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قانون حقوق الطفل
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٢       -العودة لفهرس القانون

   القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ 
يف شأن حقوق الطفل

  بعد االطالع عى الدستور 
- وعــى القانــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ بإصــــدار قانــون اجلــزاء والقوانــني املعدلــة لــه 

،
ــامت  ــراءات واملحاك ــون اإلج ــدار قان ــنة ١٩٦٠ بإص ــم )١٧( لس ــون رق ــى القان - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــة والقوان اجلزائي
- وعــى القانــون رقــم )١١( لســنة ١٩٦٥ يف شــأن التعليــم اإللزامــي والقوانــني املعدلــة 

لــه ،
- وعى القانون رقم )٣٦( لسنة ١٩٦٩ يف شأن تنظيم قيد املواليد والوفيات،

- وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لســنة ١٩٧٦ يف شــأن املــرور والقوانــني املعدلــة 
لــه ،

- وعى املرسوم بالقانون رقم )٨٢( لسنة ١٩٧٧ يف شأن احلضانة العائلية ،
- وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٧٩ يف شــأن اخلدمــة املدنيــة والقوانــني 

املعدلــة لــه ،
- وعــى املرســوم بالقانــون رقــم )٢٥( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب البــرشي 

وطــب األســنان واملهــن املعاونــة هلــام ،
- وعى القانون رقم )٣( لسنة ١٩٨٣ يف شأن األحداث ،

- وعــى القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ يف شــأن األحوال الشــخصية والقوانني املعدلة 
، له 

- وعــى القانــون رقــم )٣٨( لســنة ٢٠٠٢ يف شــأن تنظيــم اإلعــالن عــن املــواد املتعلقــة 
بالصحــة ،

- وعى القانون رقم )٣( لسنة ٢٠٠٦ بشأن املطبوعات والنرش ،
- وعــى القانــون رقــم )٦٢( لســنة ٢٠٠٧ يف شــــأن قمــع الغــش يف املعامــالت التجاريــة 

،
ــني  ــيل والقوان ــاع األه ــل بالقط ــأن العم ــنة ٢٠١٠ يف ش ــم )٦( لس ــون رق ــى القان - وع

ــه ، ــة ل املعدل
- وعــى القانــون رقــم )٨( لســنة ٢٠١٠ بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

والقوانــني املعدلــة لــه ،
- وعــى القانــون رقــم )٩١( لســنة ٢٠١٣ بشــأن مكافحــة االجتــار باألشــخاص وهتريب 

، املهاجرين 
- وعــى القانــون رقــم )١١٢( لســنة ٢٠١٣ بشــأن إنشــاء اهليئــة العامــة للغــذاء والتغذيــة 

،
- وعى املرســوم رقم )٤٠١( لســنة ٢٠٠٦ بشــأن إنشــاء املجلس األعى لشــئون األرسة 

وتعديالته ،
 -
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١
تعريفات :

يف هــذا القانــون - مــا مل يقتــض الســياق معنــى آخــر - تكــون للمصطلحات اآلتيــة املعاين 
املبينــة أمــام كل منها :

- الوزير املختص : الوزير الذي حيدده جملس الوزراء .
- املجلس : املجلس األعى لشئون األرسة .

- اجلهات احلكومية : الوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات واملؤسسات العامة .
- الطفل : كل من مل يتجاوز عمره الثامين عرشة سنة ميالدية كاملة.

 املادة ٢
يتم تصنيف األطفال وفقًا للفئات التالية :
١- منذ امليالد وحتى عمر أربع سنوات.

٢- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
ــم  ــه رأي ويت ــه يف عمــر يكــون ل ــار أن ــى مخــس عــرشة ســنة باعتب ٣- ســبع ســنوات حت

ــه إن اســتلزم األمــر . ســامعه واألخــذ ب
٤- مخــس عــرشة ســنه حتــى ثــامين عــرشة ســنة يســمح هلــم بالعمــل وفــق قانــون العمــل 

بــرشوط وضوابــط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة امليالد أو البطاقة املدنية .

 املادة ٣
يكفل هذا القانون للطفل كافــــة احلقــــــوق األساسية ، بام يف ذلك :

أ- حــق الطفــل يف احليــاة والبقــاء والنمو يف كنف أرسة متامسكــــة ومتضامنــــة ويف التمتع 
بمختلــف التدابــري الوقائيــة ، ومحايتــه مــن كافــة أشــكال العنــف أو الــرضر أو اإلســاءة 
البدنيــة أو املعنويــة أو اجلنســية أو اإلمهــال أو التقصــري ، أو غــري ذلــك مــن أشــكال إســاءة 

املعاملــة واالســتغالل .
ب- احلامية من أي نوع من انواع التمييز بني االطفال - بسبب

حمــل امليــالد أو الوالديــن أو اجلنــس أو الديــن أو العنــر أو اإلعاقــة أو أي وضــع آخــر 
- وتأمــني املســاواة الفعليــة بينهــم يف االنتفــاع بكافــة احلقــوق .

ج- حــق الطفــل القــادر عــى تكويــن آرائــه اخلاصــة يف احلصــول عــى املعلومــات التــي 
متكنــه مــن تكويــن هــذه اآلراء ويف التعبــري عنها ، واالســتامع إليــه يف مجيع املســائل املتعلقة 

بــه ، بــام فيهــا اإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة ، وفقــًا ملــا حيــدده القانــون .
ــن يف  ــل أو م ــة الطف ــويل رعاي ــة أو مت ــن أو احلاضن ــل أو احلاض ــر الطف ــويل أم ــق ل د- حي
حكمهــم اســتخراج كافــة املســتندات الرســمية والثبوتيــة اخلاصــة بالطفــل والقيــام بــأي 

إجــراء إداري أمــام كافــة اجلهــات الرســمية نيابــة عــن الطفــل.
ــة  ــراءات املتعلق ــرارات واإلج ــع الق ــة يف مجي ــه األولوي ــل ومصاحل ــة الطف ــون حلامي وتك

ــا . ــا أو تبارشه ــي تصدره ــة الت ــت اجله ــًا كان ــة ، أي بالطفول
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤
للطفــل احلــق يف نســبه إىل والديــه الرشعيــني والتمتــع برعايتهــام ولــه احلــق يف إثبات نســبه 

الرشعــي إليهــام ، وفقــًا ملــا يقــرره القانــون حتــى بعــد بلوغه ســن الرشــد .

 املادة ٥
لكــــل طفـــــل احلـــــق فــــــي أن يكــــون لـــــه اســــم يميزه ، وال جيوز أن يكون االسم له 
معنــى حيــط مــن شــأنه وقــدره ويســبب لــه احلــرج فيــام بــني أقرانــه ، ويســجل هــذا االســم 

عنــد امليــالد يف ســجالت املواليــد وفقــًا ألحــكام قيــد املواليــد هلــذا القانــون .

 املادة ٦
١- يتمتــع كل طفــل بجميــع احلقوق وعى األخــص حقه يف الرضاعــة واحلضانة واملأكل 
وامللبــس واملســكن ورؤيــة والديــه ورعايــة أموالــه ، وفقــًا للقوانــني اخلاصــة باألحــوال 

الشخصية.
٢- لــكل طفــل احلــق يف احلصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة واالجتامعيــة وعــالج 
األمــراض ، وتتخــذ الدولــة كافــة التدابــري لضــامن متتــع األطفــال بأعى مســتوى ممكن من 
الصحــة ، وتكفــل الدولــة تزويــد الوالدين والطفل ومجيــع قطاعات املجتمــع باملعلومات 
األساســية املتعلقــة بصحــة الطفــل وتغذيتــه ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة ومبــادئ حفــظ 
ــذه  ــن ه ــادة م ــاعدات يف اإلف ــوادث ، واملس ــن احل ــة م ــة والوقاي ــالمة البيئ ــة وس الصح

املعلومــات .
٣- تكفل الدولة للطفل - يف مجيع املجاالت - حقه يف بيئة

ــارة  ــات الض ــاء املامرس ــة إللغ ــري الفعال ــع التداب ــاذ مجي ــة ، واخت ــة ونظيف ــة وصحي صاحل
ــه . بصحت

٤- مــع مراعــاة واجبــات وحقــوق متــويل رعايــة الطفــل وحقــه يف التأديــب البســيط غــري 
ــار أو  ــي ض ــيس أو عاطف ــدين أو نف ــذاء ب ــدًا ألي إي ــل عم ــرض الطف ــر تع ــؤذي ، حيظ امل

ممارســة ضــارة أو غــري مرشوعــة .
٥- تكفــل الدولــة أولويــة احلفــاظ عــى حيــاة الطفــل وتنشــئته تنشــئة ســاملة آمنــة تكفــل 

احــرتام حقوقــه يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث واحلــروب .

املادة ٧
تــري أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم ) ٢٥ ( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب 
البــرشي وطــب األســنان واملهــن املعاونــة هلــام ، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف 

هــذا البــاب .
 

املادة ٨
ــد  ــة التولي ــة مهن ــني املرخصــني مــن وزارة الصحــة مزاول ــاء البرشي ال جيــوز لغــري األطب
بــأي صفــة عامــة كانــت أو خاصــة ، إال ملــن كان مرخصــًا لــه بمزاولــة هــذه املهنــة مــن 

ــاء املختصــني. ــإرشاف مــن األطب وزارة الصحــة ب



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٩
تــري أحــكام القانــون رقــم ) ٣٦ ( لســنة ١٩٦٩ يف شــأن تنظيــم قيــد املواليــد والوفيات 

، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصل.

