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 2015 لسنة 21قانوف رقم  

 في شأف حقوؽ الطفل

 بعد االطبلع على الدستور،- 

  بإصػػدار قانوف الجزاء كالقوانين المعدلة لو ،1960لسنة  (16)كعلى القانوف رقم - 

  بإصدار قانوف اإلجراءات كالمحاكمات الجزائية كالقوانين المعدلة لو ،1960لسنة  (17)كعلى القانوف رقم - 

  في شأف التعليم اإللزامي كالقوانين المعدلة لو ،1965لسنة  (11)كعلى القانوف رقم - 

  في شأف تنظيم قيد المواليد كالوفيات،1969لسنة   (36)كعلى القانوف رقم - 

  في شأف المركر كالقوانين المعدلة لو ،1976لسنة  (67)كعلى المرسـو بالقانوف رقم - 

  في شأف الحضانة العائلية ،1977لسنة  (82)كعلى المرسـو بالقانوف رقم - 

  في شأف الخدمة المدنية كالقوانين المعدلة لو ،1979لسنة  (15)كعلى المرسـو بالقانوف رقم - 

 بشأف مزاكلة مهنة الطب البشرم كطب األسناف كالمهن المعاكنة 1981لسنة  (25)كعلى المرسـو بالقانوف رقم - 
 لهما،

  في شأف األحداث ،1983لسنة  (3)كعلى القانوف رقم - 

  في شأف األحواؿ الشخصية كالقوانين المعدلة لو ،1984لسنة  (51)كعلى القانوف رقم - 

  في شأف تنظيم اإلعبلف عن المواد المتعلقة بالصحة ،2002لسنة  (38)كعلى القانوف رقم - 

  بشأف المطبوعات كالنشر ،2006لسنة  (3)كعلى القانوف رقم - 

  في شػػأف قمع الغش في المعامبلت التجارية ،2007لسنة  (62)كعلى القانوف رقم - 

  في شأف العمل بالقطاع األىلي كالقوانين المعدلة لو ،2010لسنة  (6)كعلى القانوف رقم - 

  بشأف حقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كالقوانين المعدلة لو ،2010لسنة  (8)كعلى القانوف رقم - 

  بشأف مكافحة االتجار باألشخاص كتهريب المهاجرين ،2013لسنة  (91)كعلى القانوف رقم - 

  بشأف إنشاء الهيئة العامة للغذاء كالتغذية ،2013لسنة  (112)كعلى القانوف رقم - 

  بشأف إنشاء المجلس األعلى لشئوف األسرة كتعديبلتو ،2006لسنة  (401)كعلى المرسـو رقم - 

 :كافق مجلس األمة على القانوف اآلتي نصو ، كقد صدقنا عليو كأصدرناه - 
 الفصل األكؿ

 أحكاـ تمهيدية

 (1)مادة 
 :تعريفات 

  :تكوف للمصطلحات اآلتية المعاني المبينة أماـ كل منها- ما لم يقتض السياؽ معنى آخر - في ىذا القانوف 

 .الوزير الذم يحدده مجلس الوزراء : الوزير المختص  - 
 .المجلس األعلى لشئوف األسرة : المجلس  - 
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 . الوزارات كاإلدارات الحكومية كالهيئات كالمؤسسات العامة : الجهات الحكومية - 

 . كل من لم يتجاكز عمره الثماني عشرة سنة ميبلدية كاملة: الطفل - 

 الفصل الثاني

 أحكاـ عامة

 (2)مادة 
  :يتم تصنيف األطفاؿ كفقان للفئات التالية

 .منذ الميبلد كحتى عمر أربع سنوات- 1
 .أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع لو كلشكواه كالتحقق منها - 2
 . سبع سنوات حتى خمس عشرة سنة باعتبار أنو في عمر يكوف لو رأم كيتم سماعو كاألخذ بو إف استلـز األمر - 3

 .خمس عشرة سنو حتى ثماني عشرة سنة يسمح لهم بالعمل كفق قانوف العمل بشركط كضوابط - 4
 .كيثبت سن الطفل بموجب شهادة الميبلد أك البطاقة المدنية 

 (3)مادة 
  :يكفل ىذا القانوف للطفل كافػػػػة الحقػػػػػػوؽ األساسية ، بما في ذلك

حق الطفل في الحياة كالبقاء كالنمو في كنف أسرة متماسكػػة كمتضامنػػة كفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، - أ
كحمايتو من كافة أشكاؿ العنف أك الضرر أك اإلساءة البدنية أك المعنوية أك الجنسية أك اإلىماؿ أك التقصير ، أك غير 

 .ذلك من أشكاؿ إساءة المعاملة كاالستغبلؿ 
 بسبب – الحماية من أم نوع من انواع التمييز بين االطفاؿ - ب

كتأمين المساكاة الفعلية بينهم - محل الميبلد أك الوالدين أك الجنس أك الدين أك العنصر أك اإلعاقة أك أم كضع آخر 
 . في االنتفاع بكافة الحقوؽ 

حق الطفل القادر على تكوين آرائو الخاصة في الحصوؿ على المعلومات التي تمكنو من تكوين ىذه اآلراء كفي - ج
التعبير عنها ، كاالستماع إليو في جميع المسائل المتعلقة بو ، بما فيها اإلجراءات القضائية كاإلدارية ، كفقان لما يحدده 

 .القانوف 
يحق لولي أمر الطفل أك الحاضن أك الحاضنة أك متولي رعاية الطفل أك من في حكمهم استخراج كافة المستندات - د

 . الرسمية كالثبوتية الخاصة بالطفل كالقياـ بأم إجراء إدارم أماـ كافة الجهات الرسمية نيابة عن الطفل

كتكوف لحماية الطفل كمصالحو األكلوية في جميع القرارات كاإلجراءات المتعلقة بالطفولة ، أيان كانت الجهة التي تصدرىا 
 .أك تباشرىا 

 (4)مادة 
للطفل الحق في نسبو إلى كالديو الشرعيين كالتمتع برعايتهما كلو الحق في إثبات نسبو الشرعي إليهما ، كفقان لما يقرره 

 .القانوف حتى بعد بلوغو سن الرشد 
 (5)مادة 

لكػػل طفػػػل الحػػػق فػػػػي أف يكػػػػوف لػػػػػو اسػػم يميزه  ، كال يجوز أف يكوف االسم لو معنى يحط من شأنو كقدره كيسبب لو 
 . الحرج فيما بين أقرانو ، كيسجل ىذا االسم عند الميبلد في سجبلت المواليد كفقان ألحكاـ قيد المواليد لهذا القانوف 
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 (6)مادة 
يتمتع كل طفل بجميع الحقوؽ كعلى األخص حقو في الرضاعة كالحضانة كالمأكل كالملبس كالمسكن كرؤية كالديو - 1

 . كرعاية أموالو ، كفقان للقوانين الخاصة باألحواؿ الشخصية

لكل طفل الحق في الحصوؿ على خدمات الرعاية الصحية كاالجتماعية كعبلج األمراض ، كتتخذ الدكلة كافة - 2
التدابير لضماف تمتع األطفاؿ بأعلى مستول ممكن من الصحة ، كتكفل الدكلة تزكيد الوالدين كالطفل كجميع قطاعات 

المجتمع بالمعلومات األساسية المتعلقة بصحة الطفل كتغذيتو كمزايا الرضاعة الطبيعية كمبادئ حفظ الصحة كسبلمة البيئة 
 .كالوقاية من الحوادث ، كالمساعدات في اإلفادة من ىذه المعلومات 

 حقو في بيئة– في جميع المجاالت – تكفل الدكلة للطفل - 3

 .صالحة كصحية كنظيفة ، كاتخاذ جميع التدابير الفعالة إللغاء الممارسات الضارة بصحتو 
مع مراعاة كاجبات كحقوؽ متولي رعاية الطفل كحقو في التأديب البسيط غير المؤذم ، يحظر تعرض الطفل عمدان - 4

 .ألم إيذاء بدني أك نفسي أك عاطفي ضار أك ممارسة ضارة أك غير مشركعة 
تكفل الدكلة أكلوية الحفاظ على حياة الطفل كتنشئتو تنشئة سالمة آمنة تكفل احتراـ حقوقو في حاالت الطوارئ - 5

