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الجسار وروال تقّدمان قانون »رعاية وحضانة األيتام«
في 19 مادة ويهدف إلى رعاية كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين

احتضان طفل أو أكثر من قبل أس�رة كويتية مسلمة بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤوليته بغير مقابل تدفعه الدولة

عبدالصمد: لجنة الميزانيات طلبت مؤشرات
متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة

معصومة: المرأة الكويتية يتملكها شيء من اإلحباط 
وهناك من يسعى لدفعنا إلى حالة الحيرة

بحثت جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي البرملانية ما حتقق من أهداف 
العامة  الهيئ����ة  وبرامج وسياس����ات 
للمعلومات املدنية الواردة في برنامج 
عمل احلكومة في احلس����اب اخلتامي 
املالية 2009/2008، وطلبت  للس����نة 
اللجنة تزويدها بتقرير عن مؤشرات 
متابعة التنفيذ لبرنامج عمل احلكومة. 
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالصمد 
ان اللجن����ة بحثت مالحظ����ات ديوان 
احملاسبة عن احلساب اخلتامي للسنة 
2009/2008 للهيئة العامة للمعلومات 

املدنية ومنها:
انخف����اض مع����دالت الصرف على 

اعتمادات الباب الثاني والباب الثالث بنس����ب وفر %45 
و97% وأفادت الهيئة بأن ذلك راجع الى تنفيذ مش����روع 

البطاقة الذكية.
ومالحظ��ات شاب��ت عق��دا بشأن استثمار موقع بيع 
وتقدمي خدمات غذائي��ة ف��ي مقر الهيئة منها التأخر في 
سداد الشركة اإليجار وعدم تطبي��ق اجلزاءات والغرامات 
املترتبة على التأخر في السداد. استمرار عدم استفادة الهيئة 
من بعض االجهزة البالغة قيمتها 457 ألف دينار، وأفادت 

الهيئة بأنها ستستخدم هذه األجهزة بعد تطويرها. 
وقال عبدالصمد: وناقشت اللجنة مدى اتساق ميزانية 
الهيئة العامة للمعلومات املدني��ة للسن��ة املالية 2011/2010 
مع اخلطة السنوية 2011/2010، وم��دى تطاب����ق تقديرات 
تكاليف املشروعات اإلنشائية والتطويري��ة في ميزاني��ة 
الهيئة وما ورد باخلطة السنوية، وزودت الهيئة اللجن��ة 
بتقرير تفصيلي بذلك، وطالبت اللجنة باتخاذ االجراءات 
الالزمة لشغل 119 وظيفة شاغرة في الهيئة في ميزانية 
2011/2010، وتؤك����د اللجنة على تنفيذ سياس����ة اإلحالل 
وإعداد برامج التدريب الداخلي واخلارجي لتوفير الكوادر 

الكويتية الالزمة.

ميزانية هيئة المعلومات

وأكد عبدالصمد ان اللجنة ناقشت تقديرات ميزانية 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية للسنة املالية 2011/2010، 
وبلغت جملة املصروف����ات 26.199 مليون دينار موزعة 

حسب األبواب كما يلي:
� الباب األول للمرتبات 13.0 مليون دينار.

� الباب الثاني للمس����تلزمات السلعية واخلدمات 8.1 
ماليني دينار.

� الباب الثالث لوس����ائل النق����ل واملعدات واآلالت 3.1 
ماليني دينار.

� الباب الرابع للمش����اريع اإلنش����ائية والصيانة 1.8 
مليون دينار.

