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مقدمة

فمنذ اإن�ساء اجلمعية الوطنية حلماية الطفل ونحن ن�سعى جاهدين 

وت�سخري اإمكاناتنا حلماية الطفل وتقدمي كل خرباتنا تلبيًة حلفظه 

و�سيانته ، ومل تقف اأن�سطتنا عند جانب واحد من احتياجاته فح�سب، 

بل اإنها الم�ست معاناته يف �ستى الق�سايا ، حتى يف اجلوانب القانونية 

التي ا�ست�سعرنا ق�سورها يف حمايته ، فقمنا مبعاجلة ذلك ، من خالل 

�سياغة م�سروع قانون حقوق الطفل املدنية واالإجتماعية والتي و�سلت 

بنوده اىل 169 بنداً ومت تقدميه اإىل ال�سلطة الت�سريعية ، حيث عقدنا 

امل��راأة والطفل الربملانية ملناق�سته من كافة  عدة اجتماعات مع جلنة 

اجلوانب واملوافقة عليه ، حتى مت اإقراره مبر�سوم رقم 21/2015  .

اأول دليل  باعتباره   ، واأزكاها  اإح��دى ثمار اجلمعية  القانون هو  فهذا 

قانوين مقدم الأفراد املجتمع لتب�سريهم بحقوق الطفل وامل�سوؤولية 

وال��ذي ن�سعى من خالل تطبيقه  املجتمع جتاه الطفل  املرتتبة على 

و�سليمة  اآمنة  بيئة  والعي�ش يف   ، للطفل  الكاملة  احلماية  توفري  اىل 

و�سعيدة .

ن�سئ ليكون اأحد املقومات والركائز لبناء �سخ�سية الطفل، 
ُ
فالقانون اأ

بناء جمتمعه  فاعاًل يف  عن�سراً   - م�ستقباًل   - الطفل  ه��ذا  يكون  كي 

وخدمة وطنه .

اأ.د.�سهام عبدالوهاب الفريح

   رئي�سة اجلمعية الوطنية حلماية الطفل
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املذكرة الإي�ساحية
للقانون  رقم 21 ل�سنة 2015

يف �ساأن حقوق الطفل

ُعني الد�ستور الكويتي باالأ�سرة والطفل اإذ ن�ش يف املادة )9( منه على اأن “ االأ�سرة اأ�سا�ش 

املجتمع ، قوامها الدين واالأخالق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اأوا�سرها، 

ويحمي يف ظلها االأمومة والطفولة “ كما ن�ست املادة )10(  من ذات الد�ستور على اأن ترعى 

الدولة الن�شء وحتميه من اال�ستغالل وتقيه االإهمال االأدبي واجل�سماين والروحي .

اأ�سا�سي لتقدم املجتمع ،  “ اأن التعليم ركن  )13( من الد�ستور اأي�ساً على  كما ن�ست املادة 

تكفله الدولة وترعاه “ .

تاأكيداً باالعرتاف بالكرامة املتاأ�سلة جلميع اأع�ساء االأ�سرة وبحقوقهم املت�ساوية ، واإمياناً 

ورفع  االجتماعي  بالرقي  والرغبة  وق��دره  الفرد  وبكرامة  لالإن�سان  االأ�سا�سية  باحلقوق 

م�ستوى احلياة دون اأي نوع من اأنواع التمييز ، وتاأكيداً اأن للطفولة احلق يف رعاية وحماية 

االأطفال  لنمو  املجتمع  يف  االأوىل  االأ�سا�سية  اللبنة  هي  باعتبارها  االأ�سرة  وب��اأن  خا�ستني 

اأن تويل لها رعاية خا�سة لتتمكن من اال�سطالع الكامل مب�سوؤولياتها واإذ ينبغي  ينبغي 

للطفل اأن ين�ساأ يف بيئة عائلية يف جو من االهتمام والرعاية والراحة وتربيته بروح املثل 

االأعلى ، وب�سبب عدم الن�سج البدين والعقلي للطفل فاإنه يحتاج اإىل اإقرار ت�سريعات خا�سة 

الطفل  �سعف  وبحكم  الطفولة  مرحلة  نهاية  حتى  الالزمة  القانونية  احلماية  له  توفر 

وقلة حيلته فاإن املجتمع واالأ�سرة وكافة موؤ�س�سات الدولة م�سئولة عن رعايته وحمايته.

 ، وال�سحية  والنف�سية  العلمية  املجاالت  كافة  بالطفل يف  الوعي واالهتمام  زي��ادة  ويجدر 

حيث اأثبتت الدرا�سات النف�سية والعلمية اأهمية مراحل الطفولة يف تكوين �سخ�سية الفرد 

ويف تكوين اأمناط �سلوكه ، ويعترب االهتمام بالطفل وحمايته اأمر وقائي اإزاء ما قد يحدث 

لو اأهمل �ساأنه من انحراف اأو اأ�سابته باأي اأذى نف�سي اأو بدين اأو غريه وبالتايل يوؤثر على 
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قدرته على التكيف مع املجتمع .  

للمعاهدات  وت��ن��ف��ي��ذاً  للطفل  خا�سة  رع��اي��ة  اأول���ت  ال��ت��ي  ال��د���س��ت��ور  لن�سو�ش  وتر�سيخاً 

مادته  الد�ستور يف  ن�ش  ، حيث  الطفل  ب�ساأن حقوق  الكويت  دولة  اأبرمتها  التي  الدولية 

التا�سعة على “ اأن االأ�سرة اأ�سا�ش املجتمع ، قوامها الدين واالأخالق وحب الوطن ، يحفظ 

املادة  “ كما ن�ست  االأمومة والطفولة  اأوا�سرها ويحمي يف ظلها  القانون كيانها ويقوي 

العا�سرة على اأن “ ترع��ى الدول����ة الن�شء وحتميه من اال�ستغالل وتقية االإهمال االأدبي 

واجل�سماين والروحي “ .

الد�ستور عليها كجزء من  التي يحر�ش  املبادئ االأخالقية واالجتماعية  وانبثاقاً من هذه 

وال�سحية  والقانونية  ال�سرعية  الطفل  حقوق  مراجعة  وحتتاج   ، الكويتي  املجتمع  كيان 

والرتبوية والتعليمية والثقافية التي يجب اأن يتمتع بها .

وتاأكيداً لواجبات الدولة واملجتمع واالأ�سرة اإزاء توفري املتطلبات اخلا�سة للطفل وتوعيته 

و�سمان حقوقه وعدم امل�سا�ش بها وفقاً الأحكام هذا القانون .

وحتديد اجلهات املنوط بها الرقابة على مدى االلتزام بتنفيذ اأحكام هذا القانون والعمل 

على ن�سر الوعي باأهمية حقوق الطفل باعتبار م�سلحته الف�سلى .

وتطبيقاً لذلك كله ، اأعد القانون اخلا�ش ب�ساأن حقوق الطفل الذي �سمل حماية الطفل 

لكل جوانبه �سواء ال�سحية اأو االجتماعية اأو التعليمية اأو الثقافية اأو اجلزائية .

بابه االأول الأحكام متهيدية وعامة ت�سمنت تعريف الطفل  القانون يف  فقد ت�سمن هذا 

وحتديد الفئات العمرية واحلقوق والواجبات العامة للطفل .

اأما يف بابه الثاين ) باب الرعاية ال�سحية للطفل ( حتتاج مراجعة الطفل منذ والدته حتى 

و�س��روطه  التولي��د  مهن�ة  مزاولة  االأول عن  الف�سل  عاماً  فتطرق  ع�سر  الثامن���ة  بلوغ��ه 

وكيفيته ، والف�سل الثاين ت�سمن كيفية قيد املواليد ، والف�سل الثالث نظم تطعيم الطفل 

وحت�سينه ، والف�سل الرابع ا�ستحدث البطاقة ال�سحية للطفل ، والف�سل اخلام�ش رعى 

االأم احلامل فاأوىل رعاية للطفل حتى قبل والدته ، ويف الف�سل ال�ساد�ش ن�ش على كيفية 

حماية الطفل واأحكام غذاء الطفل �سحياً ، ويف الف�سل ال�سابع حمى من يخ�سعون لل�سر 
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املهني يف رعاية الطفل �سحياً وحمايته من التعر�ش لالأذى .

لدور  تطرق  ال��ذي  االأول  ف�سله  ( يف  للطفل  االجتماعية  الرعاية   ( الثالث  الباب  وج��اء 

احل�سانة وتاأكيداً الأهميتها وتنظيمها ، اأما يف الف�سل الثاين تطرق اإىل الرعاية البديلة 

وذلك �سماناً حلماية الطفل ورعايته من كافة اجلوانب .

اأما يف الباب ال�����رابع فقد اأفرد يف ف�سله االأول ح�����ق التعليم للطفل ) تعليم الطفل ( .

تطرق  الثالث  الف�سل  ويف   ، الأهميتها  االأطفال  ريا�ش  ت�سمن مرحلة  الثاين  ف�سله  ويف 

ملراحل التعليم.

وجاء يف الباب اخلام�ش رعاية للطفل العامل واالأم العاملة فتطرق يف الف�سل االأول عن 

رعاية الطفل العامل ، واأفرد اأحكاماً خا�سًة لرعاية االأم العاملة يف الف�سل الثاين .

ويف الباب ال�ساد�ش اأوىل رعاية خا�سة للطفل ذي االإعاقة تاأكيداً على حماية حقوقه من 

امل�سا�ش.

ويف الباب ال�سابع تطرق لثقافة الطفل التي ال تقل اأهميته عن تعليم الطفل وتن�سئته يف 

بيئة �سليمة ومثقفة .

اأما يف الباب الثامن فتطرق للحماية اجلزائية للطفل ، واأفرد ت�سريعات خا�سة لهذا الباب 

اإ�سافة اإىل حماية الطفل من اأخطار املرور يف الف�سل الثاين واأفرد حماية خا�سة جديدة 

يف الف�سل الثالث وهي حماية الطفل من التعر�ش للخطر الذي ا�ستحدث ن�سو�ساً مل ترد 

يف قانون �سابق وتواكب متطلبات املجتمع احلالية وما يطراأ عليها من تغيريات .

حماية  على  و���س��دد  الطفل  على  للمعتدي  اجلزائية  املعاملة  نظم  التا�سع  ال��ب��اب  يف  اأم��ا 

الطفل من التعر�ش الأي اأذى وتغليظ العقوبة لكل من ت�سول له نف�سه اإيذاء الطفل واأتى 

بن�سو�ش حتمي الطفل من اأي نوع من اأنواع االعتداء .

