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أاالً  -املقدمة
ـ املرس ـ م
 - 1جتســيدا ليةيــة الــه ت ليةــا الــة الك دــت للمــرأةج فقــد انضــمت
األم ـ ي ققــم  24لســنة  1994التفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الــه
اءت منسجمة مع م ا ست ق الدالة ل التمتع بكافة احلق ق اله تكفلةا االتفاقية.
 - 2دـيت هــذا التقردــر الـداقي اخلــامس لدالــة الك دـت تـ ل تنفيــذ اتفاقيـة القضــاء علــى
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة اســتجابة لاللتزامــات الداليــة اعمــال بيتتكـام املــا ة  18مــا
االتفاقيةج تيث ت لـت اللجنـة املعنيـة بالتحضـ ادعـدا تقـاقدر الـة الك دـت أمـام املنظمـات
الداليــة تات الصــلة قــ ق اإلنســان االــه تضــم حلافــة اكةــات احلك ميــة .حلمــا عقــدت
ا تماعني تشااقدني مع املنظمات غ احلك مية الك دتية تات الصلة.
 - 3قــدمت الــة الك دــت تقردــرا دا اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة
بتــاقدخ 2014/12/8ج ـ ال ثيقــة ققــم  M503/2014االــه تتضــما املعل مــات اخلا ــة
بـــاخلت ات الـــه الــــذلا الدالـــة لتنفيـــذ الت ــــيات الـــ اق ة ل الفقـــرتني  31ا  35مــــا
املالتظات اخلتامية.
 - 4تستعرض الة الك دت انـ االتفاقيـةج ادتكـ ن التقردـر مـا ثالثـة أ ـزاء تسـ
اآل  :اكــزء األال :مقدمــةج ااكــزء الثــاين دشــما ال ثيقــة األساســية الــه تتك ـ ن مــا :أل ـ :
معل مات عامة عا الة الك دت؛ باء :اإلطاق العـام حلمادـة اتعزدـز تقـ ق اإلنسـان؛ ا ـيم:
املعل مات املتعلقة بعدم التمييـز اباملسـاااة ااسـائا اإلنصـاف املتاتـة .أمـا اكـزء الثالـث فةـ
خاص بالتداب التشردعية االقضائية ااإل اقدة اله الذلا الة الك دـت تنفيـذاً للمـ ا الـ اق ة
ل االتفاقية.

ثانياً  -ال ثيقة األساسية
أل

 معل مات عامة عا الة الك دتاخلصائص الدميغرافية ااالقتصا دة ااال تماعية االثقافية
تقــع الــة الك دــت ل الــرحلا الشــماخ الغــرر للنيلــي العــرر بــني ختــي عــرض
 28.45ق ـــة ا  30.05ق ـــة ـــال خـــط االســـت اء اختـــي طـــ ل  46.30ق ـــة
ا  48.30ق ة شـرق خـط غـردنتوج اتبلـا مسـاتتةا اإلمجاليـة  17.818حليلـ متر مربـعج
ادبلـــا عـــد الســـكان 2014ج  3 448 139الكـــ دتيني  1 159 787اغـــ الكـــ دتيني
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 2 288 352اهــي عض ـ ل الــس التعــاان لــدال اخللــي العربيــة ا امعــة الــدال العربيــة
امنظمة املؤمتر اإلسالمي امنظمة األمم املتحدة.
تعترب الة الك دت اقتصا داً أتد أهم منتجي امصدقي الـنفط ل العـا اهـي عضـ
مؤسس ل أابك .األن الة الك دت تقـع ل اإلقلـيم اكغـرال الصـحراايج فـان مناخةـا مـا
الن ع القاقي الذي دتميز بصي ط دا تاق ا افج اشتاء باق اقص اممتر أتياناً.
تعد الة الك دت ما الدال املتقدمة ما تيـث املؤشـرات اال تماعيـةج تيـث بلغـت
نسبة الزدا ة التبيعية  %53.517عام 2013ج ااخنفضـت نسـبة األميـة عـام  2015دا أقـا
مــا  %2مــع اقتفــاع معــدل االلتحــاق بــالتعليم العــام ا ــا دا  %80ل قدــاض األطفــال
ا  %97ل االبتدائيـــــة ا  %94ل املت ســـــتة ا  %82ل الثان دـــــةج باإلضـــــافة للتلـــ ـ
اال تمــاعي املتزادــد علــى التعلــيم العــاخج ابلــا نصــي الفــر مــا الــدخا مــا الــدخا القـ مي
األمجال (. 12 405ك) ا دعا ل ( $ 41 053االق أمردكي) ل عام .2014
تقــدم الــة الك دــت الرعادــة الصــحية بصــ قة اانيــة حلحــ مــا تقــ ق اإلنســان
حلما نـص عليةـا الدسـت ق الكـ ده ل املـ ا (10ج 11ج )15ج ل مجيـع مراتلـةا تيـث تبلـا
مراحلز الرعادة الصحية األالية ( )95ااملستشفيات العامة ( )6ااملراحلز التبيـة املتنيصصـة ()3
اتقدم اخلدمات الصحية تقدم بشكا عا ل امتسااٍ كميع األفـرا (مـ اطنني امقـيمنيج حلبـاق
السا ااألطفال اتاي االتتيا ات اخلا ةج املرأةج الشبابج العمالج دخل).
ااهتمت الة الك دت باحل ل التعليم بشكا حلب ج اه اـاين منـذ عـام  1965ل
مجيــع مراتلــه مــا مرتلــة قدــاض األطفــال تــا اكامعــةج ادلزامــي ل املــرتلتني االبتدائيــة
ااملت ستة .اقـد بلغـت نسـبة مصـرافات التعلـيم العـام  %9مـا ميزانيـة الدالـة عـام 2014ج
حلما اهتمت بتعليم تاي اإلعاقة بت ف اخلدمات التعليمية حلافـةج مـع مـ بعـحل احلـاالت ل
التعليم العام أا عا طرد دنشاء مداقس خا ة هبم.
اهليكا الدست قي االسياسي االقان ين للدالة:
الك دــت الــة عربيــة مســتقلة تات ســيا ة تامــةج دنــةا اإلســالم الغتــةا الرمسيــة اللغــة
العربيــةج انظــام احلكــم فيةــا ميقراطــيج اتش ـ املــذحلرة التفس ـ دة للدس ـت ق أن هــذا النظــام
الدميقراطي الـذي تبنيـه دُعـد اسـتًا بـني النظـامني الربملـاين االرئاسـيج ممـا دـدل علـى جتسـيد
املبا ئ الدميقراطية األ يلةج اما هنا أخـذ نظـام احلكـم ل الك دـت باملبـدأ الدسـت قي القـائم
على الفصا بني السلتات مع تعااهنا.
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حلما أفر الدست ق الك ده مل ض ع السلتات بابـاً خا ـاً دتـيتل مـا فسـة فصـ لج
تيث أشـاق ل البدادـة دا أن السـلتة التشـردعية دت الهـا األمـ االـس األمـة افقـًا للدسـت قج
االسلتة التنفيذدة دت الها األم االس ال زقاء االـ زقاءج االسـلتة القضـائية تت الهـا ا ـاحلم
باسم األم ل تدا الدست ق.
اقد تد الفصا الثاين ما الباب الساب اختصا ات قئيس الدالة باآل :
(أ)
ما منصبه.

دتـ ـ ا ســـلتاته ب اســـتة ازقائـــه اتعيينـــه لـــرئيس الـــس الـ ـ زقاء ادعفائـــه

(ب) ه القائد األعلى للق ات املسلحة.
(ج) دضـــع اللــ ائم الالزمـــة لتنفيـــذ القــ انني االلــ ائم الالزمـــة لترتيــ املصـــا
ااإل اقات العامة ل الدالة.
()
األ نبية.

دعـــني املـ ـ دفني املـــدنيني االعســـكردني ااملمـــثلني السياســـيني لـــد الـــدال

باإلضافة ملا سب هناك اختصا ات أخر ليم ترتبط بالسلتات اهي:
أ  -الســلتة التشــردعية :تس ـ املــا ة  79مــا الدســت ق دت الهــا األم ـ االــس
األمة الذي دتيتل ما فسني عض ًا دنتنيب ن بترد االنتنياب العام السري املباشـر ملـدة أقبـع
سن ات اهي السلتة اله متلك قتضـى الدسـت ق د ـداق التشـردعج اقـد تـد الفصـا الثالـث
ما الدست ق الك ده األتكام اخلا ة بالسلتة التشردعية.
ب  -السلتة التنفيذدة :دت الها األمـ االـس الـ زقاءج الـذي دُـددر مصـا الدالـة
ادرســم السياســة العامــة للحك مــة ادتــابع تنفيــذها ادشــرف علــى س ـ العمــا ل اإل اقات
احلك ميــةج ادت ـ ا حلــا ازدــر اإلشــراف علــى شــؤان ازاقتــه ادق ـ م بتنفيــذ السياســة العامــة
للحك مةج حلما درسم اجتاهات ال زاقة ادشرف على تنفيذها.
ج  -السلتة القضائية :تت الها ا احلم باسم األم ادكفا الدست ق االقان ن مبـدأ
استقالل القضاء على أساس أن شرف القضـاء انزاهـة القضـاة اعـدهلم أسـاس امللـك اضـمان
للحق ق ااحلرداتج فال سلتان ألي ةة على القاضـي ل قضـائهج ادكفـا القـان ن اسـتقالل
القضــاء اضــمانات القضــاة ااألتكــام اخلا ــة هبــمج اقــد خــص الدســت ق الك ـ ده الســلتة
القضائية ا دضما استقالليتةا.
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باء  -اإلطاق العام حلمادة اتعزدز تق ق اإلنسان
بدادة جتدق اإلشـاقة ل هـذا اخلصـ ص دا أن الـة الك دـت اقتبتـت بعـدة اتفاقيـات
الية تتعل ق ق اإلنسان اهي حلالتاخ:
الرقم

اسم االتفاقية

1
2
3
4

االتفاقية اخلا ة بالرق لعام 1926
اتفاقية الرق لعام ( 1926املعدلة)
االتفاقية التكميلية إلبتال الرق اجتاقة الرقي ااألعراف ااملماقسات الشبيةة بالرق
االتفاقية الدالية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ميثاق منع االجتاق باألشنياص ااستغالهلم ل البغاء
املعاهدة الدالية ملنع رمية الفصا العنصري ااملعاقبة عليةا
اتفاقية تق ق التفا
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
اتفاقية عدم تقا م رائم احلرب ااكرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
اتفاقية منع رمية اإلبا ة اكماعية ااملعاقبة عليةا
اتفاقية مناهضة التعذد اغ ه ما ضراب املعاملة االعق بة القاسية أا الالدنسانية
العةد الداخ اخلاص باحلق ق املدنية االسياسية
العةد الداخ اخلاص باحلق ق االقتصا دة ااال تماعية االثقافية

14
15
16

االتفاقية الدالية ملناهضة الفصا العنصري ل األلعاب الرداضية
الربات حل ل االختياقي التفاقية تق ق التفا املتعل باشتراك األطفال ل املنازعات املسلحة
الربات حل ل االختياقي التفاقية تق ق التفا املتعلـ ببيـع األطفـال ابغـاء األطفـال ااسـتغالل األطفـال ل
امل ا اإلباتية

17
18
19
20

االتفاقية  )1973(138بشيتن احلد األ ىن لسا االستنيدام
االتفاقية  )1999(182بشيتن تظر أس أ أشكال عما األطفال ااإل راءات الف قدة للقضاء عليةا
امليثاق العرر حلق ق اإلنسان افقا للقان ن ققم ( )84لسنة 2013
برات حل ل منع اقمع امعاقبة االجتاق باألشنياص اخا ة النسـاء ااألطفـال امللحـ باتفاقيـة األمـم املتحـدة
القان ن ققـم  5لسـنة  2006الصـا ق بتـاقدخ
ملكافحة اكرمية املنظمة عرب ال طنية ااملصدق عليةاج
 27ماقس 2006

دُعترب الدست ق الك ده املظلة السياسية االقان نية لق اعد تقـ ق اإلنسـان ل الك دـت
عامةج حلما أن هناك العددد ما التشردعات الك دتية العما هبـا قبـا ـداق الدسـت قج اهـي
تشردعات تر ت على ت ف ضمانات العدالة لإلنسان ل الك دتج ما أبرزهـا قـان ن اكـزاء
اقان ن اإل راءات اكزائية اللذان دقا عام .1960
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انظرًا ألةية مسـائا تقـ ق اإلنسـان تضـمنت معظـم نصـ ص الدسـت ق املبـا ئ الـه
استقر عليةا اجملتمع الـداخ اعـرب عنـةا ل امل اثيـ الداليـة الصـا قة ل هـذا اجملـالج ازدـا ة ل
القان ن ققم  14لسـنة  1973مـا أ ـا
احلرص االتيتحليد دنشاء ا كمة الدست قدة
حلفالة ااتترام اتتبي احلق ق ااحلردات علـى ال ـه األحلمـاج تيـث أاا الدسـت ق الكـ ده
احلق ـ ق ااحلردــات أةيــة قص ـ ج لــذلك نــص ــراتة علــى تلــك احلق ـ ق ل معظــم م ـ ا ه
االه منةا:
• أن الشع مصدق السلتات االسيا ة فيه ليمة (املا ة .)6
• العدل ااملساااة ااحلردة (املا ة .)7
• محادة األسرة ااألم مة االتف لة اقعادة النوء (املا تان  9ا .)10
• قعادة ات ف التيتمني اال تمـاعي للمـ اطنني ل تـال الشـيني خة أا املـرض أا العجـز
عا العما (املا ة .)11
• حلفالة التعليم اقعادته ااانيته ما قبا الدالة (املا ة .)13
• قعادة العل م ااآل اب اتشجيع البحث العلمي (املا ة .)14
• احل ل الرعادة الصحية (املا ة .)15
• ت الفر ل التملك اترمة األم ال العامة امحادتةا (املا تان  16ا.)17
ن امللكية اخلا ةج اأال دزنع عا أتد ملكه دال بسب املنفعة العامـة ال األتـ ال
•
اله بينةا القان ن ابشرط تع دضه التع دحل العا ل (املا ة .)18
• احل ل ت خ ال دائ

العامة (املا ة .)26

مبا ئ تق ق اإلنسان اله لةا الباب الثالث ما الدست ق
أفر هذا الباب لبيان احلق ق اال ا بات العامة حلذلك تضما العددد ما املبا ئ الـه
أقستةا املعاهدات الدالية الصا قة ل اال تق ق اإلنسان اهي على النح التاخ:
• عدم