� الباب اخلامس للمصروف����ات املختلفة واملدفوعات 
التحويلية 169 ألف دين����ار. وبلغت جملة اإليرادات 7.2 

ماليني دينار موزعة كما يلي:
� إيرادات اخلدمات 52.900 دينار وإيرادات الرس����وم 

املتنوعة 7.159 ماليني دينار.
وقال عبدالصمد: ثم انتقلت اللجنة الى بحث ما حتقق 
من أهداف وبرامج وسياسات الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة الس����مكية الواردة في برنامج عمل احلكومة في 
احلس����اب اخلتامي للس����نة املالية 2009/2008. وأوضح 

عبدالصمد الى ان الهيئة استعرضت ما 
مت إجنازه في ضوء مؤشرات املتابعة، 
اللجنة تزويده����ا بتقرير  وطالب����ت 
تفصيل����ي عما مت تنفي����ذه فعليا في 
احلساب اخلتامي للسنة 2009/2008. 
وأش����ار عبدالصم����د ال����ى ان اللجنة 
ناقشت مالحظات ديوان احملاسبة على 
احلساب اخلتامي للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية للسنة املالية 

2009/2008 ومنها:
انع����دام الصرف عل����ى اعتمادات 
املش����اريع اإلنش����ائية بالباب الرابع 
وظهورها بكامل قيمتها وفرا باحلساب 
اخلتامي، وتدني الصرف على البعض 
اآلخر وبلغ الوفر 29% من املعتم����د، وأفادت الهيئة بأن 
ذلك يرجع الى تأخر املوافقات للبدء في هذه املش����اريع � 
ومت تأجيل بقية املالحظات الجتماع الحق بحيث يتسنى 
الوقت لدراس����ة امليزانية. وناقشت اللجنة مدى اتساق 
ميزانية الهيئة للسنة املالية 2011/2010 مع اخلطة السنوية 
2011/2010. وبني عبدالصمد انه يوجد تطابق بني تقديرات 
تكاليف املش����روعات اإلنشائية والتطويرية في ميزانية 

الهيئة واخلطة السنوية.
وزودت الهيئة العامة لشؤون الزراعة اللجنة بتقرير 
تفصيلي عن ذلك. وتوقفت اللجنة كثيرا أمام مشكلة تأخر 
تنفيذ بعض املشروعات املمتدة لعدة سنوات، وطالبت 
اللجنة بتوضيح معوقات التنفيذ وأفادت الهيئة بأن ذلك 
يرجع الى احتياج هذه املشروعات الى كوادر وخبرات فنية 
غير متوافرة حاليا باالضافة الى طول الدورة املستندية 
واملوافقات من اجلهات احلكومية. وناقشت اللجنة تقديرات 
ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

للسنة املالية 2011/2010.
وبلغت جملة املصروفات 99.17 مليون دينار موزعة 

على األبواب التالية:
� الباب األول للمرتبات 22.15 مليون دينار.

� الباب الثاني للمستلزمات السلعية واخلدمات 7.79 
ماليني دينار.

� الباب الثالث لوس����ائل النقل واملعدات والتجهيزات 
338 ألف دينار.

� املشاريع اإلنشائية والصيانة 39 مليون دينار.
� املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية 29.89 

مليون دينار.
وبلغت جملة اإليرادات 3.01 ماليني دينار موزعة على 

األبواب التالية:
� إيرادات اخلدمات 1.4 مليون دينار.

� إيرادات الرسوم املتنوعة 1.6 مليون دينار.
� إيرادات الضرائب والرسوم 200 ألف دينار.

ومت التأكيد على أهمية صرف الدعم الوارد في امليزانية 
للمتضررين من الصقيع في الس����نة املاضية والذين لم 
تتمكن الهيئة من تعويضهم بسبب عدم وجود اعتماد في 
امليزانية السابقة. كما أكدت أهمية مراقبة الهيئة ل إلنتاج 
الزراعي واحليواني ليذهب للمستحقني الفعليني، كما أكدت 
ضرورة تقيد من يحصلون على الدعم باألسعار املقررة 
من اجلهات املعنية وخاصة أس����عار احلليب، حيث تبني 
ان هناك عدم التزام م����ن املنتجني احلاصلني على الدعم 

باألسعار احملددة.