 .كالكوارث كالحركب 
 الباب الثاني

 الرعاية الصحية للطفل

 الفصل األكؿ

 في مزاكلة التوليد

 (7)مادة 
 بشأف مزاكلة مهنة الطب البشرم كطب األسناف كالمهن 1981لسنة  ( 25 )تسرم أحكاـ المرسـو بالقانوف رقم 

 . المعاكنة لهما ، كذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص في ىذا الباب 

 (8)مادة 
ال يجوز لغير األطباء البشريين المرخصين من كزارة الصحة مزاكلة مهنة التوليد بأم صفة عامة  كانت أك خاصة ، إال لمن كاف 

 . مرخصان لو بمزاكلة ىذه المهنة من كزارة الصحة بإشراؼ من األطباء المختصين

 الفصل الثاني

 في قيد المواليد

 (9)مادة 
 في شأف تنظيم قيد المواليد كالوفيات ، كذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص 1969لسنة   ( 36 )تسرم أحكاـ القانوف رقم 

 .بهذا الفصل
 (10)مادة 

ما عدا الحاالت الخاصة التي تستدعي - يجب التبليغ عن المواليد خبلؿ كاحد كعشرين يومان من تاريخ حدكث الوالدة 
كيكوف التبليغ على النمػػوذج المعػػػد لذلك من قبل كزارة الصحة ، كعلى كزارة الصحة إببلغ الهيئة العامة - تقريران طبيان 

 . للمعلومات المدنية خبلؿ خمسة عشر يومان من تاريخ التبليغ بالوالدة 
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 (11)مادة 
 :األشخاص المكلفوف بالتبليغ عن الوالدة ىم 

 . كالد الطفل إذا كاف حاضران - أ

 . كالدة الطفل ، شريطة إثبات العبلقة الزكجية على النحو الذم تبينو البلئحة التنفيذية - ب

 .كلي األمر الشرعي - ج
 . مديرك المستشفيات كالمراكز الصحية كالمؤسسات اإلصبلحية كغيرىا من األماكن التي قد تقع فيها الوالدات-  د

كيسأؿ عن عػػػػدـ التبليغ فػػػػػي المػػػػواعيد المقػػػػػررة المكػػػػػلفوف بو ، كاليجوز قبوؿ التبليغ من غير األشخاص السابق 
 . ذكرىم

يجب على األطباء المختصين  إعطاء شهادة بما يجركنو من كالدات تؤكد صحة الوالدة كتاريخها كاسم أـ المولود كنوعو 
 .، كما يجب على كزارة الصحة إصدار شهادات بنفس المضموف بعد توقيع شهادة الكشف الطبي للمولود

 (12)مادة 
  :يجب أف تشتمل شهادة الميبلد على البيانات اآلتية

  . (فردم أك توأـ )يـو الوالدة كتاريخها كنوع الوالدة - أ

 .كاسمو كلقبو (ذكر أك أنثى  )نوع الطفل - ب
 .اسم الوالدين كلقبهما كجنسيتهما كديانتهما كمحل إقامتهما - ج
 .باالتفاؽ مع كزير الصحة كالهيئة العامة للمعلومات المدنية - بقرار منو- أم بيانات أخرل يضيفها كزير الداخلية - ق

 (13)مادة 
على كزارة الصحة إصدار شهادة الميبلد على النموذج المعد لذلك عند قيد الواقعة ، كتتضمن البيانات المنصوص عليها 

بعد  - (11)كتسلم شهادة ميبلد الطفل األكلى إلى المنصوص عليهم في المادة . في المادة السابقة من ىذا القانوف 
 .كتحدد البلئحة التنفيذية غيره من األشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميبلد - التحقق من شخصيتو 

 (14)مادة 
إذا توفي المولود قبل التبليغ عن كالدتو كجب التبليغ عن كالدتو ثم كفاتو ، أما إذا كلد ميتان بعد الشهر السادس من 

 .الحمل فيكوف التبليغ مقصوران على كفاتو 
 (15)مادة 

إذا حدثت كاقعة الميبلد لمن يولد من الكويتيين في أثناء السفر إلى الخارج  ، كجب التبليغ عنها إلى السفارة أك 
القنصلية الكويتية  في الجهة التي يقصدىا المسافر أك إلى كزارة الصحة خبلؿ ثبلثين يومان من تاريخ الوصوؿ ، بعد 

 .إحضار جميع أكراؽ اإلثبات الخاصة بالوالدة من البلد الذم كلد بها المولود مصدقة من السفارة أك القنصلية الكويتية 
فإذا حدثت كاقعة الميبلد في أثناء العودة ، كاف التبليغ لوزارة الصحة الكويتية خبلؿ كاحد كعشرين يومان من تاريخ 

 .الوصوؿ 
 (16)مادة 

إلى مخفر الشرطة كالتي يجب بدكرىا أف - بالحالة التي عثر عليها - كل من عثر على طفل حديث الوالدة أف يسلمو 
تحرر محضر إثبات حالة بذلك ، تتضمن المبلبسات كالظركؼ التي كجد فيها المولود كمكاف العثور عليو كتاريخو ، ثم 
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يخطر الجهة الصحية المختصة لتقدير سنو كالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الشئوف االجتماعية كالعمل في تسميتو 
تسمية ثبلثية كإثبات بياناتو في دفتر المواليد ، كترسل الجهة الصحية صورة من األكراؽ إلى كزارة الصحة خبلؿ سبعة أياـ 

من تاريخ القيد بدفتر المواليد ، كعلى كزارة الصحة قيد الطفل في سجل المواليد كيسلم الطفل إلى إحدل المؤسسات 
 .المعدة الستقباؿ األطفاؿ مجهولي النسب

 (17)مادة 
كإف طلب - استثناءن من حكم المادة السابقة ، ال يجوز لوزارة الصحة ذكر اسم الوالد أك الوالدة أك كليهما معان 

 :كذلك في الحالتين اآلتيتين - منها 
 . إذا كاف الوالداف من المحاـر فبل تذكر أسماؤىما -1

 .إذا كانت الوالدة متزكجة ككاف المولود من غير زكجها فبل يذكر اسمها - 2
 الفصل الثالث

 تطعيم الطفل كتحصينو

 (18)مادة 
يجب تطعيم الطفل بالمواعيد كتحصينو بالطعـو الواقية من األمراض المعدية كذلك دكف مقابل بالمراكز الصحية 
التابعة لوزارة الصحة ، كفقان للنظم كالمواعيد التي تبينها البلئحة التنفيذية ككفقان لتوصيات منظمة الصحة العالمية 

 . 

كيقع كاجب تقديم الطفل للتطعيم أك للتحصين على عاتق كالده أك كالدتو أك الشخص الذم يكوف الطفل في 
 .حضانتو

كيجوز تطعيم الطفل أك تحصينو بالطعـو الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص لو بمزاكلة المهنة ، بشرط أف يقدـ 
من يقع عليو كاجب تقديم الطفل للتطعيم أك التحصين شهادة تثبت ذلك إلى كزارة الصحة قبل انتهاء الميعاد 

 .المحدد 
  

 الفصل الرابع

 البطاقة الصحية للطفل

 (19)مادة 
يكوف لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجبلت خاصة بوزارة الصحة كتسلم لوالده أك المتولي رعايتو ، بعد 

 .إثبات رقمها على شهادة الميبلد 
  .كتحدد البلئحة التنفيذية كيفية تنظيم كبيانات ىذه البطاقة

 (20)مادة 
تقدـ البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالمراكز الصحية أك مراكز حماية الطفولة أك غيرىا من الجهات 

 . الطبية المختصة 
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كيثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل كما يسجل بها تطعيم الطفل أك تحصينو كتاريخ إجراء التطعيم أك 
 .التحصين

  
 (21)مادة 

يجب تقديم البطاقة الصحية مع أكراؽ التحاؽ الطفل بمرحلة التعليم قبل الجامعي ، كتحفظ البطاقة بالملف 
 . المدرسي كيسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طواؿ مرحلة التعليم 

بالنسبة إلى األطفاؿ الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل - كيجب على المدرسة أف تتحقق من كجود البطاقة الصحية 
فإذا لم توجد ىذه البطاقة ، تعين على كالد الطفل أك المتولي رعايتو إنشاء بطاقة كفقان ألحكاـ المادة - بهذا القانوف 

  . من ىذا القانوف (19)

كتحدد البلئحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدكرم لصحة الطفل بالمدرسة خبلؿ مرحلة التعليم قبل الجامعي ، 
 .على أف يتم ىذا الفحص مرة على األقل كل سنة كيشمل جميع األمراض المزمنة التي قد تصيب األطفاؿ 