از دسقاط اكنسية أا سحبةا دال ل تدا القان ن (املا ة .)27

• عدم

از دبعا الك ده عا بلده (املا ة .)28

• املساااة اعدم التمييز بسب اكنس أا األ ا أا اللغة أا الددا فامل اطن ن متسـااان
أمام القان ن ل احلق ق اال ا بات العامة (املا ة .)29
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• احلردــات ااحلقــ ق حلاحلردــة الشنيصــية (املــا ة  )30اتردــة االعتقــا (املــا ة )35
اتردـــة الـــرأي االبحـــث العلمـــي (املـــا ة  )36اتردـــة الصـــحافة االتباعـــة االنشـــر
(املــا ة  )37اتردــة احليــاة اخلا ــة ااملســكا (املــا ة  )38اتردــة املراســلة الربدددــة
االربقيــة ااهلاتفيــة اتردــة تكـ دا اكمعيــات االنقابــات (املــا ة  )43اتـ اال تمــاع
(املا ة .)44
• عدم از القـبحل علـى دنسـان أا تبسـه أا تعذدبـه أا حتددـد دقامتـه أا تقييـد تردتـه
ادقامته اتنقله اتظر التعذد أا املعاملة املةينة للكرامة (املا ة .)31
• ال رمية اال عق بة دال بناء على قان ن (املا ة .)32
• املتــةم بــريء تــا تثبــت د انتــه ل ناحلمــة قان نيــة تــؤما فيةــا الضــمانات الضــراقدة
ملماقسة ت الدفاع (املا ة .)34
• احل ـ ل التعلــيم اجملــاين ل مراتلــه املنيتلفــة مــع علــه دلزامي ـًا ل املرتلــة االبتدائيــة
(املا ة .)40
• احل ل العما (املا ة .)41
• تظر تسليم الال ئني السياسيني (املا ة .)46
• دعفاء أ حاب الدخ ل الصغ ة ما الضرائ (املا ة .)48
املبا ئ اله لةا الباب الرابع ما الدست ق
تد هذا الباب ل فص له األال االثاين االثالث االرابع ااخلـامس األسـس الـه دقـ م
عليةا نظام احلكم ل الدالةج ابني السلتات الثالث ااختصا ـالا اادائفةـاج تيـث أحلـد ل
املا ة ( ) 50منه مبدأ الفصا بني السـلتاتج اقـد عـل الفصـا اخلـامس بـادرا مبـا ئ أساسـية
مةمة خا ة بالقضاء تيث اعترب أن نزاهة القضاء أساس امللـك اضـمان للحقـ ق اال ا بـات
اأحلد على املبا ئ التالية:
• مبدأ استقالل القضاء اتصانة القضاة (املا ة .)163
• مبدأ ت التقاضي (املا ة .)164
حلما أنشئت ا كمة الدسـت قدة ـ القـان ن ققـم  14لسـنة 1973ج اهـي هيئـة
قضــائية لــتص ان غ هـــا بتفســ النصــ ص الدســت قدةج ابالفصـــا ل املنازعــات املتعلقـــة
بدست قدة الق انني ااملراسيم بق انني االل ائم ادك ن تكـم ا كمـة الدسـت قدة ملزمـاً للكافـة
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السائر ا احلمج ال عام  2014دق القان ن ققم  109لسنة  2014بتعزدز تق ق اللجـ ء
هلذه ا كمة تيث مـنم املشـرع ليشـنياص تقـ ق التعـا بعـدم سـت قدة القـ انني االلـ ائم
ع ي مباشرة.
أمام ا كمة
اللجنة العليا حلق ق اإلنسان
ل اإلطاق التنظيمي حلق ق اإلنسان اما أ ا ترسيخ هـذه املبـا ئ العامـة ـدق قـراق
ازاقي عــام  2008دــنص علــى دنشــاء كنــة عليــا حلقـ ق اإلنســانج االــه أشــاقت دا أن مــا
اختصا الا:
نشــر الــ عي قــ ق اإلنســان مــا خــالل اســائا اإلعــالم املنيتلفــة اعقــد
(أ)
النداات اا اضرات االقيام بالدقاسات اخلا ة ق ق اإلنسان.
(ب) العمــا علـــى تضـــمني املنــاه الدقاســية ل التعلـــيم العـــام االعـــاخ باملفـــاهيم
األساسية حلق ق اإلنسان.
انتيجة لصداق القان ن ققم  2015/67بشيتن الدد ان ال طل حلقـ ق اإلنسـان تلـت
حلافة اختصاص اللجنة العليا دا الدد ان ال طل.

ثالثاً  -التداب اله الذلا الة الك دت تنفيذا للم ا ال اق ة ل االتفاقية:
املا ة ( )1
عملـت الـت الك دـت علـى تكـردس اكةـ اـ متكـني املـرأة مـا مماقسـة تق قةــا
اأ اء اا بالاج منسـجما بـذلك مـع نصـ ص الدسـت قج االـذي ضـما للمـرأة تق قـا سياسـية
اا تماعية ااقتصـا دةج تيـث عـا املسـاااة حلاملـة بـني اكنسـني ان أ ين متييـز بـا تصـنةا
الدســـــت ق مـــــا خـــــالل املـــ ـ ا ()7ج ()29ج ()30ج ()35ج ()37ج ()40ج ()41ج ()43ج
()44ج ()45ج ( ) 80الكي دتم تتبي م ا الدسـت ق فقـد ـدقت العددـد مـا القـ انني الـه
تكرس املساااة اعدم التمييز امنةا:
 قان ن التعليم اإللزامي  1965/11ااملعدل بـالقان ن 2014/23 قان ن العما ل القتاع األهلي 2010/6 -قان ن االنتنياب 2005/17
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املا ة ( )2
تتجسد املسـاااة بـني الر ـا ااملـرأة ل الدسـت ق الكـ ده مـا خـالل ت يـه اخلتـاب
ا ــياغة املـ ا الدســت قدة تيــث أن حللمــة املـ اطا أا الفــر تشــما املــرأة االر ــا ان متييــز
بينةما اقد نصت املا ة  29ما الدست ق حلفالة مبدأ حتقي املسـاااةج تيـث ـد أن حلـث مـا
الق انني االقراقات مثا حلفالة ال دائ العامـة ااالمتيـازات ال ديفيـة اتقـدم اكامعـات اتـ
التنقــا ااســتعدا قمسيــة اغ هــا مــا اإل ــراءات الــه ســندت علــى بعضــةا أتكــام ا كمــة
الدست قدة االقضاء اإل اقي.
حلما أن التشردعات بكافة أن اعةا س اء حلانت ق انني ال ائم أا قراقات قد تضـمنت
قفع التمييز اتيتحليد املساااة بني اكنسني ل حلافة اجملاالت سـ اء ل التعلـيم االصـحة االسـكا
االعمـا االتيتمينــات اال تماعيــة حلمـا الــذت الدالــة التــداب الالزمـة إلقــراق احلمادــة القان نيــة
للمرأة ما تيث تشكيا تقةا ل التقاضي انيا تق قةا الشرعية اتشددد العق بـات اكزائيـة
لالعتداءات اله تقع عليةا.
حلما أن مجيع مؤسسات الدالة س اء احلك ميـة منـةا أا األهليـة ال تفـرق بـني الر ـا
ااملرأة س اء العما ل القتاع العـام اخلـاص بـا علـى العكـس مـا تلـك فـان قـان ن العمـا ل
القتاع اخلاص قد ميز املرأة متييزاً دجيابياً عا الر ا بيتن منحةا مزدد ما احلق ق اله تتف مـع
طبيعتةا ما تيث لفيحل ساعات العما اعدم االشتغال ل األعمال الشاقة.
أن امل ـ ا الدســت قدة اخلا ــة بــاحلق ق متيــز بــني الر ــا ااملــرأة ل حلافــة احلق ـ ق
(الصحةج التنقاج الرعادةج ضمان السكاج تردة الرأي االتعب ج العماج التعليم).
ن ـ التيتحليــد علــى أن ت ـ التقاضــي مكف ـ ل للجميــع افقــا للمــا ة ( )166مــا الدســت ق
الك دهج مما دؤحلد على محادة فعالة للمـرأة ل قا ـات ا ـاحلم لرفـع أي متييـز تشـعر بـه املـرأة اعلـى
سبيا املثال اك طالبة ل حللية الت (الر ع دا احلكم)ج ادنظم د راءات التقاضـي أمـام ا ـاحلم
الك دتية على اختالف ق الا القان ن ققم  38لسنة  1980اخلاص با داق قان ن املرافعات املدنيـة
االتجاقدـة االقـان ن ققـم  17لسـنة  1960اخلــاص با ـداق قـان ن اإل ـراءات اا احلمـات اكزائيــة
االلذان تسري أتكامةا على مجيع املتقاضني ال فرق ل تلك بني الر ال االنساء.
جتدق اإلشاقة دا أن مبدأ املسـاااة املنصـ ص عليـه باملـا ة  29مـا الدسـت ق جيـد نـا
تتبيقه ل العددد ما األتكام القضائية اله تصدت ألي متييز ناشئ على أساس اكـنسج امـا
أمثلة تلك ما سل بيانه مـا أتكـام ا كمـة الدسـت قدة االقضـاء اإل اقي بالنسـبة حلـ تقلـد
ال دــائ العم ميــة اتلقــي امتيازالــا ال ديفيــةج اقب ـ ل املتقــدمني للجامعــاتج ات ـ التنقــا
ااستصداق ال ثائ الرمسية.
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املا ة ( )3
حلفــا املشــرع الكــ ده للمــرأة تق قةــا ل حلافــة اجملــاالتج تيــث تضــما ســت ق
الك دت م ا تش دا هذا اخلص ص منةا:
 املا ة ( )7ال عدل ااحلردة ااملسـاااة عامـات اجملتمـعج االتعـاان االتـراتم ـلة اثقـىبني امل اطنني.
 املا ة ( ) 8تصـ ن الدالـة عامـات اجملتمـع اتكفـا األمـا االتميتنينـة اتكـافؤ الفـرصللم اطنني.
 املا ة ( )9األسرة أساس اجملتمع ق امةا الددا ااألخالق اتـ الـ طا ظفـل القـان نحلياهنا ادق ي أاا رها اظمي ل دلةا األم مة االتف لة.
اهذا ما أحلدته املا ة ( ) 29مـا الدسـت ق االـه سـبقت اإلشـاقة دليةـاج ممـا دـدل علـى
تـرص الـة الك دـت علـى تكـردس هـذا النظـام ل اجملتمـع الكـ ده امتتـع حلـا فـر بــاحلق ق
اال ا بات عينةا ان متييز.
اتر اً ما الة الك دت على متكني املـرأة اتت قهـا ل حلافـة اجملـاالتج فقـد لتـةا
ل ختتةا التنم دة االه ما ضمنةا املرأة ما تاي اإلعاقةج على سـبيا املثـال اخلتـة اإليائيـة
مت ســتة األ ــا ( )2020/2019- 2016/2015علــت ن ـ ق تت ـ در املــرأة مــا ا ــااق
األساسية هلا.
 - 1التمكيـا االقتصـا ي للمرأة الك دتية:
تشكا املرأة الك دتية أحلثر ما نص السكان الك دتيني تيـث ا ـلت نسـبة اإلنـاث
ت اخ  % 50.9ما دمجاخ السكان الك دتيني عام  2014اد ضم اكدال التاخ تتـ ق أهـم
مؤشرات التمكني االقتصا ي للمرأة الك دتية خالل الفترة (.)2014-2010
اكدال ققم ()1
تت ق أهم م ؤشرات التمكني االقتصا ي للمرأة الك دتيةج خالل الفترة ( )2010 - 2014
املؤشر

2015 2014 2013 2012 2011 2010

44.8
تصة املرأة ما املشتغلني ل احلك مة ()%
تصة املرأة ما املشتغلني ل القتاع اخلاص (50.5 )%
تصة املرأة ما املست القيا ي ان ال زاقي (7.6 )%
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44.2
51.1
9.9

44.4
51.6
15.1

45.0
51.4
20.0

45.7
50.7
23.0
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اما أهم اإل ازات ل هذا اجملال:
• أتـــرزت املـــرأة الك دتيـــة تقـــدمًا ن عيـ ـاً ملم سـ ـًا ل معـــدالت املســـاةة ل النشـــاط
االقتصا ي اس ق العماج تيث بلغت نسبة مشاقحلة املرأة الك دتيـة ل سـ ق العمـا
 % 47لعــام 2014ج االــذي در ــع دا زدــا ة دقبــال املــرأة الك دتيــة علــى التعلــيمج
ا خ ل يا ددد ما املتعلمـات دا سـ ق العمـاج دضـافة دا أةيـة انعكـاس تلـك
على احلالة االقتصا دة ليسرة.
• تنــامي مســاةة املــرأة الك دتيــة ل س ـ ق العمــا (احلك ـ مي ااخلــاص (تيــث بلغــت
نسبتةا ل القتاع اخلاص% 50.7ج ال القتاع احلك مي  % 45.7لعام .2014
ما املست
• بلغت نسبة النساء الال دشغلا منا
عام  2014ما دمجاخ العاملني هبذه الفئة.

القيـا ي ان الـ زاقي % 23

• خ ل املرأة الك دتية السلك القضائي بعد ان أ بحت قمسيا "احليلة نيابة" تيث دق
قراقاً ازاقداً دقضي بتعيني  62احليال ااحليلة نيابةج حلان ما بينةم  22احليلة نيابة.
 - 2التمكني اال تماعي للمرأة الك دتية:
سعت الة الك دت دا متكني املرأة ل ااالت عدة منةا:
أ  -التمكني التعليمي:
تعما الة الك دت على حتقي هدف املساااة بني اكنسني ل اال التعلـيم منـذ فتـرة
ط دلــةج اتلــك حليتتــد الغادــات اإليائيــة ليلفيــة الــه تتتل ـ دزالــة الف ـ اقق بــني اكنســني ل
التعليم ما قبا اكامعي ل ل عام 2005ج ابالنسبة كميع مراتا التعليم ل ل عام.2015
اكدال ()2
أهــم مؤشــرات املســاااة بــني اكنســني ل الــة الك دــت ل اــال التعلــيم خــال ل الفتــرة
( )2014 - 2011
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السنة

املع د ا اايلددال لاللت ددا
بالتعليم االبت ائي

املع د ا اايلددال لاللت ددا
بالتعليم الثانوي

املع د ا اايلددال لاللت ددا
بالتعليم العال

2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013

1.08
1.09
1.10
1.10

1.31
1.31
1.33
1.36

1.64
1.55
1.53
1.54
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دتضم ما اكدال الساب اآل :
• د از مبكـر لسـد الفجـ ة بـني اكنسـني ل التعلـيمج اتلـك حلاتـد الغادـات اإليائيـة
ليلفيةج تيث شةدت معدالت التحاق اإلنـاث الك دتيـات راتـا التعلـيم املنيتلفـةج
اخا ة التعليم اكامعي االثان ي معـدالت أعلـى مـا معـدالت الـذحل قج اقـد سـاهم
تلك ل د از الة الك دت لغادة حتقي املساااة بني اكنسـني ل التعلـيمج اتلـك قبـا
تل ل امل عد املقرق إل از الغادات اإليائية ليلفية ل ل عام .2015
• تصــلت الــة الك دــت املرتبــة األاا عاملي ـاً ل مؤشــر احلص ـ ل علــى التعلــيم ضــما
مؤشــرات ســد الفجـ ة بــني اكنســني العــامليج مــا تيــث معــدالت االلتحــاق بــالتعليم
اكــامعي االثــان يج ممــا دعكــس اهتمــام الــة الك دــت بتـ ف حلافــة الفــرص التعليميــة
للمرأة الك دتية.
ب  -الرعاية الص ية:
تتمتــع املــرأة بكافــة اخلــدمات الصــحية بالدالــةج االــه تقــدم باجملــانج اعلــى ا ــه
اخلصـ ص خــدمات الرعادــة الصــحية األاليــةج ااكــدال التــاخ د ضــم مؤشــرات ــحة املــرأة
االتفا خالل الفترة ()2013-2009
اكدال ()3
مؤشرات حة املرأة االتفا خالل الفترة ( )2013 - 2009
املؤشر

2009

2010

2011

2012

2013

معدل افيات األطفال الرضع أقا ما سنة
معدل افيات األطفال ان اخلامسة لكا  1000م ل
معدل افيات األم مة

10.7
12.6
12.4

8.7
10.3
5.2

8.3
9.5
10.3

7.7
9.0
1.7

7.6
9.2
6.7

تش بيانات اكدال الساب دا:
• اخنفاض معدالت افيات األم مة.
• د ــاز الــة الك دــت للغادــة اخلامســة (االقتقــاء بصــحة األم (مــا الغادــات اإليائيــة
ليلفيةج قبا امل عد املقرق إل از الغادات بنح عشر سن ات.
• تــداث تتـ ق دجيــار ل اخنفــاض معــدالت افيــات التف لــةج سـ اء افيــات األطفــال
الرضع أا األطفال ان سا اخلامسة.