دانيا شومان
اختتمت كل من النائبتني د.معصومة 
املبارك ود.روال دشتي باإلضافة الى استاذة 
األدب االجنلي����زي في جامع����ة الكويت 
د.ابتهال اخلطيب ندوة »املرأة تطلعات 
وطموحات« التي نظمتها قائمة الوسط 
الدميوقراطي في جامعة الكويت أمس األول 
في اجلمعية الثقافية النسائية باخلالدية 

بكلمة »بنردها«.
بدأت د.ابتهال اخلطيب حديثها بالتأكيد 
على ان املرأة الكويتي����ة تواجه العديد 
من املشاكل ابتداء من »اخلباز« وصوال 
ملشاكل السكن والتي يهضم حق املرأة فيها 
إلعطائها للرجل، وأضافت د.اخلطيب ان 
وجودها في الندوة اليوم من أجل احلديث 
عن االمتهان النفس��ي واجلسدي للمرأة 
في مجتمعنا مرة باس��م الدين ومرة باسم 
العادات والتقاليد، موضح��ة ان مجتمعاتنا 
الشرقية لألسف تركز كثيرا على اجلسد 
بالنسبة للمرأة، وذلك واضح في اطالقهم 
االحكام على املجتمعات على لباس املرأة 

دون غيره.
واشارت اخلطيب الى ان تعامل البعض 
مع املرأة جعل من املواطنات الكويتيات 
االعتقاد بأنهم مواطنات من الصف الثاني، 
وتس����اءلت اخلطيب حول مبدأ الشرف 
الهالمي الذي تكون فيه املرأة شرف الرجل 
بينما ال يكون الرجل شرفا للمرأة، وعلى 
هذا املبدأ تنطلق العديد من األحكام القاسية 
على املرأة والتي حتد من حريتها كثيرا، 

موضحة ان احلملة الشرسة على املرأة من 
أعدائها بدأت بحدة بعد جناحها السياسي 
ووصولها لقبة البرملان. وذكرت اخلطيب 
قصة وجودها في مجلس األمة من الساعة 
الثامنة صباحا حتى السابعة مساء في 
يوم إقرار حقوق املرأة السياسية، وكيف 
ترى النواب يناقشون ويستفتون بحق 
املرأة وحقوقها ويعقدون الصفقات لتشعر 
مبدة املهانة التي تعيش بها املرأة الكويتية، 
متسائلة في الوقت نفسه حول الفتاوى 
التي تزايدت ضد املرأة كفتوى املوسيقى 
والراقصات، بينما لم تخرج فتوى مثال 

بأن املوسيقى قد تخرج راقصني وال احد 
يعلم السبب على التركيز على املرأة فقط. 
وأكدت اخلطي����ب ان املرأة لها احلق في 
العيش كما يعيش الرجل، فأعداء املرأة 
يريدون اقناع الناس بأن املرأة عقلها أقل 
من الرجل وه����و ما وضح جليا باقتناع 
بعض النسوة الكويتيات التي وقفن ضد 
اخواتهم النساء في مجلس األمة القتناعهم 
بهذه الدعاوى، موجهة رس����التها للمرأة 
بأن القرارات يج����ب ان تكون نابعة من 
داخلنا وال يتحكم أحد فيهم بحجة اننا 
نساء، مؤكدة ان بداية االصالح تكون في 

تقرير مصيرنا بأنفسنا وال يكون ألحد 
احلق في التحكم بنا.

