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التقري ررر ال رررو ا الثال ررق لرول ررة ال وير ر ص ر ر العه ررر ال رررو ا ررا
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
املقروة:
قررو
 -1أييت التقريررر الرردورث الثال ر عم رالا ة ر املررادة  17مررن الدهررد الرردو اقررا
االقتص ررادية واالعتماعي ررة والثقافي ررةاب والتاام ر ر ا قا ررون الرج ررادية الص ررادرة ع ررن الل ررة الدولي ررة
وامل شأة نفاذا ألحكام ذلك الدهد .ومت إعداده من قبل جل ة حتضري واعرداد تقرارير دولرة الكوير
الدوليررة امررام األعهرراة الدوليررة ذات الصررلة نقررو االن رران والررمل تضررم الررو ارات املد يررةاب مررا مت
االعتماع مع ممثلني عن اجلمديات األهلية واجملتمع املديناب اما عن الحصائيات واجلرداو املرفقرة
هبذا التقرير فهي صادرة عن اجلهات الوط ية املتخصصة.
 -2ويتكون التقرير من عاايناب عاء اجلاء األو على جكل مقدمةاب وتار اجلاء الثراين إ
اقاوات المل اختذهتا الدولة يف ت فيذ املالحظات اقتامية الواردة يف الوثيقة .E/C.12/KWT/CO/2

املالحظات ا تاوية الر بصرر ا اللجنرة املعنيرة ابلعهرر الررو بانراظ هظر را
للتقرير الثاين للرولة ،والوا دة يف الوايقة قم ()E/C.12/KWT/CO/2
-4
 -3اطلق ر دولررة الكوي ر رييتهررا وي ر عديرردة سررديا للت ل ر علررى حتررد ت ا ا ررر
وتوعه ا حنو م تقبل مادهر وم تداماب والرمل ن رتمد م هرا افرة ا قرو اب وذلرك اناالقر ا مرن رييرة
سررامية لدولررة الكوي ر نلررو عررام 2035؛ "حتويررل ال وي ر ز ور ررر وررا و ررا ا جررا
لالسررتثما  ،يقررول فيرره الق ررا ا ررا صقيررادة الن رراص االقتصررادا ،و ر رري فيرره و املناف ررة
و رفررك ءرراظة اجهتررا يف زررل جهرراس دولررة وتس رري داعررم ،و رسررا القرريم وحترراف علر ا ويررة
االجتماعية وحتقق التنميرة الش ررية والتنميرة املتواسهرة ،و روفر صنيرة بساسرية والرمرة و رريعات
وت و ة وصيئة بعمال و جعة".

ب ر رررا وسياسر ررات احلقر رروق االقتصر ررادية اب ر ررة اج ارير ررة (-2016/2015
:)2020/2019


محاية املنتج الصناعي احمللي و املناف ة ا ا جية الضا ة و جيعه ص افة ال شل املتاحة
 -1ترروفري م رراا الت ررافا ا ررر ةررني املوس ررات الص ر اعية والت اريررة ليكررون اسررا
ال شرران االقتصررادث يف الكوي ر اب وتت ررد ل ا كومررة للحمايررة م ررن امل اف ررة الضررارة ال ررا اب
وتابيق مدايري اجلودة املدتمدة على الواردات.
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محاية امل تهلك وسايدة الوعي االستهال ي و ءعيل قنوات اال صال وعه
-1
املتخصصة.

تداي ررا التخصص ررات القض ررائية يف اجمل رراالت الت اري ررةاب و دة ا ررا م وال رردوائر

 -2تكثيف محالت الرقاةرة والتفتري اب وتشرديد الدقرو تاب ودعرم اجلهرود ا كوميرة
واجملتمع املدين يف محاية امل تهلك.
 -3ترروفري ورراون اس ر اتي ي مررن ال ررلع األساسررية للحررد مررن الررا دات املفاع ررة يف
األسررداراب ومقاةلررة اث نق ر يف املدرررول مررن ال ررلعاب ومواعهررة األ مررات الاارئررة لت رريق ةررني
ا كومة واجلها التداوين.


رشير استهالك ال اقة ال هرابرية واملياه
 -1ترجيد االسرتهال والردفع هراه تبرش الشركل الصرحيان لبعرايت ةتحويرل اث
دعرم للخرردمات مررن دعررم لىلسردار إ دعررم نقرردث لىلسررر ذات الرد ل ا رردوداب وإطررال ال ررلع
املدعومة ة در ال و لقوى الدرل والال اب وتاوير انظمة ا فاظ على الااقة واملياه يف املباين
واالستخدامات الدامة.



فك القر ة املتوفرة حمل ات القوى ال هرابرية
دة إنترراا الااقررة الكهر ئيررة ررال س ر وات اقاررة ال ائيررة ةتوسرردة حماررات
-1
الااقررة الكهر ئيررة ملواعهررة الال ر املتاايررد لىل ررال السرركانية والص ر اعية والت اريررة و ريهررا مررن
األنشاةاب وصيانة تلك ا اات ل افة إ تاوير جبكات ال قل والتو يع.

ب ر رررا وسياسر ررات احلقر رروق االجتماعير ررة اب ر ررة اج ارير ررة (-2016/2015
:)2020/2019


سايدة و امهة قوة العمل ال ويتية ابلق ا ا ا
 -1رفررع ن رربة قرروة الدمررل الكويتيررة إ إعررا قرروة الدمررلاب وذلررك ةتش ر يع ة ررام
التوظيف للدمالة الوط ية لقااع اقا .
 -2حت ررني ةي ررة الدمررل يف القارراع اقررا جلررذة مايررد مررن قرروة الدمررل الوط يررةاب وذلررك
مررن ررال حتقيررق الت روا ن امل ررتمر يف ظرررور وسرراعات الدمررل والروات ر وامل ر ان وامل راا األ رررى ةررني
القااعني الدام واقا اب وإعداد الكويتيني للدمل يف القااع اقا من ال ةرام التدري .



احلر و زا رة الش الة
-1
الشراء ا كومي.

دعررم ا رررفيني الك ررويتيني ن روافا هدله ررم ق ررادرين علررى امل اف ررةاب و صوص ر ا يف

 -2دع ررم املش ررروعات الصر ر رية واملتوس رراة م ررن ررال مداجل ررة املدوق ررات التشر ر يلية
وتقرد الردعم املرادث والت رهيالت الداريرةاب اررا يضرمن اسرتدامة امل شرغت الصر ريةاب وًقرق عررذ ا
للشباة والقادمني اجلدد إ سو الدمل.
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عريل فل ءة الرعاية ال نية يف ضوظ ؤية اسرتا يجية شاولة للتنمية العمراهية
 -1و ع اس اتي ية للت مية الدمرانية تتضمن سياسرات إسركانية متكاملرةاب والررة
ةني املخا اهليكلي و ا الت مية.
-2

تفديل دور الل ة الدليا لدارة املخا اهليكلي يضم افة اجلهات املد ية.

 -3تا رروير مفه رروم وفل ررفة الرعاي ررة ال ررك يةاب وذل ررك م ررن ررال دراس ررة ج رررون
االستحقا وحتدي مدلومات الرعاية ال ك ية للحد من عدد الالبات.
 -4ت رروفري ة رردائل س ررك ية عدي رردة أب رران عدي رردة ومتا ررورة تتوا ر م ررع املت ر رريات
الداملية يف اصو الب اءاب وت فيذ املشاريع السركانية الكرربى مرن رال االسرتدانة ةت رارة الردو
األ رى يف جماالت املشاريع السكانيةاب واقربات املتمياة للشر ات الدقارية الداملية وا لية.

ب را وسياسات الصحة:


عرير ب اص احلياة الصحية مب ا ة افة ق اعات اجملتمك
 -1تش ر يع الدديررد مررن املمارسررات اجلي رردة الر ررةاب ال ررذاء الصررحياب الفح ر
املبكررر والفح ر الرردورثاب ال ظافررةاب وممارسررات الوقايررة مررن األم ررال اب وال ر وي ل مرراذا القرردوة
الجياةية يف ا ان ا ياة يف اجملتمع.
-2
الضارة لصحة.



حت

دع ررم عه ررود تداي ررا الص ررحة امله ي ررةاب ومكافح ررة حر روادل الا ررر وال ررلو يات

جودة ا روات الصحية و فك ءاظ ا ،وخاصة حت

جودة اجدا ة

 -1تابيق نظام االع ار الدو جبودة دمات الرعاية الصحية من ال تابيرق
املدررايري الدامليررة لل ررودة يف عيررع اقرردمات واملرافررق الصررحية لقارراعني ا كررومي واقررا اب مررع
اس ررتكما مد ررايري قياس ررية وط ي ررة موح رردة وتابي ررق مد ررايري س ررالمة املر ررى وحق رروقهماب وا ررد م ررن
األ ااء الابيةاب واستكما ةرتو والت الدالا وااللتاام ةتابيقها.
 -2ت ظ رريم وو ررع ر رواة حم ررددة ومدتم رردة للد ررالا ق ررارااب واخت رراذ العر رراءات
الت فيذية الستضرافة الكروادر الابيرة الدامليرة البرار ة علرى امل رتو ت الثانويرة والتخصصرية امل اسربةاب
بديل لرسا املر ى للدالا قارا.

ب را وسياسات التعليم العال:


حتقيق التمير يف العملية التعليمية وحت

ور ر ال وي يف اختشا ات التقومي والقياس العاملية

 -1إعداد وأتهيل وتدري الكوادر الوط ية من ال تابيق اسا ومدايري علميرة
لاللتح ررا اه ررة الت رردريا نظ ررام الر ص ررة امله ي ررة اب وا ررا يتواف ررق م ررع املد ررايري الداملي ررة للم رردر اب
واا يرفع من قدراهتم الت اف ية يف جما التدريااب إ عان تردري املدلمرني وإ راهبم مهرارات
التدلم الذايت ملوا بة افضل اسالي التدريا وامل ه يات الدلمية يف التدامل مع اولياء األمور.
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ررر املفرراهيم الجياةيررة لرردى الالبررة والتأ يررد علررى اهلويررة الكويتيررة مررن ررال
-2
تدايررا م ظومررة متكاملررة مررن القرريم ترتكررا علررى هرردث الش رريدة السررالمية وا يررة الوحرردة واهلويررة
الوط ية واملواط ة امل وولة واملشار ة الفدالة يف قضا اجملتمع.
 -3االرتقاء ا توى اقدمات املقدمة للالبةاب من ذوث االحتياعات اقاصرةاب مرن
ال تاوير ةرام رعاية الالبة املتمياين.

ب را وسياسات التعليم العا :


فك ال اقة االستيعاصية ملتس ات التعليم العا و صط خمرجا ا ابحتياجات سوق العمل

دة الااقررة االسررتيداةية ملوس ررات التدلرريم الدررا ا كوميررة واقاصررةاب ومراعرراة
-1
التو يع اجل رايف املتوا ن لتلك املوس ات.
 -2مراعرراة التكامررل والتحرردي والتارروير امل ررتمر للتخصصررات وال رربام وامل رراه
الدراسررية اوس ررات التدلرريم الدررا ا كوميررة واقاصررةاب اررا يتوافررق مررع احتياعررات سررو الدمررلاب
وذلك من ال تاوير طرر واسرالي فدلالرة ملوا برة احتياعرات سرو الدمرل الكرويمل ا كرومي
واقا ةشكل م تمر.

ب را وسياسات التر ي :


رروير االحتياجررات التر يشيررة الالسوررة للمهررا ات امل لوصررة لتوجيرره القرروى العاولررة رراه حتقيررق

ؤية الرولة

-1

دراسة االحتياعات التدريبية للمهارات الال مة لتحقيق ريية الدولة.

-2

و ع ا تدريبية لتاوير القدرات البشرية هاه حتقيق ريية الدولة.

ب را وسياسات الرعاية والتنمية االجتماعية:


دعم و وير ب را وصراوج وآليات شش ة األوا االجتماعي
 -1تار رروير نظر ررام امل ر رراعدات االعتماعير ررةاب وت وير ررع مصر ررادرها وصر ررورهااب و كر ررني
الف ات امل تهدفة من ا صو على فرر ا ت راة الرد ل يف جمراالت إنتاعيرة حقيقيرة و رمان
اسررتدامتهااب مررن ررال تقررد ةررام متاررورة لت ميررة القرردرات الن ررانية .و اصررة للف ررات القررادرة
علررى الدمررلاب هبرردر حتويررل الف ررات املتلقيررة للم رراعدات االعتماعي رةاب وخباصررة اليل م ر هم إ
ف ات م ت ة.
 -2تدايررا م ررا ة اجلمديررات التداونيررة يف رعايررة و ويررل مشرراريع إنتاعيررة تداونيررةاب
ودعررم املشررروعات الص ر رية واملتوسرراةاب هبرردر ختفيررف اارر التضررخمية لىلسررداراب وتارروير دور
القا رراع التد رراوين يف جم ررا النت رراا الاراع رري وا ير روايناب وتشر ر يع املش ررروعات التداوني ررة يف ةدر ر
جماالت اقدمات الدامرةاب مثرل املردار واجلامدرات وامل تشرفيات ومشرروعات السركان والت ميرة
االعتماعية.
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عاية الءئات احل اسرة اجتماعيراو وداهرا يف اجملتمرك ،و رم األوءرال واوراوو و وو اجعاقرة

وامل نو

 -1تاروير الرعايررة االعتماعيررة والصرحية والثقافيررة وترروفري البي رة ال ررليمة جلميررع األطفررا
وت مية مواهبهم وقدراهتم من ال االرتقاء ا توث ثقافة الافل ترةرو ا ودي ير ا وذه ير ااب وذلرك لتدراون
مع اجملتمع املديناب وإنشاء حدائق وذعية لىلطفا اب وتوعية األسر ة ظم الت ذية ال ليمة للافل.
وتشرات ال ءولة ل نة 2017

الددد

املوجر

نوادث األطفا

22

ا ضايت اقاصة
األطفا امل تفيدون من ا ضايت اقاصة

412
38008

امل تفيدون من إدارة ا ضانة الدائلية

1042

 -2و ع آلية للكشرف املبكرر عرن حراالت الد رف واالحنررار واالسرت ال أبنواعر
الواقدررة علررى األطفررا واألحرردال وذوث العاقررة وعالعهررااب مررن ررال إنشرراء نظررام ال تشررار
حاالت األطفا الذين يتدر رون للد رف ال ف رري والبردين وعالعر مبكررااب وتروفري الرعايرة الوقائيرة
والدالعية لىلحدال امل حرفني واملدر ني لالحنراراب وأتهيل األحدال وإعادة دجمهرم يف اجملتمرعاب
وذلك ةتضافر عهود و ارات الدولة ذات الشأن وموس ات اجملتمع املدين.
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وميثل صدور قانون رقم  21ل ة  2015يف جأن حقو الافل نقلرة نوعيرة يف
رعايررة الافولررة يف دولررة الكوير اب مررا أييت هررذا القررانون اررا يت اسر مررع اتفاقيررة
حق ررو الاف ررل ال ررمل قام ر ر الكوي ر ر لتص ررديق عليه ررااب ل ررذلك ع رراء «ق ررانون
الافل» ملواءمرة االتفاقيرات الدامليرة وال رري خباروات رةترة يف إةررا وعر الكوير
ا ضارث من حي ا ر ت وا قو اب حير يهردر القرانون إ ت ظريم حقرو
الافل من ال واحي االعتماعية والصحية والتدليمية.



مشروع الكوي الوطش ماية الافل من الد ف وسوء املداملة ة راء علرى القررار
الو ارث رقرم  116ل ر ة  2013ةتشركيل جل رة وط يرة عليرا ةروسرة و يرل و ارة
الصحة لو ع األسا واقا الال مرة مايرة الافرل مرن الد رف وسروء املداملرة
وال ا يف دولة الكوي اب وانضم مكت ال راء االعتمراعي التراةع لرديوان مسرو
رئيا جملا الو راء شريك فاعل يف هذه الل ة.



ومت صردور القررار الررو ارث رقرم  127ل ر ة  2014ةشرأن تشرركيل فريرق محايررة
الافل يضمن حتويل الافل واسرت إ مكت ال اء االعتماعي لتلقري الدرالا
ال ف ي ومتاةدت .



ما اهتم دولة الكوي اوس ات الت ش ة لىلطفا رري األسرو ءاب فأنشرأت
إدارة رعاير ررة األحر رردال ةر ررو ارة الش ر ر ون االعتماعير ررة والدمر ررل لرعاير ررة األحر رردال
املدر ني لالحنرار وامل حرفنياب وحققر نترائ عيردة يف هرذا اجملرا علرى صرديد
استيداة هذه الافولة ري ال وية.
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صيا صعرد امل تءيري و ا روات التاصعة جدا ة عاية األحراث
عدد األة اء املتواعدين
عدد األة اء
املتواعدين حىت جهر حىت جهر سبتمرب
ل ة 2018
مار ل ة 2017
املوقف القانوين

الدور

ذر

انثى

ذر

انثى

مدرل لالحنرار

االستقبا

3

1

2

0

الضيافة االعتماعية

3

2

2

3

موقور على ذمة التحقيق

دار املالحظة

6

0

6

0

األحدال ا كومني

الرعاية االعتماعية

41

4

27

2

التقو االعتماعي

5

0

10

0

املراقبة االعتماعية ا تبار قضائي

263

12

369

9

املراقبة االعتماعية البح االعتماعي

57

10

18

3

املراقبة االعتماعية نياةة األحدال

148

1

67

0

مل يصدر حكم ةدد
اجملمو

518

556

ص ررر واألس ررر املش ررمولة ةرع ررايتهماب
 -3أتم ررني ورف ررع امل ررتوى امل ررا واالعتم رراعي لل وق ة
واالسررتثمار اامررن ألم روا مررن تتررو اهلي ررة الدامررة لش ر ون القصررر الوصرراية علرريهماب وت ميتهررا طبق را
ألحكام الشريدة السالمية.
الءئات العمرية للقصر امل مول صرعاية ا يئة حىت ات يا 2017/12/31
م

من س ة

ا

1

0

6

190

2

6

10

477

452

3

10

15

1192

1246

2438

4

15

21

2959

2824

5783

4818

4717

9535

اجمجا
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عدد الذ ور

عدد اليل

اجملموع

195

385
929
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ع رررد امل ررتءيري امل ررتحق للم رراعرات املقرو ررة ور ر ا يئ ررة وف ررق ال ررروص والض ررواصط
لعال 2017

 -4تاروير اقردمات املتخصصرة للم ر ني وتوسريع اهردافهااب مرن رال التوسرع يف
نظام اقدمة املت قلة للم ر نياب وتشر يع القاراع اقرا وموس رات اجملتمرع املردين علرى املشرار ة
يف ت فيررذ مش ررروعات الرعايررة الشرراملة للم ر نياب وتش ر يع وأتهيررل الك روادر املتخصصررة يف تلررك
اجملاالتاب وأتهيل القائمني على رعاية بار ال ن.
عرد احلاالت امل تءيرة و خروات زدا ة عاية امل ن

نوع الرعاية
الرعاية االيوائية
اقدمة املت قلة للم ني يف م اهلم
اجمجا

8

عدد امل تفيدين عن جهر
مار 2017
ايل
ذ ور
12
897
3241

16
2316

عدد امل تفيدين عن جهر
سبتمرب 2018
ايل
ذ ور
13
939

16
2525

3494
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عافية وهو نظام التأمني الصحي للمواط ني املتقاعدين والذث مت إطالقر ت فيرذا
-5
ألحكررام القررانون رقررم  114ل ر ة  2014والتاام ر ا مررن و ارة الصررحة الدامررة ةترروفري الرعايررة الصررحية
للمشمولني هبذا ال ظام من ال جبكة من مقدمي اقدمات الابية يف القااع األهلي.
 -6رعايررة ذوث العاقررة ومحايررة مصررا هماب مررن ررال و ررع نظررام متكامررل مايررة
اجملتمررع مررن ررو العاقرراتاب وو ررع ةررريم للكشررف املبكررر عررن العاقررةاب وترروفري الرعايررة الصررحية
واالعتماعية وال ف ية والتدليمية لذوث العاقةاب وتوعيرة اجملتمرع واألسررة ةكيفيرة التدامرل مرع ذوث
العاقة وتش يع الكوادر الوط ية على الدمل يف جما الف ات اقاصة.
 -7و ع نظام جامل للدم اجملتمدي لذوث العاقةاب يقوم على مبردا عردم التمييرا
ررد املدررا اب مررن ررال الرردم يف سررو الدمررل وهتي ررة ةي ررات الدمررل الدا ليررة اررا يت اس ر مررع
احتياع ررات ذوث العاق ررةاب وال رردم يف ال ظ ررام التدليم رري و دة ف ررر ذوث العاق ررةاب م ررن ررال
فر التدري امل اسبةاب والدم الثقايف والفش وال فيهي والر ي.





صرردور القررانون رقررم  8ل ر ة  2010اقررا نقررو األجررخا ذوث العاقررة
الذث يتوافق مع االتفاقية الدولية الصادرة عن األمم املتحردة ةشرأن حقرو تلرك
الف ةاب والمل ر ات على امل اواة وعدم التمييااب يف ل اوع م احي ا يراة وم هرا
لابع الصفة القانونية و افة ا قو املقررة هلم دون استث اء او إقصاء.



إنش رراء اهلي ررة الدام ررة لش ر ون ذوث العاق ررةاب وال ررمل تد ررد نقل ررة نوعي ررة يف االهتم ررام
ا كومي ةرعايرة األجرخا ذوث العاقرةاب والتحرو مرن الردور التقليردث ملفهروم
الرعايررة إ مفهرروم دم ر املدرراقني يف اجملتم رع الكررويمل ةصررفتهم م رواط ني هلررم افررة
ا قو يف التدليم والدمل.

