذا الباب بيان احلقوق والواجبات العامة كذلك تضمن العديد من املبادئ اليت               -٢٠

  : دات الدولية الصادرة يف جمال حقوق اإلنسان وهى على النحو التايلأرستها املعاه
  ؛)٢٧املادة (عدم جواز إسقاط اجلنسية أو سحبها إال يف حدود القانون  •
  ؛)٢٨املادة (عدم جواز إبعاد الكوييت عن بلده  •
املساواة وعدم التمييز بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين فاملواطنون متساوون              •

  ؛)٢٩املادة ( القانون يف احلقوق والواجبات العامة أمام
، )٣٥املـادة   ( وحرية االعتقاد ) ٣٠املادة  (احلريات واحلقوق مثل احلرية الشخصية       •

، وحرية الصحافة والطباعـة والنـشر     ،  )٣٦املادة  (وحرية الرأي والبحث العلمي     
راسـلة الربيديـة    وحرية امل ،  )٣٨املادة  (وحرية احلياة اخلاصة واملسكن     ) ٣٧ املادة(

 وحق االجتمـاع    ،)٤٣املادة  (والربقية واهلاتفية وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات       
  ؛)٤٤ املادة(

عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو حتديد إقامته أو تقييد حريتـه                 •
  ؛)٣١املادة (واإلقامة والتنقل وحظر التعذيب أو املعاملة املهينة للكرامة 

  ؛)٣٢املادة (عقوبة إال بناء على قانون  ة والجرمي ال •
املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن فيها الـضمانات الـضرورية               •

  ؛)٣٤املادة (ملمارسة حق الدفاع 
احلق يف التعليم اجملاين يف مراحله املختلفة مع جعله إلزاميـاً يف املرحلـة االبتدائيـة                 •

  ؛)٤٠ املادة(
  ؛)٤١املادة (ل احلق يف العم •
  ؛)٤٦املادة (حظر تسليم الالجئني السياسيني  •
  ).٤٨املادة (إعفاء أصحاب الدخول الصغرية من الضرائب  •

  املبادئ اليت مشلها الباب الرابع من الدستور    
حدد هذا الباب يف فصوله األول والثاين والثالث والرابع واخلامس األسس اليت يقوم               -٢١

دولة، وبني السلطات الثالث واختصاصاهتا ووظائفها، حيث أكـد         عليها نظام احلكم يف ال    
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 منه مبدأ الفصل بني السلطات، وقد عىن الفصل اخلامس بإيراد مبادئ أساسـية            ٥٠ املادة يف
مهمة خاصة بالقضاء حيث أعترب أن نزاهة القضاء أساس امللك وضمان للحقوق والواجبات             

  :وأكد على املبادئ التالية
  ؛)١٦٣املادة (لقضاء وحصانة القضاة مبدأ استقالل ا •
  ).١٦٤املادة (مبدأ حق التقاضي  •
، وهى هيئـة   ١٩٧٣ لسنة   ١٤كما أنشئت احملكمة الدستورية مبوجب القانون رقم          -٢٢

قضائية ختتص دون غريها بتفسري النصوص الدستورية، وبالفـصل يف املنازعـات املتعلقـة              
ئح ويكون حكم احملكمة الدستورية ملزماً للكافـة     بدستورية القوانني واملراسيم بقوانني واللوا    

  .ولسائر احملاكم

  التربية والتعليم    
عند احلديث عن اجلانب التعليمي والتربوي حلقوق اإلنسان، جند أن دولة الكويت              -٢٣

  : خطت خطوات واسعة يف هذا اجلانب وميكن توضيح ذلك من خالل اآليت

  قوانني التعليم    
طورية لدولة الكويت صدرت العديد من القوانني واملراسـيم ذات          خالل املسرية الت    -٢٤

  :  ما يليالصلة بالتعليم واليت سبقت حىت الدستور احلايل من خالل
حيـث  ) تقرير مىت وعقراوي  (، صدر تقرير خاص بالتعليم      ١٩٥٥يف عام     )أ(  

  :أكد على مبادئ عامة تتعلق حبقوق اإلنسان واليت منها
   ؛حمو األمية '١'
   ؛لدميقراطيةبث روح ا '٢'
   ؛وجوب قيام تعليم إلزامي مشترك '٣'
  .الفرصة للمواطنني إلكمال تعليمهمإتاحة  '٤'
ومن خالل تلك البنود يتضح أن احلق يف التعليم ارتبط به أيضاً مبدأ تكافؤ الفرص                  

والعدالة كذلك احلق يف التعلم والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحلق يف التعليم، إضافة إىل التركيز          
  . التعليم األساسيعلى

  : صدر قانون بشأن التعليم اإللزامي والذي تضمن١٩٦٥يف عام   )ب(  
  ؛أن التعليم إلزامي وجماين للجميع من ذكور وإناث '١'
مدة اإللزام عند صدور القانون مثان سنوات وقد أصبحت تسع سنوات بعد             '٢'

  ؛٢٠٠٥ تعديل السلم التعليمي عام
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  ؛١٩٦٦شاء جامعة الكويت عام استكماالً لتطوير التعليم مت إن  )ج(  
  ؛ صدر مرسوم أمريي حيدد اختصاصات وزارة التربية١٩٧٩يف عام   )د(  
 وحتقيقاً ملبدأ التعليم وحق اجلميع فيه صدر قانون خـاص           ١٩٨١يف عام     )ه(  

  ؛مبحو األمية
 صدر قانون خاص يستكمل ما يتعلق بالتعليم العام أكد من           ١٩٨٧يف عام     )و(  

  .ولةم حق جلميع الكويتيني وأنه جماين وتكفله الدخالله بأن التعلي

  السياسات الوطنية املتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان    
 التعليم بوجه عام حبقوق اإلنسان وذلك من خالل االعتـراف بـه كحـق               ارتبط  -٢٥
ومن خالل السياسات الوطنيـة     . الوقت نفسه كوسيلة لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        ويف

  :م حقوق اإلنسان، برز دور الكويت كاآليتاملتعلقة بتعلي

  ٢٠١٤-٢٠٠٩، اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان    
دولة الكويت بشكل فاعل يف إعداد اخلطـة العربيـة للتربيـة             ترأست وشاركت   -٢٦
حقوق اإلنسان واليت أشرفت عليها جامعة الدول العربية واعتمدهتا مجيع الدول العربية             على
  : واليت هتدف إىل٢٠٠٨قمة العريب الذي عقد بدمشق عام مؤمتر ال يف

  ؛إدماج حقوق اإلنسان يف املنظومة التربوية يف خمتلف املراحل التعليمية  )أ(  
  ؛تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها يف جمال التربية على حقوق اإلنسان  )ب(  
  ؛هتيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق اإلنسان  )ج(  
  .يع املشاركة اجملتمعية يف نشر ثقافة حقوق اإلنسانتوس  )د(  

  : كما ترتكز اخلطة العربية على مبادئ عامة من أمهها  -٢٧
أسـاس   مجيع الناس يتمتعون باحلقوق نفـسها وأنـه ال        : العاملية والكونية   )أ(  
  ؛بينهم للتمييز

  ؛ئةحقوق اإلنسان وحدة متماسكة وغري قابلة للتجز: الشمولية والتكاملية  )ب(  
حقوق اإلنسان هي حق كل فرد يتمتع هبا بدون أي      : املساواة وعدم التمييز    )ج(  

شكل من أشكال التمييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي                  
السياسي وغري السياسي أو األصل العرقي أو الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي                

  ؛آخر وضع
كل األفراد والشعوب هلا احلق يف املشاركة الفعلية والفاعلـة يف           : املشاركة  )د(  

  . التنمية االجتماعية واالقتصادية
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  اللجنة العليا حلقوق اإلنسان    
يف اإلطار التنظيمي حلقوق اإلنسان ومن أجل ترسيخ هذه املبادئ العامة صدر قرار               -٢٨

وق اإلنسان، واليت أشـارت إىل أن مـن    ينص على إنشاء جلنة عليا حلق     ٢٠٠٨وزاري عام   
  :اختصاصاهتا

نشر الوعي حبقوق اإلنسان من خالل وسائل اإلعـالم املختلفـة وعقـد               )أ(  
   ؛الندوات واحملاضرات والقيام بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان

العمل على تضمني املناهج الدراسية يف التعليم العـام والعـايل باملفـاهيم               )ب(  
  . وق اإلنساناألساسية حلق

  حتليل احلالة الراهنة لتعليم حقوق اإلنسان    
تعد احلالة الراهنة لتعليم حقوق اإلنسان، مرحلة استكمال ملراحل سابقة راعت من              -٢٩

  : خالله التعليم وفق القيم اإلنسانية عامة، وميكن حتليل الوضع الراهن من خالل

  جمال املناهج    
ة للتعليم الرمسي يف دولة الكويت، كان هناك تأكيد         عندما بدأت اخلطوات التنظيمي     -٣٠

واضح على اجلوانب التربوية والتعليمية األساسية واملتمثلة يف اجلوانب املعرفيـة والوجدانيـة        
واجلوانب املتعلقة باملهارات، لذلك ميكننا القول بأن كل القيم اإلنسانية مبا فيهـا حقـوق               

  :  وغريها موجودة يف املناهج الدراسية من خاللاإلنسان والسالم والدميقراطية والتسامح
 - املراحـل    -العامة  (األهداف التربوية يف دولة الكويت مبستوياهتا كافة          )أ(  
  ؛)السلوكية املناهج

تضمني مجيع الكتب الدراسية تلك القيم بعرضها بصورة صـرحية تـارة              )ب(  
التربية اإلسالمية واللغة العربية    وضمنية تارة أخرى، وقد برزت هذه املفاهيم والقيم يف كتب           

   ؛واملواد االجتماعية إضافة للمواد األخرى
   ؛التأكيد على اخلربات احلياتية اليومية واملمارسات الفعلية يف الواقع التربوي  )ج(  
إجراء العديد من الدراسات املسحية حول توافر تلك القـيم يف املنـاهج               )د(  

  . التضمني الدراسية وآلية
يجة للتغريات احلديثة يف اجلوانب التعليمية والتربوية على املستوى احمللي والعاملي،           ونت  -٣١

إضافة للحاجة املاسة لتأصيل القيم اإلنسانية والتركيز على بعضها مثـل حقـوق اإلنـسان          
والدميقراطية والسالم والتفاهم الدويل، بدأت دولة الكويت خبطوات واضحة يف هذا اجلانب            

منتصف تسعينيات القرن العشرين، بتشكيل جلان متخصصة تبحث يف آلية   حيث بدأت ومنذ    
  . وضع مناهج دراسية هتتم حبقوق اإلنسان والدميقراطية، ومتهد السبل لتحقيق هذه الغايات
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، مت تشكيل جلنة متخصصة لبناء مناهج دراسية حـول الدسـتور            ٢٠٠٠ويف عام     -٣٢
أهم أعماهلا بناء مناهج خاصة بتلك املفاهيم مث        وحقوق اإلنسان والدميقراطية، واليت كان من       

 ٢٠٠٦ لطرح تلك املناهج، مث كان عام        تال ذلك تشكيل جلان تأليف باشرت عملها متهيداً       
والذي مت فيه تشكيل جلنة جديدة ضمت متخصصني يف جمال حقـوق اإلنـسان، حيـث                

، العلوم السياسية ، و نحقوق اإلنسا ر، و الدستو، و القانون الدويل  تشكلت اللجنة من أساتذة يف    
   .دارة املناهج، وإاللغة العربية، واملواد االجتماعية، وأصول التربية واملناهجو

  : وقد سار عمل اللجنة وفق اخلطوات اآلتية  -٣٣
   ؛وضع فلسفة خاصة بتدريس الدستور وحقوق اإلنسان  )أ(  
بع للمجال  إعداد اإلطار الفكري واملعريف للمادة بشكل يعكس املدى والتتا          )ب(  

   ؛الدراسي وبطريقة متتالية، حبيث متهد كل مرحلة ملا سيأيت بعدها
   ؛صياغة األهداف العامة للمادة  )ج(  
   ؛صياغة األهداف اخلاصة لكل صف دراسي  )د(  
   ؛إعداد املادة العلمية واألنشطة املتعلقة هبا  )ه(  
  : تقسيم املادة العلمية وفق املنظومة اآلتية  )و(  

   ؛مبادئ الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان: رالصف العاش '١'
حيث يتناول مفهومهـا وأمهيتـها      : حقوق اإلنسان : الصف احلادي عشر   '٢'

 - احلياة: احلق يف: ومساهتا ومصادرها مع دراسة تفصيلية لبعض احلقوق مثل
 - التعليم والتعلم    - الرأي والتعبري    - االعتقاد   - الكرامة اإلنسانية    -املساواة  
   ؛ وواجبات الفرد- احلقوق السياسية - حقوق الطفل -املرأة حقوق 

  . الدستور والسلطات العامة: الصف الثاين عشر '٣'
  : وقد راعت اللجنة أموراً عدة منها  -٣٤

إجياد بناء فكري ومعريف للمادة مييزها عن املـواد األخـرى، ويعطيهـا               )أ(  
   ؛كرية تربوية وقانونية وسياسيةسيما أن املادة تتشكل من منظومة ف خصوصية مناسبة، وال

تأكيد على التعليم املباشر واملقصود حىت تتحقق الفائـدة القـصوى مـن             )ب(  
   ؛تدريس املادة وحفاظاً على الفهم الصحيح للمصطلحات ووصول املعلومة بشكلها الصحيح

   ؛العمل على إعداد دليل للمعلم  )ج(  
   ؛دوات التربوية العامةاالتصال بامليدان عن طريق اللقاءات والن  )د(  
   ؛عقد دورة تدريبية ملوجهي وموجهات املواد االجتماعية  )ه(  
  ؛عقد دورة خاصة ملعلمي ومعلمات مادة الدستور وحقوق اإلنسان  )و(  
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  فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان    
من املهم جداً أن يطلع املتعلمون على مفاهيم الدميقراطية ومعانيها وعلـى بنـود              و  -٣٥

الدستور وأحكامه، وعلى حقوق اإلنسان ومقاصدها، ضمن إطار قانوين تربوي جمرد وغري            
موجه، كي ينشئوا مشبعني باملعلومات العلمية الصحيحة واألفكـار الـسليمة، مـتفهمني             
لالختالفات القائمة بني الدول أو بني األفراد يف فهم الدميقراطية وتطبيقاهتـا، بعيـداً عـن                

  . شأنه أن يؤثر يف وحدتنا الوطنية من االختالفات وكل ما
  : ويف ضوء ما سبق تبىن فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان على  -٣٦

أمهية الدستور وما يتضمنه من مواد حتكم العالقة بني األفـراد والـسلطة               )أ(  
احلاكمة أو بني األفراد بعضهم بعضاً، وتنظم حياهتم يف اجملـاالت الـسياسية واالقتـصادية               

   ؛جتماعية كافة وتكفل حقوقهم وحتدد واجباهتمواال
ينفصل عن حياة اإلنسان،  النظرة القائلة بعاملية حقوق اإلنسان وأهنا جزء ال    )ب(  

يقوم إال على تلك احلقوق، فيها تتحقق كرامة اإلنـسان           بل إن وجوده وسعادته وخريه ال     
ة للفرد واجملتمـع مـن خـالل    والعدالة واملساواة، وكل ما من شأنه أن حيقق اخلري والرفاهي     

  .تكاملية نظرة
وتتحقق فلسفة الدستور وحـقوق اإلنسـان من خالل املفاهيم التربويـة العامـة             -٣٧

  : يف األطر اآلتية)  املهارات والتطبيقات- القيم واالجتاهات -املعرفة (
وذلك عن طريق ما يقدم من معلومات ومعارف تتعلق بالدسـتور           : املعرفة  )أ(  
   ؛اإلنسان لتشكل بنية معرفية متينة، ووعياً وإدراكاً بأمهية الدستور وحقوق اإلنسانوحقوق 
بعرض القيم املرتبطة بالدستور وحقوق اإلنسان لتشكل       : القيم واالجتاهات   )ب(  

   ؛اجتاهاً إجيابياً حنومها والشعور بأمهيتهما للفرد واجملتمع
جتماعية والدراسية والتطبيـق    عن طريق املهارات اال   : املهارات والتطبيقات   )ج(  

  . العملي يف املواقف املختلفة اخلاصة بالدستور وحقوق اإلنسان
ومتثل الشريعة اإلسالمية ونصوص الدستور والقانون واملواثيـق الدوليـة الروافـد              -٣٨