النائبة د.معصومة  وبدوره��ا أكدت 
املبارك عل����ى ان املرأة الكويتية يتملكها 
ش����يء من اإلحب��اط وذلك لوجودنا في 
دوامة كلما حتركن��ا لألمام نكتشف اننا 
ندور حول أنفسنا، لذلك علينا بنفش هذا 
الشعور من داخلنا واالتسام بااليجابة، 
مؤكدة كذلك على وجود من يسعى لكسر 
املرأة ودفعنا حلالة االحباط واحليرة من 
أمرنا، ووجهت املبارك رسالتها ألعداء املرأة 
على ح����د وصفها بأن املرأة لم ندع احدا 
لكس����رنا وان يبلغ مناه وسوف تسعى 
بتطلعاتها لألم����ام، وأضافت املبارك في 
حديثها عن الرياضة النسائية بأنها سابقا 
كانت بطلة في لعبة االسكواش ولم تكن 
هناك أصوات تقول ان هذه الرياضة حرام 

وما يجوز على خالف ما يجري اآلن.
وأردفت املبارك في القول ان املرأة كل 
املجتمع ولسيت نصفه فهي األم واالخت 
والزوجة، وأكد ان كل محاولة إلفش����ال 
خطواتنا تقوينا أكث����ر من اجل التطلع 
لألم����ام، كما كان يحدث في أيام املطالبة 
بحقوقنا السياسية وكيف الطعن وصل 
حتى للدين، وح����ول من يقول ان املرأة 
فشلت في جتربتها السياسية قالت املبارك 
»أي جتربة يتحدثون عنها، ونحن نخرج 
من استجواب وندخل في آخر دون التفكير 
بإعطاء الوقت للبقية في اصدار التشريعات 

الالزمة«.

صندوق االدخ���ار االجراءات 
والضواب���ط اخلاصة بااليداع 

والسحب منه.

مادة 9

تشكل بقرار من الوزير جلنة 
تسمى »جلنة رعاية وحضانة 
االيتام«. ويرأسها وكيل الوزارة 
املس���اعد املختص، وتضم في 
عضويته���ا ممثلني ل���وزارات 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
والتربية والداخلية واالوقاف 
والشؤون االس���المية والعدل 
والصح���ة واملالي���ة والهيئة 
العامة لشؤون القصر، ومكتب 
االمناء االجتماعي، وعضوين 
من جمعيات النفع العام العاملة 
في مجال دعم الطفولة واالسرة 
ورعاي���ة االيت���ام ترش���حهم 
مجالس ادارة تلك اجلمعيات، 
اهال���ي االيتام  وعضوين من 
احملتضنني، وتختار اللجنة من 
بينه���ا نائبا للرئيس، ويجوز 
للجنة ان تس���تعني مبن تراه 
من املختص���ني دون ان يكون 

له حق التصويت.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم 
عمل ه���ذه اللجنة واالجراءات 
التي تتبعه���ا وكيفية اصدار 
قراراته���ا وتنفيذه���ا وتعتبر 

قرارات اللجنة نهائية.

مادة 10

تختص اللجنة باإلش����راف 
والنظر في شؤون دور رعاية 

االيتام واحلضانة العائلية وعلى 
األخص:

1 - وضع واعتماد السياسات 
واخلطط والبرام����ج اخلاصة 
االيت����ام ومتابعة  لدور رعاية 

تنفيذها.
2 - وض����ع سياس����ة عامة 
لنظام احلضانة العائلية تكفل 
رعاية احملتضنني في االس����ر 
وتنش����ئتهم تنش����ئة سليمة 

وتوفير احتياجاتهم.
3 - النظ����ر ف����ي البحوث 
والدراس����ات والتوصيات التي 
تتعلق مبسائل رعاية االطفال 
أو الفتي����ان والفتيات في دور 
التابعة للوزارة  رعاية االيتام 
واحلضانة العائلية والتي ترفع 
اليها من اجلهات املختصة في 
ان  الدولة واألهلي����ة، وللجنة 
تطلب من هذه اجلهات ما تراه 
الزما من بحوث ودراسات، كما 
للجنة ان تتب����ادل املعلومات 
واخلبرات ف����ي مجاالت رعاية 
األيتام مع اجلهات املختصة ذات 
الصلة احمللية والدولية ضمن 

األطر القانونية احملددة لها.
4 – النظر والبت في التقارير 
الدورية التي ترفع بشأن مسار 
وبرام����ج وأح����وال األطفال أو 
الفتيان والفتيات في دور رعاية 
األيتام التابعة للوزارة والشؤون 

اخلاصة باحلضانة العائلية.
5 – وضع اخلطط والبرامج 
املتكاملة والالزمة لتوفير الكوادر 
احمللية وتدريبها علميا وعمليا 

توصية اللجنة قرارا بالشروط 
واألوض���اع اخلاص���ة بطلب 
احلضانة وقبول���ه أو رفضه 
وش���روط والتزامات األسرة 
الغ���اء  احلاضن���ة وأح���وال 

احلضانة.