عرير التماسك االجتماعي يف اجملتمك
 -1تدايررا التماسررك االعتمرراعياب مررن ررال حشررد امل رواط ني لررف حتقيررق رييررة
الدولة واهدافها االس اتي يةاب وو ع ةرام تضمن م ا ة عيع ف ات اجملتمرع لتدظريم قيمرة را
املا االعتماعي.
 -2تدايررا م ظومررة القرريم يف اجملتمررعاب مررن ررال نشررر القرريم الجياةيررة امل رراندة لرييررة
الدولة واهدافها االس اتي يةاب مثلاب قيمة الدمل وامل ولية وامل اندة واجلدارة والةداع واالةتكاراب
اصة ةني الشباةاب والتصدث للظواهر ال لبية الد يلة على اجملتمع.
 -3ترسرريخ ممارسررات املواط ررة الجياةيررة امل ر ولية واهلويررة الوط يررة أبسررالي مبتكرررة
ومت وعررة ل سرريخ الرروالء واالنتمرراء للرروطن واالنرردماا ةررني اطيررار اجملتمررعاب وترسرريخ مفهرروم عالقررة
املواطن لدولة على اسا الواعبات وامل ووليات.
 -4دعر ررم عهر ررود التوعير ررة األس ر ررية للمحافظر ررة علر ررى األسر رررةاب اللب ر ررة األساسر ررية يف
اجملتمررع .وذلررك مررن ررال الد ايررة ةقضررا ومشرركالت األسرررةاب وال رردي لهررا للمحافظررة علررى
اسرركهااب وتقررد الرردعم التوعرروث والوقررائي والدالعرري مايررة اجملتمررع مررن حرراالت الد ررف ةكافررة
اجكال اجملتمدي واألسرث.
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جرول يوضح و ا يك صرانوج التماسك االجتمراعي واوهرات امل رتولة وب رم ال ياسرات يف
ا ة ال نوية 2018/2019
الر ياة

الربام

املشاريع

اجلهة امل وولة

اهم ال ياسات

را مر ررا ةشر رررث
إةداعي

ةر ر ر ررريم تداير ر ر ررا
التماسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررك
االعتماعي

جرربكة األمرران
االعتماعي

و ارة الش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروون
االعتماعية والدمل







تا رروير آلي ررات ج رربكة األم رران االعتم رراعي ا ررا يتواف ررق م ررع الت رريات
االقتصادية واالعتماعية يف اجملتمع الكويمل.
تارروير نظررام امل رراعدات االعتماعيررةاب وت ويررع مصررادرها وصررورهااب
و كني الف ات امل تهدفة من ا صو على فر ا ت اة الد ل
يف جماالت إنتاعية حقيقية و مان استدامتها.

عرير دو اجملتمك املرين يف التنمية
 -1توسرريع ادوار اجملتمررع املرردين ومشررار ت يف عمليررة الت ميررةاب والدمررل علررى تشر يع
مبادراتر اجملتمديررة سرواء ةصرورة م ررتقلةاب او ملشررار ة مرع القارراع اقررا واعهراة الدولررة األ رررى
املد ية لدمل املدين واقريثاب ل افة إ توسيع دورها للدمل يف انشاة اعتماعية عديدة رري
هادفة للرةان مثل انشاة التدليم والصحة والسكان وال قل وةد اقدمات االعتماعية.
 -2قام دولة الكوي ةت رةة رائدة يف جما تابيق التخاي ملشار ة يف إعداد
دعوة جر اء الت ميرة القاراع ا كرومي  -القاراع اقرا -
اقا ال ائية ال ويةاب حي
اجملتمررع املرردين للمشررار ة يف اق ر اس اهرردار وسياسررات اقا ر الت مويررة وصرريا تهااب فض رالا عررن
ذلكاب فقد جار ةد م ظمات اجملتمع املدين ق اس مشاريع ت موية حي مت تب يهرا مرن قبرل
ةدر اجلهررات ا كوميررة لت فيررذها لتدرراون مررع م ظمررات اجملتمررع املرردين علررى سرربيل املثررا ةدر
مش رراريع و اره ال ةي ررة ةري ررق للتفك ررري الجي رراة والرفاهي ررة ال ف ررية املتكامل ررة  -امل ظوم ررة املتكامل ررة
لصالس التدليم .
 -3التوعيررة أب يررة الدمررل التارروعي يف اجملتمررعاب وتوسرريع اطررر املشررار ة الشرردبية يف
األعمررا اجملتمديررة املختلفررةاب وإنشرراء مرا ررا تاوعيررة يف امل رراطق ال ررك ية ومرا ررا الشررباة .مررا
تب اقاة ال ائية يف دولة الكوير مشرروع تدايرا الدمرل التاروعي ةرني الشرباة ا دي را احرد
مشاريع ةريم التماسك والذث يدد من م وولية و ارة الدولة لشوون الشباة ومن اهم اهداف :


دعم املبادرات التاوعية وعدها حت سقف واحد.



ت ظيم الدمل التاوعي حت مظلة و ارة الدولة لشوون الشباة.



أتمني اقربة الدملية للمتاوعني يف ةي ة آم ة وصحية.
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ر روس الدمل التاوعي و دمة اجملتمع يف نفو الشباة.



تباد اقربات التاوعية ةني الشباة.



إاتحة الفرصة للشباة للتدرر على الفر التاوعية.



لر ررق فر ررر تاوعير ررة هادفر ررة للشر ررباة مر ررن اجل ر ررني مر ررن ر ررال التدر رراون مر ررع
املوس ات املختصة.
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ب را وسياسات مت


عاية ومت

املربة وال شا :

عاية و نمية قر ات املربة ال ويتية
دع ررم ةر ررام ت مي ررة ق رردرات املر رراة االعتماعي ررة واالقتص ررادية وا رفي ررةاب و فال ررة اس ررتقرارها
األس رررث وال ف ررياب وذل ررك م ررن ررال ت في ررذ ة ررام أتهيلي ررة لرف ررع ف رراءة امل رراة وتداي ررا دوره ررا يف
املش ررار ة يف ا ي رراة الدام ررةاب وت رروفري اق رردمات للمر رراة الدامل ررةاب وتشر ر يع دوره ررا ودعمر ر يف جم ررا
املشروعات الص رية.



دعم التم

اجملتمعي للمربة ال ويتية

كني املراة الكويتيةاب وتوسيع اطر مشار تها اجملتمديرةاب مرن رال تدايرا دورهرا
-1
يف مرا ا ص ع القرار يف اجملاالت االقتصادية واالعتماعية وال ياسية يف اجملتمع.


االستءادة و واقات ال شا
 -1االستثمار الفدرا ألوقرات فررال الشرباةاب مرن رال و رع ارة وط يرة جراملة
للرعايرة الشرباةية لتدراون مرع اجلهرات املد يرةاب والتوسرع يف إنشراء املوس رات واملرافرق الشرباةية يف
افة ا افظات.
 -2تارروير دور مرا ررا الشررباة لل ررني وحتررديثها وانفتاحهررا علررى اجملتمررعاب مررن
ررال حتويلهررا إ مرا ررا جمتمديررة عائليررة اب تتدامررل مررع األسرررة ةوع ر عررام ومررع الشررباة ةوع ر
ا اب وإجرا القااع اقا يف إدارهتا للحصو على دمات ت اف ية افضل.
 -3دعررم األنشرراة الاالةيررة ورعايررة م ظماهتررااب وتارروير مبادراهتررا اجملتمديررةاب ورعايررة
انش رراتها التدليمي ررة والثقافي ررةاب م ررن ررال إنش رراء مرا ررا متخصص ررة ملمارس ررة األنش رراة التدليمي ررة
واالعتماعية والثقافية والف ية.



دعم القر ة التناف ية الوونية لل شا
دة م ررا ة الش ررباة ة ررو الدم ررل ال رروطش اص ررة لقا رراع اق ررا اب م ررن
-1
ررال رف ررع م ررتوى امله ررارات املكت رربةاب و دة النتاعي ررةاب والتوعي ررة والرج رراد ةف ررر الدم ررلاب
والتوعي لفر عمل ري تقليدية.
 -2تدايا دور ر دة األعمرا ةرني الشرباةاب مرن رال نشرر ثقافرة ر دة األعمرا اب
وتدري وأتهيل الشباة يف هذا اجملا  .ل افة إ دعم مبادرات يف جمرا املشرروعات الصر رية
واملتوساةاب وتوفري حام متكاملة من اقدمات امل اندة للمشرروعات الصر رية واملتوسراة ارا يردعم
املبادرين الص ار لر دة األعما .



عرير قر ات القيادة والتم

لرى ال شا

 -1دعر ررم عهر ررود كر ررني الشر ررباة الكر ررويمل يف اجملتمر ررع وتوسر رريع دوره االعتمر رراعي
وتش يع مبادرات وحتفياه.
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 -2إعررداد القيررادات الشررباةية وتدايررا دورهررا يف املشررار ة اجملتمديررة الجياةيررة والفاعلررة
يف وتلف اجملاالت االقتصادية واالعتماعية وال ياسيةاب لتداون مع موس ات وعامدرات عامليرة
متخصصة اا ي اعد انشاة وجماالت ت مية املر را املرا والت رارثاب وإسرهام الشرباة لفداليرات
الوط ية واجملتمدية.


فك و توى اجصرا واالصت ا لرى ال شا
 -1رعاية املواه واملهارات الةداعية للشباةاب من ال إجيراد م راحات لةررا
مواه الشباة وإةداعاهتماب وة راء م ظومرة جرباةية ترتكرا علرى الةرداع واالةتكراراب وو رع ةرريم
طوير ررل األعر ررل لتش ر ر يع الةر ررداع واالةتكر ررار ةر ررني الشر ررباة يف افر ررة اجملر رراالت الدلمير ررة والثقافير ررة
والر يةاب وتوسيع مشار تهم القليمية والدولية.



محاية ال شا و خماور املواد املخر ة وامل رة واملن ات واالورافات ال لو ية
 -1دع ر ررم ةر ر ررام التوعي ر ررة اخ ر رراطر املخ ر رردرات وامل ر رركرات وامل ش ر رراات والد ر ررف
أبجركال اب اشررار ة مررن الشررباة وم ظمرراهتماب مررن ررال نشررر الرروعي ةررني الشررباة حررو الدواقر
اقارية للمواد املخردرةاب وا رد مرن ظراهرة الد رف املتاايردة ةير هم أبسرالي علميرة .والتوعيرة أب يرة
الةالل عن حاالت التداطي اا يومن رعاية افة حاالت الدمان وعالعها.



وير دو الرايضة يف اجملتمك
 -1انتقرراء املوهرروةني ر رري ا ورعررايتهم السررتدانة خب رربات عامليررة لتحقيررق امل اف ررة
على امل تو ت القليميرة والدوليرةاب وذلرك مرن رال إنشراء مرا را متخصصرة ت راهم يف ا تيرار
املواه الر ية يف وتلف األلداة.
 -2تدايا ةررام الر رة لل ميرعاب مرن رال نشرر التوعيرة أب يرة الر رةاب وإنشراء
ال رراحات الر ررية ال موذعيررة لترروفري البي ررة امل اسرربة واام ررة ملمارسررة الر ررة وال فير لكافررة افرراد
اجملتمع.
 -3دعم ال شان الر ي يف املوس ات التدليميةاب وذلرك مرن رال إنشراء مرا را
متخصصررة لالرتقرراء مل ررتوى الر رري ةررني طلبررة املرردار واملداهررد واجلامدرراتاب واالسررتفادة مررن
املالع يف امل شغت التدليمية يف الف ة امل ائية.

ب ر ر رررا وسياسر ر ررات احلقر ر رروق الثقافير ر ررة اب ر ر ررة اج ارير ر ررة (-2016/2015
:)2020/2019


ه ر الثقافة والءنو واآلدا وصناظ ال خصية ال ويتية
 -1تش يع الةداع الفش واألدة ورعاية نتراا الثقافرة والفكرر والفرن ودعرم الف رانني
واملوهوةنياب وذلك من رال التوسرع يف م ظومرة املهرعرايت الف يرة واألدةيرة يف الردا ل واقرارااب
ود ررو الدولررة لنترراا والتمويررل للمشررروعات الف يررة والثقافيررة اهلادفررة الررمل ت ررهم عر ةد ا يف إثرراء
الشخصية الكويتية و رع القيم الوط يةاب وان تد يد الدولة لرعاية املوهوةني يف ل اجملاالت الف يرة
واألدةيةاب فضالا عن تبش انشاتهم وإةداعاهتم الف ية وت ويقها.
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 -2تداي ررا ا ررر ت العالمي ررة وحتقي ررق االنا ررال للفك ررر ا ررر املب رردع واق ررال يف
اجملتمعاب وذلك من ال ت ظريم دور الرقاةرة علرى األعمرا الف يرة والةداعيرة ارا ال يت راي مرع قريم
وا ال اجملتمع الكويمل.
 -3تش يع األعما الثقافية والف ية اهلادفرة لالرتقراء ةثقافرة الافرل وة ائر ال رلو ي
والدقلياب وذلرك مرن رال التاروير امل رتمر يف املرادة الثقافيرة والف يرة املقدمرة لىلطفرا اب مرع ت روع
وسائل التقد من ةرام تلفايونية وافالم رتونية وقص مصورة و ريها.
 -4إحياء مكانة اهلوا ت واألنشاة الثقافية والف يرة يف التدلريم الدراماب وذلرك مرن رال
إعادة دور املواد الف ية يف امل اه التدليميةاب وتردعيم امل راه لرربام واألنشراة الثقافيرة والف يرةاب وإعرادة
إحياء م رس املدار ومواد املوسيقى والف وناب وإ افة انشاة لف ون ومهارات ا رى.
 -5دع ررم الص رردارات الثقافي ررة الكويتي ررة واس ررتخدام التك ولوعي ررا ا ديث ررة يف ال ش ررر
وال وي هلااب مرفق عدو رقم  1يو ان جمموع وار املتاحف واما ن اارر ح الشهور.

-5
 -4يف إطررار اهتمررام مدهررد الكوي ر للدراسررات القضررائية ةتأهيررل وإعررداد الكروادر القضررائية
قدم املدهد دورة تدريبية يف جما حقو الن ران لتدراون مرع املفو رية ال رامية قرو الن ران
وهترردر الرردورة إ تدايررا املدرفررة نقررو الن رران وترسرريخ قيمهررا ومبادئهررا ةشرركل ررا وس ر
مرفق القضاء وهو حقل وثيق الصلة ةتابيق وإنفاذ قانون حقو الن ان على الصديد الوطش:
-1

جما حقو الن ان املرحلة األو ةتاريخ 2015/2/8

-2

جما حقو الن ان املرحلة الثانية ةتاريخ 2015/3/8

-3

جما حقو الن ان املرحلة الثالثة ةتاريخ 2015/4/5

 -5هترردر هررذه الرردورات إ أتهيررل القضرراة يف القررانون الرردو قررو الن رران وااليررات
الدوليررة مايررة حقررو الن رران ل ررافة إ ا ت رراهبم ملهررارات وف ررون الترردري حررىت يررتمكن
املدهد من االستدانة هبم يف تدري امل ت بني إلي .
ما قدم مدهد الكوي للدراسات جمموعة من الدورات التدريبية وهي:
-1

حقو الن ان يف إطار الدعوى اجلاائية ةتاريخ 2015/3/1

 -2م ررادة ق ررانون حق ررو الن رران ق رردم للب رراحثني الق ررانونيني املرج ررحني للدم ررل
ل ياةة الدامة الدفدة ال ادسة عشرة ل ة 2018-2017
-3
-4
مايو 2017

الدورة اقلي ية األو يف جما القانون الدو الن اين فرباير 2016
الرردورة القليميررة ال رراةدة للترردري يف جمررا القررانون الرردو الن رراين ةترراريخ 4-3

قر ررو
مر ررا اسر ررت دت ا كمر ررة الكلير ررة يف دولر ررة الكوي ر ر علر ررى الدهر ررد الر رردو اقر ررا
-6
االقتصادية واالعتماعية والثقافية الذث صادق علي دولة الكوي لقانون رقرم  11ل ر ة 1996
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يف ا ك ررم رق ررم  2014/3332إدارث 7/الص ررادر ةت رراريخ  2014/4/26وال ررذث نصر ر فير ر امل ررادة
رقم  6من الدهد على:
 -1تقررر الرردو األط ررار يف االتفاقيررة ا اليررة ررق يف الدمررل الررذث يتضررمن حررق
ررل فرررد يف ان تكررون امامر فرصررة ر مديشررت عررن طريررق الدمررل الررذث ترراره او يقبلر نريررة
وتتخذ هذه الدو اقاوات امل اسبة لتأمني هذا ا ق.
 -2تش ررمل اقار روات ال ررمل تتخ ررذها اث م ررن ال رردو األطر ررار يف االتفاقي ررة ا الي ررة
للوصو إ حتقيق امل هلذا ا ق ةراجم ا وسياسات ووسائل لبرجاد والتدري الفرش واملهرش مرن
اعرل حتقيررق رو اقتصررادث واعتمرراعي وثقرايف مارررداب وعمالرة املررة وم ت ررة يف ظرل جرررون تررومن
للفرد حر ت ال ياسية واالقتصادية.
و ررذلك املررادة  7الررمل نص ر علررى تقررر الرردو األط ررار يف االتفاقيررة ا اليررة نررق ررل فرررد يف
التمتع ةشرون عمل صا ة وعادلة تكفل ةشكل ا :
ا -فررر مت رراوية لكررل فرررد ل رربة ل قيت ر يف عمل ر إ م ررتوى اعلررى
م اس دون ضوع يف ذلك ألث اعتبار سوى اعتبارات ال قية والكفاءة.
وة رراءا علير مت إل رراء القررار حمررل الادررن مررن ختاررى املرردعي يف جر ل الوظيفررة اسررت ادا علررى الدهررد الرردو
قو االقتصادية واالعتماعية والثقافية املصاد علي لقانون رقم  11ل ة . 1996
اقا

-6
 -7إن الررتحفق حررق مقرررر اقتضررى املررادة  51مررن االتفاقيررة الررمل اعررا ت الررتحفق للرردو
واقتضى القانون الدو الداماب وهو امر سيادث يو ذ ةدني االعتبرار ظررور رل دولرة وقواني هرااب
وذلك ت هيالا لتصديق الدولة على االتفاقية.

-7
رمايا قرو وحرر ت الن رران دا رل دولرة الكوير اب ولضرررورة ت فيرذ دولرة الكوير
-8
ملرا تدهردت ةر طوعير ا يف سريا املراعدرة الدوريررة الشراملة ألو راع حقرو الن ران دا رل دولررة
الكوي ر ام ررام جمل ررا حق ررو الن ر رران م ررن التر راام منش رراء ي رران حق رروقي وط ررش م ررتقل وفقر ر ا
ملبادئ ريااب صدر القانون رقم  67ل ة  2015منشاء الديوان الوطش قو الن ان.
 -9ور بر رةا يف حتقي ررق ه ررذه امل رراعياب وتق ررني مبادئه ررااب وو رردها مو ررع التابي ررق الفدل رري
وا قيقررياب فقررد ات ررم القررانون ةوصررف وطبيدررة قانونيررة اصررةاب حير يدررد الررديوان اثاةررة عهررة
وط يررة رمسي ررة م ررتقلة ق ررو الن رراناب إال ان ر ل رريا جبه ررة إداري ررة او حكومي ررة وفق را للمفه رروم
الق ررانوين ال ررائداب م ررا ان ر ر ل رريا م ررن قبي ررل م ظم ررات اجملتم ررع امل ررديناب ل ررذا ميك ررن الق ررو أبن
الوصررف القررانوين األمثررل لررديوان حقررو الن رراناب هررو اعتبرراره عهررا ا وط ير ا دائمررا يدر نقررو
وحر ت الن ان.
 -10وتضررم املررادة  2إنشرراء الررديوان وان يشرررر علي ر جملررا الررو راءاب وان مي ر ان الررديوان
الشخصية االعتبارية واالستقاللية يف ممارست ملهام وانشات وا تصاصات امل صو عليها.
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 -11وت اولر املررادة  3ةيرران تدررداد وتددديررة اعضرراء جملررا الدارةاب حير يتمتررع اعضرراء
جمل ررا الدارةاب يف ممارس ررتهم ألعم رراهلم ص ررانة املق ررررة ألعض رراء الكي ررايت الوط ي ررة امل ررتقلة
وفق ا لالتفاقيات الدولية ذات الصلة نقو الن ان.
 -12وحددت املرادة  4مرن القرانون آليرة تديرني اعضراء جملرا الدارةاب مرن رال إصردار
مرسر ر رروم ةر ررذلك ي ر ر رررث ملر ر رردة ارةر ر ررع س ر ر روات قاةلر ررة للت دير ررد ملر رررة واحر رردةاب مر ررا ةي ر ر املر ررادة
االجر ر اطات الواعر ر توافره ررا ف رريمن يرج رران او يد ررني يف عض رروية جمل ررا إدارة ال ررديوان ال رروطش
قو الن ان.
 -13وتضررم املررادة  6تدرردادا وافي را ل حررو ارةدررة عشررر ا تصاص را مررن اال تصاصررات
القانونيررة واملهررام واألنشرراة الواقديررة الررمل يقر س ا رراالع الررديوان هبررااب حير و ررع يف االعتبررار
جمموعر ررة مر ررن األطر ررر ا قوقير ررة والن ر ررانيةاب وم هر ررا مر ررا يتدلر ررق اللتاامر ررات الدولير ررة ال ر رواردة يف
اتفاقيررات حقررو الن رران الرئي رريةاب واال تصاصررات وامل ر وليات ال روارد ال ر عليهررا يف م ر
الفقرة رقم  3من مبادئ ريا .
 -14ومر ر ررن م ال ر ررق األ ير ررة البال ر ررة ألطر ررر التدر رراون والت ر رريق فيمر ررا ةر ررني وتلر ررف اجلهر ررات
الوط ي ررةاب ات ررى مض ررمون حك ررم امل ررادة  7ليت رراو ال ر عل ررى التر راام اف ررة اجله ررات ا كومي ررة
اختلرف انواعهررااب و ررذلك اجلهرات ررري ا كوميررة اداونرة الررديوان مررن رال دعمر اررا ًتاعر
من مدلومات او ةيايت او م ت دات.
 -15ع رراءت امل ررادة  9لتت ر رراو يف م ر ر حكمهر ررا ال ر ر عل ررى تشر رركيل جل رران دائمر ررة يف
جملررا الدارةاب ويررا ررل م هررا احررد اعضرراء جملررا الدارة :جل ررة ا قررو املدنيررة وال ياسرريةاب
وجل ررة حقررو األسرررةاب وجل ررة م اهضررة التدررذي والتمييررا الد صرررث ومكافحررة االهررار لبشررراب
ل افة إ جل ة الشكاوى والتظلمات .
 -16ويف اطررار اجلهررود امل ررتمرة حنررو تفديررل الررديوان الرروطش قررو الن رران والقيررام ةواعبات ر
امل صرو عليهررا يف قررانون إنشررائ اب صرردر مرسرروم رقررم  269ل ر ة  2018ةتديررني اعضرراء جملررا
إدارة الررديوان الرروطش قررو الن رران والررذث ررم يف اعضررائ اهررل اال تصررا واقررربة يف جمررا
حقو الن ان.