املادة ١٠
جيــب التبليــغ عــن املواليــد خــالل واحــد وعرشيــن يومــًا مــن تاريــخ حــدوث الــوالدة - 
مــا عــدا احلــاالت اخلاصــة التــي تســتدعي تقريــرًا طبيــًا - ويكــون التبليــغ عــى النمــــوذج 
املعـــــد لذلــك مــن قبــل وزارة الصحــة ، وعــى وزارة الصحــة إبــالغ اهليئــة العامــة 

للمعلومــات املدنيــة خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ التبليــغ بالــوالدة .

 املادة ١١
األشخاص املكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم :

أ- والد الطفل إذا كان حارضًا .
ب- والــدة الطفــل ، رشيطــة إثبــات العالقــة الزوجيــة عــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة 

التنفيذيــة .
ج- ويل األمر الرشعي .

د- مديــرو املستشــفيات واملراكــز الصحيــة واملؤسســات اإلصالحيــة وغريهــا مــن 
ــوالدات. ــا ال ــع فيه ــد تق ــي ق ــن الت األماك

ويسأل عن عــــــدم التبليغ فـــــــي املــــــواعيد املقـــــــررة املكـــــــلفون به ، والجيوز قبول 
التبليــغ مــن غــري األشــخاص الســابق ذكرهــم .

جيــب عــى األطبــاء املختصــني إعطاء شــهادة بــام جيرونه مــن والدات تؤكد صحــة الوالدة 
ــهادات  ــدار ش ــة إص ــى وزارة الصح ــب ع ــام جي ــه ، ك ــود ونوع ــم أم املول ــا واس وتارخيه

بنفــس املضمــون بعــد توقيــع شــهادة الكشــف الطبــي للمولــود.

 املادة ١٢
جيب أن تشتمل شهادة امليالد عى البيانات اآلتية :

أ- يوم الوالدة وتارخيها ونوع الوالدة )فردي أو توأم ( .
ب- نوع الطفل ) ذكر أو أنثى ( واسمه ولقبه.

ج- اسم الوالدين ولقبهام وجنسيتهام وديانتهام وحمل إقامتهام .
ه- أي بيانــات أخــرى يضيفهــا وزيــر الداخليــة - بقــرار منــه- باالتفاق مع وزيــر الصحة 

واهليئــة العامة للمعلومــات املدنية .
 

 املادة ١٣
عــى وزارة الصحــة إصــدار شــهادة امليــالد عــى النمــوذج املعــد لذلــك عنــد قيــد الواقعــة 
ــلم  ــون . وتس ــذا القان ــن ه ــابقة م ــادة الس ــا يف امل ــوص عليه ــات املنص ــن البيان ، وتتضم
شــهادة ميــالد الطفــل األوىل إىل املنصــوص عليهــم يف املــادة )١١( - بعــد التحقــق مــن 
شــخصيته - وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة غــريه مــن األشــخاص الذيــن يمكــن تســليمهم 

شــهادة امليــالد .



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٦       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٤
إذا تــويف املولــود قبــل التبليــغ عــن والدتــه وجــب التبليــغ عــن والدتــه ثــم وفاتــه ، أمــا إذا 

ولــد ميتــًا بعــد الشــهر الســادس مــن احلمــل فيكــون التبليــغ مقصــورًا عــى وفاتــه .

 املادة ١٥
إذا حدثــت واقعــة امليــالد ملــن يولــد مــن الكويتيــني يف أثنــاء الســفر إىل اخلــارج ، وجــب 
التبليــغ عنهــا إىل الســفارة أو القنصليــة الكويتيــة يف اجلهــة التــي يقصدهــا املســافر أو إىل 
ــع أوراق  ــار مجي ــد إحض ــول ، بع ــخ الوص ــن تاري ــًا م ــني يوم ــالل ثالث ــة خ وزارة الصح
اإلثبــات اخلاصــة بالــوالدة مــن البلــد الــذي ولــد هبــا املولــود مصدقــة مــن الســفارة أو 

ــة . ــة الكويتي القنصلي
فــإذا حدثــت واقعــة امليــالد يف أثنــاء العــودة ، كان التبليــغ لــوزارة الصحــة الكويتية خالل 

واحــد وعرشيــن يومــًا مــن تاريــخ الوصول .

 املادة ١٦
كل مــن عثــر عــى طفــل حديــث الــوالدة أن يســلمه - باحلالــة التي عثــر عليهــا - إىل خمفر 
الرشطــة والتــي جيــب بدورهــا أن حتــرر حمــرض إثبــات حالــة بذلــك ، تتضمــن املالبســات 
ــم خيطــر اجلهــة  ــه وتارخيــه ، ث ــور علي ــود ومــكان العث ــي وجــد فيهــا املول والظــروف الت
الصحيــة املختصــة لتقديــر ســنه والتنســيق مع اجلهــة املختصة بــوزارة الشــئون االجتامعية 
ــة  ــل اجله ــد ، وترس ــرت املوالي ــه يف دف ــات بيانات ــة وإثب ــمية ثالثي ــميته تس ــل يف تس والعم
ــد  ــخ القي ــن تاري ــام م ــبعة أي ــالل س ــة خ ــن األوراق إىل وزارة الصح ــورة م ــة ص الصحي
بدفــرت املواليــد ، وعــى وزارة الصحــة قيــد الطفــل يف ســجل املواليــد ويســلم الطفــل إىل 

إحــدى املؤسســات املعــدة الســتقبال األطفــال جمهــويل النســب.

 املادة ١٧
اســتثناًء مــن حكــم املــادة الســابقة ، ال جيــوز لــوزارة الصحــة ذكــر اســم الوالــد أو الوالــدة 

أو كليهــام معــًا - وإن طلــب منهــا - وذلــك يف احلالتــني اآلتيتــني :
١-إذا كان الوالدان من املحارم فال تذكر أسامؤمها .

٢- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان املولود من غري زوجها فال يذكر اسمها .

  املادة ١٨
جيــب تطعيــم الطفــل باملواعيــد وحتصينــه بالطعــوم الواقيــة مــن األمــراض املعديــة وذلــك 
ــي  ــد الت ــم واملواعي ــًا للنظ ــة ، وفق ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــز الصحي ــل باملراك دون مقاب

تبينهــا الالئحــة التنفيذيــة ووفقــًا لتوصيــات منظمــة الصحــة العامليــة .
ــه أو  ــده أو والدت ــق وال ــى عات ــني ع ــم أو للتحص ــل للتطعي ــم الطف ــب تقدي ــع واج ويق

ــه. ــل يف حضانت ــون الطف ــذي يك ــخص ال الش
ــص  ــاص مرخ ــب خ ــطة طبي ــة بواس ــوم الواقي ــه بالطع ــل أو حتصين ــم الطف ــوز تطعي وجي
لــه بمزاولــة املهنــة ، بــرشط أن يقــدم مــن يقــع عليــه واجــب تقديــم الطفــل للتطعيــم أو 

التحصــني شــهادة تثبــت ذلــك إىل وزارة الصحــة قبــل انتهــاء امليعــاد املحــدد .



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٩
يكــون لــكل طفــل بطاقــة صحيــة تســجل بياناهتــا يف ســجالت خاصــة بــوزارة الصحــة 

وتســلم لوالــده أو املتــويل رعايتــه ، بعــد إثبــات رقمهــا عــى شــهادة امليــالد .
وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

املادة ٢٠
تقــدم البطاقــة الصحيــة عنــد كل فحــص طبــي للطفــل باملراكــز الصحيــة أو مراكــز محايــة 

الطفولــة أو غريهــا مــن اجلهــات الطبيــة املختصــة .
ويثبــت هبــا الطبيــب املختــص احلالــة الصحيــة للطفــل كــام يســجل هبــا تطعيــم الطفــل أو 

حتصينــه وتاريــخ إجــراء التطعيــم أو التحصــني.

 املادة ٢١
جيــب تقديــم البطاقــة الصحيــة مــع أوراق التحــاق الطفــل بمرحلــة التعليــم قبــل اجلامعي 
، وحتفــظ البطاقــة بامللــف املــدريس ويســجل هبــا طبيــب املدرســة نتيجــة متابعــة احلالــة 

الصحيــة للطفــل طــوال مرحلــة التعليــم .
ــة - بالنســبة إىل األطفــال  ــة الصحي وجيــب عــى املدرســة أن تتحقــق مــن وجــود البطاق
ــة ،  ــإذا مل توجــد هــذه البطاق ــون - ف ــخ العمــل هبــذا القان ــل تاري ــن التحقــوا هبــا قب الذي
تعــني عــى والــد الطفــل أو املتــويل رعايتــه إنشــاء بطاقــة وفقــًا ألحــكام املــادة )١٩( مــن 

هــذا القانــون .
ــة  ــل باملدرس ــة الطف ــدوري لصح ــص ال ــم الفح ــة تنظي ــة كيفي ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت
خــالل مرحلــة التعليــم قبــل اجلامعــي ، عــى أن يتــم هــذا الفحــص مــرة عــى األقــل كل 

ســنة ويشــمل مجيــع األمــراض املزمنــة التــي قــد تصيــب األطفــال .

