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 بإصدار الالئحة التنفيذية 2016لسنة  16رقمقرار 
 في شأن حقوق الطفل 2015لسنة  21للقانون رقم 
 مجلس الوزراء 

 بعد االطالع على الدستور ، -
في شأن دور الحضانة  2014( لسنة 22وعلى القانون رقم ) -

 الخاصة ،
 في شأن حقوق الطفل ، 2015( لسنة 21رقم ) وعلى القانون -
 .في شأن الحضانة العائلية 2015( لسنة 80وعلى القانون رقم ) -
بنقل تبعية  2014( لسنة 1076وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ) -

المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة 
 والفنون واآلداب ،

 لشئون االجتماعية والعمل ،وبناء  على عرض وزير ا -
 قرر

 مادة أولى
في  2015لسنة  21يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

 شأن حقوق الطفل ، والمرافقة نصوصها لهذا القرار .  
 مادة ثانية

يستمر العمل بكافة قرارات مجلس الوزراء والقرارات اإلدارية ذات 
القانون والالئحة التنفيذية له حتى الصلة فيما ال يتعارض مع أحكام 

 يتم تعديلها أو إلغاؤها .
 مادة ثالثة

تنفيذ هذا القرار ،  ويعمل به   -كل فيما يخصه    -على الوزراء  
 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

  رئيس مجلس الوزراء                                                
 احجابر مبارك الحمد الصب  

 هـ  1437ربيع اآلخر  1صدر بقصر السيف في :  
 م 2016ينايــــر   11الموافق :                  

 

 الالئحة التنفيذية
 2015لســنة  21للقانون رقم 

 في شأن حقوق الطفل
 (1مادة : )

في تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية 
 المعنى المبين قرين كل منها :

 المشار إليه . 2015لسنة  21القانون : القانون رقم  -1
بدائل لبن األم : منتج أو غذاء يركب صناعيا  وفقا  لمعايير   -2

دستور األغذية الدولي أو المحلي للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضع 
وصغار األطفال ، وهي بدائل مجهزة لخصائص األطفال 

 األغذية المحضرة في المنزل  الفسيولوجية  االعتيادية ويشمل كذلك
أغذية الرضع : تركيبة غذائية مشتقة من حليب البقر أو  -3

منتج مماثل من أصل حيواني أو نباتي محضر صناعيا  ويتم تسويقه 

على أنه مناسب لتغذية الرضع من الوالدة وحتى سن ستة أشهر أو 
سنة ، ويشمل ذلك األغذية المصنعة ذات االستخدامات الطبية 

ة بالرضع كبدائل لبن األم المصنعة الخاصة باألمراض الخاص
االستقالبية ، أو غليظة القوام لمن يعانون من مشاكل االرتجاع ، أو 
مصنعة من البروتين المعدل ، أو الخالية من الالكتوز لمن يعانون من 

 حساسية أو عدم تحمل الالكتوز وغيرها .
عا  أو محضرا  محليا  األغذية التكميلية : أي غذاء سواء كان مصن-4

يستخدم كمكمل للبن األم أو لغذاء الرضيع ، ويعرف هذا الغذاء 
 أيضا  بغذاء الفطام أو بمكمل للبن األم .

العامل بالمجال الصحي : أي شخص يعمل في إحدى -5
مؤسسات الرعاية الصحية سواء كان فنيا  أو غير فني ، معينا  أو 

 متطوعا  .
 (2مادة: )

عن الوالدة من األشخاص المكلفين بالتبليغ وفق يجب التبليغ 
( من القانون ، ويكون قبول التبليغ 11الترتيب الوارد في المادة )

من األم عن وليدها مشروطا  بتقديمها أي مستند رسمي يثبت العالقة 
الزوجية كعقد الزواج أو شهادة بذلك أو حكم واجب النفاذ ، وترفق 

لمستشفى ، أو ولي األمر الشرعي صورة منه بملف األم بسجالت ا
 في حال عدم وجود األب أو األم .

وفي حال عدم قيام المذكورين بالتبليغ ، يكون لمديري 
المستشفيات والمراكز الصحية التي تمت بها الوالدة التبليغ ، 
وتكون مسئولية المذكورين عن عدم التبليغ خـالل المواعيد القانونية 

  يقبل التبليغ من غير ذي صفة .حسب الترتيب السابق ، وال
 (3مادة: )

اختيار اسم المولود حق ألبيه ، وفى حالة عدم وجوده يكون هذا 
االختيار لألشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوالدة وفق الترتيب الوارد 

 ( من القانون.11في المادة )
وللموظـف المختص رفض قيد االسم في سجالت المواليد إذا 

مهانة للكرامة اإلنسانية للطفل أو تحقير وحط من شأنه انطوى على 
 وقدره أو يسبب له الحرج واالستهزاء بين أقرانه .

ويكون للمكلف بالتبليغ التظلم من قرار رفض القيد خالل سبعة أيام 
 إلى لجنة تشكل بوزارة الصحة لهذا الغرض.

وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات المقدمة بشأن رفض قيد 
( خمسة عشر يوما  من تاريخ التظلم ، 15االسم ، وذلك خالل )

 وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية . 
 (4مادة : )

تسلم شهادة الميالد األولى لوالد الطفل أو من ينوب عنه قانونا  ، 
ويمكن تسليمها إلى الوالدة أو متولي رعايته ، وذلك بعد التحقق من 

 شخصيته . 
وزير الصحة األشخاص اآلخرين الذين يجوز لهم ويحدد بقرار من 

 استصدار مستخرجات طبق األصل .
 ( 5مادة : ) 

إذا ولد المولود حيا  ثم توفى بعد الوالدة وقبل التبليغ عن والدته 
وجب اتخاذ إجراءات التبليغ عن واقعتي الميالد والوفـاة ، وتصدر 

 له شهادة ميالد ثم شهادة وفاة وتصريح دفن.
ا ولد ميتا  بعد الشهر السادس من الحمل فتصدر له شهادة أما إذ
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وفاة وتصريح دفن دون شهادة ميالد ويثبت في نموذج البـالغ في 
 خانة المتوفى عبارة ) جنين ميت بعد الشهر السادس من الحمل ( .