-8
 -17صرايررة ررر اجشررا ة ز ب األصررل الدسررتورث الدررام  -يف هررذا اقصررو  -يقرررر أبن
االتفاقي ررات ال ررمل توص ررد عليه ررا دول ررة الكوير ر تص رربان م ررن اتري ررخ نفاذه ررا ع رراءاا ال يت ر راا م ررن
التشريدات الكويتية الوط يةاب يوضرم إ امل ظومرة القانونيرة الدا ليرة لدولرة الكوير اب ومرن يكرون
على عيع هي ات وموس ات ا كومة واألفراد االلتاام أبحكامهااب ليا هذا فق ةل ان القضاء
الكويمل ًمل على عاتق فالة اح امها ومحايتها.
 -18وأتيت هررذه اللاامي ررة القانوني ررة الوط ي ررةاب اس ررت ادا إ ن ر امل ررادة رق ررم  70م ررن دس ررتور
الكوي اب والمل ت على ان يوربم األمري املداهردات ارسروم ويبل هرا جملرا األمرة فرورا مشرفوعة
اررا يت اس ر مررن البيرراناب وتكرون للمداهرردة قرروة القررانون ةدررد إةرامهررا والتصررديق عليهررا ونشرررها يف
اجلريدة الرمسية . ...
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 -19امررا فيمررا يتدلررق مدراا مصررالان التمييررا امل صررو علي ر ملررادة رقررم  1مررن االتفاقيررة
الدولية للقضاء على عيع اجكا التمييا الد صرثاب يف التشريدات الوط ية لدولة الكوير اب فلقرد
حررر املشرررع الكررويمل علررى م اهضررة التمييررا والد صررية ةكافررة صررورها وا اطهررااب وقررد ظهررر ذلررك
عليا من ال الدديد من ال صو الدستورية والتشريدات الوط ية.
 -20فحر املشرع الكويمل على تضمني دستور دولة الكوي للدديرد مرن املبرادئ واألسرا
الررمل تررذ ي مبررادئ امل رراواة وعرردم دا ررل اجملتمررع الكررويملاب ويظهررر ذلررك عليرا مررن ررال احكررام
عديدة م ها:
-

املادة  : 7الدد وا رية وامل اواة دعامات اجملتمعاب والتداون والر احم صرلةو
وثْر َقى ةني املواط ني اب ويو د هذا ال على حرر املشررع الكرويمل علرى ذ رر
لم ررة اجملتم ررع ليو ررد ا ررا ال ي رردع جم رراالا للش ررك عل ررى اهتم ررام املش رررع جبمي ررع
املتواعدين على ارل دولة الكوي دو ا ادىن ييا يذ ر.

-

املادة رقم  29من الدستور الكويملاب عاءت لت على ان ال را سواسرية
يف الكرام ررة الن ررانيةاب وه ررم مت رراوون ل رردى الق ررانون يف ا ق ررو والواعب ررات
الدامةاب ال ييا ةي هم يف ذلك ة ب اجل ا او األصل او الل ة او الدين .

-

يف تف ريها ل املادة  29اجارت مرذ رة دولرة الكوير التف ررييةاب إ ان
هررذه املررادة قررد نصر علررى مبرردا امل رراواة يف ا قررو والواعبررات ةصررفة عامررةاب
واهنا ص لذ ر اهم تابيقات هذا املبردا ةقوهلرا :ال ييرا ةبير هم يف ذلرك
ة ررب اجل ر ا او األصررل او الل ررة او الرردين او اللررون او الثررروة اب ةررر م مررن
ورود مثررل هررذه الدبررارة يف العررالن الدرراملي قررو الن رراناب وذلررك ألن جرربهة
التفريرق الد صرررث ال وعرود هلررا يف الرربالداب فضرالا عررن فايررة نر املررادة يف دفررع
هررذه الشرربهةاب مررا ان التفريررق ةررني ال ررا ة ررب الثررروة امررر م تررف ةذات ر يف
اجملتمع الكويملاب فال حاعة لل على نفي نكم ا .

-

املادة  : 30ا رية الشخصية مكفولة .

-

امل ررادة  : 35حري ررة االعتق رراد مالق ررةاب وحتم رري الدول ررة حري ررة القي ررام ةش رردائر
األد ن طبقر را للد ررادات املرعي ررةاب عل ررى اال ررل ذل ررك ل ظ ررام الد ررام او ي ررايف
ااداة .

-

امل ررادة  36حري ررة ال رراث والبح ر الدلم رري مكفول ررةاب ولك ررل إن رران ح ررق يف
التدب ررري ع ررن راير ر ونش ررره لق ررو او الكتاة ررة او ري ررااب وذل ررك وفقر ر ا للش رررون
واألو اع المل يبي ها القانون .

 -21ررر اجشررا ة ز ان ر حرص ر ا مررن املشرررع الكررويمل علررى عرردم التمييررا ف ن ر قرررر ان حررق
االلت راء إ القضراء مرن ا قرو الدسرتورية األساسرية الرمل حرر الدسرتور الكرويمل علرى م حهرا
لل ررا عيدرا دو ررا اسررتث اء او تفضرريل يف ذلررك ةررني مرواط ني او مقيمررنياب حير تر املررادة رقررم
 166من الدستور على ان حق التقا ي مكفو لل ا اب ويبني القانون العراءات واألو اع
الال مررة ملمارسررة هررذا ا ررق  .فضرالا عررن ان الدسررتور الكررويمل قررد مسرران مررن ررال مادتر  45اب
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لكل فررد أبن اطر ال رلاات الدامرة تاةرةا وةتوقيدر اب ومرن ذلرك يبرني ان الدسرتور الكرويمل قرد
اطلق لل ا عيد ا حق واطبة ال لاات الدامة والشكوى والتبليغ.
 -22وةررذلك يكررون دسررتور دولررة الكوير وهررو التشرريع األمسررى يف الرربالد قررد فررل ة صررو
ص رررًة وقاطد ررة وواعب ررة ال ف رراذ ا ررق يف الد ررد وا ري ررة وامل رراواةاب وان ال ررا عيد ر ا سواس ررية يف
الكرامررة الن ررانيةاب مررا اهنررم مت رراوون امررام القررانون و لتررا امررام القضرراء يف ا قررو والواعبررات
وإطال حرية االعتقراداب مرا فلر ال صرو ال راةقة ل رماس ألتبراع األد ن ال رماوية ةكافرة
طوائفهررا حريررة ممارسررة جرردائرها الدي يررةاب و فررل لل ميررع حررق الل رروء للقضرراء وواطبررة ال ررلاات
الدامررة للش رركوىاب وم ررا يو ررد ذل ررك ان ال صررو الدس ررتورية مقي رردة للمش رررعاب ني ر ال ي ررتايع
اقروا عليها يف تشريدات .
 -23بور ررا علر ررى م ر ررتوى التش ر رريدات الوط ير ررة فلقر ررد عر رراءت مت ر ررقة مر ررع املبر ررادئ الراسر ررخة
لدس ررتوراب ف رردها تت رراو يف احكامه ررا نصوصر ر ا ت رردى حن ررو تداي ررا ورعاي ررة ا ق ررو الن ررانية
وا ر ت األساسيةاب ما ت اه يف نصوصرها ايرة مظراهر للتمييرا الد صررث او الد صررية ا ا ران
سببهااب ومن ةني هذه ال صو واألحكاماب نشري  -على سبيل املثا ال ا صر  -إ اايت:
-

حكررم املررادة رق ررم  6مررن الق ررانون رقررم  24ل ر ة 1962اب يف جررأن األندي ررة
وعدي ررات ال ف ررع الد ررام وال ررمل نصر ر عل ررى ان ال جي ررو لل مدي ررة او ال ررادث
ال دي إ حتقيق اث رل ري مشرروع  ....وًظرر علرى اجلمديرة او ال رادث
التر ررد ل يف ال ياسر ررة او امل ا عر ررات الدي ير ررةاب او إررة الدص ر ربيات الاائفير ررة او
الد صرية او املذهبية .

-

وقررد قررررت املررادة رقررم  6مررن املرسرروم ةقررانون رقررم  42ل ر ة 1978اب يف جررأن
اهلي ررات الر رريةاب ذات املب رردا حررني نص ر علررى ان ًظررر عل ررى اهلي ررة الر ررية
ال دي إ حتقيرق ررل رري مشرروعاب وًظرر عليهرا الترد ل او التدررل لل ياسرة
او امل ا عات الدي ية او إررة الدصبيات الاائفية او الد صرية او املذهبية .

-

ما نص املادة  46من القانون رقم  6ل ة  2010يف جأن الدمل يف
القارراع األهلرري علررى ان ر ......اب مررا ال جيررو إهنرراء دمررة الدامررل ة ررب
اجل ا او األصل او الدين .

 -24هررذا وقررد ت رراو قررانون اجل رااء الكررويمل ايض ر ا عررددا مررن ال صررو الدامررة الررمل هرررم نش ررر
املبادئ اهلدامرة الرمل مرن جرأهنا الترأثري علرى ال ظرام االعتمراعي او االقتصرادث القرائم يف الربالداب فقرد
ات ر املررادة رقررم  30مررن القررانون رقررم  31ل ر ة  1970الصررادر ةتدررديل ةد ر احكررام قررانون
اجلر رااء رق ررم  16ل ر ر ة  1960لتو ررد ه ررذا املدر ر وذل ررك ة ص ررها عل ررى انر ر حتظ ررر اجلمدي ررات او
اجلماعررات او اهلي ررات الررمل يكررون ر ررها الدمررل علررى نشررر مبررادئ ترمرري إ هرردم الر ظم األساسررية
ةار ري مشروعةاب او االنتفال لقوة على ال ظام االعتماعي او االقتصادث القائم يف البالد .
 -25ويف سيا متصل وأت يدا على مبدا امل اواة فلقرد سراوى الدسرتور الكرويمل ةرني اجلميرع
امررام القررانون يف ا قررو والواعبرراتاب لررذلك عرراءت التش رريدات الوط يررة لدولررة الكوي ر ملتامررة
ةتلررك املبررادئاب فدلررى سرربيل املثررا ا ررد القررانون رقررم  16ل ر ة  1960اقررا مصرردار قررانون
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اجلااء على مبدا امل اواة يف تابيرق احكامر اب حير نصر املرادة  11علرى سرر ن احكامر علرى
ل جخ يرتك يف إقليم الكوي عرمية من اجلرائم امل صو عليها في .
 -26مرا صرردر القرانون رقررم  109ل ر ة  2014م رافة مررادة راةدرة مكررررا إ القررانون
رقررم  14ل ر ة  1973منشرراء ا كمررة الدسررتورية ةدولررة الكوير والررمل نصر علررى ان لكررل
جخ طبيدي او اعتبارث الادن ةدعوى اصلية امام ا كمة الدسرتورية يف اث قرانون او مرسروم
ةقانون او الئحةاب إذا قام لدي جبهات عدية اخالفت ألحكام الدسرتوراب و انر لر مصرلحة
جخصررية مباجرررة يف الادررن علير ومفرراد هررذا الر انر ااتس جلميررع األجررخا ةدولررة الكوير
الادن امام ا كمة الدستورية إذا ران القرانون او الالئحرة املادرون عليهرا خترالف احرد ال صرو
الدستورية والمل من ةي ها مبدا امل اواة وعدم التمييا.
 -27ويف سيا م اهضة الد صرية والكراهية الدي يةاب اصدرت دولرة الكوير املرسروم لقرانون
رقررم  19ل ر ة  2012يف جررأن محايررة الوحرردة الوط يررةاب والررذث ير يف مادتر األو علررى ان
أبث وسيلة من وسائل التدبرياب على راهية او ا دراء اث ف ة من
ًظر القيام او الدعوة او ا
ف ررات اجملتمررع او إررة الف ر الاائفيررة او القبليررة او نشررر األفكررار الداعيررة إ تفررو اث عررر او
عاعررة او لررون او اصررل او مررذه ديررش او ع ر ا او ن ر اب او التحرري علررى اعمررا الد ررف
هلذا ال رلاب او إذاعة او نشر او طبع او ة او إعادة ة او إنتاا اث حمتوى او مابوع او مرادة
مرئية او م موعة او ة او إعادة ة إجاعة اذةة تتضمن ما من جأن ان يودث إ ما تقدم.
 -28مررا تضررم املررادة الثانيررة مررن ذات القررانون ان ر مررع عرردم ال ررال أبث عقوةررة اجررد
ي ر عليهررا قررانون آ ررراب يداق ر ررل مررن يرتك ر فد رالا ررالف ا ظررر امل صررو علي ر يف املررادة
األو من هذا القانون ربا مردة ال تايرد علرى سربع سر وات و رامرة ال تقرل عرن عشررة آالر
دي ررار وال تاي ررد عل ررى مائ ررة ال ررف دي ررار او مح رردى ه رراتني الدق رروةتنياب وًك ررم اص ررادرة الوس ررائل
واألم روا واألدوات والصررحف واملابوعررات امل ررتدملة يف ارتكرراة اجلرميررةاب وتضرراعف الدقوةررة يف
حالة الدود.
 -29وعاءت املادة الثالثة من هذا القانون لتقرر انر يف األحروا الرمل ترتكر فيهرا عرميرة مرن
اجلررائم امل صررو عليهررا يف هررذا القررانون مررن ررال جررخ اعتبررارثاب ودون ال ررال مل ر ولية
اجلاائيررة للشررخ الابيدررياب يداق ر الشررخ االعتبررارث ل رامررة الررمل ال تقررل عررن عشرررة آالر
دي ار وال تايد على مائمل الف دي ار إذا ارتكب اجلرمية مس او اة .
 -30وعاائيا نص املادة  109من قانون اجلااء رقم  16ل ة  1960رل مرن ررة
او اتلف او دنا مكايا مددا لقامة جدائر دي يةاب او ايت يف دا ل عمالا ل الح ام الواع
رربا مرردة ال تايررد عل ررى س ر ة واحرردة وة رام ررة
هلررذا الرردين .و رران عامل ر ا ةداللررة فدل ر اب يداق ر
ال هاو مخ ة وسبدني دي ارا او محدى هاتني الدقوةتني.
 -31ويداقر ةر فا الدقوةررة ررل مرن ارتك ر فدرالا ا ررل هلرردوء الواعر العتمرراع عقررد يف
حرردود القررانون لقامررة جرردائر دي يررةاب قاصرردا ةررذلك تدايلهررا او ال ررال الحر ام الواعر هلررااب
او تددى دون حق على اث جخ موعود يف هذا االعتماع.
 -32ما نص املادة رقم  111من قانون اجلااء الكويمل رقم  16ل ر ة  1960لتو ررم
اية مظاهر للد صرية الدي يةاب حي نص على ان ل من اذاعاب محدى الارر الدل يرة املبي رة
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يف املررادة  101اب آراء تتضررمن سررخرية او حتق رريا او تص ر ريا لرردين او مررذه ديررشاب س رواء رران
ر رربا مر رردة
ذلر ررك لادر ررن يف ع قائر ررده او يف جر رردائره او يف طقوس ر ر او يف تداليم ر ر اب يداق ر ر
ال هاو س ة واحدة وة رامة ال هاو الف دي ار او محدى هاتني الدقوةتني .
 -33وعاءت املادة  19من القرانون رقرم  3ل ر ة  2006يف جرأن املابوعرات وال شرر الرمل
تضر ررم حظ ر ررر امل ر ررا ل ر ررذات الهلير ررة او الق ر رررآن الكر ررر او األنبي ر رراء او الصر ررحاةة األ ي ر ررار
او وع ررات ال ر ر  -ص ررلى ل علير ر وس ررلم  .-م ررا نصر ر امل ررادة  11م ررن الق ررانون رق ررم 61
ل ة 2007اب ةشأن العرالم املرئري وامل رموع ًظرر علرى املرر لر ةر او إعرادة ةر مرا مرن
جررأن  :امل ررا لررذات الهليررة او املالئكررة او القرررآن الكررر او األنبيرراء او الصررحاةة األ يررار او
وعات ال  -صلى ل علي وسرلم  -او آ البير  -علريهم ال رالم  -لتدررل او ال رخرية
او الت ر رريان او أبث وس رريلة م ررن وس ررائل التدب ررري امل ص ررو عليه ررا يف امل ررادة  29م ررن الق ررانون
رقم  31ل ة  1970ةتدديل ةد احكام قانون اجلااء رقم  16ل ة .1960
 -34وأت يرردا علررى هررذا األمررر نص ر املررادة  7مررن القررانون رقررم  68ل ر ة  2015يف
جأن عرائم تق ية املدلومات على ان يداقر ن ر األحروا لدقوةرة امل صرو عليهرا يف الب رود
1اب 2اب  3من املادة  27من قانون املابوعات وال شرر املشرار إلير اب رل مرن ارتكر عرن طريرق
الشرربكة املدلوماتيررة او سررتخدام وس رريلة مررن وسررائل تق يررة املدلوم ررات امل صررو عليهررا يف ه ررذا
القانون احد األفدا ن األحوا املبي ة ملواد 19اب 20اب  21من هذا القانون.

-9
الءقرات (ب) و(

(:

 -35إن اجلهررا املر رراث ملداجلررة او رراع املقيمررني ةصررورة ررري قانونيررة يضررم رربات مت وعررة يف
جمررا ا تصاص ر لررديها الملررام الكامررل لق روانني واملدررايري ذات الصررلةاب ويتضرران ذلررك مررن ررال
يراة الكرميرة والتدلريم
ارطة الاريق المل و دها اجلها املر اث دون إ فرا حقرو األجرخا
والصحة.
 -36إن الق ررارات الررمل يررتم اختاذهررا إ ررا هرري متوافقررة مررع احكررام الدسررتور الكررويمل والق روانني
املابقة لدى دولة الكوي اب ويف حالة جدور اث جخ يدري علرى ارل الكوير أبنر متضررر
مررن تلررك القررارات اعررا لر الدسررتور الكررويمل ان يل ررأ إ القضرراء لالر ا كررم ةررباالن القررار
فض رالا عررن ان تلررك األحكررام جيررو الادررن عليهررا م ررتني األو امررام حمكمررة االسررت اراب والثانيررة
لدى حمكمة التمييااب األمر الذث يو د ان افة األفراد ضدون حت مظلة القانوناب وال فر ةني
جررخ وآ ررر ة ررب اجل ر ا او اللررون او الدقيرردة او اجل رريةاب إ ررافة إ ان القضرراء الكررويمل
يفرل رقاةت على قرارات عهة الدارة حا التظلم م ها.
 -37إن م ر ان اجل ررية حررق سرريادث للدولررة وفق ر ا ملصررا ها الدليررااب و ضررع لض رواة وجرررون
ي ظمهررا قررانون اجل ررية الكررويمل رقررم  1959/15وتدديالت ر حي ر حرردد يف م رواده ونصوص ر
ا راالت الررمل يررتم ال ظررر يف إمكانيررة حصرروهلم علرى اجل رريةاب وةرردوره يقرروم اجلهررا املر رراث ة جرريان
امسرراء مررن يت روافر لررديهم الشرررون املقررررة مل ر حهم اجل ررية الكويتيررة وفق ر ا ملررا عرراء ةقررانون اجل ررية
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الكويتيررةاب و ررذلك ح ر ارطررة الاريررق املدتمرردة مررن جملررا الررو راء وقررد مت ه رريا مررا يقررارة
من  16,377جخص ا من ف ة املقيمني ةصورة ري قانونية م ذ عام  1992إ اان.
الءقرة ( ):
 -38ت ررت د دول ررة الكوي ر عل ررى ع رردة ق روانني تر ر ظم س ررري ا ي رراة فيه ررا وال ررمل ميك ررن االس ررت اد
والرعرروع إليهررا ع ررد املاالبررة قررو او لواعبرراتاب ومررن ه ررا فر ن إصرردار جررهادات املرريالد هررو
حق لكل من يولد على ارل الكوي من اة وام ترةاهما عالقة وعية صحيحة من ال احيتني
القانونية والشررعيةاب وجرهادات املريالد ختضرع لقرانون املواليرد والوفيراتاب وقرد حتقرق تارورا ملحوظرا
فيما يتدلق نق املقيمني ةصورة ري قانونية يف التوثيق املدين واستخراا ورئقهم الرمسيرةاب حير مت
إدراا عبارة ري ويمل يف ةيان اجل ية مما ي تر علير تاايرد أبعرداد الورئرق الرمسيرة شرهادات
امليالد وجهادات الوفاة و ريهااب حي مت إصدار  2848جهادة ميالد ال عام .2017
الءقرة (د):
 -39اختررذ اجلهررا املر رراث ملداجلررة او رراع املقيمررني ةصررورة ررري قانونيررة لت رريق مررع اجلهررات
املد ية لدولة علة من التداةري والعراءات الت فيذية لت هيل حصوهلم على الدديد من اقردمات
الن انية واملدنيةاب حي قام اجلهرا املر راث مصردار  96,000ةااقرة تتريان هلرم التمترع ا موعرة
من املاا والت هيالت وذلك ح القرار الو ارث رقم  2011/49وتشتمل املمياات التالية:
-1

التدليم جملان

-2

الدالا جملان

 -3اسررتخراا الورئررق الرمسيررة حير تشررمل جررهادات املرريالد  -جررهادات الوفرراة -
عق رود واا  -ج ررهادات ط ررال  -ورئ ررق مراعد ررة وعي ررة  -اعالم ررات رمسي ررة  -حص ررر وراث ررة -
تو يالت.
-4

مواد ذائية مدعومة من الدولة اسوة لكويتيني.

-5

ر

قيادة.

-6

تقد

دمات م اعدة لىلجخا

-7

توظيف يف القااع ا كومي واقا .

ذوث العاقة.