12/42

16-00296

CEDAW/C/KWT/5

ج  -األمان االجتماعي:
لدالة الك دت جتربة قائدة ل اال التكافا اال تمـاعي اخا ـة فيمـا دتعلـ بالفئـات
الــه حتتــاج دا قعادــة خا ــة مثــا املســنني اتاي اإلعاقــةج ادســري تلــك ال ضــع علــى املــرأة
الك دتيــة ادــيت هــذا تنفيــذا للمــا ة ( )11مــا الدســت ق االــه نصــت علــى أن "تكفــا الدالــة
املع نة للم اطنني ل تالة الشيني خة أا املرض أا العجز عا العما".
حلما تتمتع املرأة الك دتية بنظام متكاما للرعادة ااألمان اال تماعيج اخا ـة محادتـةا
ما الفقرج تيث أهنا دقع عليةا الع ء األحلرب ل حتمـا مسـئ لية األسـرة ل تالـة افـاة الـزاج
أا االنفصال أا عجز الزاج.
اكدال ()4
تت ق أعدا املستحقات للمساعدات اال تماعية خالل الفترة ( )2010 - 2013
البيان

2010

2011

2012

2013

األقاما
املتلقات
متزا ات ما املقيمني بص قة غ قان نية

1520
11588
3222

1499
11463
3675

1513
11608
3918

1858
11942
3821

16330

16637

17039

17621

اكملة

تدل املؤشرات على:
• تزادـــــد أعـــــدا املســـــتحقات للمســـــاعدات اال تماعيـــــة بنســـــبة  % 7.9خـــــالل
الفترة(.)2013-2010
• تــداث تت ـ ق ن ـ عي ل نظــام املســاعدات اال تماعيــة مــا خــالل عــم قــدقة املــرأة
الك دتية اأسرلا على قفع مست الدخاج تيث طبقت ازاقة الشـئ ن اال تماعيـةج
فلســفة ددــدة ل تقــدهت خــدمالاج متمثلــة ل تــبر بــرام متت ـ قة لتنميــة القــدقات
اإلنسانية هبدف حت دا الفئات املتلقية للمساعدات خا ة اإلناث دا فئات منتجة.
د  -الرعاية السكنية:
قامت احلك مة بانشاء نداق دسـكاين للمـرأة لتـ ف الـدعم لـبعحل فئـات املـرأة مـا
املتلقات ااألقاما اغ املتزا ات ااملتزا ات ما غ حل دتينيج االذي ما خالله حتددـد
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شراط أدسر حلص ل املرأة على تق ق الرعادة السكنيةج يـث ال حتـرم أي امـرأة حل دتيـة مـا
تق ق الرعادة السكنية مةما حلانت أاضاعةا العائلية ااال تماعية امةما حلان عمرها.
هد  -التمكني السياسي:
دعتـرب عـام  2005مــا األعـ ام الفاققـة ل مسـ ة املـرأة الك دتيـةج فقــد ـا ق الــس
األمة الك ده ل لسة تاقيخيـة ل  16أداق/مـاد  2005علـى تعـددا املـا ة األاا مـا قـان ن
االنتنيابــات ققــم  35لســنة  1962ــا ميــنم املــرأة الك دتيــة تق قةــا السياســية الكاملــة ل
االنتنيابات االترشمج حلما تبع تلك تعيني أال سيدة ل منص ازدر بدالة الك دت ل العـام
نفسهج حلما تعيني امرأتني بعض دة اجمللس البلدي األمر الذي دشكا تت جيا ملس ة تافلة مـا
التحددات االعتاء للمرأة الك دتية عرب عق ط دلة.
 - 3أهداف اسياسات قعادة امتكني املرأة ل اخلتة اإليائية ( )2015 /2016 - 2019 /2020
أ  -رعاية وتنمية ق رات املرأة الكويتية
 - 1مرا عة احتددث حلافة التشـردعات تات العالقـة بقضـادا املـرأة الك دتيـةج ـا دسـةم ل
دزالة حلافة أشكال التمييز ضدهاج اال دتعاقض مع مبا ئ الشردعة اإلسالمية.
 - 2عم برام تنمية قدقات املرأة اال تماعيـة ااالقتصـا دة ااحلرفيـةج احلفالـة اسـتقراقها
األســري االنفســي .مــا خــالل تنفيــذ بــرام تيتهيليــة لرفــع حلفــاءة املــرأة اتعزدــز اقهــا ل
املشاقحلة ل احليـاة العامـةج اتـ ف اخلـدمات للمـرأة العاملـةج اتشـجيع ا عـم اقهـا ل اـال
املشراعات الصغ ة.
 - 3دجيا تلية مؤسسية حلمادة املرأة ما تاالت العن بكافة أشكاله اجملتمعـي ااألسـري.
ما خالل دنشاء مرحلز اطل ملناهضة العنـ اجملتمعـي األسـريج امحادتـةم ا عمةـم بالتعـاان
مع اكةات احلك مية املعنية.
ب  -دعم التمكني اجملتمعي للمرأة الكويتية
 - 1متكني املرأة الك دتيةج ات سيع أطـر مشـاقحلتةا اجملتمعيـة .مـا خـالل تعزدـز اقهـا ل
مراحلز نع القراق ل اجملاالت االقتصا دة ااال تماعية االسياسية ل اجملتمع.
املا ة ( )4
دن التداب اله الذلا الدالة حلمادة األم مة ال تعترب متييزاً بـني الر ـا ااملـرأة الكنـةا
ال دقضـي قـان ن العمـا علـى تظـر تشـغيا املـرأة ل سـاعات متـيتخرة
تتف مع طبيعة املرأة فمث ً
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مـا الليـا احلـذلك تظـر تشـغيلةا ل األعمـال اخلتــرة االشـاقة ال دعتـرب متييـزاً اديـا دتفـ مــع
التك دا اكسماين للمرأة.
حلما جتدق اإلشاقة دا أنه بعد دقراق التعـددا التشـردعي بالقـان ن ( )2005/17الـذي
قتضــاه حتققــت املســاااة ألال مــرة بــني املــرأة االر ــا ل مماقســة تق قةمــا السياســية ل
االنتنياب االترشيم لعض دة الس األمـةج فقـد لـزم األمـر لتحقيـ الفاعليـة هلـذا التعـددا علـى
أقض ال اقــع أن دصــدق القــان ن ( )2005/67تا الصــفة املؤقتــة ليعــا تليــة قيــد الناخبــات
جبــداال االنتنيــاب الــه باتــت امل اعيــد الداقدــة ال تســت ع قيــد الناخبــات الــا متكنــةا مــا
مماقسة تقةا ل االنتنياب اما مث الترشيم بالنظر دا أعدا املتمتعات هبذا احل اقصـر الفتـرة
االعتيا دــة لقيــد النــاخبنيج اتلــك عــا طرد ـ قيــد د اقة االنتنيابــات للم اطنــات ل ــداال
الناخبني اف بيانالم بنظام املعل مات املدنية ملـا تـ افرت فـيةا شـراط الناخـ قان نـًا اقـت
العما بالقان ن املذحل ق.
اقــد عُمــا هبــذا التعــددا ل انتنيابــات الفصــا التشــردعي احلــا ي عشــر جمللــس األمــة
 2008/2006الــه أ ردــت ل 2006/6/29ج اانتــةى العمــا بــه بعــدها اعــا احلــال دا
طبيعته ل تلية قيد الر ال االنساء ل داال الناخبني كميـع االنتنيابـات عامـة الالتقـة افـ
الق اعد املعم ل هبا سلفاًج حلما قفضت كنة ا كمـة الدسـت قدة أي متـاعا ضـد سـالمة هـذا
التدب املؤقت (التعنان ققما  1ا  2لسنة  - 2008لسة .)2008/4/20
حلمــا أن مــنم د ــازة اضــع (اال ة) برات ـ حلامــا اد ــازة أم مــة اقضــاعة اد ــازة
مرافقة ابنةا املردحل حلا تلك ال دعترب متييزاً اديا ت مينم هلا دتف مع طبيعتةا البشردة.
املا ة ( )5
لقــد قامــت ازاقة التربيــة خــالل الســن ات املاضــية بتعــددا مناهجةــا الدقاســية ــا
دت احلـ مــع املــتغ ات احلددثــةج االــه منــةا تقـ ق املــرأة االصـ قة النمتيــة تـ ل اقهــا ل
اجملتمع اأةية م ض عات تق قةاج تيـث شـغا م ضـ ع املـرأة مسـاتات حلـب ة ل مضـامني
املناه الدقاسية ان استثناء حلالتربية اإلسـالمية االلغـة االعربيـة ااملـ ا اال تماعيـة اغ هـاج
االــه أخــذت تؤحلــد علــى اق املــرأة اإلنســاين ااملةــم ل تيــاة اجملتمــعج االتيتحليــد علــى أن هلــا
تق ق مساادة للر ا افقا للددا اإلسالمي االقان ن الك ده.
حلذلك دتم تدقدس م ض عا حلامالت عا تقـ ق املـرأة ل مقـرق تقـ ق اإلنسـان ل
املرتلة الثان دة دتترق دا:
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-

ق ما انتةاحلات تق ق املرأة عرب التاقدخ.

 أةية تق ق املرأة. تق ق املرأة ل اإلسالم. تق ق املرأة ل امل اثي الدالية. تق ق املرأة ل الدست ق الك ده.حلما دتم التيتحليد ما خـالل تـدقدس م ضـ ع تقـ ق املـرأة علـى مسـااالا للر ـا ل
امل اطنة اهذا س ف دعزز التاخ:
 االعتراف بانسانيتةا اتقددرا ملكانتةا ل اجملتمع. أن متتعةا ل هذه احلق ق تفعيا لداقها امشاقحلتةا ل تت ق الدالة. أن انتةاك تق ق املرأة دُعد انتةاحلا حلق ق اإلنسان.حلما تضما املرس م بالقان ن ققم  2012/19بشيتن محادة ال تـدة ال طنيـة جتـرهت أي
ع ة للتميـز ضـد املـرأة دتا الـذ ـ قة "نشـر األفكـاق الداعيـة دا تفـ ق أي  ...ـنس ...ج
أا التحردحل على عما ما أعمـال العنـ هلـذا الغـرضج أا دتاعـة أا نشـر أا طبـع أا بـث أا
دعــا ة بــث أا دنتــاج أا تــداال أي نت ـ أا متب ـ ع أا مــا ة مرئيــة أا مســم عة أا بــث أا
دعا ة بث دشاعات حلاتبة تتضما ما ما شيتنه أن دؤ ي دا ما تقدم" باملا ة األاا منه.
اق د باملا ة الثانية منه عق بة احلبس الذي ال دزدد علـى سـبع سـن ات االغرامـة الـه
ال جتااز عشرة تالف دناق ااملصا قة ضد حلا ما يخال هذا احلظرج اقرق مضـاعفة العق بـة
ل تالة الع .
ال شك ل أن األتكام الدست قدة الك دتيةج قـد قسـنيت مبـدأ املسـاااة حليت ـا عـامج
اأنــه لتاملــا حلــان هــذا ه ـ منــةاج الدســت ق الك ـ دهج فانــه مــا اإللزاميــة كــان اتســاق حلافــة
التشــردعات االسياســات ال طنيــة مــع هــذه الت ــه الدســت قي ايــا أــة فر ــة ملنيالفتــه أا
اخلراج عا نتاقه الذي حلرسه اطنياً.
اأنه ادن حلان هذا ه األ ا الدست قي العام بشيتن املساااة بـني الر ـا ااملـرأة اخـا
اجملتمع الك دهج دال أنه دلزم التن ده دا أن مبا ئ املساااة هذه حتدها أتكام الشردعة اإلسالميةج
اما تقضيه ما مبا ئ اق اعد هبذا الصد ج افقاً حلكـم املـا ة ( )2مـا الدسـت ق الكـ دهج االـه
تنص على أن " دا الدالة اإلسالم االشردعة اإلسالمية مصدق قئيسي للتشردع".
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حلما دتم تـدقدس م ضـ عات التربيـة اكنسـية االصـحة اإل ابيـة ااحلقـ ق ل املنـاه
الدقاســية بص ـ قة ضــمنية ا ــرظة ل ال قــت نفســه ل مجيــع املراتــاج تيــث تحلــر ه ـذه
امل ض عات على النح اآل :
أ  -التربية اجلنسية ت رس موضوعاهتا من خالا:
• التكاثر اكنسي (تعردفه – أةيته)
• اكةاز التناسلي للر ا ااملرأة.
• األمراض اكنسية ااملناعة.
• األخالق ااآل اب املرتبتة بامل ض عات اكنسية.
ب  -الص ة ااجنابية ت رس موضوعاهتا من خالا:
• اإلخصاب.
• احلما (األغشية اكنينة  -املشيمة ااحلبا السري).
• ال ال ة.
• الرضاعة.
• أطفال األنابي .
• املا ة ال قاثية.
• الصفات املرتبتة باكنس.
• ال قاثة البشردة.
• اهلندسة ال قاثية.
املا ة ( )6
استجابة منةا اللتزامالا الداليةج أ دقت الة الك دت هـذا العـام ( )2013القـان ن
ققم  91لسنة  2013ج ل شـيتن االجتـاق باألشـنياص الردـ املةـا رداج ادتنـاال القـان ن ل
ما تــه ققــم ( )1تبيــان التعردفــات اخلا ــة باملصــتلحات الـ اق ة فيــهج امــا بــني تلــك تعردـ
اكرميــة املنظمــة عــرب ال طنيــةج اتعردــ االجتــاق باألشــنياصج اتعردــ لردــ املةــا رداج
اتعرد ماهية الدخ ل غ املشراع .ال ما ته ققم ( )2دنص القـان ن علـى ت قيـع عق بـات
تصا دا عق بة اإلعدام على حلا ما دتا ر باألشنياص.
16-00296