 (6مادة : )
في حالة العثور على طفل حديث الوالدة وتسليمه للمخفر يتعين 

 آلتية: اتخاذ اإلجراءات ا
يقوم المخفر بطلب سيارة إسعاف للقيام بالفحص األولي لحالة -

الطـفل ولنقله إلى أقرب مستشفى الستكمال الفحوصات الطبية 
 بشأنه.

يقوم المخفر بتحرير محضر إثبات حالة يقيد في سجالته بشأن -
واقعـة العثور على الطفل وكافة مالبساتها وإثبات شخصية من عثر 

 على الطفل.
قوم المخفر بإخطار الجهة الصحية المختصة التخاذ إجراءاتها ي-

في هذا الشـأن وإلجراء الكشف الطبي على الطفل وتحديد تاريخ 
ميالده التقريبي وبيان حالته الصحية وإعداد التقرير الطبي وشهادة 
بخلوه من األمراض المعدية وشهادة بالتطعيمات التي يكون قد 

المستشفى ومتعلقاته الشخصية إن حصل عليها خالل وجوده في 
 وجدت .

 وفي حال وجود شبهة جنائية يحال الموضوع للنيابة العامة  .-
تقوم الجهة الصحية بتسليم الطفل إلحدى المؤسـسات المعدة -

الستقبال األطفال التابعة لوزارة الشئون االجتماعية والعمل بموجب 
بحسب  –لداخلية خطاب تسليم صادر عن النيابة العامة أو وزارة ا

 األحوال .
 (7مادة : )

( من القانون 17ُيحال المولود في الحالتين الواردتيـن في المادة )
إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمل لتتولى أموره ، والتخاذ ذات 
اإلجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتقوم الوزارة 

ون والتنسيق مع وزارة باختيار اسم وهمي للوالدين وذلك بالتعا
 الصحة واإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر .

 ( 8مادة : )
يجب تطعيم الطفل في المواعيد التي يتم تحديدها وفقا  لتاريخ 
ميـالده ، ووفقا  للبروتوكوالت الصحية المتعارف عليها والمعتمدة من 
 قبل منظمات الصحة العالمية ، ويتم صرف بطاقة التطعيمات مع

 شهادة الميالد .
وتقوم المراكز الصحية في كافة المناطق بتقـديم هذه الخدمة مجانا  
بواسطة طبيب متخصص مرخص له بمزاولة المهنة ، ويتم استخدام 

 وحفظ الطعوم واألمصال بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة . 
ويلتزم الوالد أو الوالدة أو الشخص الذي يكون الطـفل في حضانته 

بالمبادرة الى تقديم الطفل للتطعيم أو -بحسب األحوال –
 للتحصين في المواعيد المحددة . 

وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما  على حلول ميعاد تطـعيم الطفل 
ر والد أو تحصينه دون إجرائه ، تقوم الجهة الطبية المختصة بإخطا

الطفل أو متولى حضانته بوجوب المبادرة الى تطعيمه أو تحصينه أو 
تقديم الشهادة الطبية الدالة على القيام بذلك خالل خمسة عشر 
يوما  من تاريخ اإلخطار ، مع إنذاره بأنه إن لم يفعل يُعد مخالفا  

( من 83( من القانون ، ومعرضا  لتطبيق حكم المادة )18للمادة )
 .  القانون

 (9مادة : )
يمنح كل طفل بطاقة صحية مدون بها كافـة بياناته الشخصية )اسمه 
وتاريخ ميالده وفصيلة دمـه ورقمه المدني ومحل اإلقامة ( ، وُتسلم 
البطاقة لوالده أو المتولي رعايته ، ويتم تسجيل رقم البطاقة الصحية 

ه لكافة في شهادة الميالد ، وتقدم إلى الطبيب المختص عند مراجعت
الجهات الطبية المختصة أو مراكز حماية الطفولة لتسجيل 

 التطعيمات أو التحصينات وتواريخ الحصول عليها . 
 (10مادة : )

على والد الطفل أو المتولي رعايته تقديم البطاقـة الصحية مع أوراق 
التحاق الطفل بمرحلة التعليم قبل الجامعي ، ويجب على المدرسة 

ود البطاقة الصحية وتحفظ بالملف المدرسي أن تتحقق من وج
ويسجل بها الطبيب المتابعة للحالة الصحية للطفل طوال مرحلة 

 التعليم .
وبالنسبة لألطفال الذين التحقوا بالمدارس قبـل تاريخ العمل بهذا 
القانون ولم توجد هذه البطاقة في ملفاتهم المدرسية ، فإنه يتعين 

( من 19ه البطاقة وفقا  ألحكام المادة )على أولياء أمورهم إنشاء هذ
 القانون .

وتقوم المدرسة بحفظ البطاقة الصحية للطفل بملفـه المدرسي ، 
وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجري فيها فحص 
الطفل طبيا  ، ويجب على طبيب المدرسة أن يثبت في البطاقة كل ما 

 ثبت فيها ما يتعرض له يتعلق بمتابعة حالة الطفل الصحية ، كما ي
الطفل من إصابات أو أمراض يكون لها تأثيرا  على حياته الصحية 

 ويتم تسجيل بيانات البطاقة الصحية في سجالت وزارة الصحة.
 (11مادة : )

في جميع األحوال التي يوقع فيها الكشف الطـبي على الطفل ويقدم 
ي بطاقته إليه عالج أو تجري له جراحة وال يتيسر إثبات ذلك ف

الصحية ، يتعين على والد الطفل أو المتولي رعايته أن يطلب من 
المكلف باالحتفاظ بالبطاقة الصحية إثبات ذلك ، وفي هذه الحالة 
يلتزم األخير بتقديم البطاقة الصحية مشفوعة بالمستندات الطبية 
الكاشفة عما لحق بالطفل إلى الطبيب المختص إلثباته في البطاقة 

 قق من حدوثه .بعد التح
 (12مادة  : )

يجوز للمكلف بحفظ البطاقة الصحية في األحـوال السابقة أن 
يطلب استخراج بطاقة صحية كبدل للبطاقة المفقودة أو التالفة ، 
ويتم استخراج البطاقة البديلة من واقع البيانات المثبتة في سجالت 

أن يثبت وزارة الصحة على أن يعطى ذات رقم البطاقة األصلية بعد 
 في صدرها أنها بدل فاقد أو تالف .