  .األساسية لفلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان، وتعد املوجه ألهداف املقرر وحمتواه

  امة ملنهج الدستور وحقوق اإلنساناألهداف الع    
بناًء على فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان، جند أن هذا املنـهج يهـدف إىل                 -٣٩

تعزيز االنتماء والوالء للوطن لدى املتعلم عن طريق تنمية شخـصيته يف جوانبـها العقليـة                
  : العامة اآلتيةوالوجدانية واالجتماعية، وتطبيق ذلك يف حياته العملية من خالل األهداف 

   ؛وعي املتعلم بأمهية الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان  )أ(  
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إملام املتعلم باملعارف واملعلومات املتعلقة بالدميقراطية والدستور وحقـوق           )ب(  
   ؛اإلنسان

إعداد املتعلم للممارسة احلياتية وفق مبادئ الدميقراطية والدستور وحقـوق        )ج(  
   ؛اإلنسان

   ؛ز القيم اإلنسانية املتعلقة بالدستور وحقوق اإلنسان لدى املتعلمتعزي  )د(  
تكوين االجتاهات اإلجيابية حنو الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان لدى           )ه(  
  ؛املتعلم

   ؛تنمية والء وانتماء املتعلم لوطنه  )و(  
  . تنمية مهارة التفكري الناقد لدى املتعلم  )ز(  

 حيث  ٢٠٠٦الدستور وحقوق اإلنسان منذ العام الدراسي        بدأ تدريس منهج     وقد  -٤٠
 الصف  ٢٠٠٨  الصف احلادي عشر ويف العام الدراسي      ٢٠٠٧ بدأ بالصف العاشر ويف العام    

  . الثاين عشر

  جمال املعلم    
إن جناح أي مشروع تعليمي وتربوي يتوقف بدرجة كبرية على املعلم، ألنـه املنفـذ                 -٤١

لتربوية كذلك فهو صلة الوصل احلقيقة بني امليدان وصانعي القرار،          احلقيقي للربامج واملشاريع ا   
  :وهذه األمهية للمعلم حتمت عمل دورات متخصصة، لذلك قامت وزارة التربية باآليت

إحلاق بعض املعلمني واملوجهني الفنيني بدورات وورش حمليـة وإقليميـة             )أ(  
   ؛يل واإلنساين والدميقراطيةوعاملية متخصصة يف تعليم حقوق اإلنسان والقانون الدو

   ؛عقد دورات تدريبية للموجهني الفنيني  )ب(  
   ؛عقد دورات تدريبية للمعلمني يشرف عليها التوجيه الفين  )ج(  
 اإلنـسان   حقـوق إقامة الندوات وحلقات النقاش لنشر الوعي بتعلـيم           )د(  

  ؛والدميقراطية
  . وتعليمهااحلمالت اإلعالمية املستمرة حول تلك املفاهيم   )ه(  

  جمال املتعلم    
أولت وزارة التربية املتعلم اهتماماً خاصاً يف جمال تعليم حقوق اإلنسان والدميقراطية              -٤٢

  : ويتضح ذلك من املؤشرات اآلتية
تدريس موضوعات خاصة حبقوق اإلنسان والدميقراطية يف مجيع املنـاهج            )أ(  

   ؛بصورة ضمنية بصفة عامة
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مهـارة الدسـتور    : رحلة املتوسطة متخصـصة مثـل     تدريس مواد يف امل     )ب(  
   ؛واالنتخابات ومهارة عدم اللجوء إىل العنف

   ؛تدريس مادة الدستور وحقوق اإلنسان يف املرحلة الثانوية  )ج(  
  ؛عمل مسابقة سنوية خاصة بالدميقراطية والدستور  )د(  
حبقـوق  عمل املسابقات املتنوعة كاألحباث والتقارير والصور ذات الصلة           )ه(  
   ؛اإلنسان

   ؛التأكيد على تلك املفاهيم من خالل األنشطة الصيفية وغريها  )و(  
الزيارات امليدانية للمتعلمني للجهات ذات الصلة حبقوق اإلنسان كجمعية           )ز(  

   ؛حقوق اإلنسان وجملس األمة وغريمها من اجلهات
حقوق اإلنـسان   إقامة الندوات التثقيفية اليت هتدف إىل نشر الوعي مبفهوم            )ح(  

   ؛والدميقراطية لدى املتعلمني
يف جامعة الكويت يتم تدريس مقرر حيمل عنوان حقوق اإلنـسان ولـه               )ط(  

  .أهدافه اخلاصة به

  جمال طرق وأساليب التدريس    
تعليم  أن بالرغم من أن طرق وأساليب التدريس تتالءم مع مجيع املواد الدراسية، إال             -٤٣

 اإلنسان له جوانبه اخلصوصية وذلك لصعوبة قياسـها يف حلظـة            القيم ومنها بالطبع حقوق   
  . التعليم ذاهتا، ألهنا عبارة عن مكون قيمي ينظر إىل تأثريه يف سلوك املتعلم

ومن خالل الدورات التدريبية واللقاءات الفنية مت التأكيد علـى اسـتخدام طـرق         -٤٤
 ،التعلم التعاوين : احلصر ثال ال وأساليب خاصة مبوضوعات حقوق اإلنسان منها على سبيل امل        

  .احملاكاة احلوار واملناقشةو ،العصف الذهينو ،حل املشكالتو ،مداخل تعليم القيمو
، التقـارير والبحوث  ، و الزيارات امليدانية كالتركيز كذلك على بعض األنشطة      ومت    -٤٥
  .املشاركة يف األعمال داخل املدرسة، واملسابقات، ومجع الصور واملعلوماتو

  تعليم حقوق اإلنسان خارج املدرسة    
مبا أن حقوق اإلنسان شاملة ومتكاملة كما أهنا أشبه باملنـاخ، وذلـك لطبيعتـها                 -٤٦

ميكن بأي حال من األحوال التركيز على الواقع املدرسي وجتاهـل البيئـة              الثقافية، لذلك ال  
يف مؤسسات اجملتمـع    احمليطة باملدرسة، ومن هنا كان االهتمام بنشر وتعليم حقوق اإلنسان           

كافة ومبشاركة فاعلة من مؤسسات اجملتمع املدين، وهنا يربز دور وسائل اإلعالم واالتصال             
  . يف نشر وتعليم حقوق اإلنسان مغايراً للصورة التعليمية اليت تتم يف أماكن الدراسة
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زئها ج تتناول يفاليت على اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان الكويت صدقت   -٤٧
األول تعليم حقوق اإلنسان يف أماكن الدراسة، أما اجلزء الثاين فيهتم باملؤسسات األخرى،             

  : وقد حددت اخلطة أهدافها يف هذا اجلانب باآليت

  التدريب    
يستهدف التدريب يف هذا اجملال فئات هلا موقع أساسي مباشر يف جمال التربية على                -٤٨

املربون والكوادر داخل مؤسسات    :  الرأي العام ومنها   حقوق األفراد واجلماعات ويف تشكيل    
دور الشباب والنوادي النسائية واملخيمات الصيفية ومراكـز محايـة األطفـال اجلـاحنني              

  .والنوادي الرياضية وكافة فعاليات اجملتمع املدين) األحداث(
ـ             -٤٩ ة وهتدف التربية على حقوق اإلنسان من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعي

  : األخرى فيما يتعلق بالتدريب إىل اآليت
   ؛جعل تدريب املختصني يف جمال حقوق اإلنسان عمالً مؤسساتياً  )أ(  
إجياد ومالءمة الربامج واألدوات التربوية اليت تتناسـب مـع احتياجـات              )ب(  
   ؛القطاعات
تشجيع الشراكات وتعزيز العالقات بني املؤسسات واملنظمات ومراكـز            )ج(  
ب املختصة يف جمال حقوق اإلنسان ومؤسسات اإلعالم واإلنتاج العلمـي والثقـايف             التدري

  . والفين، وخلق تواصل فعال بني مجيع الشركاء

  التوعية    
تستهدف هذه العملية مكونات اجملتمع واملؤسسات واجلماعات واألفراد وخاصـة            -٥٠

  . نسانتغطيها أنشطة التربية والتدريب يف جمال حقوق اإل تلك اليت مل
وهتدف التربية على حقوق اإلنسان من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعيـة              -٥١

  : فيما يتعلق بالتوعية إىل اآليت
استفادة فئات واسعة من مكونات اجملتمع من برامج التوعية يف جمال حقوق              )أ(  
  ؛اإلنسان

ت التوعيـة   تضمني برامج املؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية عمليا        )ب(  
  ؛اإلنسان حبقوق

تعزيز ثقافة احلوار حول قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان لدى مجيـع              )ج(  
  .مكونات اجملتمع

  :ومن الربامج املمكنة يف جمال التوعية ميكن اإلشارة إىل  -٥٢
  ؛تدريب متخصصني من ذوي العالقة مبجاالت التوعية •
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  ؛ق اإلنسانإجياد برامج إعالمية متنوعة للتربية على حقو •
  ؛تتبع مدى انسجام الربامج اإلعالمية واتفاقها مع قيم ومبادئ حقوق اإلنسان •
  ؛إشراك املتخصصني يف اجملال الثقايف يف عمليات التوعية حبقوق اإلنسان •
تفعيل دور املساجد ودور العبادة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان، واالستفادة منها يف              •

  .توضيح احلقوق والواجبات

  املعلومات املتعلقة بعدم التمييز واملساواة ووسائل اإلنصاف املتاحة  -جيم  

  السلطات القضائية أو اإلدارية اليت هلا الوالية القضائية يف املسائل اليت تعاجلها االتفاقية    
 املعـدل   ١٩٩٠ لسنة   ٢٣من خالل النظر إىل املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم             -٥٣

  :  وضعت قاعدتان أساسيتان١٩٩٦ لسنة ١٠دل بالقانون رقم بشأن تنظيم القضاء املع
 تتمثل بشمول والية احملاكم الفصل يف مجيع املنازعـات املدنيـة             :األوىل  

والتجارية واإلدارية ومسائل األحوال الشخصية والدعاوى اجلزائية، واهلدف مـن          
  . ذلك توحيد جهة القضاء يف الدولة مما حيقق املساواة بني املتقاضني

 قواعد اختصاص احملاكم النوعي أو القيمي حيددها القـانون، فلـيس            :الثانية  
ألداة تشريعية أدىن من ذلك أن تنظم اختصاص احملاكم أو تعدل فيه، كذلك تنـاول               

  .  اجلزئية- الكلية - االستئناف -التمييز : تتكون منه احملاكم القانون السابق الذكر ما
  :ة اآليتسبق ميكن مالحظ ويف ضوء ما  -٥٤

 من الدستور على أن حق التقاضي مكفول للناس، فأي فرد يدعي          ١٦٦نصت املادة    •
حقه انتهك يف دولة الكويت، فيلجأ للقضاء الكوييت لرفع هذا الظلم واسـتعادة              أن

 حيرص على تدعيم مبـدأ      ١٩٩٠  لسنة ٢٣أن قانون تنظيم القضاء رقم       حقه، كما 
  ؛استقاللية القضاء

ات واحملاكمات اجلزائية متفقاً مع معايري العدالة الدولية، حبيـث          جاء قانون اإلجراء   •
كفل للمتقاضني الضمانات القانونية من عالنية احملاكمة ووجود حمامي وغريه مـن            

  ؛الضمانات األخرى
  :  من الدستور٧٠إن تطبيق أحكام هذه االتفاقية يتم وفق اآللية املقررة يف املادة  •

رسوم ويبلغها جملس األمة فوراً مشفوعة مبا يناسب        يربم األمري املعاهدات مب   (  
من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونـشرها يف             
اجلريدة الرمسية وأن معاهدات الصلح والتحالف، واملعاهـدات املتعلقـة بأراضـي            

العامة أو اخلاصة،   حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني       الدولـة أو ثرواهتا الطبيعية أو    
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ومعاهدات التجارة واملالحة، واإلقامة، واملعاهدات اليت حتمل خزانة الدولة شيئاً من           
تتضمن تعديل لقوانني الكويت جيب لنفاذهـا أن         النفقات غري الواردة يف امليزانية أو     

جيوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة شروطاً سـرية تنـاقض             وال. تصدر بقانون 
  ). يةشروطها العلن

ويعترب النشر مرحلة أخرية من مراحل التشريع، الغرض منه شهره من قبل الـسلطة               -٥٥
التنفيذية حىت ميكن تنفيذه، ويتم نشر القوانني باجلريدة الرمسية باللغة العربية خالل أسبوعني             
من يوم إصدارها ويعمل هبا بعد شهر من تاريخ نشرها، وجيوز مد هذا امليعاد أو قصره بنص                 

ص يف القانون، ويبدأ تطبيق القانون مبجرد النشر يف اجلريدة الرمسية ومع مـضي املـدة                خا
احملددة يصبح نافذاً للجميع، سواء علموا بذلك، على أن النشر الزم لكل التشريعات أياً كان               

 . نوعها، وهو مبثابة أمر إىل مجيع اهليئات والسلطات لتنفيذ هذا القانون كل فيما خيصه

اً التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية اليت اختذهتا دولة الكويت تنفيذ          -ثانياً  
  للمواد الواردة يف االتفاقية

  )٦، الفقرة ٤٤ و،٢٤ و،٤املواد  (تدابري التنفيذ العامة  -ألف  
قوق املعترف هبا فقد قامت دولة      احل التدابري املالئمة ألعمال     بشأن ٤أشارت املادة     -٥٦

  :من الفعاليات والتدابري اليت جاءت على النحو التايلالكويت بالعديد 
االهتمام باألطفال سواء األسوياء أو غريهم واختاذ العديد من القرارات واآلليـات             •

  ؛واملشاريع اخلاصة هبم
  ؛إعداد أحباث ودراسات من أجل تطوير قدرات ومهارات الطفل •
 ١١١/٢٠٠٠ اً القانون إصدار العديد من القوانني اخلاصة بالطفولة وقد صدر مؤخر         •

  ؛بشأن دور احلضانة اخلاصة من جملس األمة
إعداد برامج وأنشطة للطفل وذلك إلكساهبم املهارات وصقل مواهبهم وذلك لتنمية            •

  ؛قدراهتم
إنشاء وصيانة احلدائق اخلاصة باألطفال يف املناطق اجلديدة وذلك هبدف توفري العناية             •

 اإلمهال وذلك استكماالً ملا مت تقدميه للطفـل         واحلماية هلم من اإلساءة أو العنف أو      
من اهتمام وترمجة حلق الطفل يف الترفيه والتسلية يف أوقات الفـراغ والـواردة يف               

تسجيل مجيع األطفال اليت تتطابق حاالهتم مع شروط القبول         ،  اتفاقية حقوق الطفل  
دايـة  صندوق االدخار وذلك بوضع مبلغ شهري لكل طفل منذ ب          بدار األطفال يف  

  ؛ عاما٢١ًالشهر التايل لوالدته إىل أن يبلغ 
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تدرجت قيمة املبالغ املدخرة لكل طفل عرب الـسنوات املاضـية حيـث كانـت يف                 •
 ١٩٧٨  مث يف عام   ١٩٧٣ دنانري يف عام     ١٠ دنانري شهرياً مث أصبحت      ٥،  ١٩٧٠ عام

 دينـار يف    ٦٠  وأخـرياً أصـبحت    ١٩٨٠ دينار يف عام     ٣٠ دينار مث    ٢٠أصبحت  
  ؛٢٠٠٥ عام

حث األسر الكويتية وتشجيعها على احتضان األطفال جمهـولني الوالـدين ومـن              •
  ؛حكمهم يف

املشاركة يف ملتقى العمل اخلليجي الرابع لرعاية الطفولة حول موضـوع جمهـويل              •
  ؛٢٠٠٢األبوين يف دول جملس التعاون بني الواقع واملنشود وذلك عام 

مشكالت األطفال جمهـويل الوالـدين   املشاركة يف حلقات النقاش اليت تدور حول         •
وتشجيع األسر على املشاركة يف برنامج احتضاهنم وسبل انـدماجهم يف اجملتمـع             

 مع التوسع يف حلقات النقاش على أن تكون كل شهر حلل املشاكل اليت ٢٠٠٤ عام
  .تعاين منها الدور واملؤسسات

اية األحـداث الـوارد      إىل هيئة رع   ١٩عهد القانون يف شأن األحداث يف املادة        و  -٥٧
من املادة األوىل عرض احلدث املعرض لالحنراف على نيابة األحـداث  ) ج(ذكرها يف الفقرة  