 املادة ٢٢
ترعــى احلكومــة املــرأة احلامــل مــن الناحيــة الصحيــة والعالجيــة خــالل مرحلــة احلمــل 
والــوالدة ومــا يليهــا ، وتزويدهــا بالوســائل اإلرشــادية واملتابعــة الطبيــة واإلعالميــة يف 
شــأن األمــراض الوراثيــة مــن خــالل إنشــاء شــبكة معلومــات مركزيــة يف هــذا املجــال .

 املادة ٢٣
ــة العامــة للغــذاء  ــون رقــم )١١٢( لســنة ٢٠١٣ بشــأن إنشــاء اهليئ تــري أحــكام القان
ــة  ــة والرضاعــة الطبيعي ــة اخلاصــة بالغــذاء والتغذي ــات الدولي ــة االتفاقي ــة وكاف والتغذي

ــون . ــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا القان ــام مل ي ــي أبرمتهــا الكويــت ، وذلــك في الت

 املادة ٢٤
ال جيــوز إضافــة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إىل األغذية واملســتحرضات 
املخصصــة لتغذيــة الرضــع واألطفــال ، إال إذا كانــت مطابقــة للرشوط واألحــكام والتي 
يتــم حتديدهــا مــن قبــل اجلهــات احلكومية املختصــة عــى أن تكون وفقــًا للضوابــط التالية 

:
أ- جيــب أن تكــون أغذيــة األطفــال وأوعيتهــا خاليــة مــن املــواد الضــارة بالصحــة ومــن 



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٨       -العودة لفهرس القانون

اجلراثيــم املرضيــة التــي حتددهــا وزارة الصحــة .
ــة مــن  ــأي طريق ــة واملســتحرضات أو اإلعــالن عنهــا ب ــداول تلــك األغذي ب- حيظــر ت
طــرق اإلعــالن إال بعــد تســجيلها واحلصــول عــى ترخيــص بتداوهلــا وبطريقــة اإلعــالن 
عنهــا مــن وزارة الصحــة ، وذلــك وفقــًا للــرشوط واإلجــراءات التــي يصــدر بتحديدهــا 

قــرار مــن وزارة التجــارة والصناعــة .
وحتدد الالئحة التنفيذية املواصفات القياسية لغذاء الطفل .

 املادة ٢٥
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام القوانــني اخلاصــة بموافقــة املــواد الغذائيــة املســتوردة 
والقــرارات املنفــذة هلــا ، جيــب لصــق بطاقــة تعريــف عــى كل عبــوة مــن األغذيــة التــي 
ختضــع ألحــكام هــذا القانــون ، تكتــب بصــورة واضحــة وبــارزة وســهلة القــراءة والفهم 
باللغــة العربيــة ، وتتضمــن املعلومــات الرضوريــة لالســتعامل الســليم للمنتــج الغذائــي .

وعى وجه اخلصوص جيب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية :
١- اسم املنتج وعنوانه .

٢- ملحوظـــــة تشــري إىل أمهيــة الرضـــــاعة الطـــــبيعية وتفوقهــــا عــى أي منتــج غذائــي 
آخــر .

٣- بيــان وجــوب عــدم اســتعامل املنتــج إال للــرضورة امللحــة وبمشــورة أحــد األطبــاء أو 
الفنيــني العاملــني يف جمــال تغذيــة الرضــع ، فيــام يتعلــق باحلاجــة إىل اســتعامله والطريقــة 

الصحيــة الســتعامله .
٤- العنارص الداخلية يف تركيب املنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنر .

٥- رشوط التخزين املطلوبة .
٦- رقم التشغيل والدفعة وتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء صالحية االستعامل.

وجيــب يف مجيــع األحــوال أال توضــع عــى العبــوة أو بطاقــة التعريــف أي صــورة لطفــل 
أو أم أو أيــة نصــوص توحــي بمثاليــة اســتعامل أغذيــة الرضــع.

 املادة ٢٦
عــى كل شــخص - بــام يف ذلــك اخلاضــع للــر املهنــي - واجــب إشــعار مراكــز محايــة 
الطفولــة بكتــاب خطــي إذا تبــني لــه أن هنــاك مــا هيــدد صحــة الطفــل أو ســالمته البدنيــة 

إذا كان ذلــك الشــخص ممــن يتــوىل بحكــم مهنتــه العنايــة باألطفــال ورعايتهــم .

 املادة ٢٧
إذا تبــني للمختصــني يف مركــز محايــة الطفــل أن احلالــة الصحيــة للطفــل تســتوجب إبقــاءه 
يف املستشــفى ، ورفــض والــداه أو متــويل رعايتــه أو مــن يف حكمهــم ذلــك وجــب عــى 
املختصــني املشــار إليهــم اختــاذ ما يلزم لبقائه يف املستشــفى بالتنســيق مع اجلهــات املختصة 

ووفقــًا لإلجــراءات املقــررة قانونًا .

 املادة ٢٨
ال يســأل جزائيــًا أو مدنيــًا األشــخاص الــوارد ذكرهم يف املادة )٢٦( إذا تــم تبليغ اجلهات 

املختصــة بمعلومــات وأمدهتــم بتقريــر يفيد ســوء املعاملة واإلمهال عــى الطفل .



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٩       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٩
يعتــد بالتقريــر الطبــي املحــرر مــن الطبيب املعالــج - وما يرفق مــن أدلة ماديــة - واملعتمد 
مــن املستشــفى أو املركــز الطبــي املختــص يف شــأن مجيــع حــاالت التعــدي واإليــذاء عــى 

الطفــل يف إثبــات الواقعــة أمــام املحكمــة املختصة.

املادة ٣٠
تــري احــكام القانــون رقــم ) ٢٢ ( لســنة ٢٠١٤ بشــأن دور احلضانــة اخلاصــة ، وذلــك 

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصــل .

املادة ٣١
ُيعتــرب دارًا للحضانــة كل مــكان مناســب خيصــص لرعايــة األطفــال الذيــن مل يبلغــوا ســن 
ــل  ــة والعم ــئون االجتامعي ــة وزارة الش ــة إلرشاف ورقاب ــع دور احلضان ــة ، وختض الرابع

طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون .

 املادة ٣٢
ــايل واإلداري  ــي واإلرشاف امل ــش الفن ــل التفتي ــة والعم ــئون االجتامعي ــوىل وزارة الش تت
عــى دور احلضانــة للتحقــق مــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا 

لــه .

 املادة ٣٣
تعتــرب الســجالت والدفاتــر التــي متســكها دور احلضانــة أوراقــًا رســميًة ، وتطبــق أحــكام 

التزويــر الــواردة يف قانــون اجلــزاء .

 املادة ٣٤
تــري أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )٨٢( لســنة ١٩٧٧ يف شــأن احلضانــة العائليــة يف 

كل مــا مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف هــذا الفصــل.

 املادة ٣٥
هيــدف نظــام األرس البديلــة إىل توفــري الرعايــة االجتامعيــة والنفســية والصحيــة واملهنيــة 
لألطفــال والذيــن حالــت ظروفهــم دون أن ينشــأوا يف أرسهــم الطبيعيــة ، وذلــك هبــدف 
تربيتهــــم تربيــــة سليمة وتعويضــــهم عام فقـــدوه من عطـــف وحــنان - وحتدد الالئحة 

التنفيذيــة القواعــد والــرشوط املنظمــة ملــرشوع األرس البديلــة والفئــات املنتفعــة بــه .

 املادة ٣٦
يعتــرب نــادي الطفــل مؤسســة اجتامعية وتربويــة تكفل توفــري الرعاية االجتامعيــة لألطفال 
بصفــة عامــة مــن ســن الســابعة إىل اخلامســة عــرشة عـــــن طريــق شــغل أوقــات فراغهــم 
بالوســائل واألســــــاليب الرتبويــة الســليمة ، وهيــدف النــادي إىل حتقيق األغــراض اآلتية 

:



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
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قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧١٠       -العودة لفهرس القانون

أ- رعايــة األطفــال اجتامعيــًا وتربويــًا خــالل أوقــات فراغهــم يف أثنــاء فــرتة اإلجــازات 
وقبــل بــدء اليــوم الــدرايس وبعــده .

ب- اســتكامل رســالة األرسة واملدرســة حيــال الطفــل والعمــل عــى مســاعدة أم الطفــل 
العاملــة حلاميــة األطفــال مــن اإلمهــال البــدين والروحــي ووقايتهم مــن التعــرض للخطر.
ج- هتيئــة الفــرص للطفــل لكــي ينمــو نمــوًا متكاماًل من مجيــع النواحــي البدنيــة والعقلية 
والوجدانيــة الكتســاب خــربات ومهــارات جديــدة والوصــول إىل أكــرب قــدر ممكــن مــن 

تنميــة قدراتــه الكامنــة .
د- معاونة األطفال عى زيادة حتصيلهم الدرايس .

هـ- تقوية الروابط بني النادي وأرس األطفال .
ــل  ــل وعوام ــة الطف ــول تربي ــة ح ــرش التوعي ــة ون ــا باملعرف ــل ومده ــة أرسة الطف و- هتيئ

ــة . ــة الصحيح ــاليب الرتبوي ــق األس ــداده وف ــئته وإع تنش
وتبني الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لنوادي الطفل .

