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أوالا  -مقدمة
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تنفيـ ـ ـ ــذا لما نص ـ ـ ـ ـ عليه المادة ( )18الفقرة (ب) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

-2

أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،وتسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها،

المرأة ،تتشرف دولة الكوي

تقديم تقريرها الدوري السادس.

تولي دولة الكوي

مس ـ ـ ــتندة في ذلك إلى إرث حض ـ ـ ــاري كبير ،جعل

االرتقاء بحقوق اإلنس ـ ـ ــان نهجا ثابتا ال يتزعزع بالرغم من

التحديات والمعوقات الكبيرة التي تفرضها الظروف اإلقليمية والتحوالت التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.
-3

قدم

تقري ار إلى اللجنة المعنية بالقض ــاء على التمييز ض ــد المرأة بتاريخ ،2019/8/2

دولة الكوي

بموجب الوثيقة رقم  CEDAW/C/KWT/CO/5/Add.1والتي تتضـ ـ ـ ــمن المعلومات الخاصـ ـ ـ ــة بالخطوات

التي اتخذتها الدولة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات ( 13 ،29ب)( 47 ،ب) من المالحظات الختامية.

ثانيا  -منهجــية إعــدا التقـــريـر
-4

أعد هذا التقرير اللجنة الوطنية الدائمة إلعداد التقارير ومتابعة التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بحقوق

اإلنس ـ ــان التي ت أرس ـ ــها و ازرة الخارجية وتض ـ ــم كافة الجهات الحكومية المعنية ،كما أجرينا عملية تش ـ ــاورية مع

الــديوان الوطني لحقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ومنظمــات المجتمع المــدني عنــد إعــداد هــذا التقرير ،حيـ

عمل ـ

اللجنــة

الوطنية على تجميع المعلومات والبيانات الواردة من جميع الجهات المختص ـ ــة ود ارس ـ ــتها وص ـ ــياغتها في هذا

التقرير للرد على المالحظات الختامية مع توضيح التقدم المحرز في هذا الشأن.
• التوصية رقم (:)9
-5

إن التحفظ حق مقرر بمقتضـ ـ ـ ـ ـ ــى المادة ( )51من االتفاقية التي أجازت التحفظ للدول وبمقتضـ ـ ـ ـ ـ ــى

القانون الدولي العام ،وهو أمر سـيادي يؤخذ بعين االعتبار ظروف كل دولة وقوانينها ،وذلك تسـهيال لتصـديق
الدولة على االتفاقية ،ترى دولة الكوي

بأن التحفظ ال زال قائما.

• التوصية رقم (:)11
-6

يهتم معهد الكوي

للد ارسـات القضـائية والقانونية بتأهيل وإعداد الكوادر القضـائية من السـادة القضـاة

وأعض ــاء النيابة العامة ،قدم المعهد دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنس ــان بالتعاون مع المفوض ــية الس ــامية

لحقوق اإلنسـ ــان ،تهدف هذه الدورات الطالع السـ ــادة القضـ ــاة وأعضـ ــاء النيابة العامة بدور االتفاقيات الدولية
لحقوق اإلنسان ومدى تطبيقها على الصعيد الوطني.
-7

تعتبر هـذه الـدورات أولى م ارحـل لمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع متكـامـل يهـدف إلى إدمـا مـادة القـانون الـدولي لحقوق

اإلنســان في المنها التدريبي لمعهد الكوي

للد ارســات القضــائية والقانونية ،وذلك لتأهيل القضــاة حول القانون

الدولي لحقوق اإلنسـ ـ ـ ــان واآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسـ ـ ـ ــان حتى يتمكن المعهد من االسـ ـ ـ ــتعانة بهم في
تدريب المنتسـبين إليه مسـتقبال ،وكنتا لهذه الدورات التأسـيسـية تم تخريج سـبعة من أعضـاء السـلطة القضـائية

كمدربين في مجال حقوق اإلنسان.
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• التوصية رقم (:)13
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أن انضـمام دولة الكوي