وهي جهاز العدل الذي يضم أعضاء النيابة املعينني بغرض التحقيق والتصرف واالدعـاء يف              (
ا القانون،  قضايا اجلنايات واجلنح اليت يرتكبها األحداث وغريها من االختصاصات املبينة هبذ          

قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية من     ) ١/٩(استثناءاً من األصل العام املقرر بنص املادة        
لتقدميـه إىل حمكمـة     ) تويل النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء يف اجلنايـات         

  .األحداث الختاذ أحد التدابري املناسبة حياله
ى من خيفي حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو جلهة         ورعاية للحدث عاقب القانون عل      -٥٨

  .٢٠طبقاً ألحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك، وفقاً للمادة 
وضماناً إلحاطة احلدث بالرعاية الكاملة تعقب القانون بالعقاب من عرض حـدثاً              -٥٩

مـن املـادة   ) ج(ة لالحنراف، بأن أعده للقيام بعمل من األعمال املنصوص عليها يف الفقـر    
تتحقق حالة التعرض    األوىل، أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه، ولو مل             

 ونص القانون على ظرفني مشددين للعقوبة يف هذه احلالة، وذلك على حنـو              .لالحنراف فعالً 
  .٢١نصت عليه املادة  ما
شاء حمكمة أو حمـاكم      على إن  ٢٥ونظم القانون حماكمة األحداث، فنص يف املادة          -٦٠

لألحداث، مما يساعد على إبعاد األحداث عن احملاكمة أمام احملاكم العادية اليت تبعث الرعب              
  .يف نفس الصغري من منظر املنصة وقفص االهتام واحملامني والقضاة ووكالء النيابة

 على ضرورة إحالة احلدث إىل مكتـب املراقبـة          ٣٢ورعاية للحدث نصت املادة       -٦١
تماعية للتحقق من حالة احلدث املنحرف جسمياً وعقلياً ونفسياً واجتماعيـاً املتـصلة             االج
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بأسباب جنوحه، أو تعرضه لالحنراف واقتراح األسلوب العالجي األكثـر مالئمـة لـه،               
شك فيه أن إطالع القاضي على ظروف احلدث هذه ودورها يف دفعه إىل اجلرميـة                ال مما إذ

  .كمه عالجياً، وليس عقابياًيساعد كثرياً يف أن يأيت ح
على مراقب السلوك الذي يعهد إليه القاضي بعـد          ٤٢-٣٩ونص القانون يف املواد       -٦٢

حلف اليمني القيام بتنفيذ متطلبات االختبار القضائي، وتنفيذ متطلبات التحقيق االجتمـاعي        
  .وكذلك اإلفراج الشرطي، وأية تدابري أخرى تعهد هبا إىل حمكمة األحداث

ويعترب مراقب السلوك حبق حجر الزاوية الذي يتوقف عليه جنـاح رسـالة قـضاء                 -٦٣
األحداث، فهو الذي يقوم بالدور الفعال، والذي يتوقف على آرائه مصري احلدث، ويتجلـى   

  .هذا الدور يف البحث االجتماعي قبل احملاكمة، واإلشراف والتوجيه بعد احلكم
ذا تعذر على مراقب السلوك أداء واجبـات        ومن أجل ذلك نص القانون على أنه إ         -٦٤

  .وظيفته، جاز للمحكمة األحداث إسناد هذه املهمة إىل مراقب سلوك آخر

  )١املادة  (تعريف الطفل  -باء  
تتفق التشريعات الكويتية مع حكم املادة األوىل من االتفاقية واخلاصة بتعريف الطفل              -٦٥

 القطاع األهلي ويف الباب اخلـاص بعمـل         على سبيل املثال فإن القانون اخلاص بالعمل يف       
  .األحداث حدد سن تشغيل احلدث

 يف شأن األحداث نص على أن احلدث هو كل ١٩٨٣ لسنة ٣كما أن القانون رقم    -٦٦
  ".يبلغ متام السنة الثامنة عشر ذكر أو أنثى مل

يبلغ  يسأل جزائياً من مل    من قانون اجلزاء الكوييت على أنه ال       ١٨كما نصت املادة      -٦٧
  . وقت ارتكاب اجلرمية سبع سنني كاملةرمن العم

الشخـصية   يف شأن األحوال ١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون رقم ٢٠٨نصت املادة   و  -٦٨
يتم سن اخلامسة عـشر      خيضع للوالية على النفس الصغرية والصغري إىل أن يبلغا مشرعاً أو          "
  ".العمر من
ع توثيق عقد الزواج أو املـصادقة عليـه          مين ٢٦كما وضع القانون نفسه يف املادة         -٦٩
  ". وقت التوثيقرتتم الفتاة اخلامسة عشر ويتم الفىت سن السابعة عشر من العم مل ما
 احلدث بأنـه كـل إنـسان        ١٩٧٧ لسنة   ٨٢عرف قانون احلضانة العائلية رقم      و  -٧٠
تـشريعات  يبلغ سن الرشد وباستخالص التعريفات يتبني أن مجيع ال          عاماً ومل  ١٨يتجاوز   مل

الكويتية جاءت متفقة ومنسجمة مع تعريف املادة األوىل من االتفاقية حيث جاء حتديد سن              
  . الطفولة من السابعة حىت الثامنة عشرة
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  )١٢و، ٦و، ٣و، ٢املواد ( مبادئ عامة  -جيم  
 من االتفاقية ضرورة احترام الدول األطراف للحقوق املوضحة فيهـا           ٢تشري املادة     -٧١

 ضماهنا لكل طفل خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز الطفل، فتجدر              والعمل على 
اإلشارة أن اجملتمع الكوييت تقوم دعائمه على العدل واملساواة واجلميع يتمتعون بكافة احلقوق             
واحلريات اليت كفلها الدستور الكوييت والتشريعات النافذة على قدم املساواة دون أي متييـز              

 من الدستور على مبدأ املساواة كأحـد        ٧و العمر أو الدين، وأكدت املادة       بسبب اجلنس أ  
الدعامات األساسية للمجتمع الكوييت وكذلك ديباجته أشارت إىل املساواة كأحد الركـائز            

  .األساسية اليت يتركز عليها اجملتمع الكوييت
سانية وهـم   أن الناس سواسية يف الكرامة اإلن     "على  من الدستور    ٢٩ونصت املادة     -٧٢

متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو        متساوون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة ال       
  ".اللغة أو الدين األصل أو

 ٣ترد أي إشارة يف أي نص من نـصوص قـانون األحـداث رقـم                 كذلك مل   -٧٣
تؤكـد   ا إىل التفرقة فهذا القانون يعترب قانون عام لألحداث يف الكويت وهذا م   ١٩٨٣ لسنة

احلدث املنحرف كل حدث أكمـل الـسنة        "واليت تنص على أن     ) ب( الفقرة   ١عليه املادة   
حيث أن القانون   " يبلغ الثامنة عشر وارتكب فعالً يعاقب عليه القانون        السابعة من عمره ومل   

  .يفرق يف املعاملة بني ذكر وأنثى مل
صلحة الطفل ومنها حقه يف     راعى املشرع الكوييت يف كافة التشريعات والقوانني م       و  -٧٤

  .الرضاعة واحلضانة والنفقة والوالية
راعت األحكام الواردة يف قانون العمل اجلديد يف القطاع األهلي واخلاص بتشغيل            و  -٧٥

األحداث على عدم تشغيلهم يف سن مبكرة خوفاً من تعرضهم لالستغالل واإليذاء البـدين              
 وفقاً لضوابط وشروط حـددهتا هـذه         سنة ١٨بني سن    حيث أجازت تشغيل األحداث ما    

املضرة بالصحة كمـا     املادة واهلدف من ذلك محاية الطفل من الصناعات واملهن اخلطرة أو          
 سـاعات علـى أن   ٦حدد القانون اجلديد ساعات تشغيلهم بشرط عدم تشغيلهم أكثر من      

  .يتخللها ساعة راحة حتتسب من ساعات العمل
 اليت فرضت على الدول األطراف التزاماً بأن تضمن ٣دة  من املا٢ بالنسبة للفقرة   أما  -٧٦

  : الرفاهية والعناية والرعاية الالزمة للرفاهية، فيمكن اإلشارة لآليت
 منه لتؤكد ذلك بنـصها      ٩ هبذا اخلصوص منها املادة      نصوصاًتضمن الدستور الكوييت     •

 القـانون   األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن حيفـظ         "على أن   
وقد جعل الدستور من رعاية     " كياهنا ويقوي أواصرها وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة       

 ترعـى    "١٠النشء أحد األولويات اليت يقوم عليها كيان الدولة حيث جاء يف املـادة              
  ."الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه من اإلمهال األديب واجلسماين والروحي
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  يتية ذات الصلة مبوضوع حقوق الطفلالتشريعات الكو    

   بشأن األحداث١٩٨٣ لسنة ٣القانون رقم     
يعترب قانون األحداث من القوانني املتميزة اليت تناول مشكلة األحداث يف الكويـت               -٧٧

وقد روعي فيه األسس القانونية واالجتماعية للحدث كما روعي فيه وضع احلدث اجتماعياً             
جاء يف   ته من االستغالل والتشرد والتعرض للخطر وذلك حسب ما        فيما يتعلق برعايته ومحاي   

 باإلضافة إىل ذلك فقد راعى هذا القـانون خـصوصية احلـدث يف          .٢٣ و ٢٢ و ٢١املواد  
اإلجراءات اجلزائية والقانونية سواء كان ذلك أثناء حماكمته أو عند تنفيذ احلكـم مراعـاة               

  .٤٠ و٣١ و٢٨ و٢٣لوضعه حسبما جاء يف املواد 
وتأكيداً ألمهية األحداث يف الكويت فقد بادرت الدولة إىل إنشاء املؤسسات الالزمة  -٧٨

 دون سن الثامنة عشر ملساعدهتم على إعادة تكـيفهم مـع اجملتمـع              األطفاللرعاية هؤالء   
 . وكذلك احملاكم اخلاصة هبم الذي تراعي يف األساس مصلحة هؤالء

  ٨٢/١٩٧٧ احلضانة العائلية رقم قانون    
إىل تشجيع األسر على رعاية األبناء جمهويل الوالـدين وحتـت           هذا القانون   يهدف    -٧٩

إشراف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبا يضمن هلم كافة احلقوق واشترط القانون لتسلم 
لية مـسؤو األسرة للطفل جمهول الوالدين أن تكون األسرة احلاضنة كويتية مسلمة وتتحمل            

  . ولة وفقاً لشروط حددها القانوننشأته نيابة عن الد
تقوم إدارة احلضانة العائلية بوظيفتها وممارسة اختصاصاهتا مبوجب القرار الوزاري          و  -٨٠
 . مبتابعة هؤالء األطفال لدى األسر احلاضنة وذلك عرب جهاز إداري وفـين            ٧٩/١٩٩٣ رقم

  :ومن أبرز اإلجراءات اليت قامت هبا هذه اإلدارة
 ٥٣بناء دار األطفال بناء علـى القـرار الـوزاري رقـم             إعادة تصنيف أ    )أ(  

 ويتم استقبال ورعاية األطفال جمهويل  ،دار الفتيات و إىل فئتني وهم دار األطفال       ١٩٩٨ لسنة
الوالدين أو جمهول األب واألم كويتية وأبناء األسر املتصلة إىل سن العاشرة للذكور وحـىت               

  ؛هناية سن الرابعة عشر لإلناث
 كافة البنود القانونية والتشريعية اليت تعتمد عليها الوزارة يف العمل مع تطبيق  )ب(  

 - البطاقة املدنيـة     -األطفال حلمايتهم فيتم استخراج كافة اإلثباتات الرمسية وشهادة امليالد          
  ؛جلميع األطفال من فئة جمهويل الوالدين أو من هم يف نفس حكمهم) جواز السفر

ن تتطابق حاالهتم مع شروط القبول بدار األطفال        تسجيل مجيع األطفال مم     )ج(  
  .االدخار يف صندوق

 مواد قانون اجلزاء الكوييت عقوبات على ممارسات تضر مبصلحة الطفولـة            تحددو  -٨١
  :وجاءت على النحو التايل
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 ومعاقبة األم اليت تتعمد بقتـل       ١٧٤معاقبة جرمية اإلجهاض واليت وردت يف املادة         •
  ؛ من القانون١٥٩فعاً للعار اليت وردت يف املادة وليدها فور والدته د

  .معاقبة األم اليت تقوم بإجهاض نفسها •
أوىل املشرع الكوييت يف القوانني والتشريعات الكويتية االعتبـار األول ملـصلحة            و  -٨٢

الطفل خاصة باألمور اليت ختصه مباشرة فعلى سبيل املثال حرص قانون األحوال الشخـصية              
 على تقدمي مصلحة الطفل يف مسألة الرضاع واحلضانة والوالية ١٩٨٤لسنة  ٥١ الكوييت رقم

والنفقة وذلك أنه من استقراء النصوص املتعلقة بتلك املسائل جند أن املشرع وضع مـصلحة               
  .املقدمة الطفل يف

 اإلسالمية اهتماماً بالغاً بالطفل وتنشئته النشأة السليمة         والشؤون ُتوىل وزارة األوقاف  و  -٨٣
ي خيدم جمتمعه وليكون عنصراً فعاالً يف اجملتمع وجاء ذلك واضحاً جلياً من خالل إنـشاء                لك

إحـدى إدارات   ) إدارة السراج املـنري   (إدارة يقوم نشاطها بأكمله على االهتمام بالطفل وهى         
ن اإلسالمية مبا تشمله من مناهج وأنشطه هتتم بالطفل، وكذلك توجد           ؤووزارة األوقاف والش  

  ).مشروع طالب العلم( األنشطة اليت هتدف إىل االهتمام بالطفل مثل العديد من
 على كفالة حرية الرأي والبحث العلمـي،         منه ٣٦ الدستور الكوييت يف املادة      نصو  -٨٤

 من االتفاقية يتبني أهنا تتناول موضوع احترام آراء الطفل خاصة مع            ١٢ املادة   نصباستقراء  
جتريه يف مجيع املسائل اليت متس الطفل مع إيالء آراء الطفل           كفالة حق التعبري عن تلك اآلراء       

االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه ولتحقيق هذا الغرض تتاح للطفل بوجه خـاص              
فرص االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية إما مباشرة أو من خالل ممثل أو هيئـة                 

بالدستور والتشريعات الكويتية فلكل مواطن     كما أن حق التعبري عن الرأي مكفول        . مالئمة
يتجـاوز   حق التعبري عن رأيه حبرية سواء بالقول أو الكتابة أو النشر يف الصحف بشرط أال              

يكون من شأنه أن ميس بكرامة األشخاص أو خيدش اآلداب العامـة أو              حدود القانون وال  
  . يضر باألمن الوطين والنظام العام

  ))أ(٣٧، و١٧ إىل ١٣و ،٨ و،٧ املواد(ملدنية احلقوق واحلريات ا  -دال  
 حاالت فقدان اجلنسية الكويتية     ١٩٥٩ لسنة   ١٥حدد قانون اجلنسية الكويتية رقم        -٨٥

يفقـد   أن  منه على  ١١ وإسقاطها يف ظل ضوابط وشروط حددها القانون فقد نصت املادة         
إذا دخلت يف    ة جنسيتها إال  تفقد زوجته الكويتي   الكوييت اجلنسية إذا جتنس خمتاراً جبنسية وال      

جنسيته ويفقد أوالده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون يف جنسية أبيهم اجلديـدة              
مبوجب القانون اخلاص هبذه اجلنسية وهلم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية             

  .خالل سنتني من بلوغهم سن الرشد
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  امسه وعالقاته العائلية ومحى حـق لطفل يف احلفاظ على القانون الكوييت حق ا   ومحى  -٨٦
بعـد   ميكن ألي كان تغيري نسبه أو امسه إال الطفل يف أن يكون له اسم يعرف به ذلك أنه ال          

 بشأن تنظـيم إجـراءات      ١٩٨٨ لسنة   ١تباع إجراءات معينة حددها املرسوم بقانون رقم        ا
تقبل دعاوى النـسب      على أنه ال   دعاوى النسب وتصحيح األمساء حيث نصت املادة األوىل       

وتصحيح األمساء إال إذا سبقها حتقيق جتريه جلنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة وتباشر تلك               
  . على طلب ذوي الشأناللجنة التحقيق بناًء

 من الدستور إذ نص     ١٣األساس القانوين لضمان حرية التعبري والرأي يف املادة         ورد    -٨٧
البحث العلمي مكفولة لكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول أو الكتابة            على حرية الرأي و   "