مادة 13

للوزارة اتخ���اذ أي تدابير 
وقائية حلماية احملتضن حتى 
قبل صدور ق���رار من اللجنة 
بإلغ���اء احلضان���ة وله���ا في 
سبيل ذلك تسلم احملتضن وال 
يجوز للحاض���ن االمتناع عن 

التسليم.

مادة 14

يعاد احملتضن الذي ألغيت 
ال���وزارة وعلى  الى  حضانته 
احلاضن ان يس���لم احملتضن 
اليها فور اخطاره بقرار الغاء 

احلضانة.

مادة 15

يكون للوزارة ممثلة باللجنة 
حق االش���راف واملتابعة على 
األطفال احملتضنني ويس���تمر 
ه���ذا احلق قائما ط���وال فترة 

احلضانة.
ويصدر بتنظيم االجراءات 
املتعلقة باالشراف واملتابعة قرار 
من الوزي���ر بناء على توصية 

من اللجنة.

مادة 16

عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد 
ف���ي قانون آخر  ينص عليها 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز 
ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 
ألف دينار كويتي وال تزيد على 
خمس���ة آالف دينار كويتي أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
يخالف أحكام املواد 7، 13، 14 

من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من 
منع موظفي الوزارة املختصني 
من القيام بواجباتهم املنصوص 
عليها في هذا القانون أو القرارات 

حاجاتهم االساس���ية وتقدمي 
الطبية  املنتظم���ة  اخلدم���ات 
والتأهيلية والعالج واالرشاد 
النفسي واالجتماعي والتربوي 
وحمايتهم من االنحراف، وذلك 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة 

بالدولة.
حتدد الئحة النظام الداخلي 
لدور رعاية االيتام االجراءات 
الالزمة لتسلم مجهولي االبوين 
أو مجهول���ي األب ومعلوم���ي 
األم الكويتية ومن في حكمهم 
البحث عن ذويهم  ومتطلبات 
واج���راءات وم���دد الب���ت في 
توصيف حالتهم مبا يضمن عدم 
فوات أي من حقوقهم االساسية 

أثناء اقامتهم في الدور.

مادة 3

تتخذ دور رعاية االيتام كل 
الترتيبات االدارية والتنظيمية 
الفعال���ة واملطلوب���ة إلحلاق 
االطفال املودعني لديها في مراحل 
التعليم املختلفة واقامة البرامج 
املختصة مبا يكف���ل تأهيلهم 
لالندماج في املجتمع والعمل 

واالنتاج.

مادة 4

يجوز ل���دور رعاية االيتام 
االستعانة باجلهات واملكاتب 
املتخصص���ة واالف���راد م���ن 
مؤسس���ات الدول���ة والقطاع 
اخل���اص لضم���ان حتقي���ق 
أعل���ى مع���دالت االداء وحتدد 
الئحة النظ���ام الداخلي للدور 
آليات واجراءات االس���تعانة 

املذكورة.

مادة 5

تكون احلضانة العائلية بغير 
مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر 
اللجنة صرف مساعدة للطفل 

احملتضن بعد بحث احلالة.