الءقرة ( ر):
 -40ختل الدديد من امل ظمات الدولية املد ية نقو الن ان ةشكل دائم ةني امريناب األو
عرردميي اجل رريةاب والثرراين املقيمررني ةصررورة ررري قانونيررةاب واال ررتالر ةي همررا بررري .فدرردميي اجل ررية
وفق را التفاقيررة عرردميي اجل ررية لدررام  1954هررو الشررخ الررذث ال تدتررربه اث دولررة مواط را هلررا
اقتضى تشريداهتا .اما ل بة للمقيمني ةصورة ري قانونية فالو ع تلفاب فهم د لوا الكوي
ةصررورة ررري مشررروعة وا فروا م ررت داهتم األصررلية الدالررة علررى ع ررياهتم وذلررك ة يررة االسررتقرار يف
الكوير والتمتررع قرردمات واملميراات وا صررو علررى ع رريتهااب و لبح ر يف س ر الت اعهرراة
الدول ر ررة املختل ف ر ررة االس ر ررتدال عل ر ررى ع ر رريات واص ر ررو الكث ر ررري م ر ر هم ولق ر ررد ق ر رراماب يف مال ر ررع
20
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عررام 1991اب مررا يقررارة عررن  91,000جخصرا ةتدررديل او رراعهم ةررني اجررف عررن ع رريت او
م ررادر إ موط ر اب ومررن ال ميكررن اعتبررارهم اجررخا عرردميي اجل رريةاب لررذا ف ر ن عرردم انضررمام
دول ررة الكوي ر ر إ االتف رراقيتني املش ررار إليهم ر را ال ي رروثر عل ررى قض رريتهم حي ر ر اهن ررم ررري مد ي ررني
أبحكامها.

-10
 -41حررر الدسررتور الكررويمل علررى أت يررد مبرردا امل رراواة ةررني الرعررل وامل رراة مبرردا دسررتورث
رةر ال يقبررل املخالفررةاب وذلررك مررا نصر علير املررادة  29مررن الدسررتور الكررويمل حير نصر
على ان ال ا سواسية يف الكرامة الن انيةاب وهم مت اوون لدى القانون يف ا قو والواعبرات
الدامةاب ال ييا ةي هم يف ذلك ة ب اجل ا او األصل او الل ة او الدين .
 -42يف تف رري املررادة  29مررن الدسررتور عرراءت املررذ رة التف رريية لتو ررد علررى ذلرركاب حير
ع رراء فيه ررا ان ر نص ر ه ررذه امل ررادة عل ررى مب رردا امل رراواة يف ا ق ررو والواعب ررات ةص ررفة عام ررةاب
صر لررذ ر تابيقرات هررذا املبردا ةقوهلررا :ال ييررا ةير هم يف ذلررك ة رب اجلر ا او األصررل او
الل ة او الدين . ...
 -43و ررذلك نصر املررادة  36مررن الدسررتور علررى حريررة الرراث والتدبررري لل ميررع حريررة الرراث
والبح الدلمي مكفولة ولكل إن ان حق التدبري عن راي  .....وأت يدا علرى مرا عراء يف نر
الدسرتور عرراءت التشرريدات الوط يرة يف دولررة الكوير ت را مررع عرراء يف الدسرتوراب وذلررك مررن
ال ال صو ااتية:
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املرسرروم ةقررانون رقررم  19ل ر ة  2012ةشررأن محايررة الوحرردة الوط يررةاب حي ر
قررررت مادت ر األو حظ ررر القي ررام او ال رردعوة او ا ر أبث وس رريلة م ررن وس ررائل
التدبري التقليدية او امل تحدثة على راهية او ا دراء اث ف رة مرن ف رات اجملتمرع
او إررة الفر الاائفيررة او القبليررة او نشررر األحكررام الداعيررة إ تفررو اث عررر
او عاعررة او لررون او اصررل او مررذه ديررش او ع ر ا او ن ر اب او التح رري
على عمل من اعما الد ف هلذا ال ررلاب او إذاعرة او نشرر او طبرع او ةر او
إعادة ة إجاعات اذةة تتضمن ما من جأن ان يودث إ ما تقردماب ويداقر
با مدة ال تايد على سبع سر وات و رامرة ال تقرل
من يرتك تلك األفدا
عر ررن عشر رررة االر دي ر ررار وال تاير ررد علر ررى مائر ررة الر ررف دي ر ررار او محر رردى هر رراتني
الدقوةتنياب مع وعوة مصادرة ما يتم استخدام هلذا ال رل .
واتر املررادة  30مررن القررانون رقررم  31ل ر ة  1970ةتدررديل ةدر احكررام
قرانون اجلرااء والرمل تر علرى انر حتظرر اجلمديررات واجلماعرات او اهلي رات الررمل
يكون ر ها الدمل على نشر مبادئ ترمي إ هدم ال ظم األساسية ةار ري
مشروعةاب او إ االنتقال لقوة علرى ال ظرام االعتمراعي او االقتصرادث القرائم
با مدة ال تت او مخا عشرة س ة امل ظمرون والرداعون
يف البالداب ويداق
ربا مردة ال هراو عشرر سر وات رل مرن
إ اهلي ات املشرار إليهرااب ويداقر
اج يف هذه اهلي ات وهو عامل ل رل الذث تدمل ل .
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م ان قانون العرراءات وا ا مرات اجلاائيرة رقرم  17ل ر ة  1960يراا إجياةيرا
للمراة حي نص املادة  82على ان تفتي ال اء جي يف عيع األحوا
ان تقوم ة امراة ت دة لرذلك ادرفرة ا قرق و رذلك جرهود مرن ال راء و رذلك
نص ر املررادة  86مررن القررانون سررالف الررذ ر علررى ان ر إذا رران يف امل رركن
ن اء حم بات ومل يكن ال رل من الد و باهن وال تفتيشهناب وع على
الق ر ررائم لتفت ر رري ان يراع ر ررى التقالي ر ررد املتبد ر ررة يف مد ر رراملتهن وان ميك ر ر ر هن م ر ررن
االحت رراة او م ررادرة امل رركناب وان مير ر حهن الت ررهيالت الال م ررة ل ررذلك مم ررا
ال يضر مصلحة التفتي ونتي ت .



ما م ان قانون الدمل رقم  6ل ة  2010يف جأن الدمل يف القااع األهلي
يف ن املادة  26على وعوة استحقا املراة الداملة األعرر املماثرل للرعرلاب
حير نصر املررادة علررى ان ت ررتحق املرراة الداملررة األعررر املماثررل ألعررر الرعررل
إذا ان تقوم ة فا الدمل .



وي القانون رقم  21ل ة  2015يف جأن حقو الافل اقر عوا مر ان األم
الداملة إعا ة ةدون اعر لرعاية طفلهااب و ذلك اج ن القرانون علرى املوس رات
وع رروة إنش رراء حض ررانة إذا رران ه ررا مخ ررون ام ر ا عامل ررةاب وال ررام الق ررانون رة
الدمررل م ر ان األم الداملررة إعررا ة و ررعاب وعدررل للم رراة الداملررة ا ررق يف سرراعتني
يوميا لر اعة طفلها وال ي ت على ذلك اث ختفي يف األعر.



ا ررد القررانون رقررم  16ل ر ة  1960اقررا مصرردار قررانون اجل رااء علررى مبرردا
امل رراواة يف تابيررق احكام ر اب حي ر نص ر املررادة  11علررى ان سررر ن احكام ر
على ل جخ يرتك يف إقليم الدولة عرمية من اجلرائم امل صو عليها في .



و ذلك عاءت احكام القانون املدين عامة وجمرردة ال ييرا فيهرا ة رب اجلر ااب
م ر ر مة ة ررذلك م ررع املب ررادئ الدس ررتورية واالتفاقي ررات الدولي ررةاب حي ر ر نص ر ر
املادة  84من املرسوم لقرانون رقرم  67ل ر ة  1980مصردار القرانون املردين
علررى ان ررل جررخ اهررل للتداقررد مررا مل يقرررر القررانون عرردم اهليت ر او ي ر ق
م ها وه ا اتى ال عاما جمردا مل ًدد اجل ا ليش ن األهلية.



وةي ر املررادة  96مررن القررانون نف ر علررى ان ررل جررخ ةلررغ سررن الرجررد
يكررون امررل األهليررة ألداء التصرررفات القانونيررة مررا مل يكررن قررد حكررم قبررل ذلررك
ستمرار الوالية او الوصاية على مال واملالحق ه ا من هذا ال هو عمومية
اللف ررق حير ر اورد املش رررع لم ررة ج ررخ يف ةداي ررة امل ررادة تأ ي ررد عل ررى ان
املخاط هبذا ال الرعرل واملرراة علرى حردا سرواء .ومل تتضرمن احكرام القرانون
املرردين عل ررى األهلي ررة القانوني ررة للم رراة ة ررب ال رراواا او ص ررلة الق ررر اب ل ررذلك إذا
ةل ر امل رراة سررن الرجررد ح ر القررانون فهرري لررك افررة ا قررو والتصرررفات
القانونيررة الررمل قررهررا القررانون املرردين و ررريه مررن الق روانني ال افررذة مررا لررك إدارة
امواهلا وامال ها وجووهنا اقاصة دون جرن ًد او ًو دون اهليتها يف ذلك.
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وي إطررار اهتمررام دولررة الكوي ر مل رراةاب وحتقيق را للم رراواة ةررني اجل ررنياب وإميررايا
ةرردورها املهررم يف اجملتمررع مت قبررو عرردد  22و يلررة نياةررة يف عررام 2014اب وأتيت
هذه اقاوة هيردا النتقرا املرراة مرن ال ياةرة إ االيفرران يف سرلك القضراء وفقر ا
للتدرا الوظيفي لذلك.



مررا صرردر ق ررار اجمللررا األعلررى للقضرراء ةدولررة الكوي ر ةترراريخ  27يونيررو 2018
ةشررأن املوافقررة علررى تديررني عرردد  93مررن رجيرري ليررمل ا قررو والش رريدة برراحثني
قانونيني ةو ارة الدد هيدا لتديي هم و الء يف ال ياةة الدامة ومن ةي هم  24امراة.



ام ررا ةشر ررأن إع ر رراء تقير رريم ي ررت د إ نر رروع اجل ر ر ا م ررن اعر ررل حتدي ررد اثر ررر عير ررع
التش رريداتاب ف ن ر لرردى دولررة الكوي ر م ظومررة دسررتورية وقانونيررة تراعرري وحت ر م
صر رريا ة م ر رواده ةشر رركل اط ر ر الرعر ررل وامل ر رراة علر ررى حر ررد س ر رواء فقر ررد عر رراءت
املادة  29من الدستور ت على ال ا سواسرية يف الكرامرة االن رانية وهرم
مت رراوون لرردى القررانون يف ا قررو والواعبررات وال ييررا يف ذلررك ة ررب اجلر ا
او األصررل او الل ررة او الرردين وعلي ر فقررد ات ر الق روانني ةصرري عامررة ختاط ر
اجل ني .ما اعاى املراة ييا إجياة يف ةد ا قو وعلى سبيل املثا :



-

ختفيررف الدمررل ملرردة سرراعتني اث رراء الشررهرين األ رريين مررن ا مررل وملرردة
س تني ةدد االجناة فق حقها يف الر اعة.

-

إعررا ة ملرردة  3جررهور ةراتر
الوالدة.

امررل و 3جررهور ا رررى ة صررف راتر ةدررد

-

إعا ة ملرافقة الاوا يف حا عمل

-

إعا ة عدة ملن يتوي وعها ملدة  4جهور وعشر ا م مدفوعة الرات .

ما تتلقى املراة الكويتية م اعدة مادية يف الظرور التالية:
-

األرملة وهي ل سيدة تويف وعها ومل تتاوا.

-

املالق ررة ال ررمل اهنر ر ع رردهتا الش رررعية م ررن واا ة ررد و او ل رروة ج رررعية
صحيحة.

-



ل وعة س ني واة ايها وإن تدددوا.

-

الب
ةل

-

املرراة الكويتيررة املتاوعررة والررمل ةل ر  55سر ة ميالديررة مررا مل يثبر وعررود
مصدر د ل ا هبا.

ري املتاوعة مىت هاو ت الثام ة عشرة عاما وليا هلا عائلاب ومرن
اقام ة والثالثني ومل تت او ال تني ولو ان هلا عائل.

ل ر ررافة إ ان الدول ر ررة اعار ر ر اهتمامر ر را بر ر رريا لتمك ر ررني ال ر رراء عل ر ررى وعر ر ر
اقصو من ال عدة اوات م ها:
-

GE.18-22076

ارا البالد او استكما دراست .

تديني و يالت نياةة
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-

إنشرراء مشررروع مررن ر يرردث وهررو مشررروع اسرررث وطررش مش ر ةررني
و ارة الش رروون االعتماعي ررة والدم ررل والص ر ر دو ال رروقفي للت مي ررة الدلمي ررة
واالعتماعيررة يف األمانررة الدامررة لىلوق ررار ويالررق علررى املشررروع م ررمى
يدث ويديره ق م التدري والتوعية االنتاعية ةو ارة
مشروع من
الشوون االعتماعية والدمل .ويتمثل نشان املشروع يف تدري الف ة المل
تتقا ررى امل رراعدات االعتماعي ررة املالق رراتاب واألرام ررلاب وف ررة الب رراتاب
والد رراعاات م رراد ا واه ررا امل ر وننياب والكويتي ررات املتاوع ررات م ررن ررري
الكر ررويتيني مر ررن ر ررال ة ر ررام تدريبير ررة حرفير ررة ومه ير ررة وثقافير ررة عدير رردة
ت رراعدهن ت رراة مهررارة مررا ف يررة او ثقافيررة لتدي ر هن علررى االعتمرراد
علررى ذواهتررن يف إجيرراد عمررل يف القارراع ا كررومي او القارراع اقررا او
الدمل ا ر من ال فتان مشروع ا .

-

و ررع مو رروع كررني امل رراة ررمن اررة الت ميررة اقاصررة ةررو ارة الش ر ون
االعتماعية والدمل.

-

مت إنشر رراء او حا ر ر ة لر رردعم مشر ررروعات امل ر رراة لتدر رراون مر ررع الر ررربيم
ال ائي لىلمم املتحدة حا ة األعما وت مية املشاريع – ةوتيك 33
وذلررك لجيرراد حا ر ة اعمررا للمشرراريع الص ر رية لترروفري م افررذ ت ررويقية
للمراة الكويتية الرا بة لدمل ا ر.

-

عقررد م ترردى وطررش ةشررأن تفديررل اهلرردر اقرراما مررن اهرردار الت ميررة
امل ررتدامة حتقيررق امل رراواة ةررني اجل ررني و كررني ررل ال رراء واألطفررا
لتداون مع ةريم األمم املتحدة ال ائي.

نشررري ررذلك إ ان املرراة الكويتيررة قررد حظير الهتمررام والرعايررة وذلررك لرردعم
دورهررا اجملتمدرري واألسرررثاب و فالررة حقوقهررا االعتماعيررة واالقتصررادية وال ياسررية.
وقرد عملر الدولرة علرى هتي رة الظررور وااليرات التشرريدية واملوس رية امل اسربة
صو املراة على افة حقوقها واداء دورها الت موث يف اجملتمع شريك على قدم
امل اواة مع الرعل .ويو ان اجلدو التا اهم موجرات كني املراة الكويتية.

 -44وقررد تب ر اقاررة ال ائيررة الدمررل علررى رعايررة و كررني املرراة مررن ررال حتقيررق األهرردار
وال ياسات التالية:
ب-

عاية و نمية قر ات املربة ال ويتية

 -1مراعد ر ررة وحت ر رردي افر ر رة التشر ر رريدات ذات الدالق ر ررة ةقض ر ررا املر ر رراة الكويتي ر ررةاب
اا ي هم يف إ الة افة اجكا التمييا دهااب وال يتدارل مع مبادئ الشريدة السالمية.
 -2دعر ررم ة ر ررام ت مير ررة قر رردرات امل ر رراة االعتماعير ررة واالقتصر ررادية وا رفير ررةاب و فالر ررة
استقرارها األسرث وال ف ياب وذلك من ال ت فيذ ةرام أتهيلية لرفع فراءة املرراة وتدايرا دورهرا
يف املشررار ة يف ا يرراة الدامررةاب وترروفري اقرردمات للم رراة الداملررةاب وتش ر يع ودعررم دورهررا يف جمررا
املشروعات الص رية.
24
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عدو
يوضح و ب رم وتشررات التم ر االقتصرادا وال ياسري و عريرر امل را ة يف اررا القررا
للمربة ال ويتية خالل الءرتة ()2014-2018
1

التمكني ال ياسي

التمكني القتصادث

البيان

2014

2015

2016

2017

ن بة الكويتيات الدامالت من علة ال كان الكويتيني %

55.4

55.2

55.7

55.9

*ن بة الكويتيات الدامالت من علة اجملتمع ويمل  +ري ويمل

10.6

10.3

10.1

10

55.9

56.2

56.9

57.2

53.7

51.3

50.8

50.9

4

2

2

2

6.3

6 .3

6 .3

12.5

حص ررة املر رراة الكويتي ررة م ررن املش ررت لني يف ا كوم ررة م ررن عل ررة ال رركان
الكويتيني %
حصررة امل رراة الكويتيررة مررن املشررت لني يف القارراع اقررا
الكويتيني %
ن بة املقاعد المل تش لها املراة يف جملا األمة %

علررة ال رركان

ن بة املقاعد المل تش لها املراة من امل اص الو ارية %

عدو 2
ه شة املربة ال ويتية يف املناص القيادية يف الرولة لعال 2018

و ير
و يل و ارة
و يل و ارة م اعد
مدير عام هي ة او موس ة
يئ مدير عام هي ة او موس ة
امني عام م اعد

عدد
2
3
38
5
6
6

ن بة املراة الكويتية
ل بة للذ ور

سفري

2

%2

عضو يف الفتوى والتشريع
اوملة

42
99

%42

امل ص

%13
%7
%13
%19
%9
%21

 -45ويالحق من اجلدو ال اةق:
-
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القبررا املتاايررد مررن املرراة الكويتيررة لاليفرران يف سررو الدمررل الرروطشاب والررذث يرعررع إ دة
إقبا املراة الكويتية على التدليم ود و عيل عديد من املتدلمات إ سو الدمرلاب إ رافة
إ ا ية اندكا ذلك على ا الة االقتصادية لىلسرة .حي ثرل حصرة املرراة الكويتيرة مرن
املشت لني يف القااع ا كومي القااع ا كومي  %58عام  .2018ةي ما ثل حصرة املرراة
الكويتية من املشت لني يف القااع اقا القااع اقا  %50.6عام .2018
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-

تاايررد تواعررد امل رراة الكويتيررة يف مواقررع اخترراذ الق ررار لقارراعني ا كررومي واقررا اب حي ر
تقلدت املرراة الكويتيرة الدديرد مرن امل اصر اهلامرة اصرة م رذ ةدايرة الت ردي اتاب وتووعر
تل ررك امل اصر ر ةتقل ررد املر رراة الكويتي ررة م صر ر و ي رررة ألو م رررة يف اتري ررخ الكوير ر و ي رررة
التخا رري والت مي ررة الداري ررة وذلر ررك ةد ررد حص ررو امل ر رراة الكويتير ررة عل ررى ام ررل حقوقهر ررا
ال ياسية يف جهر ا ر/مايو عام .2005

-

استااع دولة الكوي سد الف وة ةني اجل رني يف التدلريماب حير يالحرق ان الفتيرات
حتظرى ةفرر التدلريم الدادلررة يف عيرع مراحرل التدلريماب مررا يالحرق ارتفراع هرذه ال رربة يف
مرحلة التدليم الدا اب يليها التدليم الثانوثاب التدليم الدام.

 -46مرا تتمتررع املرراة الكويتيررة ةكافرة اقرردمات الصررحية لدولرةاب والررمل تقردم جملرراناب وعلررى
دمات الرعاية الصرحية األوليرة .وقرد سرا تلرك اقردمات ةصرورة مباجررة يف
وع اقصو
إجنررا دولررة الكوي ر لل ايررة اقام ررة مررن ال ررا ت ال ائيررة لىللفيررةاب وهرري ايررة االرتقرراء ةصررحة
األم قبل املوعد املقرر لجنا ال ا ت ال ائية.
 -47مرا سربق وان مت الجرارة إ د رو املرراة الكويتيرة ال رلك القضرائي ةدرد ان اصرربح
رمسيا و يلة نياةة اب صردر قررار اجمللرا األعلرى للقضراء ةدولرة الكوير ةتراريخ  27يونيرو 2018
ةشرأن املوافقررة علررى تديررني عرردد  93مررن رجيري ليررمل ا قررو والشرريدة برراحثني قررانونيني ةررو ارة
الدد هيدا لتديي هم و الء يف ال ياةة الدامة ومن ةي هم  24امراة.

-11
 -48اختذت دولة الكوي افة التداةري للم اواة ةني الرعل واملراة يف ميردان الدمرلاب اناالقرا
من ن دستور دولة الكوي يف املادة رقم  29علرى ان ال را سواسرية يف الكرامرة االن رانية
وهم مت اوون لدى القانون يف ا قو والواعبات الدامة ال ييا ةير هم ة رب اجلر ا او األصرل
او الل ررة او الرردين اب مررا نصر املررادة  41علررى انر لكررل ررويمل ا ررق يف الدمررل ويف ا تيررار
نوع اب والدمرل واعر علرى رل مرواطن تقتضري الكرامرة وي رتوعب اقرري الدرام وتقروم الدولرة علرى
توفريه للمواط ني وعلى عدالة جروط .
 -49وة رراء علي ر صرردرت الدديررد مررن التشرريدات الوط يررة الررمل فل ر وصرران حقررو املرراةاب
وم هررا قررانون الدمررل يف القارراع األهلرري رقررم  6ل ر ة 2010اب الررذث عر ةررر الدامررل يف الفقرررة
رقم  3من املادة  1أبن ل ذ ر او انثى يودث عمال يدو او ذه يا ملصلحة صاح الدمل
وحتر إدارتر وإجرراف مقاةررل اعررر اب حير افرررد القررانون فصررال ررامال لتشر يل املرراة ررل الت ايررة
التشرريدية الضررام ة لتمكررني املرراةاب فدلررى سرربيل املثررا نص ر املررادة  26م ر علررى ان ت ررتحق
املرراة الداملرة األعرر املماثرل ألعررر الرعرل إذا انر تقروم ةر فا الدمررل اب وعلير فر ن امل راواة ةررني
امل رراة الداملررة لرعررل يف تقا رري نفررا األعررر مقرراةالا ل ر فا الدمررل دون اث تفرقررة ةي همررا .ميثررل
املرفق رقم  2إحصائية لدمل املراة يف القااع األهلي.
 -50ما نشرري إ الررد الروارد علرى التوصرية رقرم  10والرذث يو ران اجلهرود الرمل تبرذهلا دولرة
الكوي يف سبيل دعم و كني املراة يف سو الدمل.