  ".أو غريها وفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون
وبذلك يكون لكل طفل كوييت احلق يف التعبري عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الطباعة               -٨٨

 ٣لقانون املطبوعات والنـشر رقـم       بأي وسيلة من وسائل اإلعالم اليت خيتارها إال أنه وفقاً           
  : حظر نشر بعض املسائل وهي،٢١ و٢٠ و١٩ يف املواد ٢٠٠٦ لسنة

  ؛ميس الذات األمريية ميس الذات اإلهلية أو ما كل ما  )أ(  
يعكر صفو العالقـات     من شأنه املساس برؤساء الدول أو ما       حظر كل ما    )ب(  

  ؛بني الكويت والدول األخرى
ميس كرامة   ه التحريض من خيدش اآلداب العامة أو ما       من شأن  حظر كل ما    )ج(  

  ؛األشخاص أو حرياهتم الشخصية
من شأنه التحريض على ارتكاب اجلرائم أو إثـارة البغـضاء          حظر كل ما    )د(  

  .بث روح الشقاق بني أفراد اجملتمع أو
رمي حيظر املساس بالذات اإلهلية أو القرآن الك      " ما يلي  نصت على    ١٩كما أن املادة      -٨٩

 وآل البيـت عليـه      -أو األنبياء أو الصحابة األخيار أو زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم             
السالم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبري املنـصوص             

 بتعديل بعض أحكام قـانون اجلـزاء        ١٩٧٩ لسنة   ٣١ من القانون رقم     ٢٩عليها يف املادة    
  .١٩٦٠  لسنة١٦ رقم
  :من شأنه حيظر نشر كل ما" على ما يلي  نصت ٢٠وكذلك املادة   -٩٠

  ؛حتقري أو ازدراء دستور الدولة  -١  
يعد مساساً برتاهة  إهانة أو حتقري رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما  -٢  

  ؛تقرر احملاكم أو جهات التحقيق سريته القضاء وحياديته أو ما
عامة أو التحريض على خمالفة النظام العام أو خمالفة القوانني          خدش اآلداب ال    -٣  

  ؛تقع اجلرمية أو ارتكاب اجلرائم ولو مل
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األنباء عن االتصاالت السرية الرمسية ونشر االتفاقيات واملعاهـدات الـيت             -٤  
  ؛تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها يف اجلريدة الرمسية إال بإذن خاص من الوزارة املعنية

ميكن أن يـؤدي إىل زعزعـة الثقـة     لتأثري على قيمة العملة الوطنية أو ما    ا  -٥  
بالوضع االقتصادي للبلد أو أخبار إفالس التجار أو الـشركات التجاريـة أو املـصارف               

  ؛الصيارفة بإذن خاص من احملكمة املختصة أو
هو حمرر يف وثائق أو مـستندات أو         يدور يف أي اجتماع أو ما      كشف ما   -٦  
أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سـريتها أو عـدم نـشرها،                 مراسيم  

  ؛يصدر عن ذلك من بيانات رمسية نشر صحيحاً ويقتصر النشر على ما كان ما ولو
املساس بكرامة األشخاص أو حيـاهتم أو معتقـداهتم الدينيـة واحلـث               -٧  

علومات عن أوضاعهم املاليـة، أو      كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات اجملتمع أو نشر امل           على
  ؛إفشاء سر من شأنه يضر بسمعتهم أو بثروهتم أو بامسهم التجاري

املساس باحلياة اخلاصة للموظف أو املكلف خبدمة عامة أو نـسبة أقـوال               -٨  
  ؛أفعال غري صحيحة له تنطوي على جتريح لشخصه أو اإلساءة إليه أو

الصديقة إذا مت    ا من الدول العربية أو    اإلضرار بالعالقات بني الكويت وغريه      -٩  
  ؛عن طريق احلمالت اإلعالمية

  .خروج الصحيفة املتخصصة عن غرض الترخيص املمنوح هلا  -١٠  
هذا ويستطيع الطفل الكوييت أن يعرب عن آرائه مبختلف الطرق والوسائل اليت مـن                -٩١

   والشبابأبرزها برامج التعليم والربامج الثقافية املخصصة لصاحل األطفال
 منه على حرية تكوين اجلمعيات والنقابات على        ٤٣نص الدستور الكوييت يف املادة        -٩٢

جيـوز   أسس وطنية بوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط واألوضاع اليت بينها القـانون وال     
  .إجبار أحد على االنضمام إىل أي مجعية أو نقابة

جتماع دون حاجة إلذن أو إخطـار        على أن لألفراد حق اال     ٤٤كما نصت املادة      -٩٣
جيوز ألحد من قوات األمن حضور اجتماعاهتم اخلاصة واالجتماعـات العامـة             سابق وال 

واملواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط واألوضاع اليت بينها القانون علـى أن تكـون              
 فقد صدر   تتناىف مع اآلداب وأنه إعماالً هلذه النصوص       أغراض االجتماع ووسائله سليمة وال    

  . يف شأن األندية ومجعيات النفع العام يف دولة الكويت١٩٦٢ لسنة ٢٤القانون 
 دولة الكويت بدور وسائل اإلعالم املختلفة كما تضمن الدولـة إمكانيـة             تعترفو  -٩٤

حصول الطفل على املعلومات واملواد من شىت املصادر الوطنية والدولية وتقـوم األجهـزة              
 سبيل حتقيق ذلك بالعديد من الفعاليات اليت تعمل على توفري أكرب قدر             املختلفة يف الدولة يف   

من الرعاية والوقوف على كل املستجدات العلمية احمللية والعاملية يف جمال الطفولة كما تسعى              
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إىل تبادل املعلومات العلمية والثقافية يف هذا اجملال عن طريـق عقـد االتفاقيـات الثنائيـة                 
معظم هذه االتفاقيات على التعـاون يف إنتـاج          األخرى واليت ينص يف   واجلماعية مع الدول    

  .ونشر وتبادل املعلومات املختلفة
 تقوم األجهزة احلكومية واألهلية بالكثري من الفعاليات اليت هتدف إىل حـصول         كما  -٩٥

  :الطفل على الكثري من املعلومات اليت تنمي قدراته وذلك من خالل
  ؛ للمراحل الدراسية املختلفةاحملاضرات التنويرية  -١  
  .املكتبات املدرسية  -٢  

تقدم على توفري خدمة مكتبية يف كل مدرسـة    حرصت الدولة باإلضافة إىل ما  كما  -٩٦
ليستطيع الطفل من خالهلا احلصول على املعلومات املختلفة واملتنوعة ويف جمال تشجيع إنتاج             

ولة تدعم مادياً كل يف جمـال اختـصاصه         كتب األطفال ونشرها فإن األجهزة املعنية يف الد       
طباعة الكتب اليت ختدم الطفولة أو تعرف مشاكلها يف جمال توعية األسرة مبشاكل الطفولـة               

  . وإجياد احللول املناسبة
من ضمن اهتمامات إدارة املرأة والطفولة يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل            و  -٩٧

االرتقاء مبستوى رعاية الطفولة وتطوير اخلدمات والربامج املقدمة للطفـل وذلـك هبـدف            
احلرص على إجياد بيئة صحية وتربوية ونفسية سليمة من أجل النمو واالرتقاء بالطفل حيث              

الدورات التثقيفية اليت تعاجل مواضيع الطفل وتنميته وإكـسابه         تقام سلسلة من احملاضرات و    
  :املهارات القيادية وتتمثل هذه الفعاليات يف اآليت

  ؛حماضرات حول صحة الطفل وتعليمه والتعريف بالصحة النفسية للطفل  -١  
إقامة فعاليات خاصة حبقوق الطفل واآلثار النفسية للرتاعـات واحلـروب             -٢  

  ؛ري العنف على األطفال ودور األهلاألطفال وتأث على
إقامة فعاليات خاصة بالطفل املعاق من حيث التوعية حبقوقه وكيفية دجمـه             -٣  

  ؛مع األسرة واجملتمع
إصدار نشرات توعوية حول مصادر اضطهاد الطفل وكيفية تنمية عـادة             -٤  

  ؛القراءة والعنف األسري ضد األطفال والبيئة وتنمية ذات الطفل
ة األطفال يف برامج اإلذاعة والتلفزيون باعتباره رافـداً ملعلومـات           مشارك  -٥  
  ؛الطفل

تقوم مجعيات الطفولة بالعديد من اإلسهامات اليت تعمل على إيالء اهتمام             -٦  
  : مجعيات تعين بالطفل وهذه اجلمعيات اليت مت إشهارها٣كبري بالطفل ومؤخراً مت إشهار 

  ؛"معاً للتنمية األسرية"مجعية  •
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  ؛معية الوطنية حلماية الطفلاجل •
  .اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعاقني •

 منها محاية احلياة اخلاصة وواكب هذا احلق الدستور         ١٦ االتفاقية يف املادة     تضمنت  -٩٨
، حيث أُفرد باباً خاصاً للجرائم الواقعة       ١٩٦٠ لسنة   ١٦الكوييت وكذلك قانون اجلزاء رقم      

 حيث فرض عقوبات على األفعال واجلرائم اليت من شـأهنا           على النفس والعرض والسمعة،   
كما عاقبـت  ) ٢١٢-٢٠٩املواد من (تؤذي مسعة أي شخص أو ختدش شرفه أو اعتباره   أن

 ١٦  بتعديل بعض أحكام قانون اجلـزاء رقـم        ١٩٧٠ لسنة   ٣١ من القانون رقم     ٥٥املادة  
، دخل اعتماداً   ، كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف خبدمة عامة          ١٩٦٠ لسنة

على وظيفته مسكن أحد األفراد بغري رضائه يف غري األحوال املبينة يف القـانون، أو بـدون                 
تتجاوز ثـالث سـنوات وبغرامـة        مراعاة القواعد واإلجراءات املبينة فيه، باحلبس مدة ال       

  . تتجاوز مائتني ومخسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتني العقوبتني ال
 اجلنائيني على كل مـن      املسؤولني،  ١٩٨٣ لسنة   ٣ون األحداث رقم    كما رتب قان    -٩٩

 من القـانون  ٢١ و٢٠يعرض احلدث للخطر أو يدفعه لالحنراف وذلك حسب نص املادتني         
تزيد على ثالثة أشهر مـن       يعاقب باحلبس مدة ال   " على أن    ٢٠املذكور حيث نصت املادة     

م هذا القـانون أو دفعـه للفـرار         أخفى حدثاً ُحكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً ألحكا        
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص       " على اآليت    ٢١ونصت املادة   ". ساعد على ذلك   أو

عليها قانون اجلزاء ُيعاقب بنفس العقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة من عّرض حـدثاًَ               
األوىل  من املادة ) ج (لالحنراف بأن أعده للقيام بعمل من األعمال املنصوص عليها يف الفقرة          

تتحقق حالـة    من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ومل              
استعمل اجلـاين    تزيد على ثالث سنوات إذا     وتكون العقوبة مدة ال   " التعرض لالحنراف فعالًَ  

يته أو ممن   مع احلدث وسائل إكراه أو هتديد أو كان من أصوله أو من املتوليني تربيته أو رعا               
تكتف دولة الكويت مبا جـاء        ومل .هلم سلطة عليه أو كان احلدث مسلماً إليه مبقتضى القانون         

القوانني والتشريعات   للناشئ من حقوق على الدولة بل سنت الكثري من         الدستور لتوضيح ما   يف
ون اجلـزاء   هبدف محاية األطفال من أي استغالل أديب أو بدين ويبدو ذلك جلياً فيما تناوله قان              

اختذتـه    وحول ما  .الكوييت من تشديد العقوبة على اجلاين إن كان اجملين عليه يف القضية قاصراً            
دولة الكويت من تدابري ملنع بغاء األطفال واستخدامهم يف بيع املواد اإلباحيـة فـإن قـانون                 

نون خاصة  قد تضمن نصوصاً صارمة جيعل من مثل هذه األفعال جرائم يعاقب عليها القا             اجلزاء
  . يكمل السن القانوين وأنه وضع عقوبة أشد وإن كان أحد أطراف القضية من مل

ويف الباب الثاين من قانون اجلزاء واخلاص باجلرائم الواقعة على العـرض والـسمعة          -١٠٠
شددت العقوبات على اجلناة إذا كانت األفعال اليت ارتكبوها ضد األطفال والقصر أو كان              

  . اجملين عليه أو املتوليني تربيتها أو رعايتها أو ممن هلم سلطة عليهااجلاين من أصول 



CRC/C/KWT/2 

GE.12-42901 28 

وكذلك حول استخدام اإلكراه يف محل األشخاص وخاصة األطفال على ممارسـة              -١٠١
 من القانون سالف الذكر عقوبة أشد فقد نـصت  ٢٠١الدعارة والفجور فقد وضعت املادة     

الفجور والدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد       من محل ذكراً أو أنثى على ارتكاب        "على أنه   
جتاوز مخسة آالف روبية     تتجاوز مخس سنوات وبغرامة ال     أو احليلة، ُيعاقب باحلبس مدة ال     

، فإذا كانت سن اجملين عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة    "أو بإحدى هاتني العقوبتني   
  . آالف روبية أو بإحدى هاتني العقوبتنيجتاوز سبعة جتاوز سبع سنوات والغرامة ال مدة ال
 من الدستور الكوييت تعريض أي إنسان للتعـذيب أو املعاملـة            ٣١حظرت املادة     -١٠٢

جيوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد  ال"احلاطة بالكرامة فقد نصت على أنه 
يعـرض أي إنـسان      انون وال وفق أحكام الق   إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال        

  ".للتعذيب أو للمعاملة احلاطة بالكرامة
، بتعديل بعـض    ١٩٧٠ لسنة   ٣١ من القانون رقم     ٥٦ و ٥٤ و ٥٣كما عاقبت املواد      -١٠٣

، كل موظف عام أو مستخدم قام بتعذيب متهم أو          ١٩٦٠ لسنة   ١٦أحكام قانون اجلزاء رقم     
دخـل   من العقوبة احملكوم هبا عليه قانونـاً أو       خبري أو شاهد أو أمر بعقاب احملكوم عليه بأشد          

  . مسكن أحد األفراد بغري رضائه يف غري األحوال اليت بينها القانون بعقوبات حددهتا تلك املواد

 ،٢ و١الفقرتان  ،  ١٨و ،١١ إىل   ٩و ،٥ املواد( سرية والرعاية البديلة  لبيئة األ ا  -هاء  
  )٣٩ و،٤، الفقرة ٢٧ و،٢٥ و،٢١ إىل ١٩و

دد الدستور اإلطار القانوين للتشريعات االجتماعية وحدد فيها املرتكـزات الـيت      ح  -١٠٤
ليات ؤويقوم عليها اجملتمع الكوييت هبدف احلفاظ على كرامة اإلنسان وحقوقه وحدد مـس            

 واخلاصـة   ١٠ و ٩ و ٨ و ٧الدولة جتاه األسرة والطفولة وجاء ذكر هذه املبادئ يف املـواد            
ملشرع الكوييت يف القوانني والتشريعات الكويتية االعتبـار األول         باجملتمع ومقوماته، وأوىل ا   

؛ فحرص قانون األحوال الشخصية الكوييت       خاصة باألمور اليت ختصه مباشرةً     ملصلحة الطفل 
 على تقدمي مصلحة الطفل يف مسألة الرضـاع واحلـضانة والواليـة             ١٩٨٤ لسنة   ٥١ رقم

علقة هبذا الشأن فأورد الباب الرابـع واخلـامس         والنفقة، واهتم حبماية الطفل يف أحكامه املت      
والسادس من الكتاب الثالث منه أحكام الرضاعة واحلضانة ونفقة األقارب والواليـة علـى              
النفس على التو إىل منظماً ألحكام كل منها مبا يكفل للطفل ضمانات رعايته ونشأته، ونظم               

 منه على األم إرضاع ولـدها إن        ١٨٦جبت املادة رقم    رضاع حيث أو  إضاً يف بابه الرابع     أي
  .ميكن تغذيته من غري لبنها مل

كذلك تضمنت التشريعات الوطنية محاية حق الطفل يف احليـاة والبقـاء والنمـو                -١٠٥
 ١٧٤ و ١٥٩ فعاقب على جرمية اإلجهاض يف املـواد         ١٩٦٠ لسنة   ١٦كقانون اجلزاء رقم    