ويجب إثبات جميع البيانات عن حالة الطـفل عند إصدار البطاقة 
البديلة سواء تلك الثابتة في البطاقة التالفة أو الثابتة بمستندات 

 أخرى  وذلك من واقع السجالت .
 (13مادة : )

ل سنة ، يتم الفحص الطبي الدوري الشامل للطـفل مرة على األقل ك
 ويشمل الفحص جميع األمراض المزمنة التي قد تصيب األطفال .

وتدون نتائج الفحص الطبي الدوري الشـامل ومالحظاته في البطاقة 
الصحية للطفل . وتتم متابعة الحاالت الخاصة كاألمراض الصدرية 
وأمراض القلب واإلعاقات المختلفة ، وأمراض التمثيل الغذائي 
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واألمراض الوراثية وحاالت األطفال المعرضين لخطر اإلعاقة  ، 
وذلك بفحوص متتالية على فترات حسب المتطلبات الالزمة لكل 

 حالة وطبقا  لما يحدده األخصائي المعالج . 
ويخطر الطبيب المتابع إدارة المدرسة بتعليمات الحـالة بالنسبة 

ية الخاصة الالزم لأللعاب الرياضية والمجهود الجسماني والرعا
 مراعاتها أثناء اليوم الدراسي .

 (14مادة : )
تتولى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعـاون مع وزارة الصحة 
والجهات والهيئات المعنية نشر المعلومات والتوعية بأهمية الرضاعة 

 الطبيعية وفوائدها حتى يبلغ الطفل عامين .
مع وزارة الصحة والجهات المعنية وتولى الهيئة المذكورة بالتنسيق 

في الدولة مهام الرقابة على استعمال وتسويق وترويج أغذية األطـفال 
الرضع بما فيها منتجات األلبان واألغذية والمشروبات التي تستعمل 
بدائل للبن األم أو مكملة لها وكذلك األدوات التي تستعمل في 

 فيها . اإلرضاع والشروط والمواصفات الواجب توافرها
 (15مادة : )

يجب أن تكون أغذية الرضع واألغذية التكميليـة وبدائل لبن األم 
مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دستور األغذية الدولي 
والمحلي ، و أن تتوافر فيها المواصفات والشروط والمقاييس التي 
يصدر بها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير التجارة والصناعة 
بعد أخذ رأي الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، وال يسمح بدخول 
األغذية التي تخالف تلك المواصفات والشروط والمقاييس إلى دولة 

 الكويت .
 (16مادة : )

يشترط في األسرة الحاضنة تقديم شهادة حسـن سـير وسلوك ، وأال 
ـم يكون قد سبق الحكم على أحد مـن أفـرادها باإلدانة فـي جـرائ

 مخـلة بالشـرف أو األمانة أو المخدرات .
و تـلتـزم األسرة الحــاضـنة بحـضـور الدورات التدريبيـة والمحاضـرات 
الخاصة بالتنشئة االجتماعية وأساليب التربية الصحيحة قبل 

 االحتضان . 
وتقوم الجهة المختصة بوزارة الشئون االجتماعية والعمل بتوفــير 

واإلرشــاد النـفـسي واالجتماعي والديني والتربوي خـــدمـات العـالج 
 لألسرة الحاضـنة حتى بلوغ األبناء سن الحادي  والعشرين .

وتلتزم األسرة الحاضنة بإبالغ الجهـة المختصة بوزارة الشـئون 
االجتماعية والعمل  عن كل تغير يطرأ على األسرة في ظروفها 

لومات الكاملة عن كل ما االجتماعية أو محـل إقامتها وتقديم المع
يطرأ على الطـفـل مـن تـغير نفسي أو اجتماعي أو تعليمي ، وكذلك 
تلتزم األسرة الحاضنة بتقديم المعلومات الكاملة عن كل ما يطرأ 
على الطفل من تغير على صحته سواء بالوفاة أو دخول 

 المستشفيات .
 (17مادة: )

ام إنشـاء واإلشراف على تتولى وزارة الشئون االجتماعية والعمل مهـ
نوادي األطفال وفقا  للضوابط والشروط التي تتضمنها الالئحة 

 النموذجية يصدرها وزير الشئون االجتماعية والعمل لهذا الغرض .
 (18مادة: )

يصدر وزير الشئون االجتماعية والعمـل الالئحة النموذجيـة 

رعاية لمؤسسات الرعاية االجتماعية لألطفال المحرومين من ال
 األسرية واإلشراف عليها .