26

GE.18-22076

E/C.12/KWT/3

-12
 -51تضم نصو القانون رقم  6ل ة  2010ةشأن الدمل يف القااع األهلي الدديد
من ا قو واالمتيا ات املم وحرة للدامرل الرمل عراءت متفقرة مرع مرا صرادق علير دولرة الكوير
مرن اتفاقيرات الدمرل الدوليررةاب اصرة اتفاقيرة الدمررل اجلرربث رقرم  29واتفاقيررة إل راء الدمرل اجلررربث
رقم .105
 -52وهبدر م ع الدمل اجلربث يف الواقع الدملي وتفديل نصرو
الت فيذية التالية:

القرانوناب صردرت القررارات

 -1القرار الرو ارث رقرم /185ع 2010 /الرذث و رع حردا ادىن لىلعرر قردره 60
دي ارا جهر ما يداد  196دوالر امريكي.
 -2القرار رقم  14ل ة  2017الذث رفع ا د األدىن لىلعر إ مبلغ  75دي رارا
جهر ما يداد  246دوالر امريكي.
 -3القرار رقم  2015/839الذث حظرت املادة  22م على صاح الدمل ان
ًت ا عوا سفر الدامل.
 -4الق ررار رقررم  2015/535ةشررأن عرردد سرراعات الدمررل يف األمررا ن املكشرروفة
حظر الدمل وق الظهرية .
-5

القرار رقم  2011/201ةشأن حتر ال خرة يف الدمل.

 -6الق ررار رقررم  2015/842ةشررأن جرررون انتقررا األيرردث الداملررة مررن صرراح
عمل إ آ راب والقرار املدد ل رقم 2016/1024
 -7القررانون رقررم  2016/32ةشررأن تدررديل ةدر احكررام القررانون رقررم 2010/6
حير مت اوعر هررذا التدررديل ت لرريق الدقررو ت علررى اصررحاة الدمررل املخررالفني ألحكررام قررانون
الدمل وقرارات الت فيذية.
 -53وفيم ررا يتدل ررق ةض ررمان عم ررل ال ر ر اء إال ا ر روافقتهم ف ررود الج ررارة إ ان قا رراع ج رروون
املوس ات الصالحية وت فيذ األحكام يابق قانون ت ظيم ال ون والئحت الدا لية يف مرا تضرم
ةش ررأن الدم ررل يف ال ر ر وناب حي ر ر نص ر ر امل ررادة  25م ررن ق ررانون ت ظ رريم ال ر ر ون رق ررم 26
ل ة  1962على ان امل ونون ف تاناب الف ة ا وتشمل ا بوسني احتياطي ا املوقروفني وا كروم
عليهم با حب ا ة يا ا ويلحرق هبرم مرن ت فرذ علريهم التاامرات ةاريرق ال رراه البردين وا بوسرني
يف دين مدين  -الف ة ة وتشمل ا كوم عليهم با مع الش ل .
 -54ما نص املادة  31من ذات القانون ان ال جيو تش يل امل ر ونني مرن الف رة ا
ولكن عليهم القيام ةت ظيف رفهم وجيو إعفايهم من هرذا الواعر إذا رات إدارة ال ر ن ذلرك
نظ ررا ررالتهم الصررحية  ...وإذا دع ر حاعررة ال ر ن إ عمررل احررد م ر هم ة ررب مهارات ر يف
حرفت ووافق على الدمل وع تقدير املكافأة امل اسبة ل .
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 -55اما ةشأن امل ونني من الف ة ة فقد اجارت املادة  35من القرانون املشرار إلير
تبررني الالئحررة الدا ليررة ان رواع األج ر ا املفرو ررة علررى ا كرروم علرريهم رربا مررع الش ر ل وهررم
امل ونون من الف ة ة .
 -56وقررد نصر املررادة  37مررن قررانون ت ظرريم ال ر ون يدمررل امل ر ونون مررن الف ررة ة
ةقدر المكان يف ا رر المل انوا يشت لون هبا ارا ال ن .
 -57مرا م حر املرادة  38مررن ذات القرانون املكافررأة املاديرة لل ر اء عرن الدمررل دا ررل
ال ن حي نص على ان مي ان امل ر ون مرن الف رة ة مكافرأة ماديرة عرن عملر ل ر ن
وترراداد قيمررة املكافررأة إذا رران عملر ف ي را ن ر مررا تقرررره الالئحررة الدا ليررة وقررد اعررا ت املررادة
 39م ر عل ررى ت ررليم املكاف ررغت املادي ررة للم ر ون واوعب ر االحتف رراظ ة صررف جمم رروع تل ررك
املكافأة لت ليمها إلي ع د الفراا.
 -58وعلي يتضان اايت:
 -1ه ررا ف ررة مررن ال رراالء ال يررودون ايررة اعمررا دا ررل ال ر ن ويدفررون مررن الدمررل
نظرا التهم الصحية.
 -2ه ا ف ة من ال االء يقومون فق ةت ظيف رفهم وهم الف ة ا .
 -3ال توعد اية اعما جاقة يقوم هبا ال االء وإ ا فق جمررد اعمرا حرفيرة فيفرة
ل رريا املقص ررود م ه ررا إي ررذاء او أتدي ر ال اي ررل وإ ررا ال رررل م ه ررا تدل رريم ال اي ررل حرف ررة م ررن ا رررر
ال ارة او ا دادة او اقياطة او ريها ي ت اعده على إجياد فرصة عمل جريفة مل اعدت يف
حتصيل ر ق ةدد روع من ال ن وذلك من ال الربام التأهيلية دا ل ال ون.
-4

األعما المل يقوم هبا ال االء تكون مقاةل اعر يتقا اه ال ايل.

-13
 -59إن التشرريع الرروطش يلررام املوس ررات ا كوميررة و ررري ا كوميررة ةتشر يل األجررخا ذوث
االعاق ر ررةاب حي ر ر نص ر ر امل ر ررادة  14م ر ررن الق ر ررانون رق ر ررم  8ل ر ر ة  2010يف ج ر ررأن حق ر ررو
األجر ررخا ذوث العاقر ررة علر ررى ان تلتر ررام اجلهر ررات ا كومير ررة واألهلير ررة والقار رراع ال فار رري الر ررمل
ت تخدم مخ ني عامل ويمل علرى األقرل سرتخدام ن ربة مرن األجرخا ذوث العاقرة املروهلني
مه يررا ال تقررل عررن  %4مررن الدرراملني الكررويتيني لررديهااب وال جيررو ألث مررن هررذه اجلهررات رف ر
تديررني املرجررحني مررن األجررخا ذوث العاقررة للدمررل لررديها دون سررب مقبررو ررالر العاقررة.
وترروفر الدولررة ة ررام حتفيايررة جلهررات الدمررل الررمل توظررف مررا يايررد عررن ال ر ا ررددة مررن ذوث
العاقةاب وجيو للحكومة تقد الدعم املادث لل هات المل تت او هذه ال بةاب ويصردر ةشررون
الدعم قرار من ال لاة املختصة ة اء على عرل اهلي ة.
 -60وتابيق را ل ررذلك ال ر اب مت حصررر ع رردد الش ررر ات ال ررمل ت ررتخدم مخ ررني ع ررامالا ويتي ررا
ف ررأ ثر وع ررددها  77ج ررر ةاب وعيده ررا ررري م ررتوفية ل رربة تدي ررني املد رراقني امل ص ررو عليه ررا يف
املادة  14سالفة الذ ر.
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 -61و ر واطبرة تلررك الشرر ات لفادهترا ةضرررورة االلتراام ةتديرني ن رربة مرن املدراقنياب وتلقي ررا
ردود من  6جر ات اةدت استددادها لتديني ال بة امل صو عليها قانويا ما افادت را ا موعرة
من التخصصات املالوةة للتديني لديها.
 -62وة رراء عل ررى ذل ررك مت واطب ررة اهلي ررة الدام ررة لش رروون ذوث االعاق ررة لتخصص ررات املتاح ررة
لتديني امل لني لديها من املداقني وذلك لكري تقروم لعرالن عرن تلرك التخصصرات لوسرائل
املمك ة لديهااب ومن ستقوم الشر ات املد ية مفادت ا أبعداد املداقني المل مت تديي ها لديها.
 -63ويف هذا الطرار قامر اهلي رة الدامرة للقروى الداملرة يف فربايرر  2018لتدراون مرع اهلي رة
الدامة لشوون ذوث االعاقة وةريم إعادة هيكلرة القروى الداملرة واجلهرا الت فيرذث للدولرة ةت ظريم
فداليررة يف احررد اجملمدررات الت اريررة هبرردر تدريررف ذوث العاقررة لفررر الوظيفيررة املتاحررة هلررم يف
القااع اقا وتش ديهم على التقدم ود و سو الدمل.
 -64وست ررتمر اهلي ررة الدام ررة للق رروى الدامل ررة لت رريق م ررع هي ررة ج رروون ذوث العاق ررة و اف ررة
اجلهات املد ية لقامة مثل هذه الفداليات وة فا الوق اختاذ االعرراءات الال مرة هراه الشرر ات
ري امللتامة ةتابيق ال بة امل صو عليها يف القانون.
 -65وتروفر الدولرة ةررام حتفيايرة جلهرات الدمرل الررمل توظرف مرا يايرد عرن ال ر ا رددة مررن
ذوث العاقةاب وجيو للحكومة تقرد الردعم املرادث لل هرات الرمل تت راو هرذه ال ر اب ويصردر
ةشرون الدعم قرار من ال لاة املختصة ة اء على عرل اهلي ة.
 -66ويف رروء ذلرركاب قام ر اهلي ررة الدامررة لشرروون األجررخا ذوث العاقررة ةدرردة إع رراءات
لت يق مع اجلهرات املد يرة لدولرة ةشرأن تفديرل املرادة  14مرن القرانون رقرم  8ل ر ة 2010
من ال العراءات التالية:
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-

مت تشرركيل فريررق عمررل جيمررع ةررني اجلهررات الررثالل لو ررع رواة ومدررايري تفديررل
ل املادة  14من القانون سالف الذ ر.

-

مت حتديد اجلهات املد ية ةت فيذ املادة  14والمل مت حتديردها مرن قبرل اهلي رة الدامرة
للقر رروى الداملر ررة وعر ررددها  111ومت واطبتهر ررا ةشر ررأن االلت ر راام ل ر ر ا ر ررددة
اوعر القررانون والتأ يرد علررى تلررك اجلهرات ةدرردم عروا رفر تديررني املرجررحني
من األجخا ذوث العاقة للدمل لديها دون سب مقبو الر العاقة.

-

مت عمل ندوة تدريفية ةتاريخ  2017/5/24ةربيم إعادة هيكلة القوى الداملرة
مل اقشة التدريف لقرانون وحر اجلهرات املد يرة ةضررورة االلتراام ل ر ا رددة
ما هو م صو علي ملادة .14

-

مت و ع إعالن للتوظيف ةدد عقد ال دوة التدريفية.

-

مت حتديررد الوظررائف الشررا رة مررن قبررل الشررر ات الداملررة لقارراع األهلرري والقارراع
ال فاي.

-

ذوث العاقرة املروهلني للدمرلاب حمردد هبرا نرروع

مت و رع قاعردة ةيرايت األجرخا
العاقة ودرعتها.
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-

دراسة الرربام التحفيايرة الرمل ميكرن م حهرا لل هرات الرمل تقروم ةتوظيرف مرا يايرد
ا ددة من ذوث العاقة.
عن ال

-

إع ررداد وههي ررا الص ررفحة االلك وني ررة ل ررربيم إع ررادة الق رروى الدامل ررة ح ررىت ك ررن
األجررخا ذوث العاقررة الت ر يل عررن طريررق االن ن ر للحصررو علررى الفررر
الوظيفية وت يل الباحثني عن الدمل من املداقني.

-

عمررل محررالت توعويررة ألوليرراء امررور املدرراقني لتشر يدهم علررى توظيررف اة ررائهم يف
القااع اقا .

-

مت تاويد ةريم إعادة هيكلة القوى الداملة أبعداد األجخا ذوث العاقرة مرن
املوهلني للدمل ل س اجهر حىت يتم ادراعها يف الصفحة االلك ونية اقاصة
هبم.

-

واطبة ثالل مرا ا هارية لدمل اللوحات التوعوية.
مت عمر ررل رات ميدانير ررة لىلجر ررخا ذوث العاقر ررة يف امر ررا ن عملهر ررم وذلر ررك
للتأ د من او اعهم دا ل تلك اجلهات وتذليل الدقبات المل تواعههم.

-14
 -67إن دولة الكوي مرن الردو اجلاذةرة للدمالرة الوافردة ملرا تروفره مرن مراا عديردة م هرا سريادة
وحكم القانون دون ييا ةني مواطن وعامل اع اب حي عاء قانون الدمل يف القااع األهلري رقرم
 6ل ر ة  2010ليو ررد علرى الدديررد مررن ا قرو مايررة الدمالررة والرمل تتفررق مررع مرا صرردق علير
دولرة الكوير مررن االتفاقيررات الدوليررة ذات الصررلةاب لرذا فر ن الدمالررة الوافرردة يف تاايررد م ررتمر حير
يبلغ عددهم ا ثر من ثلثي عدد سكان دولة الكوي وي تمون إ ما يقارة  170ع ية.
 -68وفيما يتدلق خباة الكوي المل اجرارت هلرا الل رةاب فهري ال ختتلرف عرن اقار املابقرة
يف عيع دو الدرامل وال تتدردى وهنرا ارة هتردر ملداجلرة مشركلة الباالرة للقروى الداملرة الوط يرة
دون امل ا نق اث عامل يف الدمل وال هتدر إ إهناء دمات اث عامل ةصورة عشروائية او
تد فية.
 -69فقانون الدمرل يف القاراع األهلري رقرم  6ل ر ة  2010قرد نر يف املرادة  46علرى
انر ال جيررو إهنرراء دمررة الدامررل مررن دون مررربر او ة ررب نشرراط ال قرراة او ة ررب املاالبررة او
التمتع نقوق املشروعة وفقا ألحكام القانوناب ما ال جيو إهناء دمة الدامرل ة رب اجلر ا او
األصل او الدين .
 -70مرا تو ران اجلرداو التاليرة ن ربة ال رركان الكرويتيني و رري الكرويتينياب ون ربة رل مر هم
من الداملني يف القااع ا كومي واألهلي.
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-15
 -71قام اهلي ة الدامة للقوى الداملة معداد ةريم متكامل يتضمن دورات تدريبية لعداد
املفتشني سواء لتدراون مرع عهرات ارعيرة او مت ت ظيمهرا مرن قبرل اهلي رة الدامرة للقروى الداملرةاب
مرفق رقم  3يو ان تلك الدورات التدريبية.
 -72فضالا عن األنشاة التدريبية المل مت ت فيذها من ال مشروع دعم قدرات اهلي ة الدامة
للقرروى الداملررة الررذث مت توقيدر يف نرروفمرب  2014مررع ثررالل م ظمررات دوليررة وهررم ةررريم األمررم
املتحدة ال ائي وامل ظمة الدولية لله رة وم ظمة الدمل الدولية ملحق ملخ املشروع .
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 -73وقررد تض رمن املشررروع دورات تدريبيررة علررى مدررايري الدمررل الدوليررة الررمل تضررم دورات
تدريبيررة ملمثلررني ع ررن ا كومررة واص ررحاة الدمررل والدمررا ح ررو ررل م ررن االتفاقيررة رق ررم 111
اقاصة لتمييا يف االستخدام وامله ة واالتفاقية رقم  100اقاصة مل اواة يف األعور.
 -74م ررا مت التد رراون م ررع مر ر را دراس ررات وان ررال املر رراة جبامد ررة الكوير ر م ررن اع ررل تق ررد
حما ررات جملموعررة مررن طالبررات ليررة الدلرروم االعتماعيررة لتدرريفهن عررن االتفاقيررات الدوليررة املد يررة
ةتمكررني امل رراة يف افررة اجملرراالتاب واطالعهررن علررى ا مايررة القانونيررة واالمتيررا ات الررمل وفرهررا هلررن
القررانون يف جمررا الدمررلاب وعررارث التحضررري لتقررد حما ررات مماثلررة يف وتلررف الكليررات التاةدررة
جلامدة الكوي .
 -75ذلك اطلق اهلي ة الدامة للقوى الداملرة محلرة تدايرا وذلرك يف اتريرخ 2017/4/4
وهري محلرة إعالميرة توعويرة هتردر لتدايرا مفهروم الدمرل الالئرق يف دولرة الكوير اب وتوعيرة اطررار
االنتاا ارا ردم توعهرات الت ميرة مرن رال لرق ةي رة عمرل آم رة وم رتقرة وعادلرة يشرار فيهرا
اجلميعاب وذلك إميايا أب ية دور الدامل البار يف عملية الت مية والب اء والتاوير يف البالد.
 -76وت رردى ا مل ررة لتحقي ررق جمموع ررة م ررن األه رردار الرئي ررية ت ررتلخ يف توعوي ررة الدم ررا
واصررحاة الدمررل قررو وااللتاامررات الدماليررة وانظمررة الصررحة وال ررالمة امله يررةاب ل ررافة إ
األهرردار اقاصررة والررمل تكمررن يف دة ن رربة االلت راام ةتابيررق الق رواننياب وذلررك مررن اعررل حتقيررق
رسررالتها املتمثلررة يف لررق قرروى عاملررة واعيررة وةي ررة عمررل م ررتقرةاب ومررن اهرردار ا ملررة ررذلك
تدريررف اجلمهررور اختلررف االع رراءات املدتمرردة يف اهلي ررة الدامررة للقرروى الداملررة وم هررا االع رراءات
الررمل خت ر اص ررحاة الدمررل والدم ررا وا ق ررو والواعبررات ة ررني الا رررفني .علمررا أبن ا مل ررة ي ررتم
ت فيذها لتداون مع اجلهات ا كومية وموس ات اجملتمع املدين.

-16
 -77إن اعررر الدامررل امل ررا ال يقررل عررن  60دي ررارا ويتي ر ا جررهر ا اررا يدرراد  200دوالرا
امريكير ر ا طبقر ر ا للم ررادة  3م ررن القر ررار ال ررو ارث رق ررم  2016/2302ةش ررأن قواع ررد واعر رراءات
ت في ر ررذ احك ر ررام الق ر ررانون رق ر ررم  2015/68يف ج ر ررأن الدمال ر ررة امل الي ر ررة ال ر ررمل ت ر ر ر عل ر ررى ان
يكون األعر األساسي الذث يتقا اه الدامل امل ا ومرن يف حكمر ارا ال يقرل عرن  60دي رارا
ويتي ا جهر ا .
 -78مررا ان القررانون  2015/68يف جررأن الدمالررة امل اليررة قررد الررام صرراح الدمررل دفررع
األعر الشهرث للدامرل وال جيرو أبث حرا مرن األحروا صرم اث عراء مرن الراتر وفقر ا للمرادة
 8من القانون سالف الذ ر المل ت على ان يكون دفع األعر الشهرث للدامرل امل را مرن
التاريخ الفدلي الستالم الدمل لدى صاح الدمل وال جيرو أبث حرا مرن األحروا صرم اث
عاء من الرات .
 -79وختتلف طبيدة عمل الدامرل امل را عرن الدامرل لقاراع األهلري حير ان الدامرل امل را
يقيم لدى صاح الدمل وصاح الدمل م وو عن اطدام و وت ونفقات عالعر و ريضر
وفق ر ا ألحكررام املررادة  9مررن القررانون سررالف الررذ ر والررمل تر علررى ان يلتررام صرراح الدمررل
مطدررام الدامررل امل ررا و رروت ونفقررات عالعر و ريضر وسررك ممررا يكررون مدر األعررر الشررهرث
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للدامل امل ا الذث يتقا اه من صاح الدمرل ح ر االتفرا الرذث يرتم ةير هم والرذث ال يقرل
عن  60دي ارا جهر ا وال يتم صم اث مبالغ م يضرمن م رتوى مديشري ا الئقر ا للدامرل امل را
واسرت .
 -80ومن حي الواقع املدمو ةر يف دولرة الكوير ف نر ال يوعرد عامرل م را يتقا رى راتبر ا
جررهر  60دي ررارا ويتير ا حير انر ح ر الدقررود الررمل تررربم مررع مكاتر االسرتقدام فر ن ا ررد
األدىن للرات الشهرث هو  80دي ارا ويتيا اا يداد  270دوالرا امريكيا.
 -81ونشررري إ ان اهلي ررة الدامررة للقرروى الداملررة قررد اصرردرت ق ررارا عديرردا ةرررقم 2017/14
ةشررأن ا ررد األدىن لىلعررر والررذث اوعب ر اصرربان ا ررد األدىن لىلعررر  75د .مخ ررة وسرربدون
دي ار تداد  250دوالرا مائتان ومخ ون دوالرا  .ولحق ه خة و القرا .
 -82وا د األدىن يابق على عيع الداملني يف القااع األهلي وال فاي ومت صدور القرار ةدرد
التشاور مع اطرار االنتاا ويف وء األسدار ال ائدة ون بة التضخماب وتتم مراعدتر نرد اقصرى
مخررا سر وات لل ظررر يف مرردى م اسرربة ا ررد األدىن لىلو رراع ال ررائدةاب ت فيررذا لر املررادة 63
من القانون رقم  2010/6ةشأن الدمل يف القااع األهلي والمل ت على اايت:
جي ر علررى الررو ير ان يصرردر ق ررارا ررل مخررا س ر وات حررد اقصررى ًرردد في ر
ا د األدىن لىلعور وفق ا لابيدة اجلهة والص اعاتاب م رتهد ا يف ذلرك ة ر التضرخم
الر ررمل تشر ررهدها الر رربالداب وذلر ررك ةدر ررد التشر رراور مر ررع الل ر ررة االستشر ررارية لشر رروون الدمر ررل
وامل ظمات املختصة .