إلى اتفاقية القضـاء على جميع أشـكال التمييز ضـد المرأة بموجب المرسـوم

األميري رقم  24لســنة  ،1994وحي أن االتفاقيات التي تُصــدق عليها دولة الكوي
جزء ال يتج أز من التشريعات الكويتية الوطنية لاللتزام بأحكامها استنادا إلى نص المادة ( )70من دستور دولة
تصــبح من تاريخ نفاذها

الكوي  ،بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها.
-9

كما أرسـ

المادة رقم ( )29من الدسـتور المبدأ العام في مناهضـة العنصـرية ،حين رسـخ

قواعد وأطر المسـ ـ ــاواة ومناهضـ ـ ــة التمييز وإعالء الكرامة اإلنسـ ـ ــانية ،حي

نص ـ ـ ـ

وأسـسـ

على أن ”الناس س ـ ـ ـواسـ ـ ــية

في الكرامة اإلنس ــانية وهم متس ــاوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينهم في ذلك بس ــبب

الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين“.
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وجاءت المادة رقم ( )7من الدسـ ـ ـ ـ ــتور الكويتي ،لتنص على أن ”العدل والحرية والمسـ ـ ـ ـ ــاواة دعامات
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وتعزي از للمسـ ــاواة بين الرجل والمرأة ،فقد أسـ ــتخدم المشـ ــرع الدسـ ــتوري صـ ــيغة عامة للمكلفين بأحكامه

المجتمع ،والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين“.

دون أدنى تفرقة بين األجناس أو األلوان أو األديان أو حتى اللغات.
• التوصية رقم (:)15
(أ)
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إن دستور دولة الكوي

يحظر التمييز كما هو موضح بالرد على التوصية السابقة رقم (.)13

(ب)
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أن قانون األحوال الشــخصــية رقم  51لســنة  1984وتعديالته مســتمد من أحكام الش ـريعة اإلســالمية

والتي تعد المصـ ـ ـ ــدر الرئيسـ ـ ـ ــي للتشـ ـ ـ ـريع طبقا للمادة الثانية من دسـ ـ ـ ــتور دولة الكوي

(الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع ،دين الدولة اإلسالم).
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أشـارت المذكرة التفسـيرية لدسـتور دولة الكوي

على أن ”دين الدولة اإلسـ ــالم“ بل نصـ ـ

والتي نصـ ـ ـ ـ

على أن

إلى أن هذه المادة الثانية منه لم تقف عند حد النص

كذلك على أن الشـ ـريعة اإلسـ ــالمية مصـ ــدر رئيسـ ــي للتشـ ـريع ،وفي

وضع النص بهذه الصيغة وجهة إسالمية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور

لم يض ـ ـ ــع الفقه اإلس ـ ـ ــالمي لها حكما ،أو أن يكون من المس ـ ـ ــتحس ـ ـ ــن تطوير األحكام في ش ـ ـ ــأنها تماش ـ ـ ــيا مع
ضــرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ،بل إن في النص ما يســمح مثال باألخذ بالقوانين الجزائية الحديثة

مع وجود الحدود في الشـريعة اإلسـالمية ،وكل ذلك ما كان ليسـتييم لو قيل ”والشـريعة اإلسـالمية هي المصـدر
الرئيس ــي للتش ـريع“ إذ أن مقتض ــى هذا النص عدم جواز األخذ عن مص ــدر آخر في أي أمر واجهته الش ـريعة
بحكم مما قد يوقع المشـ ـ ـ ـ ــرع في حر بالغ إذا ما حملته الضـ ـ ـ ـ ــرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه

الشـ ــرعي في بعض األمور وبخاصـ ــة في مثل نظم الشـ ــركات والتأمين ،والبنوك ،والقروض والحدود وما إليها،

يتض ـ ــح أن المش ـ ــرع الكويتي يقع على عاتقه االلتزام باألحكام الش ـ ــر ية ،وأنه يجوز للمش ـ ــرع اس ـ ــتحداث أحكام

تشريعية من مصادر أخرى وذلك في األمور التي لم يضع الفقه اإلسالمي حكما لها.
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ولما كان

وجه الخصـ ـ ـ ـ ــو

جميع المواد المش ـ ــار إليها أعاله هي أمور قد نظم

أحكامها الشـ ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية على

مثل (تعريف الزوا  -أهلية الزوا  -سـ ـ ـ ـ ــن الزوا – النفقة – الطالق – الخلع  -الفرقة

بالقضاء  -سقوط الحضانة) فمن غير الجائز إلغاء تلك المواد.