 الفصل الخامس

 رعاية األـ  الحامل

 (22)مادة 
ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية كالعبلجية خبلؿ مرحلة الحمل كالوالدة كما يليها ، كتزكيدىا بالوسائل 
 .اإلرشادية كالمتابعة الطبية كاإلعبلمية في شأف األمراض الوراثية من خبلؿ إنشاء شبكة معلومات مركزية في ىذا المجاؿ 

 الفصل السادس

 غذاء الطفل

 (23)مادة 
 بشأف إنشاء الهيئة العامة للغذاء كالتغذية ككافة االتفاقيات الدكلية 2013لسنة  (112)تسرم أحكاـ القانوف رقم 

 .الخاصة بالغذاء كالتغذية كالرضاعة الطبيعية التي أبرمتها الكويت ، كذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص بهذا القانوف 
 (24)مادة 

ال يجوز إضافة مواد ملونة أك حافظة أك أم إضافات غذائية إلى األغذية كالمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع 
كاألطفاؿ ، إال إذا كانت مطابقة للشركط كاألحكاـ كالتي يتم تحديدىا من قبل الجهات الحكومية المختصة على أف 

 :تكوف كفقان للضوابط التالية 
يجب أف تكوف أغذية األطفاؿ كأكعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة كمن الجراثيم المرضية التي تحددىا كزارة - أ

 .الصحة 
يحظر تداكؿ تلك األغذية كالمستحضرات أك اإلعبلف عنها بأم طريقة من طرؽ اإلعبلف إال بعد تسجيلها - ب

كالحصوؿ على ترخيص بتداكلها كبطريقة اإلعبلف عنها من كزارة الصحة ، كذلك كفقان للشركط كاإلجراءات التي يصدر 
 . بتحديدىا قرار من كزارة التجارة كالصناعة 

 .كتحدد البلئحة التنفيذية المواصفات القياسية لغذاء الطفل 
 (25)مادة 
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مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القوانين الخاصة بموافقة المواد الغذائية المستوردة كالقرارات المنفذة لها ، يجب لصق بطاقة 
تعريف على كل عبوة من األغذية التي تخضع ألحكاـ ىذا القانوف ، تكتب بصورة كاضحة كبارزة كسهلة القراءة كالفهم 

 .باللغة العربية ، كتتضمن المعلومات الضركرية لبلستعماؿ السليم للمنتج الغذائي 
 :كعلى كجو الخصوص يجب أف تتضمن البطاقة البيانات التالية 

 .اسم المنتج كعنوانو - 1
 .ملحوظػػػة تشير إلى أىمية الرضػػػاعة الطػػػبيعية كتفوقهػػا على أم منتج غذائي آخر - 2
بياف كجوب عدـ استعماؿ المنتج إال للضركرة الملحة كبمشورة أحد األطباء أك الفنيين العاملين في مجاؿ تغذية - 3

 .الرضع ، فيما يتعلق بالحاجة إلى استعمالو كالطريقة الصحية الستعمالو 
 .العناصر الداخلية في تركيب المنتج الغذائي كنسبة تركيب كل عنصر - 4
 .شركط التخزين المطلوبة - 5
 .رقم التشغيل كالدفعة كتاريخ اإلنتاج كتاريخ انتهاء صبلحية االستعماؿ- 6

كيجب في جميع األحواؿ أال توضع على العبوة أك بطاقة التعريف أم صورة لطفل أك أـ أك أية  نصوص توحي بمثالية 
 . استعماؿ أغذية الرضع

 الفصل السابع

 حماية الخاضع للسر المهني

 في رعاية الطفل صحيان 

  (26 )المادة 

كاجب إشعار مراكز حماية الطفولة بكتاب خطي إذا تبين لو أف - بما في ذلك الخاضع للسر المهني - على كل شخص 
 .ىناؾ ما يهدد صحة الطفل أك سبلمتو البدنية إذا كاف ذلك الشخص ممن يتولى بحكم مهنتو العناية باألطفاؿ كرعايتهم 

  (27 )المادة 

إذا تبين للمختصين في مركز حماية الطفل أف الحالة الصحية للطفل تستوجب إبقاءه في المستشفى ، كرفض كالداه أك 
متولي رعايتو أك من في حكمهم ذلك كجب على المختصين المشار إليهم اتخاذ ما يلـز لبقائو في المستشفى بالتنسيق 

 . مع الجهات المختصة ككفقان لئلجراءات المقررة قانونان 

  
  (28 )المادة 

إذا تم تبليغ الجهات المختصة بمعلومات كأمدتهم  (26)ال يسأؿ جزائيان أك مدنيان األشخاص الوارد ذكرىم في المادة 
 .بتقرير يفيد سوء المعاملة كاإلىماؿ على الطفل 

 (29)المادة 
كالمعتمد من المستشفى أك المركز الطبي - كما يرفق من أدلة مادية - يعتد بالتقرير الطبي المحرر من الطبيب المعالج 

 .المختص في شأف جميع حاالت التعدم كاإليذاء على الطفل في إثبات الواقعة أماـ المحكمة المختصة
     الباب الثالث

 الرعاية االجتماعية
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 الفصل األكؿ دكر الحضانة

 (30)مادة 
 بشأف دكر الحضانة الخاصة ، كذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص بهذا 2014لسنة  ( 22 )تسرم احكاـ القانوف رقم 

 .الفصل 
 (31)مادة 

يُعتبر داران للحضانة كل مكاف مناسب يخصص لرعاية األطفاؿ الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، كتخضع دكر الحضانة 
 . إلشراؼ كرقابة كزارة الشئوف االجتماعية كالعمل طبقان ألحكاـ ىذا القانوف 

 (32)مادة 
تتولى كزارة الشئوف االجتماعية كالعمل التفتيش الفني كاإلشراؼ المالي كاإلدارم على دكر الحضانة للتحقق من تنفيذ 

 . أحكاـ ىذا القانوف كالقرارات الصادرة تنفيذان لو 

 (33)مادة 
 .تعتبر السجبلت كالدفاتر التي تمسكها دكر الحضانة  أكراقان رسميةن ، كتطبق أحكاـ التزكير الواردة في قانوف الجزاء 

 الفصل الثاني

 في الرعاية البديلة

 (34)مادة 
 في شأف الحضانة العائلية في كل ما لم يرد بشأنو نص خاص في 1977لسنة  (82)تسرم أحكاـ المرسـو بالقانوف رقم 

 .ىذا الفصل
 (35)مادة 

يهدؼ نظاـ األسر البديلة إلى توفير الرعاية االجتماعية كالنفسية كالصحية كالمهنية لؤلطفاؿ كالذين حالت ظركفهم دكف 
كتحدد - أف ينشأكا في أسرىم الطبيعية ، كذلك بهدؼ تربيتهػػم تربيػػة سليمة كتعويضػػهم عما فقػػػدكه من عطػػػف كحػػناف 

 .البلئحة التنفيذية القواعد كالشركط المنظمة لمشركع األسر البديلة كالفئات المنتفعة بو 
 (36)مادة 

يعتبر نادم الطفل مؤسسة اجتماعية كتربوية تكفل توفير الرعاية االجتماعية لؤلطفاؿ بصفة عامة من سن السابعة إلى 
الخامسة عشرة عػػػن طريق شغل أكقات فراغهم بالوسائل كاألسػػػػاليب التربوية السليمة ، كيهدؼ النادم إلى تحقيق 

 :األغراض اآلتية 
 . رعاية األطفاؿ اجتماعيان كتربويان خبلؿ أكقات فراغهم في أثناء فترة اإلجازات كقبل بدء اليـو الدراسي كبعده - أ

استكماؿ رسالة األسرة كالمدرسة حياؿ الطفل كالعمل على مساعدة أـ الطفل العاملة لحماية األطفاؿ من اإلىماؿ - ب
 . البدني كالركحي ككقايتهم من التعرض للخطر

تهيئة الفرص للطفل لكي ينمو نموان متكامبلن من جميع النواحي البدنية كالعقلية كالوجدانية الكتساب خبرات - ج
 . كمهارات جديدة كالوصوؿ إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراتو الكامنة 