17/42

CEDAW/C/KWT/5

ال ما ته ققم ( )3دنص القان ن على ت قيـع عق بـات تصـا دا احلـبس مـدة ال تزدـد
على فس عشرة سنة االغرامة اله ال تقا عا عشرة تالف دناق اال تزدد عـا عشـردا ألـ
دناقج اتلك على مرتكيب رمية لرد املةا ردا.
اتتعاطى املا ة ( )4ما القان ن مع أت ال دخفاء املتةم أا متحصـالت بشـيتن أي مـا
رميه االجتاق باألشنياص أا لرد املةا رداج اتناالـت املـا ة ( )5مـا القـان ن الـنص علـى
مصا قة املمتلكات املنق لة ااسائا النقا ااألشياء املضب طة اله استعملت أا حلان مـا شـيتهنا
أن تستعما ل اقتكاب رمية االجتاق باألشنياص أا رمية لرد املةا ردا.
اتـنص املــا ة ( )6مـا القــان ن علــى معاقبـة املمثــا القــان ين ااملـددر الفعلــي للشــنيص
االعتبــاقي دتا حلــان اقتكــاب رميــة االجتــاق باألشــنياص أا لردـ املةــا ردا قــد حلســاب
الشنيص االعتباقي اتلك ان اإلخالل باملسئ لية اكزائية الشنيصية ملرتك اكرمية.
اتعاق املا ة ( )7ما القان ن باحلبس مدة ال تزدد عـا ثـالث سـن ات االغرامـة الـه
ال تقــا عــا أل ـ دنــاق اال تزدــد عــا ثالثــة تالف دنــاقج حلــا مــا علــم ب ـ مشــراع
القتكــاب رميــة االجتــاق باألشــنياص أا رميــة لردــ املةــا رداج ان أن دبلــا تلــك دا
السلتات املنيتصة.
اتتناال املا ة ( ) 8ما القان ن الـنص علـى ت قيـع عق بـة علـى مـرتكيب أفعـال التعـدي
علــى أتــد القــائمني علــى تنفيــذ القــان نج اتُجــرم املــا ة ( )9مــا القــان ن اســتعمال الق ـ ة أا
التةددد أا الرش ة حلما شنيص على اإل الء بشةا ة زاق أا معل مات حلاتبة.
ل تني تتناال املا ة ( )10النص على اإلعفاء ما العقاب لكـا مـا دبـا ق مـا اكنـاة
دا دبالغ السلتات املنيتصة ا دعلمه عـا اكرميـة قبـا البـدء ل تنفيـذهاج اتـنص املـا ة ()11
ما القان ن على اختصاص النيابة العامة ان غ هـا بـالتحقي االتصـرف ااال عـاء ل اكـرائم
املنص ص عليةا ل القان ن.
اتــيت املــا ة ققــم ( )12مــا القــان ن لتمــنم النيابــة العامــة أا اكةــة املنيتصــة احلـ ل
دتالة اجملل عليه دا اكةات التبيـة أا اق الرعادـة اال تماعيـة أا األمـر بادداعـه أتـد مراحلـز
اإلد اء اله لصصةا الدالة هلذا الغرض.
ا اءت املا ة ( )13ما القان ن لتؤحلد على أنه ال جيـ ز الـزنال بعق بـة اإلعـدام عـا
عق بة السجا املؤبد االـزنال بعق بـة احلـبس املؤبـد عـا احلـد األقصـى بعق بـة احلـبس املؤقـت
اتلك استثناء ما تكم املا ة ( )83مـا قـان ن اكـزاءج حلمـا قـرقت املـا ة تالـاج أنـه ال جيـ ز
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األمر ب ق تنفيذ العق بة أا االمتناع عا النت بالعقـاب بالنسـبة ألي مـا اكـرائم املنصـ ص
عليةا ل هذا القان ن.
اال ميكا دغفال احلمادة اكزائيةج الـه قرقهـا املشـرع الكـ دهج ل دطـاق قـان ن اكـزاء
الك ـ ده ققــم ( )16لســنة 1960ج اتعددالتــهج بغيــة ضــمان مناهضــة االجتــاق بالبشــر امحادــة
تق ق ما هم دقع ن فردس ًة لـهج أثنـاء ت ا ـدهم علـى أقاضـي الـة الك دـتج فقـان ن اكـزاء
زاخــر بالنص ـ ص ااألتكــام الــه مــا شــيتهنا تتم ـًا أن ت ـ فر مظلــة احلمادــة اكزائيــة حلق ـ ق
اتردــات العمالــةج امــا هــذه األتكــام .نشـ دا املـ ا أققــام186 :ج 187ج 190ج 191ج
192ج 193ج .194
حلمــا رمــت املــا ة  49مــا القــان ن ققــم  31لســنة 1970ج بتعــددا قــان ن اكــزاء
الك ـ ده ققــم  16لســنة 1960ج مجيــع أشــكال الســنيرةج أا اســتغالل األفــرا ج أا اتتجــاز
أ قهم ان مربق.
ادمجاالًج نالتل أن قان ن اكزاء الكـ دهج قـد تظـر ل ما تـه ققـم "  " 185د خـال
أا دخـراج دنســان مــا ادا الك دـت بقصــد التصــرف فيـه حلرقيـ ج احلــذلك حلـا مــا دشــتري
أا دعرض للبيـع أا دةـدي دنسـانًا علـى اعتبـاق أنـه ققيـ ج اأق ف نـص املـا ةج بعقـ به احلـبس
االغرامة ضد ما درتك أي ما هذه األفعال.
حلما ترص املشـرع علـى جتـرهت اسـت غالل بغـاء املـرأة اقـد دةـر تلـك ليـًا ل قـان ن
اكزاء لدالة الك دت ل امل ا أققام (201ج 202ج 203ج .)204
املا ة ( )7
أن القان ن ققم  2005/17الذي أعتي املرأة تقةا ل الترشـم ااالنتنيـاب ل مجيـع
االنتنيابـات ااالســتفتاءات العامـة ممــا ســاهم ل تعزدـز اق مشــاقحلة املـرأة ل احليــاة السياســية
ااال تماعية ااالقتصا دة بشكا أحلرب اأتاح هلا مجيـع الفـرص باملشـاقحلة ل حلافـة االنتنيابـات
ابالتاخ حتق قفع التمييز ضد مشاقحلة املـرأة سياسـيا اأ ـبحت متـاقس اقا طبيعيـا ابنـاء ل
اجملتمع.
أن املرأة تشاقك ل قسم السياسية العامة للدالة مـا خـالل ت ا ـدها جلـس الـ زقاء
القيا دة االتنفيذدة ل مجيـع املؤسسـات احلك ميـة الـه تقـ م برسـم
حل زدرة اأدضا ل املنا
السياســية العامــة للدالــة بــا أن تاليــا تتــرأس ازدــرة الشــؤان اال تماعيــة االعمــا اازدــرة
التنيتيط سيدة تشـرف علـى اضـع اخلتـط التنم دـة للدالـةج بـا ان خـالل السـن ات املاضـية
ت لت املرأة الك دتية مسؤالية ت خ ازاقة التنميـة االتنيتـيط اهـي اكةـة املسـؤالة عـا اضـع
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ختــط السياســات العامــة االتنم دــة للدالــةج تيــث ت لــت  3ســيدات هــذا املنصـ ل اآلانــة
األخ ة مما دؤحلد ترص الدالة علي أشراك املـرأة ل قسـم السياسـات العامـة للدالـة امتابعتـه
تنفيذها.
ابالنســبة ملشــاقحلة املــرأة الك دتيــة ل اكمعيــات االنقابــات غ ـ احلك ميــة الــه لــتم
باحلياة العامة فقد حلفا الدست ق الك ده االق انني النافذة هذا احل للمرأة الك دتية باملشـاقحلة
ل عضـ ـ دة منظمـــات اجملتمـــع املـــدين تات االختصـــاص باإلضـــافة دا ا ـ ـ كـــان نســـائية
متنيصصة ل الع ددـد مـا املنظمـات اأدضـا أعضـاء ل الـس اإل اقة ااملسـاةة ب ضـع اخلتـط
االربام التنفيذدة تيث قرقت املـا ة ( )43مـا الدسـت ق تردـة تكـ دا اكمعيـات االنقابـات
على أسس اطنية اب سائا سلميةج اافقا للشراط ااألاضاع اله دبينةا القان ن.
اتنفيــذا هلــذا الــنص الدســت قي فقــد ــدق القــان ن ققــم  24لســنة  1962ل شــيتن
األنددــة امجعيــات النفــع العــام الــذي تــد ل ما تــه األاا املقص ـ كمعيــات النفــع العــام
ااألنددــة حلمــا نظــم حليفيــة تيتســيس اكمعيــات االشــراط الالزمــة لتيتسيســةا باإلضــافة دا
األتكام املتعلقة با اقلا امت دلةا اتلةا.
بلـــا عـــد مؤسســـات اجملتمـــع املـ ـدين تـــا عـــام  )114( 2015مؤسســـة منـــةم 7
مؤسســات نســائية متنيصصــة بشــئ ن املــرأة دضــافة دا مشــاقحلتةا املتميــزة ل بــاقي اكمعيــات
اخل دة ااملربات دضافة دا اللجـان النسـائية التابعـة للعددـد مـا تلـك املؤسسـات اا هـا ل
االس د اقالاج با اتتمتع دتداها اهي اكمعية الثقافية اال تماعيـة النسـائية بصـفة استشـاقدة
خا ة ل اجمللس االقتصا ي ااال تماعي التابع ليمم املتحدة اهذه اكمعيات هي:
 اكمعية الثقافية اال تماعية النسائية مجعية بيا ق السالم النسائية مجعية الرعادة اإلسالمية اكمعية الك دتية التت عية النسائية خلدمة اتنمية اجملتمع االحتا الك ده للجمعيات النسائية مجعية معا للتنمية األسردة نا ي الفتاة الرداضي -اكمعية الك دتية ليسرة املثالية
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 مجعية الرابتة ال طنية ليما األسريالــدف تلــك اكمعيــات دخ قفــع مســت املــرأة ل شــا اجملــاالت ا فعةــا اضــمان
مشاقحلتةا ل أنشتة اجملتمع ات عيتةا ق قةا ااا بالا امجيع القضادا اله لمةا.
املا ة ( )8
دنبع ترص الة الك دت على متكني املرأة ما متثيا تك متـةا علـى املسـت الـداخ
ال دطاق أعمال املنظمات الدالية ما منتل اإلميان بالقدقات ااإلمكانات العالية اله تتحلـى
هبا املرأة الك دتية تني حتملةا للمسؤاليات املناطة بتمثيـا تك متـةا ل ا افـا الداليـةج القـد
جتســد هــذا احلــرص مــا خــالل فــتم البــاب أمــام املــرأة الك دتيــة ل العــام  2014لالنتســاب
للســلك الدبل ماســي ل ازاقة اخلاق يــة علــى قــدم املســاااة مــع الشــراط ااملعــاد اخلا ــة
بالر اج اجتدق اإلشاقة هنا دا تب ء املرأة الك دتيـة ملنصـ سـف لبال هـا ل اخلـاقج حلمـا دن
متثيا املرأة ل حل ا ق د ان ازاقة اخلاق ية بات دقاقب متثيا الر ـا امتثيلـةا ل بعثـات الـة
الك دــت ل اخلــاقج قــد از ا ل الفتــرة األخ ـ ة بشــكا ملح ـ ص هــذا اجتســد اإلتصــائيات
ال اق ة أ ناه زدا ة متثيا املرأة الك دتية خالل الفترة األخ ة ل د ان ازاقة اخلاق يـة ابعثالـا
ل اخلاقج.
دما على عيد انتساب املرأة الك دتية للعمـا ضـما املنظمـات الداليـة جتـدق اإلشـاقة
دا انتساب املرأة الك دتية ل عد ما البعثات للمنظمـات الداليـة اإلنسـانية املعتمـدة ل الـة
الك دت اهي حلالتاخ:
 املنظمة الدالية للةجرة. املف ضية العليا لشؤان الال ئني ـ مكت األمم املتحدة لشؤان املساعدات اإلنسانية. تيث تت ا املرأة الك دتية املنتسبة لتلك املنظمات الدالية اهلامة مسؤاليات قئيسية.ال سياق احلـرص علـى اسـتثماق القـدقات ااإلمكانـات العاليـة للمـرأة علـى مسـت
متثيا الة الك دت أمام اللجان ااملنظمات الدالية اخا ة تلـك تات الصـلة قـ ق اإلنسـان
فتجدق اإلشاقة هنا دا قيام املرأة دترأس افد الة الك دت أمام الس تقـ ق اإلنسـان لتقـدهت
التقردــر الـ طل الثــاين لدالــة الك دــت ل دطــاق تليــة االســتعراض الــداقي الشــاما ممثلــة عــاخ
ازدـرة الشــؤان الدحلت قة/هنـد الصــبيم ل دنـادر 2015ج حلمــا جتـدق اإلشــاقة هنـا دا التمثيــا
ال اســع للمـــرأة ل اللجنــة الك دتيـــة املكلفـــة باإلعــدا لتقـــاقدر الـــة الك دــت أمـــام اللجـــان
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ااملنظمـــات الداليـــة املعنيـــة قـ ـ ق اإلنســـانج تيـــث دبلـــا عـــد النســـاء  13مقابـــا عـــد
الر ــال  15ل هــذه اللجنــة الك دتيــة اهلامــة الــه تعك ـ علــى دعــدا ا ــياغة م اق ـ الــة
الك دت ما االتفاقيات االصك ك الدالية املتعلقة ق ق اإلنسان ا فيةا تق ق املرأة.
اتر ــا مــا الــة الك دــت علــى عــم اكةـ الداليــة الراميــة لتعزدــز تقـ ق املــرأةج
اعلــى ضـ ء د قاج األمــم املتحــدة حلقـ ق املــرأة علــى ســلم أهــداف التنميــة املســتدامة اختــة
التنمية ملا بعد عام  2015ن اإلشاقة هنـا دا فـ ز الـة الك دـت بعضـ دة كنـة اضـع املـرأة
التابعة للمجلس االقتصا ي ااال تماعي للفترة ما 2020-2016ج تيث تيتتى ترص الـة
الك دت على عض دة هذه اللجنة أ قحلا منةا ألةية اقهـا الرئيسـي ل عمليـة ـنع السياسـة
العاملية تات الصلة باملساااة بني اكنسني االنة ض ق ق املرأة.
ال سياق اكة املبذالة للتعردـ قـ ق املـرأة الك دتيـة اتعزدـز الثقافـة العامـة هبـذا
الشيتن فقد قامت تك مة الة الك دتج ابناء على االقتراح املقـدم مـا كنـة شـؤان املـرأة ل
الس ال زقاء باعتما د م  16ماد ما حلا عام حلي م للمرأة الك دتية.
امــا منتلـ دميــان الــة الك دــت بالــداق املنـ ط باملؤسســات الداليــة املعنيــة بشــؤان
اتق ق املرأة فتجـدق اإلشـاقة دا التـربع التـ عي السـن ي املقـدم هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة
البــالا  50ألـ االق أمردكــيج دا انـ التربعــات الت عيــة الســن دة األخــر املقدمــة مــا
الة الك دت للةيئات الدالية املعنية ق ق اإلنسان بشكا عام االه تتضـما أال دالـا تعزدـز
تق ق املرأة على املست العاملي.
املا ة ( )9
أن الة الك دت حلانت تردصة على اتترام تق ق املرأة امسااالا بالر ا ل حلافـة
ااالت احلياة اليس أ ل على تلك مـا أن املرسـ م األمـ ي ققـم  1959/15بشـيتن اكنسـية
الك دتيــة اتعــدداللاج دقــم بــالتمييز بــني الر ــا ااملــرأة ادةــر تلــك ليـًا ل نص ــه علــى
النح التاخ:
• نصت املا ة األاا على أن (الك دتي ن أساساً هـم املسـت طن ن ل الك دـت قبـا سـنة
1920ج احلان ا نافظني على دقامتةم العا دة فيةا دا د م نشـر هـذا القـان ن .اتعتـرب
دقامة األ ل مكملة إلقامة الفـراع .ادعتـرب الشـنيص نافظـًا علـى دقامتـه العا دـة ل
الك دت تا ل أقام ل بلد أ نيبج ما حلان قد استبقى نية الع ة دا الك دت).
• نصت املا ة الثانية منه على أن (دك ن حل دتياً حلا ما الـد ل الك دـت أا ل اخلـاقج
ألب حل ده)ج فالبنت حتصا على اكنسية الك دتية ما االدها مثلةا مثا ال لد.
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• اقد قاعى املشرع الك ده ل املا ة الثالثة ما قان ن اكنسية الك دتية تقـ ق اإلنسـان
منــذ عــام  1959اقــرق أن مــا الــد ل الك دــت مــا أم حل دتيــة احلــان اة ـ ل األب
أا دثبت نسبته ألبيه قان ناً فانه مينم اكنسية الك دتية.
• احلذلك أ از منم اكنسية الك دتية ملا الد ل الك دت ألبـ دا اةـ لني احلـا تلـك
س اء حلان امل ل تحلراً أم أنثى.
• ــاءت املــا ة اخلامســة ل فقرالــا الثالثــة تت جي ـًا ملســاااة املــرأة بالر ــاج ففــي الفقــرة
(أاالً) منةا أ ازت منم اكنسية ملا دقدم للك دت خدمات ليلة سـ اء حلـان ق ـا
أم امرأة.
افيما دتعل بضمان أال دترت على الزااج ما أ نيب أا تغي نسية الزاج أثنـاء
الــزااج أن تــتغ تلقائي ـاً نســية الزا ــة أا أن تصــبم بــال نس ـ يةج فــان ال ـ زاقة ت ـ أن
ت ضم اآل :
 افقاً للما ة ( )10مـا املرسـ م األمـ ي ققـم ( )1959/15بشـيتن اكنسـية الك دتيـةاتعددالته فان املرأة الك دتية اله تتزاج ما أ ـنيب ال تفقـد نسـيتةا الك دتيـة دال دتا
خلت ل نسية زا ةا بناء على طلبةا.
 أنــه افقـًا للمــا ة ( )11مـا القــان ن ســال الــذحلر  ...فانــه دتا فقــد الــزاج الك ـ دهنسيته الك دتية دتا جتنس خمتاقاً جبنسية أ نبيةج فانه ال دترت على تلك فقـد زا تـه
الك دتية كنسيتةا الك دتية دال دتا خلت ل نسيته اكدددة.
 اأنــه افقـًا للمــا ة ( )12مــا القــان ن ســال الــذحلرج فانــه دتا فقــدت املـرأة الك دتيــةنسيتةا الك دتية بدخ هلا ل اكنسية األ نبية لزا ةا فانه جي ز ق اكنسية الك دتيـة
دليةا بشراط اهي:
-1