املتعار�سة  االأحكام  واإلغاء  القانون  بتنفيذ  تتعل�����ق  الت����ي  االأحك����ام اخلتامي��ة  ج��اءت  واأخي�راً 

معه يف القوانني االأخرى ، ون�ش على اأن ت�سدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �ستة 

اأ�سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية ، واأن يعمل به بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .
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قانون رقم  21  ل�سنة  2015
يف �ساأن حقوق الطفل

بعد االطالع على الد�ستور — 

والقوانني  اجل��زاء  قانون  باإ�س��دار   — 1960 ل�سنة   )16( رق��م  القانون  وعلى 

املعدلة له .

وعلى القانون رقم )17( ل�سنة 1960 — باإ�سدار قانون االإجراءات واملحاكمات 

اجلزائية والقوانني املعدلة له .

وعلى القانون رقم )11( ل �سنة 1965 — يف �ساأن التعليم االإلزامي والقوانني 

املعدلة له.

املواليد  ق��ي��د  ت��ن��ظ��ي��م  ����س���اأن  يف   — 1969 )36(  ل�سنة  رق���م  ال��ق��ان��ون  وع��ل��ى 

والوفيات،

والقوانني  امل��رور  �ساأن  يف   — 1976 ل�سنة   )67( رق��م  بالقانون  املر�سوم  وعلى 

املعدلة له .

وعلى املر�سوم بالقانون رقم )82( ل�سنة 1977 — يف �ساأن احل�سانة العائلية،

املدنية  اخلدمة  �ساأن  يف   — 1979 ل�سنة   )15( رق��م  بالقانون  املر�سوم  وعلى 

والقوانني املعدلة له.

1981 — ب�ساأن مزاولة مهنة الطب  )25( ل�سنة  وعلى املر�سوم بالقانون رقم 

الب�سري وطب االأ�سنان واملهن املعاونة لهما .

وعلى القانون رقم )3( ل�سنة 1983 — يف �ساأن االأحداث .

وعلى القانون رقم )51( ل�سنة 1984 — يف �ساأن االأحوال ال�سخ�سية والقوانني 

املعدلة له .

املواد  عن  االإع���الن  تنظيم  �ساأن  يف   — 2002 ل�سنة   )38( رق��م  القانون  وعلى 
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املتعلقة بال�سحة .

وعلى القانون رقم )3( ل�سنة 2006 — ب�ساأن املطبوعات والن�سر .

املعامالت  يف  الغ�ش  قمع  �س��اأن  يف   — 2007 ل�سنة   )62( رق��م  القانون  وعلى 

التجارية .

وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 2010 — يف �ساأن العمل بالقطاع االأهلي والقوانني 

املعدلة له .

2010 — ب�ساأن حقوق االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة  )8( ل�سنة  وعلى القانون رقم 

والقوانني املعدلة له .

باالأ�سخا�ش  ب�ساأن مكافحة االجتار   — 2013 ل�سنة   )91( رقم  القانون  وعلى 

وتهريب املهاجرين.

للغذاء  العامة  الهيئة  اإن�ساء  ب�ساأن   — 2013 ل�سنة   )112( القانون رقم  وعلى 

والتغذية .

وعلى املر�سوم رقم )401( ل�سنة 2006 — ب�ساأن اإن�ساء املجل�ش االأعلى ل�سئون 

االأ�سرة وتعديالته .

وافق جمل�ش االأمة على القانون االآتي ن�سه ، وقد �سدقنا عليه واأ�سدرناه : —
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الباب الأول

�أحكام متهيدية
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الف�سل الأول
�أحكام متهيدية

مادة  )1(

تعريفات :

للم�سطلحات  تكون   - اآخ��ر  معنى  ال�سياق  يقت�ش  ما مل   - القانون  ه��ذا  يف  — 

االآتية املعاين املبينة اأمام كل منها :

الوزير املخت�ش : الوزير الذي يحدده جمل�ش الوزراء . — 

املجل�ش : املجل�ش االأعلى ل�سئون االأ�سرة . — 

واملوؤ�س�سات  والهيئات  احلكومية  واالإدارات  ال���وزارات   : احلكومية  اجلهات  — 

العامة .

الطفل : كل من مل يتجاوز عمره الثماين ع�سرة �سنة ميالدية كاملة. — 

الف�سل الثاين
�أحكام عامة

مادة )2(

يتم ت�سنيف االأطفال وفقاً للفئات التالية :

1- منذ امليالد وحتى عمر اأربع �سنوات.
2- اأربع �سنوات حتى �سبع �سنوات ي�ستمع له ول�سكواه والتحقق منها .

�سماعه  ويتم  راأي  له  يكون  اأن��ه يف عمر  باعتبار  �سنة  �سنوات حتى خم�ش ع�سرة  �سبع   -3
واالأخذ به اإن ا�ستلزم االأمر .

4- خم�ش ع�سرة �سنه حتى ثماين ع�سرة �سنة ي�سمح لهم بالعمل وفق قانون العمل ب�سروط و�سوابط .
ويثبت �سن الطفل مبوجب �سهادة امليالد اأو البطاقة املدنية .

ول
الأ

ب 
ـا

ـب
ال
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مادة )3(

يكفل هذا القانون للطفل كاف����ة احلق������وق االأ�سا�سية ، مبا يف ذلك :

اأ�سرة متما�سك��ة ومت�سامن��ة ويف التمتع  اأ- حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو يف كنف 

مبختلف التدابري الوقائية ، وحمايته من كافة اأ�سكال العنف اأو ال�سرر اأو االإ�ساءة البدنية 

املعاملة  اإ�ساءة  اأ�سكال  اأو غري ذلك من   ، التق�سري  اأو  االإهمال  اأو  اأو اجلن�سية  املعنوية  اأو 

واال�ستغالل .

ب- احلماية من اأي نوع من انواع التمييز بني االطفال – ب�سبب

اآخ��ر -  اأي و�سع  اأو  االإعاقة  اأو  العن�سر  اأو  الدين  اأو  اأو اجلن�ش  الوالدين  اأو  امليالد  حمل 

وتاأمني امل�ساواة الفعلية بينهم يف االنتفاع بكافة احلقوق .

ج- حق الطفل القادر على تكوين اآرائه اخلا�سة يف احل�سول على املعلومات التي متكنه من 

تكوين هذه االآراء ويف التعبري عنها ، واال�ستماع اإليه يف جميع امل�سائل املتعلقة به ، مبا فيها 

االإجراءات الق�سائية واالإدارية ، وفقاً ملا يحدده القانون .

د- يحق لويل اأمر الطفل اأو احلا�سن اأو احلا�سنة اأو متويل رعاية الطفل اأو من يف حكمهم 

اإداري  اإجراء  ا�ستخراج كافة امل�ستندات الر�سمية والثبوتية اخلا�سة بالطفل والقيام باأي 

اأمام كافة اجلهات الر�سمية نيابة عن الطفل.

املتعلقة  واالإج�����راءات  ال���ق���رارات  جميع  يف  االأول���وي���ة  وم�ساحله  الطفل  حلماية  وت��ك��ون 

بالطفولة ، اأياً كانت اجلهة التي ت�سدرها اأو تبا�سرها .

مادة )4(

ن�سبه  اإث��ب��ات  يف  احل��ق  ول��ه  برعايتهما  والتمتع  ال�سرعيني  وال��دي��ه  اإىل  ن�سبه  يف  احل��ق  للطفل 

ال�سرعي اإليهما ، وفقاً ملا يقرره القانون حتى بعد بلوغه �سن الر�سد .
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مادة )5(

لك��ل طف���ل احل���ق ف����ي اأن يك����ون ل�����ه ا�س��م مييزه  ، وال يجوز اأن يكون اال�سم له معنى يحط 

اأقرانه ، وي�سجل هذا اال�سم عند امليالد يف  من �ساأنه وق��دره وي�سبب له احلرج فيما بني 

�سجالت املواليد وفقاً الأحكام قيد املواليد لهذا القانون .

مادة )6(

واملاأكل  الر�ساعة واحل�سانة  االأخ�ش حقه يف  1- يتمتع كل طفل بجميع احلقوق وعلى 
باالأحوال  اخل��ا���س��ة  للقوانني  وف��ق��اً   ، اأم��وال��ه  ورع��اي��ة  وال��دي��ه  وروؤي����ة  وامل�سكن  وامللب�ش 

ال�سخ�سية.

وعالج  واالجتماعية  ال�سحية  الرعاية  خ��دم��ات  على  احل�سول  يف  احل��ق  طفل  لكل   -2
ممكن  م�ستوى  باأعلى  االأطفال  متتع  ل�سمان  التدابري  كافة  الدولة  وتتخذ   ، االأم��را���ش 

من ال�سحة ، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات املجتمع باملعلومات 

حفظ  وم��ب��ادئ  الطبيعية  الر�ساعة  وم��زاي��ا  وتغذيته  الطفل  ب�سحة  املتعلقة  االأ�سا�سية 

ال�سحة و�سالمة البيئة والوقاية من احلوادث ، وامل�ساعدات يف االإفادة من هذه املعلومات 

.

3- تكفل الدولة للطفل – يف جميع املجاالت – حقه يف بيئة
ال�سارة  املمار�سات  الإل��غ��اء  الفعالة  التدابري  جميع  وات��خ��اذ   ، ونظيفة  و�سحية  �ساحلة 

ب�سحته .

4- مع مراعاة واجبات وحقوق متويل رعاية الطفل وحقه يف التاأديب الب�سيط غري املوؤذي 
، يحظر تعر�ش الطفل عمداً الأي اإيذاء بدين اأو نف�سي اأو عاطفي �سار اأو ممار�سة �سارة 

اأو غري م�سروعة .

5- تكفل الدولة اأولوية احلفاظ على حياة الطفل وتن�سئته تن�سئة �ساملة اآمنة تكفل احرتام 
حقوقه يف حاالت الطوارئ والكوارث واحلروب .
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الباب الثاين

�لرعاية �ل�صحية للطفل
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الف�سل الأول
يف مز�ولة �لتوليد

مادة )7(

ت�سري اأحكام املر�سوم بالقانون رقم ) 25 ( ل�سنة 1981 ب�ساأن مزاولة مهنة الطب الب�سري 

وطب االأ�سنان واملهن املعاونة لهما ، وذلك فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش يف هذا الباب .

مادة )9(

ال يجوز لغري االأطباء الب�سريني املرخ�سني من وزارة ال�سحة مزاولة مهنة التوليد باأي 

�سفة عامة  كانت اأو خا�سة ، اإال ملن كان مرخ�ساً له مبزاولة هذه املهنة من وزارة ال�سحة 

باإ�سراف من االأطباء املخت�سني.

الف�سل الثاين
يف قيد �ملو�ليد

مادة )9(

ت�سري اأحكام القانون رقم ) 36 (  ل�سنة 1969 يف �ساأن تنظيم قيد املواليد والوفيات ، وذلك 

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش بهذا الف�سل.