-17
 -83ال يوعررد يف دولررة الكوير مررا يالررق علير مصررالان املهرراعريناب واملصررالان الررذث ي ابررق
على الدمالةاب املتواعدة يف دولة الكوي هو عمالة تداقدية موقتة وذلك عتبارها عمالة ترتب
ف ر ة إقامتهررا ارردة عقررد الدمررل .علمررا أبن مصررالان الدمالررة التداقديةررة املوقتررة مت اعتمرراده يف
اعتماعات حوار اةو ظ للدو املرسلة وامل تقبلة للدمالة.
 -84ما نشري إ عدم وعود ملصالان الكفيل يف نصو القرانون رقرم  2010/6ةشرأن
الدمررل يف القارراع األهلرري وال يف القررارات الصررادرة ةشررأن اب وان املصررالان القررانوين امل ررتخدم هررو
صرراح الدمررل اب وقررد صرردر عررن اهلي ررة الدامررة للقرروى الداملررة عررددا مررن الق ررارات الررمل هترردر
ا سررح سررلاة صرراح الدمررل علررى الدامررل مررن اعررل ترروفري املايررد مررن ا مايررة للدامررلاب ومررن
هذه القرارات:
القر ررار رق ررم  2015/839ال ررذث تض ررمن ع رردة احك ررام تر ر ظم عالق ررة ص رراح
1
الدمل لدامل وا صها املادة  22المل حظرت احت ا صاح الدمل جلوا سفر الدامل.
الق ررار رقررم  2015/535ةشررأن عرردد سرراعات الدمررل يف األمررا ن املكشرروفة
2
حظر الدمل وق الظهرية .
3

GE.18-22076

القرار رقم  2011/201ةشأن حتر ال خرة يف الدمل.

33

E/C.12/KWT/3

الق ررار رقررم  2015/842ةشررأن جرررون انتقررا األيرردث الداملررة مررن صرراح
4
الدمل ا آ ر والقرار املدد ل ةرقم .2016/1024
الق ررانون رق ررم  32ل ر ر ة  2016ةش ررأن تد ررديل ةدر ر احك ررام الق ررانون رق ررم 6
5
ل ة 2010اب الذث مت من الل ت ليق الدقو ت على اصحاة الدمل املخالفني.
 -85وحرصررا مررن اهلي ررة يف تداي ررا قرردرات املفتشررني يف رصررد املخالف ررات فقررد مت ت ظرريم ع رردة
دورات تدريبية لا دة الكفاءة لدى مفتشي الدمل على رصد املخالفات ومن هذه الدورات:


ن ر ر ر رردوة األم ر ر ر ررن الص ر ر ر ر اعي ال ر ر ر ررالمة امله ي ر ر ر ررة وإدارة املخ ر ر ر رراطر اب عق ر ر ر رردت يف
.2017/5/14



ورج ررة عم ررل تدريفي ررة لتوعي ررة اص ررحاة الدم ررل والدم ررا حت ر ر ع ر روان حق ررو
والتاامات اب عقدت ال الف ة من  16-15فرباير .2016



دورة تدريبية حو حوادل وإصا ت الدملاب عقدت ال الفر ة مرن -1/31
.2016/2/4

 -86وفيم ررا يتدل ررق لتوص ررية اقاص ررة النض ررمام إ االتفاقي ررة الدولي ررة ماي ررة حق ررو عي ررع
الدمرا املهراعرين وافرراد اسررهماب فت ردر الجرارة إ ان دولرة الكوير وإميراي م هرا أب يرة تدايرا
حق ررو االن رران ومب ررادئ الد ررد والن ررانيةاب ق ررد قام ر ةدراس ررة اتفاقي ررة محاي ررة حق ررو الدم ررا
املهاعرين إال اهنا ترى ال ي يف االنضمام يف الوق ا ا اب اصةاب وان املشرع الكويمل حرر
مررن ررال امل ظومررة الدسررتورية والقانونيررة يف دولررة الكوي ر علررى ررم نصوصررا واحكامررا حتمرري
الدما املهاعرين وحقوقهماب ما ان دولة الكوي انضرم ايضر ا إ سربع مرن اتفاقيرات م ظمرة
الدمل الدولية املد ية نقو الن اناب وا افظة على حقو الدما وهي:
-1

االتفاقية رقم  87املد ية نرية الت مع واملفاو ة اجلماعية 1961

 -2االتفاقيتان رقم  29و  105املد يتان ل رخرة والدمرل العبرارث 1968
و 1961على التوا
-3

االتفاقية  111املد ية لقضاء على التمييا يف ج ل الوظائف 1966

 -4االتفاقيتر رران  138و  182املد يتر رران ا ر ررع اسر ررتخدام األطفر ررا والقاص ر ررين
1999اب  2000على التوا
-5

االتفاقية  98حو حق الت ظيم ال قاة واملفاو ة اجلماعية . 2007

-18
 -87إن دولررة الكوي ر تررو ا يررة قصرروى لدمالررة امل اليررة ورعايتهررا ودعمهررا وا افظررة عليهررا
وعلررى حقوقهررا حي ر قام ر منشرراء إدارة اصررة لدمالررة امل اليررة إدارة الدمالررة امل اليررة تتررو
االهتمررام لدمالررة امل اليررة ورعايتهررا مررن ظررة الوصررو إ دولررة الكوي ر ومباجرررة الدمررل لرردى
اص ررحاة الدم ررل وا ف رراظ عل ررى حقوقه ررا وتق ررد ال رردعم هل ررا ح ررىت م ادرهت ررا ال رربالد وعودهت ررا إ
األوطان .وصدرت الدديد من القوانني والتشريدات والقرارات الو ارية لت ظريم عمرل الدمالرة امل اليرة
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و رران آ ره ررا الق ررانون رق ررم  2015/68ةش ررأن الدمال ررة امل الي ررة وق ررد مت اوعبر ر إل رراء الق ررانون
رقرم  1992/40حير تضررمن القرانون اجلديررد افررة ا قررو والواعبرات الررمل جير ان تكررون يف
الدقرد ةررني صرراح الدمررل  -والدامررل امل ررا وذلررك لضررمان عالقررة سررليمة ةررني الارررفنياب علمررا
أبن هررذا القررانون قررد اجررادت ة ر املقررررة اقاصررة لىلمررم املتحرردة املد يررة الهررار لبشررر السرريما
األطفا وال اء ال رهتا إ دولة الكوي يف جهر سبتمرب .2016
الءقرة (ب):
 -88الام قانون الدمالة امل الية رقم  2015/68صاح الدمل ا ان الدامل امل ا مكافرأة هنايرة
دمة جهر عن رل سر ة ةدرد ا رام مردة الدقرد طبقر ا للمرادة  23مرن القرانون سرالف الرذ ر والرمل
ت على ان ختص مكافرأة هنايرة دمرة للدامرل امل را ةدرد إ رام مردة الدقرد تدراد اعرر جرهر
واحد عن ل س ة اب والام صاح الدمل مطدام الدامل امل ا وعالع و وت ما سبق ذ ره.
 -89مرا ان القرانون سررالف الرذ ر الرام صرراح الدمرل مةررام عقررد اسرتقدام يضرمن حقررو
الدمالة امل الية ما نظم القانون ساعات الدمل والدمل ال رايفاب مرع عردم تكليرف الدامرل امل را
أبعمررا ارررةاب وان ال تايررد سرراعات الدمررل اليوميررة عررن  12سرراعة تتخللهررا سرراعات راحررة
واحقية الدامل يف راحة اسبوعية وا رى س وية طبق ا للب دين  2-3من املادة  22مرن قرانون
الدمالة امل الية رقم  2015/68والمل ت على:
حتديررد ا ررد األقصررى ل رراعات الدمررل نير ال تايررد علررى  12سرراعة ررال
اليرروم الواحررد تتخللهررا سرراعات راحررة وقررد ورد ة ررد يف عق رد االسررتقدام مل راام صرراح
الدمل أبال تايد ساعات الدمل للدامل امل ا عن  5ساعات متصلة تدقبها ف ة راحة
ال تقررل ع ررن س رراعة طبق را للفق رررة  3م ررن الب ررد ال رراةع م ررن عقررد االس ررتقدام .احقي ررة
الدامل امل ا يف ا صو على راحة اسبوعية وا رى س وية مدفوعة األعر .
الءقرة ( ):
ً -90ق للدامل امل ا التقدم ةشكوى إ إدارة الدمالرة امل اليرة سرواء انر الشركوى تتدلرق
لدمررل او اث إسرراءة ا رررى مررن ةي هررا االعتررداء اجل ررياب وتتررو اجلهررات املختصررة التحقيررق يف
الشرركوى واخترراذ االع رراءات القانونيررة يف حررق املدترردث إذا مررا ثب ر ذلررك مررن ررال التحقيررقاب
حير ر ان عي ررع امل ا ع ررات املتدلق ررة لدمال ررة امل الي ررة ي ررتم حله ررا وف ررق ق ررانون الدمال ررة امل الي ررة رق ررم
 2015/68ةشأن الدمالة امل اليةاب وما يتدذر حلها يتم إحالت إ ا كمة املختصةاب ويف حالة
االعتررداء اجل رري يررتم إحالررة املو رروع إ عهررة اال تصررا ويداق ر اجلرراين وفررق احكررام قررانون
اجل ر رااء الكر ررويمل رقر ررم  1960/16وإذا مر ررا ان ر ر عرمير ررة االعتر ررداء اجل ر رري مرتبار ررة الهر ررار
ألجررخا فيررتم مداقبررة اجلرراين وفررق احكررام القررانون رقررم  91ل ر ة  2013ةشررأن مكافحررة
االهار ألجخا وهتري املهاعرين.
 -91م ررا ان إدارة الدمال ررة امل الي ررة ة ررو ارة الدا لي ررة تتواص ررل م ررع اف ررة البدث ررات الدةلوماس ررية
املدتمرردة يف دولررة الكوي ر والررمل لررديها عمالررة حي ر حتررر علررى امل رراعدة يف حررل الدديررد مررن
القضا قبل إحالتها إ ا كمة .مرفق رقم  4عدو يو ان عدد جكاوى املقدمة لدارة الدمالة
امل الية وا الة م ها ا ا كمة والعداد المل مت حلها ود يف .2018
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الءقرة ( ):
 -92قام إدارة الدمالة امل الية ةو ع ا ثر من آلية للتبليغ عن حاالت الساءة المل يتدرل
هلا الدامل امل ا وذلك عن طريق:
-

التبليغ عن طريق سفارة الدامل امل ا .

-

الربيد االلك وين اقا

-

رقم اهلاتف املخص

لدارة.
لتلقي الشكاوى.

الءقرة (د):
 -93تتررو إدارة الدمالررة امل اليررة رصررد ظرررور عمررل الدمالررة امل اليررة ومررا قررد يتدرررل لر الدامررل
امل ررا مررن مشررا ل اث رراء مباجرررة عمل ر اب عتبررار هررذا الدمررل مررن اهررم ا تصاصررات إدارة الدمالررة
امل الي ررةاب وق ررد مت ختص رري فري ررق عم ررل ةق ررم التفت رري يت ررو الرص ررد واملتاةد ررة ألث والف ررات او
انتها ات يتدرل هلا الدامرل امل را ةكافرة الارر وم هرا وسرائل التواصرل االعتمراعي ويرتم تتبدهرا
والدمل على حلها فورا واختاذ االعراءات القانونية الال مة ةشأهنا وفق احكرام القرانون رقرم 68
ل ة  2015ةشأن الدمالة امل الية.
 -94ويررتم توعيررة امل رواط ني واملقيمررني نقررو الدمالررة امل اليررة ومررا هلررم مررن حقررو وعلرريهم مررن
التاامررات علررى رروء مررا ورد ةقررانون الدمالررة امل اليررة سررالف الررذ ر وذلررك ةواسرراة إدارة العررالم
األمش ةو ارة الدا لية والصحف ا لية والربام الذاعية والتلفايونية وايضا ةكافة وسائل التواصل
االعتماعياب ذلك تقيم و ارة الدا لية ممثلة مدارة الدمالة امل الية الدديد مرن ال ردوات يف وتلرف
الدوائر ا كومية هبدر نشر الوعي والتوعية ةقانون الدمالة امل الية وحقو تلك الدمالة.

-19
 -95حتر اهلي ة الدامة للقوى الداملة على تابيق لوائان الصحة وال المة امله يترني يف قاراع
الب رراء مررن ررال إدارة تفترري الدمررل ق ررم ال ررالمة والصررحة امله يتررني اب حي ر ررت هرروالء
لتفتري علررى افرة القااعررات ارا فيهررا قاراع الب رراءاب ويقومرون ةبررذ اقصرى عهررد ممكرن للتأ ررد
مررن توافررق ل روائان الصررحة وال ررالمة امله يررة يف قارراع الب رراء مررع القواعررد والل روائان الدوليررةاب والتأ ررد
ررذلك مررن ان الدرراملني يف هررذا القارراع يتمتدررون نقرروقهم املررةاب ويف حررا ظهررور اث والفررة
للقروانني او اللروائان املدمررو هبررا فر ن املفررت يقرروم خترراذ االعرراءات الال مررة حنررو حتريررر املخالفررة.
مرفررق رقررم  5يو رران إحصررائية التفترري علررى مواقررع الدمررل النشررائية او مرررة ل ررافة إ نتررائ
إعادة التفتي ال الف ة من  2017/1/1إ 2017/9/30اب وإحصائية حوادل وإصا ت
الدمل ال الف ة من  2017/1/1حىت .2017/9/30

-20
 -96ان افرة صررور التحرررس اجل ري عررائم مداقر عليهررا يف الكوير اقتضررى البرراة الثرراين
من قانون اجلااء اقا جلرائم الواقدة على الدرل وال مدةاب من ال هر افدا اال تصراة
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وهترك الدررل والفدررل الفا ران الدلررش و رري الدلررش واث فدرل مرن جررأن التحرري
اورة الفدل.
ل ذلك ةدقو ت مالئمة تتدرا ن

علررى مرا تقرردماب

 -97و ل رربة إ ال رردعوة لدراا ه ررر ررا للتح رررس اجل رري يف مك رران الدم ررل وه ررر
اال تصرراة الاوعرري :نو ررد علررى ان نصررو القررانون القررائم قررد ات ر عامررة ني ر تشررمل افررة
اقروقرات يف هرذا اقصرو سرواء الرمل تقرع يف امرا ن اصرة او يف امرا ن عامرة ت را مرن تروفري
ظرور عمل صحية ومأمونة.
 -98مررا ان ال صررو الدقاةيررة يف قررانون اجل رااء تكفررل محايررة حرمررة اجل ررد مررن اث انتهررا
ني ت توع هذه ال صو صور هر الد ف امل ا واجل ري وم هرا افدرا االتصرا اجل ري
ل راه حي تقوم امل ولية اجلاائية د الاوا عن نتي ة آرر فدل على ع د اجملش عليها.
 -99امرا فيمرا يتصررل ةتمكرني الضررحا مرن رفرع جرركاوى دون رور التدرررل لالنتقرام :فر ن
الق روات القانونيررة الوط يررة ترروفري سرربل الررتظلم الال مررة ل الررة صررور االنتها ررات مررن ررال التقرردم
لردى عهررات الشرررطة او التحقيررق متمثلررة اكتر ال ائر الدررام والدارة الدامررة للتحقيقررات ةررو ارة
الدا لية وفق املادة  14من قانون العرراءات وا ا مرات اجلاائيرةاب وجيررث حتقيرق افرة اقروقرات
يف هذا اقصو ا رد الةالل ع هااب وع د ثبوهتا يقدم امل وو ع ها للمحا مة اجلاائية.
 -100إذا انر اجملررش عليهررا قاصررااب رران لوليهررا الشرررعي ان يقرردم الشرركوى نياةررة ع هررااب فر ذا
تدذر ذلك حل ال ائ الدام حمل الو يف هذا الصدد.
 -101تتبررع ال ياةررة الدامررة نظررام اقفررارات يف حتقيقاهتررا ةكافررة القضررا  .ني ر يتواعررد اعضرراء مررن
ال ياةة الدامة على مدار  24ساعة يوميا طوا ا م ال ة ارا فيهرا ا م الدارل الرمسيرة .ويكرون االنتقرا
يف قضا التحرس اجل ي فور ا يف عيع القضا المل حتتوث على آرر مادية شى واهلا.
 -102إذا ان ر اجملررش عليهررا ررري ملمررة لل رة الدرةيررة فيررتم االسررتدانة ا ر عم ليقرروم أبعم ررا
ال عررة و ررذلك إذا ان ر مررن ذوث االحتياعررات اقاصررة او ان ر مداقررة او صررماء او ةكمرراء
فيتم االستدانة خببري او م عم وت رث علي القواعد ال اةقة.
 -103عيع القضا تتمتع ل رية التامةاب فال جيو ان تالع على حمتواها سروى هي رة التحقيرق
املكونة من و يل ال ياةرة وامرني سرر التحقيرق الكاتر اب وجيرو للمتهمرني واجملرش علريهم وحمراميهم
االطالع ايض ا على حما ر التحقيقاب فال جيو لىلجخا او املوس ات االعالمية نشر حيثيات
التحقيق يف القضا .
فيما يتعلق صتم

الضحااي و فك ال

اوى:

 -104ص ردر الق ررار الررو ارث رقررم  2008/2411ةشررأن إنشرراء ادارة الشرررطة اجملتمديررة والررمل
هتدر إ تدايا األمن يف اجملتمع من ال حتقيق الشرا ة والتداون ةرني الشررطة واجملتمرع للوقايرة
من اجلرمية وم ع وقوعها عرب وسائل وةرام و ا ومبادرات جمتمديةاب وذلك من رال تردري
ادر متخص من الباحثني ال ف يني واالعتماعيني والقانونيني لتقد الردعم وا مايرة القانونيرة
للحاالت المل تتدرل لبساءة من ال اء.
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اججراظات والتراصري املتشعة يف ال

اوى ا اصة ابملربة:

 -1ميكن للمبلغ /املبل رة التوعر إ إدارة الشررطة اجملتمديرة لتقرد جركوى عرن اث
ر
إسرراءة او ع ررف تدر ر هلمررا ا الررةاب ويف حررا تدررذر الوصررو لرربدارة فقررد مت ختصرري
سا ن يدمل على مدار  12ساعة من  9صباحا ا  9م اء لتلقي اث نوع من الشكاوى.
 -2يتم فتان ملرف للحالرة مرع االحتفراظ خبصوصريتها لبحر الشركوى والتحقرق
م ها من ال استدعاء اطرار الشكوى.
 -3يتم تقد الدعم ال ف ي واالعتماعي والقانوين للحالرة املبل رة ويف حرا التأ رد مرن
وقوع الضرر او الد ف يتم إحالة املو وع إ اجلهة املد ية لتد ل التحقيقات  -ال ياةة الدامة .
ا روات ال

وفر ا ال روة اجملتمعية يف ال

-1
اقصوصية.

يتم ههيرا وإعرداد مكاتر

اوى ا اصة ابملربة:
اصرة السرتقبا الشركاوى املتدلقرة ملرراة تروفر هلرا

 -2الدمررل علررى ترردري وأتهيررل الك روادر املتخصصررة يف جمررا القضررا الررمل ررا
املراة وا ها الد ف د املراة والتاوير امل تمر ألداء املختصني يف هذا اجملا .
 -3القيرام ةدمررل محرالت توعويررة وتثقيفيررة يف جمرا نبررذ الد ررف رد املرراة واملشررار ة
يف ملتقيات واملو رات اقاصة ملراة.
 -4يتم تقد الدعم القانوين للردفاع عرن القضرا اقاصرة ملرراة يف حرا ان ا الرة
املد يررة لرريا لررديها القرردرة املاديررة لتو يررل حمررامي وذلررك مررن ررال ةرتو ررو التدرراون مررع عدي ر
ا امني الكويتية  -حت ة د الدون االعتماعي.
 -105وإذا مررا ر بر الضررحية يف الت ررا عررن جرركاواها فر ن هررذا األمررر ال ةررد وان يررتم إعرائ ر
امام موظف ذو ا تصا قضائي لكي ي ت آرره القانونية وحىت يتم التحقق من صدور الت را
عررن إرادة حرررةاب وع ررد حرردول تدررارل مررا ةررني مصررلحة الضررحية ومصررلحة وليهررا الشررعي ضررع
األمر لتقدير ال ائ الدام ةداللة املادتني 109و 243من قانون العراءات وا ا مات اجلاائية.
مرفق رقم  6إحصائية ةددد قضا هتمة اال تصاة وعدد املتهمني فيها ح التهمة.

-21
 -106نشررري إ ان ا ررق يف ال رراة لرريا حمظررورا يف قررانون الدمررل وال يف الق ررارات الصررادرة
ةشررأن اب ونو ررد علررى ان ر يف حررا حرردول اث إ رراة ف ر ن تررد ل اهلي ررة دائمررا يكررون يف صررا
الدما لتحقيق ماالبهم والتوصل إ ت وية ودية حنو حتقيق تلك املاال اب وليا مل ع ال رراة
او ا د م .