مادة 6

تنته���ي احلضانة العائلية 
املنصوص عليها في هذا القانون 

في احلاالت اآلتية:
أ � زواج البنت ودخول الزوج 

بها.
ب � بل���وغ احملتضن س���ن 
الثامنة عشرة والتحاقه بعمل 
له صفة االستمرار، أو بلوغه 
سن الراشد مع انتفاء عوارض 
االهلية التي توجب اس���تمرار 

الوصاية والرعاية.
وفي جمي���ع االحوال تقوم 
الوزارة بتقدمي الرعاية الالزمة 
للمحتضنني بعد انتهاء احلضانة 
في احل���االت التي تس���تدعي 
ذلك والت���ي يحددها قرار من 

الوزير.

مادة 7

يحظر على االفراد والهيئات 
االهلية القيام بأي عمل يتعلق 
باحلضانة العائلية، كما يحظر 
على أي اس���رة أو اي شخص 
القيام بحضان���ة طفل مولود 
من أبوين مجهولني أو من أب 
مجهول ومعلوم األم كويتية أو 
من في حكمه دون اتباع احكام 
هذا القانون ويستثنى من ذلك 
اجلهات التي تأذن لها الوزارة 

برعاية الطفل احملتضن.
يصدر بق���رار م���ن وزير 
الشؤون الضوابط واالشتراطات 
الالزمة ملنح املؤسسات االهلية 
أو العاملة في مجال دعم االيتام 
أو رعاية الطفولة صالحية ايواء 
ورعاية االيت���ام من مجهولي 
االبوي���ن أو مجهول���ي األب 
الكويتية ومن  ومعلومي األم 
في حكمهم وحقوق وواجبات 

كل االطراف املعنية.

مادة 8

احملتضن���ون  يس���تحق 
الرعاية  ف���ي دور  واملودعون 
من مجهول���ي الوالدين أو من 
مجهول���ي األب ومعلومي األم 
كويتية ومن في حكمهم مبلغا 

شهريا يدخر لهم.
ويصدر الوزير قرارا يحدد 
في���ه قيم���ة االدخ���ار وينظم 

على وس����ائل رعاي����ة األيتام 
احملتضنني.

6 – تلقي والبت في الشكاوى 
التي تقدم بشأن مسار اخلطط 
والبرام����ج والقرارات اخلاصة 
برعاية وحضان����ة األيتام في 
دور رعاي����ة األيتام واحلضانة 

العائلية.
7 – قب����ول طلب����ات راغبي 

احلضانة العائلية أو رفضها.
8 – الغاء القرارات اخلاصة 

باحلضانة العائلية.
9 – البت ف����ي طلب صرف 
املساعدة املادية للطفل احملتضن 
املقدمة م����ن قبل احلاضن بعد 

بحث احلالة.
10 – التنس����يق بني الوزارة 
واجلهات املعنية في مجال رعاية 
الوالدين أو مجهولي  مجهولي 
األب ومعلومي األم كويتية ومن 

في حكمهم.
وتختص اللجنة بالنظر في 
شؤون من س����بق احتضانهم 
عن غير طريق الوزارة وتطبق 

بشأنهم أحكام هذا القانون.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم 
عمل ه����ذه اللجنة واالجراءات 
التي تتبعها ودورية اجتماعاتها 
وتش����كيل اللج����ان الفرعي����ة 
فيها وكيفية إص����دار قراراتها 
وتنفيذها وتعتبر قرارات اللجنة 

نهائية.

مادة 11

يشترط في األسرة احلاضنة 
ان تتكون من زوجني صاحلني 
ناضجني أخالقي����ا واجتماعيا، 
ويعتبر في حكم األس����رة في 
تطبيق أحكام هذا القانون املرأة 
الكويتي����ة املتزوج����ة من غير 
كويتي. ويجوز للجنة ان تضيف 
شروطا أو اجراءات أخرى لضمان 
مصلحة احملتضن ورعايته في 
هذه احلاالت مبا ال يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.