 . معاكنة األطفاؿ على زيادة تحصيلهم الدراسي - د

 . تقوية الركابط بين النادم كأسر األطفاؿ - ىػ
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تهيئة أسرة الطفل كمدىا بالمعرفة كنشر التوعية حوؿ تربية الطفل كعوامل تنشئتو كإعداده كفق األساليب التربوية - ك
 .الصحيحة 

 .كتبين البلئحة التنفيذية كيفية إصدار البلئحة النموذجية لنوادم الطفل 
 (37)مادة 

يقصد بمؤسسة الرعاية االجتماعية لؤلطفاؿ المحركمين من الرعاية األسرية ، كل دار إليواء األطفاؿ الذين ال يتجاكز 
أعمارىم ثماني عشرة سنة المحركمين من الرعاية األسرية بسبب اليتم أك تصدع األسر أك عجزىا عن توفير الرعاية 

 .األسرية السليمة للطفل 
كيجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كاف ملتحقان بالتعليم العالي إلى أف يتم تخرجو ، متى كانت الظركؼ التي أدت إلى 

 .التحاقو بالمؤسسة قائمة ، كاجتاز مراحل التعليم بنجاح 
 .كتبين البلئحة التنفيذية كيفية إصدار البلئحة النموذجية لتلك المؤسسات 

 الباب الرابع

 تعليم الطفل

 الفصل األكؿ

 حق الطفل في التعليم

  (38 )مادة 

 في شأف التعليم اإللزامي ، كذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص بهذا 1965لسنة  (11)تسرم أحكاـ القانوف رقم 
 .الباب
 (39)مادة 

 :إلى تحقيق الغايات التالية - كفق مراحل التعليم - يجب أف يهدؼ تعليم الطفل 
تنمية شخصية الطفل كمواىبو كقدراتو العقلية كالبدنية إلى أقصى إمكاناتها مع مراعاة تمكينو على التعلم باستقبللية - أ

 .ككيفية استخداـ األدكات التي تساعده على التفكير ككيفية استخداـ مهارات التفكير بالمعلومات 
 .تنمية احتراـ الحقوؽ كالحريات العامة لئلنساف - ب
 .تنمية احتراـ الطفل لذكيو كلهويتو الثقافية كلغتو كللقيم الدينية كالوطنية - ج
 . تنشئة الطفل على االنتماء للوطن كالبلد الذم يقيم بو كالوفاء لهما كعلى اإلخاء كالتسامح بين البشر - د

 .اعتماد أسلوب التعلم كمنح الطالب في جميع مراحلو التعليمية قدرة التعبير عن ذاتو - ىػ
ترسيخ قيم المساكاة بين األفراد كعدـ التمييز بينهم بسبب معتقد الدين أك الجنس أك العرؽ أك العنصر أك األصل - ك

 . االجتماعي أك اإلعاقة أك أم كجو آخر من أكجو التمييز

 . تنمية احتراـ البيئة الطبيعية كالمحافظة عليها - ز

تهيئة كإعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التبلـز بين الوعي بالحقوؽ كااللتزاـ - ف
 .بالواجبات 

 .تنمية قدرات كمهارات الطفل من خبلؿ مسارات التعليم الفني كالتقني - ؾ
 (40)مادة 
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من الدستور ، التعليم حق لجميع األطفاؿ كال يجوز حرمانهم منو كتكوف الوالية التعليمية  ( 40  )مع مراعاة أحكاـ المادة 
كفقان لما ىو منصوص عليو بقانوف األحواؿ الشخصية - على الطفل للحاضن سواء كاف األب أك األـ أك الوصي  أك القيم 

كتتولى كزارة التربية تسجيل الطفل بالمرحلة التعليمية التي -  كعلى ما يحقق مصلحة الطفل 1984لسنة  ( 51 )رقم 
 .تناسب سنو كبالنسبة لؤلطفاؿ مجهولي النسب تحل كزارة الشئوف االجتماعية كالعمل محل متولي الوالية التعليمية

 الفصل الثاني

 رياض األطفاؿ

 (41)مادة 
 .رياض األطفاؿ نظاـ تػػػربوم كتعليمي يحقق التنمية الشاملة ألطفاؿ ما قبل حلقة التعليم االبتدائي كيهيئهم لبللتحاؽ بها 

مع عدـ اإلخبلؿ باألحكاـ الخاصة بدكر الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث من ىذا القانوف ، تعتبر ركضة 
أطفاؿ كل مؤسسة تربوية لؤلطفاؿ قائمة بذاتها ككل فصل أك فصوؿ ملحقة بمدرسة ككل دار تقبل األطفاؿ كتقـو على 

 .من ىذا القانوف  ( 39 )األىداؼ المنصوص عليها في المادة 
 .كيصدر قرار من كزارة التربية بتحديد سن االلتحاؽ بمرحلة رياض االطفاؿ 

 (42)مادة 
تخضع رياض األطفاؿ لخطط كبرامج كزارة التربية كإلشرافها اإلدارم كالفني كالمالي ، كتحدد البلئحة التنفيذية 

 .مواصفاتها ككيفية إنشائها كتنظيم العمل فيها
  

 الفصل الثالث

 مراحل التعليم

 (43 )مادة 
 :تكوف مراحل التعليم قبل الجامعي على النحو التالي 

 . كتتكوف من مرحلتين المرحلة االبتدائية كالمرحلة المتوسطة: مرحلة التعليم األساسي كاإللزامي - 1

  .(العاـ كالموازم  )مرحلة التعليم الثانوم - 2

 . كيجوز إضافة مرحلة أخرل ، كذلك على النحو الذم تبينو البلئحة التنفيذية - 3

 (44)مادة 
لمن أتم مرحلة التعليم األساسي الحق في أف يواصل تعليمو في مرحلة أعلى ، كفقان للضوابط كالشركط التي تحددىا 

 .المرحلة التي يرغب في مواصلة تعليمو بها 
  (45 )مادة 

 .يهدؼ التعليم الثانوم إلى إنشاء مسارات للتعليم الفني كالتقني 
 الباب الخامس

 رعاية الطفل العامل كاألـ العاملة

 الفصل األكؿ

 في رعاية الطفل العامل
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 (46)مادة 
 بشأف العمل في القطاع األىلي ، كذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص بهذا 2010لسنة  (6)تسرم أحكاـ القانوف رقم 

 .الفصل 
 (47)مادة 

يحظر تشغيل كتدريب الطفل قبل بلوغو خمس عشرة سنة ميبلدية ، كما يحظر تشغيل الطفل في أم من أنواع األعماؿ 
 .أف تعرض صحة أك سبلمة أك أخبلؽ الطفل للخطر - بحكم طبيعتها أك ظركؼ القياـ بها - التي يمكن 

 (48)مادة 
- يجرل الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقو بالعمل للتأكد من أىليتو الصحية للعمل الذم يلحق بو ، كيعاد الفحص دكريان 

 . كذلك على النحو الذم تبينو البلئحة التنفيذية -  مرة على األقل كل سنة 

كفي جميع األحواؿ يجب أال يسبب العمل آالمان أك أضراران بدنية أك نفسية للطفل ، أك يحرمو من فرصتو في التعليم 
 .كالتركيح كتنمية قدراتو كمواىبو ، كيلـز صاحب العمل بالتأمين عليو كحمايتو من أضرار المهنة خبلؿ فترة عملو 

 .كتزداد إجازة الطفل العػػػامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أياـ ، كال يجوز تأجيلها أك حرمانو منها ألم سبب 
 (49)مادة 

ال يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليـو ، كيجب أف تتخلل ساعات العمل فترة أك أكثر لتناكؿ الطعاـ 
كتتحدد ىذه الفترة أك الفترات بحيث ال يشتغل الطفل أكثر من أربع - ال تقل في مجموعها عن ساعة كاحدة - كالراحة 

 .ساعات متصلة 
 . كيحظر تشغيل األطفاؿ ساعات عمل إضافية أك تشغيلهم في أياـ الراحة األسبوعية أك العطبلت الرسمية 

 .كفي جميع األحواؿ ال يجوز تشغيل األطفاؿ فيما بين الساعة السادسة مساءن كالسادسة صباحان 
 (50)مادة 

 :على صاحب العمل الذم يقـو بتشغيل طفل أك أكثر مراعاة اآلتي 
 . أف يعلق في مكاف ظاىر من محل العمل نسخة تحتوم على األحكاـ التي يتضمنها ىذا الفصل - 1