-22
 -107ان عيع التشريدات امل ظمة للدمالة ختضع للتاوير امل تمر سديا م هرا للوصرو للتابيرق
األمثل لكافة ما يتدلق نقو الدمالة اح اما للمبادئ واألحكام املتدلقة هبرذا الشرأناب ونشرري إ
38
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ان القانون  6ل ة  2010مل يرد ة اث ن مي ع الدما الوافدين مرن ممارسرة حقروقهم ال قاةيرةاب
وااتس هلم االنضمام إ ال قرا ت القائمرة فضرالا عرن محايرة الدمالرة يف حرا تكروين او االنضرمام
لل قا تاب وذلرك اسرت ادا ملرا ورد يف قرانون الدمرل  2010/6للمرادة رقرم  46والرمل تر علرى
انر ال جيررو إهنرراء دمرة الدامررل مررن دون مرربر او ة ررب نشرراط ال قراة او ة ررب املاالبررة او
التمتع نقوق املشروعة وفقا ألحكام القانوناب ما ال جيو إهناء دمة الدامرل ة رب اجلر ا او
األصل او الدين .
 -108ونب ررني ان ال ق ررا ت ع رراء م ررن ن رري اجملتم ررع واح ررد مكويتر ر دائم رااب حير ر يبل ررغ ع رردد
االحتررادات وال قررا ت الدماليررة  76مررا يبلررغ عرردد احتررادات اصررحاة األعمررا  48وذلررك
مبني من ال شفاب مرفق رقم  7يتضمن شف أبمساء ال قا ت الدمالية واحترادات اصرحاة
الدمل واتريخ اجهارها لدام .2017

-23
 -109حي ان دولة الكوي تدتررب مرن الردو ال اميرة ف هنرا ت رت د يف هرذا العرالن التف رريث
إ ما ورد يف الفقرة الثالثة من املادة الثانية من الدهد الدو والمل ت على ان جيو لىلقارار
ال امية مع االعتبار الكايف قو االن ان والقتصادها الوطش ان تقرر املدى الذث تضمن ع رده
ا قو االقتصرادية املدر ر هبرا يف االتفاقيرة ا اليرة ل ربة ل رري املرواط ني وعلير ال ميكرن حاليرا
سح العالن التف ريث.
 -110مررا نررود ان نشررري إ ان عقررود الدمررل للدمالررة األع بيررة تتضررمن مكافررأة هنايررة اقدمررة
والتدرروي عررن اث إصرراةة عمررل تلحررق لدمررا اث رراء أتديررتهم مهررام عملهررم وذلررك وفقرا ألحكررام
قرانون الدمررل  2010/6املررادة  89والرمل تر علررى انر ع ررد تابيررق احكرام أتمررني إصررا ت
الدمررل وفقر ا لقررانون التأمي ررات االعتماعيررة حتررل هررذه األحكررام ل رربة للمررومن علرريهم اقا رردني
هلذا التأمني حمل األحكرام الرواردة يف املرواد التاليرة ل ربة لصرا ت الدمرل وامررال امله رة اب مرا
نص املادة  51على ان الدامل ي تحق مكافأة هناية اقدمة على الوع اايت:
اعر عشرة ا م عن ل س ة دمرة مرن ال ر وات اقمرا األو ومخ رة عشرر
ا
يوما عن ل س ة من ال وات التالية ني ال تايد املكافأة على اعر سر ة وذلرك للدمرا الرذين
يتقا ون اعورهم ليومية او ألسبوع او ل اعة او لقادة.
ة اعررر مخ ررة عشررر يومرا عررن ررل سر ة مررن ال ر وات اقمررا األو واعررر جررهر
عن ل ال وات التالية ني ال تايد املكافأة يف جمموعها عن اعرر سر ة ونصرف وذلرك للدمرا
الذين يتقا ون اعورهم لشهر.
 -111وي تحق الدامل مكافأة عن ور ال ة ة بة ما قضاه م هرا يف الدمرل وت رتقاع مرن
مكافررأة هنايررة اقدمررة امل ررتحقة للدامررل قيمررة مررا قررد يكررون علير مررن ديررون او قرررول ويراعررى يف
ذلرك احكررام قرانون التأمي ررات االعتماعيرة علررى ان يلترام صرراح الدمرل ةرردفع صرايف الفررر ةررني
املبررالغ الررمل حتملهررا نظررري اجر ا الدامررل يف التأمي ررات االعتماعيررة واملبررالغ امل ررتحقة عررن مكافررأة
هنايررة اقرردماب مررع الدلررماب أبن حقررو الدامررل و افررة م ررتحقات ال تتررأثر نررا انتقالر مررن صرراح
عمل إ آ راب حي ان صاح الدمل األو ملتام ة داد افة حقو الدامل.
GE.18-22076

39

E/C.12/KWT/3

-24
 -112مر ان قررانون األحروا الشخصررية الاوعررة عرردة آليررات للتأ ررد مررن فرراءة الرعررل وت اسر
سررن الرراواا ومالءمت ر هلررا وذلررك طبق ر ا ملررا هررو وارد ة ر املررادة  34يش ر ن يف لرراوم الرراواا ان
يكررون الرعررل ف روا للم رراة وق ر الدقررداب ويثب ر حررق الف ررخ لكررل مررن امل رراة ووليهررا ع ررد ف روات
الكفاءة ما نص املادة  36من ذات القانون على ان الت اسر يف ال رن ةرني الراوعني يدتررب
حقا للاوعة وحدها .
 -113مررا صرردر القررانون رقررم  31ل ر ة  2008ةشررأن الفحر الار للررا بني يف الرراواا قبررل
إ ام الاواا للتأ د من لوهم من األمرال املددية والوراثيةاب حي نص املادة الثانية م علرى انر
"ال جيو للمأذون إةرام عقد الاواا ما ال جيو ألث عهة توثيق إال ةدد تقد الشهادة ....
 -114واج ن القانون ر اء املراة ع د اندقاد الاواا وا تيار املراة لاوعهرا امرر رةر يف الشررع
ولرريا لررىلة ان جيرررب اة تر علررى الرراواا و ررذلك اجر ن املشرررع يف املررادة  10مررن قررانون األحروا
الشخصية رقم  51ل ة  1984على موافقة القبو لبجياة شرن الندقاد الاواا.
 -115وفيم ررا يتدل ررق ةتحدي ررد س ررن  18عامر ر ا ح ررد ادىن لل رراواا فق ررد ع رراءت امل ررادة  26م ررن
القررانون رقررم  51ل ر ة  1984لتر علررى ان ر مي ررع عقررد الرراواا او املصررادقة علي ر مررا مل تررتم
الفتاة اقام ة عشر ويتم الفىت ال اةدة عشر مرن الدمرر وقر التوثيرق ونظررا للتارور االعتمراعي
يف دولة الكوي ووفقا لبحصائيات الرمسية املتدلقة ة ن الاواا فقد س ل ن بة واا من هرم
دون  18عام ا ايففا ا ملحوظ ا يف االحصائيات الرمسية للدولة ال ال وات الثالل األ رريةاب
وان عدد حاالت الاواا يف س ة  2016ان  9حاالت فق من ةرني ا راالت الرمل مت توثيقهرااب
وايففض ال بة ال س ة  2017لتصرل إ  6حراالت فقر مرن ةرني  13,943حالرة واا
مرع إحصرائية ال صرف األو مرن الدرام  2018وصرل الدردد إ
مت توثيقهااب واقارنة تلك ال
 4حاالت فق من ةني  6,969حالة واا مت توثيقها.
 -116وي ررت د ق ررانون األحر روا الشخص ررية إ الشر رريدة الس ررالمية وال ررمل تد ررد مص رردرا رئي رريا
للتشرريع طبقر ا للمررادة الثانيررة مرن دسررتور دولررة الكوير والرمل نصر علررى ان الشرريدة السررالمية
مصدر رئي ي للتشريعاب دين الدولة السالم .

-25
 -117نو د على ان القانون رقم  2010/6ةشأن الدمل يف القاراع األهلري صردر متوافقرا مرع
املدرايري الدوليررةاب حير نصر املرادة  34مررن القررانون علررى انر يلتررام صرراح الدمررل املتداقررد
لت فيررذ مشررروع حكررومي او يقرروم سررتخدام عمال ر يف امل رراطق  -البديرردة عررن الدم رران  -ةترروفري
ال كن امل اس للدما و ذلك وسرائل االنتقرا للم راطق البديردة عرن الدمرران دون مقاةرلاب ويف
حالة عدم توفري ال كن مي ان هلم ةد سكن م اسبا وحتدد ةقرار مرن الرو ير للم راطق البديردة عرن
الدم رران وجرررون ال رركن امل اس ر وةررد ال رركن .ويف عيررع األح روا األ رررى الررمل يلتررام فيهررا
صاح الدمل ةتوفري سكن لدمالر ت ررث علير احكرام القررار امل صرو علير يف الفقررة ال راةقة
يف جأن جرون ال كن امل اس وحتديد ةد ال كن .
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 -118وحرص ررا م ررن اهلي ررة الدام ررة للق رروى الدامل ررة يف تابي ررق امل ررادة  34م ررن ق ررانون الدم ررل فق ررد
اصرردرت اهلي ررة قررار و ارث رقررم /199ع ل ر ة  2010يف جررأن حتديررد اجر اطات ومواصررفات
لل ركن امل اسر للدمرا اب مرا يو ران مرن االحصررائيات املرفقرة حرر اهلي رة علرى الوقرور علررى
ت في ر ررذ ذل ر ررك القر ر ررار م ر ررن ر ررال التفت ر رري عل ر ررى ال ر رركن الدم ر ررا واملخالف ر ررات ال ر ررمل ص ر رردرت
ن ررق اص ررحاة الدم ررلاب مرف ررق رق ررم  8يتض ررمن االحص ررائيات اقاص ررة ملخالف ررات ا ال ررة ل رربدارة
رال الفر ة 2017/1/1
الدامة للتحقيقات ةشأن والفات الرعايرة الدماليرة ال ركن الدمرا
حىت .2017/9/30

-26
 -119ه ررا مشررروع قررانوناب يف انتظررار إق رراره مررن الل ررة التش رريدية يف جملررا األمررةاب وًترروث
القررانون علررى  37مررادة وعرراء البرراة الثال ر ليشررمل د ررو امل رري ال ف رري مل شررغت الص ررحة
ال ف رريةاب واج ررتمل ه ررذه امل ررادة عل ررى  3فص ررو تو رران آلي ررة د ررو املر ررى مل ش ررغت الص ررحة
ال ف ية للبال نياب والقصراب واألطفا والد و الرادث الاوعي وجرون الد و االلاامي وت ظيم
عمليات اليداع واملراقبة يف املوس ات ال ف ية.
 -120امررا ل رربة لىل صرائيني يف الصررحة ال ف ررية فه ررا ةررام تدريبيررة م ررتمرة علررى مرردى
الدام لتدريبهم على تابيق املبادئ الدولية لتقيريم الصرحة ال ف رية وذلرك مرن رال إدارة الصرحة
االعتماعي ر ررةاب وه ر رري لي ر ر مقتص ر رررة عل ر ررى مر ر ررا الكوي ر ر للص ر ررحة ال ف ر ررية ولك ر ررن يف عي ر ررع
م تشفيات الكوي الدامة والتخصصية .وه ا تداون مع مدهد الكوي لال تصاصات الابية
يف تدري الكوادر الف ية.
 -121اما فيما يتدلق ةتاوير اقدمات اجملتمدية ف ن و ارة الصحة حريصة ل ا رر علرى ان
تشمل عيع الل ان على عضو من عديرات ال فرع الدرام صوصرا فيمرا رت ةتاروير اقردمات
اجملتمدية حىت تت اس مع املتالبات اجملتمدية والتوصيات الداملية.
 -122ام ررا ل رربة للفق رررة ا فر ر ن الدول ررة ال تر راا ممثل ررة ة ررو ارة الص ررحة ال ررمل تتكف ررل جبمي ررع
رردمات الصررحة الدقليررة للمرواط ني واملقيمررني جملرران ومل يررتم حتديررد اث مبررالغ ورسرروم للخرردمات
ال ف ية حىت حي اب وةريم التأمني الصحي للدولة يف طور البداية والت رةةاب ويشمل على ف رات
وامرال حمددة حي ان دمات الصحة الدقلية ري متوفرة ةصورة برية يف القااع األهلي.

-27
 -123ةذل دولرة الكوير عهرودا يف إصردار تشرريدات وقروانني عديردة تضرمن ا افظرة علرى
البي ة ومكويهتا الابيديةاب حي صدر قانون محاية البي ة رقم  42ل ة  2014والرذث اجرتمل
علررى ت ررع اة رواة تضررم  181مررادةاب وقررد افرررد القررانون فصررال اصررا لالس ر اتي يات البي يررة
ةشكل يهدر إ مان التكامل ةي ها والام مواده ل اجلهات يف الدولة لدمل على تاوير
وحت رردي االسر ر اتي يات ررل مخ ررا س ر وات واال تق ررل م رردة اث اسر ر اتي ية ع ررن  20عام ررا وان
تكررون مقرونررة خبار م يررة وآليررة التابيررقاب ومررن اعررل التأ يررد علررى حتقيررق االسررتدامة البي يررة الررام
القررانون افررة املوس ررات ن رراة األمحررا البي يررة يف ناررا عملهررا رراملراعي ومصررائد األمسررا اب
وعودة اهلواءاب واملياه اجلوفية .ما اعاى القانون قوة و مخا ا رب للرقاةة البي ية وذلرك ار ان اجمللرا
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األعل ررى للبي ررة ال ررلاة يف تدي ررني م رراقبني ةي ي ررني يف موس ررات الدول ررة ملراقب ررة األداء البي ررياب م ررا
روعي يف مواد القانون وعقو ت التوافق مع القوانني الدولية ذات الدالقةاب فضرال عرن التراام الدولرة
ةدمل عمليات م ان جاملة للبي ات املتضررة وو ع اقا والربام لعادة أتهيلها.
 -124ووفقررا للمررادة  116مررن القررانون تلتررام اجلهررات املد يررة يف الدولررة يف التدرراون مررع اهلي ررة
الدامررة للبي ررة لو ررع اررة وط يررة لدارة البيررايت البي يررة تدتمررد مررن اجمللررا األعلررى للبي ررةاب وتتررو
اهلي ررة الدام ررة للبي ررة نش ررر وإاتح ررة البي ررايت لل رركان يف دول ررة الكوير ر ةش رركل موث ررق وج ررفار.
والامر ر امل ررادة  117م ررن الق ررانون اف ررة موس ررات الدول ررة منش رراء م ظوم ررات للرص ررد واملراقب ررة
ملشاريدها ومواقع الدمرل التاةدرة هلرااب مرا الرام القرانون يف مادتر  118افرة اجلهرات املد يرة لتدراون
م ررع اهلي ررة الدام ررة للبي ررة مع ررداد ار ر الار روارئ و ار ر إدارة املخ رراطر الابيدي ررة والبي ي ررةاب وتت ررو
اجله ررات املختص ررة إدارة ه ررذه اقا ر وت رروفري متالب ررات إجناحه ررا وتق رروم اهلي ررة اتاةد ررة اداءه ررا ورف ررع
التقرارير الال مرة ةشرأهنا للم لررا األعلرى .ويف حرا وعررود جركوى جرفوية مررن قبرل ال ركان ةشررأن
التلول لقرة من املواقع الص اعية اجملاورة ف ن اهلي ة الدامة للبي ة تتدامل مدها على ال حو التا :
-1

ا ذ مدلومات افية من صاح الشكوى.

-2

مراعدة ةيايت حماات الرصد القريبة من موقع الشكوى.

 -3تبرراد االتصررا مررع اجلهررات ا كوميررة والتأ ررد مررن عرردم وعررود حالررة طبيديررة
القااع ال فاي  -و ارة األج ا  -الطفاء و ريها .
 -4ةدرد حتديررد املصردر يررتم اختراذ العرراءات امل اسربة مررع اجلهرة امل رروولة والتواصررل
مع عهة الشكوى وإحاطت آب ر التاورات.

-28
 -125ت رردى دولررة الكوي ر إ الت ميررة الشرراملة لشخصررية الفرررد مررن ررال نظررام ترةرروث مميررا
يرتكررا علررى الت ميررة البش ررية جبميررع عوانبهررا الدقليررة واالعتماعيررة وامله يررة والوعدانيررة  .فررالثراء
املدريف وت مية القدرات وتدايا الشدور الح ام والكرامة وا رية وتا ية مفاهيم الت امان والصداقة
وتقبررل اا ررر ر ررائا لتكامررل وت روا ن املررتدلماب وتضررمن املررادة  13مررن الدسررتور الكررويمل علررى ان
التدلرريم ر ررن اساسرري لتقرردم اجملتمررع تكفل ر الدولررة وترعرراه اب واملررادة  40التدلرريم حررق للكررويتيني
تكفل الدولة .
 -126إن الدررد وامل رراواة وا ريررة مررن املقومررات األساسررية للم تمررع وقررد ا رردهتا املررادة  7يف
دستور دولة الكوي والتدليم إلاامي وجماين يف املراحل األو وفقا للقانون رقم  11ل ر ة 1965
للكررويتيني وإل راام الدولررة ةترروفري املبرراين املدرسرريةاب والكت ر اب واملدلمررنياب و ررل مررا يضررمن جنرراس التدلرريم
اللاامرري م ررن قرروى ةش ررية وماديررة .ويف ع ررام 2010اب عرراء الق ررار الررو ارث  2010/504لي ر ظم
قواعد قبو الالبة ري الكويتيني يف املدار ا كومية للدراسة جملان ل تة عشرة ف ة وهم:
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اة اء مواطش جملا التداون لدو اقلي الدرةية



اة اء األم الكويتية املتاوعة من ري الكويمل



اة اء الدةلوماسيني
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اة اء األسرى والشهداء ري الكويتيني



اة اء املوعهني الف يني واملدلمني واملدلمات الداملني يف و ارة ال ةية



اة اء اعضاء هي ة التدريا الداملني يف اهلي ة الدامة للتدليم التابيقي والتدري



اة اء اعضاء هي ة التدريا جبامدة الكوي



اة اء الداملني يف املدار ا كومية من اال تصاصيني االعتماعيني



اة اء اعضاء هي ة التدريا يف املداهد الف ية يف و ارة التدليم الدا



اة اء الباحثني يف مدهد الكوي لىلنال الدلمية



اة اء اعضاء هي ة التدريا أب ادميية سدد الدبد ل للدلوم األم ية



اة اء اجلالية اليم ية الدرةية



اة اء اعضاء هي ة التدريا جلامدة الدرةية املفتوحة



اة اء الداملني يف املدار ا كومية من حمضرث الدلوم وام اء املكتبات



اة اء الداملني يف و ارة ال ةية



اة اء الداملني يف و ارة التدليم الدا

 -127ع رراء قر ررار 2016 /114اب و ررذلك قر ررار  2016/175لي ض ررم احف رراد الد رركريني
واحف رراد الش ررهداء واحف رراد الك ررويتيني للمقيم ررني ةص ررورة ررري قانوني ررة اب وت ر ر يلهم يف امل رردار
ا كومية ةو ارة ال ةيةاب وإمياي ا انية التدليم لل ميع تدمل دولة الكوي وفق اة حتقق الدد
وامل اواةاب ما تدر ا ية التكافواب فدملر ايضرا علرى و رع قرانون إلااميرة التدلريم يداقر عليهرا
و امر الافل يف حا استمرار ياة الافل ةدون عذر أل ثر من اسبوعني.
 -128واختررذت دولررة الكوي ر إعرراءات وتررداةري لضررمان التدلرريم لل ميررع فدمل ر إدارة التدلرريم
اقر ر ررا علر ر ررى إدارة الص ر ر ر دو اقر ر ررريث ملتاةدر ر ررة املتدث ر ر ررين مالير ر ررا وقر ر ررد صص ر ر ر و ارة ال ةير ر ررة
مبلر ررغ 6,577,000دي ر ررار ر ررويمل مر ررا يدر رراد  21,631,300دوالر امريكر رري للدر ررام الدراسر رري
 2017/2016لتحقيق جمانية التدلريم يقروم الهلرا و األمرر ةتقرد ملرف را اب ولكرل طفرل
ةيايت ر األساس رريةاب واس ررم املدرس ررةاب والص ررفاب واملرحل ررة الدراس رريةاب ويتكف ررل الصر ر دو ةد ررد ذل ررك
ةتدليم م ذ ت يل إ هناية املرحلة الثانوية.
 -129ونشررري إ ان الدولررة تكفررل لكافررة املتدلمررني ا ررق يف الوصررو للتدلرريم اجلررامدياب ونظررام
التدليم ما ةدد الثانويرة مير ان الفرر للمتدلمرني السرتكما دراسراهتم الدليرا وفرق ميروهلم وحاعراهتم
وقرردراهتم و لت رريق مررع حاعررات سررو الدمررل دا ررل الدولررةاب وذلررك وفقرا لضرواة عامررة وجمررردة
تكفررل تكررافو الفررر وتقرروم علررى اسررا مو رروعية تدتمررد علررى مديررار الكفرراءة الررمل يتصررف هبررا
را ر ر مواصر ررلة التدلر رريم اجلر ررامدي واراعر رراة القر رردرات الشخصر ررية ون ر ر القبر ررو ووفر ررق الااقر ررة
االسررتيداةية للكليررات واملداهررداب ويررتم ال ظررر يف مديررار الكفرراءة وفقرا ملهررارات املتقرردم يف التدلرريم مررا
قبررل اجلررامدي او ل رربة ملررا يررتم الوقررور علير حررا ر بتر التقرردم لرربد الكليررات اجلامديررة الررمل
يش ن هلا توافر مقومات اصة يف املتقدم.
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هلي ررة الدامررة

 -130مررا ااتح ر الدولررة الفرصررة ملررن مل يلتحررق لتدلرريم اجلررامدي يف االلتحررا
للتدليم التابيقي ةكافة لياهتا ومداهدهااب سواءا ان الدراسة األ ادميية او امله ية.
 -131ما عمل الدولة على توفري وسائل ا رى الستكما التدليم عن طريق الشرا ة ودور
القارراع اقررا يف دعررم التدلرريم والثقافررةاب حي ر مت افتترراس الدديررد مررن اجلامدررات اقاصررة لتم ر ان
فرصة للتدلم دا ل الكوي تضم ختصصات مت وعة.
 -132م ررا تدم ررل الدول ررة ايضر ر ا عل ررى إاتح ررة التدل رريم الد ررا م ررن ررال ط ررر ا رررى ررامل ان
الدراسرية للكررويتيني و ررري الكرويتيني اة رراء وا واا اعضرراء هي ررة التردريااب واعضرراء اهلي ررة امل رراندة
جلامدةاب واة اء وا واا الدةلوماسينياب وم ان الرئيا األعلى لل امدةاب والالبة املقيمني ةصورة ري
قانونية حي ةلرغ عردد القبرو يف عرام  231 2019/2018طالبرا رري رويملاب و رذلك مرن
ال البدثات الدا ليرة واقارعيرة ل رافة إ نظرام األوف ر حتر مظلرة نظرام املقيرديناب مرع
م ر ان الفرصررة للمتدلمررني للت ر يل جلامدررات املدتمرردة علررى ح رراة اقررا مررع إمكانيررة حتول ر
لل ظام املقيدين ةدد استيفائ لددة جرون.
 -133مرا عمرردت الدولرة ايضررا إ قبرو الاررالة املدراقني جلامدررة وفقرا لقرردراهتماب وااتحر
الدول ررة ايضر را للا ررالة ر رري الك ررويتيني فرص ررة القب ررو يف اث م ررن ختصص ررات اجلامد ررة اقاص ررة
وا كوميررة وفق را لض رواة مدي ررة تت ررم الدمرروم والت ريررد مررع جرررن الكفرراءةاب مررا ااتح ر ايض را
للاالة رجيي الثانوية املدار األع بية القبو يف اجلامدة وفق ا لضواة مدي ة.