مادة 12

يص���در الوزير بن���اء على 

قدمت النائبتان د.روال دشتي 
ود.سلوى اجلسار اقتراحًا بشأن 

»رعاية وحضانة األيتام«

مادة 1

يقصد باملصطلحات التالية 
في حكم ه���ذا القانون املعنى 

املبني قرين كل منها:
1 - الطفل احملتضن: هو كل 
من ولد في الكويت من أبوين 
أو م���ن أب مجهول  مجهولني 
ومعلوم األم كويتية ومن في 
حكمه من احلاالت اخلاصة التي 
تقدرها جلنة رعاية وحضانة 

االيتام.
2 - احلضان���ة العائلي���ة: 
احتضان طفل أو أكثر من اطفال 
دار االطف���ال التابعة للوزارة 
من قبل أسرة كويتية مسلمة 
بهدف ايوائه ورعايته وحتمل 
مسؤولية تنشئته، وذلك وفقا 
لالج���راءات والش���روط التي 

يحددها هذا القانون.
3 - دور رعاي���ة االيت���ام: 
الش���ؤون  دور تابعة لوزارة 
االجتماعية والعمل تتولى مهام 
رعاية وكفالة االطفال والفتيان 
والفتيات من مجهولي االبوين 
أو من أب مجهول ومعلوم االم 
كويتية ومن ف���ي حكمهم من 
احلاالت اخلاصة التي تقدرها 
جلنة رعاية وحضانة االيتام.

4 - الوزير: وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل.

5 - الوزارة: وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل.

6 - اللجن���ة: جلنة رعاية 
وحضانة االيتام.

مادة 2

الش���ؤون  تتول���ى وزارة 
االجتماعية والعمل مسؤولية 
ايواء ورعاية االيتام من مجهولي 
االبوي���ن أو من مجهولي األب 
الكويتي���ة  األم  ومعلوم���ي 
ومن ف���ي حكمهم من احلاالت 
الت���ي تقدرها جلنة  اخلاصة 
رعاية وحضانة االيتام وتوفير 

املنفذة له.

مادة 17

مع ع���دم اإلخالل بأي عقوبة 
أش���د ينص عليه���ا قانون آخر 
يعاقب باحلب���س مدة ال جتاوز 
سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز ألف 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 
كل ش���خص يل���زم برعاية أحد 
األطفال أو الفتي���ان أو الفتيات 
احملتضنني في مؤسسات رعاية 
األيتام التابعة للوزارة أو احلضانة 
العائلي���ة ويهمل أو يتجاوز في 
القيام بواجباته أو اتخاذ ما يلزم 
لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن 
القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة 
احلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات 
وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار 
أو إحدى هاتني العقوبتني إذا ترتب 
على هذا اإلهمال أو التجاوز إحلاق 
ضرر، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة 
الطف���ل أو الفتى أو الفتاة تكون 
العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز 
خمس سنوات وبغرامة ال تتجاوز 
خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني.

مادة 18

يصدر الوزير القرارات الالزمة 
لتنفيذ أحكام هذا القانون خالل 
س���تة أش���هر من تاريخ نشره 
باجلريدة الرسمية متضمنة جميع 
الدور  ب���إدارة  املتعلقة  األحكام 
وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها 
وبرنام���ج أعماله���ا واملؤهالت 
واخلبرات املطلوبة للعاملني فيها 
التطوع  واختصاصاتهم ونظام 
وغير ذلك من األم���ور املتعلقة 

بنشاطها ومهامها.

مادة 19

يلغى املرسوم بالقانون رقم 
82 لسنة 1977 في شأن احلضانة 
العائلية، ويستمر العمل باللوائح 
التي صدرت تطبيقا  والقرارات 
له مبا ال يتعارض مع أحكام هذا 
القانون وذلك ال���ى ان تعدل أو 

تلغى وفقا ألحكامه.

عدنان عبدالصمد

)فريال حماد( املتحدثون في ختام ندوة »املرأة تطلعات وطموحات« في اجلمعية الثقافية

جانب من احلضور

د.روال دشتي  د.سلوى اجلسار