أن تتنيلى عا نسيتةا األ نبية.

-2

أن تك ن دقامتةا ل الة الك دت أا الع ة لإلقامة فيةا.

-3

داق قراق ما الس ال زقاء بناء علـى عـرض ازدـر الداخليـةج اتعتـرب املـرأة
مستر ة للجنسية الك دتية ما تاقدخ م افقة الس ال زقاء.

 مما سب  ...دتضـم أن قـان ن اكنسـية الكـ ده أا ـد ت ازنـًا بـني أمـرداج األال اهـتظــر از ااج اكنســيةج االثــاين مراعــاة ت ـ املــرأة الك دتيــة ائم ـًا ل أن تك ـ ن هلــا
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نسيةج فال دفقدها اك نسية الك دتية دال دتا جتنست خمتاقة جبنسية أ نبيـةج اأ ـاز هلـا
أن تستر اكنسية الك دتية دتا للت عا اكنسية األ نبية اله احلتسبتةا خمتاقة.
أما فيما دتعل

نم املرأة تقاً مسااداً حل الر ا فيما دتعل جبنسية أطفاهلا ...

• تبر املرس م األم ي ققم ( )1959/15بشيتن اكنسية الك دتيـة املبـدأ املعمـ ل بـه ل
غالبية ق انني العا ج اه مبدأ منم اكنسية على أسـاس تـ الـدمج أي نسـبة اكنسـية
ليبج تيث نصت املا ة ( )2منه على أن (دكـ ن حل دتيـًا حلـا مـا الـد ل الك دـت
أا ل اخلاقج ألب حل ده).
• امع تلك مينم قان ن اكنسية أاال املرأة الك دتية اكنسية الك دتية ل تـاالت نـد ة
دضافتةا لدااعي دنسانيةج تيث متنم اكنسية ألاال املرأة الك دتية فـ ق تـ افر تلـك
احلاالت ان اشتراط أي مدة زمنية اه ما اءت به املـا ة ( )3مـا قـان ن اكنسـية
الك ده اله تنص علـى أن (دكـ ن حل دتيـًا مـا الـد ل الك دـت أا ل اخلـاقج مـا أم
حل دتيةج احلان اة ل األب أا تثبت نسبته ألبيه قان ناً.
• حلذلك دضافة الفقرة (ثانياً) للمـا ة اخلامسـة بالقـان ن ققـم ( )1980/100املعـدل
لقان ن اكنسية الكـ ده ققـم ( )1959/15االـه متـنم أاال املـرأة الك دتيـة اكنسـية
الك دتيــة دتا تتليقةــا طالق ـاً بائن ـًا أا دتا ت ـ عنــةا زا ةــاج أا دتا حلــان أس ـ اً)ج
افيمــا دلــي ــدال د ضــم دتصــائية بيتعــدا احلا ــلني علــى اكنســية الك دتيــة افق ـًا
للما ة اخلامسة فقرة 2
(أبناء الكويتيات) وذلك خالا الفترة من  2010/1/1إىل 2014/12/22
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الع د

اجلنسية األصلية

4
11
16
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7
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2
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ال الدات املتحدة
اليما
ددران
سلتنة عمان
س قدا
املقيمني بص قة غ قان نية
فلستني
فلستيل لبنان

3
7
9
1
31

قتر
حلندا
لبنان
ليب دا
مصر

587

اجملم ع

املا ة ( )10
دن العــدل ااملســاااةج مــا الرحلــائز األساســية الــه بــل عليةــا الدســت ق الكـ دهج افقــا
للما ة ( )29منهج اعليه فان احل ل التعليمج مت افر امتاح للجميع ان اسـتثناء أا متييـز بـني
الر ا ااملرأة على تد س اءج اهذا احل أحلدت عليه بعحل م ا الدست ق االقـ انني أا الـنظم
تات الصلة بالتعليمج اميكا ت ضيم تلك على النح اآل :
• املا ة ( )40ما الدست ق نصت على أن ”التعليم ت للكـ دتينيج تكفلـه الدالـة افقـا
للقــان ن ال تــدا النظــام العــام ااآل ابج االتعلــيم دلزامــي اــاين ل مراتلــه األاا
افقا للقان ن“.
• أحلــد القــان ن ( )1965/11بشــيتن التعلــيم اإللزامــي ااملعــدل بالقــان ن ()2014/25
ل املــا ة ( )1علــى أن ”دك ـ ن التعلــيم دلزاميــا اانيــا كميــع األطفــال الك ـ دتيني مــا
تحل ق ادناثج ما بدادة املرتلة االبتدائية تا املرتلة املت ستةج اتلتزم الدالـة بتـ ف
املبــاين املدقســية االكتـ ااملعملــني احلــا مــا دضــما ــاح التعلــيم اإللزامــي مــا قـ ة
بشردة اما دة“.
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• نظــام التــدقدس ل التعلــيم العــاخج ال دضــع أي قيــد أا شــرط لاللتحــاقج ابــذلك فــال
د د متييز ضد املـرأة ل هـذا اجملـالج بـا أن ا كمـة ألغـت قـراقا لكليـة التـ تـد
مقاعد التالبات ألن ل تلك متييز ااضم.
دتضم مما سب أن املساااة مكف لة ل اال التعليم االتدقد متـ افرة بشـكا ااضـمج
اال ت ــد أدــة قي ـ علــى تعلــيم املــرأة أا متييــز خــاص بالر ــاج اهــذا حتقيقــا ملبــدأ ميقراطيــة
التعليمج با أننـا ـد أن نسـبة التحـاق اإلنـاث تفـ ق الر ـال ل التعلـيم العـام االعـاخج تيـث
تبلـــا  % 52ل التعلـــيم العـــام ا  % 66ل التعلـــيم العـــاخج بـــا أن الـــة الك دـــت افقـــا
للمؤشرات الدالية مرتفعة دا بالنسبة للمعدل العاملي.
اقد اء ل تقردر الة الك دت عام  2014اخلاص را عة أهداف األلفيـةج الصـا ق
عا اجملا األعلى للتنيتيط االتنميةج أن تعزدز املساااة بـني اكنسـني حتقـ بازالـة التفـاات بـني
اكنسني ل التعليم العام االعاخج عـدالت تتنيتـى املسـت دات العامليـةج حلـذلك ـاء ل تقردـر
اإل اقة املرحلزدــة لإلتصــاء ” 2014أن هنــاك حتســنا ااضــحا ل مؤشــر التكــافؤ بــني اكنســني
مما ساهم ل احلسم النةائي ل مسيتلة التمييز بني اكنسني أبناء ال طا ال اتد“.
حلــذلك أحلــد مؤشــر التكــافؤ الــذي دقــيس عــد البنــات لكــا  100الــدج دا اقتفــاع
ملح صج تيث حلان عام  )98( 1991اأ بم عام .)112( 2012
حلذلك هناك مساااة ل دطاق العملية التعليمية ل اك ان

اآلتية:

 دتلقــى مجيــع املــتعلمني مــا الــذحل ق ااإلنــاث املنــاه تالــا ان متييــزج اهــذا ل مجيــعاملراتا الدقاسية بدءا مـا قدـاض األطفـال تـا التعلـيم العـاخج مـراقا بـالتعليم العـام
حلمــا أن اخلتــط الدقاســية ااتــدةج اللــةم ل املرتلــة املت ســتة ا ــزء مــا املرتلــة
الثان دــةج دــتم تــدقدس منــاه لإلنــاث خا ــة هبــا مثــا :عل ـ م األســرة ااملســتةلك
ااالقتصا املزنخ.
 نظام االمتحانات ل التعليم ااتد ل مجيـع املراتـا الدقاسـيةج أي ال د ـد أي متييـزأا تفرقةج اهذا در ع ل تدة نظام التق هت االقياس االه هـي ـزء مـا اثيقـة التعلـيم
بشكا عامج فالفترات الدقاسية ااالختباقات االتصحيم ااتدة ان أي اختالف.
 االلتحــاق ل التــدقدس دــتم اف ـ شــراط حتــد ها ازاقة التربيــةج ااتســاقا مــع نظــامالت دي لد د ان اخلدمة املدنية ألنه اكةة املعنيـة ل العمـا ل القتـاع احلكـ ميج
اتنحصر الشراط ل الشةا ة (اكامعيـة علـى ا ـه العمـ م) اسـن ات اخلـربة االلياقـة
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التبيةج اهذه الشراط تنتب على اكنسني ان متييزج حلذلك احلال بالنسـبة للرااتـ
االعالاات االدق ات ال ديفية انظم الترقي اغ ها ما أا ه العما.
 املراف التعليمية ااتدة للجنسني ان متييزج اهـذا دؤحلـد بـال شـك علـى مبـدأ تكـافؤالفـــرص التعليميـــةج تيـــث دشـــما تلـــك تجـــرات الدقاســـة ااملكتبـــات االصـــاالت
الرداضية االساتات اغ ها باإلضافة للبنية التحتية.
تسعى الـة الك دـت للقضـاء علـى أي مفةـ م يتـيج أا ق الـ امـدة ـ ل املـرأة
االر ا ا اق حلا منةما ل اجملتمـعج بـا أن ثقافـة التشـاقك ااملسـاااة ل احلقـ ق اال ا بـات
ما أهم األسس اله تتضمنةا الكت الدقاسيةج با قد دف ق احلددث عا اق املـرأة أحلثـر مـا
الر ا ل بعحل امل ض عاتج فعلى سبيا املثال :دـتم تـدقدس م ضـ عا حلـامال ظمـا عنـ ان (
تق ق املرأة ) دتناال بالتفصيا :مفة م تقـ ق املـرأة  -عـرض لصـ ق مـا انتـةاحلات تقـ ق
املرأة عرب التاقدخ  -أةية تق ق املرأة  -تق ق املـرأة ل اإلسـالم  -تقـ ق املـرأة ل امل اثيـ
الدالية  -تق ق املرأة ل الدست ق الك ده.
بالنسبة للحصـ ل علـى فـرص املـنم ااإلعانـات الدقاسـيةج فةـي ااتـدة بـني اكنسـني
افقا للنظم االق انني املتبعة ل هذا الشيتنج فعلـى سـبيا املثـالج ميـنم مجيـع التلبـة مـا الـذحل ق
ااإلنـاث ل التعلــيم العــاخ مبلــا ( )200دنـاق أي مــا دعــا ل ( )600االق شــةرداج مــا أال
سنة قاسية تـا لر ـهج حلـذلك احلـال بالنسـبة إلعانـات التلبـة الداقسـني ل اخلـاقجج فةـي
ااتدة ادن حلان هنـاك اخـتالف سـيك ن بـني الـدال تبعـا ملسـت احليـاة ااملعيشـة االرسـ مج
اقــد بلــا عــد التالبــات الداقســات ل اخلــاقج عــام  )2643( 2014طالب ـة دت ـ زعا علــى
 19الة على مست العا .
لقد أالـت الـة الك دـت بـرام نـ األميـة اتعلـيم الكبـاقج اهتمامـا حلـب ا منـذ عـام
1958ج اقد تت ق هذا االهتمام خالل العق املاضية تا بلغـت نسـبة األميـة أقـا مـا %2
بني الك دتيني اهذه النسبة تترحلز ل بعحل األفرا أعماقهم ف ق  60سنة.
امما جي التيتحليد عليه أن هذه الربام تغفا املرأة ا دكـا هنـاك متييـز بينـةا ابـني
الر ــاج اقــد ــدق املرسـ م بقــان ن  1981/4ل شــيتن األميــةج تيــث نــص املــا ة ( )3علــى
"دك ن التعليم دلزاميا لكا ما":
 - 1الك دتيني األميني الذدا دتجاازان سا اإللزامي طبقا لقان ن التعليم اإللزامـي
ا دتجاازاا األقبعني سنة.
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-2
اثالثني سنة.
-3

الك دتيات األميات العامالت بالقتـاع احلكـ ميج الالئـي دتجـاازن فسـا
جي ز لغ هاتني الفئتني ما الك دتيني االنتظام بدقاسات ن األمية اختياقا.