مادة )10(

يجب التبليغ عن املواليد خالل واحد وع�سرين يوماً من تاريخ حدوث الوالدة - ما عدا 

احلاالت اخلا�سة التي ت�ستدعي تقريراً طبياً - ويكون التبليغ على النم��وذج املع���د لذلك 

من قبل وزارة ال�سحة ، وعلى وزارة ال�سحة اإبالغ الهيئة العامة للمعلومات املدنية خالل 

خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ التبليغ بالوالدة .
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مادة )11(

االأ�سخا�ش املكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم :

اأ- والد الطفل اإذا كان حا�سراً .

ب- والدة الطفل ، �سريطة اإثبات العالقة الزوجية على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .

ج- ويل االأمر ال�سرعي .

االأماكن  من  وغريها  االإ�سالحية  واملوؤ�س�سات  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  مديرو   د- 

التي قد تقع فيها الوالدات.

وي�ساأل عن ع����دم التبليغ ف�����ي امل����واعيد املق�����ررة املك�����لفون به ، واليجوز قبول التبليغ من 

غري االأ�سخا�ش ال�سابق ذكرهم .

يجب على االأطباء املخت�سني  اإعطاء �سهادة مبا يجرونه من والدات توؤكد �سحة الوالدة 

بنف�ش  �سهادات  اإ�سدار  ال�سحة  وزارة  على  يجب  كما   ، ونوعه  املولود  اأم  وا�سم  وتاريخها 

امل�سمون بعد توقيع �سهادة الك�سف الطبي للمولود.

مادة )12(

يجب اأن ت�ستمل �سهادة امليالد على البيانات االآتية :

اأ- يوم الوالدة وتاريخها ونوع الوالدة )فردي اأو تواأم ( .

ب- نوع الطفل ) ذكر اأو اأنثى ( وا�سمه ولقبه.

ج- ا�سم الوالدين ولقبهما وجن�سيتهما وديانتهما وحمل اإقامتهما .

ال�سحة  وزي��ر  مع  باالتفاق  منه-  بقرار   - الداخلية  وزي��ر  ي�سيفها  اأخ��رى  بيانات  اأي  ه- 

والهيئة العامة للمعلومات املدنية .
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مادة )13(

 ، الواقعة  قيد  عند  لذلك  املعد  النموذج  على  امليالد  �سهادة  اإ���س��دار  ال�سحة  وزارة  على 

وتت�سمن البيانات املن�سو�ش عليها يف املادة ال�سابقة من هذا القانون . وت�سلم �سهادة ميالد 

الطفل االأوىل اإىل املن�سو�ش عليهم يف املادة )11( - بعد التحقق من �سخ�سيته - وحتدد 

الالئحة التنفيذية غريه من االأ�سخا�ش الذين ميكن ت�سليمهم �سهادة امليالد .

مادة )514(

اإذا تويف املولود قبل التبليغ عن والدته وجب التبليغ عن والدته ثم وفاته ، اأما اإذا ولد ميتاً 

بعد ال�سهر ال�ساد�ش من احلمل فيكون التبليغ مق�سوراً على وفاته .

مادة )15(

اإذا حدثت واقعة امليالد ملن يولد من الكويتيني يف اأثناء ال�سفر اإىل اخلارج  ، وجب التبليغ 

وزارة  اإىل  اأو  امل�سافر  يق�سدها  التي  اجلهة  الكويتية  يف  القن�سلية  اأو  ال�سفارة  اإىل  عنها 

ال�سحة خالل ثالثني يوماً من تاريخ الو�سول ، بعد اإح�سار جميع اأوراق االإثبات اخلا�سة 

بالوالدة من البلد الذي ولد بها املولود م�سدقة من ال�سفارة اأو القن�سلية الكويتية .

فاإذا حدثت واقعة امليالد يف اأثناء العودة ، كان التبليغ لوزارة ال�سحة الكويتية خالل واحد 

وع�سرين يوماً من تاريخ الو�سول .

مادة )16(

كل من عرث على طفل حديث الوالدة اأن ي�سلمه - باحلالة التي عرث عليها - اإىل خمفر 

املالب�سات  تت�سمن   ، بذلك  حالة  اإثبات  حم�سر  حت��رر  اأن  بدورها  يجب  والتي  ال�سرطة 

والظروف التي وجد فيها املولود ومكان العثور عليه وتاريخه ، ثم يخطر اجلهة ال�سحية 

املخت�سة لتقدير �سنه والتن�سيق مع اجلهة املخت�سة بوزارة ال�سئون االجتماعية والعمل يف 

ت�سميته ت�سمية ثالثية واإثبات بياناته يف دفرت املواليد ، وتر�سل اجلهة ال�سحية �سورة من 
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االأوراق اإىل وزارة ال�سحة خالل �سبعة اأيام من تاريخ القيد بدفرت املواليد ، وعلى وزارة 

ال�سحة قيد الطفل يف �سجل املواليد وي�سلم الطفل اإىل اإحدى املوؤ�س�سات املعدة ال�ستقبال 

االأطفال جمهويل الن�سب.

مادة )17(

اأو  الوالدة  اأو  الوالد  ا�سم  ل��وزارة ال�سحة ذكر  ، ال يجوز  ال�سابقة  امل��ادة  ا�ستثناًء من حكم 

كليهما معاً - واإن طلب منها - وذلك يف احلالتني االآتيتني :

املحارم فال تذكر اأ�سماوؤهما . من  الوالدان  كان  -1اإذا 

املولود من غري زوجها فال يذكر ا�سمها . وكان  متزوجة  الوالدة  كانت  اإذا   2-

الف�سل الثالث
تطعيم �لطفل وحت�صينه

مادة )18(

يجب تطعيم الطفل باملواعيد وحت�سينه بالطعوم الواقية من االأمرا�ش املعدية وذلك دون مقابل 

التنفيذية  الالئحة  تبينها  التي  واملواعيد  للنظم  ، وفقاً  ال�سحة  ل��وزارة  التابعة  ال�سحية  باملراكز 

ووفقاً لتو�سيات منظمة ال�سحة العاملية .

الذي  ال�سخ�ش  اأو  اأو والدته  وال��ده  اأو للتح�سني على عاتق  ويقع واجب تقدمي الطفل للتطعيم 

يكون الطفل يف ح�سانته.

له مبزاولة  بوا�سطة طبيب خا�ش مرخ�ش  الواقية  بالطعوم  اأو حت�سينه  الطفل  تطعيم  ويجوز 

املهنة ، ب�سرط اأن يقدم من يقع عليه واجب تقدمي الطفل للتطعيم اأو التح�سني �سهادة تثبت ذلك 

اإىل وزارة ال�سحة قبل انتهاء امليعاد املحدد .
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 الف�سل الرابع

�لبطاقة �ل�صحية للطفل

مادة )19(

يكون لكل طفل بطاقة �سحية ت�سجل بياناتها يف �سجالت خا�سة ب��وزارة ال�سحة وت�سلم 

لوالده اأو املتويل رعايته ، بعد اإثبات رقمها على �سهادة امليالد .

وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

مادة )20(

اأو مراكز حماية  ال�سحية  باملراكز  ال�سحية عند كل فح�ش طبي للطفل  البطاقة  تقدم 

الطفولة اأو غريها من اجلهات الطبية املخت�سة .

اأو  الطفل  تطعيم  بها  ي�سجل  كما  للطفل  ال�سحية  احلالة  املخت�ش  الطبيب  بها  ويثبت 

حت�سينه وتاريخ اإجراء التطعيم اأو التح�سني.

 مادة )21(

يجب تقدمي البطاقة ال�سحية مع اأوراق التحاق الطفل مبرحلة التعليم قبل اجلامعي ، 

وحتفظ البطاقة بامللف املدر�سي وي�سجل بها طبيب املدر�سة نتيجة متابعة احلالة ال�سحية 

للطفل طوال مرحلة التعليم .

ويجب على املدر�سة اأن تتحقق من وجود البطاقة ال�سحية - بالن�سبة اإىل االأطفال الذين 

التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون - فاإذا مل توجد هذه البطاقة ، تعني على والد 

الطفل اأو املتويل رعايته اإن�ساء بطاقة وفقاً الأحكام املادة )19( من هذا القانون .

وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم الفح�ش الدوري ل�سحة الطفل باملدر�سة خالل 

مرحلة التعليم قبل اجلامعي ، على اأن يتم هذا الفح�ش مرة على االأقل كل �سنة وي�سمل 

جميع االأمرا�ش املزمنة التي قد ت�سيب االأطفال .
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الف�سل اخلام�س
رعاية �لأم  �حلامل

مادة )22(

احلمل  مرحلة  خ��الل  والعالجية  ال�سحية  الناحية  من  احلامل  امل���راأة  احلكومة  ترعى 

والوالدة وما يليها ، وتزويدها بالو�سائل االإر�سادية واملتابعة الطبية واالإعالمية يف �ساأن 

االأمرا�ش الوراثية من خالل اإن�ساء �سبكة معلومات مركزية يف هذا املجال .

الف�سل ال�ساد�س
غذ�ء �لطفل

مادة )23(

ت�سري اأحكام القانون رقم )112( ل�سنة 2013 ب�ساأن اإن�ساء الهيئة العامة للغذاء والتغذية 

اأبرمتها  وكافة االتفاقيات الدولية اخلا�سة بالغذاء والتغذية والر�ساعة الطبيعية التي 

الكويت ، وذلك فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش بهذا القانون .

مادة )24(

ال يجوز اإ�سافة مواد ملونة اأو حافظة اأو اأي اإ�سافات غذائية اإىل االأغذية وامل�ستح�سرات 

املخ�س�سة لتغذية الر�سع واالأطفال ، اإال اإذا كانت مطابقة لل�سروط واالأحكام والتي يتم 

حتديدها من قبل اجلهات احلكومية املخت�سة على اأن تكون وفقاً لل�سوابط التالية :

اأ- يجب اأن تكون اأغذية االأطفال واأوعيتها خالية من املواد ال�سارة بال�سحة ومن اجلراثيم 

املر�سية التي حتددها وزارة ال�سحة .

ب��اأي طريقة من طرق  االإع��الن عنها  اأو  االأغ��ذي��ة وامل�ستح�سرات  ت��داول تلك  ب- يحظر 

االإعالن اإال بعد ت�سجيلها واحل�سول على ترخي�ش بتداولها وبطريقة االإعالن عنها من 
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وزارة ال�سحة ، وذلك وفقاً لل�سروط واالإج��راءات التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزارة 

التجارة وال�سناعة .

وحتدد الالئحة التنفيذية املوا�سفات القيا�سية لغذاء الطفل .