 املادة ٣٧
يقصــد بمؤسســة الرعايــة االجتامعيــة لألطفــال املحرومني مــن الرعاية األرسيــة ، كل دار 
إليــواء األطفــال الذيــن ال يتجــاوز أعامرهــم ثــامين عــرشة ســنة املحرومــني مــن الرعايــة 
األرسيــة بســبب اليتــم أو تصــدع األرس أو عجزهــا عــن توفــري الرعايــة األرسيــة الســليمة 

للطفــل .
وجيــوز اســتمرار الطفــل يف املؤسســة إذا كان ملتحقــًا بالتعليــم العــايل إىل أن يتــم خترجــه ، 
متــى كانــت الظــروف التــي أدت إىل التحاقــه باملؤسســة قائمــة ، واجتــاز مراحــل التعليــم 

بنجــاح .
وتبني الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لتلك املؤسسات .

 املادة ٣٨
ــك  ــم اإللزامــي ، وذل ــم )١١( لســنة ١٩٦٥ يف شــأن التعلي ــون رق تــري أحــكام القان

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب .

  املادة ٣٩
جيب أن هيدف تعليم الطفل - وفق مراحل التعليم - إىل حتقيق الغايات التالية :

أ- تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إىل أقــى إمكاناهتــا مــع 
مراعــاة متكينــه عــى التعلــم باســتقاللية وكيفيــة اســتخدام األدوات التــي تســاعده عــى 

التفكــري وكيفيــة اســتخدام مهــارات التفكــري باملعلومــات .
ب- تنمية احرتام احلقوق واحلريات العامة لإلنسان .

ج- تنمية احرتام الطفل لذويه وهلويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د- تنشــئة الطفــل عــى االنتــامء للوطــن والبلــد الــذي يقيــم بــه والوفــاء هلــام وعــى اإلخــاء 

والتســامح بــني البــرش .
هـــ- اعتــامد أســلوب التعلــم ومنــح الطالــب يف مجيــع مراحلــه التعليميــة قــدرة التعبــري 

عــن ذاتــه .
ــن أو  ــد الدي ــبب معتق ــم بس ــز بينه ــدم التميي ــراد وع ــني األف ــاواة ب ــم املس ــيخ قي و- ترس
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اجلنــس أو العــرق أو العنــر أو األصــل االجتامعــي أو اإلعاقــة أو أي وجــه آخــر مــن 
أوجــه التمييــز.

ز- تنمية احرتام البيئة الطبيعية واملحافظة عليها .
ن- هتيئــة وإعــداد الطفــل حليــاة مســئولة يف جمتمــع مــدين متضامــن قائــم عــى التــالزم بني 

الوعــي باحلقــوق وااللتــزام بالواجبات .
ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خالل مسارات التعليم الفني والتقني .

املادة ٤٠
مــع مراعــاة أحــكام املــادة ) ٤٠ ( مــن الدســتور ، التعليــم حــق جلميــع األطفــال وال جيوز 
حرماهنــم منــه وتكــون الواليــة التعليميــة عــى الطفــل للحاضــن ســواء كان األب أو األم 
أو الــويص أو القيــم - وفقــًا ملــا هــو منصــوص عليــه بقانــون األحــوال الشــخصية رقــم 
) ٥١ ( لســنة ١٩٨٤ وعــى مــا حيقــق مصلحــة الطفــل - وتتــوىل وزارة الرتبيــة تســجيل 
الطفــل باملرحلــة التعليميــة التــي تناســب ســنه وبالنســبة لألطفــال جمهــويل النســب حتــل 

وزارة الشــئون االجتامعيــة والعمــل حمــل متــويل الواليــة التعليميــة.

 املادة ٤١
ريــاض األطفــال نظــام تـــــربوي وتعليمــي حيقــق التنميــة الشــاملة ألطفــال مــا قبــل حلقة 

التعليــم االبتدائــي وهييئهــم لاللتحــاق هبــا .
مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام اخلاصة بــدور احلضانــة املنصــوص عليها يف البــاب الثالث 
ــال قائمــة بذاهتــا  ــة لألطف ــرب روضــة أطفــال كل مؤسســة تربوي ــون ، تعت مــن هــذا القان
وكل فصــل أو فصــول ملحقــة بمدرســة وكل دار تقبــل األطفــال وتقــوم عــى األهــداف 

املنصــوص عليهــا يف املــادة ) ٣٩ ( مــن هــذا القانــون .
ويصدر قرار من وزارة الرتبية بتحديد سن االلتحاق بمرحلة رياض االطفال .

 املادة ٤٢
ختضــع ريــاض األطفال خلطــط وبرامج وزارة الرتبيــة وإلرشافهــا اإلداري والفني واملايل 

، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة مواصفاهتــا وكيفية إنشــائها وتنظيــم العمل فيها.

 املادة ٤٣
تكون مراحل التعليم قبل اجلامعي عى النحو التايل :

١- مرحلــة التعليــم األســايس واإللزامــي : وتتكــون مــن مرحلتــني املرحلــة االبتدائيــة 
واملرحلــة املتوســطة.

٢- مرحلة التعليم الثانوي ) العام واملوازي ( .
٣- وجيوز إضافة مرحلة أخرى ، وذلك عى النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .

 املادة ٤٤
ملــن أتــم مرحلــة التعليــم األســايس احلــق يف أن يواصــل تعليمــه يف مرحلــة أعــى ، وفقــًا 

للضوابــط والــرشوط التــي حتددهــا املرحلــة التــي يرغــب يف مواصلــة تعليمــه هبــا .
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 املادة ٤٥
هيدف التعليم الثانوي إىل إنشاء مسارات للتعليم الفني والتقني .

 املادة ٤٦
تــري أحــكام القانــون رقــم )٦( لســنة ٢٠١٠ بشــأن العمــل يف القطــاع األهــيل ، وذلــك 

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصــل .

 املادة ٤٧
حيظــر تشــغيل وتدريــب الطفــل قبــل بلوغــه مخــس عرشة ســنة ميالديــة ، كام حيظر تشــغيل 
الطفــل يف أي مــن أنــواع األعــامل التــي يمكــن - بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف القيــام هبــا 

- أن تعــرض صحــة أو ســالمة أو أخــالق الطفــل للخطــر .

 املادة ٤٨
جيــرى الفحــص الطبــي للطفــل قبــل إحلاقــه بالعمــل للتأكــد مــن أهليتــه الصحيــة للعمــل 
ــًا - مــرة عــى األقــل كل ســنة - وذلــك عــى  ــه ، ويعــاد الفحــص دوري ــذي يلحــق ب ال

النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .
ويف مجيــع األحــوال جيــب أال يســبب العمــل آالمــًا أو أرضارًا بدنيــة أو نفســية للطفــل ، 
أو حيرمــه مــن فرصتــه يف التعليــم والرتويــح وتنميــة قدراتــه ومواهبــه ، ويلــزم صاحــب 

العمــل بالتأمــني عليــه ومحايتــه مــن أرضار املهنــة خــالل فــرتة عملــه .
ــام ، وال  ــامل الســنوية عــن إجــازة العامــل البالــغ ســبعة أي ــزداد إجــازة الطفــل العـــ وت

ــبب . ــا ألي س ــه منه ــا أو حرمان ــوز تأجيله جي

 املادة ٤٩
ال جيــوز تشــغيل الطفــل أكثــر مــن ســت ســاعات يف اليــوم ، وجيــب أن تتخلــل ســاعات 
العمــل فــرتة أو أكثــر لتنــاول الطعــام والراحــة - ال تقــل يف جمموعهــا عــن ســاعة واحــدة 
- وتتحــدد هــذه الفــرتة أو الفــرتات بحيــث ال يشــتغل الطفــل أكثــر مــن أربــع ســاعات 

متصلــة .
وحيظــر تشــغيل األطفــال ســاعات عمــل إضافيــة أو تشــغيلهم يف أيــام الراحة األســبوعية 

أو العطالت الرســمية .
ويف مجيــع األحــوال ال جيــوز تشــغيل األطفال فيام بني الســاعة السادســة مســاًء والسادســة 

صباحًا.

املادة ٥٠
عى صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة اآليت :

١- أن يعلــق يف مــكان ظاهــر مــن حمــل العمل نســخة حتتوي عــى األحكام التــي يتضمنها 
هــذا الفصل .

٢- أن حيــرر أوالً بــأول كشــفًا بالبيانــات األساســية املتعلقــة بــكل طفــل مــن املشــتغلني 
لديــه ، يشــتمل عــى اســمه وتاريــخ ميالده وطبيعة نشــاطه وعدد ســاعات عملــه وفرتات 
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راحتــه ومضمــون الشــهادة املثبتــة ألهليتــه للعمــل ، ويقــدم الكشــف للمختصــني عنــد 
طلبــه .