 مـن   ١٦٧ جاءت املادة رقم      منه، وحول نبذ ومناهضة اإلمهال ضد األطفال       ١٧٧ و ١٧٦و
يبلغ  كل رب أسرة يتوىل رعاية صغري مل      " تنص على أن     ١٩٧٠ لسنة   ١٦قانون اجلزاء رقم    
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أربع عشرة سنة كاملة، وامتنع عن القيام بإلزامه من تزويد الصغري بـضروريات املعيـشة،               
  ". ةفأفضى ذلك إىل وفاة الطفل أو إصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات املذكورة يف املاد

تقوم دولة الكويت بوضع خطط تنموية لسياسة رعاية الطفولة وممارستها يف الدول         و  -١٠٦
األطراف، وتقوم اجلهات املختصة أيضاً يف الوقت احلاضر بدراسة إمكانية عقـد اتفاقيـات              
ثنائية مع بعض الدول بشأن حضانة األطفال وانتقاهلم عرب احلدود الدولية لتحقيق مـصلحة              

  .االطفل العلي
 رعاية الطفل الذي    ١٩٧٠ لسنة   ١٦ من قانون اجلزاء رقم      ١٦٧جاءت املادة رقم    و  -١٠٧

 .يبلغ أربعة عشر عاماً ويعاقب عليه رب األسرة يف حال عدم تقـدمي الرعايـة املناسـبة                 مل
وتأسيساً على ذلك اختذت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل اإلجراءات املناسـبة لرعايـة             

واليت هتدف من ورائها خدمة األسرة وتعزيز دورها االجتماعي وذلك مـن      األسرة والطفولة   
 إدارة احلـضانة    - إدارة رعاية األحـداث      -إدارة املرأة والطفولة    (خالل اإلدارات املختلفة    

  :ومن اخلدمات اليت تقدمها هذه اإلدارات). العائلية
  ؛كز مرا١٠افتتاح املراكز اخلاصة بالطفولة ويبلغ عددها حوايل   -١  
  ؛إنشاء مراكز الشباب الستثمار أوقات الفراغ  -٢  
  .إنشاء دار طفولة تابع إلدارة احلضانة العائلية  -٣  
  :بتحقيق اآليت إدارة احلضانة العائلية وتقوم  -١٠٨
  ؛األسرة البديلة •
  ؛الرعاية اإليوائية •
يتهم الرعاية الالحقة ومن مزاياها مساعدة احلاالت على جتاوز احملن والصعوبات ومحا •

  .من االحنرافات
  :وتتركز إستراتيجية اإلدارة يف التعامل مع تلك الفئات على  -١٠٩

السعي لتطوير نظم الرعاية وذلك هبدف التنشئة الصحيحة وتقومي أفـضل             -١  
  ؛الضمانات جملهويل الوالدين عن طريق لوائح االدخار والعمل على تطويرها بصورة دورية

واطنني املقيمني يف اخلـارج وتـأمني كافـة         احلفاظ على حقوق أبناء امل      -٢  
احتياجاهتم املعيشية والصحية والتعليمية، واإلسهام يف معاجلة أوضاعهم املاليـة والقانونيـة            

  :وضمان حقوقهم الشرعية، حيث شكلت جلنة تقوم باآليت
رعاية أبناء الكويتيني من أمهات غري كويتيات مقيمات يف اخلارج مبوجب            •

 وتضم يف عضويتها العديـد مـن        ٢٠٠٦ لسنة   ٣٠٢قم  القرار الوزاري ر  
اجلهات منها وزارة الداخلية، ووزارة اخلارجية، ووزارة الشؤون االجتماعية  

  .والعمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل
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يقوم القسم الفين التابع لدور الرعاية االجتماعية بتنفيـذ كافـة التوصـيات             هذا و   
  .اللجنةهذه الصادرة من 

 ٢٠١٤-٢٠١١/٢٠١٢-٢٠١٠ الدولـة يف جمـال خطتـها اإلمنائيـة           وسعت  -١١٠
  :يلي ما إىل

العمل على تطوير سياسيات الرعاية للفئات احلساسة اجتماعياً واألطفال واألحـداث            •
جل محاية الطفولة من مشكالت األخطاء الـصحية واألغذيـة    أوجمهويل الوالدين من    

الحنراف لتحقيق مستوى أعلى من     الضارة ومحايتهم من االستغالل واحلد من حاالت ا       
خالل الربامج التربوية اهلادفة والـربامج االجتماعيـة       من  ومت ذلك   . السلم االجتماعي 

  ؛والنفسية والتعليمية وتوفري فرص العمل املناسب لإلمكانيات واملؤهالت والقدرات
 وتـساهم  ٢٠٠٩ حضانة حىت عام     ١٩٠إنشاء حضانات خاصة بلغ عددها حوايل        •

نات اخلاصة إىل تقدمي الربامج املناسبة لألطفال وتطوير قـدراهتم وهـي            هذه احلضا 
إحدى الوسائل اليت تساهم يف توفري األمان والسالمة لطفل املرأة العاملة وذلك حتت             
رعاية مشرفات مؤهالت يسامهن يف تنمية قدرات الطفل وهتيئته نفسياً واجتماعيـاً            

  ؛ملرحلة رياض األطفال
 وتقـدم   ، إىل إنشاء دور رعاية األحداث     ١٩٨٣ لسنة   ٣ رقم   أشار قانون األحداث   •

هذه الدور جمموعة من الربامج لألحداث املعرضني لالحنراف إضافة إىل اخلـدمات            
وأوجه الرعاية املتكاملة هلم ويستفيد من تلك الربامج األحداث الذين كانوا ضحية            

ـ           لوكيات هـؤالء   اإلمهال واالستغالل وهذه الربامج تساهم يف معاجلة وتعـديل س
  ؛األحداث وإدماجهم يف اجملتمع

، وذلـك   )الباب األول املعنون اجلرائم الواقعـة علـى الـنفس         (نص قانون اجلزاء     •
، على معاقبة كل من ارتكب      ١٦٤ و ١٦٣ و ١٦٢ و ١٦١ و ١٦٠ و ١٥٢ املواد يف

  .جرائم اجلرح والضرب واإليذاء، وذلك بغض النظر عن صفة اجملين عليه
لكويت على رعاية األبناء غري الشرعيني ونظمت طرق التعامل مع          حرصت دولة ا  و  -١١١

، والـذي   ١٩٧٧ لـسنة    ٨٢هذه الفئة احملرومة فقامت بإصدار قانون احلضانة العائلية رقم          
يهدف إىل تشجيع األسر على رعاية وتنشئة األطفال جمهويل الوالدين رعاية كاملـة حتـت               

القانون من أكثر القوانني حمافظة على حقـوق  رب هذا تإشراف وزارة الشؤون االجتماعية ويع    
واملقصود باحلضانة العائلية مبوجب هذا القانون كما جاء يف املـادة           . الطفل جمهول الوالدين  

تسليم طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية            " األوىل فيه هو  
عايته وفقاً لإلجراءات والشروط اليت يقررها      والعمل إىل أسرة كويتية مسلمة هبدف إيوائه ور       

القانون كما تصدى القانون لألفراد واألسر اليت تقوم حبضانة األطفال جمهويل الوالدين دون             
  ".تباع أحكام هذا القانونا
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وبالنسبة لألطفال الذين ُيعهد هبم إىل رعاية بديلة فإن الدولة تويل هؤالء األطفـال                -١١٢
ن خالل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالرقابة واملراجعة الدوريـة          رعاية كاملة وتقوم م   

على دور الرعاية البديلة عن أسرة الطفل للتأكد من مدى مراعاة مصلحة وحقوق الطفل يف               
تلك الدور من خالل إدارة احلضانة العائلية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل والـيت       

 حيث تتوىل متابعـة الرعايـة       ١٩٩٣ لسنة   ١٧١وزاري رقم   تؤدي دورها حسب القرار ال    
هلؤالء األطفال ويف حال خروج هذه األسرة عن شروط الرعاية املنصوص عليها يف القـانون    

وتقوم هذه اإلدارة بتنفيـذ     . يتم إلغاء هذه احلضانة وإعادة احملتضن إىل إدارة احلضانة العائلية         
األسر املتصدعة والذين يعهد هبم إىل رعاية بديلـة عـن   سياسة الدولة املتمثلة يف رعاية أبناء   

 ومنحت الالئحة الداخليـة إلدارة      ١٩٩٣ لسنة   ١٧١حسب القرار الوزاري رقم     . األسرة
 نظـام العمـل يف دور الرعايـة         ٦/٢٠٠٣احلضانة العائلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم       

 هبا وحقوق وواجبـات املختـصني       الشروط والضوابط اليت ينبغي لألسر احملتضنة االلتزام       أو
ويبلغ مجلة املستفيدين    .واملعايري الفنية اليت ينبغي للعاملني يف إدارة احلضانة العائلية االلتزام هبا          

 يشمل أبناء الكويتيني مـن   ٢٠١٠  حىت عام  ٩٧٤من خدمات إدارة احلضانة العائلية حوايل       
  .٥٠٠  واإلناث٤٧٤أمهات غري كويتيات يبلغ عدد الذكور 

حرصاً من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على رعاية األحداث، فقد أولتـهم            و  -١١٣
اهتماماً كبرياً من الرعاية، حيث يتم توفري الرعاية الشاملة هلم، ويتم عزل الرتيالت الـاليت                
لديهن أطفال عن باقي الرتيالت يف أقسام خاصة ومكيفة، ولقد مت إنشاء حضانة ألطفـال               

 السـتقبال   مساًء١ صباحاً إىل الساعة ٨اعة  السجن يبدأ العمل فيها من الس      الرتيالت داخل 
الرتيالت األمهات مع أطفاهلن، وهذه احلضانة مت تزويدها جبميع متطلباهتا من أخـصائيات              
اجتماعيات ونفسيات متدربات والاليت لديهن خربة عن كيفية التعامل مع الطفل وتزويدها            

تباع برنامج يـومي    اواأللعاب التربوية اخلاصة باألطفال، حيث يتم       أيضاً بالوسائل التعليمية    
ابتداء من تقدمي وجبة إفطار لألمهات الرتيالت واألطفال وبعدها تبدأ فترة النشاط الترفيهي             
اليت يتخللها عرض جمموعة من األفالم الكرتونية لألطفال وقراءة قصة تعليمية تربوية هادفة،             

مهات الرتيالت واألطفال، مث بعد ذلك اللعب باأللعـاب التربويـة    مث تقدمي وجبة خفيفة لأل    
ومشاهدة التلفاز والفيديو، باإلضافة إىل ذلك توجد عيادة طبية داخل السجن تقـوم علـى               

  .عالج األمهات الرتيالت واألطفال من الناحية الصحية
لطفـل وأمـه   شك فيه أنه بوجود مثل هذه احلضانة تتحسن احلالة النفسية ل        ال ومما  -١١٤

يتخلل ذلك من برامج توعوية تعمل على صقل         الرتيلة من خالل الشعور بالتغيري املكاين، وما      
هذا وقد تناول قانون تنظيم السجون والئحتـه        . شخصيات األطفال ورفع روحهم املعنوية    

الداخلية األم احلامل واألطفال املولودين داخل أسوار السجن باهتمام كبري وبعناية شـديدة،             
 على أن املسجونة احلامل تعامل معاملة خاصة ومتنح رعايـة طبيـة             ٣٣حيث نصت املادة    

  .خاصة من حيث الغذاء والنوم
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نظمت وضع الطفل املولود لألم احملكوم عليها داخـل أسـوار           فقد   ٣٤املادة  أما    -١١٥
بقائه ترغب ب مل السجن، إذ أوضحت بأن الطفل يبقى مع أمه حىت يبلغ من العمر سنتني، فإذا        

يكن له أقـارب     معها بعد بلوغه السنتني يسلم ألبيه أو ملن ختتاره األم من األقارب، وإن مل             
لرعايته يودع يف دار الرعاية لألطفال كما يتم تيسري الفرصة لرؤية أمه له، وذلك وفقاً ملـا                 

بـأن  " من الالئحة الداخلية من قانون تنظيم السجون اليت أو ضحت            ١٣نصت عليه املادة    
دارة السجن تعمل على مساعدة الرتيلة بناء على طلبها على رؤية طفلها الذي يقل عمـره                إ

 علـى  ن تكون الزيارة على انفراد بناًءثنتا عشرة سنة بإحضاره للسجن للزيارة، وجيوز أ اعن  
ميكن منع هذه الزيارة إال ألسباب صحية كأن تكون األم مصابة مبرض معدي              تصريح، وال 

، وجدير بالذكر أن اإلدارة من خالل تطبيقهـا لقـانون تنظـيم             "الطفلوذلك خوفاً على    
السجون والئحته، تراعي املبادئ اإلنسانية احلقيقية املتمثلة يف صون حق األم حنـو أطفاهلـا               
وعدم منعها من غريزهتا األساسية من احلنان والعاطفة جملرد كوهنا داخل أسـوار الـسجن،               

  .م تشرد األطفالوذلك من أجل الترابط األسري وعد

، ٢٦و،  ٢٤ و ،٢٣ و ،٣، الفقـرة    ١٨، و ٦ املواد( الصحة األساسية والرفاه    -واو  
  )٣-١الفقرات ، ٢٧و

التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية كحق من حقوق اإلنسان كما نص عليهـا               -١١٦
ة  يف املائة من ميزاني    ٥,٢يعادل   بتخصيص ما ) ٤٠ و ١٥ و ١١ و ١٠املواد  (الدستور الكوييت   

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩ مليون دك يف ميزانية عام ٩٦٢,٢الدولة أي 
 ٢٥ من قانون مزاولـة املهنـة رقـم       ١٢جرم القانون الكوييت اإلجهاض يف املادة         -١١٧
قبل أن يولـد وجعـل   ) اجلنني( كما أدانه يف قانون اجلزاء، وكفل حياة الطفل   ١٩٨١ لسنة

قابل كفل املشرع حياة صحية سـليمة       بامل. التضحية باجلنني فقط يف حني هتددت حياة األم       
 الذي يقضي بتحديد عدد األجنة املزروعة لدى ٢٠١٠ لسنة ٤٠للمولود بصدور تعميم رقم 

يتجاوز العدد ثالثة أجنة يف احلمل الواحد يف وحدات ومراكز أطفال األنابيب             السيدات بأال 
اعفاهتا ملا هلا من آثـار      وذلك حرصاً على سالمة األم والطفل وتفادياً للوالدات املبكرة ومض         

  ).وللحد من نسبة اإلعاقة( تعليمية واقتصادية عليهم - اجتماعية - نفسية - صحية -سلبية 
وبعد الوالدة تعىن املراكز الطبية مبتابعته يف عيادة الطفل السليم اليت بـادرت مـع                 -١١٨

يب األم عمالً   املستشفيات صديقة الطفل بتشجيع الرضاعة الطبيعية وخفض تسويق بدائل حل         
  .الدولية باملدونة
 - ٢٠٠٨ لـسنة    ٣١ رقم   - إىل صدور قانون الفحص قبل الزواج        ضافةهذا باإل   -١١٩

 ويشمل الفحص األمـراض     ،وإنشاء مراكز للفحص قبل الزواج الستقبال الراغبني بالزواج       
 باملنطقة  يدز والتهاب الكبد الوبائي ب وج والزهري واألمراض الوراثية الشائعة         كاإلاجلنسية  

التطعيم كاألنيميا املنجلية وأنيميا البحر املتوسط كما يشمل تقدمي اإلرشاد الصحي والنفسي و
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 يف املائة من إمجـايل عـدد     ٣ وقد بلغت نسبة الزواج غري اآلمن        .والعالج للحاالت املوجبة  
بالنتيجة  يف املائة من هذه النسبة قد تراجع عن الزواج بعد العلم             ٥٠املتقدمني للفحص، وأن    

 يف املائـة يف     ٩ونشري هنا أن نسبة املتراجعني يف قرار الزواج غري اآلمن بلغـت             (واإلرشاد  
  ). الدول بعض
 مولود  ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٧,٣:  معدل املواد اخلام   ٢٠٠٨وقد تطور إجيابياً يف عام        -١٢٠

ويتيون من ويعترب الك. ١٥,٦ ليصبح معدل الزيادة الطبيعية   ١,٧: حي، ومعدل الوفيات اخلام   
  . سنة٧٨,٦أطول سكان اإلقليم أعماراً مبتوسط العمر املأمول عند الوالدة 

كما تقدم عيادات األمومة والطفولة لرعاية األم والطفل يف مجيع مراحل منو اجلـنني      -١٢١
 مركز العالج واإلرشاد الصحي     ٨٧والطفل وعيادات الطفل السليم املنتشرة يف أحناء البالد         