 ( 19مادة : )
يشترط إلنشاء رياض األطفال الحصول على ترخـيص من وزارة 
التربيـة ، وتخضع لخطط وبرامج تلك الوزارة وإلشـرافها المالي 

 واإلداري والفني .
ويتعين توافر المواصفات التالية في المباني المخصصة لرياض 

 األطفال :
نظام المبنى الذكي وهو عبارة عـن مبنى رئيسي من .إعداد المبنى ب1

دور واحد ويتم تنفيذه باألبعاد الهندسية المعتمدة مدنيا  ومعماريا  ، 
ويكون من غـرف لإلدارة وفصول دراسية ومسرح بجميع مرافقه 
ومطعم وغرفة للحراسة وغرفة انتظـار وغرف للخدمات األخرى ، 

% ويكون تصميم 40بة وتكون الواجهات مطعمة من الحجر بنس
األرضيات بألوان ونقوش  لجميع الغرف والفصول وتوفير حماية 

 للشبابيك .
.توفير دورات مياه كافية بمواصفات خاصة للفئـة العمريـة ألطفال 2

 الروضة وفقا  لقواعد النظام الصحي ومتوافر بها وسائل التهوية .
المرورية والبيئية .توفير أدوات األمن والسالمة الصحية واألمنيـة و 3

 في الروضة.
.توفير عيادة طبية مع دورة مياه خاصة بها مع الوسائل الطبيـة 4

والعقـاقير والمطهرات المعتمدة من وزارة الصحة ، وما يلزم من  
 كوادر بشرية متخـصصة .

.أسوار من الخرسانة البريكاست مدهونة باأللوان المعتمدة تحيـط 5
تمدة هندسيا  مزودة ببوابات حديدية بكامل الروضة بارتفاعات مع

 للدخـول والخـروج تشرف عليها غرفة الحارس .
( موقف سيارات سطحية مغطاة لإلدارة وأوليـات  40.توفير )6

 األمـور ويتم عمـل عالمات أرضية لتحديد السير والمواقف .
.توفير مساحات زراعية تجميليـة مزودة باألشجار المناسبة بنسـبة 7

لمسـاحات الشاغرة حول الروضة مع نظـام ري % من ا60
 أتوماتيكي ، ويتم توفير الزراعات والنباتات الداخلية داخل الروضة .

.أن تتوافر في المبنى شروط الصالحيات الهندسية والفنيـة 8
والصحية والتعديـالت المطلوبة الستيعاب األطفال ذوي االحتياجات 

ائقا  إلدماج األطفال ذوي الخاصة على أال يشـكل اإلعداد لذلك ع
 اإلعاقة المتقدمين لتلك الرياض .

.توفير دورات مياه لذوي االحتياجات الخاصة وذلك وفـقا  9
 للقياسات العالمية.

.توفير المنحدرات مع سـهولة الحركة ضمن شـروط األمـن 10
 والسالمة لذوي االحتياجات الخاصة .

 ات الخاصة ..توفير المقابض الجانبية لذوي االحتياج11
توفير الوسائل الوقائية لحماية األطـفال من أخطـار التلوث والحريق .12

السخانات  –والزالزل والعمل على إبعادهم عن مصادر الطاقة ) الكهرباء 
 المواد الكيميائية وغيرها من المواد الضارة بصحة الطفل (. –

 (20مادة : )
العمل برياض األطـفال يراعى اتباع األساليب العلمية في تنظـيم 

 تحقيق أهدافها وذلك على النحو التالي :
. تقسيم قاعات رياض األطفال إلى نقاط لممارسة األنشـطة بحـيث 1
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 -منضدة للعلوم  -منضدة للرسم  –مكتبة  -تحتوي على مسرح 
مجموعة متنوعة من المكعبات  -لوحات شعبية  -ركن للموسيقى 

مغطاة بالموكيت ومجهزة بمالبس  منطقة -بأحجام وألوان مختلفة 
 وأدوات أللعاب التمثيل والخيال .

 .ترتيب للمقاعد والمناضد في شكل مجمـوعات .2
 .تجهيز مجموعة من الدمى القماش يسـاعد في عملها األطفال .3
.تجهيز الفناء الخارجي بألعاب التسلق والتزحـلق واألطواق مع 4

 وسائل األمان .
 مع أولياء األمور مرة كل شـهر . .تنظيم لقاءات دورية5
.تحديد السعة المكانية للفصول بما يتناسب وعـدد األطـفال مع 6

 ترك مساحة لممارسة األنشطة وتغيير األركان من وقت ألخر .
.توفير الهيئة التعليمية المتخصصة والعمـالة لكل فصل من فصول 7

 الروضة .
بحـيث يمارس األطـفال .العمل بنظام اليوم المتكامل داخل الروضة 8

أنشطة متنوعة ويمرون بخبرات متكاملة تنمي فيهم الجوانب الروحية 
والخلقية والجسمية والحركية واالجتماعية واالنفعالية ، ويراعى 
تقسيم يوم الروضة إلى فترات بين األنشـطة الهادئة والحركية 

 ويخصص أوقات للنشاط الحر خالل اليوم لعدم إرهاق الطفل .
قوم وزارة التربية بتشكيل لجنة متخصصة في مناهـج طفل ما قبل .ت9

المدرسة لتأليف كتب األنشطة المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات 
األطفال على اختالفها وكتب أدلة المعلم ، وتوزيعها على جميع 

 رياض األطفال .
 .عدم جواز استخدام أي كتب إضافية خارجية .10
هيزات ووسائل تعليميـة تتناسب مع .تزويد رياض األطفال بتج11

خصائص الفئة العمرية واحتياجاتها واالحتياجات الخاصة باألطفال 
 ذوي االحتياجات الخاصة .

.خضوع رياض األطفال التابعة والملحقة بالمدارس الرسـمية أو 12
الخاصة لخطط وزارة التربية وإلشرافها التربوي والفني واإلداري 

 والمالي .
 دام األلعاب الميكانيكية في رياض األطـفال ..عدم استخ13
.عدم إجبار األطفال على الكتابة المنهجية ، وعدم جـواز 14

إعطاؤهم واجبات منزلية أو عقد امتحانات وإعطاء درجات عنها 
 لألطفال .

.توفير معلمة متخصصة في اإلعاقة بجانب المعلمات 15
 جات خاصة .األسـاسيات وذلك بالرياض الملحق بها ذوي احتيا

 (21مادة : )
لوزارة التربية إضافة مرحلة أخـرى إلى مرحلتي التعليم قبل الجامعي ، 

 ويشترط لذلك ما يلي :
.توفير المدارس لهذه المرحلة وإعدادهـا بشكل متكامل بما يحقق 1

 استيعابا شامال  لألطفال الملحقين بها .
لين وفقـا  .توفير الكوادر البشرية من هيئات التدريس والعام2

 لمتطلبات هذه اإلضافة.