مادة )25(

مع عدم االإخالل باأحكام القوانني اخلا�سة مبوافقة املواد الغذائية امل�ستوردة والقرارات 

املنفذة لها ، يجب ل�سق بطاقة تعريف على كل عبوة من االأغذية التي تخ�سع الأحكام هذا 

القانون ، تكتب ب�سورة وا�سحة وبارزة و�سهلة القراءة والفهم باللغة العربية ، وتت�سمن 

املعلومات ال�سرورية لال�ستعمال ال�سليم للمنتج الغذائي .

وعلى وجه اخل�سو�ش يجب اأن تت�سمن البطاقة البيانات التالية :

1- ا�سم املنتج وعنوانه .
2- ملحوظ���ة ت�سري اإىل اأهمية الر�س���اعة الط���بيعية وتفوقه��ا على اأي منتج غذائي اآخر.

3- بيان وجوب عدم ا�ستعمال املنتج اإال لل�سرورة امللحة ومب�سورة اأحد االأطباء اأو الفنيني 
العاملني يف جمال تغذية الر�سع ، فيما يتعلق باحلاجة اإىل ا�ستعماله والطريقة ال�سحية 

ال�ستعماله .

4- العنا�سر الداخلية يف تركيب املنتج الغذائي ون�سبة تركيب كل عن�سر .
5- �سروط التخزين املطلوبة .

6- رقم الت�سغيل والدفعة وتاريخ االإنتاج وتاريخ انتهاء �سالحية اال�ستعمال.
ويجب يف جميع االأحوال اأال تو�سع على العبوة اأو بطاقة التعريف اأي �سورة لطفل اأو اأم اأو 

اأية  ن�سو�ش توحي مبثالية ا�ستعمال اأغذية الر�سع.
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الف�سل ال�سابع
حماية �خلا�صع لل�صر �ملهني

يف رعاية الطفل �سحياً

مادة )26(

على كل �سخ�ش - مبا يف ذلك اخلا�سع لل�سر املهني - واجب اإ�سعار مراكز حماية الطفولة بكتاب 

اإذا كان ذلك ال�سخ�ش  اإذا تبني له اأن هناك ما يهدد �سحة الطفل اأو �سالمته البدنية  خطي 

ممن يتوىل بحكم مهنته العناية باالأطفال ورعايتهم .

مادة )27(

اإذا تبني للمخت�سني يف مركز حماية الطفل اأن احلالة ال�سحية للطفل ت�ستوجب اإبقاءه 

يف امل�ست�سفى ، ورف�ش والداه اأو متويل رعايته اأو من يف حكمهم ذلك وجب على املخت�سني 

ووفقاً  املخت�سة  اجلهات  مع  بالتن�سيق  امل�ست�سفى  يف  لبقائه  يلزم  ما  اتخاذ  اإليهم  امل�سار 

لالإجراءات املقررة قانوناً .

مادة )28(

ال ي�ساأل جزائياً اأو مدنياً االأ�سخا�ش الوارد ذكرهم يف املادة )26( اإذا مت تبليغ اجلهات املخت�سة 

مبعلومات واأمدتهم بتقرير يفيد �سوء املعاملة واالإهمال على الطفل .

مادة )29(

يعتد بالتقرير الطبي املحرر من الطبيب املعالج - وما يرفق من اأدلة مادية - واملعتمد 

من امل�ست�سفى اأو املركز الطبي املخت�ش يف �ساأن جميع حاالت التعدي واالإيذاء على الطفل 

يف اإثبات الواقعة اأمام املحكمة املخت�سة.

ين
ثا

ال
ب 

ـا
ـب

ال
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الباب الثالث

�لرعاية �الجتماعية
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الف�سل الأول 
دور �حل�صانة

مادة )30(

ت�سري احكام القانون رقم ) 22 ( ل�سنة 2014 ب�ساأن دور احل�سانة اخلا�سة ، وذلك فيما مل 

يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش بهذا الف�سل .

مادة )31(

�سن  يبلغوا  الذين مل  االأطفال  لرعاية  منا�سب يخ�س�ش  كل مكان  للح�سانة  داراً  ُيعترب 

الرابعة ، وتخ�سع دور احل�سانة الإ�سراف ورقابة وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل طبقاً 

الأحكام هذا القانون .

مادة )32(

تتوىل وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل التفتي�ش الفني واالإ�سراف املايل واالإداري على 

دور احل�سانة للتحقق من تنفيذ اأحكام هذا القانون والقرارات ال�سادرة تنفيذاً له .

مادة )33(

اأحكام  وتطبق   ، ر�سميًة  احل�سانة  اأوراقاً  دور  مت�سكها  التي  والدفاتر  ال�سجالت  تعترب 

التزوير الواردة يف قانون اجلزاء .

ث
ال

لث
ب ا

ـا
ـب

ال
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الف�سل الثاين

يف �لرعاية �لبديلة

مادة )34(

ت�سري اأحكام املر�سوم بالقانون رقم )82( ل�سنة 1977 يف �ساأن احل�سانة العائلية يف كل ما 

مل يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش يف هذا الف�سل.

مادة )35(

يهدف نظام االأ�سر البديلة اإىل توفري الرعاية االجتماعية والنف�سية وال�سحية واملهنية 

بهدف  وذل��ك   ، الطبيعية  اأ�سرهم  يف  ين�ساأوا  اأن  دون  ظروفهم  حالت  وال��ذي��ن  لالأطفال 

الالئحة  وحتدد   - وح��نان  عط���ف  من  فق���دوه  عما  وتعوي�س��هم  �سليمة  تربي��ة  تربيته��م 

التنفيذية القواعد وال�سروط املنظمة مل�سروع االأ�سر البديلة والفئات املنتفعة به .

مادة )36(

يعترب نادي الطفل موؤ�س�سة اجتماعية وتربوية تكفل توفري الرعاية االجتماعية لالأطفال 

ب�سفة عامة من �سن ال�سابعة اإىل اخلام�سة ع�سرة ع���ن طريق �سغل اأوقات فراغهم بالو�سائل 

واالأ�س����اليب الرتبوية ال�سليمة ، ويهدف النادي اإىل حتقيق االأغرا�ش االآتية :

اأ- رعاية االأطفال اجتماعياً وتربوياً خالل اأوقات فراغهم يف اأثناء فرتة االإجازات وقبل 

بدء اليوم الدرا�سي وبعده .

ب- ا�ستكمال ر�سالة االأ�سرة واملدر�سة حيال الطفل والعمل على م�ساعدة اأم الطفل العاملة 

حلماية االأطفال من االإهمال البدين والروحي ووقايتهم من التعر�ش للخطر.

ج- تهيئة الفر�ش للطفل لكي ينمو منواً متكاماًل من جميع النواحي البدنية والعقلية 

والوجدانية الكت�ساب خربات ومهارات جديدة والو�سول اإىل اأكرب قدر ممكن من تنمية 

قدراته الكامنة .

ث
ال

لث
ب ا

ـا
ـب

ال
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د- معاونة االأطفال على زيادة حت�سيلهم الدرا�سي .

ه�- تقوية الروابط بني النادي واأ�سر االأطفال .

و- تهيئة اأ�سرة الطفل ومدها باملعرفة ون�سر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تن�سئته 

واإعداده وفق االأ�ساليب الرتبوية ال�سحيحة .

وتبني الالئحة التنفيذية كيفية اإ�سدار الالئحة النموذجية لنوادي الطفل .

مادة )37(

كل   ، االأ�سرية  الرعاية  من  املحرومني  لالأطفال  االجتماعية  الرعاية  مبوؤ�س�سة  يق�سد 

دار الإيواء االأطفال الذين ال يتجاوز اأعمارهم ثماين ع�سرة �سنة املحرومني من الرعاية 

ال�سليمة  االأ�سرية  الرعاية  توفري  عن  عجزها  اأو  االأ�سر  ت�سدع  اأو  اليتم  ب�سبب  االأ�سرية 

للطفل .

اأن يتم تخرجه  اإىل  العايل  بالتعليم  اإذا كان ملتحقاً  املوؤ�س�سة  ا�ستمرار الطفل يف  ويجوز 

التعليم  مراحل  واجتاز   ، قائمة  باملوؤ�س�سة  التحاقه  اإىل  اأدت  التي  الظروف  كانت  متى   ،

بنجاح.

وتبني الالئحة التنفيذية كيفية اإ�سدار الالئحة النموذجية لتلك املوؤ�س�سات .

ث
ال

لث
ب ا

ـا
ـب

ال
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الباب الرابع

تعليم �لطفل
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الف�سل الأول

حق �لطفل يف �لتعليم

مادة )38(

ت�سري اأحكام القانون رقم )11( ل�سنة 1965 يف �ساأن التعليم االإلزامي ، وذلك فيما مل يرد 

ب�ساأنه ن�ش خا�ش بهذا الباب .

مادة )39(

يجب اأن يهدف تعليم الطفل - وفق مراحل التعليم - اإىل حتقيق الغايات التالية :

اإمكاناتها مع  اأق�سى  اإىل  والبدنية  العقلية  وقدراته  الطفل ومواهبه  �سخ�سية  تنمية  اأ- 

على  ت�ساعده  التي  االأدوات  ا�ستخدام  وكيفية  با�ستقاللية  التعلم  على  متكينه  م��راع��اة 

التفكري وكيفية ا�ستخدام مهارات التفكري باملعلومات .

ب- تنمية احرتام احلقوق واحلريات العامة لالإن�سان .

ج- تنمية احرتام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .

د- تن�سئة الطفل على االنتماء للوطن والبلد الذي يقيم به والوفاء لهما وعلى االإخاء 

والت�سامح بني الب�سر .

ه�- اعتماد اأ�سلوب التعلم ومنح الطالب يف جميع مراحله التعليمية قدرة التعبري عن ذاته .

و- تر�سيخ قيم امل�ساواة بني االأفراد وعدم التمييز بينهم ب�سبب معتقد الدين اأو اجلن�ش اأو 

العرق اأو العن�سر اأو االأ�سل االجتماعي اأو االإعاقة اأو اأي وجه اآخر من اأوجه التمييز.

ز- تنمية احرتام البيئة الطبيعية واملحافظة عليها .

ن- تهيئة واإعداد الطفل حلياة م�سئولة يف جمتمع مدين مت�سامن قائم على التالزم بني 

الوعي باحلقوق وااللتزام بالواجبات .

ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خالل م�سارات التعليم الفني والتقني .