ــغيلهم  ــاري تش ــال اجل ــامء األطف ــل بأس ــة والعم ــئون االجتامعي ــغ وزارة الش ٣- أن يبل
ــم . ــة أعامهل ــم مراقب ــوط هب ــخاص املن ــامء األش وأس

٤- أن يقــوم بتوفــري ســكن منفصــل لألطفــال عــن البالغــني ، إذا اقتضــت ظــروف العمل 
. مبيتهم 

ــه  ــع العاملــني لدي ــي تثبــت ســن مجي ــق الرســمية الت ٥- أن حيتفــظ بمقــر العمــل بالوثائ
مــن األطفــال ومقـــــدرهتم الصحيــة ، ويقدمـــــها عنــد الطلــب ، ويعتــرب صاحــب العمل 

مســئوالً عــن التأكــد مــن ســن األطفــال العاملــني لديــه.
٦- أن يوفــر مجيــع احتياطــات الصحــة والســالمة املهنيــة وأن يــدرب األطفــال العاملــني 

عــى اســتخدامها .

 املادة ٥١
عــى صاحــب العمــل أن يســلم الطفــل نفســه أو أحــد والديــه أو املســئول عــن أجــره أو 

مكافأتــه ، وغــري ذلــك ممــا يســتحقه ويكــون هــذا
التسليم مربئًا لذمته .

 املادة ٥٢
جيــوز - بعــد موافقــة صاحــب العمــل - منــح األم العاملــة إجــازة بــدون أجــر ملدة ســنتني 

لرعايــة طفلهــا ، وذلــك بحــد أقــى ثــالث مــرات طــوال خدمتهــا لديه .

 املادة ٥٣
عــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مخســني أمــًا عاملــًة فأكثــر يف مــكان واحد أن ينشــئ 
دارًا للحضانــة أو يعهــد إىل دار للحضانــة برعايــة أطفــال العامالت بالــرشوط واألوضاع 

التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذية .

 املادة ٥٤
جيوز ، بعد موافقة رب العمل منح األم العاملة يف القطاع اخلاص - سواء كانت تعمل 
بصفه دائمة أو بطريق التعاقد املؤقت - احلق يف إجازة وضع مدهتا شهرين بعد الوضع 

بأجر كامل وأربع شهور بنصف األجر بعد موافقة رب العمل .
وختفض ساعات العمل اليومية للمرأة احلامل ساعتني عى األقل اعتبارًا من الشهر 
السادس للحمل وال جيوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة احلمل وحتى 

تاريخ الوضع .

  املادة ٥٥
يكــون لــألم العاملــة - التــي ترضــع طفلهــا خــالل الســنتني التاليتــني لتاريــخ الوضــع - 
احلــق يف ســاعتني يوميــًا لرضاعــة طفلهــا وال يرتتــب عــى ذلــك أي ختفيــض يف األجــر .
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧١٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٥٦
حيــق لــألم العاملـــــة عنــد خمـــــالفة صــــــــاحب العمـــــــل أحكــــــام املــــادتني ) ٥٤ ( ، ) 

ــة بذلــك. ــة مســتعجلة للمطالب ٥٥ ( رفــع دعــوى قضائي

 املادة ٥٧
تــري أحــكام القانــون رقــم )٨( لســنة ٢٠١٠ بشــان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب .

 املادة ٥٨
تكفــل الدولــة وقايــة الطفــل مــن اإلعاقــة ومــن كل عمــل مــن شــأنه اإلرضار بصحتــه أو 
بنمــوه البــدين أو العقــيل أو الروحي أو االجتامعــي وتعمل عى اختاذ التدابري الالزمـــــــــة 

للكشــف املبكــر عــن اإلعاقــة وتأهيــل وتشــغيل املعاقــني عنــد بلــوغ ســن العمل .
وتتخــذ التدابــري املناســبة إلســهام وســائل اإلعــالم يف برامــج التوعيــة واإلرشــاد يف جمــال 
ــة مــن اإلعاقــة والتبصــري بحقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة وتوعيتهــم والقائمــني  الوقاي

عــى رعايتهــم بــام ييــر إدماجهــم يف املجتمــع .

 املادة ٥٩
للطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف التمتــع برعايــة خاصــة اجتامعيــة وصحيــة ونفســية تنمــي 

اعتــامده عــى نفســه وتيــر اندماجــه ومشــاركته يف املجتمــع.
وللطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف الرتبيــة والتعليــم ويف التدريــب والتأهيــل املهنــي يف ذات 
املــدارس واملعاهــد ومراكــز التدريــب املتاحــة لألطفــال غــري ذوي اإلعاقــة ، وذلــك فيــام 

عــدا احلــاالت االســتثنائية املتعلقــة بطبيعــة ونســبة اإلعاقــة .
ــة بتأمــني التعليــم والتدريــب يف فصــول أو  ــزم الدول ويف هــذه احلــاالت االســتثنائية تلت
ــر فيهــا  مــدارس أو مؤسســات أو مراكــز تدريــب خاصــة - بحســب األحــوال - تتواف

ــة : الــرشوط التالي
أ- أن تكــون مرتبطــة بنظــام التعليــم النظامــي وبنظــام التدريــب والتأهيــل املهنــي لغــري 

ذوي اإلعاقــة.
ب- أن تكون مالئمة الحتياجات الطفل ذي اإلعاقة وقريبة من مكان إقامته .

ج- أن توفــر تعليــاًم أو تأهيــاًل كامــاًل بالنســبة لــكل األطفــال ذوي اإلعاقــة - مهــام كان 
ــة تســجيل بعــض احلــاالت بعــد إجــراء  ســنهم ودرجــة إعاقتهــم - وعــى وزارة الرتبي

ــارات الالزمــة . االختب

املادة ٦٠
للطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف التأهيــل ، ويقصــد بالتأهيــل تقديــم اخلدمــات االجتامعيــة 
والنفســية الطبيعيــة والتعليميــة واملهنيــة التــي يلــزم توفريهــا للطفــل ذي اإلعاقــة وأرستــه 

لتمكينــه مــن التغلــب عــى اآلثــار الناشــئة عــن عجــزه.
وتقدم الدولة خدمات التأهيل واألجهزة التعويضية دون مقابل .
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧١٥       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٦١
تنشــئ اهليئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة املعاهــد واملنشــآت الالزمــة لتوفــري خدمــات 

التأهيــل لألطفــال ذوي اإلعاقــة .
ــي  ــاع الت ــرشوط واألوض ــآت بال ــد واملنش ــذه املعاه ــاء ه ــص يف إنش ــا الرتخي ــوز هل وجي
حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة ، ولــوزارة الرتبيــة أن تنشــئ مــدارس أو فصــوالً لتعليــم 
األطفــال ذوي اإلعاقــة بــام يتــالءم وقدراهتــم واســتعداداهتم ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة 

ــا . ــات فيه ــم االمتحان ــة ونظ ــج الدراس ــول ومناه رشوط القب

 املادة ٦٢
تســلم اجلهــات املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة - دون مقابــل أو رســوم - شــهادة لــكل 
طفــل ذي اإلعاقــة تــم تأهيلــه وتبــني بالشــهادة املهنــة التــي تــم تأهيلــه هلــا باإلضافــة إىل 

البيانــات األخــرى ، وذلــك عــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .

 املادة ٦٣
تقــوم جهــات التأهيــل بإخطــار ديــوان اخلدمــة املدنيــة والقطــاع األهــيل والنفطي بــام يفيد 
تأهيــــل الطفــــــل ذي اإلعاقــة ، ويقيــد الديــوان أســامء األطفــال الذيــــن تم تأهيــــلهم يف 
ســجل خـــــاص وتســــلم للطفــل ذي اإلعاقــــة أو مــن ينــــوب عنــه شــهادة حيصــل القيد 

دون رســوم .
ويلتــزم الديــوان بمعاونــة ذوي اإلعاقــة املقيديــن لديه يف االلتحاق باألعامل التي تناســب 
أعامرهــم وكفايتهــم وحمــال إقامتهــم ، وعــى جهــة العمــل إخطــار اهليئــة العامــة لشــئون 

ذوي اإلعاقــة ببيــان شــهري عــن األطفــال ذوي اإلعاقــة الذيــن تــم تشــغيلهم .

 املادة ٦٤
يصــدر مديــر عــام اهليئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة وديــوان اخلدمــة املدنيــة والقطــاع 
األهــيل والنفطــي قــرارًا بتحديــد أعــامل معينــة باجلهــاز اإلداري للدولــة واهليئــات 
ــص  ــل ، ختص ــا بالكام ــة رأس ماهل ــك الدول ــي متل ــرشكات الت ــة وال ــات العام واملؤسس
ــد  ــًا للقواع ــك وفق ــل وذل ــهادة التأهي ــى ش ــني ع ــال احلاصل ــن األطف ــة م ــذوي اإلعاق ل

ــك . ــة لذل املنظم
ــة واملســاعدة وقطــع  ــواع الرضائــب والرســوم األجهــزة التعويضي ــع أن وتعفــى مــن مجي
ــل ذي  ــتخدام الطف ــة الس ــل الالزم ــائل النق ــا ووس ــزة إنتاجه ــائل وأجه ــا ووس غياره

ــه . ــة وتأهيل اإلعاق
 املادة ٦٥

تكفــل الدولــة إشــباع حاجــات الطفــل للثقافــة يف شــتى جماالهتا مــن أدب وفنــون ومعرفة 
وربطهــا بقيــم املجتمــع يف إطــار الــرتاث اإلنســاين والتقــدم العلمــي احلديــث ، كــام تقــوم 
الدولــة عــى وضــع اخلطــط والربامــج الالزمــة لتنميــة انتامئــه لوطنــه والوفاء لــه واحرتامه 
ــه  ــة ولغت ــه الثقافي ــه وهويت ــة احرتامــه لذوي ــات العامــة لإلنســان وتنمي للحقــوق واحلري

وللقيــم الوطنيــة والعمــل عــى تنفيذهــا وذلــك مــن خــالل مــا يــيل :
أ- توفري وسائل املعرفة واالتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات احلديثة .