(ج)
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وفي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاق االدعـاءات بمـا تمثلـه العقوبـة المنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

عليهـا في المـادة  153من قـانون الجزاء

رقم  16لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  1960للجـاني من عـدم مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة في بين منح ذلـك التخفيف للرجـل دون المرأة فـننـه ينبغي

التوض ـ ـ ـ ــيح أن هذا العذر المخفف للعقوبة ليس مطلقا في كافة األحوال ،بل يجب أن يتوافر إلى جانب أركان

القتل العمدي ثالثة شروط هي:
الشرط األول (صفة الجاني):
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بأن تقع عملية القتل من زو المرأة الزانية ،وقد مد المشـ ـ ـ ــرع نطاق التخفيف إلى األب واألخ واالبن

لعلة متوافرة بالنسبة إلى كل منهم كما هي متوافرة للزو في فعل المرأة الزانية من فعل يتعلق بانتهاك عرضهم
وشرفهم وما له من أثر جلل في نفوسهم.

الشرط الثاني (مفاجأة المرأة الزانية في حالة تلبس بالزنا):
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يقصـ ـ ـ ـ ــد بذلك أن يكون الزو أو األب أو األخ أو االبن قد فوجئ بفعل الزنا ،ويقصـ ـ ـ ـ ــد من هذا أن

مـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـده في الواقع (ارتكـاب الزنـا) جـاء مخـالفـا لمـا كـان يعتقـده بحفظ المرأة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء كـانـ

(الزوجـة ،األم،

األخ  ،االبنة) لعرضــه ،عندئذ تتحقق علة التخفيف ،وهي االنفعال النفســي الذي تثيره هذه المفاجأة ،ويقصــد
بالتلبس بالزنا هنا مشـ ـ ـ ـ ــاهدة المرأة الزانية في ظروف ال تجعل مجاال للشـ ـ ـ ـ ــك عقال في أن الجريمة قد ارتكب

فعال ،أو على وشـ ــك الوقوع ،ومقتضـ ــى ذلك أن يكون الزو أو األب أو األخ أو االبن قد شـ ــاهد حالة التلبس
بنفسـ ـ ـ ـ ـ ــه ،فال يغني عن ذلك أن يكون غيره هو الذي شـ ـ ـ ـ ـ ــاهد تلك الواقعة وأخبره بها أيا كان

صدق أقواله ،ويدخل تحديد توافر حالة التلبس في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.

درجة الثقة في

الشرط الثالث (ارتكاب القتل في الحال):
- 19

اشــترط القانون أن يقع القتل في الحال أي في نفس الوق

فهذا التزامن هو الذي يتفق مع حكمة التخفيف ،حي

الذي شــوهدت فيه الزوجة متلبســة بالزنا،

يعتبر القتل حينئذ رد فعل للثورة التي اجتاح

نفسـ ـ ـ ـ ــية

الزو أو األب أو األخ أو االبن وحــدهم ،وهم فقط الــذين يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيــدون من هــذا العــذر المخفف للعقوبــة دون

غيرهم ،أما إذا اش ـ ــترك معه أحد (لم تتوافر فيه ص ـ ــلة القرابة المذكورة أعاله) في ارتكاب تلك الجريمة فيس ـ ــأل

عن جريمة القتل العمد.
- 20
حي

وتأس ـ ــيس ـ ــا على ما س ـ ــبق فنن المش ـ ــرع الكويتي لم يعفي مرتكب تلك الجريمة من العقاب بل عاقبه،

أنه قد اعتبر مشاهدة حالة الزنا لما لها من آثار نفسية جسيمة على مرتكب تلك الجريمة كظرف مخفف

للعقوبة ،وحدد هذا الظرف المخفف بمجموعة من الضمانات تتمثل في مشاهدة ارتكاب الزنا ،وأال يكون هناك

فاصـ ـ ـ ــل زمني بين المشـ ـ ـ ــاهدة وارتكاب تلك الجريمة ،كما أن المشـ ـ ـ ــرع لم يقضـ ـ ـ ــي بهذا النص حتمية تخفيف