.رسم الخطط وإعداد المناهج الدراسية المناسبة بما يحقـق 3
 التكامل بين مراحل التعليم األساسي بعد اإلضافة.

.رفع المستوى العلمي والتربوي ألعضاء هيئة التدريس ، وذلك 4
بعقـد دورات تدريبية لهم بما يفي بمتطلبات تطوير وتحسين التعليم 

 ذه المرحلة .به
 ( 22مادة : )

يلتزم رب العمل بإجراء الفحص الطبي للطـفل قبل إلحاقه بالعمل في 
مراكز طبية معتمدة لدى وزارة الصحة ، للتأكد من أهليته الصحية 
للعمل الذى يلحق به ، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب 
العمل ولدى مركز طبى معتمد . ويجدد الفحص سنويا  قبل مضي 
عام من تاريخ آخر فحص للتأكد من خلوه من األمراض المهنية أو 
إصابات العمل وللمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة ، وفى 

 جميع األحوال تثبت نتائج الكشف بالبطاقة الصحية للطفل.
 (23مادة : )

يشترط في دار الحضانة التي ينشئها صاحب العـمل أن تكون 
شئون االجتماعية والعمل ، وتخضع لما مرخصة من قبل وزارة ال

تخضع له دور الحضانة من إشراف وتقييم وفقا  ألحكام القانون رقم 
 المشار إليه . 2014( لسنة  22)

 ( 24مادة : )
يجب إفراغ مساحات لنشر البرامج التوعـوية واإلرشادية على وسائل 

ة اإلعالم المختلفة للتعريف بحقوق األطفال ذوى اإلعاقة وتوعي
القائمين على رعايتهم والمجتمع بها ، وذلك من خالل خطة عمل 
تلتزم بها وزارات اإلعالم والصحة والشئون االجتماعية والعمل 

 إلعداد تلك البرامج ونشرها على وسائل اإلعالم .
 (25مادة : )

يشترط في المعاهد والمنشآت التي ترخص لها الهيئـة العامة لشئون 
دمات التأهيل لألطفال  الحصول على شهادة ذوي اإلعاقة لتوفير خ

اعتماد من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي أو الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بحسب الحالة ومطابقتها للمعايير 

 الخاصة بالمعاهد والمنشآت التابعة لها .
 (26مادة: )

بدمجـهم في مدارس تكون األولوية لتعليم األطفال ذوي اإلعاقـة 
التعليم العام ، ويصدر باإلجراءات المنظمة  لذلك قرار من وزير 

 التربية .
وعلى وزارة التربية أن تنشئ مدارس أو فصـوال  لتعليـم ذوي اإلعاقة 
من األطفال ممن لم تتوافر فيهم شروط الدمج بما يتالءم وقدراتهم 

، ويكون القبول  واستعداداتهم تسمى مدارس وفصول التربية الخاصة
بهذه المدارس أو الفصول ومناهج ونظم االمتحانات فيها وفقا  لما 

 هو منصوص عليه في هذه الالئحة .
 (27مادة: )

يهدف إنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة إلى تقديـم نوع من 
التربيـة والتعليم والتدريب يتناسب  مع التالميذ ذوي اإلعاقة الذين 

على االندماج في التعليم العام وفقا  لما تحدده يثبت عدم قدرتهم 
تقارير األطـباء واإلخصائيين والمعلمين وبموافقة أولياء األمور ، 
فضـال  عن تقديم الرعاية النفسية واالجتماعية المناسبة لهم إلتاحة 
فرص االتصال بينهم وبين المجتمع وتوفير ما تتطلبه حالتهم من 
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 الجهات المعنية األخرى . أجهزة تعويضية بالتعاون مع
 ( 28مادة : )

تتولى وزارة التربية اإلعالن بكافة الطرق الممكنـة عن مـدارس 
وفصول التربية الخاصة التي يقبل بها األطـفال ذوي اإلعاقة وشروط 

 القبول بها ، وعن مدارس الدمج التعليمي ومزايا هذا الدمج .
 (29مادة : )

ق إلى المدرسـة أو الفصول التي يتقدم ولي األمر بطلب االلتحا
يرغـب في إلحـاق ذو اإلعاقة بها ، وذلك على استمارة االلتحاق 
المعـدة لهذا الغرض موضحا  بها اسم الطفل وتاريخ الميالد والصف 
الدراسي المراد إلحاقه به ومحل الميالد ، وترفق به شهادة ميالد أو 

 . مستخرج رسمي منها والبطاقة الصحية الخاصة به
 (30مادة : )

تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع األطـفال 
المتقـدمين لاللتحاق بها إلى فريق متخصص يتم تشكيله بالتعاون 

بين وزارة الصحة ووزارة التربية والهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة  
يضـم األطباء المختصين واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين 

ين ، إلجراء الفحوص الطبية العامة والتخصصية واختبارات والتربوي
الذكاء وقياس السمع وكافة االختبارات التربوية للتحقق من نوع 

 ودرجة اإلعاقة ومستوى القدرات العقلية والذهنية 
والنواحي الحسية والجسمية والظروف األسرية والبيئـية لهـؤالء 

الة تتضمن نتائج هذه األطـفال ، وإعداد تقارير مفصلة عن كل ح
الفحوص واالختبارات والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة 

 تودع بالملف الخاص بالطفل ذوي اإلعاقة.
وعلى وزارة التربية في حالة عدم وجود أخصائيين التنسـيق مع وزارة 
الصحـة لعمل الترتيبات الالزمة لندب األخصائي المطلوب لفحص 