ب- بــث الربامــج التعليميــة اهلادفــة ونــرش املعلومــات التــي تســاعد عــى تنميــة قــدرات 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧١٦       -العودة لفهرس القانون

الطفــل وتوســيع مداركــه .
ج- تشــجيع البحــث العلمــي بالتعامــل مــع املؤسســات الثقافيــة والبحثيــة ودور النــرش 
واملكتبــات العامــة والنــوادي الثقافيــة والعمــل عــى توفــري الكتــب والوســائل التــي ترفــع 
مــن مســتوى وعــي الطفــل وتنميــة معارفــه ورعايــة املوهوبــني وتشــجيعهم عــى االبتكار 

واإلبــداع .
 املادة ٦٦

يتــم إنشــاء مكتبــات للطفــل يف املناطــق الســكنية كــام تنشــأ نــوادي ثقافــة الطفــل ، وحتــدد 
الالئحــة التنفيذيــة كيفيــة إنشــاء هــذه املكتبــات أو النــوادي وتنظيــم العمــل هبــا .

 املادة ٦٧
يكــون حظــر مــا يعــرض عــى األطفــال يف دور الســينام واألماكــن العامــة املامثلــة واملرح 
طبقــًا للــرشوط واألوضــاع التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة ، وحيظــر عــى مديــري دور 
الســينام واملــرح وغريهــا مــن األماكــن العامــة املامثلــة - التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 
مــن وزارة اإلعــالم - وعى مســتغليها وعى املرشفني علـــى إقامــــة احلفالت واملســئولني 
عــن إدخــال اجلمهــور ، الســامح لألطفــال بدخــول هــذه الــدور أو مشــاهدة مــا يعــرض 
ــا تقــرره جهــة االختصــاص ، كــام حيظــر  ــًا مل فيهــا إذا كان العــرض حمظــورًا عليهــم طبق

اصطحــاب األطفــال عنــد الدخــول ملشــاهدة هــذه احلفــالت .

 املادة ٦٨
عــى مديــري دور الســينام واملــرح وغريها من األماكــن العامة املامثلــة أن يعلنوا يف مكان 
العــرض ويف كافــة وســائل الدعايــة اخلاصــة مــا يفيــد حظــر مشــاهدة العــرض علــــــى 

األطفــال ، ويكــون ذلــك اإلعــالن بطريقــة واضحــة ، وباللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة .

 املادة ٦٩
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــق مراقب ــم ح ــول هل ــني املخ ــني املوظف ــرارًا بتعي ــالم ق ــر اإلع ــدر وزي يص
القانــون وضبــط مــا يقــع مــن خمالفــات لــه وحترير املحــارض عنهــا وإحالتهــا للنيابــة العامة 

.

املادة ٧٠
ــون األحــداث رقــم )٣(  ــون اجلــزاء رقــم ) ١٦ ( لســنة ١٩٦٠ وقان تــري أحــكام قان

لســنة ١٩٨٣ ، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب.

 املادة ٧١
يقصد باملصطلحات التالية ما ييل :

ــه أو  ــد والدي ــل أح ــن قب ــل م ــية للطف ــات األساس ــم االحتياج ــدم تقدي ــال : ع ١-اإلمه
ــي ،  ــور العاطف ــم ، التط ــة ، التعلي ــاالت : الصح ــه يف جم ــوم برعايت ــذي يق ــخص ال الش
التغذيــة ، املســكن ، والظــروف احلياتيــة اآلمنــة ) ألســباب غــري قلــة اإلمكانيــات ( ، ممــا 
ــر عــى تطــوره  ــة الطفــل مــن األذى ويؤث ــة املناســبة ومحاي ــؤدي إىل اإلخفــاق يف الرقاب ي

ــه : ــن أمثلت ــي ، وم ــي واألخالق ــي واالجتامع ــدي والعقــيل والعاطف اجلس
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- عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل )مثل التطعيامت( .
- عدم احلصول عى العناية الطبية الالزمة عند مرض الطفل يف الوقت املناسب.

- عدم توفري الطعام أو الكساء املالئمني .

- عدم توفري بيئة منزلية آمنة من املخاطر .
- عدم إحلاق الطفل باملدرسة أو عدم االنتظام هبا .

- عدم توفري الدعم النفيس والعاطفي .
٢- اإلســاءة اجلســدية : التعدي عى الطفل الــــذي ينتــــج عنـــه أذية جســدية ) قد تكون 
نتيجــة للــرضب ، اهلــز ، الــركل ، العــض ، احلــرق ، اخلنــق ، التســميم ( وقــد ال يتعمــد 
املتعــدي إيــذاء الطفــل ولكــن حتــدث اإلصابــة بســبب شــدة العقــاب أو بســبب اإلمهــال 

الشديد.
ــى  ــدي ع ــه املتع ــوم ب ــس يق ــريي للنف ــلوك تدم ــة ( : س ــية ) العاطفي ــاءة النفس ٣- اإلس

ــمل : ــل ويش الطف
الرفــض ،العــزل، الرتهيــب ، التجاهــل ، االهانــة ، تقييــد حريتــه ، حتميلــه مســؤوليات 
تفــوق قدراتــه ، ممارســة التمييــز ضــده ، أو أي شــكل مــن أشــكال التعامــل الســيئ املبنــي 
ــر الطفــل اجلســدي والعقــيل  ــدوره أذى يف تطوي عــى الكــره والرفــض والــذي يــؤدي ب

والعاطفــي واألخالقــي واالجتامعــي .
٤-اإلســاءة اجلنســية : تعــرض الطفــل ألي أنشــطة أو ســلوكيات جنســية مــن ممارســات 
ــم أو  ــية بالف ــة اجلنس ــة ذات الطبيع ــمل املامرس ــغ وتش ــخص بال ــل ش ــن قب ــدين م الراش
اللمــس أو االحتضــان أو اإليــالج لألعضــاء التناســلية أو أي جــزء مــن أجزاء اجلســم أو 
اســتخدام أداة ، أو التحــرش اللفظــي كــام تشــمل اســتغالل الطفــل يف أغــراض الدعــارة 
أو إنتــاج الصــور العاريــة أو اســتغالله ألغــراض جنســية عــرب وســائل االتصــال احلديثــة 

مثــل اإلنرتنــت.
٥- املعالــج النفــيس : هــو املتخصــص بالنظريــات العمليــة الــذي يقــوم بتشــخيص 
ــة هلــا . ــط العالجي ــع اخلط ــة ووض ــية خمتلف ــات نفس ــن اضطراب ــي تعــاين م ــاالت الت احل
٦-األخصائــي االجتامعــي والنفــيس الطبــي : هــو الشــخص احلاصــل عى مؤهــل علمي 
يف اخلدمــة االجتامعيـــة أو علــوم النفـــس وقــد تـــم تأهيله علميــًا وفنيا يف جامعــات خمتلفة 
، وهــو املســئول املهنــي عــن مجيــع عمليــات اخلدمــة االجتامعيــة والنفســية الطبيــة داخــل 

املؤسســات الصحيــة والتأهيلية .
٧- فريــق محايــة الطفــل : هــو فريــق متخصــص بالتعامــل مــع حــاالت االشــتباه الناجتــة 
عــن ســوء معاملــة الطفــل ويأخــذ اإلجــراءات الالزمــة حلاميتهــم ، ويتكــون الفريــق مــن 
أطبــاء أطفــال وباطنيــة وممــرض وأخصائــي اجتامعــي ومعالج نفــيس وضابط مــن اإلدارة 

العامــة لألدلــة اجلنائيــة تابــع لــوزارة الداخليــة .

 املادة ٧٢
ال جيوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أي مركبة آلية .

 املادة ٧٣
ال جيــوز قيــادة الدراجــات الناريــة يف الطريــق العام أو املركبــات البحرية ووســائل الرتفيه 
اجلويــة ملــــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــرش عامــًا ، ويكــون متــويل أمــر الطفــل مســئوالً عــام 
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ينجــم عــن ذلــك مــــــــن أرضار للغــري وللطفل نفســه .
وال جيــوز ملؤجــري دراجــات الركــوب الناريــة والبحريــة وُعامهلــم تأجريهــا يف الطريــق 
العــام ملــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــرش عامــًا ، وإال كانــوا مســئولني عــام ينجــم عــن ذلــك 

مــن أرضار للغــري وللطفــل نفســه .