ذية، األنيميا، السمنة والتدخني كما تساهم بالتوعية خلفض نسبة احلـوادث           حول سوء التغ  
على الرصاص  احملتوي  القضاء على استخدام األهل للكحل حيث مت (املرتلية، العالج التقليدي    

  ).وكي األطفال كعالج تقليدي
 اجملهـزة بكـادر مـن املمرضـات     ،وتقدم أيضاً دور الرعاية االجتماعية للمعاقني       -١٢٢

 الرعاية الصحية لشديدي اإلعاقة يف موقع قريب من املنطقة الطبيـة التخصـصية              ،األطباءو
  .لتقدمي أفضل وأسرع خدمة للمعاق يف حالة احتياجه دخول املستشفى للعالج

 ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثاين  يف   ٣١٤ مت إصدار تشريع بقرار وزاري رقم        هذا وقد   -١٢٣
االت اإلساءة اجلسدية واجلنسية والنفسية الذي قد يتعـرض     بإلزام مجيع األطباء باإلبالغ عن ح     

 سنة وإنشاء جلان يف مجيع املناطق الصحية لرصدها وملتابعتها فتبلغ اجلهات       ١٨ هلا األطفال حىت  
القانونية بالدولة حىت يسري العالج الصحي والنفسي مع التحقيق جنباً إىل جنب إلهناء معانـاة               

 ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١ : يف الفترة  -ضايا األذى البليغ املسجلة     سريعاً، وقد بلغ عدد ق     الطفل
  .٣ منها والقضايا املنظورة ٦ مت احلكم يف ٤٠ - ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ حىت
ومت زيادة الربامج التوعوية حول موضوع اإلمهال برعاية القاصر من خـالل جلـان      -١٢٤

  .حقوق الطفل يف املناطق الصحية لتوفري غطاء وقائي وعالجي
 يف املائة وهنـاك  ١٠٠الضريبة على التبغ بنسبة /وقد زادت الدولة الرسوم اجلمركية    -١٢٥

وقد حظـر قـانون     .  يف املائة    ٢٠٠مشروع اتفاق بني دول اخلليج لزيادهتا حىت تصل إىل          
محايـة  ( عامـاً    ٢١ تقدمي التبغ والسجائر ملن تقل سنه عن         ١٩٩٦مكافحة التدخني لسنة    

) محاية لغري املـدخنني   (الرابعة بالقانون التدخني باألماكن العامة       ةكما حظرت املاد  ) للنشء
  .وذكر يف املذكرة اإليضاحية فصالً عن تأثري التدخني على األم واجلنني

يـدز بدولـة    اإلعلى اكتشاف أول حالـة مـرض         عاماً ٢٥بالرغم من مرور    و  -١٢٦
 ذكر  ١١٩ملرض   شخص فيها متعايشاً مع هذا ا      ١٦٠ يوجد   ٢٠٠٩، ففي   ١٩٨٤ الكويت

  . أنثى٣٠ ذكر و١٠١ مريض يتلقون العالج املضاد للفريوس ١٣١ أنثى، ومن هؤالء ٤١و
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يدز ضمن جمموعـة مـن فحوصـات        اإلكما أن مجيع الوافدين خيضعون لفحص         -١٢٧
األمراض الوبائية، ومن يكون فحصه اجيايب مينع من دخول الكويت ويتم ترحيله إىل وطنـه               

  .ويسجل بالغ بامسه
 بتحديد مهام ومسؤوليات الربنـامج      ٢٠١٠فرباير  /شباطوجاء القرار الوزاري يف       -١٢٨

يدز مما سيكون له األثر يف جوانب زيادة الوعي العام وسبل الوقاية مـن              اإلالوطين ملكافحة   
املرض وخصوصاً لدى الفئات األكثر تعرضاً والوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل اجلنني،              

  . احلصول على التشخيص والعالج وفق معايري الصحة العامليةويسهل بالكويت
 املتقدمني للزواج بالفحص للحد مـن انتـشار         ٢٠٠٨ لسنة   ٣١ألزم القانون رقم      -١٢٩
يدز يلزم القانون إخطار الطرف اآلخر حلمايته       اإلويف حالة اجيابية التشخيص مبرض      . املرض

املناعـة  مرضـى نقـص     توفرة جلميع    فينوتابنج م  &جينوتابنج  : أن فحوص  وعالجه، كما 
  .املكتسب
 وذلـك علـى     A-H1N1 نفلـونزا أاختذت دولة الكويت تدابري يف مواجهة وبـاء           -١٣٠
  :التايل النحو
رصد من خالل الكامريات احلرارية يف املنافذ يف مواسم الـسفر واحلـج والعمـرة       •

م للوقايـة مـن   ومروراً بتكاتف جهود الصحة والتربية واإلعالم يف إثراء الوعي العا        
الوباء من خالل ورش العمل واملطبوعات والنشرات التثقيفية املرئيـة واملـسموعة            
واملقروءة واإلعالنات بالشوارع واملراكز الصحية جبميع اللغات وبالصور دون إغفال 

  ؛عن حق أي جالية
وفرت سبل التعقيم باملدارس واإلرشاد والتدريب املناسـب لكـوادر املمرضـني             •

 للتنسيق والعمل يف العيادات املدرسية اليت أعيد افتتاحها يف مجيع املراحل            والتربويني
بالتعليم العام واخلـاص يف مطلـع العـام         )  ثانوي - متوسط   -ابتدائي  (الدراسية  
 ؛٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي 

وقـد  . وفرت الدولة جرعات الدواء والطعم الوقائي لكافة أفراد اجملتمع جبميع فئاته           •
إلعالن اليومي ألعداد املصابني والوفيات بدايةَ ومن مث اإلعـالن          الزمت الشفافية ا  

 .األسبوعي عند احنسار الوباء

ونذكر هنا أن   .  الصدد يف هذا وقد أثنت منظمة الصحة العاملية على اجلهود املبذولة           -١٣١
كما أن للوزير   ،١٩٦٩ لسنة   ٨قانون رقم   مبقتضى  التطعيم الدوري يف دولة الكويت إلزامي       

أن يصدر قرار بالتطعيم اإلجباري للتحصني ضد أي مرض واالستعانة بأفراد الشرطة إذا       احلق  
  .استدعى األمر

ويعطى التطعيم جماناً من الوالدة إىل مجيع املراحل العمرية جلميع اجلنسيات وتبلـغ               -١٣٢
  .ثيوالتطعيم الثال) ب( يف املائة للتطعيم على احلصبة، وااللتهاب الكبدي ٩٩نسبة التغطية 
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أما فيما خيص نسبة اكتشاف حاالت الدرن باستخدام نظام املراقبة املباشـر فقـد                -١٣٣
 يف املائة، ومؤخراً جرت محلة واسعة لتطعيم األطفال ضد مرض احلصبة مت اإلعالن              ٩٥ بلغ

  .الوسائل عنها جبميع
مت إنشاء الصندوق اخلريي للرعاية الصحية للمحتاجني حيث جاء بقـرار جملـس             و  -١٣٤

 خلدمة احملتاجني من كافـة اجلنـسيات        ٢٠٠٣-٢-٣٩ يف اجتماع رقم     ٨٥٥الوزراء رقم   
  .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٧ بتاريخ
 من وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ينص       ٨/٢٠٠٣وكذلك القرار الوزاري رقم       -١٣٥

رض أعلى إنشاء بيت الزكاة لصندوق خريي للرعاية الصحية للمحتاجني من املقيمني علـى         
كويت بغض النظر عن اجلنس أو اللون أو الدين وخلدمة اجملتمع والتكامل مع أجهزة الدولة               ال

  .وتأصيل العمل اخلريي واإلنساين
 من دعم الدولة ومسامهات من      دينار كوييت  ٢ ٤٧٥ ٠٠٠وبلغت موارد الصندوق      -١٣٦

، ار كـوييت  دين ألف   ٢٥٠:األمانة العامة لألوقاف  (قطاع احلكومة باإلضافة للقطاع اخلاص      
، بيـت   دينـار كـوييت    ألـف    ٤٠٠: ، شؤون القـصر   دينار كوييت مليون  : ووزارة املالية 

  . فرد٦٣ ٨٨٥ وبلغ عدد املستفيدين) دينار كوييت ألف ٨٠٠ :التمويل

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حىت : إنفاقات الصندوق    
  ة  يف املائ٥٨ دينار كوييت ١ ٧١٨ ٥١٣  )خمتلف اجلنسيات( رسوم الضمان

رسوم الضمان الصحي للمقيمني بصفة     
  غري قانونية

   يف املائة ٣٤  دينار كوييت ١ ٠٠٤ ٤٠٨

   يف املائة ٨ دينار كوييت ٢٣٧ ٣١٥  رسوم إصدار بطاقة الضمان
   يف املائة ١٠٠  دينار كوييت ٢ ٩٦٠ ٢٣٦  اإلمجايل  

  
    عدد األفراد  نوع الضمان

   يف املائة ٧٧  ٤٩ ٢٠٤  ضمان صحي للمقيمني بصفة غري قانونية
   يف املائة ٢٣  ١٤ ٦٨١  ضمان صحي للجنسيات املختلفة

   يف املائة ١٠٠  ٦٣ ٨٨٥  اإلمجايل  

طـرف ثـاين   /طـرف أول ووزارة الـصحة  /ونذكر أن العقد بني بيت الزكـاة    (  
  ).سنوياً دينار كوييت ١٠٠ ٠٠٠ بقيمة
ن بـسهولة علـى     مت خفض نسبة الوفيات يف دولة الكويت ومجيع األطفال حيصلو           -١٣٧

 ٨٧احتياجاهتم من الرعاية الصحية فقد أنشأت عيادات الطفل السليم يف املراكز الـصحية              
 لتقدمي اإلرشاد وتطوير الرعاية الصحية الوقائية للوالدين يف جمـال تنظـيم األسـرة               اًمركز

  .ومكافحة سوء التغذية والسمنة والتلوث
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ل بأن لكل طفل احلق باالنتفاع مـن         من اتفاقية حقوق الطف    ٢٦كما نصت املادة      -١٣٨
الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمني االجتماعي ومنح اإلعانات عند االقتضاء مع مراعاة             

  :موارد وظروف الطفل واألشخاص املسؤولني عن إعالته
  ؛مجيع أطفال املواطنني مشمولون برعاية صحية حكومية جمانية •
  ؛ صحية من خالل التأمني الصحياألطفال غري الكويتيني مشمولون برعاية •
األطفال من املقيمني بصورة غري قانونية من آباء عسكريني أو أمهات كويتيني أو من        •

 ٢٠٠٩  لـسنة  ١٧٢رقم  : قرارات وزارية (املعاقني تقدم هلم الرعاية الصحية اجملانية       
  ؛)٢٠٠٩ لسنة ٣٣٠ ورقم

والعمليات الطارئـة   يقدم العالج يف حاالت الطوارئ واحلوادث واإلسعاف الطيب          •
جماناً جلميع األطفال يف مستشفيات الكويت بغض النظر عـن اللـون أو العـرق               

  ؛الدين أو اجلنسية أو
يقدم العالج والرعاية الصحية اجملانية جلميع األطفـال يف حالـة نقـص املناعـة                •

  .السرطان مرض أو
الكويتيني وغريهـم   تعدت العناية باألطفال املرضى بالسرطان واألمراض املستعصية          -١٣٩

العالج باجملان يف مستشفيات الكويت إىل العناية بالطفل وأسرته يف حـال تعـذر شـفاؤه                
اجملهز بوسائل الراحة والترفيه    ) بيت عبد اهللا  (املراحل األخرية من املرض بتوفري الرعاية يف         ويف

 كاهل  واجلو األسري حتت إشراف طيب واجتماعي ونفسي وبوجود فريق لتخفيف األمل عن           
املنتزه بعيداً عن جو املستشفى، وسريى املـشروع النـور يف           /املريض وذويه يف هذا املنتجع    

  .٢٠١٠آخر عام  أو
 وزارة الشؤون االجتماعية    -وزارة التربية   (تقوم العديد من اجلهات احلكومية مثل       و  -١٤٠

  .برعاية املعاقني)  وزارة الصحة-والعمل 
ملدين مثل اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني ومركز تقومي        كما تقوم منظمات اجملتمع ا      -١٤١

وتعليم الطفل ومجعية أولياء أمور املعاقني ونادي الصم ومجعية املكفـوفني ووزارة الـشؤون        
بتقدمي اخلدمات الشاملة للمعاقني والرعاية هلم من خالل الرعاية اإليوائية والنهارية واملرتليـة             

  :يلي ل ماويتم تنفيذ هذه املادة من خال
إعداد أحباث ودراسات من أجل تطوير برامج تنمية قـدرات ومهـارات              -١  

  ؛الطفل املعوق
االهتمام بربامج الكشف املبكر عن اإلعاقة والتدخل املبكر وتوفري الرعايـة             -٢  

  ؛الصحية والتأهيلية لألطفال املعاقني
  ؛توعية األسرة واجملتمع بأسباب اإلعاقة للحد منها  -٣  
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ريب الكوادر البشرية العاملة مع األطفال املعاقني على األساليب التربوية          تد  -٤  
  ؛احلديثة وعلى استخدام التكنولوجيات املساعدة وتوفريها

تقدمي املساعدة والدعم لألسرة وتدريبها على التعامل السليم مع األطفـال             -٥  
  ؛املعاقني

 معاقني والعمل على توفري     تقدمي الدعم املادي لألسر الفقرية املعيلة ألطفال        -٦  
  .احتياجاهتم الضرورية

كما تقدم الدولة الرعاية والعناية االجتماعية هلذه الفئة باعتبارها جانب من جوانب              -١٤٢
اخلدمات االجتماعية وكالمها الرعاية واخلدمات حق من حقوق هذه الفئة والذي أكد عليه             

ولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيـه       ترعى الد " واليت نصت    ١املبدأ الدستوري يف مادته     
اإلمهال األديب واجلسماين أو املرض أو العجز عن العمل كما توفر هلـم خـدمات التـأمني      

  ".االجتماعي واملعونة االجتماعية والرعاية الصحية
  :يلي وانطالقاً من هذين املبدأين الواردين يف الدستور جسدت الدولة ما  -١٤٣

اعية للمعاقني واملسنني ومتثلت مهمة هذه املؤسسات       إقامة مؤسسات اجتم    -١  
  ؛يف إيوائهم وتدريبهم وتأهيلهم حىت ميكن حتويلهم إىل قوى اجتماعية منتجة

إنشاء اجمللس األعلى للمعاقني ويقوم هذا اجمللس بتقدمي دعم مايل لتعلـيم              -٢  
  ؛ مليون دينار كوييت٣١املعاقني حيث بلغ حوايل 

 إىل املعاق على شكل معـاش إعاقـة         ةصرف مبالغ مالي  كما يقرر اجمللس      -٣  
 سنة فما فوق حيث بلغت قيمة املبـالغ املـصروفة           ١٨لألشخاص الذين تتجاوز أعمارهم     

 سنة فإهنم يتقاضون إعانة     ١٨ دينار كوييت أما الذين تقل أعمارهم عن         ٥٠ ٨٠٥ ٠٠٠ هلم
  ؛١٩٧٨ لسنة ٢٢اجتماعية وفقاً لقانون املساعدات العامة رقم 

 ١ مـن    ١٥ ٦٥٣ ٦٣٢يبلغ حجم املعونة املصروفة هلذه الفئـة حـوايل            -٤  
 مليون دينار كـوييت     ١٩ ٧٢٤ ١٩٨، كما بلغت حوايل     ٢٠٠٩ حىت   ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

  ؛٢٠١٠حىت عام 
بناء على الدعم املايل الذي تقدمه الدولة للمعاق على النحو املذكور أعاله،              -٥  

 عدد من اخلدمات االجتماعيـة واإلسـكانية والـصحية          فإن اجمللس األعلى للمعاقني يقدم    
  ؛للمعاقني من الكويتيني وغريهم

 خاصة باملعـاقني تلعـب دوراً       ٨هناك مجعيات وأندية يبلغ عددها حوايل         -٦  
كبرياً يف العمل مع املعاقني وتعمل هذه اجلهات على تطوير مهارات املعـاقني كمـا تتـيح                 

  ؛مالفرصة هلذه الفئة ألداء مستوياهت
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بـشأن  ) ١٩٨٣(١٥٩قية منظمة العمل الدولية رقـم        اتفا التصديق على   -٧  
  .١٩٩٨مايو / أيار٤بتاريخ ) املعاقون(التأهيل املهين والعمالة 