العقوبة على المتهم بل اش ـ ــترط توافر العديد المالبس ـ ــات وترك تحديد تخفيف العقوبة من عدمه للقض ـ ــاء وفق
األدلة والبراهين المطروحة بملف القضية.
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أما بشـ ـ ــأن المطالبة بنلغاء المادة  182من قانون الجزاء رقم  16لسـ ـ ــنة  ،1960نشـ ـ ــير إلى أن تلك
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المادة ال تجبر النسـ ــاء على الزوا حي

أشـ ــترط المشـ ــرع في تلك الحالة موافقة الولي الشـ ــرعي على الزوا ،

كما أنه طبقا ألحكام القانون رقم  51لس ــنة  1984في ش ــأن األحوال الش ــخص ــية فننه يش ــترط في كل األحوال
موافقة المرأة على الزوا  ،وفقا للمادتين ( 28و  )29باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في الزوا البكر.
فيما يتعلق بزوا الخاطف بمن خطفها ال يســتتبعه بالضــرورة عدم معاقبته جنائيا ،حي
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أن المشــرع

قد أش ــترط لعدم تطبيق العقوبة على المتهم في تلك الحالة عقب إتمام الزوا طلب ولي الزوجة عدم معاقبته،

ومفاد ذلك أنه حتى وإن تم الزوا ولم يتقدم ولي الزوجة بطلب لعدم توقيع العقوبة على الخاطف وقع

العقوبة وفق نصو

قانون الجزاء الكويتي رقم  16لسنة  1960المواد (.)183-178

عليه

وفيما يتعلق بنلغاء المادة ( )29من القانون رقم  16لس ـ ـ ــنة  1960نش ـ ـ ــير إلى أن المش ـ ـ ــرع الوطني
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قـد قرن حق التـأديـب بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط التزام حـدود التـأديـب وأن تكون نيتـه متجهـة إلى التهـذيـب فقط ،وال تتعـدى تلـك

الحدود كما أن التأديب وفقا للشـ ـريعة اإلس ــالمية له حدود أن يكون التأديب غير محس ــوس وال مؤلم وال يخلف
آثار ،وإن تعدى هذا األمر تطبق األحكام الواردة في قانون الجزاء رقم  16لسنة .1960

حرصـ ـ ــا لوضـ ـ ــع إطار من الحماية لكافة أفراد األس ـ ـ ـرة من خالل إصـ ـ ــدار قانون للحماية من العنف

- 24

األس ــري رقم  16لس ــنة  ،2020للحفاظ على اس ــتقرارها حي

حر

المش ــرع على تحديد تعريف أفراد األسـ ـرة

والعنف األس ــري وذلك في البند ( )2من المادة ( )1بأنه ”كل ش ــكل من أش ــكال المعاملة الجس ــدية أو النفس ــية

أو الجنس ــية أو المالية سـ ـواء أكان

فعال أم امتناع عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد األسـ ـرة ض ــد

فرد أو أكثر منهـا متجـاو از مـا لـه من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤوليـة قـانونيـة وذلـك وفق األفعـال أو الجرائم المنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

في التشريعات الوطنية كافة“.

ونص القانون في مادته ( )5على إنشـاء مراكز إيواء لضـحايا العنف األسـري ،وتضـمن

- 25

عليهـا

المادة ()8

على أن لكل من تعرض لعنف من قبل أحد أفراد أسـ ـ ـ ـرته تقديم بالغ إما إلى اإلدارة المعنية أو لجهة التحقيق
المختص ـ ـ ـ ــة ،ويتمتع مقدم البالغ بالحماية القانونية والحفاظ على السـ ـ ـ ـ ـرية وعدم اإلفص ـ ـ ـ ــا عن هويته إال إذا
تطلب

اإلجراءات القض ـ ـ ــائية غير ذلك وفقا لنص المادة ( ،)10هذا وتتمتع جميع االتص ـ ـ ــاالت والم ارس ـ ـ ــالت

واإلجراءات المتعلقة بقضايا العنف األسري التي تنظر أمام أي جهة ذات عالقة بما في ذلك المحاكم بالسرية

التامة وفقا لنص المادة (.)6

ولمزيــد من الحمــايــة للمتعرض للعنف األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري جــاءت المــادة ( )17لتنص على جواز منح أمر