 املادة ٧٤
جيــب عــى قائــد املركبــة أن حيافــظ عــى ســالمة الطفــل أثنــاء القيــادة وربــط حــزام األمــان 
وإبقائــه يف املقاعــد اخللفيــة مــا مل جيــاوز عــرش ســنوات ، ويف حــال إصابــة الطفــل بســبب 
ــد  ــة وربــط حــزام األمــان ويعتــرب ناتــج عــن إمهــال قائ عــدم جلوســه يف املقاعــد اخللفي
ــامئة  ــاوز مخس ــة ال جت ــهر وغرام ــتة أش ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــة احلب ــب بعقوب ــة يعاق املركب

دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

 املادة ٧٥
ال جيــوز ســفر الطفــل اىل خــارج البــالد إال بموافقــة ويل أمــر الطفــل أو احلاضــن أو متــويل 

رعايتــه أو مــن يف حكمهــم وفــق ضوابــط حتددهــا وزارة الداخلية .

 املادة ٧٦
ــيس أو  ــدي أو النف ــكال األذى اجلس ــن أش ــكل م ــر ألي ش ــًا للخط ــل معرض ــد الطف يع
ــب  ــئة الواج ــالمة التنش ــدد س ــة هت ــد يف حال ــال أو إذا وج ــيس أو اإلمه ــي أو اجلن العاطف

ــة : ــوال اآلتي ــن األح ــك يف أي م ــه ، وذل ــا ل توافره
١- إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر .

٢-إذا كانــت ظــروف تربيتــه يف األرسة أو املدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غريهــا مــن 
شــأهنا أن تعرضــه للخطــر أو كان معرضــًا لإلمهــال أو لإلســاءة أو العنــف أو االســتغالل 

أو التــرشد .
٣- إذا حــرم الطفــل - بغــري مســوغ - مــن حقــه ولــو بصفــة جزئيــة يف حضانــة أو رؤيــة 

أحــد والديــه أو مــن لــه احلــق يف ذلــك .
٤- إذا ختــى عنــه امللتــزم باإلنفــاق عليــه أو تعــرض لفقــد والديــه أو أحدمهــا أو ختليهــام 

أو متــويل أمــره عــن املســئولية قبلــه .
٥- إذا حرم الطفل من التعليم األسايس أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

٦- إذا تعــرض داخــل األرسة أو املدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غريهــا للتحريــض 
عــى العنــف أو األعــامل املنافيــة لــآداب أو األعــامل اإلباحيــة أو االســتغالل التجــاري 
ــرة عــى  ــدرة املؤث ــواد املخ ــات أو امل ــري املــرشوع للكحولي أو التحــرش أو االســتعامل غ

احلالــة العقليــة.

 املادة ٧٧
تنشــأ مراكــز محايــة الطفولــة يف كل حمافظــة مــن حمافظــات الدولــة تتبــع املجلــس األعــى 

لشــئون األرسة ، وختتــص بالتــايل :
ــادة  أ- تلقــي الشــكاوى عــن حــاالت تعــرض الطفــل للخطــر املنصــوص عليهــا يف امل
)٧٦( ســواء تقــدم هبــا الطفــل بنفســه أو متــويل رعايتــه أو أحــد ذويــه أو أحــد املهنيــني 
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املرتبــط عملهــم بالطفــل.
ب- اختــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات ملعاجلــة األطفــال املعرضــني ألي نــوع مــن أنــواع 

األذى.
ج-اختــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات ملعاجلــة ذوي الطفــل - مســببي األذى للطفــل - 
حتــى يعــاد تأهيلهــم ويتمكنــوا مــن رعايــة طفلهــم ، ومــن ثــم يتمكــن الطفــل وذويــه مــن 

االندمــاج يف املجتمــع .
د- إجــــراء الدراســات والبحــوث الالزمــة حلــاالت تعــرض الطفــل ألي نــوع مــن أنواع 
األذى ، وتقويــم أوضاعــه يف خمتلــف اجلوانــب االقتصادية والصحية والرتبويــة والثقافية 

والتعليميــة هبــدف رعايــة الطفــل واختــاذ اإلجــراءات املناســبة لذلك .
هـــ- إنشــاء ســجل خــاص تقيــد فيــه كل حــاالت تعــرض الطفــل لــألذى مــن أي جهــة 
كانــت ويكــون كل مــا يــدون يف هــذا الســجل رسيــًا ال جيــوز إفشــاؤه أو االطــالع عليــه 
إال بــإذن مــن النيابــة العامــة أو اإلدارة العامــة للتحقيقــات أو املحكمــة املختصــة بحســب 

األحــوال.
و- وضــع اخلطــط والربامــج الكفيلــة بوقايــة الطفــل ومحايتــه مــن األذى واإلرشاف عــى 

تنفيذهــا بالتنســيق مــع كافــة اجلهــات املعنيــة بشــأن محايــة الطفــل .
ز- توفــري خــط ســاخن لتلقــي مجيــع الشــكاوى املتعلقــة بحاالت تعــرض الطفــل للخطر 

.
وجيــب أن يضــم كل مركــز مــن هــذه املراكــز متخصصــني نفســيني واجتامعيــني وأطبــاء 
وقانونيــني، كــام جيــب أن يشــكل جهــاز إداري يضــم يف عضويتــه - إضافــة هلــؤالء 
ــة  ــئون االجتامعي ــة والش ــة والرتبي ــة والداخلي ــن وزارة الصح ــني م ــني - ممثل املتخصص
والعمــل وممثلــني مــن مجعيــات نفــع عــام املهتمــني بقضايا الطفــل ليتــم تقييم حالــة الطفل 

ــًا . ــه دوري ومتابعت

 املادة ٧٨
تقــوم مراكــز محايــة الطفولــة يف بحــث مدى جدية الشــكوى والفحــص عى إزالة أســباهبا 
، وذلــك عــن طريــق مقابلــة الطفــل أو متــويل رعايتــه أو ذويــه أو خالفهــم للتحقيق معهم 
حــول الشــكوى ، وهلــا حــق االنتقــال إىل حمــل إقامــة الطفــل ومتابعتــه دوريــًا، أو التحفــظ 
عــى الطفــل أو إحالتــه إىل جهــات االختصــاص إذا كانــت حالتــه تســتدعي ذلــك، وىف 
حــال تســليم الطفــل إىل ويل أمــره أو متــويل رعايتــه يتعهــد بعــدم تعريضــه للخطــر فــإذا 
ــة  ــكلت الواقع ــكوى أو ش ــة الش ــن معاجل ــز ع ــز املرك ــل أو عج ــى الطف ــرر األذى ع تك
جريمــة يرفــع املركــز تقريــرًا إىل نيابــة األحــداث أو التوصيــة لــدى املحكمة الختــاذ الالزم 

، وذلــك كلــه مــع مراعــاة رسيــة بيانــات واســم الشــخص املبلــغ .
وعــى كل مــن علــم بتعــرض الطفــل للخطــر أن يقــدم إليــه مــا يف مكنتــه مــن املســاعدة 

العاجلــة الكفيلــة بتوقــي اخلطــر أو زوالــه عنــه .

 املادة ٧٩
تقوم مراكز محاية الطفولة باختاذ ما تراه من التدابري واإلجراءات اآلتية :

١- إبقــاء الطفــل يف عائلتــه مــع التــزام األبويــن باختـــــاذ اإلجــراءات الالزمــة لرفع اخلطر 
املحــدق بــه وذلــك يف آجــال حمــددة ورهــن رقابـــــة دوريــة من مراكــز محايــة الطفولة .
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ــة  ــة املعني ــن اجله ــي م ــل االجتامع ــرق التدخ ــم ط ــع تنظي ــه م ــل يف عائلت ــاء الطف ٢- إبق
بتقديــم اخلدمــات االجتامعيــة والرتبويــة والصحيــة الالزمــة للطفــل وعائلته ومســاعدهتا 

.
٣- إبقــاء الطفــل يف عائلتــه مــع أخــذ االحتياطيــات الالزمــة ملنــع كل اتصــال بينــه وبــني 
األشــخاص الذيــن مــن شــأهنم أن يتســببوا لــه فيــام هيــدد صحتــه أو ســالمته البدنيــة أو 

املعنويــة .
٤- التوصيــة لــدى املحكمــة املختصــة بإيــداع الطفــل مؤقتــًا مركــز محايــة الطفــل التابــع 
ــًا  ــيًا واجتامعي ــًا ونفس ــه صحي ــز بعالج ــوم املرك ــر ، ويق ــني زوال اخلط ــكنه حل ــة س ملنطق

طبقــًا لإلجــراءات املقــررة يف هــذا القانــون .
٥- التوصيــة لــدى املحكمــة املختصــة باختــاذ التدابــري العاجلــة الالزمــة لوضــع الطفــل 
يف أحــد مراكــز محايــــة الطفولــــة التابعــة ملنطقــة ســكنه لعالجــه وإعــادة تأهيلــه للمــدة 
الالزمــة حتــى زوال اخلطــر عنــه وكذلــك عــالج ذويــه مســببي األذى وإعــادة تأهيلهــم .
ــى  ــم ع ــر يف احلك ــة للنظ ــة املختص ــاء - إىل املحكم ــد االقتض ــر - عن ــع األم ٦- أن ترف
املســئول عــن الطفــل بنفقــة وقتيــة ، ويكــون حكــم املحكمــة يف ذلــك واجــب التنفيــذ وال 

يوقفــه الطعــن فيــه .
٧- يف حــاالت اخلطــر املحــدق تقــوم مراكــز محايــة الطفولــة التابعــة ملنطقــة ســكن الطفــل 
باختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات عاجلــه إلخــراج الطفــل مــن املــكان الــذي يتعــرض فيــه 

للخطــر ونقلــه إىل مــكان آمــن بــام يف ذلــك االســتعانة برجــال الرشطــة عنــد االقتضــاء .
ويعتــرب خطــرًا حمدقــًا كل عمــل هيــدد حيــاة الطفــل أو ســالمته البدنيــة أو املعنويــة عــى 

نحــو ال يمكــن تالفيــه بمــرور الوقــت .
ــري  ــذ التداب ــج تنفي ــراءات ونتائ ــة إج ــة بمتابع ــة دوري ــل بصف ــة الطف ــز محاي ــوم مراك وتق

ــل . ــأن الطف ــذة يف ش املتخ
ــام  ــا ب ــري وتبديلهــا أو وقفه ــد االقتضــاء بإعــادة النظــر يف هــذه التداب وهلــا أن تــويص عن
حيقــق قــدر اإلمــكان إبقــاء الطفــل يف حميطــه العائــيل وعــدم فصلــه عنــه إال كمــالذ أخــري 

، وألقــر فــرتة زمنيــة ممكنــه ، وإعادتــه إليــه يف أقــرب وقــت .