 اخلاص حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي حياكي        ٨/٢٠١٠هناك القانون رقم    و  -١٤٤
الفئة ومـن أبـرز احلقـوق       االتفاقية الدولية الصادرة عن األمم املتحدة بشأن حقوق تلك          

  :تضمنها اليت
  ؛حقوق التعليم والتأهيل وإعادة التأهيل والتشغيل  -١  
  ؛حقوق الرعاية الصحية واإلسكانية واالجتماعية  -٢  
خلق بيئة صديقة تتناسب مع االحتياجات اخلاصة لذوي اإلعاقة لتمكينهم            -٣  

  .من االستفادة من كافة اخلدمات اليت تقدمها الدولة
حقوق هذه الفئة وضرورة االعتراف بإنسانيتها ومـشاركتها يف تنميـة           ولضمان    -١٤٥
 أناط املشرع بتنفيذ هذه األهداف إىل هيئة مستقلة تعين باألشخاص ذوي اإلعاقـة              ،اجملتمع

كمـا اسـتحدث    . وتضم يف عضويتها ممثلني عن تلك الفئات من خمتلف أجهـزة اهليئـة            
ون املعاقني حيث جاء يف الفصل الثامن اختصاصات         إنشاء هيئة عامة لشؤ    ٨/٢٠١٠ القانون

اهليئة والصالحيات املمنوحة هلا ملباشرة اإلشراف على النشاطات املتعلقة برعايـة وتأهيـل             
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

جتدر اإلشارة إىل أن الدولة بصدد اختاذ اإلجراءات النهائية بـشأن االنـضمام إىل         و  -١٤٦
  .عن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاالتفاقية الدولية الصادرة 

هتتم دولة الكويت بتقدمي مساعدات مالية لألسر وذلك مبوجب املبادئ اليت قـام             و  -١٤٧
 وذلك بإضافة   ٢٢/١٩٧٨عليها اجملتمع واليت من بينها التكافل االجتماعي ومبوجب القانون          

  :وابط على الشكل اآليتضوابط وأسس ملنح املساعدة العامة وقد جاءت هذه الض
  ؛)١٨، ٢املادتان (فقدان العائل كما يف حالة األرملة واأليتام   )أ(  
  ؛)٢املادة (مرض العائل أو عجزه شريطة أن يثبت عجزه   )ب(  
عجز العائل مادياً عن مواجهة نفقاته اخلاصة كما يف حالة العاجز ماديـاً               )ج(  

   ؛وأسر املسجونني
تقـع ضـمن      النكبات اليت تصيب األسر وال     حاالت خاصة أخرى مثل     )د(  

  ؛)٢٩املادة (الفئات املستحقة للمساعدة 
أجاز القانون املذكور تقرير إعانات إضافية لألسر واألفراد ملواجهة أعبـاء             )ه(  

   ؛ذكر يف املواد السابقة معنية أو حتقيقاً ألغراض اجتماعية غري ما
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حقاق وتقدير وربط املـساعدات     تنفيذاً للقانون السابق، صدر مرسوم است       )و(  
العامة الذي مت مبوجبه زيادة قيمة املساعدات وحددت الفئات املستحقة من ذوي احلاجـات             

  :واليت هي كاآليت
  ؛األرملة اليت تعول أطفاالً وتويف زوجها وليس هلا عائل '١'
املطلقة اليت تتعدى فترة العدة الشرعية وحتتضن أطفاالً من مطلقها وليس هلا             '٢'

  ؛وفر هلم العيش الكرمي يف ظل رعاية الدولة هلا وألطفاهلاعائل لي
من بلغ الشيخوخة وجتاوز سن الستني عاماً وليس له عائل ومـسؤول عـن               '٣'

  ؛زوجة وأبناء
أسر املسجونني واليت صدر حكم قضائي ضد رب األسرة وليس هلا دخـل      '٤'

  ؛وكان لزاماً على الدولة توفري حياة كرمية للزوجة واألبناء
ت وهو من يعجز كلياً أو جزئياً عن كسب عيش أسـرته الـيت              ذو العاها  '٥'

  ؛يتجاوز الستني يعوهلا ويتجاوز سن الثامنة عشر ومل
يستطيع القيام لكسب عيشه وعيش أسرته اليت يعوهلـا          املريض وهو من ال    '٦'

  ؛من زوجة وأبناء
العاجز مادياً وهو من قل دخله هو وعائلته اليت يعوهلا من زوجة وأبنـاء أن     '٧'

  ؛عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخلهيثبت 
كل من يثبت التحاقه باملدارس واستمراره يف التعليم ابتداء مـن مرحلـة              '٨'

  . عائل له التعليم اإللزامي وال
هذا وحتصل األسر على املساعدة عن طريق وحدات اجتماعية بلغ عددها وحـدة               -١٤٨

  . موزعة على املناطق السكنية املختلفة
 أن املشرع الكوييت تقديراً منه العتبارات اإلنسانية ومحايـة لـألم الكويتيـة              كما  -١٤٩

وأوالدها يف ظل الظروف العسرة اليت قد متر هبا فقد رأى أن يشمل قانون املساعدات العامة                
الزوجة الكويتية املتزوجة من غري الكوييت وأوالدها منه يف حالة عجز الزوج عن القيام بـأي         

رير طيب أو إذا طرأت عليه ظروف قهرية تتطلب املساعدة وقد أضيفت هذه      عمل بناء على تق   
 املساعدات العامة وقد تضمن قانون املساعدات       ١٩٧٩ لسنة   ٥٤احلالة مبوجب قانون رقم     

بعض االستثناءات ليشمل باإلضافة للحالة السابقة أيضاً أوالد األرملة الكويتيـة أو املطلقـة             
يت ليقرر صرف املساعدات هلم وذلك مراعـاة العتبـارات          الكويتية عن زوجها غري الكوي    

إنسانية خاصة هبذه احلاالت وهذا يعترب استثناء من األصل وهو سريان قـانون املـساعدات               
العامة على األسر واألفراد الكويتيني فقط، تبني مما تقدم أن القانون الكوييت حـرص علـى                

  . ضمان مستوى للطفل الكوييت وغري الكوييت
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  )٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية  -زاي  
 التعليم يف دولة الكويت جماين يف مجيع املراحل الدراسية من رياض األطفال حىت              إن  -١٥٠

 سنوات، وقد   ٩اجلامعة، كذلك التعليم إلزامي من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة املتوسط أي            
حوظاً يف جمال قيد الطالب، حيث بلغت نسبة القيد يف مرحلـة        حققت دولة الكويت تقدماً مل    

 يف  ٩٩,٣ يف املائة ويف مرحلة رياض األطفال        ٨٩,٨،  ٢٠٠٨رياض األطفال حسب إحصائية     
 يف املائة ولكن سبب التدين يعود إىل اجتاه بعـض الطلبـة             ١٠٠من املفروض أن تكون     (املائة  

 يف  ١٠٠ألطفال بشكل عام، ويف املرحلة املتوسطة        وهذه النسبة مرتبطة بعدد ا     ،)للتعليم اخلاص 
  .املائة   يف٩٢,٤ يف املائة، ويف املرحلة الثانوية كانت نسبة القيد ٨٤,٧املائة وإن كان الصايف 

وسعت دولة الكويت إىل تنويع التعليم الثانوي بأكثر من مسار، علماً بأن االجتـاه                -١٥١
 لتبدأ الكلية   ١٩٥٦ن، حيث بدأت اخلطوات عام      حنو التنويع بدأ منذ منتصف القرن العشري      

 باإلضافة للتعليم الفين للبنات، وقد استمر العمل هبذا ١٩٦٣ والتجاري ١٩٦٢الصناعية عام   
تعد حتقق األهداف بالصورة املطلوبة، ويف        حيث مت إيقافها عندما مل     ١٩٧٥النظام حىت عام    

قررات وهو نظام يقوم علـى اخلـربة         أقرت وزارة التربية التجريب يف نظام امل       ١٩٧٨ عام
  .التربوية وإعداد املتعلم للحياة من خالل املواد الدراسية والتخصصات الفنية والعملية

واستجابة للتغريات وحتقيقاً ملطالب منو املتعلمني بدأت الوزارة بدارسة تطبيق نظامني             -١٥٢
 ٢٠٠٦ ل بالنظام األكادميي عام   للتعليم الثانوي نظام أكادميي ونظام تقين فين، وقد بدأ العم         

  .وجاري العمل لدراسة تطبيق النظام الفين التقين
 -احلقـوق  ( مت افتتاح جامعة الكويت اليت اسـتطاعت بكلياهتـا     ١٩٦٦ويف عام     -١٥٣

  العلـوم  - الـشريعة    - التربيـة    - الطب املساعد    - اهلندسة والبترول    - العلوم   -اآلداب  
 كليـة   - الطـب    - مركز العلوم الطبيـة      - كلية البنات    - العلوم االجتماعية    - اإلدارية

أن تتيح ألكرب عدد ممكن من املتعلمني الدراسة يف كلياهتا، بـل أن دولـة               ) الدراسات العليا 
الكويت مسحت بافتتاح جامعات خاصة ووفق اشتراطات معينة، وتال ذلك بسنوات افتتاح            

 - الدراسـات التكنولوجيـة      -لتربية األساسية   ا(اهليئة العامة للتعليم التطبيقي كلياته العامة       
ويف معاهد متخصـصة تـضم معاهـد        )  التمريض - العلوم الصحية    -الدراسات التجارية   

 - التدريب املهـين  - التدريب الصناعي - تدريب الكهرباء واملاء -االتصاالت واملالحة اجلوية  (
 -ة واألعمـال املكتبيـة    الـسكرتاري - التدريب اإلنشائي - التمريض   -الدورات اخلاصة   

 ،، وذلك إلتاحة الفرصة أمام اجلميع للدراسة يف التعليم العـايل          )السياحة والتجميل واألزياء  
علماً بأن الدراسة يف جامعة الكويت على أساس القدرات، حيث يتقدم الطالب الختبارات             

  .قدرات وعلى ضوءها يتم اختيار التخصص والدارسة وفق نسب معينة
من اهتمامات وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بالترفيـه عـن الطفولـة            من ض و  -١٥٤

استمتاع الطفل يف أوقات الفراغ فقد حرصت على تطوير خدماهتا وأنشطتها للطفل وذلك             
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هبدف إجياد بيئة صحية وتربوية ونفسية سليمة من أجل النمو واالرتقاء الشاملني وتـشمل              
  :لشؤون االجتماعية والعمل لألطفال كاآليتاألنشطة والربامج اليت تقدمها وزارة ا

)  األشغال الفنيـة   -الرسم  (توفري أماكن للعب األطفال وأمكنة للنشاطات الداخلية         •
  ؛وأماكن يعرب عنها األطفال عن أنفسهم كالتمثيل والرماية

احتضان األطفال املبدعني واملوهوبني عن طريق اكتشافهم من خالل اللعب والرسم            •
رات اخلاصة بالكشف عن موهبتهم وإعداد مقياس خاص للموهوبني         وتطبيق االختبا 

  . يوضح السمات اليت متيزهم ودرجة الذكاء
حترص الوزارة على االهتمام بالطفل املعاق وإشراكه يف كافة املناسبات اليت تعىن به         و  -١٥٥

  . وذلك هبدف دجمه يف اجملتمع

 ،)د(إىل ) ب(٣٧و، ٣٦ إىل ٣٢ و٣٠و، ٢٢املواد ( إجراءات احلماية اخلاصة  -اءح  
  )٤٠ و،٣٩و، ٣٨و

على حظـر  ) ٤٦(بداية نود أن نشري إىل أن دستور دولة الكويت قد نص يف مادته              -١٥٦
تسليم الالجئني السياسيني، كما انتهجت دولة الكويت مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيـل أو               

  .إبعاد الشخص إىل بلده الذي قدم منه إذا أثبت احتمال تعرضه للخطر
تقدم، فلقد تضمنت االتفاقيات الدوليـة املتعلقـة بتـسليم اجملـرمني             وإضافة إىل ما    -١٥٧
التعاون القضائي والقانوين اليت أبرمتها دولة الكويت مع دول أخرى على الصعيد الثنـائي               أو
تلك املربمة يف نطاق مجاعي على الصعيد اإلقليمي واليت أصبحت تشريعات وطنية كويتيـة               أو

  .ام تقضي حبظر التسليم يف اجلرائم السياسية وفقاً للشروط الواردة يف تلك االتفاقياتعلى أحك
 بتوقيع اتفاقية تعاون    ١٩٩٦ومن اجلدير بالذكر، أن دولة الكويت قد قامت يف عام             -١٥٨

 لشؤون الالجئني مت فيها حتديد املهام اليت تضطلع هبـا           مفوضية األمم املتحدة  وإنشاء مقر مع    
من خالل مكتبها يف دولة الكويت، حيث يقوم مكتب املفوضية بدور هام يف محاية              املفوضية  

ومتابعة األشخاص الذين يقعون ضمن واليتها عن طريق التعاون والتشاور مـع احلكومـة              
الكويتية بتوفري احلماية الدولية هلم وفقاً لنظامها األساسي ووفقاً للقـرارات األخـرى ذات              

ة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة وبالسعي إلجياد احللـول           الصلة املتعلقة باملفوضي  
الدائمة ملشاكلهم عن طريق تسهيل عودهتم الطوعية إىل بالدهم األصـلية أو عـن طريـق                
إدماجهم يف جمتمعات وطنية جديدة، كما تقوم املفوضية بالتعاون مع احلكومة بتنظيم وتوفري             

 بأنه أدرج يف ميزانية وزارة اخلارجية دعماً سـنوياً للمفوضـية       املساعدة اإلنسانية هلم، علماً   
  .العليا لشؤون الالجئني مببلغ مليون دوالر

كما تسهل حكومة دولة الكويت ملوظفي مكتب املفوضية إمكانية االتصال بكافـة            -١٥٩
علـى املـستوى     األشخاص الذين يقعون ضمن والية املفوضية وفقاً لنظامها األساسي، أما         
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ويل فقد حرصت دولة الكويت على دعم اجلهود الدولية واإلنسانية املبذولة لرفع وإزالـة              الد
 الدعم املادي   املعاناة اليت تواجهها تلك الفئة يف شىت أحناء املعمورة، فدأبت دائماً على تقدمي            

وكالة األمـم املتحـدة إلغاثـة       و  لشؤون الالجئني  مفوضية األمم املتحدة  واملعنوي ألنشطة   
واللجنة الدولية للصليب األمحـر،     ) األونروا(ل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن       وتشغي

تقدم ذكره، يعترب جانباً من أوجه اخلدمات والتسهيالت الـيت دأبـت دولـة               علماً بأن ما  
الكويت على تقدميها لتلك الفئة يف جمال تعاملها اإلنساين مع هـؤالء األشـخاص فلطاملـا              

  .مارسات الالإنسانية وحرصت دوماً على الوفاء بالتزاماهتا الدوليةحاربت الكويت امل
قد مت إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدويل اإلنساين حتت إطار وزارة العدل             و  -١٦٠

 حيث أوكل إليها متابعة مجيع املسائل       ٢٠٠٦ لسنة   ٢٤٤وذلك مبوجب القرار الوزاري رقم      
تعد جهة استشارية ألصحاب القرار بالدولة بالنسبة جلميـع         ذات الصلة هبذا القانون، وهي      

املسائل املتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين امللزمة للدولة، وتوعية املواطنني بتلـك             
  .املسائل بالتعاون مع كافة اجلهات ذات الصلة

لكويـت  مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني حكومة دولة الكويت ممثلـة مبعهـد ا             و  -١٦١
 تـشرين   ١٢للدراسات القضائية والقانونية واللجنة الدوليـة للـصليب األمحـر بتـاريخ             

  :، واليت أنشئ مبوجبها مركزان يف مقر املعهد ومها٢٠٠٤أكتوبر /األول
 خاص بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة يف جمال القانون          :املركز األول   

تدريبية إقليمية واحدة على األقـل كـل        الدويل اإلنساين، وينظم هذا املركز دورة       
  . سنتني للمشاركني من شىت أقطار العامل العريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة

 خيتص بتطوير مكتبة معهد الكويت للدراسـات القـضائية          :املركز الثاين   
والقانونية حبيث تعترب مركزاً لتوثيق أحكام القانون الدويل اإلنـساين واالتفاقيـات            

ية املتصلة هبا وكافة األحباث واملؤلفات الفقهية والتوصيات الصادرة يف هـذا            الدول
  .الشأن وتزويدها بكافة مستلزماهتا

تعقد وزارة اخلارجية دورات وذلك بشكل مستمر للتعريـف بالقـانون الـدويل               -١٦٢
ـ         ا اإلنساين ملوظفي وزارة اخلارجية وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحـر، كم