-29
 -134ملا ان دسرتور دولرة الكوير قرد اعلرى مرن جرأن حقرو الن ران إذ نر عليهرا رمن
مواده األساسيةاب وهو مرا يرد علرى حرر دولرة الكوير علرى حقرو الن ران وال رالم واألمرن
لرردعم القرريم الن ررانية الررمل ال ررل م هررا نظررام قررانويناب ونفرراذا لررذلك فقررد حرصر دولررة الكوير
على دم م ظومة القيم وا قو الن انية من امل اه الدراسية ةكافرة املراحرل التدليميرةاب وفقر ا
للم ررتوى التدليمرري للمرحلررة وقرردرة الاررالة علررى اسررتيداة هررذه املفرراهيماب وهررو مررا ًقررق التروا ن
ال ف ي للفرد واالستقرار لتاور اجملتمعاب حي ي شأ الاال يف عو مفدم قو الن انية المل
ترعاها الدولة وحتافق عليهااب عتبار اهنا من ر ائا الب ية األساسية يف التدليم فهي حتقق لبن ان
املكانة ال امية والح ا لكرامة وجدوره أل ية ودوره الفدا يف اجملتمع.
 -135وقررد طبق ر دولررة الكوي ر هررذا املبرردا يف ترردريا مقررررات تدليميررة مب يررة علررى اح ر ام
حقررو الن رران تتضررمن تدلرريم مفرراهيم تلررك ا قررو وا يتهررا ومساهتررا ومصررادرها ودور امل ظمررات
الدولية يف محايتهااب وهذا امل ه ال ةوث قد ت او الدديد من املو وعات املتدلقة نقو الن ان
مثررل ا ررق يف ا يرراة وامل رراواة والكرامررة الن ررانية وحريررة االعتقرراد وحريررة ال رراث والتدبررري والتدلرريم
وحقو املراة وحقرو الافرل وا قرو ال ياسريةاب وهرذا الر ه ال ةروث الرذث انته تر الدولرة أييت
من ق اعة الكوي ميالء التدليم ع اية برية وعدل ما تضم ت املواثيق واالتفاقيات مت دا امرا
يف ااها التدليمية والوط ية.
 -136فقررد اول ر امل رراه الدراسررية اهتمام ر ا ب رريا لبيرران ا يررة حقررو الن رران جبميررع املراحررل
الدراسرريةاب ففرري املرحل ررة االةتدائيررةاب مت طرررس مف رراهيم حريررة ال رراث والتفك ررري والتدبررري وحررق التدل رريم
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والرعاية الصحية والدي ة الم وتوفري فر الدمل ال مدظم امل اه الدراسيةاب ل رافة إ
ترعتها األنشاة دا ل املدرسة و ارعها.
 -137امرا ملرحلة املتوساةاب فاجتمل ل افة إ ال اةق التدمق يف املفاهيم بذ التدص
وحتقيق الدد وامل اواة يف الدمل وةني اجل ني وا ق ياة.
 -138وتدر ررا املرحلر ررة الثانوير ررةاب القر رريم الن ر ررانية بر ررذ التدص ر ر وحمارةر ررة اال ر رراهاد والقمر ررع
والت امان وامل اواة والدد واملشار ة يف اختاذ القرار وحيا ة املمتلكات والك املشروع.
 -139ل ررافة إ ختصرري مر ه م ررتقل ررا يرردر ةشرركل مباجررر قررو الن رران يف
املرحلة الثانوية إمياي معداد طالة مدر ني وملمني نقو الن ان.
 -140مررا مت دم ر القرريم ومف رراهيم حقررو الن رران لتكررون ةواق ررع عملرري دا ررل املوس ررات
التدليميررة وذلرركاب وعلررى سرربيل املثررا اب مررن ررال إنشرراء اجمللررا الاررالة دا ررل املرردار جلميررع
املراحل الدراسية ميار فيها الاالة اذا مص رة من حق االنتخاة.

-30
 -141إن األقليات واجلماعات تشكل عاءا بريا من ال يبة ال كانية يف الدولةاب فهي تدراد
ثررالل ا رردار امل رواط نياب وقررد اهتم ر الدولررة نقررو ممارسررتها ومشررار تها يف ا يرراة الثقافيررة يف
اجملتمرع .فد ررد ال ظررر للمررادة  35مررن الدسررتور الدولررةاب فقررد نصر علررى حريررة االعتقرراد املالقررةاب
وحتمي الدولة حرية القيام ةشدائر األد ن طبقا للدادات املرعيةاب على اال ل ذلك ل ظام الدرام
او ي ايف ااداة ومن ه ا نبني لكم ما يلي:
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اعرتا صثقافة األقليات وهذا وا ان من ال عدد املدار األع بيرة والدرةيرة
وت وعهر ررا املر رردار الربياانير ررةاب واألمريكي ر ررةاب واهل دير ررةاب والبا ر ررتانيةاب والدرةي ر ررةاب
واألرم يةاب وااليرانيةاب والك ديةاب والفيليبي يةاب والفرن يةاب واألملانية .
احرتال اقافة األقليات من ال ال ماس هلا ةت ظيم انشاة وفداليرات لتدراون
مع و ارة ال ةية والديوان األمريث واجمللا األعلى للف ون.
مرا ان الدولررة املتمثلررة يف و ارة االعرالم تدمررل علر ه ررر الثقافررة اهواعهررا مررن
ررال ة ررام ثقافيررة الررمل تب ر علررى ق رراة الدرررة وق رراة إث رراء لتحقيررق دم ر ة رراء
لىلقليرراتاب ومكافحررة التمييررااب وللحفرراظ علررى الارراةع املميررا لثقافررات األقليرات.
ل ررافة إ عم ررل ام رريات لىلقلي ررات يف اجمل ررا الف ررش موس رريقىاب وفلكل رروراب
وعرولاب وف ون لتداون مع اجمللا الثقافة والف ون.
ال ما يف عرض لوحات فنية يف دار األوةررااب ه رد اهلويرة الثقافيرة لىلقليراتاب
وذلك الطالع اجلمهور واملهتمني اثل تلك الثقافات.
وعرض ال تا ال نوا الرذث محرل علرى مردى نصرف قررن رسرالة الت روع الثقرايف
يف الل اتاب واح ام األد ناب والتدرر علرى عرادات وتقاليرد اجملتمدرات والشردوةاب
فم ررثالا ج ررار  500دار نش ررر يف ع ررام  2017يف املد رررلاب ومثل ر ر  30ةل رردا
وقدم ا ثر من  11الف ع وايا عديدا.
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ل ررافة إ األه ر ة املر سرريةاب والررمل تتمثررل يف القيررام ةررا رات للمترراحف يف
دولر ر ررة الكوي ر ر ر او تاةر ر ررة مشر ر ررروع ن ر ر ر حر ر ررو الر ر رردو وثقافاهتر ر ررا الدي ير ر ررةاب
واالعتماعيةاب واالقتصادية ونظام ا كم . ....

-31
 -142يقر رروم قار رراع اارر واملتر رراحف يف اجمللر ررا الر رروطش للثقافر ررة والف ر ررون وااداة الهتمر ررام
لدرعررة األو ةتارروير مشرراريع ا فرراظ علررى ال ر ال الثقررايف دون امل ررا أبصررل األثررر وطبيدت ر
وذلك من من مشروع اة الت مية للدولة ماية املواقع األثرية وأتهيلهرااب مرا يشر ع اجمللرا
الوطش ةا رة األما ن األثرية والمل هي متاحة لل ميع.
 -143ما قام اجمللا الوطش للف ون وااداة ةدقد اتفاقية مع عامدرة الكوير  -ليرة الدلروم
االعتماعي ررة  -لت رردري الالب ررة عل ررى الت قي ر ر عل ررى اارر يف عاي رررة فيلك ررا ا رراعدة واج ر ررار
املختصني من قااع اارر واملتاحف جمللا الوطش هبردر لرق الروعي الثقرايف لردى الالر يف
ا فاظ على اارر.

-32
 -144تررو دولررة الكوير اب مررن ررال و ارة االعررالماب اهتمامررا برريا ريررة الرراث والتدبررري اررا فيهررا
ا ق يف املشار ة يف ا ياة الثقافية وحريرة التفكرري والوعردان والردين عتبارهرا مرن ا قرو األساسرية
لكل مواطناب ما اهنا من املبادئ الراسخة المل فلها الدستور لكل مواطناب ومن هذا امل الق:
 -1ال توع ر ررد ل ر ررو ارة ال ع ر ررالم رقاة ر ررة س ر رراةقة او الحق ر ررة ل ر رربة ت ر رروى املواق ر ررع
اللك ونية الشخصيةاب وال جأن لو ارة العالم ةتلك املواقع.
 -2ال توعررد رقاةررة سرراةقة مررن و ارة العررالم علررى مررا يررتم نشررره لصررحف او ةث ر
على الق وات الفضائية او املواقع العالمية اللك ونيةاب ةل ضع ذلك لرقاةة القضاء مباجرةاب إذ
يقتصررر دور و ارة العررالم يف هررذا الشررأن علررى إةررالل اجلهررات القضررائية إذا رات ان مررا تضررم
ا توى والف للمحظورات امل صو عليها قانوي ليقو القضاء لمت في .
 -3قصرررت و ارة العررالم الرقاةررة ال رراةقة علررى الكتر ونصررو املصر فات الف يررة
دون ريهااب وع من ت ظريم اسرتدما حريرة الرراث والتدبرري عتبرار ان ا ريرة يف سر ها ال تتصرور
انفررالات مررن ررل قيررد وال اعتررداء علررى حقررو ال رررياب إال إهنررا يف الوقر ذاتر مل ت فرررد ةتلررك الرقاةررة
فقام ةتشكيل جل ة لعا ة الكت مكونة مرن عشررة اعضراء رالبيتهم مرن افرراد اجملتمرع املرديناب
ما قام ةتشكيل جل ة للتظلمات من القرارات الصادرة ا ع الكت اب مكونة من ت دة اعضراء
ررالبيتهم مررن ممثلرري اجملتمررع امل رردين ايض ر ااب واجلرردير لررذ ر ان جل ررة التظلمررات قررد ال ر ةد ر
القرارات الصادرة مل ع واعا ت تداوهلا .علم ا أبن عيع تلك القرارات ال اةقة لي ا أى عن
الرقاةررة الق ضررائية ةررل جيررو لررذوث الشررأن الادررن عليهررا امررام القضرراءاب الررذث ال ررى لفدررل ةد ر
قرارات امل ع ومسان ةتداو ةد الكت اب وقد نفذت الو ارة تلك األحكام فور صدورها.
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 -145ويف الوقر ر ذاتر ر تدك ررف و ارة الع ررالم عل ررى إع ررداد تد ررديل لكاف ررة القر روانني العالمي ررة
والق ر ررارات الو اري ررة ذات الص ررلة آ ر ررذة ةد ررني االعتب ررار م ررا ورد ةتوصر ررية الل ررة املد ي ررة قر ررو
االقتصادية واالعتماعية والثقافيةاب واق حات اعضاء جملا األمة يف هذا الشأن.
 -146ما يقوم اجمللا الوطش للثقافة والف رون وااداة علرى تدايرا التبراد الثقرايف مرع الدديرد
من الدو من اعل اةرا دور ا ضرارات وذلرك مرن رال القيرام ةفداليرات وانشراة يوصرل فيهرا
الثقافات الفكرية والف ية إ ال ا من افة الف ات .اما فيمرا يتدلرق لرقاةرةاب فر ن اجمللرا الروطش
للثقافررة والف ررون وااداة ال مي ررع ممارسررة ا ررق يف التدبررري عررن ال رراث والرردين والثقافررة مررن ررال
إصدارات وم شورات طاملا ال ختالف قانون االعالم ل ة  2013والذث ي على:
وادة ( :)2حرية الراث مكفولةاب ولكل إن ان ا رق يف التدبرري عرن راير ونشرره
لقو او الكتاةة او ري ا وذلك وفقاو للشرون واألو اع المل يبي ها هذا القانون.

ورادة ( :)3حريررة الصرحافة والاباعررة وال شرر مكفولررة وفقرا للشرررون واألو رراع
الررمل يبي هررا هررذا القررانوناب وال ختضررع الصررحف والق روات املرئيررة او امل ررموعة وال شررر مررن
ال جبكة االن ن ألث رقاةة م بقة.
 -147وة رراء علررى ذلررك فر ن دولررة الكوير ال ررع ممارسررة ا قررو وا ررر ت الفكريررة والثقافيرة
وال تشرركل قيررودا عليهررااب ةررل تش ر ع علررى الت رروع الفكرررث وا ضررارث والثقررايف يف الدولررة طاملررا ال
ميررا لررذات الهليررة واألمرييررةاب وعرردا ذلررك نرح ر ةكررل املشررار ات مررن عيررع الف ررات الدي يررة
واالعتماعية والثقافية والفكرية.

-33
 -148إن عهررود دولررة الكوي ر يف تقررد التدرراون وامل رراندة الرردائمني للرردو ال اميررة أييت مررن
م ال ررق إمياهن ررا أب ي ررة تق ررد امل رراعدات الن ررانية يف اف ررة اجمل رراالت االقتص ررادية واالعتماعي ررة
والثقافيةاب حي يتبني من رال اجلرداو ةدر البيرايت عرن امل راعدات املقدمرة مرن الصر دو
الكويمل للت مية ما هي مبي ة يف اجلداو على ال حو التا :
عدو رقم 1
التوسيك اوغرايف لقروض الصنروق
خالل الءرتة وا ص 2016/12/31-1962/01/01
القليم

عدد الدو

الدو الدرةية
دو وس آسيا واورو
دو افريقيا
دو جر وع وة آسيا وا ي اهلادث
دو امريكا الالتي ية والبحر الكاري

16
17
42
19
12

اجمجا

GE.18-22076

106

قيمة القرول دي ار
عدد القرول ويمل
345
62
301
171
47

926

3,230,750.143
330,642,831
1,022,354,425
1,023,601,117
179,920,008

5,787,268,524

قيمة القرول
دوالر امريكي

ال بة من إعا
القرول %

10,984,550,487
1,124,158,625
3,476,005,046
3,480,243,797
611,728,028

55.83
5.71
17.67
17.69
3.10

100 19,676,712,983

47

القليم
اجل رايف

قيمة القرول $

ال قل

103

2,691,323,346

29

540,502,350

157

1,905,536,646

61

1,208,759,840

33

312,403,045

383

6,658,525,227

33.84

الاراعة والفروع

57

1,209,687,287

6

60,044,022

31

297,473,675

27

422,117,897

3

51,826,494

124

2,041,149,374

10.37

الص اعة

36

719,593,507

1

17,340,000

7

89,564,638

21

425,698,963

0

0

65

1,252,197,108

6.36

الااقة

75

3,694,367,373

6

67,418,985

34

429,090,046

43

992,081,101

2

32,947,227

160

5,215,904,732

26.51

املياه والصرر
الصحي

39

997,036 ,1,467

13

311,176,541

35

365,538,302

7

132,066,777

8

185,651,262

102

2,462,429,918

12.51

االتصاالت

7

294,630,154

1

8,793,451

6

40,391,077

0

0

0

0

14

343,814,682

1.75

االعتماعي

12

485,058,791

5

98,170,276

21

286,110,000

11

294,440,000

1

28,900,000

50

1,192,679,067

6.06

ة و الت مية

15

419,185,253

1

20,740,000

4

32,550,663

1

5,079,219

0

0

21

477,555,135

2.43

ا رى

1

2,707,739

0

0

6

29,750,000

0

0

0

0

7

32,457,739

0.16

اجملمو

345

62 10,984,550,486

3,476,005,046

171

47 3,480,243,797
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الن شة %

55.83

عدد
القرول قيمة القرول $

دو جر وع وة آسيا وا ي اهلادث دو امريكا الالتي ية والبحر الكاري
13
19

عدد
القرول

القااع

عدد
القرول قيمة القرول $

دو وس آسيا واورو
17

عدد
القرول قيمة القرول $

دو افريقيا
42

العا
107

301 1,124,185,625
5.71

17.67

عدد
القرول قيمة القرول $

17.69

عدد
القرول قيمة القرول $

ال بة من
اجملموع %

926 611,728,027
3.11

100 19,676,712,982
100

48

الدو الدرةية
16
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عدو رقم 2
التوسيك اوغرايف لقروض الصنروق
خالل الءرتة وا ص 2016/12/31-1962/01/01
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عدو رقم 3
القروض املعقودة يف ق اعات الصحة والتعليم واملياه والر اعة
خالل الءرتة وا ص 2016/12/31-1962/01/01
قااع الصحة
عدد
القرول

الدولة

قااع التدليم
قيمة القرول عدد
القرول
$000

قيمة القرول
$000

قااع مياه الشرة

قااع الاراعة

الااقة

قيمة القرول
عدد
القرول $000

قيمة القرول
عدد
القرول $000

عدد قيمة القرول
القرول $000
3

110,488

األردن
البحرين

1

89,080

1

51,000

مصر

2

217,600

8

771,800

5

217,600

1

85,000

1

37,400

1

لب ان

18,700
1

موريتانيا

37,400

امل رة
ال ودان

1

68,000

سور

1

51,000

تونا

1

74,800

2

اليمن
ر ي تان
تان

او

1

20,400

2

45,900

1

85,000

110,840

1

68,000

4

324,700

3

ة الدس

85,000

1

51,000

الو

1

23,800

1

24,990

نيبا

1

17,000

1

17,000

3

41,820

1

فيت ام

11,560

املالديف
الصني الشدبية

1
3

98,260

1

30,600

تان

1

48,620

سريالنكا

2

44,200

األرع تني
و
نيكارا و

1

10,880
2

2

99,829.440

2

51,000

1

ما

1

تشاد

1

13,600

الرا األ ضر

1

17,000

وت ديفوار

1

23,800

1

9,996

ال ي ر
ةن

GE.18-22076

29,920

28,900
15,300

1

73,100

1

23,800

17,000
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قااع الصحة
الدولة

عدد
القرول

قااع التدليم
قيمة القرول عدد
القرول
$000

الكامريون
الرا األ ضر

1
1

قيمة القرول
عدد
القرول $000

قيمة القرول
عدد
القرول $000

عدد قيمة القرول
القرول $000

10,200

13,600

امبيا
اي

قيمة القرول
$000

قااع مياه الشرة

قااع الاراعة

الااقة

2
2

39,100

ساوتومي وةرن ي

1

17,000

سرياليون

1

14,450

ةور ي ا فاسو

1

11,220

1

30,600

اثيوةيا

1

22,100

لي وتو

1

9,996

ت اانيا

1

34,000

ي يا
رواندا

1

12,240

سيشيل
سوا يالند

1

1

15,300

1

13,940

1

8,500

15,300
1

او دا

11,900

مو مبيق
1

امبيا
ع وة ال ودان

1

11,900

اجملمو

16

ه شة و اجمجا

23,800

1

11,900

1

10,200

13,600

17 307,870

22 443,360

8 1,034,081.44

31 196,520

1,761,698

5.54

7.98

18.62

3.54

31.73

يو ان املرفق رقم  9امل ان واملدويت الف ية املقدمة من الص دو

ال الف ة .2016-1962/1

-34
 -149ان االرتبان من عدم أبث اتفاقية دولية الربوتو و املشار إلي ضع لتقدير رل دولرة
وفقر را لظروفه ررا .وحير ر ان ه ررذا الربوتو ررو يتض ررمن جمموع ررة م ررن األحك ررام ال ررمل تتالر ر تواف ررق
الظرور امل اسبة للموافقة عليهااب ف ن يتدذر حاليا ال ظر يف االرتبان هبذا الربوتو و .

-35
 -150انشررأ موقررع علررى الشرربكة االلك ونيررة الرئي ررية لررو ارة اقارعيررة ل شررر افررة تقررارير دولررة
الكوير امررام اهلي ررات التداقديررة واملالحظررات الررمل تصرردرها مثررل هررذه اهلي ررات ةدررد ررل م اقشررةاب
هبدر إطالع اجلمهور عليهااب ل رافة إ و رع الت ايرة الرمل قامر هبرا وسرائل العرالم ا ليرة
لكل مشار ة امام اهلي ات التداقدية ع د م اقشة تقارير الدولة.
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 -151وقد داة الل ة املد يرة ةتحضرري وإعرداد التقرارير اقاصرة ةدولرة الكوير امرام األعهراة
الدوليررة ذات الص ررلة نقررو الن رران علررى توثي ررق اواصررر التد رراون مررع موس ررات اجملتمررع امل رردين
املش ر ررهرةاب وذل ر ررك م ر ررن ر ررال عق ر ررد ع ر رردة لق ر رراءات تش ر رراورية ة ي ر ررة الوق ر ررور عل ر ررى مالحظ ر ررات
واستف ارات موس ات اجملتمع املدين حيا تقارير دولة الكوي امام االيات واهلي ات التداقدية
ذات الصلة نقو الن ان.

-36
 -152حرص ر الل ررة املد يررة ةتحضررري وإعررداد التقررارير اقاصررة ةدولررة الكوي ر امررام األعهرراة
الدوليررة ذات الصررلة نقررو الن رراناب وهرري آليررة وط يررة تد ر معررداد افررة التقررارير ذات الصررلة
نقو االن اناب على اللقاء مع موس ات اجملتمع املدين اث اء إعداد هذا التقرير من رال عقرد
اعتمراع مررع هررذه امل ظمررات يف جررهر مررار  2018حير مت إقامررة حروار تفرراعلي مدهررا حررو
القضر ررا ال ر رواردة يف اتفاقير ررة حقر ررو الافر ررل والدهر ررد الر رردو للحقر ررو االقتصر ررادية واالعتماعير ررة
والثقافيررةاب واالسررتماع إ افررة مالحظاهتررا ةشررأن اهررم الوسررائل الررمل مررن املمكررن ان ت رراهم يف
ال هول ةقضا الافل وا قو االقتصادية والثقافية.
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