اتبلـــا عـــد مراحلـــز نــ األميـــة عـــام 2013ج  15مرحلـــزا لإلنـــاثج تضـــم 1429
حل دتيات اغ حل دتيات.
دن التعليم ل الة الك دت دلزاميا تس ما متت اإلشاقة دليه سابقاج حلـذلك انتيجـة
لل ـ عي اجملتمعــي ازدــا ة التل ـ اال تمــاعي علــى التعلــيمج ــد أن معــدالت تــرك الدقاســة
مننيفضة على األقا ل سن ات اإللزامج اهذا ل احلاالت اله تتجااز هبا التالبـة سـا اإللـزامج
امع تلك فـان فـرص االلتحـاق بتعلـيم الكبـاق ل الفتـرة املسـائيةج متـاح ابشـكا حلـب كميـع
اإلناث افقا للنظم املتبعةج ففي العام 2013ج حلـان عـد املراحلـز لإلنـاث ل املرتلـة املت سـتة
 15مرحلـــزا اعـــد الداقســـات  2125اقســـةج االثـــان ي  14مرحلـــزا اعـــد الداقســـات
 5604اقسة ااملعةد الددل املسائي  7مراحلز اعد الداقسات  316اقسة.
بالنسبة لفـرص املشـاقحلة ل األنشـتة ااأللعـاب الرداضـية فةـي متاتـة للجنسـني ان
متييز تيث تدقس ما ة التربية البدنيـة للـذحل ق ااإلنـاث علـى تـد سـ اءج حلـذلك تـتم مماقسـة
األنشتة الرداضية عا طرد املسابقات االفعاليات س اء على ل األنشـتة املدقسـية الي ميـة أا
الفعاليات اله على مست الدالة.
حلذلك فان لـ زاقة الدالـة لشـؤان الشـباب اقا حلـب اج ل اـال الرداضـة ااألنشـتة
االه تتاح للجنسني ان متييز بني الذحل ق ااإلناث على تد سـ اء اتسـ الفـرص املتاتـةج
االه منةا املسـا بقات ااألنشـتة الرداضـيةج تيـث متـنم اكـ ائز التشـجيعية االتقددردـة بصـ قة
مستمرة.
تسعى ازاقة التربية ل الة الك دت دا تزادد املتعلمـات فـاهيم ام ضـ عات تات
لة اثيقة ل ااالت األسرة اقعادتةا اأةيتةاج ا اق املرأة ما خالل تلـكج اهـذا االهتمـام
دس باجتاهني ما خالل املناه الدقاسية ةا:
 االجتاه األال ضمل اتلـك بـدم امل ضـ عات ل املنـاه الدقاسـيةج ال مجيـع املـ اعلى ا ه العم مج مثا التربية اإلسالمية االلغة االعربية ااال تماعياتج تيـث تؤحلـد
على أةية ا اق األسرة بالنسبة للفر ااجملتمعج باإلضافة التتـرام أفرا هـا ات ا ـلةم
اتـرامحةم أا مــا خــالل األنشـتة الترب دــة حلاالتتفــاالت بيتسـب ع األســرة ادـ م األم
اغ ها ما امل ض عات.
28/42

16-00296

CEDAW/C/KWT/5

حلــذلك هنــاك م ضــ عات تات ــلة باألســرة تــدقس ل مــ ا العلــ م علــى ا ــه
التحددد مثا انتقـال الصـفات ال قاثيـة مـا ال الـددا احليـ تـؤثر التفـرات ال قاثيـةج
االتكـاثر امراتـا النمـ ا اق األم ااألسـرة ل الرعادــة اا افظـة علــى ـحة التفــا
خالل سنني تياته.
 االجتــاه الثــاين دتنــاال م ـ ا تاملــة مل ض ـ عات األســرة علــى ا ــه اخلص ـ ص مثــامقرقات عل م األسرة ااملستةلك االه ترحلز على حلـا مـا دتعلـ باألسـرة مـا تيـث
الرعادة االتعاان االتشاقك بني األفرا اطرق احلياة ااملعيشة.
حلــذلك هنــاك مقــرقات تتعل ـ ةــاقات احليــاة مثــا (قــيم األســرة) تتنــاال الــراابط
األسردة اأةيتةا ا اق حلا فر ما أفرا األسرة.
املا ة ( )11
عرف قان ن العما الك ده العاما بيتنه (حلا تحلر اأنثـى دـؤ ي عمـا دـدادًا أا تهنيـًا
ملصلحة ات العما احتت د اقته ادشرافه مقابا أ ر).
ومددن هددملا املن لد القــان ن دفــرق بــني الر ــا ااملــرأة بتبيعــة العمــا املــيت ق حتــت
دشراف اد اقة ات العما اساا بينةم ما تيث احلقـ ق اال ا بـات فلـم جييـز التفردـ
بني أ ق العمال بسـب اكـنس حلمـا جييـز التفردـ ل االلتزامـات اجتـاه ـات العمـا ل
تنفيذ نفس األعمال نققاً بذلك العدالة ااملساااة لترل العالقة التعاقددةج امع تلـك ال ـ
ف اقق طبيعية بني املرأة االر ـاج فـان القـان ن الكـ ده االتشـردعات املكملـة أقسـت ام عـة
ما احلقـ ق اإلضـافية اأا ـدت بعـحل الضـ ابط لتشـغيا النسـاء ل بعـحل املةـا االصـناعات
أا تظر تشغيلةا ا دتناس مع طبيعتةا باإلضافة دا محادـة املـرأة مـا الفصـا أا دهنـاء عقـد
العماج ااستكماالً ملا تتنيذه الة الك دت ما تداب لضمان املسـاااة ل ميـدان العمـا اتقلـد
ال دائ العامة؛ فقد تعيني  22امرأة للعما ل السلك القضائي ب ديفة احليـا نيابـة تيـث
باشرن التحقيقات اكنائيـة ل مـ ا اكنادـات ااكـنم اهلامـة الـه تتـ ا النيابـة العامـة التحقيـ
فيةا اتلك بعـد أ ائةـا للقسـم القـان ين ل تشـردا الثـاين/ن فمرب 2014ج اجيـري تقيـيم هـذه
التجربــة لضــمان تعميمةــا اتلــك متةيــداً لترقيتــةا قضــاة ل ا كمــة الكليــة لنظــر القضــادا ل
ا احلم بعد دمتام املدة القان نية املقرقة ل هذه ال ديفة أس ة بزمالئةم القضاة.
(تست
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كمددا أن حظددر التمييددج ر األجددور امل د نصدد( املددادة رقددم ( )26مددن قددانون العم د
املرأة العاملة األجر املماث ألجر الرج إذا كان( تملوم بنفس العم ).
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حظر تشغي النساء لديال املد نصد( املدادة ( )22مدن قدانون العمد (ال جيدو تشـغيا
النساء ليال ل الفترة ما بني العاشـرة مسـاء االسـابعة ـباتاج اتسـتثر مـا تلـك املستشـفيات
ااملصحات ا اق العالج األهلية ااملؤسسات األخر الـه دصـدق هبـا قـراق مـا ازدـر الشـئ ن
اال تماعية االعماج علـى أن تلتـزم ةـة العمـا ل مجيـع احلـاالت املشـاق دليةـا ل هـذه املـا ة
بت ف متتلبات األما هلا مع ت ف اسـائا انتقـاهلا مـا ةـة العمـا ادليـهج حلمـا تسـتثر مـا
أتكام هذه املا ة ساعات العما خالل شةر قمضان املباقك).
حلما تظر قان ن العما تشغي النساء ر املهدن اط درة أو الشداقة واملدا للمدادة ()23
تيث ظظر تشغيا املرأة ل األعمال اخلترة أا الشاقة أا الضاقة ـحيًاج حلمـا ظظـر تشـغيلةا
ل األعمال الضاقة باألخالق االه تق م على استغالل أن ثتةا ـا ال دتفـ مـع اآل اب العامـةج
احلذلك ظظر تشـغيلةا ل اكةـات الـه تقـدم خـدمالا للر ـال فقـط .ادصـدق بتحددـد تلـك
األعمــال ااكةــات قــراق مــا ازدــر الشــؤان اال تماعيــة االعمــا بعــد التشــااق مــع اللجنــة
االستشاقدة لشؤان العما ااملنظمة املنيتصة).
وتدن املدادة ( ) 45مدن قدانون العمد علد (ال جيدو لصداحل العمد اسدتعماا حد
إهناء العمل أثناء متتع العام بإجا ة من ااجا ات املنصوص عليها ر هملا الملانون).
وأضدداا( املددادة ( )46مددن الملددانون حكمددا خددر ند علد أند ال جيددو إهندداء خ مددة
العامد مددن دون مددبر أو بسددبل نشدداأ النملددا أو امل البددة أو التمتددع قملوقد املشددروعة واملددا
ألحكام الملانون ،كما ال جيو إهناء خ مة العام بسبل اجلنس أو األص أو ال ين.
أما بالنسبة اجا ة الوضع امل جاءت املادة ( )24ما القـان ن بـالنص اآل (تسدت
املرأة العاملة احلام إجدا ة م اوعدة األجدر ال سدل مدن إجا اهتدا األخدرب ملد ة سدبعني يومدا
للوضع بشرط أن يتم الوضع خالهلا ،وجيو لصاحل العم عملدل انتدهاء إجدا ة الوضدع مدن
املددرأة العاملددة بندداء علد ألبددها إجددا ة مددن دون أجددر ال تجيد مد هتا علد أربعددة أشددهر لرعايددة
ال فولة وال جيو لص احل العم إهناء خ مدة العاملدة أثنداء متتعهدا بتلدك ااجدا ة أو انمل اعهدا
عن العم بسبل مرض يثب( بشهادة أبية أن نتيجة لل م أو الوضع).
انصت املا ة ( )25ما قان ن العما (جي منم املرأة العاملـة سـاعتني للرضـاعة أثنـاء
العما افقا للشراط ااألاضاع اله ظد ها قراق الـ زاقةج اجيـ علـى ـات العمـا دنشـاء
اق تضانة ليطفال أقا ما  4سن ات ل مراحلـز العمـا الـه دزدـد عـد العـامالت هبـا علـى
 50عاملة أا دتجااز عد العاملني هبا  200عاما)
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افيما دتعل بالفقرة  2البند ( ) فقد بينا سـابقا (الفقـرة  - 1ا) بـيتن احلمادـة ـاءت
شاملة ل مجيع األاقات اال تقتصر على فترة احلما فقط.
نظام التيتمينات اال تماعية:
اهتمت الة الك دت بالنشاط التيتميل ما خالل تتبي منظ مة تيتمينيـة متميـزةج تلـيب
اتتيا ات امل اطا الك ده فيما يخص أمنه اال تمـاعي فة مـه الشـاماج اهلـذا الغـرض أنشـئ
عد ما الصنا د املنيتصة للقيـام بـداقها ل حتقيـ مظلـة تيتمينيـة متكاملـةج تضـما للمـ اطا
تق قه املشراعة ل تياة تمنة خالل فترة التقاعد عا العماج ااالسـتقراق املـا ي ااال تمـاعي
ألسرته بعد افاته.
اه نظام متعد األغـراض التيتمينيـةج تيـث دغتـي نظـام التيتمينـات اال تماعيـة حلافـة
العاملني بيت ر ما امل اطنني الك دتينيج لذلك فيتن النظام دغتـى العـاملني ل احلك مـة االقتـاع
اخلـــاصج احلـــذلك دســـت ع العســـكردنيج حلمـــا دســـمم النظـــام للعـــاملني حلســـاهبم اخلـــاص
باالشــتراك فيــه .اد ضــم اكــدال التــاخ ت زدــع أعــدا املــؤما علــيةم مــا املــدنيني للفتــرة
.2014/2013-2011/2010
اكدال ققم ()1
ت زدع أعدا املؤما عليةم ما املدنيني للفترة ( )2014 /2013 - 2011 /2010
البيان

2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010

تيتمني املدنيني العاملني لد ات عما:
عـــــــد املـــــــؤما علـــــــيةم (الفعـــــــالني
اغ الفعالني)
296726

3049415
72445

323805
75163

321456
85369

15830
28003
4076

16309
29070
4153

16700
29391
4124

18502
28132
4041

47909
اكميع
تيتمني املدنيني نداق العاملني حلساهبم اخلاص:
12125
عد املؤما عليةم
2809
أ حاب املعاشات (على قيد احلياة)
املستحق ن:

49352

50215

50675

11733
3079

11607
3335

18556
3990

أ حاب املعاشات (على قيد احلياة)
املستحق ن:
األقاما
األاال
غ تلك
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2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010

البيان

248
753
104
1105

263
815
106
1184

271
805
105
1181

336
1035
141
1512

األقاما
األاال
غ تلك
اكميع
نداق العسكردني:
أ حاب املعاشات (على قيد احلياة)
املستحق ن:
األقاما

15674

16828

18954

18152

4837

5004

5177

5527

األاال
غ تلك
اكميع

9061
2602
16500

9206
2578
16788

9316
2559
17052

7103
2013
14643

دمجاخ عد املؤما عليةم

308851

321148

335412

340012

دمجاخ أ حاب املعاشات

89438

92352

97452

107511

دمجاخ املستحقني

65514

67504

68448

66830

دمجاخ عد املؤما عليةم اأ حاب
املعاشات ااملستحقني

463803

481004

501312

514353

املص ر :بيانات املؤسسة العامة للتيتمينات اال تماعية للفترة .2013 - 2010

تش البيانات اخلا ة باملؤشرات التيتمينية دا:
• از دــا عــد املــؤما علــيةم اأ ــحاب املعاشــات ااملســتحقني مــا  463803عــام
 2010دا  514353عام  2013بنسـبة زدـا ة تصـا %10.9ج ابلـا عـد املـؤما
عليةم ما  308851عـام  2010دا  340012عـام  2013بنسـبة زدـا ة %9.2
ما دمجاخ عد املؤما عليةم اأ حاب املعاشات ااملستحقني.
• شةدت الفتـرة  2013-2010تزادـد عـد أ ـحاب املعاشـات مـا  89438لتصـا
 107511بنسبة زدا ة  %20.2خالل تلك الفترةج د احل تلـك تزادـد املسـتحقني
ما األقاما ااألاال اغ تلـك علـى حلافـة املسـت دات التيتمينيـة سـ اء للعـاملني لـد
ات عما أا العاملني حلساهبم اخلاص أا العسكردني.
• حتقي املس تةدف ما نظام التيتمينات اال تماعية ل اخلتة اإليائيـة مت سـتة األ ـا
للسن ات ()2014/2013-2011/2010ج تيث قفع السق األعلـى للمرتـ
32/42