- 26

الحماية حال وجود خطر جســيم يهدد حياة أو صــحة أو ســالمة المتعرض للعنف طلب أمر حماية مســتعجل،
وكذا نص

المادة ( )20على معاقبة كل من خالف أمر الحماية بالحبس أو الغرامة ،كما نص

منه على اختص ــا

النيابة العامة بالتحقيق والتص ــرف واالدعاء في جميع الجرائم المنص ــو

المادة ()22

عليها في هذا

القانون ،وتحرك الدعوى الجزائية في جرائم العنف األس ـ ـ ـ ــري وفقا لنص المادة ( )9من القانون بناء على بالغ

من أي شـ ـ ـ ــخص أو جهة ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه أن يوقف سـ ـ ـ ــير اإلجراءات في الدعوى في أي حالة

كان

21-19816

عليها قبل صدور الحكم.
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()
- 27

إن المتعـارف عليـه في أغلـب دول العـالم أن الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة هي عالقـة قـانونيـة بين الفرد والـدولـة تـدخـل

في صــميم المســائل المتعلقة بســيادة الدولة التي لها مطلق الســلطات في تعيين من يكون متمتعا بها أو فرض

ما تشاء من قيود على مواطنيها كونها تمس التركيبة السكانية والشؤون السياسية واالقتصادية وال معقب عليها
في هذا التقدير ،ومن المسـ ــتقر عليه أن الدولة حين تسـ ــن التش ـ ـريعات المنظمة للجنسـ ــية فننها تحدد الشـ ــروط

واإلجراءات س ـ ـواء بنثباتها أو الحصـ ــول عليها دون المسـ ــاس بسـ ــيادتها ،ألنه نابعا منها وصـ ــاد ار عنها ويجب

احترامها وااللتزام بتنفيذها من جميع الجهات.
- 28

والجنس ـ ـ ـ ــية الكويتية تقوم على أس ـ ـ ـ ــاس رابط الدم وهي تمنح بالوالدة ألب كويتي الجنس ـ ـ ـ ــية حي

أن

المسـ ــتقر عليه عالميا أن الجنسـ ــية هي عالقة قانونية بين الفرد والدولة وتدخل في صـ ــميم المسـ ــائل واألعمال

المتعلقة بس ـ ــيادة الدولة والتي لها مطلق الس ـ ــلطات في ذلك الش ـ ــأن وقد تأكد هذ المبدأ في فتوى محكمة العدل
الدولية الدائمة عام  1923حي
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نصـ

أكدت على حق كل دولة االحتفاظ بحرية تشريع قوانين الجنسية.

المادة ( )2من المرسـوم األميري رقم  15لسـنة  1959بقانون الجنسـية الكويتية ”يكون كويتيا

كل من ولد في الكوي

أو في الخار ألب كويتي“ ،إال أن المشـ ـ ـ ـ ــرع الكويتي قد منح المرأة الكويتية حق منح

الجنس ـ ـ ـ ــية ألبنائها في حاالت وذلك من خالل نص المادة ( )3من قانون الجنس ـ ـ ـ ــية ”يكون كويتيا من ولد في

الكوي

أو في الخار من أم كويتية وكان مجهول األب أو لم تثب

ألبوين مجهولين ويعتبر اللييط مولود فيها ما لم يثب

- 30

كما نص ـ ـ ـ ـ ـ

العكس“.

نس ـ ـ ــبته ألبيه قانونيا ومن ولد في الكوي

المادة ( )5من ذات القانون البند ( )2اسـ ـ ـ ـ ــتثناء من أحكام المادة السـ ـ ـ ـ ــابقة يجوز منح

الجنس ـ ـ ـ ــية الكويتية بمرس ـ ـ ـ ــوم بناء على عرض وزير الداخلية ،وعليه فنن المش ـ ـ ـ ــرع الكويتي قد ترك منح المرأة

الكويتية بأن تمنح جنسيتها ألبنائها وفق شروط محددة.
- 31

إن الهــدف من المــادة ( )23هو إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــة المزيــد من الحمــايــة للمرأة العــاملــة في القطــاع األهلي،

وفي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء المتغيرات المجتمعية وكذلك المتغيرات الفنية على المهن يتم إدخال تعديالت على هذا الحظر،

كمــا حــدث في ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التعــديــل الــذي تم على الئحــة قواعــد وإجراءات منح اإلذن بــالعمــل بحــذف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعــة

البتروكيماويات من الص ـ ـ ــناعات المحظورة على النس ـ ـ ــاء فيها لتص ـ ـ ــبح هذه الص ـ ـ ــناعة متا العمل فيها للمرأة
بالتحقق من توافر كافة المعايير واالشتراطات الدولية.