أف يحرر أكالن بأكؿ كشفان بالبيانات األساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديو ، يشتمل على اسمو كتاريخ - 2
ميبلده كطبيعة نشاطو كعدد ساعات عملو كفترات راحتو كمضموف الشهادة المثبتة ألىليتو للعمل ، كيقدـ الكشف 

 . للمختصين عند طلبو 

أف يبلغ كزارة الشئوف االجتماعية كالعمل بأسماء األطفاؿ الجارم تشغيلهم كأسماء األشخاص المنوط بهم مراقبة - 3
 .أعمالهم 

 . أف يقـو بتوفير سكن منفصل لؤلطفاؿ عن البالغين ، إذا اقتضت ظركؼ العمل مبيتهم - 4

أف يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديو من األطفاؿ كمقػػػدرتهم الصحية ، - 5
 . كيقدمػػػها عند الطلب ، كيعتبر صاحب العمل مسئوالن عن التأكد من سن األطفاؿ العاملين لديو

 .أف يوفر جميع احتياطات الصحة كالسبلمة المهنية كأف يدرب األطفاؿ العاملين على استخدامها - 6
 (51 )مادة 
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على صاحب العمل أف يسلم الطفل نفسو أك أحد كالديو أك المسئوؿ عن أجره أك مكافأتو ، كغير ذلك مما يستحقو 
 .التسليم مبرئان لذمتو كيكوف ىذا

 الفصل الثاني

 في رعاية األـ العاملة

 (52 )مادة 
منح األـ العاملة إجازة بدكف أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، كذلك بحد أقصى - بعد موافقة صاحب العمل - يجوز 

 .ثبلث مرات طواؿ خدمتها لديو 
 (53 )مادة 

على صاحب العمل الذم يستخدـ خمسين أمان عاملةن فأكثر في مكاف كاحد أف ينشئ داران للحضانة أك يعهد إلى دار 
 .للحضانة برعاية أطفاؿ العامبلت بالشركط كاألكضاع التي تحددىا البلئحة التنفيذية 

 (54 )مادة 
سواء كانت تعمل بصفو دائمة أك بطريق التعاقد - يجوز ، بعد موافقة رب العمل منح األـ العاملة في القطاع الخاص 

 . الحق في إجازة كضع مدتها شهرين بعد الوضع بأجر كامل كأربع شهور بنصف األجر بعد موافقة رب العمل - المؤقت 

كتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على األقل اعتباران من الشهر السادس للحمل كال يجوز تشغيلها 
 .ساعات عمل إضافية طواؿ مدة الحمل كحتى تاريخ الوضع 
 (55)مادة 

الحق في ساعتين يوميان لرضاعة طفلها - التي ترضع طفلها خبلؿ السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - يكوف لؤلـ العاملة 
 .كال يترتب على ذلك أم تخفيض في األجر 

 (56)مادة 
رفع دعول قضائية مستعجلة  ( 55) ،  ( 54 )يحق لؤلـ العاملػػػة عند مخػػػالفة صػػػػػػاحب العمػػػػػل أحكػػػػاـ المػػادتين 

 .للمطالبة بذلك
 الباب السادس

 حماية كتأىيل الطفل ذم اإلعاقة

 (57)مادة 
 بشاف حقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ، كذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص 2010لسنة  (8)تسرم أحكاـ القانوف رقم 

 .بهذا الباب 
 (58)مادة 

تكفل الدكلة كقاية الطفل من اإلعاقة كمن كل عمل من شأنو اإلضرار بصحتو أك بنموه البدني أك العقلي أك الركحي أك 
االجتماعي كتعمل على اتخاذ التدابير البلزمػػػػػػػة للكشف المبكر عن اإلعاقة كتأىيل كتشغيل المعاقين عند بلوغ سن 

 .العمل 
كتتخذ التدابير المناسبة إلسهاـ كسائل اإلعبلـ في برامج التوعية كاإلرشاد في مجاؿ الوقاية من اإلعاقة كالتبصير بحقوؽ 

 .األطفاؿ ذكم اإلعاقة كتوعيتهم كالقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع 
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 (59)مادة 
للطفل ذم اإلعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية كصحية كنفسية تنمي اعتماده على نفسو كتيسر اندماجو كمشاركتو في 

 . المجتمع

كللطفل ذم اإلعاقة الحق في التربية كالتعليم كفي التدريب كالتأىيل المهني في ذات المدارس كالمعاىد كمراكز التدريب 
 . المتاحة لؤلطفاؿ غير ذكم اإلعاقة ، كذلك فيما عدا الحاالت االستثنائية المتعلقة بطبيعة كنسبة اإلعاقة 

كفي ىذه الحاالت االستثنائية تلتـز الدكلة بتأمين التعليم كالتدريب في فصوؿ أك مدارس أك مؤسسات أك مراكز تدريب 
 :تتوافر فيها الشركط التالية - بحسب األحواؿ - خاصة 

 .أف تكوف مرتبطة بنظاـ التعليم النظامي كبنظاـ التدريب كالتأىيل المهني لغير ذكم اإلعاقة- أ
 .أف تكوف مبلئمة الحتياجات الطفل ذم اإلعاقة كقريبة من مكاف إقامتو - ب
كعلى كزارة - مهما كاف سنهم كدرجة إعاقتهم - أف توفر تعليمان أك تأىيبلن كامبلن بالنسبة لكل األطفاؿ ذكم اإلعاقة - ج

 .التربية تسجيل بعض الحاالت بعد إجراء االختبارات البلزمة 
 (60 )مادة 

للطفل ذم اإلعاقة الحق في التأىيل ، كيقصد بالتأىيل تقديم الخدمات االجتماعية كالنفسية الطبيعية كالتعليمية كالمهنية 
 .التي يلـز توفيرىا للطفل  ذم اإلعاقة كأسرتو لتمكينو من التغلب على اآلثار الناشئة عن عجزه

 .كتقدـ الدكلة خدمات التأىيل كاألجهزة التعويضية دكف مقابل 
 (61 )مادة 

 . تنشئ الهيئة العامة لشئوف ذكم اإلعاقة المعاىد كالمنشآت البلزمة لتوفير خدمات التأىيل لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة 

كيجوز لها الترخيص في إنشاء ىذه المعاىد كالمنشآت بالشركط كاألكضاع التي تحددىا البلئحة التنفيذية ، كلوزارة 
التربية أف تنشئ مدارس أك فصوالن لتعليم األطفاؿ ذكم اإلعاقة بما يتبلءـ كقدراتهم كاستعداداتهم ، كتحدد البلئحة 

 .التنفيذية شركط القبوؿ كمناىج الدراسة كنظم االمتحانات فيها 
 (62 )مادة 

شهادة لكل طفل ذم اإلعاقة تم تأىيلو كتبين - دكف مقابل أك رسـو - تسلم الجهات المشار إليها في المادة السابقة 
 .بالشهادة المهنة التي تم تأىيلو لها باإلضافة إلى البيانات األخرل ، كذلك على النحو الذم تبينو البلئحة التنفيذية 

 (63 )مادة 
تقـو جهات التأىيل بإخطار ديواف الخدمة المدنية كالقطاع األىلي كالنفطي بما يفيد تأىيػػل الطفػػػػل ذم اإلعاقة ، كيقيد 
الديواف أسماء األطفاؿ الذيػػن تم تأىيػػلهم في سجل خػػػاص كتسػػلم للطفل ذم اإلعاقػػة أك من ينػػوب عنو شهادة يحصل 

 .القيد دكف رسـو 
كيلتـز الديواف بمعاكنة ذكم اإلعاقة المقيدين لديو في االلتحاؽ باألعماؿ التي تناسب أعمارىم ككفايتهم كمحاؿ إقامتهم، 

 .كعلى جهة العمل إخطار الهيئة العامة لشئوف ذكم اإلعاقة ببياف شهرم عن األطفاؿ ذكم اإلعاقة الذين تم تشغيلهم 
 (64 )مادة 
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يصدر مدير عاـ الهيئة العامة لشئوف ذكم اإلعاقة كديواف الخدمة المدنية كالقطاع األىلي كالنفطي قراران بتحديد أعماؿ 
معينة بالجهاز اإلدارم للدكلة كالهيئات كالمؤسسات العامة كالشركات التي تملك الدكلة رأس مالها بالكامل ، تخصص 