بع
را
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مادة )40(

االأط��ف��ال وال يجوز  التعليم حق جلميع   ، الد�ستور  ( من   40  ( امل��ادة  اأح��ك��ام  م��راع��اة  مع 

اأو  االأم  اأو  التعليمية على الطفل للحا�سن �سواء كان االأب  الوالية  حرمانهم منه وتكون 

الو�سي اأو القيم - وفقاً ملا هو من�سو�ش عليه بقانون االأحوال ال�سخ�سية رقم ) 51 ( ل�سنة 

1984 وعلى ما يحقق م�سلحة الطفل - وتتوىل وزارة الرتبية ت�سجيل الطفل باملرحلة 

ال�سئون  وزارة  حتل  الن�سب  جمهويل  لالأطفال  وبالن�سبة  �سنه  تنا�سب  التي  التعليمية 

االجتماعية والعمل حمل متويل الوالية التعليمية.

الف�سل الثاين
ريا�ض �لأطفال

مادة )41(

حلقة  قبل  ما  الأطفال  ال�ساملة  التنمية  يحقق  وتعليمي  ت���ربوي  نظام  االأط��ف��ال  ريا�ش 

التعليم االبتدائي ويهيئهم لاللتحاق بها .

مع عدم االإخالل باالأحكام اخلا�سة بدور احل�سانة املن�سو�ش عليها يف الباب الثالث من 

هذا القانون ، تعترب رو�سة اأطفال كل موؤ�س�سة تربوية لالأطفال قائمة بذاتها وكل ف�سل 

اأو ف�سول ملحقة مبدر�سة وكل دار تقبل االأطفال وتقوم على االأهداف املن�سو�ش عليها يف 

املادة ) 39 ( من هذا القانون .

وي�سدر قرار من وزارة الرتبية بتحديد �سن االلتحاق مبرحلة ريا�ش االطفال .

مادة )42(

تخ�سع ريا�ش االأطفال خلطط وبرامج وزارة الرتبية والإ�سرافها االإداري والفني واملايل ، 

وحتدد الالئحة التنفيذية موا�سفاتها وكيفية اإن�سائها وتنظيم العمل فيها.

بع
را

ال
ب 

ـا
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 الف�سل الثالث

مر�حل �لتعليم

مادة )43(

تكون مراحل التعليم قبل اجلامعي على النحو التايل :

االبتدائية  املرحلة  مرحلتني  م��ن  وتتكون   : واالإل��زام��ي  االأ�سا�سي  التعليم  مرحلة   -1
واملرحلة املتو�سطة.

2- مرحلة التعليم الثانوي ) العام واملوازي ( .
3- ويجوز اإ�سافة مرحلة اأخرى ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .

مادة )44(

وفقاً   ، اأع��ل��ى  مرحلة  يف  تعليمه  يوا�سل  اأن  يف  احل��ق  االأ���س��ا���س��ي  التعليم  مرحلة  اأمت  مل��ن 

لل�سوابط وال�سروط التي حتددها املرحلة التي يرغب يف موا�سلة تعليمه بها .

مادة )45(

يهدف التعليم الثانوي اإىل اإن�ساء م�سارات للتعليم الفني والتقني .

بع
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الباب اخلام�س

رعاية �لطفل �لعامل و�الأم �لعاملة
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الف�سل الأول
يف رعاية �لطفل �لعامل

مادة )46(

ت�سري اأحكام القانون رقم )6( ل�سنة 2010 ب�ساأن العمل يف القطاع االأهلي ، وذلك فيما مل 

يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش بهذا الف�سل .

مادة )47(

يحظر ت�سغيل وتدريب الطفل قبل بلوغه خم�ش ع�سرة �سنة ميالدية ، كما يحظر ت�سغيل 

اأو ظروف القيام بها - اأن  اأن��واع االأعمال التي ميكن - بحكم طبيعتها  الطفل يف اأي من 

تعر�ش �سحة اأو �سالمة اأو اأخالق الطفل للخطر .

مادة )48(

للعمل  ال�سحية  اأهليته  من  للتاأكد  بالعمل  اإحلاقه  قبل  للطفل  الطبي  الفح�ش  يجرى 

الذي يلحق به ، ويعاد الفح�ش دورياً - مرة على االأقل كل �سنة -  وذلك على النحو الذي 

تبينه الالئحة التنفيذية .

اأو   ، اأو نف�سية للطفل  بدنية  اأ�سراراً  اأو  اآالم��اً  اأال ي�سبب العمل  ويف جميع االأح��وال يجب 

يحرمه من فر�سته يف التعليم والرتويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم �ساحب العمل 

بالتاأمني عليه وحمايته من اأ�سرار املهنة خالل فرتة عمله .

، وال يجوز  اأي��ام  �سبعة  البالغ  العامل  اإج��ازة  ال�سنوية عن  الع���امل  الطفل  اإج��ازة  وت��زداد 

تاأجيلها اأو حرمانه منها الأي �سبب .

�س
م

خلا
ب ا

ـا
ـب

ال
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مادة )49(

اأن تتخلل �ساعات العمل  ، ويجب  اأكرث من �ست �ساعات يف اليوم  ال يجوز ت�سغيل الطفل 

فرتة اأو اأكرث لتناول الطعام والراحة - ال تقل يف جمموعها عن �ساعة واحدة - وتتحدد 

هذه الفرتة اأو الفرتات بحيث ال ي�ستغل الطفل اأكرث من اأربع �ساعات مت�سلة .

اأو  االأ�سبوعية  الراحة  اأيام  ت�سغيلهم يف  اأو  اإ�سافية  �ساعات عمل  االأطفال  ت�سغيل  ويحظر 

العطالت الر�سمية .

ويف جميع االأحوال ال يجوز ت�سغيل االأطفال فيما بني ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء وال�ساد�سة 

�سباحاً.

مادة )50(

على �ساحب العمل الذي يقوم بت�سغيل طفل اأو اأكرث مراعاة االآتي :

1- اأن يعلق يف مكان ظاهر من حمل العمل ن�سخة حتتوي على االأحكام التي يت�سمنها 
هذا الف�سل .

امل�ستغلني لديه  املتعلقة بكل طفل من  االأ�سا�سية  بالبيانات  باأول ك�سفاً  اأواًل  اأن يحرر   -2
راحته  وف��رتات  �ساعات عمله  وع��دد  ن�ساطه  وتاريخ ميالده وطبيعة  ا�سمه  ي�ستمل على   ،

وم�سمون ال�سهادة املثبتة الأهليته للعمل ، ويقدم الك�سف للمخت�سني عند طلبه .

3- اأن يبلغ وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل باأ�سماء االأطفال اجلاري ت�سغيلهم واأ�سماء 
االأ�سخا�ش املنوط بهم مراقبة اأعمالهم .

العمل  ظ��روف  اقت�ست  اإذا   ، البالغني  عن  لالأطفال  منف�سل  �سكن  بتوفري  يقوم  اأن   -4
مبيتهم .

5- اأن يحتفظ مبقر العمل بالوثائق الر�سمية التي تثبت �سن جميع العاملني لديه من 
االأطفال ومق���درتهم ال�سحية ، ويقدم���ها عند الطلب ، ويعترب �ساحب العمل م�سئواًل عن 

التاأكد من �سن االأطفال العاملني لديه.
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ب ا
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6- اأن يوفر جميع احتياطات ال�سحة وال�سالمة املهنية واأن يدرب االأطفال العاملني على 
ا�ستخدامها .

مادة )51(

على �ساحب العمل اأن ي�سلم الطفل نف�سه اأو اأحد والديه اأو امل�سئول عن اأجره اأو مكافاأته ، 

وغري ذلك مما ي�ستحقه ويكون هذا

الت�سليم مربئاً لذمته .

الف�سل الثاين

يف رعاية �لأم �لعاملة

مادة )52(

يجوز - بعد موافقة �ساحب العمل - منح االأم العاملة اإجازة بدون اأجر ملدة �سنتني لرعاية 

طفلها ، وذلك بحد اأق�سى ثالث مرات طوال خدمتها لديه .

مادة )53(

على �ساحب العمل الذي ي�ستخدم خم�سني اأماً عاملًة فاأكرث يف مكان واحد اأن ين�سئ داراً 

اأطفال العامالت بال�سروط واالأو�ساع التي  اأو يعهد اإىل دار للح�سانة برعاية  للح�سانة 

حتددها الالئحة التنفيذية .
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مادة )54(

�سواء كانت تعمل  القطاع اخلا�ش -  العاملة يف  االأم  العمل منح  ، بعد موافقة رب  يجوز 

ب�سفه دائمة اأو بطريق التعاقد املوؤقت - احلق يف اإجازة و�سع مدتها �سهرين بعد الو�سع 

باأجر كامل واأربع �سهور بن�سف االأجر بعد موافقة رب العمل .

ال�سهر  من  اعتباراً  االأق��ل  على  �ساعتني  احلامل  للمراأة  اليومية  العمل  �ساعات  وتخف�ش 

ال�ساد�ش للحمل وال يجوز ت�سغيلها �ساعات عمل اإ�سافية طوال مدة احلمل وحتى تاريخ 

الو�سع .

مادة )55(

يف  احل��ق   - الو�سع  لتاريخ  التاليتني  ال�سنتني  خ��الل  تر�سع طفلها  التي   - العاملة  ل��الأم  يكون 

�ساعتني يومياً لر�ساعة طفلها وال يرتتب على ذلك اأي تخفي�ش يف االأجر .

مادة )56(

يحق لالأم العامل���ة عند خم���الفة �س������احب العم�����ل اأحك����ام امل��ادتني ) 54 ( ، ) 55 ( رفع 

دعوى ق�سائية م�ستعجلة للمطالبة بذلك.
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الباب ال�ساد�س

حماية وتاأهيل �لطفل ذي �الإعاقة
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مادة )57(

2010 ب�سان حقوق االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة ، وذلك  )8( ل�سنة  ت�سري اأحكام القانون رقم 

فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش بهذا الباب .

مادة )58(

تكفل الدولة وقاية الطفل من االإعاقة ومن كل عمل من �ساأنه االإ�سرار ب�سحته اأو بنموه 

البدين اأو العقلي اأو الروحي اأو االجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابري الالزم�������ة للك�سف 

املبكر عن االإعاقة وتاأهيل وت�سغيل املعاقني عند بلوغ �سن العمل .

جمال  يف  واالإر���س��اد  التوعية  برامج  يف  االإع��الم  و�سائل  الإ�سهام  املنا�سبة  التدابري  وتتخذ 

الوقاية من االإعاقة والتب�سري بحقوق االأطفال ذوي االإعاقة وتوعيتهم والقائمني على 

رعايتهم مبا يي�سر اإدماجهم يف املجتمع .

مادة )59(

تنمي  ونف�سية  و�سحية  اجتماعية  خا�سة  برعاية  التمتع  يف  احل��ق  االإع��اق��ة  ذي  للطفل 

اعتماده على نف�سه وتي�سر اندماجه وم�ساركته يف املجتمع.