(ه)
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كما هو موضـ ـ ــح بالرد على التوصـ ـ ــية رقم ( )13فنن دسـ ـ ــتور دولة الكوي

سبب كان وكذلك جاءت التشريعات الوطنية.

يحظر التمييز على أي

(و)
- 33

تعزي از من المشـ ــرع للمسـ ــاواة بين الرجل والمرأة ،فقد أسـ ــتخدم المشـ ــرع الكويتي صـ ــيغة عامة للمكلفين

بـأحكـامـه دون أدنى تفرقـة بين األجنـاس أو األلوان أو األديـان أو حتى اللغـات لـذلـك جـاءت القوانين الكويتيـة

ملتزمة بتلك المبادئ ،كما أن المسـاواة بين الجنسـين وتمكين المرأة والقضـاء على جميع أشـكال التمييز ضـدها
أحد دعائم السياسات التنموية بدولة الكوي .
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التوصية رقم (:)17
- 34

التزم

دولة الكوي

بمعطيات سـ ـ ـ ــيادة القانون على المسـ ـ ـ ــتوى الوطني والدولي لما يمثله هذا المبدأ

من ركيزة أس ـ ــاس ـ ــية للحفاظ على حقوق اإلنس ـ ــان ،حي

القضاء للجميع سواء مواطنين أو مييمين.
- 35

حر

المش ـ ــرع على ض ـ ــمان إتاحة حرية اللجوء إلى

ويعد حق التقاضـي وحرياته من الضـمانات القانونية التي كفلها الدسـتور ال تمييز في ذلك بين رجل

وامرأة وذلك وفقا للمادة ( )166من الدســتور والتي نصـ

على أن ”حق التقاضــي مكفول للناس ويبين القانون

اإلجراءات واألوضـ ـ ـ ــاع الالزمة لممارسـ ـ ـ ــة هذا الحق“ ،ونؤكد على أن القضـ ـ ـ ــاء الكويتي يتمتع بنزاهة وحيادية
واس ـ ــتقاللية كاملة وفقا لما نص ـ ـ

عليه المادة ( )163من الدس ـ ــتور ”ال س ـ ــلطان ألي جهة على القاض ـ ــي في

قضـ ـ ــائه وال يجوز بحال التدخل في سـ ـ ــير العدالة ويكفل القانون اسـ ـ ــتقالل القضـ ـ ــاء ويبين ضـ ـ ــمانات القضـ ـ ــاة

واألحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل“.
- 36
نص ـ ـ

كما سـ ـ ـ ــمح الدسـ ـ ـ ــتور في مادته ( )45لكل فرد بأن يخاطب السـ ـ ـ ــلطات العامة كتابة وبتوقيعه حي

على ”لكل فرد أن يخاطب السـ ــلطات العامة كتابة وبتوقيعه وال تكون مخاطبة السـ ــلطات العامة باسـ ــم

الجماعات إال للهيئات النظامية واألشخا
- 37

وإيمانا في حق جميع األشـ ــخا

المعنوية“.

في التقاضـ ــي وال سـ ــيما حقهم في الطعن أمام المحكمة الدسـ ــتورية

في أي قانون أو مرس ـ ــوم بقانون أو الئحة إذا ما قام

ش ـ ــبهة بمخالفته ألحكام الدس ـ ــتور ،فقد ص ـ ــدر القانون

رقم  109لسـ ــنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون رقم  14لسـ ــنة  1973بننشـ ــاء المحكمة الدسـ ــتورية ،حي

منح كل شخص سواء طبيعي أو اعتباري حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية.
- 38

الخا

هذا وينظم إجراءات التقاضـي أمام المحاكم الكويتية على اختالف درجاتها القانون  38لسـنة 1980

بنص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون  17لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  1960الخا

بنص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار قانون

اإلجراءات والمحـاكمـات الجزائيـة واللـذان تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـان أحكـامهمـا على جميع المتقـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ال فرق في ذلـك بين

رجل وامرأة.