و إيفادهم إلى أقرب وحدة بها أخصائيون للقيام األطفال بمناطقهم أ
بالفحوص المطلوبة ، ويتم قبول األطفال على أساس هذه الفحوص 
بمدارس وفصول التربية الخاصة التي تالئم حاالتهم على أن يتم قبل 

 بدء الدراسة بوقت كاف .
 (31مادة : )

 يقبل الطفل ذو اإلعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة ، ويحـدد
بصـفة مؤقتة الصف المرشح لاللتحاق به إلى أن تتم جميع 
اإلجراءات والفحوص الطبية والعقلية والذهنية والنفسية الالزمة للقيد 
النهائي بالصف المرشح له على أال تقل فترة المالحظة في المدة 
المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين ، ويجوز منح الطفل فترة 

 مالحظة أخرى .
 (32)مادة : 

يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول اإلعاقـة البصرية 
والحركية  والفكرية والسمعية والسلوك التوحدي بإجراء االختبارات 
الالزمة لتقدير المستوى التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل 

 تلميذ وتحفظ نتائج هذه االختبارات بملف التلميذ .
 (33مادة : )

تشكل في كل مدرسة من مدارس التربيـة الخاصـة وكذلك المدارس 
الملحـق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية للتقييم برئاسة مدير 
المدرسة وعضوية كل من الطبيب اإلخصائي واألخصائي النفسي 
واألخصائي االجتماعي وأخصائي التربية الخاصة وممثل لهيئة 

التالميذ يرشحهم مجلس اآلباء من  التدريس وممثلين ألولياء أمور
بين أعضائه ، وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حدة في ضوء 
التقارير المقدمة عنها لتحديد األعداد المقبولة وتعتمد قرارات هذه 

 اللجنة من المنطقة التعليمية التي تتبعها المدرسة . 
 (34مادة : )

دة النظـر في تشخيص يجوز في أي وقت خالل العام الدراسي إعا
الحـاالت بمدارس وفصول التربية الخاصـة بمعرفة اللجنة الفنية المشار 
إليها بالمادة السابقة بناء على تقارير هيئة التدريس أو اإلخصائيين على 
ضوء ما يالحظ على الحالـة أو ما يطرأ عليها من تغيير ، وللجنة أن 

التعليم العام أو تحويله إلى توصي بإعادة التلميذ إلى مدرسة من مدارس 
نوع آخر من مدارس التربية الخاصة أو إلى األماكن المناسبة لحالته 

 وفقا  لما يتبين من التشخيص الجديد للحالة .
 (35مادة: )

يعاد إجراء جميع الفحوص واالختبارات السابقة على تالميـذ وفصول 
حـوص كل التربية الخاصة في أول كل عام دراسي ، وتوضع نتائج ف

تلميذ في الملف الخاص به بعد تسجيلها في بطاقته الصحية لمتابعة 
 حالته بصفة مستمرة .

 (36مادة : )
تسري في شأن شروط قبول األطفال ذوي اإلعـاقة بمدارس التربية 
الخاصة وفصولها في كافة مراحل التعليم وحلقاته الخاصة بالمعاقين 

، وما يصدره وزير التربية من  القرارات واللوائح المطبقة ذات الصلة
 قرارات في هذا الشأن .

وتلتزم وزارة التربية بالتقييم المستمر لمدارس وفصول التربية الخاصة 
 وإعداد خطط تطويرها . 

 (37مادة: )
تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختالف أنواعها  

لتعليمية النظيرة مع سائر المدارس العامة لكل مرحلة من المراحل ا
 وفي المواعيد التي تحددها وزارة التربية .

ويسترشد في شأن نظام السنة الدراسية وزمن الحصة المقررة في 
مدارس وفصول التربية الخاصة بما هو معمول به في مدارس التعلـيم 
العام وبما يتالءم مع كثافة الفصول ووجوب توفير مدرس مساعد 

تربية خاصة مع مدرس الفصل ، وتلقي لذوي اإلعاقة أو أخصائي 
 المدرسين لدورات متخصصة في التعامل مع المعاقين .

 (38مادة : )
تسري في شأن مدد الدراسة بمراحل التعليـم والشهادات التي تمنـح 
للناجحين في نهاية كل مرحلة بمدارس وفصول التربية الخاصة 

بقة ذات الصلة األحكام المنصوص عليها في القرارات واللوائح المط
 ، وما يصدره وزير التربية من قرارات في هذا الشأن .

 (39مادة )
يلتحق األطفال ذوي اإلعاقة المتعـددة ، ممن يثبت عدم إمكانية 
دمجهم في فصول التعليم العام بناء على رأي لجنة التقييم  المنصوص 

( من هذه الالئحة، بإحدى فئات مدارس التربية 34عليها بالمادة )
الخاصة المناسبة لدرجة ونوعية إعاقتهم مع إجراء الترتيبات الالزمة من 
ناحية البيئة الفيزيقية والوسائل التعليمية التي تتيح استمرارهم في تلك 
المدارس مع االستعانة بالتخصصات المطلوبة ، ولوزارة التربية أن تنشئ 

 مدارس وفصوال  خاصة الستيعاب هؤالء األطفال .
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 (40مادة : )
تنتهي السنة الدراسية باالنتهاء من أعمال االمتحانات سواء في 
الشهادات العامة للتربية الخاصة أو امتحانات النقل وال ترتبط مواعيد 
هذه االمتحانات بالمواعيد التي تحدد لمدارس التعليم العام . وتحدد 
 وزارة التربية مواعيد االمتحانات في مدارس التربيـة الخاصة ، على أن

 توفر لذو اإلعاقة وفقا  إلعاقته من يساعده في تدوين إجابته . 
 (41مادة: )

تسري أحكام اللوائح والقرارات النافذة في شأن التعليـم العام على 
مدارس وفصول التربية الخاصة من حيث شروط القبول بهذه 
المدارس والفصول وخطط ومناهج الدراسة ونظم االمتحانات فيها 