ذات  يف  املهني  والتاأهيل  التدريب  ويف  والتعليم  الرتبية  يف  احل��ق  االإع��اق��ة  ذي  وللطفل 

، وذلك فيما عدا  املدار�ش واملعاهد ومراكز التدريب املتاحة لالأطفال غري ذوي االإعاقة 

احلاالت اال�ستثنائية املتعلقة بطبيعة ون�سبة االإعاقة .

ويف هذه احلاالت اال�ستثنائية تلتزم الدولة بتاأمني التعليم والتدريب يف ف�سول اأو مدار�ش 

اأو موؤ�س�سات اأو مراكز تدريب خا�سة - بح�سب االأحوال - تتوافر فيها ال�سروط التالية :

اأ- اأن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتاأهيل املهني لغري ذوي 

االإعاقة.

ب- اأن تكون مالئمة الحتياجات الطفل ذي االإعاقة وقريبة من مكان اإقامته .
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ج- اأن توفر تعليماً اأو تاأهياًل كاماًل بالن�سبة لكل االأطفال ذوي االإعاقة - مهما كان �سنهم ودرجة 

اإعاقتهم - وعلى وزارة الرتبية ت�سجيل بع�ش احلاالت بعد اإجراء االختبارات الالزمة .

مادة )60(

االجتماعية  اخلدمات  تقدمي  بالتاأهيل  ويق�سد   ، التاأهيل  يف  احلق  االإعاقة  ذي  للطفل 

والنف�سية الطبيعية والتعليمية واملهنية التي يلزم توفريها للطفل  ذي االإعاقة واأ�سرته 

لتمكينه من التغلب على االآثار النا�سئة عن عجزه.

وتقدم الدولة خدمات التاأهيل واالأجهزة التعوي�سية دون مقابل .

مادة )61(

تن�سئ الهيئة العامة ل�سئون ذوي االإعاقة املعاهد واملن�ساآت الالزمة لتوفري خدمات التاأهيل 

لالأطفال ذوي االإعاقة .

اإن�ساء هذه املعاهد واملن�ساآت بال�سروط واالأو�ساع التي حتددها  ويجوز لها الرتخي�ش يف 

اأو ف�سواًل لتعليم االأطفال ذوي  اأن تن�سئ مدار�ش  ، ول��وزارة الرتبية  التنفيذية  الالئحة 

االإعاقة مبا يتالءم وقدراتهم وا�ستعداداتهم ، وحتدد الالئحة التنفيذية �سروط القبول 

ومناهج الدرا�سة ونظم االمتحانات فيها .

مادة )62(

طفل  لكل  �سهادة   - ر�سوم  اأو  مقابل  دون   - ال�سابقة  امل��ادة  يف  اإليها  امل�سار  اجلهات  ت�سلم 

البيانات  اإىل  تاأهيله لها باالإ�سافة  تاأهيله وتبني بال�سهادة املهنة التي مت  ذي االإعاقة مت 

االأخرى ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .

مادة )63(

املدنية والقطاع االأهلي والنفطي مبا يفيد  باإخطار ديوان اخلدمة  التاأهيل  تقوم جهات 

تاأهي��ل الطف����ل ذي االإعاقة ، ويقيد الديوان اأ�سماء االأطفال الذي��ن مت تاأهي��لهم يف �سجل 
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خ���ا�ش وت�س��لم للطفل ذي االإعاق��ة اأو من ين��وب عنه �سهادة يح�سل القيد دون ر�سوم .

تنا�سب  التي  ب��االأع��م��ال  االل��ت��ح��اق  يف  لديه  املقيدين  االإع��اق��ة  ذوي  مبعاونة  ال��دي��وان  ويلتزم 

ذوي  ل�سئون  العامة  الهيئة  اإخطار  العمل  جهة  وعلى   ، اإقامتهم  وحم��ال  وكفايتهم  اأعمارهم 

االإعاقة ببيان �سهري عن االأطفال ذوي االإعاقة الذين مت ت�سغيلهم .

مادة )64(

والقطاع  املدنية  اخلدمة  ودي��وان  االإع��اق��ة  ذوي  ل�سئون  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  ي�سدر 

االأهلي والنفطي قراراً بتحديد اأعمال معينة باجلهاز االإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات 

االإعاقة من  ، تخ�س�ش لذوي  بالكامل  راأ�ش مالها  الدولة  التي متلك  وال�سركات  العامة 

االأطفال احلا�سلني على �سهادة التاأهيل وذلك وفقاً للقواعد املنظمة لذلك .

وتعفى من جميع اأنواع ال�سرائب والر�سوم االأجهزة التعوي�سية وامل�ساعدة وقطع غيارها 

وو�سائل واأجهزة اإنتاجها وو�سائل النقل الالزمة ال�ستخدام الطفل ذي االإعاقة وتاأهيله .
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الباب ال�سابع

ثقافة �لطفل
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مادة )65(

ومعرفة  وفنون  اأدب  من  جماالتها  �ستى  يف  للثقافة  الطفل  حاجات  اإ�سباع  الدولة  تكفل 

تقوم  كما   ، احلديث  العلمي  والتقدم  االإن�ساين  ال��رتاث  اإط��ار  يف  املجتمع  بقيم  وربطها 

الدولة على و�سع اخلطط والربامج الالزمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحرتامه 

ولغته  الثقافية  وهويته  لذويه  اح��رتام��ه  وتنمية  لالإن�سان  العامة  واحل��ري��ات  للحقوق 

وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها وذلك من خالل ما يلي :

اأ– توفري و�سائل املعرفة واالت�سال واإتاحة ا�ستخدامه للتقنيات احلديثة .

ب- بث الربامج التعليمية الهادفة ون�سر املعلومات التي ت�ساعد على تنمية قدرات الطفل 

وتو�سيع مداركه .

الن�سر  والبحثية  ودور  الثقافية  املوؤ�س�سات  م��ع  بالتعامل  العلمي  البحث  ت�سجيع  ج– 

واملكتبات العامة والنوادي الثقافية  والعمل على توفري الكتب والو�سائل التي ترفع من 

م�ستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية املوهوبني وت�سجيعهم على االبتكار واالإبداع 

.

مادة )66(

وحتدد   ، الطفل  ثقافة  ن��وادي  تن�ساأ  كما  ال�سكنية  املناطق  يف  للطفل  مكتبات  اإن�ساء  يتم 

الالئحة التنفيذية كيفية اإن�ساء هذه املكتبات اأو النوادي وتنظيم العمل بها .

مادة )67(

يكون حظر ما يعر�ش على االأطفال يف دور ال�سينما واالأماكن العامة املماثلة وامل�سرح طبقاً 

لل�سروط واالأو�ساع التي حتددها الالئحة التنفيذية ، ويحظر على مديري دور ال�سينما 

وزارة  من  ق��رار  بتحديدها  ي�سدر  التي   - املماثلة  العامة  االأم��اك��ن  من  وغريها  وامل�سرح 

اإدخال  وامل�سئولني عن  اإقام��ة احلفالت  امل�سرفني عل�ى  - وعلى م�ستغليها وعلى  االإع��الم 
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اجلمهور ، ال�سماح لالأطفال بدخول هذه الدور اأو م�ساهدة ما يعر�ش فيها اإذا كان العر�ش 

االأطفال عند  ا�سطحاب  ، كما يحظر  تقرره جهة االخت�سا�ش  ملا  عليهم طبقاً  حمظوراً 

الدخول مل�ساهدة هذه احلفالت .

مادة )68(

على مديري دور ال�سينما وامل�سرح وغريها من االأماكن العامة املماثلة اأن يعلنوا يف مكان 

العر�ش ويف كافة و�سائل الدعاية اخلا�سة ما يفيد حظر م�ساهدة العر�ش عل����ى االأطفال ، 

ويكون ذلك االإعالن بطريقة وا�سحة ، وباللغتني العربية واالإجنليزية .

مادة )69(

ي�سدر وزير االإعالم قراراً بتعيني املوظفني املخول لهم حق مراقبة تطبيق هذا القانون 

و�سبط ما يقع من خمالفات له وحترير املحا�سر عنها واإحالتها للنيابة العامة .
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الباب الثامن

�حلماية �جلز�ئية للطفل
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الف�سل الأول
تعريفات ت�صريعية

مادة )70(

ت�سري اأحكام قانون اجلزاء رقم ) 16 ( ل�سنة 1960 وقانون

االأحداث رقم )3( ل�سنة 1983 ، وذلك فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ش خا�ش بهذا الباب.

مادة )71(

يق�سد بامل�سطلحات التالية ما يلي :

1-االإهمال : عدم تقدمي االحتياجات االأ�سا�سية للطفل من قبل اأحد والديه اأو ال�سخ�ش 
الذي يقوم برعايته يف جماالت : ال�سحة ، التعليم ، التطور العاطفي ، التغذية ، امل�سكن 

، والظروف احلياتية االآمنة ) الأ�سباب غري قلة االإمكانيات ( ، مما يوؤدي اإىل االإخفاق يف 

الرقابة املنا�سبة وحماية الطفل من االأذى ويوؤثر على تطوره اجل�سدي والعقلي والعاطفي 

واالجتماعي واالأخالقي ، ومن اأمثلته :

- عدم تقدمي الرعاية ال�سحية الوقائية للطفل )مثل التطعيمات( .

- عدم احل�سول على العناية الطبية الالزمة عند مر�ش الطفل يف الوقت املنا�سب.

- عدم توفري الطعام اأو الك�ساء املالئمني .

- عدم توفري بيئة منزلية اآمنة من املخاطر .

- عدم اإحلاق الطفل باملدر�سة اأو عدم االنتظام بها .

- عدم توفري الدعم النف�سي والعاطفي .

تكون  )قد  اأذي��ة ج�سدية  عن�ه  ينت��ج  ال��ذي  الطفل  على  التعدي   : اجل�سدية  االإ���س��اءة   -2
نتيجة لل�سرب ، الهز ، الركل ، الع�ش ، احلرق ، اخلنق ، الت�سميم ( وقد ال يتعمد املتعدي 

اإيذاء الطفل ولكن حتدث االإ�سابة ب�سبب �سدة العقاب اأو ب�سبب االإهمال ال�سديد.
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3- االإ�ساءة النف�سية ) العاطفية ( : �سلوك تدمريي للنف�ش يقوم به املتعدي على الطفل 
وي�سمل :

م�سوؤوليات  حتميله   ، حريته  تقييد   ، االه��ان��ة   ، التجاهل   ، الرتهيب  ،ال��ع��زل،  الرف�ش 

تفوق قدراته ، ممار�سة التمييز �سده ، اأو اأي �سكل من اأ�سكال التعامل ال�سيئ املبني على 

اأذى يف تطوير الطفل اجل�سدي والعقلي والعاطفي  الكره والرف�ش والذي يوؤدي بدوره 

واالأخالقي واالجتماعي .