 . لذكم اإلعاقة من األطفاؿ الحاصلين على شهادة التأىيل كذلك كفقان للقواعد المنظمة لذلك 
كتعفى من جميع أنواع الضرائب كالرسـو األجهزة التعويضية كالمساعدة كقطع غيارىا ككسائل كأجهزة إنتاجها ككسائل 

 .النقل البلزمة الستخداـ الطفل ذم اإلعاقة كتأىيلو 
 الباب السابع

 ثقافة الطفل

 (65 )مادة 
تكفل الدكلة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجاالتها من أدب كفنوف كمعرفة كربطها بقيم المجتمع في إطار 
التراث اإلنساني كالتقدـ العلمي الحديث ، كما تقـو الدكلة على كضع الخطط كالبرامج البلزمة لتنمية انتمائو لوطنو 

كالوفاء لو كاحترامو للحقوؽ كالحريات العامة لئلنساف كتنمية احترامو لذكيو كىويتو الثقافية كلغتو كللقيم الوطنية كالعمل 
 :على تنفيذىا كذلك من خبلؿ ما يلي 

 . توفير كسائل المعرفة كاالتصاؿ كإتاحة استخدامو للتقنيات الحديثة – أ

 . بث البرامج التعليمية الهادفة كنشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل كتوسيع مداركو - ب

تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية كالبحثية  كدكر النشر كالمكتبات العامة كالنوادم الثقافية  – ج
كالعمل على توفير الكتب كالوسائل التي ترفع من مستول كعي الطفل كتنمية معارفو كرعاية الموىوبين كتشجيعهم على 

 .االبتكار كاإلبداع 
 (66 )مادة 

يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادم ثقافة الطفل ، كتحدد البلئحة التنفيذية كيفية إنشاء ىذه 
 . المكتبات أك النوادم كتنظيم العمل بها 

 (67 )مادة 
يكوف حظر ما يعرض على األطفاؿ في دكر السينما كاألماكن العامة المماثلة كالمسرح طبقان للشركط كاألكضاع التي 

التي يصدر - تحددىا البلئحة التنفيذية ، كيحظر على مديرم دكر السينما كالمسرح كغيرىا من األماكن العامة المماثلة 
كعلى مستغليها كعلى المشرفين علػى إقامػػة الحفبلت كالمسئولين عن إدخاؿ - بتحديدىا قرار من كزارة اإلعبلـ 

الجمهور ، السماح لؤلطفاؿ بدخوؿ ىذه الدكر أك مشاىدة ما يعرض فيها إذا كاف العرض محظوران عليهم طبقان لما تقرره 
 .جهة االختصاص ، كما يحظر اصطحاب األطفاؿ عند الدخوؿ لمشاىدة ىذه الحفبلت 

 (68 )مادة 
على مديرم دكر السينما كالمسرح كغيرىا من األماكن العامة المماثلة أف يعلنوا في مكاف العرض كفي كافة كسائل 

الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاىدة العرض علػػػػى األطفاؿ ، كيكوف ذلك اإلعبلف بطريقة كاضحة ، كباللغتين العربية 
 . كاإلنجليزية 

 (69 )مادة 
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يصدر كزير اإلعبلـ قراران بتعيين الموظفين المخوؿ لهم حق مراقبة تطبيق ىذا القانوف كضبط ما يقع من مخالفات لو 
 .كتحرير المحاضر عنها كإحالتها للنيابة العامة 

 الباب الثامن

 الحماية الجزائية للطفل

 الفصل األكؿ

 تعريفات تشريعية

 (70 )مادة 
  كقانوف 1960لسنة  ( 16 )تسرم أحكاـ قانوف الجزاء رقم 

 . ، كذلك فيما لم يرد بشأنو نص خاص بهذا الباب1983لسنة  (3)األحداث رقم 
 (71 )مادة 

 :يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي 
: عدـ تقديم االحتياجات األساسية للطفل من قبل أحد كالديو أك الشخص الذم يقـو برعايتو في مجاالت : اإلىماؿ -1

، مما  (ألسباب غير قلة اإلمكانيات  )الصحة ، التعليم ، التطور العاطفي ، التغذية ، المسكن ، كالظركؼ الحياتية اآلمنة 
يؤدم إلى اإلخفاؽ في الرقابة المناسبة كحماية الطفل من األذل كيؤثر على تطوره الجسدم كالعقلي كالعاطفي 

 :كاالجتماعي كاألخبلقي ، كمن أمثلتو 
  .(مثل التطعيمات)عدـ تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل - 

 .عدـ الحصوؿ على العناية الطبية البلزمة عند مرض الطفل في الوقت المناسب- 
 .عدـ توفير الطعاـ أك الكساء المبلئمين - 
 .عدـ توفير بيئة منزلية آمنة من المخاطر - 
 .عدـ إلحاؽ الطفل بالمدرسة أك عدـ االنتظاـ بها - 
 .عدـ توفير الدعم النفسي كالعاطفي - 
قد تكوف نتيجة للضرب ، الهز ، الركل ،  )التعدم على الطفل الػػذم ينتػػج عنػو أذية جسدية : اإلساءة الجسدية - 2

كقد ال يتعمد المتعدم إيذاء الطفل كلكن تحدث اإلصابة بسبب شدة العقاب أك  (العض ، الحرؽ ، الخنق ، التسميم 
 .بسبب اإلىماؿ الشديد

 :سلوؾ تدميرم للنفس يقـو بو المتعدم على الطفل كيشمل  : (العاطفية  )اإلساءة النفسية - 3
الرفض ،العزؿ، الترىيب ، التجاىل ، االىانة ، تقييد حريتو ، تحميلو مسؤكليات تفوؽ قدراتو ، ممارسة التمييز ضده ، أك 

أم شكل من أشكاؿ التعامل السيئ المبني على الكره كالرفض كالذم يؤدم بدكره أذل في تطوير الطفل الجسدم 
 .كالعقلي كالعاطفي كاألخبلقي كاالجتماعي 

تعرض الطفل ألم أنشطة أك سلوكيات جنسية من ممارسات الراشدين من قبل شخص بالغ : اإلساءة الجنسية -4
كتشمل الممارسة ذات الطبيعة الجنسية بالفم أك اللمس أك االحتضاف أك اإليبلج لؤلعضاء التناسلية أك أم جزء من 
أجزاء الجسم أك استخداـ أداة ، أك التحرش اللفظي كما تشمل استغبلؿ الطفل في أغراض الدعارة أك إنتاج الصور 

 .العارية أك استغبللو ألغراض جنسية عبر كسائل االتصاؿ الحديثة مثل اإلنترنت
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ىو المتخصص بالنظريات العملية الذم يقـو بتشخيص الحاالت التي تعاني من اضطرابات نفسية : المعالج النفسي - 5
 .مختلفة ككضع الخطط العبلجية لها 

ىو الشخص الحاصل على مؤىل علمي في الخدمة االجتماعيػة أك علـو : األخصائي االجتماعي كالنفسي الطبي -6
النفػس كقد تػم تأىيلو علميان كفنيا في جامعات مختلفة ، كىو المسئوؿ المهني عن جميع عمليات الخدمة االجتماعية 

 .كالنفسية الطبية داخل المؤسسات الصحية كالتأىيلية 
ىو فريق متخصص بالتعامل مع حاالت االشتباه الناتجة عن سوء معاملة الطفل كيأخذ : فريق حماية الطفل - 7

اإلجراءات البلزمة لحمايتهم ، كيتكوف الفريق من أطباء أطفاؿ كباطنية كممرض كأخصائي اجتماعي كمعالج نفسي كضابط 
 .من اإلدارة العامة لؤلدلة الجنائية تابع لوزارة الداخلية 

     الفصل الثاني

    الحماية من أخطار المركر

 (72)مادة 
 .ال يجوز منح الطفل ترخيصان بقيادة أم مركبة آلية 

 (73)مادة 
ال يجوز قيادة الدراجات النارية في الطريق العاـ أك المركبات البحرية ككسائل الترفيو الجوية لمػػن تقل سنو عن سبعة عشر 

 .عامان ، كيكوف متولي أمر الطفل مسئوالن عما ينجم عن ذلك مػػػػػػن أضرار للغير كللطفل نفسو 
كال يجوز لمؤجرم دراجات الركوب النارية كالبحرية كُعمالهم تأجيرىا في الطريق العاـ لمن تقل سنو عن سبعة عشر عامان ، 