املادة ٨٠
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة 
ال تتجــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني 

كل شــخص يمنــع متكــني الطفــل مــن احلصــول 
عى حقوقه الواردة باملادتني ) ٣ ( و )٦( من هذا القانون .

 املادة ٨١
يعاقب علـــــى خمالفـــــة أحكــــام املواد )١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤، ١٦ ، ١٧( من هذا القانون 

بغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينار وال جتــاوز اخلمســة آالف دينار .

 املادة ٨٢
دون اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد 
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ــدى  ــار أو بإح ــامئة دين ــى مخس ــد ع ــار وال تزي ــة دين ــن مائ ــل ع ــة ال تق ــنة وبغرام ــى س ع
هاتــني العقوبتــني ، كل مــن أدىل عمــدًا ببيــان غــري صحيــح مــن البيانــات التــي يوجــب 

القانــون ذكرهــا عنــد التبليــغ عــن املولــود.

 املادة ٨٣
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تزيــد عــى ســتة أشــهر وغرامــة ال تزيــد عــى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل 
ويل أمــر أو ويص أو مكلــف قانونــًا برعايــة الطفل مل يبادر إىل حتصينــه بالطعوم واألمصال 
واللقاحــات ضــد األمــراض املعدية وأمــراض الطفولة وفقــًا للنظم والتعليــامت الصادرة 

مــن اجلهــات الطبيــة املختصة .
 

املادة ٨٤
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب كل مــن خالــف 
أي حكــم مــن أحــكام املــادة رقــم ) ٢٤ ( باحلبــس ملــدة ال تزيــد عــى ســتة أشــهر وبغرامــة 
ال تزيــد عــى مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني . ويف مجيــع األحــوال حيكــم 

بمصــادرة املــواد الغذائيــة واألوعيــة وأدوات اإلعــالن موضــوع اجلريمة .

 املادة ٨٥
يعاقــب كل مــن خيالــف أحــكام املــادة )٥٣( مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي 

دينــار وال تزيــد عــى مخســامئة دينــار .
وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العــامل الذيــن وقعــت يف شــأهنم املخالفــة ، ويف حالــة العــود تــزاد 

العقوبــة بمقــدار املثــل .

 املادة ٨٦
حيظــــر اســتخدام األجهــزة والوســائل املنصــوص عليها يف املــادة )٦٤( لغــري ذي اإلعاقة 
دون مقتــىض ، ويعاقــب عــى خمالفــة ذلــك باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة وغرامــة ال 
ــني  ــني العقوبت ــدى هات ــار أو بإح ــة آالف دين ــاوز اخلمس ــار وال جت ــي دين ــن مائت ــل ع تق

ومصــادرة تلــك األجهــزة.

 املادة ٨٧
حيظــر نــرش أو عــرض أو تــداول أي مطبوعــات أو مصنفــات فنيــة مرئيــة أو مســموعة أو 
الكرتونيـــــة خاصـــــة بالطفــل ختاطــب غرائــزه الدنيــا ، أو تزيــن لــه الســلوكيات املخالفة 
ــة  ــم املجتمــع أو يكــون مــن شــأهنا تشــجيعه عــى االنحــراف ، ويعاقــب عــى خمالف لقي
هــذا احلظــر باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة والغرامــة التــي ال جتــاوز مخســة آالف دينــار 

، أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

 املادة ٨٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
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تقــل عــن ســنتني وال تزيــد عــى ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
وال جتــاوز مخســني ألــف دينــار كل مــن اســتورد أو صــدر أو أنتــج أو أعــد أو عــرض أو 
طبــع أو روج أو حــاز أو بــث أي أعــامل إباحية يشــارك فيهــا أطفال أو تتعلق باالســتغالل 
اجلنــيس للطفــل ، وحيكــم بمصــادرة األدوات واآلالت املستخدمـــة يف ارتــكاب اجلريمــة 
ــدم  ــع ع ــه م ــك كل ــا ، وذل ــل ارتكاهب ــن حم ــق األماك ــا ، وغل ــة منه ــوال املحصل واألمـــ

اإلخــالل بحقــوق الغــري حســني النيــة .
كام يعاقب بذات العقوبة كـــــل من :

أ- اســتخدام احلاســب اآليل أو االنرتنــت أو شــبكات املعلومــات أو الرســوم املتحركــة 
أو غريهــا مــن الوســائل إلعــداد أو حلفــظ أو ملعاجلــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنــرش أو 
لرتويــج أنشــطة أو أعــامل إباحيــة تتعلــق بتحريــض األطفــال أو اســتغالهلم يف الدعــارة 

واألعــامل اإلباحيــة أو التشــهري هبــم أو بيعهــم .
ب- اســتخدام احلاســب اآليل أو االنرتنــت أو شــبكات املعلومــات أو الرســوم املتحركــة 
لتحريــض األطفــال عــى االنحــراف أو لتســخريهم يف ارتــكاب جريمــة أو عــى القيــام 

بأنشــطة أو أعــامل غــري مرشوعــة أو منافيــة لــآداب ، ولــو مل تقــع اجلريمــة فعــاًل ً.

 املادة ٨٩
يعاقــب عــى خمالفــة أحــكام املــادة )٧٢( بالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة دينــار وال تزيــد 

عــى مخســامئة دينــار كل مــن منــح طفــاًل ترخيصــًا بقيــادة أي مركبــة آليــة .

املادة ٩٠
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــى ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال 
نــه  ــر للطفــل أو مكَّ تزيــد عــن ثالثــة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن أجَّ
عــى أي نحــو مــن قيــادة مركبــة آليــة ، وجيــوز للمحكمــة إيقــاف رخصــة املركبــة ملــدة ال 
تزيــد عــى ثالثــة أشــهر ، وإيقــاف رخصــة املــكان املخصــص للتأجــري لــذات املــدة ، ويف 

حالــة العــود جيــب احلكــم بإلغــاء رخصــة املــكان أو غلقــه إن مل يكــن مرخصــًا بــه .

 املادة ٩١
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تتجــاوز ســنه وبغرامــة ماليــة ال تتجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل من 
مــارس ضــد طفــل أي شــكل مــن أشــكال العنــف واإلســاءة النفســية واإلمهال والقســوة 

. واالستغالل 

 املادة ٩٢
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ، نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بغرامــة ال تقــل 
ــار كل مــن نــرش أو أذاع  ــار كويتــي وال تتجــاوز مخســني ألــف دين عــن عــرشة آالف دين
بأحــد أجهــزة اإلعــالم أي معلومــات أو بيانــات ، أو أي رســوم أو صــور تتعلــق هبويــة 
الطفــل حــال عــرض أمــره عــى اجلهــات املعنية باألطفــال املعرضــني للخطــر أو املخالفني 

للقانــون .



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون حمــــــــــــكمة االســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٢٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٩٣
ــة إذا  ــا الدول ــي متنحه ــة الت ــا العيني ــة املزاي ــن كاف ــل م ــة الطف ــويل رعاي ــرم األب أو مت حي

ــل . ــى الطف ــة ع ــم الواقع ــن اجلرائ ــة م ــه بجريم ــي بإدانت ــم هنائ ــده حك ــدر ض ص

 املادة ٩٤
تضاعــف العقوبــة املقــررة ألي جريمــة إذا وقعــت عــى طفــل ، إذا ارتكبهــا أحــد والديــه 
أو مــن لــه الواليــة أو الوصايــة أو املســئول عــن مالحظتــه وتربيتــه أو مــن لــه ســلطة عليــه 

، أو كان خادمــًا عنــد مــن تقــدم ذكرهــم .

 املادة ٩٥
نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .يصــدر جملــس الــوزراء الالئحــة التنفيذية هلــذا القانون خالل 

ســتة أشــهر مــن تاريخ

 املادة ٩٦
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 املادة ٩٧
ــذ هــذا القانــون ، ومــع  عــى رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفي
عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة ) ٩٥ ( ، يعمــل بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف 

اجلريــدة الرســمية .

 