التوصية رقم (:)19
(أ)
- 39

في إطار إعادة هيكلة اللجان العليا والهيئات تم إلغاء لجنة شـ ـ ـ ـ ــؤون المرأة ونشـ ـ ـ ـ ــير إلى أن المجلس

األعلى لشـؤون األسـرة تقع ضـمن اختصـاصـاته متابعة المسـائل المتعلقة بالمرأة واألسـرة وكبار السـن ،بناء على
المرسوم رقم ( )401لسنة  2006بشأن انشاء المجلس األعلى لشؤون األسرة الذي حدد اختصاصاته.

(ب)
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نش ــير بأن المرأة تقوم بدور رئيس ــي ض ــمن عمل المجلس األعلى لش ــؤون األسـ ـرة سـ ـواء كعض ــو في

مجلس اإلدارة الذي يرسـم السـياسـات المتعلقة بالمرأة والطفل وكبار السـن أو ضـمن الجهاز التنفيذي ،علما بأن
مجلس اإلدارة يضم ( )5سيدات من أصل ( )6أعضاء من ذوي الخبرة واالختصا

21-19816
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(ج)
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تولي دولة الكوي

اهتماما بدور منظمات المجتمع المدني التنموي ،وإش ـ ـ ـ ـ ـراك كافة ش ـ ـ ـ ـ ــركاء التنمية

(القطاع الحكومي  -القطاع الخا

 -منظمات المجتمع المدني) في إعداد الخطة اإلنمائية متوسـطة األجل

الثــانيــة للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات ( )2020/2019-2016/2015والتي تبن ـ

العمــل على رعــايــة وتمكين المرأة من خالل

تحقيق األهداف والس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات اإلنمائية للخطة ،وكذلك الخطة اإلنمائية الثالثة للس ـ ـ ـ ـ ــنوات (-2021/2020

 )2025/2024من خالل برنامج :تعزيز قدرات المواطنين والمؤسـ ـسـ ــات وسـ ــياسـ ــة :دعم االندما والمشـ ــاركة
االجتما ية واالقتصادية والسياسية للشباب والنساء واألشخا

ذوي اإلعاقة وكبار السن.

()
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وصـ ـ ـ ــل

أحرزت

نسـ ـ ـ ــبة اإلناث ( 50في المائة) من إجمالي السـ ـ ـ ــكان الكويتيين عام  ،2020حي

المرأة الكويتية تقدما نو يا ملموسا في معدالت المساهمة في النشاط االقتصادي وسوق العمل ،تشير البيانات

إلى ارتفاع نسـ ـ ـ ـ ـ ــبة مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة المرأة الكويتية في سـ ـ ـ ـ ـ ــوق العمل الكويتي من ( 55في المائة) عام  2015إلى

( 58في المـائـة) عـام  ،2020وتعود تلـك الزيـادة إلى إقبـال المرأة الكويتيـة على التعليم ودخول جيـل جـديـد من
المتعلمات لســوق العمل ،مما ينعكس على الحالة االقتصــادية لألس ـرة (ملحق رقم ( )1جدول يوضــح مشــاركة

المرأة الكويتية في سوق العمل الكويتي).
- 43
الوق

وفقا لتقرير المنتدى االقتص ـ ـ ـ ـ ــادي العالمي عن الفجوة الجنس ـ ـ ـ ـ ــانية في العالم ،فنن الكوي

تحتل في

الحالي مرتبة بين أفضـل خمس دول في مجال المسـاواة بين الجنسـين في البلدان العربية العشـرة األولى

في تصنيف مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج األمم اإلنمائي.