16-00296

CEDAW/C/KWT/5

اخلاضع للتيتمني األساسي ما . 1250ك دا . 1500كج ازدا ة املعـا التكميلـي
ل تدا .%67
املا ة ( )12
ل ميــدان الرعادــة الصــحية تقــدم الدالــة خــدمالا ل مراحلــز الرعادــة األاليــة للجميــع
بدان متييز ل حلافة العيا ات شـاملة عيـا ات طـ العائلـة االتف لـة ااألم مـة اتعزدـز الصـحة
ااألسنان االصـحة ال قائيـة االصـحة العامـة اعيـا ات التصـدي للتـدخني اللسـمنة ااألمـراض
املزمنة اعيا ات التفا السـليم اعيـا ات السـكر االعيـا ات النفسـية القردبـة مـا املنـازل اانـا
للم ـ اطنني ابيتســعاق قمزدــة ال تتعــد  3االقات ( دنــاق ااتــد) لل افــددا شــاملة الكش ـ
التيب الشاما ااملش قة التبية االتحاليا املنيربدة املبدئية ااألشعة السينية االعالج التيب.
اتعر هذه العيا ات السالفة الذحلر بالكش املنتظم االداقي علـى األطفـال االكبـاق
اتثقيــ األهــاخ بشــا األمــ ق الصــحية االنفســية ااال تماعيــة املتعلقــة بالصــحة ااملدعمــة
باملتب عات التثقيفية ااسائا التثقي املرئي بقاعات االنتظاق.
حلما تقدم الدالة ل مراحلز األم مة االتف لة خدمات تنظيم األسرة االت عيـة الالزمـة
ل اال تغذدة األم احلاما اتغذدة التفا الرضيع اتشجيع الرضاعة التبيعية حلما تقدمةا
أدضــا ل عيــا ات تعزدــز الصــحة اعيــا ات التفــا الســليم .اقــد قاعــت الدالــة املــرأة
العاملة ف فرت هـذه اخلـدمات ل العيـا ات املسـائية حلمـا أ ـبحت الكـث مـا مراحلـز الرعادـة
األالية تعما تا الساعة  12ليال باإلضافة اا عد منةا دعما على مداق الساعة.
اعند الـ ال ة فـان خدمـة اإلسـعاف التـيب اانيـة للجميـع اتقـدم مستشـفيات الدالـة
اخلــدمات للمــرأة اانــا س ـ اء حلانــت ال ـ ال ة طبيعيــة أا بعمليــة قيصــردة فةــي اانــا للجميــع
ابرسـ م دنــاقدا فقـط ( 7االقات) عنــد الـدخ ل لل افــددا شـاملة العــالج التـيب (الـ ال ة)
االتمردحل االتحاليا املنيربدة األساسية ااإلقامة اال بات ااأل ادة.
املا ة ( )13
انتالق ـًا مــا املبــا ئ الراســنية الــه قــام عليةــا اجملتمــع الك ـ ده أةةــا مبــدأ التكافــا
اال تمــاعي اهـ مبــدأ متتــد ــذاقه دا نشــيتة هــذا اجملتمــعج فقــد أ ــدقت الدالــة منــذ بدادــة
احلرحلة التشردعية القان نية ققم ( )9لسنة  1962ل شيتن املساعدات العامة ليجد حلـا حلـ ده
ل حلن الدالـة ضـمانًا اأمانـًا مـا ن ائـ الـزماج مث تابعـت تلـك با ـداق القـان ن ققـم ()5
لسنة  1968ليعا مـا تكشـ عنـه القـان ن السـاب مـا ثغـراتج تـال تلـك ـداق املرسـ م
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بقـان ن ققــم  22لســنة  1978ل شـيتن املســاعدات العامــةج احلـان تخــر هــذه املرا عــات
التشردعية ه القان ن ققم  12لسنة  . 2011تيث ضمنه املشرع ق اعد اضـ ابط مـنم
املساعدات ليسر ااألفرا الكـ دتيني  .اقـد ـاء هـذا القـان ن ليغتـي األختـاق الرئيسـية
الا تتعرض هلا األسرة الك دتية بصفة عامـة ال صـ ن تقـ ق املـرأة الك دتيـة ل هـذا اجملـال
بصفة خا ة اتلك على النح التاخ:
أ-

فقد العائا حلما ل تالة األقاما ااألدتام.

ب  -مرض العائا أا عجزه.
ج  -عجــز العائــا ما دـاً عــا م ا ةــة نفقاتــه اخلا ــة حلمــا ل تالــة العــا ز ما دـًا
اأسر املسج نني.
 تاالت خا ة أخر مثـا النكبـات الـه تصـي أسـر ال تقـع ضـما الفئـاتاملستحقة للمساعدة.
اقد أ از القان ن املذحل ق تقردر دعانات دضافية ليسـر ااألفـرا مل ا ةـة أعبـاء معينـة
أا حتقيقاً ألغراض ا تماعية غ ما تحلر سابقاً.
عــالاة علــى مــا تقــدم فــان األ ةــزة املعنيــة بالدالــة ممثلــة بـ زاقة الشــئ ن اال تماعيــة
االعماج تقـ م بتقـدهت املسـاعدة املا دـة للمـ اطنني ممـا تسـتدعي أاضـاعةم تقـدهت مع نـة هلـمج
اديت هذا انتالقاً ما ترص الة الك دت على ت ف احليـاة املعيشـية الكرميـة ليسـر ااألفـرا
الــذدا تعجــز دمكانيــالم عــا ال فــاء باتتيا ــالم ابصــفة خا ــة األقامــا ااملتلقــاتج حلمــا
تر ت الدالة على تت در نظام املساعدات العامة ا دكفـا احلـد األ ىن للعـيو الكـرهت افقـا
للمــتغ ات االقتصــا دة اتقلبــات األســعاق االتضــنيم االقتصــا ي ــا دتناســ مــع املســت
املعيشي املرغ بج تيث تغفا الدالة ل الزدا ات اله تقرقهـا ل خـا الفـر لتمتـد دا
شــرظة املســتفيددا مــا املســاعدة العامــة  .تــا بلغــت مــداها افقــا ليخــر مرا عــة تشــردعية
ااملتمثلـة باملرسـ م ققـم  23لســنة  2013بشـيتن اســتحقاق اتقـددر اقبــط املسـاعدات العامــة
لتصــا دا . 559ك (أي مــا دعــا ل  1800االق أمردكــي شــةردا) بالنســبة للفــر األال ل
ليســرة  .ا ــا ال دتجــااز . 1300ك (أي  4000االق أمردكــي شــةردا) ليســرة حلكــا
اتلــك س ـ عــد أفرا هــا .فقــد بلــا ام ـ ع مــا تنفقــه الدالــة حلمســاعدات عامــة خــالل
عام  2014حل ده) ا دنحصر اهتمام املشرع ل املرس م تن البيان بتحددد قيمـة املسـاعدة
علــى النحـ املتقــدم  .بــا قــام بت ســيع شــرظة املســتفيددا منــةا لتشــما علــى ا ــه اخلصـ ص
الفئات التالية:
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 األقملـة اهــي حلـا ســيدة تـ ل زا ةــا ا تتــزاجج ااملتلقـة اهــي حلـا ســيدة أهنــتعــدلا الشــرعية مــا زااج بــدخ ل أا خلــ ة شــرعية ــحيحة امنحــت املســاعدة
هذا املرس م لكا زا ة سجني اأبناءها اتعتـرب حلـا زا ـة أسـرة مسـتقلة ل
تقــددر املســاعداتج احلــذلك للبنــت غ ـ املتزا ــة مــا جتــاازت الثامنــة عشــرة عام ـًا
اليس هلا عائا اما بلغت اخلامسة االثالثني ا تتجااز الستني الـ حلـان هلـا عائـا.
ااملــرأة املتزا ــة مــا غ ـ حل ـ دهج ااملــرأة الك دتيــة املتزا ــة االــه بلغــت  55ســنة
ميال دة ما دثبت ا مصدق خـا خـاص هبـاج احلـا تلـك مزادـا منحـت للمـرأة
الك دتية ل اال املساعدة العامة.
فيما دتعل بالفئات اله حتتاج دا قعادة خا ـة مثـا املسـنني ااملعـاقني ادسـري تلـك
ال ضع على املرأة الك دتية اديت هذا تنفيـذاً للمـا ة ( )11مـا الدسـت ق االـه نصـت علـى أن
تكفا الدالة املع نة للمـ اطنني ل تالـة الشـيني خة أا املـرض أا العجـز عـا العمـا .اهتمـت
الـة الك دـت مادـة اقعادـة حلبـاق السـاج اأخـذت ل أال دالـا اك انـ الصـحية االنفسـية
ااال تماعية.
 ففي اال قعادة املسـننيج أفـر املشـرع الكـ ده ل القـان ن ققـم ( )11لسـنة 2007اخلاص برعادة املسنني العددد ما املبا ئ اال تماعية ااألطـر التنظيميـة الكفيلـة بتـ ف
أفضــا أا ــه الرعادــة ااحلمادــة اتقــدم الدالــة عمــا ماليــا شــةردا قــدقه( 559دنــاق
حل ده) ا دعا ل 1800االق أمردكي للمسا ما اكنسني الـذي دثبـت تا تـه دليـه
اتلك ما خالل القان ن ققم  2011/12ااخلاص باملساعدات العامة.
 احل ـ ل اال شــتراك ل األنشــتة التراظيــة ااأللعــاب الرداضــية ال مجيــعاحلياة الثقافية.

ان ـ

تقدم ازاقة الشئ ن اال تماعيـة االعمـا امـا خـالل العددـد مـا اإل اقات التابعـة هلـا
العددد مـا اخلـدمات ل اجملـال الثقـال ااال تمـاعي االترفيةـي خا ـة تلـك األنشـتة امل ةـة
للمرأة اتلك ما خالل ما دلي:
د اقة املرأة االتف لة
تتـ ا اإل اقة اضــع السياســات اخلا ــة بتيتهيــا املــرأة الك دتيــة االنــة ض هبــا اد ــراء
البح ـ ث االدقاســات ت ـ ل املشــكالت الــه ت ا ــه املــرأة الك دتيــة ااقتــراح احلل ـ ل املناســبة
امتابعة تنفيذ االتفاقيات اامل اثي العربية االدالية اخلا ة باملرأة اتلبية االتتيا ـات األساسـية
للتف لة عا طرد اضع هذه االتتيا ـات ل ختـط التنميـة االتنسـي مـع مؤسسـات اجملتمـع
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املعنية على الصعيددا احلك مي ااألهلـي لرسـم السياسـات ااضـع بـرام اأنشـتة ااالهتمـام
بداق األسـرة مثـا تنظـيم بـرام ليمةـات لت عيتـةم بـداقهم ل قعادـة األبنـاء اتـ ف مراحلـز
(تــدائ األطفــال) دــتم فيةـا دخ انـ اســتقبال األطفــال حلــذلك تســتقبا األمةــات ملماقســة
األنشــتة املفيــدة حلاخلياطــة االتتردــز االتباعــة  .......اخل حلمــا اتعتــرب احلــدائ اســيلة فعالــة
لت عية األمةات ب سائا الرعادة احلددثة ليطفال اتنمية اعيةم الصحي االثقـال ااال تمـاعي
عا طرد دقشا ها ب سائا التربية احلددثة ادحلسـاهبا خـربات بنـ اتي مبسـتة للتـدب املـزنخ
اتفتم أمامةا تفاقا دددة ل ت خ مسؤاليالا جتاه أسرها اأبنائةا.
د اقة تنمية اجملتمع
• تت ـ ا د اقة تنميــة اجملتمــع التابعــة لقتــاع التنميــة اال تماعيــة اإلشــراف علــى تنفيــذ
السياســــة العامــــة ألنشــــتة مراحلــــز تنميــــة اجملتمــــع اتقــــدهت اخلــــدمات اال تماعيــــة
ااالستشاقات األسردة اله حتتاج دليةا فئات اجملتمـع ادعـدا اتـدقد املـرأة الك دتيـة
اقفـــع حلفاءلـــا ل املةـــا الـــه تناســـبةا االتنســـي مـــع اكمعيـــات التعاانيـــة ل عـــم
اخلدمات اال تماعية اله حتتاج دليةا املنتقة اتعما مراحلز تنميـة اجملتمـع علـى تسـا
استغالل امل اق البشردة ااملا دة املتاتة ل املنـاط خلدمـة املـ اطنني امسـاعدة اجملتمـع
على ال قادة ما املشكالت اال تماعية ادثاقة الـ عي ملشـاقحلة أبنـاء املنتقـة ل العمـا
اال تماعي التت عي خلدمة أنفسةم ل دطاق املشاقحلة الشعبية ا عم التـرابط األسـري
االعالقات بني أفرا ها ااحلفاص على حلياهنا ااتدلا
اخنراط املرأة ل مؤسسات اجملتمع املدين
تعترب مؤسسات اجملتمع املـدين أتـد املنتـددات ملماقسـة األنشـتة اال تماعيـة االثقافيـة
االرداضية اتعما على تنمية الفـر امتكينـه ا تماعيـا امجعيـات النفـع العـام ل الـة الك دـت
هــي األبــرز ل متثيــا هــذا النـ ع مــا املؤسســاتج تيــث بلــا عــد ها  114مؤسســة مشــةرةج
ات ـ تك ـ دا مجعيــات النفــع العــام مكف ـ ل ـ املــا ة  43مــا الدســت ق احلــذلك ت ـ
االنضمام دليةا اتلك بغحل النظر عا اكنسج فال متييز ل تلك بـني الـذحل ق ااإلنـاثج فـاملرأة
مت ا دة ل حلا مجعية ما هذه اكمعيات حلعض عاما افاعا فيةـا تيـث دـتم تشـكيا كـان
نس دة ل تلك اكمعيات تعر بتنظيم الفعاليات اال تماعية االثقافية االرداضية للمرأة.
اناهيك عا ا العشرات ما اللجان النس دة ل خمتل مجعيات النفـع العـامج فقـد
دشةاق عـد ( )7مجعيـات اأنددـة خا ـة بـاملرأة باإلضـافة دا احتـا دضـم تلـك اكمعيـاتج
دعمل ن اتمعني امنفر دا على متكني املرأة ا تماعيا االدفاع عا مصاحلةا.
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حلما أن الدالة ال متيز بني الر ا ااملرأة ل تقةا ل احلص ل علـى القـراض املصـرفية
االره ن ما است فت شراط احلص ل على تلك شيتهنا شيتن الر ا.
املا ة ( )14
ال ت د ل الة الك دـت منـاط قدفيـة اأخـري غـ قدفيـة نظـرًا للتتـ ق احلضـاقي
االتقدم ل اجملاالت اإلنسانية حلافة.
املا ة ( )15
ســاا الدســت ق الك ـ ده بــني مجيــع املـ اطنني أمــام القــان ن ل احلق ـ ق اال ا بــاتج
لذلك اءت الق انني الك دتية ملتزمة بتلك املبا ئ فعلـى سـبيا املثـال أحلـد القـان ن ققـم 16
لسنة  1960اخلاص با داق قان ن اكزاء على مبدأ املسـاااة ل تتبيـ أتكامـه تيـث نصـت
املا ة  11على سردان أتكامه على حلا شنيص درتك ل دقليم الك دـت رميـة مـا اكـرائم
املنص ص عليةا فيهج حلما دُتب مبدأ املساااة ل تقلد ال دائ العامة االعمـا اتردـة اختيـاقه
ااحل ل التعليم االرعادة الصحية ااالنتقال ااإلقامة ااختيـاق مكـان السـكا اغ هـاج حلـذلك
تظرت املـا ة  31مـا الدسـت ق القـبحل علـى دنسـان أا تبسـه أا تفتيشـه أا حتددـد دقامتـه أا
تقييد تردته ل اإلقامة أا التنقا دال اف القان ن.
 أما بالنسبة للحق ق ال اق ة ل الفقـرة  2مـا املـا ة  15مـا االتفاقيـة االـه مـا بينـةامنم املرأة أهلية قان نية مماثلة ألهلية الر ـا فـان أتكـام القـان ن املـدين ـاءت متفقـة
مع تلك املبا ئ امقرقة أن شنيصـية اإلنسـان تبـدأ بتمـام اال تـه تيـًا اتنتـةي ب فاتـه
(املا ة  9ما القان ن املدين) انص أدضاً ل ما ته ققم  84على أن حلـا شـنيص أهـا
للتعاقد ما دقرق القان ن عدم أهليته أا دنتقص منةا.
 ابينــت املــا ة  96مــا القــان ن املــدين أن حلــا شــنيص بلــا ســا الرشــد دكـ ن حلامــااألهلية أل اء التصرفات القان نيةج اسا الرشد تس القـان ن هـي دتـد اعشـران
سنة ميال دة حلاملـةج ادسـتمر مـا بلـا سـا الرشـد مكتمـا األهليـة مـا دتـرأ عليةـا
عاقض يخا هبا.
 ادتضــم مــا هــذا أن أتكــام القــان ن املــدين قــد ــاءت عامــة ااــر ة ان أدــة تفرقــةأا متييــز بــني الر ــا ااملــرأة حلمــا تتضــما أدــة قي ـ علــى األهليــة القان نيــة للمــرأة
بسب الزااج أا لة القرىب اما مث دتا بلغت املرأة سا الرشد تس القـان ن فةـي
متلك حلافة احلق ق االتصرفات القان نية اله قرقها القان ن املدين اغـ ه مـا القـ انني
16-00296