عقدت أيضاً الندوة اإلقليمية لدول جملس التعاون اخلليجي حول التعامل مع اآلثار البـشرية              
لأللغام األرضية املضادة لألفراد وخملفات احلرب املتفجرة وذلك بالتعاون مع الصليب األمحر            

  .٢٠٠٧ يونيه/ حزيران١٢-١١ خالل الفترة من
 الدويل اإلنساين بني منتسبيها وذلك من       تقوم وزارة الداخلية بنشر مبادئ القانون     و  -١٦٣

  .خالل الدورات واملناهج التدريبية اخلاصة هبا
تقوم هيئة القضاء العسكري بصفة مستمرة بعقد حماضرات متخصصة لنشر القانون          و  -١٦٤

الدويل اإلنساين ملنتسيب املؤسسة العسكرية، حيث مت إنشاء جلنة نزع السالح والقانون الدويل       
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يتعلق باالتفاقيات الدولية ذات   هيئة القضاء العسكري وهي ختتص مبتابعة مجيع مااإلنساين يف 
  .الصلة بالقانون الدويل اإلنساين بصفة عامة واتفاقيات نزع السالح بصفة خاصة

قد مت استحداث فرع العالقات القانونية الدولية هبيئة القضاء العسكري والذي يهتم و  -١٦٥
لقانون الدويل اإلنساين داخل املؤسـسة العـسكرية إضـافة إىل    بصفة رئيسية بنشر مبادئ ا 

التواصل الدويل مع املؤسسات ذات الشأن ومن أمهها اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعية             
  .اهلالل األمحر الكويت

تقوم وزارة الداخلية يف دولة الكويت جبهود كبرية من أجل العمل على التـصدي              و  -١٦٦
 واحلد منها عن طريق القيام بالعديد من احلمالت املروريـة وتقـدمي             لظاهرة حوادث املرور  
كان له األثر الكبري يف اخنفاضها، واخنفاض حوادث السيارات اليت تقع            اإلرشادات، وهو ما  

 حالة وفاة   ٢٠ كان هناك عدد     ٢٠٠٨على األطفال بصفة خاصة، حيث أنه يف خالل عام          
 حاالت فقـط حـىت      ٩يتم تسجيل إال عدد      م مل بسبب احلوادث املرورية، وخالل هذا العا     

يستدل على أي حالة وفاة بني املراهقني بسبب اإلدمان أو بسبب تعاطي             كما إنه مل  . تارخيه
  .جرعة زائدة خالل السنوات اخلمس املاضية

هنا حتمي  إاختذت الدولة اإلجراءات والتدابري الفعالة اليت من شأهنا محاية الطفل إذ            و  -١٦٧
شىت أنواع االستغالل بل جعلت من رعاية النشء أحد األولويات اليت يقوم عليها             النشء من   

  . كيان الدولة كما وسبق أن مت توضيحه يف موضع أخر من هذا التقرير
كما بني الدستور الكوييت دور األسرة فالترابط األسري غاية حتمي الطفولـة مـن                -١٦٨

ة منه األسرة أساس اجملتمـع قوامهـا الـدين          احلرمان واالستغالل فقد جاء يف املادة التاسع      
واإلخالص وحب الوطن حيفظ القانون كياهنا ويقوي أواصرها وحيمي يف ظلـها األمومـة              

  . والطفولة
 من الدستور ١٢وحرصت دولة الكويت على مبدأ التعليم اإللزامي فقد نصت املادة          -١٦٩

  ". لة وترعاهالتعليم ركن أساسي لتقدم اجملتمع تكلفه الدو"على اآليت 
للنشء من حقوق علـى      ومل تكتف دولة الكويت مبا جاء يف الدستور لتوضيح ما           -١٧٠

الدولة بل سنت الكثري من القوانني والتشريعات هبدف محاية األطفال من اسـتغالل أديب أو               
تناوله قانون اجلزاء الكوييت من تشديد العقوبة على اجلاين أن           بدين ويبدو ذلك واضحاً يف ما     

  .ان اجملين عليه يف القضية قاصراًك
هذا وقد حرص قانون العمل الكوييت كما سبق ذكره على عدم تشغيل األطفال يف                -١٧١

  .سن مبكرة خشية تعرضهم لشىت أنواع االستغالل واإلكراه البدين
يكتف عنـد إصـدار      تقدم فإن املوقف القانوين لدولة الكويت مل      ما  وعالوة على     -١٧٢

ريعات الوطنية الكفيلة حبماية الطفولة يف هذا اجملال وإمنا امتد نشاطها إىل تأييد             القوانني والتش 
تزال تبذل حلماية الطفولة من كافـة أشـكال          ومباركة كافة اجلهود الدولية اليت بذلت وال      
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املعاملة الالإنسانية كما حرصت الكويت على االرتباط باالتفاقيات الدولية اليت حتظر مثـل             
  :واملمارسات الالإنسانية ومن هذه االتفاقياتهذه األفعال 

  ؛١٩٦٢االتفاقية اخلاصة بالرق لسنة  •
  ؛بروتوكول تعديل االتفاقية اخلاصة بالرق •
  ؛االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق •
  ؛اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري •
بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل       ) ١٩٩٩(١٨٢ منظمة العمل الدولية رقم   تفاقية  ا •

  .األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
القانون الكوييت العديد من التدابري اليت تكفل حتقيق احلماية الكافية مـن            وقد اختذ     -١٧٣

 ١٦  رقم يظهر من اإلطالع على قانون اجلزاء      كافة اإلساءات لألطفال واستغالهلم، وهو ما     
مـن قـانون     ١٨٥حيث تنص املادة    ،  ١٩٨٣ لسنة   ٣ وقانون األحداث رقم     ١٩٦٠لسنة  

خيرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق،        لكل من يدخل يف الكويت أو     (اجلزاء على أنه    
وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق، يعاقب باحلبس مـدة       

وهـذا  )  دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني     ٣٧٥ تتجاوز نوات وبغرامة ال  تتجاوز مخس س   ال
  .النص جيرم صراحة البيع واالجتار يف أي إنسان سواء كان طفالً أو رجالً

 من القانون املذكور على عقاب كل مـن عـرض حـدثاً             ٢١كما نصت املادة      -١٧٤
 من القانون أو ١من املادة ) ج (لالحنراف بأن أعده للقيام باألعمال املنصوص عليها يف الفقرة
تتحقق حالة التعرض لالحنراف،     ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله له بأي وجه ولو مل           

تزيد على ثالثة أشـهر،    من القانون وهي احلبس مدة ال    ٢٠وذلك بالعقوبة الواردة يف املادة      
  :تية تشمل احلاالت اآل١من املادة رقم ) ج(واحلاالت الواردة يف الفقرة 

إذا وجد متسوالً بأعمال تتصل بالدعارة أو الفجـور أو القمـار أو املخـدرات                •
  ؛املسكرات أو حنوها أو قام خبدمة من يقومون هبا أو

إذا خالط املتشردين أو املشتبه هبم أو الذين اشتهر عنهم سـوء الـسرية أو فـساد                  •
  ؛األخالق

  ؛تدريبإذا اعتاد اهلروب من البيت أو من معاهد التعليم أو ال •
  ؛إذا وجد بغري وسيلة للعيش •
يكن له حمل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة يف أماكن غري معـدة لإلقامـة                 إذا مل  •

  .فيها املبيت أو
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بشأن العمل يف القطاع األهلي على تقرير        ٢٠١٠ لسنة   ٦حرص قانون العمل رقم       -١٧٥
  :محاية خاصة لألحداث يف العديد من نصوصه، وعلي سبيل املثال

  ؛ سنة من اجلنسني١٥الذين تقل أعمارهم عن ) ١٩املادة ( األحداث تشغيلر حظ •
 عام، إال بعد توقيع الكشف الطيب عليهم        ١٨-١٥عدم جواز تشغيل األحداث بني       •

قبل إحلاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية، وأن يكون تشغيلهم يف غري الصناعات             
  ؛واملهن اخلطرة واملضرة بالصحة

جيوز أن تزيد ساعات العمل       بعدم جواز تشغيل األحداث ليالً، وال      ٢١أوجبت املادة    •
 ساعات بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متتاليـة           ٦القصوى بالنسبة هلم    
تقل عن ساعة، وحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو يف أيـام             تتلوها فترة راحة ال   

  ؛ صباحا٦ًء إىل الساعة  مسا٧الراحة األسبوعية والعطل الرمسية أو من الساعة 
يبلغـوا    سنة ومل  ١٥لغوا سن    إجراءات تشغيل األحداث الذين ب     ٢٠ت املادة   حدد •

  :سن الثامنة عشر بالشروط اآلتية
أال يكون تشغيلهم يف الصناعات اخلطرة واملضرة بالـصحة الـيت             -١  

  ؛الشؤون يصدر هبا قرار وزير
كشف الـدوري يف    توقيع الكشف الطيب قبل التحاقهم بالعمل وال        -٢  
  ؛تتجاوز ستة أشهر فترات ال
  .حتديد األعمال اليت جيوز تشغيل األحداث هبا مبوجب قرار الوزير  -٣  

 اجلنائيـة يف املـادة      املـسؤولية  ١٩٦٠ لسنة   ١٦تناول قانون اجلزاء الكوييت رقم        -١٧٦
 اجلرميـة   يبلغ من العمر وقت ارتكاب     ُيسأل جزائياً من مل    ال" واليت نصت على أنه      ١٨ رقم

  ".كاملة سبع سنني
واجلدير بالذكر أن الكويت تراعي هذه احلقوق بشكل كبري من خالل تطبيقها لقانون               -١٧٧

 والذي على أساس طبيعة احلدث مت وضع هذا التشريع الـذي            ١٩٨٣ لسنة   ٣األحداث رقم   
كل اليت تعترض   ينظم التعامل معه وحيفظ حقوقه االجتماعية والقانونية والتربوية ويقيه من املشا          

حياته، فقضية افتراض براءة احلدث أو الطفل إىل أن تثبت إدانته وفقاً للقانون مطبقة بـشكل                
واضح ومباشر بالنسبة لألحداث املنحرفني حسب القانون حيث يعترب احلـدث بريئـاً إىل أن               

ـ     ال" على أنه    ٥يثبت عكس ذلك، كما أن قانون األحداث نص يف املادة            ن ُيسأل جزائيـاً م
يبلغ من العمر وقت ارتكاب اجلرمية متام السنة السابعة هذا ويوفر قانون األحداث الرعايـة                مل

املؤسسية للحدث وذلك لضمان معاملته بطريقة تتالءم وتتناسب مع ظروفه حيث أشار القانون             
املذكور إىل أنه جيب أن ُيسلم احلدث املعرض لالحنراف مباشرة إىل اجلهات املختصة بـوزارة               

لشؤون االجتماعية والعمل وعليها إعداد األماكن املناسبة الستقباله وعلى هيئة رعاية األحداث            ا
  .أمره خالل املدة اليت تصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون االجتماعية والعملبالتصرف 
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لية اجلنائية للطفل هو سن تأخذ به الكثري من ؤوكما أن سن السبع سنوات لقيام املس        -١٧٨
ريعات العربية واألجنبية وليس دولة الكويت وحدها، باإلضافة إىل ذلك فإنه إذا كانت             التش
بتـدابري   حيكم عليـه إال  لية اجلنائية تقوم حبق الطفل عند بلوغه سن السابعة إال أنه ال       ؤواملس

 - التـسليم    -التوبيخ   "٣/١٩٨٣ من قانون األحداث رقم      ٦معينة، وهي كما تقرر املادة      
"  اإليداع يف مـأوى عالجـي      - اإليداع يف مؤسسة لرعاية األحداث       -قضائي  االختبار ال 

ويالحظ يف هذه التدابري أهنا من التدابري البسيطة اليت يكون اهلدف منـها إصـالح الطفـل             
وقـد  . وتقوميه، وليس الغرض منها اإليالم كما يف العقوبات العادية اليت تطبق على البالغني            

ة مقترحات بتعديل قانون األحـداث مـع اللجنـة الـصحية            قامت الوزارة مؤخراً بدراس   
  . واالجتماعية واللجنة التشريعية يف جملس األمة

 الكويت يف سـبيل محايـة الـنشء         هذا وفيما يتعلق باجلهود املبذولة من قبل دولة         -١٧٩
إن اجلهات املعنية مثل وزارة الداخلية تقوم بعقد الندوات واحملاضـرات           ف سيما األحداث  وال
الفعاليات الدورية بشكل مستمر تتناول التوعية عن أهوال وأخطـار التعـاطي واالجتـار              و

باملخدرات، وكذلك خماطرها على اجلوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية واليت تـصب           
سيما على األحداث، وهذه الندوات واحملاضرات يتم إلقاؤهـا يف           مباشرة على النشء، وال   
ربية على مستوى دولة الكويت، ويف مجيع املناطق التعليمية، ابتـداًء           خمتلف مدارس وزارة الت   

حىت مدارس ذوي   ) ذكور وإناث (من املرحلة الثانوية حىت املرحلة اجلامعية ملختلف اجلنسني         
  .االحتياجات اخلاصة

كما مت عمل فعاليات عديدة يف خمتلف حمافظات دولة الكويت يف عدد من األسواق                -١٨٠
جارية، وعدداً من نوادي الشباب التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمـل،           واجملمعات الت 

  .وكذلك احلدائق واملترتهات العامة، وكلها تتعلق مبسألة التوعية من أخطار املخدرات
 منحرفـاً كـان أو معرضـاً        - فقد اجتهت دولة الكويت إىل أبعاد احلدث         وهلذا  -١٨١

جبت أن يكون للحداثة تقنينها اجلامع، الذي       ي، بأن أو  ق القانون اجلزائ   عن نطا  - لالحنراف
تتجلى سياسته يف الرعاية االجتماعية للحدث يف مواجهة تعرضه لالحنراف، وعدم االنتظـار             
حىت تقع منه اجلرمية، ومعاجلته إذا احنرف بتدابري اجتماعية خالية من معىن اإليـالم املتـوافر                

  .العقوبات يف
األحداث بني ثالثـة أنـواع مـن األحـداث يف التـدابري         وعلى ذلك ميز قانون       -١٨٢

  : وهموالعقوبات،

  يبلغ عمره وقت ارتكاب اجلرمية متام السابعة حدث مل    
يسأل، ألنه قبل بلوغه هذه السن يكون غري مميز من وجهة نظر القانون              هذا احلدث ال    -١٨٣

اعتربت هذه املرحلة مرحلـة  اجلزائي، وذلك أخذاً مبا جاء يف أحكام الشريعة اإلسالمية، حيث        
انعدام اإلدراك، ويسمى الصغري فيها بالصيب غري املميز، وتبدأ هذه املرحلـة بـوالدة الـصيب،          

  . من قانون األحداث٥نصت عليه املادة  وتنتهي ببلوغه السابعة، وذلك على حنو ما
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  يكمل اخلامسة عشرة حدث أمت السابعة، ومل    
ليه إذا ارتكب جرمية، إال بأحد التـدابري الـواردة يف           جيوز احلكم ع    احلدث ال  هذا  -١٨٤
من القانون، إذ تعتـرب هـذه        ١١-٧ من القانون، واليت تناولتها بالتفصيل املواد من         ٦ املادة

  .التدابري نوعاً خاصاً من اجلزاءات اجلنائية اليت تتالءم مع طبيعة احلدث

  عشرةيكمل الثامنة   سنة، ومل١٥حدث ارتكب جرمية وسنه من     
، أو أحـد التـدابري      ١٤نصت عليه املـادة      يتخذ يف حقه إما احلبس على حنو ما         -١٨٥

  . من القانون٦املنصوص عليها يف املادة 
من القانون على انتهاء التدابري حتماً مىت بلغت سـن احلـدث             ١٣وأشارت املادة     -١٨٦

د والعشرين، هي   إحدى وعشرين سنة، والفكرة خلف استمرار بعض التدابري إىل سن الواح          
  .احلرص على مصلحة احلدث، وحسن إعداده مهنياً واجتماعياً لبناء مستقبله

 حملكمة األحداث أن توقف كل أو بعض حقوق الوالية بالنسبة           ٢٤وأجازت املادة     -١٨٧
للحدث، ونصت هذه املادة على ثالث حاالت على سبيل احلصر، وتركت حملكمة األحداث             

باشرة حقوق احلدث، كما فسرت من هو املقصود بالويل يف حكم           تفويض من تراه صاحلاً مل    
  .هذا النص

        