ممار�سات  من  جن�سية  �سلوكيات  اأو  اأن�سطة  الأي  الطفل  تعر�ش   : اجلن�سية  4-االإ�ساءة 
الرا�سدين من قبل �سخ�ش بالغ وت�سمل املمار�سة ذات الطبيعة اجلن�سية بالفم اأو اللم�ش اأو 

االحت�سان اأو االإيالج لالأع�ساء التنا�سلية اأو اأي جزء من اأجزاء اجل�سم اأو ا�ستخدام اأداة ، اأو 

التحر�ش اللفظي كما ت�سمل ا�ستغالل الطفل يف اأغرا�ش الدعارة اأو اإنتاج ال�سور العارية اأو 

ا�ستغالله الأغرا�ش جن�سية عرب و�سائل االت�سال احلديثة مثل االإنرتنت.

بت�سخي�ش احلاالت  يقوم  الذي  العملية  بالنظريات  املتخ�س�ش  : هو  النف�سي  املعالج   -5
التي تعاين من ا�سطرابات نف�سية خمتلفة وو�سع اخلطط العالجية لها .

6-االأخ�سائي االجتماعي والنف�سي الطبي : هو ال�سخ�ش احلا�سل على موؤهل علمي يف 
اخلدمة االجتماعي�ة اأو علوم النف��ش وقد ت�م تاأهيله علمياً وفنيا يف جامعات خمتلفة ، وهو 

امل�سئول املهني عن جميع عمليات اخلدمة االجتماعية والنف�سية الطبية داخل املوؤ�س�سات 

ال�سحية والتاأهيلية .

7- فريق حماية الطفل : هو فريق متخ�س�ش بالتعامل مع حاالت اال�ستباه الناجتة عن 
اأطباء  الفريق من  ويتكون   ، الالزمة حلمايتهم  االإج���راءات  وياأخذ  الطفل  معاملة  �سوء 

اأطفال وباطنية وممر�ش واأخ�سائي اجتماعي ومعالج نف�سي و�سابط من االإدارة العامة 

لالأدلة اجلنائية تابع لوزارة الداخلية .
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الف�سل الثاين
�حلماية من �أخطار �ملرور

مادة )72(

ال يجوز منح الطفل ترخي�ساً بقيادة اأي مركبة اآلية .

مادة )73(

اأو املركبات البحرية وو�سائل الرتفيه  ال يجوز قيادة الدراجات النارية يف الطريق العام 

اجلوية مل��ن تقل �سنه عن �سبعة ع�سر عاماً ، ويكون متويل اأمر الطفل م�سئواًل عما ينجم 

عن ذلك م������ن اأ�سرار للغري وللطفل نف�سه .

وال يجوز ملوؤجري دراجات الركوب النارية والبحرية وُعمالهم تاأجريها يف الطريق العام 

اأ�سرار  ، واإال كانوا م�سئولني عما ينجم عن ذلك من  ملن تقل �سنه عن �سبعة ع�سر عاماً 

للغري وللطفل نف�سه .

مادة )74(

يجب على قائد املركبة اأن يحافظ على �سالمة الطفل اأثناء القيادة وربط حزام االأمان واإبقائه 

يف املقاعد اخللفية ما مل يجاوز ع�سر �سنوات ، ويف حال اإ�سابة الطفل ب�سبب عدم جلو�سه يف 

املقاعد اخللفية وربط حزام االأمان ويعترب ناجت عن اإهمال قائد املركبة يعاقب بعقوبة احلب�ش 

مدة ال جتاوز �ستة اأ�سهر وغرامة ال جتاوز خم�سمائة دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

مادة )75(

ال يجوز �سفر الطفل اىل خارج البالد اإال مبوافقة ويل اأمر الطفل اأو احلا�سن اأو متويل 

رعايته اأو من يف حكمهم وفق �سوابط حتددها وزارة الداخلية .
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لف�سل الثالث
حماية �لطفل من �لتعر�ض للخطر

مادة )76(

يعد الطفل معر�ساً للخطر الأي �سكل من اأ�سكال االأذى اجل�سدي اأو النف�سي اأو العاطفي اأو 

اجلن�سي اأو االإهمال اأو اإذا وجد يف حالة تهدد �سالمة التن�سئة الواجب توافرها له ، وذلك 

يف اأي من االأحوال االآتية :

1- اإذا تعر�ش اأمنه اأو اأخالقه اأو �سحته اأو حياته للخطر .
2- اإذا كانت ظروف تربيته يف االأ�سرة اأو املدر�سة اأو موؤ�س�سات الرعاية اأو غريها من �ساأنها 

اأن تعر�سه للخطر اأو كان معر�ساً لالإهمال اأو لالإ�ساءة اأو العنف اأو اال�ستغالل اأو الت�سرد.

3- اإذا حرم الطفل - بغري م�سوغ - من حقه ولو ب�سفة جزئية يف ح�سانة اأو روؤية اأحد 
والديه اأو من له احلق يف ذلك .

4- اإذا تخلى عنه امللتزم باالإنفاق عليه اأو تعر�ش لفقد والديه اأو اأحدهما اأو تخليهما اأو 
متويل اأمره عن امل�سئولية قبله .

5- اإذا حرم الطفل من التعليم االأ�سا�سي اأو تعر�ش م�ستقبله التعليمي للخطر.
للتحري�ش على  اأو غريها  الرعاية  اأو موؤ�س�سات  املدر�سة  اأو  االأ�سرة  داخل  تعر�ش  اإذا   -6
العنف اأو االأعمال املنافية لالآداب اأو االأعمال االإباحية اأو اال�ستغالل التجاري اأو التحر�ش 

اأو اال�ستعمال غري امل�سروع للكحوليات اأو املواد املخدرة املوؤثرة على احلالة العقلية.

مادة )77(

تن�ساأ مراكز حماية الطفولة يف كل حمافظة من حمافظات الدولة تتبع املجل�ش االأعلى 

ل�سئون االأ�سرة ، وتخت�ش بالتايل :

اأ- تلقي ال�سكاوى عن حاالت تعر�ش الطفل للخطر املن�سو�ش عليها يف املادة )76( �سواء تقدم 

بها الطفل بنف�سه اأو متويل رعايته اأو اأحد ذويه اأو اأحد املهنيني املرتبط عملهم بالطفل.
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ب- اتخاذ كل ما يلزم من اإجراءات ملعاجلة االأطفال املعر�سني الأي نوع من اأنواع االأذى.

للطفل - حتى  االأذى  - م�سببي  الطفل  ملعاجلة ذوي  اإج���راءات  يلزم من  ج-اتخاذ كل ما 

، ومن ثم يتمكن الطفل وذوي��ه من االندماج  تاأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم  يعاد 

يف املجتمع .

اأنواع االأذى  اإج��راء الدرا�سات والبحوث الالزمة حلاالت تعر�ش الطفل الأي نوع من  د- 

والثقافية  وال��رتب��وي��ة  وال�سحية  االقت�سادية  اجل��وان��ب  خمتلف  يف  اأو���س��اع��ه  وت��ق��ومي   ،

والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ االإجراءات املنا�سبة لذلك .

ه�- اإن�ساء �سجل خا�ش تقيد فيه كل حاالت تعر�ش الطفل لالأذى من اأي جهة كانت ويكون 

اإال باإذن من النيابة  اأو االطالع عليه  اإف�ساوؤه  كل ما يدون يف هذا ال�سجل �سرياً ال يجوز 

العامة اأو االإدارة  العامة للتحقيقات اأو املحكمة املخت�سة بح�سب االأحوال.

واالإ�سراف على  االأذى  الطفل وحمايته من  بوقاية  الكفيلة  والربامج  و- و�سع اخلطط 

تنفيذها بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية ب�ساأن حماية الطفل .

ز- توفري خط �ساخن لتلقي جميع ال�سكاوى املتعلقة بحاالت تعر�ش الطفل للخطر .

واأطباء  واجتماعيني  نف�سيني  متخ�س�سني  امل��راك��ز  ه��ذه  من  مركز  كل  ي�سم  اأن  ويجب 

وقانونيني، كما يجب اأن ي�سكل جهاز اإداري ي�سم يف ع�سويته - اإ�سافة لهوؤالء املتخ�س�سني 

- ممثلني من وزارة ال�سحة والداخلية والرتبية وال�سئون االجتماعية والعمل وممثلني 

من جمعيات نفع عام املهتمني بق�سايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً .

مادة )78(

تقوم مراكز حماية الطفولة يف بحث مدى جدية ال�سكوى والفح�ش على اإزالة اأ�سبابها 

اأو خالفهم للتحقيق معهم  اأو ذويه  اأو متويل رعايته  الطفل  ، وذلك عن طريق مقابلة 

حول ال�سكوى ، ولها حق االنتقال اإىل حمل اإقامة الطفل ومتابعته دورياً، اأو التحفظ على 

الطفل اأو اإحالته اإىل جهات االخت�سا�ش اإذا كانت حالته ت�ستدعي ذلك، وفى حال ت�سليم 

الطفل اإىل ويل اأمره اأو متويل رعايته يتعهد بعدم تعري�سه للخطر فاإذا تكرر االأذى على 

الطفل اأو عجز املركز عن معاجلة ال�سكوى اأو �سكلت الواقعة جرمية يرفع املركز تقريراً 
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اإىل نيابة االأحداث اأو التو�سية لدى املحكمة التخاذ الالزم ، وذلك كله مع مراعاة �سرية 

بيانات وا�سم ال�سخ�ش املبلغ .

وعلى كل من علم بتعر�ش الطفل للخطر اأن يقدم اإليه ما يف مكنته من امل�ساعدة العاجلة 

الكفيلة بتوقي اخلطر اأو زواله عنه .

مادة )79(

تقوم مراكز حماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابري واالإجراءات االآتية :

1- اإبقاء الطفل يف عائلته مع التزام االأبوين باتخ���اذ االإج��راءات الالزمة لرفع اخلطر 
املحدق به وذلك يف اآجال حمددة ورهن رقاب���ة دورية من مراكز حماية الطفولة .

2- اإبقاء الطفل يف عائلته مع تنظيم طرق التدخل االجتماعي من اجلهة املعنية بتقدمي 
اخلدمات االجتماعية والرتبوية وال�سحية الالزمة للطفل وعائلته وم�ساعدتها .

3- اإبقاء الطفل يف عائلته مع اأخذ االحتياطيات الالزمة ملنع كل ات�سال بينه وبني االأ�سخا�ش 
الذين من �ساأنهم اأن يت�سببوا له فيما يهدد �سحته اأو �سالمته البدنية اأو املعنوية .