  .كإال كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير كللطفل نفسو

 (74)مادة 
يجب على قائد المركبة أف يحافظ على سبلمة الطفل أثناء القيادة كربط حزاـ األماف كإبقائو في المقاعد الخلفية ما لم يجاكز 
عشر سنوات ، كفي حاؿ إصابة الطفل بسبب عدـ جلوسو في المقاعد الخلفية كربط حزاـ األماف كيعتبر ناتج عن إىماؿ قائد 

 .المركبة يعاقب بعقوبة الحبس مدة ال تجاكز ستة أشهر كغرامة ال تجاكز خمسمائة دينار أك بإحدل ىاتين العقوبتين 
 (75)مادة 

ال يجوز سفر الطفل الى خارج الببلد إال بموافقة كلي أمر الطفل أك الحاضن أك متولي رعايتو أك من في حكمهم كفق ضوابط 
 .تحددىا كزارة الداخلية 

       الفصل الثالث

 حماية الطفل من التعرض للخطر

 (76 )مادة 
يعد الطفل معرضان للخطر ألم شكل من أشكاؿ األذل الجسدم أك النفسي أك العاطفي أك الجنسي أك اإلىماؿ أك إذا كجد 

 :في حالة تهدد سبلمة التنشئة الواجب توافرىا لو ، كذلك في أم من األحواؿ اآلتية 
 . إذا تعرض أمنو أك أخبلقو أك صحتو أك حياتو للخطر - 1

إذا كانت ظركؼ تربيتو في األسرة أك المدرسة أك مؤسسات الرعاية أك غيرىا من شأنها أف تعرضو للخطر أك كاف -2
 . معرضان لئلىماؿ أك لئلساءة أك العنف أك االستغبلؿ أك التشرد 
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 .من حقو كلو بصفة جزئية في حضانة أك رؤية أحد كالديو أك من لو الحق في ذلك - بغير مسوغ - إذا حـر الطفل - 3
 .إذا تخلى عنو الملتـز باإلنفاؽ عليو أك تعرض لفقد كالديو أك أحدىما أك تخليهما أك متولي أمره عن المسئولية قبلو - 4
 .إذا حـر الطفل من التعليم األساسي أك تعرض مستقبلو التعليمي للخطر- 5
إذا تعرض داخل األسرة أك المدرسة أك مؤسسات الرعاية أك غيرىا للتحريض على العنف أك األعماؿ المنافية - 6

لآلداب أك األعماؿ اإلباحية أك االستغبلؿ التجارم أك التحرش أك االستعماؿ غير المشركع للكحوليات أك المواد 
 .المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية

 (77 )مادة 
 :تنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدكلة تتبع المجلس األعلى لشئوف األسرة ، كتختص بالتالي 

سواء تقدـ بها الطفل بنفسو أك  (76)تلقي الشكاكل عن حاالت تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة - أ
 .متولي رعايتو أك أحد ذكيو أك أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل

 .اتخاذ كل ما يلـز من إجراءات لمعالجة األطفاؿ المعرضين ألم نوع من أنواع األذل- ب
حتى يعاد تأىيلهم كيتمكنوا من رعاية - مسببي األذل للطفل - اتخاذ كل ما يلـز من إجراءات لمعالجة ذكم الطفل -ج

 .طفلهم ، كمن ثم يتمكن الطفل كذكيو من االندماج في المجتمع 
إجػػراء الدراسات كالبحوث البلزمة لحاالت تعرض الطفل ألم نوع من أنواع األذل ، كتقويم أكضاعو في مختلف - د

 .الجوانب االقتصادية كالصحية كالتربوية كالثقافية كالتعليمية بهدؼ رعاية الطفل كاتخاذ اإلجراءات المناسبة لذلك 
إنشاء سجل خاص تقيد فيو كل حاالت تعرض الطفل لؤلذل من أم جهة كانت كيكوف كل ما يدكف في ىذا السجل - ىػ

سريان ال يجوز إفشاؤه أك االطبلع عليو إال بإذف من النيابة العامة أك اإلدارة  العامة للتحقيقات أك المحكمة المختصة 
 .بحسب األحواؿ

كضع الخطط كالبرامج الكفيلة بوقاية الطفل كحمايتو من األذل كاإلشراؼ على تنفيذىا بالتنسيق مع كافة الجهات - ك
 .المعنية بشأف حماية الطفل 

 .توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاكل المتعلقة بحاالت تعرض الطفل للخطر - ز
كيجب أف يضم كل مركز من ىذه المراكز متخصصين نفسيين كاجتماعيين كأطباء كقانونيين، كما يجب أف يشكل جهاز 

ممثلين من كزارة الصحة كالداخلية كالتربية كالشئوف االجتماعية - إضافة لهؤالء المتخصصين - إدارم يضم في عضويتو 
 .كالعمل كممثلين من جمعيات نفع عاـ المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل كمتابعتو دكريان 

 (78 )مادة 
تقـو مراكز حماية الطفولة في بحث مدل جدية الشكول كالفحص على إزالة أسبابها ، كذلك عن طريق مقابلة الطفل أك 
متولي رعايتو أك ذكيو أك خبلفهم للتحقيق معهم حوؿ الشكول ، كلها حق االنتقاؿ إلى محل إقامة الطفل كمتابعتو دكريان، 
أك التحفظ على الطفل أك إحالتو إلى جهات االختصاص إذا كانت حالتو تستدعي ذلك، كفى حاؿ تسليم الطفل إلى كلي 

أمره أك متولي رعايتو يتعهد بعدـ تعريضو للخطر فإذا تكرر األذل على الطفل أك عجز المركز عن معالجة الشكول أك 
شكلت الواقعة جريمة يرفع المركز تقريران إلى نيابة األحداث أك التوصية لدل المحكمة التخاذ البلـز ، كذلك كلو مع 

 .مراعاة سرية بيانات كاسم الشخص المبلغ 
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كعلى كل من علم بتعرض الطفل للخطر أف يقدـ إليو ما في مكنتو من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أك زكالو 
 .عنو 

 (79 )مادة 
 :تقـو مراكز حماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير كاإلجراءات اآلتية 

إبقاء الطفل في عائلتو مع التزاـ األبوين باتخػػػاذ اإلجراءات البلزمة لرفع الخطر المحدؽ بو كذلك في آجاؿ محددة - 1
 .كرىن رقابػػػة دكرية من مراكز حماية الطفولة 

إبقاء الطفل في عائلتو مع تنظيم طرؽ التدخل االجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات االجتماعية كالتربوية - 2
 . كالصحية البلزمة للطفل كعائلتو كمساعدتها 

إبقاء الطفل في عائلتو مع أخذ االحتياطيات البلزمة لمنع كل اتصاؿ بينو كبين األشخاص الذين من شأنهم أف - 3
 .يتسببوا لو فيما يهدد صحتو أك سبلمتو البدنية أك المعنوية 

التوصية لدل المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتان مركز حماية الطفل التابع لمنطقة سكنو لحين زكاؿ الخطر ، - 4
 .كيقـو المركز بعبلجو صحيان كنفسيان كاجتماعيان طبقان لئلجراءات المقررة في ىذا القانوف 

التوصية لدل المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة البلزمة لوضع الطفل في أحد مراكز حمايػػة الطفولػػة التابعة - 5
لمنطقة سكنو لعبلجو كإعادة تأىيلو للمدة البلزمة حتى زكاؿ الخطر عنو ككذلك عبلج ذكيو مسببي األذل كإعادة 

 .تأىيلهم
إلى المحكمة المختصة للنظر في الحكم على المسئوؿ عن الطفل بنفقة كقتية ، - عند االقتضاء - أف ترفع األمر - 6

 .كيكوف حكم المحكمة في ذلك كاجب التنفيذ كال يوقفو الطعن فيو 
في حاالت الخطر المحدؽ تقـو مراكز حماية الطفولة التابعة لمنطقة سكن الطفل باتخاذ ما يلـز من إجراءات - 7

عاجلو إلخراج الطفل من المكاف الذم يتعرض فيو للخطر كنقلو إلى مكاف آمن بما في ذلك االستعانة برجاؿ الشرطة 
 . عند االقتضاء 

 .كيعتبر خطران محدقان كل عمل يهدد حياة الطفل أك سبلمتو البدنية أك المعنوية على نحو ال يمكن تبلفيو بمركر الوقت 
 .كتقـو مراكز حماية الطفل بصفة دكرية بمتابعة إجراءات كنتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأف الطفل 