37/42

CEDAW/C/KWT/5

النافذة حلما متلك د اقة أم اهلا اأمالحلةا اشـؤاهنا اخلا ـة ان قيـد أا شـرط ظـد أا
ظ ل ان أهليتةا ل تلك.
 ادــنظم د ــراءات التقاضــي أمــام ا ــاحلم الك دتيــة علــى اخــتالف ق الــا القــان نققــم  38لســنة  1980اخلــاص با ــداق قــان ن املرافعــات املدنيــة االتجاقدــة االقــان ن
ققم  17لسنة  1960اخلاص با داق قان ن اإل راءات اا احلمات اكزائيـة االلـذان
تسري أتكامةا على مجيع املتقاضني ال فرق ل تلك بني الر ال االنساء.
ادمياناً ما اجملتمع الـداخ هبـذا الـداق اضـعت العددـد مـا االتفاقيـات الـه تضـما هلـا
احلق ق ااملق مات األساسية الالزمةج االه منةا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد
املـــرأة الـــه أقرلـــا اكمعيـــة العامـــة ليمـــم املتحـــدة ل  18حلـــان ن األال /دســـمرب 1979ج
اتضمنت هذه االتفاقية مجلة ما امل ا الـ ه حتظـر امتنـع احتـرم أي شـكا مـا أشـكال التمييـز
العنصـري أا التقييــد حلردالـا اتق قةــا أا تـا مــا ظــبط أا دضـع مــا قـدقالا علــى التمتــع
باحلق ق اله تكفلةا هلا االتفاقية.
اعنيت الة الك دت ق ق املرأة الك دتية عنادـة حلـب ةج فعملـت اهـدة علـى تلبيـة
متتلبالا لضمان متتعةا بكافة احلق ق ااملق مات اله تؤما هلا تياة حلرمية امشـاقحلة فاعلـة ل
بناء اجملتمع الك دهج فقد انضـمت الـة الك دـت التفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز
ضد املرأة ـ املرسـ م األمـ ي ققـم  24لسـنة 1994ج حلمـا أن تك مـة الـة الك دـت
تضــم عــدة ازدــراتج اتقلــدت املــرأة حلــذلك منا ـ قيا دــة هامــة بــال زاقات املنيتلفــة حلمــا
حلللت ة الدالة ا تفعيا تق ق املرأة ص هلا على عدة مقاعد جمللس األمة الك ده.
حلما هنضت مؤسسات الة الك دت ل عم مشاقحلة املرأة ل سلك القضـاءج اعليـه
أ ـدق اجمللـس األعلـى للقضـاء الكـ ده قـراقه ققـم  2013/14بتـاقدخ  20أداق/مـاد 2013
بقب ل عد  22امرأة متقدمة ما أ ا  62مقب الً .فيمـر املتقـدم ن املقب لـ ن بـداقة تدقدبيـة
ل معةد الك دـت للدقاسـات القضـائية االقان نيـة للعمـا فيمـا بعـد ل النيابـة العامـة االقضـاء
الك ـ ده .اتســبما اق ل قــراق اجمللــس األعلــى للقضــاء ققــم 2000/10/22ج ال دنقــا أا
درقى للعما بدق ة نام عام أا قئيس نيابة (أ) دال ما أمضى ل العمـا القضـائي مـدة ال تقـا
عا فس سن اتج مما ددل على تتمية عما عض النيابة العامة قاضياً.
اعليه فان املرأة تتمتع بداق حلب اأساسي ل تيـاة اجملتمـع الكـ دهج فلقـد تباهـا ا
اميزها يـزة األم مـةج ا عـا فيةـا مـا املق مـات اكسـددة االنفسـية مـا دؤهلـةا ل الظـراف
املناسبة ألن تك ن تاضنة امربيةج امعلمة ل اقت ااتدج اأخذ اق املرأة دتت ق ادنم مـا
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عصر دا عصر تا ا لت دا ما هي عليه اآلن ل عصـرنا احلـددثج فيت ـبحت تتقلـد أعلـى
اتضتلع باملةام اكسام ادع ل عليةا ل أم ق حلث ة.
املنا
ادكفا الدست ق االقان ن تردة التنقـا ااختيـاق نـا السـكا ااإلقامـة للر ـا ااملـرأة
على الس اءج تيث ال تفـرض القـ انني الك دتيـة قيـ ًا علـى ترحلـة الشـنيص بسـب اكـنسج
ال سيما بعد تكم ا كمة الدست قدة ل التعـا ققـم ( )56لسـنة  2008الـذي تضـما دقـراق
تـ املــرأة ل التنقــا اتلــك بالغــاء املــا ة ( )15مــا القــان ن ققــم ( )11لســنة  1962بشــيتن
ازات السفر املعدل بالقان ن ققم ( )105لسنة 1994ج االـه ال جتيـز مـنم الزا ـة ـ از
سفر مستقا دال افقة الزاجج احلـذلك األتكـام القضـائية الصـا قة الـه تبـيم للمـرأة جتددـد
أاقاقةــا الرمسيــة ان م افقــة الــزاجج ممــا دكــرس املســاااة بــني الر ــا ااملــرأة ل اســتنيراج
األاقاق الرمسية ل مماقسة ت التنقا.
حلمــا قاعــت الق ـ انني الك دتيــة عــدم التمييــز علــى أســاس اكــنس فيمــا دتعل ـ تردــة
األشنياص ل اختياق نا سكناهم ادقامتةم اتلك افقًا للقان ن املـدين ( )1980/67اقـان ن
دجياق العقاقات ( )1978/35اقان ن دقامة األ ان (.)1959/17
(املا حلان الدست ق جييز تقييد تردة اإلقامة افقًا للقان ن فقـد ـدق املرسـ م بالقـان ن
ققــم  125لســنة  1992بشــيتن تظــر دســكان غ ـ العــائالت ل بعــحل املنــاط الســكنيةج
دتترق ملنع املرأة ما السكا).
املا ة ( )16
اءت أتكام القان ن املدين عامة ااـر ة ان أدـة تفرقـة أا متييـز بـني الر ـا ااملـرأة
حلما تتضما أدة قي علـى األهليـة القان نيـة للمـرأة بسـب الـزااج أا ـلة القـرىب امـا مث
دتا بلغت املرأة سا الرشد تس القان ن فةي متلك حلافـة احلقـ ق االتصـرفات القان نيـة الـه
قرقهــا القــان ن املــدين اغ ـ ه مــا الق ـ انني النافــذةج حلمــا متلــك ت ـ د اقة أم اهلــا اأمالحلةــا
اشؤاهنا اخلا ة ان قيد أا شرط ظد أا ظ ل ان أهليتةا ل تلك.
أما بالنسبة للنيالفات اله تنشيت بـني األزااج فـان نكمـة األسـرة هـي اكةـة املنيتصـة
بالفصا ل هذا الن ع ما القضادا طبقاً للقان ن ققم  12لسنة  2015بانشاء نكمـة األسـرةج
ادتب ـ ل هــذا الشــيتن قــان ن األت ـ ال الشنيصــية ققــم  51لســنة  1984الــذي دــنظم حلافــة
الق اعــد املتعلقــة بــالزااج االتــالق االنفقــة ااحلضــانة ااملـ اث اال ــية اغ هــا مــا املســائا
املتعلقة باألت ال الشنيصية.
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أمــا وص ـ ص املســائا املتعلقــة بــالزااج فينظمةــا ل الــة الك دــت قــان ن األت ـ ال
الشنيصية الذي أعتى املرأة احلـ ل اختيـاق الـزاج اعـدم عقـد الـزااج دال بالرضـا تيـث أن
اختياق املرأة لزا ةا ه أمر ثابـت ل الشـرع الـيس لـيب أن جيـرب ابنتـه علـى الـزااجج فحـ
االختيـاق االرضـا قا ـر علـى العاقــددا فقـط الـزاج االزا ـة اهــذا مـا نـص عليـه ــراتة ل
قان ن األت ال الشنيصية.
حلما دق قان ن ققم  31لسنة  2008بشيتن الفحص التيب للراغبني ل الـزااج قبـا
دمتام الزااج اله تفيد خل هم مـا األمـراض املعددـة اال قاثيـة الـه دصـدق بتحددـدها قـراق مـا
ازدر الصحةج ادثبت تلـك بشـةا ة ـحية دـبني فيةـا أن الـزااج تمـاج احتـد فتـرة ـالتية
الشةا ة ستة أشةر مـا تـاقدخ اإل ـداق .اال جيـ ز للمـيتتان دبـرام عقـد الـزااج حلمـا ال جيـ ز
ألي ةة ت ثيقه دال بعد تقدهت الشةا ة فان حلانت النتيجة الزااج غ تما أقفـ معةمـا دقـراق
ما الترفني بعلمةما ام افقتةما على دمتام عقد النكاح.
اتــد قــان ن األت ـ ال الشنيصــية ســا الــزااج  15ســنة للفتــاة ا 17ســنة للفــاج
حلما منع القان ن ت ثي عقد الزااج ل السجالت الرمسية أا التصدد عليةا دتا قـا السـا عـا
تلك اقت الت ثي ج اتد القان ن سا الزااج اأشترط لت افر أهليـة الـزااج العقـاج االبلـ غج
االكفاءة بني الزا نيج االتناس ل السا الذي دعترب تقاً للزا ة اتدها.
اأعتى قان ن األت ال الشنيصـية ققـم  51لسـنة  1984للمـرأة العددـد مـا احلقـ ق
ااملسؤاليات فبعد دبرام عقد الزااج ظ للمرأة أن تتال ةر امسـكا حلمـا ظـ هلـا النفقـة
علـــى زا ةـــا سـ ـ تـــال الـــزاج اهلـــا أن تتلـ ـ النفقـــة ل تالـــة امتنـــاع الـــزاج عـــا
اإلنفاق عليةا.
املـرأة ل التـالق أا فسـخ العقـد فقـد أقـر القـان ن للمـرأة احلـ ل
أما فيما دتعل
طل التفرد للضرق أا للغيبة افقاً لنص ص امل ا ما  126تا .138
ادتضم مما تقدم ما نص ص أن للمـرأة أن تلجـيت للقضـاء لتتليقةـا مـا زا ةـا دتا مـا
استحالت العشرة بينة ما حلذلك هلـا احلـ ل أن تتلـ التتليـ دتا امتنـع الـزاج عـا اإلنفـاق
عليةا الـيس لـه مـال دـاهر ا دثبـت دعسـاقهج ففـي هـذه احلالـة ميةـا القاضـي الـزاج بعـحل
ال قت ليؤ ي النفقة دن دؤ هاج فللزا ة احل أن تتل التتلي .
حلما أنه ظـ للمـرأة ل الشـردعة اإلسـالمية طلـ اخللـع  -التـالق  -سـ اء ل تـال
ال فــاة أا ل تــال اخلصــام اهــذا أمــر د ــازة القــان ن تســ الشــردعة اإلســالمية حلمــا ل
املا ة ( )111ما قان ن األت ال الشنيصية بشيتن اخللع اله نصت على أن:
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أ  -اخللــع هــ طــالق الــزاج زا تــه نظ ـ عــ ض تراضــيا عليــه بلفــل اخللــعج
أا التالق أا املربأةج أا ما ل معناها.
ب  -اال ميلك اخللع غ الزا ني أا ما د حلالنه).
أمـــا فيمـــا دتعلــ ـ ـ املـــرأة ل تضـــانة أطفاهلـــا فقـــد نظـــم القـــان ن هـــذا احلـ ـ ل
امل ـ ا 199-189ج فقــد قــرقت املــا ة  189احلضــانة لــيم مث ألمةــا ادن علــت مث للنيالــة مث
خلالــة األم مث عمــة األم مث اكــدة لــيب مث العمــة مث عمــة األب مث خالــة األب مث بنــت األخــت
بتقدهت الشقيقة ليم مث ليب.
فان مجيع األتكام املشاق دليةا أعاله تر ع دا الشـردعة اإلسـالمية االـه تعـد املصـدق
الرئيسي للتشردع طبقاً للما ة الثانية ما ست ق الة الك دت االه نصت علـى أن (االشـردعة
اإلسالمية مصدق قئيسي للتشردعج دا الدالة اإلسالم).
ال شرح املا ة الثانية ما الدست ق الك دهج أشاقت املذحلرة التفسـ دة لدسـت ق الـة
الك دتج دا أن هذه املا ة تق عند تد النص على أن " دا الدالة اإلسـالم"ج بـا نصـت
حلذلك على أن الشـردعة اإلسـالمية  -عـر الفقـه اإلسـالمي  -مصـدق قئيسـي للتشـردعج ال
اضع النص هبـذه الصـيغة ت يـه للمشـرع ا ةـة دسـالمية أساسـية ان منعـه مـا اسـتحداث
أتكــام مــا مصــا ق أخــر ل أمــ ق دضــع الفقــه اإلســالمي تكمــًا هلــاج أا دكــ ن مــا
املستحسا تت در األتكام ل شيتهنا متاشياً مع ضراقات التتـ ق التبيعـي علـى مـر الـزماج بـا
دن ل النص ما دسمم مـثالً باألخـذ بـالق انني اكزائيـة احلددثـة مـع ا ـ احلـدا ل الشـردعة
اإلسالميةج احلا تلك مـا حلـان ليسـتقيم لـ قيـا ”االشـردعة اإلسـالمية هـي املصـدق الرئيسـي
للتشردع“ ج دت أن مقتضى هذا النصج عدم ـ از األخـذ عـا مصـدق تخـر ل أي أمـر اا ةتـه
الشردعة كم مما قد د قع املشرع ل ترج بالا دتا ما محلته الضـراقات العمليـة علـى التمةـا
ل التــزام قأي الفقــه الشــرعي ل بعــحل األم ـ ق اوا ــة ل مثــا نظــم الشــرحلاتج االتــيتمنيج
االبن كج االقراضج ااحلدا ج اما دليةا.
اأنــه دالتــل هبــذا اخلص ـ ص مــا الــنص الـ اق بالدســت ق  -اقــد قــرق أن ”الشــردعة
اإلسالمية مصدق قئيسي للتشردع“ج ديا ظما املشرع أمانة األخذ بيتتكام الشـردعة اإلسـالمية
ما اسعه تلكج اددع ه دا هذا النة ع ة ـرظة ااضـحةج امـا مث ال مينـع الـنص املـذحل ق
ما األخذج عا ال أا ت الج باألتكام الشرعية حلاملة ال حلا األم ق دتا قأ املشرع تلك.
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اعلى تلك فانه دبني أن املشرع الك ده دقع على عاتقـه االلتـزام باألتكـام الشـرعيةج
اأنه جي ز للمشرع الك ده استحداث أتكام تشـردعية مـا مصـا ق أخـر ج اتلـك ل األمـ ق
اله دضع الفقه اإلسالمي تكماً هلا.
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