شأنه نص خاص في هذه الالئحة ، وبما ال يتعارض مع فيما لم يرد ب
 القرارات واللوائح المطبقة والخاصة بمدارس وفصول التربية الخاصة  

 (42مادة : )
يجب على كل من المعاهد والمنشآت العاملة في مجال توفير 
خدمـات التأهيل لألطفال ذوي اإلعاقة والتي تنشئها أو ترخص في 

لشئون ذوي اإلعاقة ، والمدارس أو الفصول  إنشائها الهيئة العامة
التي تنشئها وزارة التربية لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة أن تسلم دون 
مقابل أو رســوم لكل طفــل معاق تم تأهيله أو تعليمه ، أو للمسئول 

 عنه شهادة تتضمن البيانات التالية :
 .اسم الجهة التي أصدرت الشهادة .1
 ل المؤهلين وتاريخ هذا القيد ..رقم قيد الطفل بسج2
 –محل إقامته –نوعه  –.البيانات الشخصية للطفل المعاق )اسمه 3

 رقمه المدني (
 .المهنة التي تم تأهيله لها .4
 .وصف تفصيلي لحالة اإلعاقة .5
 .درجة إلمام المعاق بالقراءة والكتابة .6
 .المؤهالت الدراسية التي يكون قد حصل عليها .7
األعمال والوظائف التي يمكن للمعاق أداءها دون تعارض .بيان 8

 مع إعاقته .
 ( 43مادة : )

يتم إعداد خطة متكاملة إلنشاء مكتبات للطفل في كل منطـقة وفي  
  –كل مكان على مستوى المحافظة ، ويجب أن تتوفر في المكتبة 

الكتب على اختالف أشكالها وغيرها من المطبوعات  –كحد أدنى 
لمجالت واأللعاب التي تنمي القدرات االبتكارية كالصحف وا

لألطفال ، على أن يراعى في وضع الخطة المذكورة الدور الذي 
يـنـهـض بــه النـشـاط األهـلي فــي هــذا الخـصــوص ، ويـتـبـع فـي وضـع 

 تـنـفـيـذ هــذه الخطة ما يأتي :
 .توفير األماكن التي تصلح إلقامة مكتبات للطفل فيها .1
.يتم إعداد المكان وتأثيثه على نحو  يتيح استخدامه ، وتوفير 2

الموارد المناسـبة لتفعيل األنشطة بالمكتبة ، ويجوز االستعانة في 
 ذلك بمنظمات المجتمع المدني. 

 ويجب أن تتوفر في مكتبة الطفل الشروط والمواصفات اآلتية :
الوصول .أن تكون في موقع يسهل على أكبر تجمع من األطفال 1

   إليه
.أن تكون مساحتها تسمح باستيعاب عدد مناسب من األطفال في 2

يسـر وسهولة ويكون تقدير هذا العدد بحسب المتوسطات المتوقعة 

للتردد عليها من واقع التعداد السكاني للمحافظة أو المنطقة مع 
 مراعاة إتاحة خدمة المكتبة لألطفال المعاقين .

سواء في إضاءتها أو تهويتها أو ألوان .يكون إعداد المكتبة 3
جـدرانها أو أثاثها مناسب بربط األطفال بالثقافة وتضمن لهم 
مقتضيات السالمة والصحة وتمكنهم من ممارسة شتى األنشطة 

 الثقافية الموازية للقراءة .
 ويضع أمين المكتبة نظاما  للمكتبة يشجع تردد األطـفال عليها .

ءة بمكتبات األطفال إال الكتـب التي تخدم وال يجوز أن تطرح للقرا
 قيمة من القيم السامية والمبادئ العليا واألخالق الحميدة .

وفي جميع األحوال يحظر أن توجد ألي سبب من األسباب أي  
كتـب أو مطبوعات تخاطـب الغرائـز الدنيا لألطـفال أو تزين لهم 

يا ، أو يكون من السلوكيات المخالفـة للقيم السامية والمبادئ العل
 شأنها تشجيعهم على االنحراف .

هو  –بحسب األحوال  –ويكون أمين المكتبة أو مدير دور العرض 
 المسـئول عن مراقبة تنفيذ هذه االلتزامات .

وال يجوز تزويد مكتبات األطفال إال بالكتب و المطبوعات التي 
 واآلدابتشملها خطـة كاملة يضعها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

وفي أحوال التبرع بكتب أو مطبوعات من هيئات أو أفراد فال  
يجـوز طرحها على األطفال للقراءة إال بعد موافقة المجلس الوطني 

 للثقافة والفنون واآلداب .
 ( 44مادة : )

يكون نادي ثقافة الطفل تجمعا  إلشعاع مجموعة من العلـوم والثقافة 
ي إشباع حاجات الطفل العقلية والفنون تؤدي دورا  متكامال  ف

والوجدانية والروحية في توازن بين المعرفة والبحث والترفيه والتسلية 
ويجب أن يراعى في إنشاء نوادي ثقافة الطفل وحدة النـادي في نظر 
رواده من األطفال وعلى النحو الذي يؤكد لديهم االرتباط الكامل 

 بين العلوم والفنون والثقافة .
المختص بالتنسيق مع المحافظات خطـة تستهدف  ويضع الوزير

إنشاء تلك النوادي في كل محافظة أو منطقة ويجوز أن يستعان في 
تنفيذها بالجهود األهلية للمواطنين أو الجمعيات والمنظمات غير 

 الحكومية .
ويتكون النادي من مكتبة وصالة متعددة األغراض ويجـوز أن 

ض األوقات وكمسرح في أوقات تستخدم هذه الصالة كسينما في بع
أخرى أو لغير ذلك من األنشطة الثقافية األخرى وفقا  لما يوجبه 

 االستخدام األمثل لهذه الصالة.
وتعمل إدارة كل نادي على أن يتوفر فيه إلى جانب ما تقـدم مكان 
لتجمع األطفال لممارسة األنشطة الترفيهية واالجتماعية ، ويراعى 

استيعاب األطفال المعاقين ، كما يراعى توفير  في هذه األماكن كلها
مكان للخدمات المعاونة من ورش ومخازن وموقع لإلدارة لتيسير 

 العمل في النادي.
وفي األحوال التي يتوفر فيها المكان المناسب يجوز أن يمتـد نشاط 
نادي ثقافة الطفل إلى األنشطة الرياضية ويتحقق ذلك بالتنسيق بين 

للثقافة والفنون واآلداب ومكتب وزير الدولة المجلس الوطني 
 لشئون الشباب .