كلها أف توصي عند االقتضاء بإعادة النظر في ىذه التدابير كتبديلها أك كقفها بما يحقق قدر اإلمكاف إبقاء الطفل في 
 .محيطو العائلي كعدـ فصلو عنو إال كمبلذ أخير ، كألقصر فترة زمنية ممكنو ، كإعادتو إليو في أقرب كقت 

     الباب التاسع

     المعاملة الجزائية للمعتدم على الطفل

 (80)مادة 
مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقوبة أشد ينص عليها قانوف آخر ، يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز سنة كبغرامة ال تقل عن ألفي 

 دينار كويتي أك بإحدل ىاتين العقوبتين كل شخص يمنع تمكين الطفل من الحصوؿ    

 .من ىذا القانوف  (6)ك  ( 3 ) على حقوقو الواردة بالمادتين 
 (81)مادة 
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من ىذا القانوف بغرامة ال تقل عن خمسمائة   (17 ، 16، 14 ، 13 ، 12 ، 11)يعاقب علػػػى مخالفػػػة أحكػػاـ المواد 
 . دينار كال تجاكز الخمسة آالؼ دينار 

 (82)مادة 
دكف اإلخبلؿ بأية عقوبة أشد نص عليها قانوف آخر ، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة كبغرامة ال تقل عن مائة دينار 
كال تزيد على خمسمائة دينار أك بإحدل ىاتين العقوبتين ، كل من أدلى عمدان ببياف غير صحيح من البيانات التي يوجب 

 .القانوف ذكرىا عند التبليغ عن المولود
 (83 )مادة 

مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقوبة أشد ينص عليها قانوف آخر ، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر كغرامة ال تزيد 
على ألف دينار أك بإحدل ىاتين العقوبتين كل كلي أمر أك كصي أك مكلف قانونان برعاية الطفل لم يبادر إلى تحصينو 

بالطعـو كاألمصاؿ كاللقاحات ضد األمراض المعدية كأمراض الطفولة كفقان للنظم كالتعليمات الصادرة من الجهات الطبية 
 . المختصة 

  (84 )مادة 

 ( 24 )مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقوبة أشد ينص عليها قانوف آخر ، يعاقب كل من خالف أم حكم من أحكاـ المادة رقم 
كفي جميع . بالحبس لمدة ال تزيد على ستة أشهر كبغرامة ال تزيد على خمسة آالؼ دينار أك بإحدل ىاتين العقوبتين 

 .األحواؿ يحكم بمصادرة المواد الغذائية كاألكعية كأدكات اإلعبلف موضوع الجريمة 
 (85 )مادة 

 .من ىذا القانوف بغرامة ال تقل عن مائتي دينار كال تزيد على خمسمائة دينار  (53)يعاقب كل من يخالف أحكاـ المادة 
 .كتتعدد الغرامة بتعدد العماؿ الذين كقعت في شأنهم المخالفة ، كفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل 

 (86)مادة 
لغير ذم اإلعاقة دكف مقتضى ، كيعاقب على  (64)يحظػػر استخداـ األجهزة كالوسائل المنصوص عليها في المادة 

مخالفة ذلك بالحبس مدة ال تزيد على سنة كغرامة ال تقل عن مائتي دينار كال تجاكز الخمسة آالؼ دينار أك بإحدل 
 .ىاتين العقوبتين كمصادرة تلك األجهزة

 (87)مادة 
يحظر نشر أك عرض أك تداكؿ أم مطبوعات أك مصنفات فنية مرئية أك مسموعة أك الكتركنيػػػة خاصػػػة بالطفل تخاطب 

غرائزه الدنيا ، أك تزين لو السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أك يكوف من شأنها تشجيعو على االنحراؼ ، كيعاقب على 
مخالفة ىذا الحظر بالحبس مدة ال تزيد على سنة كالغرامة التي ال تجاكز خمسة آالؼ دينار ، أك بإحدل ىاتين 

 .العقوبتين
 (88)مادة

مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقوبة أشد ينص عليها قانوف آخر ، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين كال تزيد على ثبلث 
سنوات كبغرامة ال تقل عن عشرة آالؼ دينار كال تجاكز خمسين ألف دينار كل من استورد أك صدر أك أنتج أك أعد أك 

عرض أك طبع أك ركج أك حاز أك بث أم أعماؿ إباحية يشارؾ فيها أطفاؿ أك تتعلق باالستغبلؿ الجنسي للطفل ، كيحكم 
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بمصادرة األدكات كاآلالت المستخدمػة في ارتكاب الجريمة كاألمػػػواؿ المحصلة منها ، كغلق األماكن محل ارتكابها ، 
 .كذلك كلو مع عدـ اإلخبلؿ بحقوؽ الغير حسني النية 

 :كما يعاقب بذات العقوبة كػػػػػل من 
استخداـ الحاسب اآللي أك االنترنت أك شبكات المعلومات أك الرسـو المتحركة أك غيرىا من الوسائل إلعداد أك – أ

لحفظ أك لمعالجة أك لعرض أك لطباعة أك لنشر أك لتركيج أنشطة أك أعماؿ إباحية تتعلق بتحريض األطفاؿ أك استغبللهم 
 . في الدعارة كاألعماؿ اإلباحية أك التشهير بهم أك بيعهم 

استخداـ الحاسب اآللي أك االنترنت أك شبكات المعلومات أك الرسـو المتحركة لتحريض األطفاؿ على االنحراؼ - ب
أك لتسخيرىم في ارتكاب جريمة أك على القياـ بأنشطة أك أعماؿ غير مشركعة أك منافية لآلداب ، كلو لم تقع الجريمة 

 .فعبلن ن 
 (89)مادة 

بالغرامة التي ال تقل عن مائة دينار كال تزيد على خمسمائة دينار كل من منح  (72)يعاقب على مخالفة أحكاـ المادة 
 . طفبلن ترخيصان بقيادة أم مركبة آلية 

 (90)مادة 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثبلثة أشهر كبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار كال تزيد عن ثبلثة آالؼ دينار أك بإحدل 

ىاتين العقوبتين كل من أجَّر للطفل أك مكَّنو على أم نحو من قيادة مركبة آلية ، كيجوز للمحكمة إيقاؼ رخصة المركبة لمدة 
ال تزيد على ثبلثة أشهر ، كإيقاؼ رخصة المكاف المخصص للتأجير لذات المدة ، كفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء 

 .رخصة المكاف أك غلقو إف لم يكن مرخصان بو 
 (91)مادة 

مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقوبة أشد ينص عليها قانوف آخر ، يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز سنو كبغرامة مالية ال تتجاكز ألفي 
دينار أك بإحدل ىاتين العقوبتين كل من مارس ضد طفل أم شكل من أشكاؿ العنف كاإلساءة النفسية كاإلىماؿ كالقسوة 

  .كاالستغبلؿ

 (92)مادة 
مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقوبة أشد ، نص عليها قانوف آخر ، يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالؼ دينار كويتي كال تتجاكز 
خمسين ألف دينار كل من نشر أك أذاع بأحد أجهزة اإلعبلـ أم معلومات أك بيانات ، أك أم رسـو أك صور تتعلق بهوية 

 .الطفل حاؿ عرض أمره على الجهات المعنية باألطفاؿ المعرضين للخطر أك المخالفين للقانوف 
 (93)مادة 

يحـر األب أك متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدكلة إذا صدر ضده حكم نهائي بإدانتو بجريمة من 
 .الجرائم الواقعة على الطفل 

 (94)مادة 
تضاعف العقوبة المقررة ألم جريمة إذا كقعت على طفل ، إذا ارتكبها أحد كالديو أك من لو الوالية أك الوصاية أك المسئوؿ 

 .عن مبلحظتو كتربيتو أك من لو سلطة عليو ، أك كاف خادمان عند من تقدـ ذكرىم 
     أحكاـ ختامية
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 (95) مادة 
 .يصدر مجلس الوزراء البلئحة التنفيذية لهذا القانوف خبلؿ ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 (96)مادة 
  .يلغى كل حكم يتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف

 (97)مادة 
،  ( 95 )تنفيذ ىذا القانوف ، كمع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ المادة - كل فيما يخصو - على رئيس مجلس الوزراء كالوزراء 

 .يعمل بو بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
                                                    أمير الكويت

                                     صباح األحمد الجابر الصباح
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