التابع  الطفل  حماية  مركز  موؤقتاً  الطفل  ب��اإي��داع  املخت�سة  املحكمة  ل��دى  التو�سية   -4
ملنطقة �سكنه حلني زوال اخلطر ، ويقوم املركز بعالجه �سحياً ونف�سياً واجتماعياً طبقاً 

لالإجراءات املقررة يف هذا القانون .

5- التو�سية لدى املحكمة املخت�سة باتخاذ التدابري العاجلة الالزمة لو�سع الطفل يف 
اأحد مراكز حماي��ة الطفول��ة التابعة ملنطقة �سكنه لعالجه واإعادة تاأهيله للمدة الالزمة 

حتى زوال اخلطر عنه وكذلك عالج ذويه م�سببي االأذى واإعادة تاأهيلهم .

6- اأن ترفع االأمر - عند االقت�ساء - اإىل املحكمة املخت�سة للنظر يف احلكم على امل�سئول عن 
الطفل بنفقة وقتية ، ويكون حكم املحكمة يف ذلك واجب التنفيذ وال يوقفه الطعن فيه .

الطفل  �سكن  ملنطقة  التابعة  الطفولة  تقوم مراكز حماية  املحدق  ح��االت اخلطر  7- يف 
باتخاذ ما يلزم من اإجراءات عاجله الإخراج الطفل من املكان الذي يتعر�ش فيه للخطر 

ونقله اإىل مكان اآمن مبا يف ذلك اال�ستعانة برجال ال�سرطة عند االقت�ساء .
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ويعترب خطراً حمدقاً كل عمل يهدد حياة الطفل اأو �سالمته البدنية اأو املعنوية على نحو 

ال ميكن تالفيه مبرور الوقت .

وتقوم مراكز حماية الطفل ب�سفة دورية مبتابعة اإجراءات ونتائج تنفيذ التدابري املتخذة 

يف �ساأن الطفل .

ولها اأن تو�سي عند االقت�ساء باإعادة النظر يف هذه التدابري وتبديلها اأو وقفها مبا يحقق 

قدر االإمكان اإبقاء الطفل يف حميطه العائلي وعدم ف�سله عنه اإال كمالذ اأخري ، والأق�سر 

فرتة زمنية ممكنه ، واإعادته اإليه يف اأقرب وقت .
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الباب التا�سع

�ملعاملة �جلز�ئية للمعتدي على �لطفل
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مادة )80(

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ش عليها قانون اآخر ، يعاقب باحلب�ش مدة ال تتجاوز 

�سنة وبغرامة ال تقل عن األفي دينار كويتي اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل �سخ�ش مينع 

متكني الطفل من احل�سول   

 على حقوقه الواردة باملادتني ) 3 ( و )6( من هذا القانون .

مادة )81(

يعاقب عل���ى خمالف���ة اأحك��ام املواد )11 ، 12 ، 13 ، 14، 16 ، 17(  من هذا القانون بغرامة 

ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز اخلم�سة اآالف دينار .

مادة )82(

دون االإخالل باأية عقوبة اأ�سد ن�ش عليها قانون اآخر ، يعاقب باحلب�ش مدة ال تزيد على 

هاتني  ب��اإح��دى  اأو  دينار  خم�سمائة  على  تزيد  وال  دينار  مائة  عن  تقل  ال  وبغرامة  �سنة 

العقوبتني ، كل من اأدىل عمداً ببيان غري �سحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها 

عند التبليغ عن املولود.

مادة )83(

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ش عليها قانون اآخر ، يعاقب باحلب�ش مدة ال تزيد 

ويل  كل  العقوبتني  هاتني  ب��اإح��دى  اأو  دينار  األ��ف  على  تزيد  ال  وغ��رام��ة  اأ�سهر  �ستة  على 

اأو مكلف قانوناً برعاية الطفل مل يبادر اإىل حت�سينه بالطعوم واالأم�سال  اأو و�سي  اأمر 

واللقاحات �سد االأمرا�ش املعدية واأمرا�ش الطفولة وفقاً للنظم والتعليمات ال�سادرة من 

اجلهات الطبية املخت�سة .
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مادة )84(

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ش عليها قانون اآخر ، يعاقب كل من خالف اأي حكم 

اأ�سهر وبغرامة ال تزيد على  ( باحلب�ش ملدة ال تزيد على �ستة   24 ( امل��ادة رقم  اأحكام  من 

خم�سة اآالف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني . ويف جميع االأحوال يحكم مب�سادرة املواد 

الغذائية واالأوعية واأدوات االإعالن مو�سوع اجلرمية .

مادة )85(

يعاقب كل من يخالف اأحكام املادة )53( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائتي دينار 

وال تزيد على خم�سمائة دينار .

تزاد  العود  حالة  ويف   ، املخالفة  �ساأنهم  يف  وقعت  الذين  العمال  بتعدد  الغرامة  وتتعدد 

العقوبة مبقدار املثل .

مادة )86(

يحظ��ر ا�ستخدام االأجهزة والو�سائل املن�سو�ش عليها يف املادة )64( لغري ذي االإعاقة دون 

مقت�سى ، ويعاقب على خمالفة ذلك باحلب�ش مدة ال تزيد على �سنة وغرامة ال تقل عن 

تلك  وم�سادرة  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  دينار  اآالف  دينار وال جتاوز اخلم�سة  مائتي 

االأجهزة.

مادة )87(

اأو  م�سموعة  اأو  مرئية  فنية  م�سنفات  اأو  مطبوعات  اأي  ت��داول  اأو  عر�ش  اأو  ن�سر  يحظر 

الكرتوني���ة خا�س���ة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، اأو تزين له ال�سلوكيات املخالفة لقيم 

اأو يكون من �ساأنها ت�سجيعه على االنحراف ، ويعاقب على خمالفة هذا احلظر  املجتمع 

باإحدى  اأو   ، اآالف دينار  التي ال جتاوز خم�سة  �سنة والغرامة  باحلب�ش مدة ال تزيد على 

هاتني العقوبتني .
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مادة )88(

مع عدم االإخ��الل باأي عقوبة اأ�سد ين�ش عليها قانون اآخر ، يعاقب باحلب�ش مدة ال تقل 

عن �سنتني وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن ع�سرة اآالف دينار وال جتاوز 

خم�سني األف دينار كل من ا�ستورد اأو �سدر اأو اأنتج اأو اأعد اأو عر�ش اأو طبع اأو روج اأو حاز 

اأو بث اأي اأعمال اإباحية ي�سارك فيها اأطفال اأو تتعلق باال�ستغالل اجلن�سي للطفل ، ويحكم 

مب�سادرة االأدوات واالآالت امل�ستخدم�ة يف ارتكاب اجلرمية واالأم���وال املح�سلة منها ، وغلق 

االأماكن حمل ارتكابها ، وذلك كله مع عدم االإخالل بحقوق الغري ح�سني النية .

كما يعاقب بذات العقوبة ك�����ل من :

اأ– ا�ستخدام احلا�سب االآيل اأو االنرتنت اأو �سبكات املعلومات اأو الر�سوم املتحركة اأو غريها 

من الو�سائل الإعداد اأو حلفظ اأو ملعاجلة اأو لعر�ش اأو لطباعة اأو لن�سر اأو لرتويج اأن�سطة 

اأو اأعمال اإباحية تتعلق بتحري�ش االأطفال اأو ا�ستغاللهم يف الدعارة واالأعمال االإباحية اأو 

الت�سهري بهم اأو بيعهم .

ب- ا�ستخدام احلا�سب االآيل اأو االنرتنت اأو �سبكات املعلومات اأو الر�سوم املتحركة لتحري�ش 

االأطفال على االنحراف اأو لت�سخريهم يف ارتكاب جرمية اأو على القيام باأن�سطة اأو اأعمال 

غري م�سروعة اأو منافية لالآداب ، ولو مل تقع اجلرمية فعاًل ً.

مادة )89(

يعاقب على خمالفة اأحكام املادة )72( بالغرامة التي ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على 

خم�سمائة دينار كل من منح طفاًل ترخي�ساً بقيادة اأي مركبة اآلية .

مادة )90(

اأ�سهر وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال  يعاقب باحلب�ش مدة ال تزيد على ثالثة 

نه على  ر للطفل اأو مكَّ تزيد عن ثالثة اآالف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأجَّ

اأي نحو من قيادة مركبة اآلية ، ويجوز للمحكمة اإيقاف رخ�سة املركبة ملدة ال تزيد على 
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ثالثة اأ�سهر ، واإيقاف رخ�سة املكان املخ�س�ش للتاأجري لذات املدة ، ويف حالة العود يجب 

احلكم باإلغاء رخ�سة املكان اأو غلقه اإن مل يكن مرخ�ساً به .

مادة )91(

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ش عليها قانون اآخر ، يعاقب باحلب�ش مدة ال تتجاوز 

�سنه وبغرامة مالية ال تتجاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من مار�ش �سد 

طفل اأي �سكل من اأ�سكال العنف واالإ�ساءة النف�سية واالإهمال والق�سوة واال�ستغالل .

مادة )92(

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ، ن�ش عليها قانون اآخر ، يعاقب بغرامة ال تقل عن ع�سرة 

اآالف دينار كويتي وال تتجاوز خم�سني األف دينار كل من ن�سر اأو اأذاع باأحد اأجهزة االإعالم 

اأي معلومات اأو بيانات ، اأو اأي ر�سوم اأو �سور تتعلق بهوية الطفل حال عر�ش اأمره على 

اجلهات املعنية باالأطفال املعر�سني للخطر اأو املخالفني للقانون .

مادة )93(

يحرم االأب اأو متويل رعاية الطفل من كافة املزايا العينية التي متنحها الدولة اإذا �سدر 

�سده حكم نهائي باإدانته بجرمية من اجلرائم الواقعة على الطفل .

مادة )94(

ت�ساعف العقوبة املقررة الأي جرمية اإذا وقعت على طفل ، اإذا ارتكبها اأحد والديه اأو من 

له الوالية اأو الو�ساية اأو امل�سئول عن مالحظته وتربيته اأو من له �سلطة عليه ، اأو كان 

خادماً عند من تقدم ذكرهم .

سع
ا�

لت
ب ا

ـا
ـب

ال



قانون حماية الطفل 71

    اأحكام ختامية

مادة )95(

ي�سدر جمل�ش الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية .

مادة )96(

يلغى كل حكم يتعار�ش مع اأحكام هذا القانون .

مادة )97(

على رئي�ش جمل�ش ال��وزراء وال��وزراء - كل فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القانون ، ومع عدم 

ن�سره يف اجلريدة  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سهر  �ستة  ب��ه بعد  ، يعمل   )  95 ( امل���ادة  ب��اأح��ك��ام  االإخ���الل 

الر�سمية.
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