ويضع المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب شروط عضـوية 
نوادي ثقافة الطفل بحيث تتسع هذه العضوية ألكبر عدد ممكن من 
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األطفال وعلى نحو ال يحول دون تحقيق أهدافها ، وتضع إدارة كل 
العضوية بمراعاة ظروف البيئة نادي الشروط التفصيلية لهذه 

المحيطة بالنادي وتصبح هذه الشروط نافذة باعتماد المجلس 
 الوطني للثقافة والفنون واآلداب لها .

ويكون لنادي ثقافة الطفل مدير مؤهل ، وعدد كاف من العاملـين من 
ذوي الخبرة والتخصص في مجال رعاية الطفولة يصدر بتعيينهم أو 

المجلس األعلى للثقافة والفنون واآلداب أو  ندبهم قرار من رئيس
 المحافظ المختص .

 ( 45مادة : )
يحظر على دور السينما وما يماثلها من أماكن عامة أن تعـرض على 
األطفال أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مسرحيات أو عرض أو 
أغاني تنطوي بشكل صريح أو ضمني على ما يخالف قيم حب 

ماء إليه والوالء لقيادته الرشيدة أو القيم اإلنسانية الوطن وإعالء االنت
الرفيعة أو المساواة بين الناس كافة واحترام اآلخرين وجودا  ورأيا  
وتقبل اآلخر بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عنصره أو أصله 
االجتماعي أو إعاقته أو أي وجه آخر من أوجه التمييز ، أو أن 

 تية :تستهدف أمرا  من األمور اآل
 اإلثارة الجنسية البحتة أو تحبيذ االنحراف أو الشذوذ الجنسي . -
 تمجيد أصحاب الشهرة في عالم الجريمة . -
تحقير المخالفين ألغلبية األطفال في الجنس أو اللغة أو الديانة أو  -

 الجنسية.
 تمجيد التعصب لرأي معين لفئة أو مذهب أو طائفة بعينها. -
إضفاء أوصاف على أيهما تجعله تمجيد العنف أو الجريمة أو  -

 محببا  لنفوس األطفال .
إثارة شهوة الطفل إلعالء أهداف بعينها كالمال أو القـوة على قيم  -

 الحق واألمانة والنزاهة والرحمة والوفاء .
 (46مادة : )

يجب على مديري دور العرض عند عرض أي مصنف محظـور على 
كان منهم دون سن   األطفال مشاهدته أو محظور مشاهدته على من

معينة وضع الفتات ظاهرة باللغتين العربية واإلنجليزية على باب أو 
أبواب دار العرض ، وكذا على كافة وسائل الدعاية الخاصة بهذا 
المصنف ، تتضمن بيانات بنوع الحظر ، وعلى مستغلي هذه الدور 
والمشرفين عليها والمسئولين عن إدخال الجمهور فيها التحقق من 

فيذ الحظر ، وإذا ثار الشك حول سن أحد رواد هذه الدور فال تن
يجوز السماح له بمشاهدة العرض إال إذا قدم دليال  قاطعا  على أنه 

 جاوز السن المحظور على من دونه مشاهدة العرض .
 (47مادة : )

تلتزم الجهات الحكومية قبل منح ميزة عينية مرتبطـة بطفل التحقق من 
 ائية لطالب الميزة من الجرائم الواقعة على طفل .خلو الصحيفة الجن

 وزارة التعليم العالي
 ( الصادر في  3/2016قرار وزاري رقم )
 2016يناير  7تاريخ 

 بشأن الدراسة في جمهورية أذربيجان 
 والخاص بأبناء الدبلوماسيين وزوجاتهم 

 ( لسنــة 15بعــد االطـالع عـلى الــمرسـوم بقـانـون رقـم )1979 
 بـشـأن الخدمـة الـمدنـية والقوانيـن المعدلة له .

  في شـأن نظام  1979إبـريل  4وعلى المرسوم الصادر في
 الخدمة الـمدنية وتعديالته.

 ( لسنة 417وعلى المرسوم األميري رقم )الصادر بتاريخ  2010
بشأن إنشاء الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي  2010أكتوبر  25

 يم.وضمان جودة التعل
 ( الصادر بتاريخ 272وعلى القرار الوزاري رقم )أكتوبر  3

بشأن السماح للطلبة الكويتيين االلتحاق للدراسة خارج  2012
دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز 

 الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم.
 ماد األكاديمي وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني لالعت

والمتضمن قيام  2014ديسمبر11( الصـــــــادر بتاريــــــــخ  3رقـــــم )
الجهاز بإعداد قوائم لمؤسسات التعليم العالي خاصة بأبناء وزوجات 
الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في مقر البعثة الدبلوماسية الكويتية 

عايير اختيار بالخارج على أن تكون هذه المؤسسات مستوفية لم
 مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت. 

  وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي
ديسمبر  31( الصادر بتاريخ 7وضمان جودة التعليم رقــــم )

، والمتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات 2014
يسمح باعتماد مؤهالت  التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي

 خريجيها.
  وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي

،  2015فبراير  2( الصادر بتاريخ 5وضمان جودة التعليم رقم )
والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة 

 الكويت. 
 ( المؤ 33676/14وعلى كتـاب وزارة الخارجية رقم ) 26رخ 