التوصية رقم (:)21
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ص ـ ـ ــدر القانون رقم  67لس ـ ـ ــنة  2015بننش ـ ـ ــاء ديوان حقوق اإلنس ـ ـ ــان ،الذي يعد بمثابة جهة وطنية

رسمية مستقلة لحقوق اإلنسان ،إال أنه ليس بجهة إدارية أو حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد ،وإنما يعتبر
جها از وطنيا دائما يعنى بحقوق وحريات اإلنس ـ ـ ـ ــان ،ووفقا للمادة ( )9يش ـ ـ ـ ــكل لجان دائمة حي

لألسرة تعني بمسائل المرأة.
- 45

اعتمدت لجنة

بش ـ ــأن تعيين عدد متس ـ ــاو من النس ـ ــاء والرجال المؤهلين في عض ـ ــوية اللجنة أو في وظائف الديوان

فجـدي ار بالذكر أن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـل الوظائف العـامة يخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لمعـايير تحكمهـا الكفـاءة وال توجد أية تفرقة أو متطلبـات
خاصة بالتعيين تقوم على الجنس.
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نش ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن الديوان الوطني لحقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان يتمتع باالس ـ ـ ـ ـ ــتقاللية في إعداد التقارير التي تقدم

إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان ،ولديه مشاركات في االجتماعات اإلقليمية والدولية.
التوصية رقم (:)23

- 47

بذل

دولة الكوي

جهودا عديدة في تكريس المس ـ ــاواة في وظائف القطاع الحكومي والخا

أن معايير التوظيف تستند إلى مسألة الكفاءة وليس إلى جنس المتقدم للوظيفة ،فالمرأة الكويتية انخرط
في العديد من الوظائف سواء المدنية أو العسكرية أو هيئات إنفاذ القانون.

8/29

 ،حي

اليوم
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تتس ـ ــم االنتخابات على مس ـ ــتوى مجلس األمة أو المجلس البلدي وفي الجمعيات واألندية الرياض ـ ــية

بـاالنتخـاب المبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،فقـد تم تعـديـل قـانون االنتخـابـات رقم  1962/35بموجـب القـانون رقم  2005/17الـذي

أعطى المرأة حقوقها السـ ــياسـ ــية كاملة أسـ ــوة بالرجل ،حي

نص ـ ـ

المادة األولى باآلتي” :لكل كويتي بالغ من

العمر إحدى وعش ـ ـ ـ ـرين سـ ـ ـ ــنة ميالدية كاملة حق االنتخاب والترشـ ـ ـ ــيح“ ،كما أن دولة الكوي

قام

تحفظها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفقرة (أ) من المادة (.)7

- 49

بسـ ـ ـ ــحب

أن المرأة الكويتية تتمتع بحق الوصـ ـ ـ ــول إلى كافة الوظائف أسـ ـ ـ ــوة بالرجل دون عوائق قانونية ،فهي

تسـ ــاهم بشـ ــكل فاعل في صـ ــناعة القرار كوزيرة في مجلس الوزراء أو على مسـ ــتوى وكيلة و ازرة أو مديرة هيئة

عامة أو س ـ ـ ـ ــفيرة أو عض ـ ـ ـ ــو في مجلس بلدي ،مما يعكس إيمان الدولة بدور المرأة في الوظيفة العامة وكذلك
نراها اليوم تتبوأ العديد من الشركات في القطاع الخا

- 50

.

كما ش ـ ــهدت الس ـ ــلطة القض ـ ــائية منذ عام  2014تطو ار تمثل بقبول المرأة الكويتية وكيل نيابة ،حي

بلغ عددهن حاليا ( ،)55واعتبا ار من  1ســبتمبر  2020بلغ عدد القاضــيات الكويتيات ( )15حتى شــهر مايو

 ،2021كما تم تعيين ( )3سيدات لمنصب نائب مدير نيابة في أغسطس  ،2021وهي مناصب قيادية داخل
النيابة العامة تعكس الحر

- 51

في تمكين المرأة لتبوء المناصب داخل الجهاز القضائي.

اسـ ـ ـ ــتكماال لمسـ ـ ـ ــيرة نجا المرأة الكويتية في المجتمع ،وإيمانا بدورها وقدرتها ،تم تعيين مؤخ ار ()11

دبلوماسـية كويتية في السـلك الدبلوماسـي ليبلغ عددهن ( ،)57صـدر قرار في سـبتمبر  2021بتعيين عدد ()4
سيدات كأعضاء في مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصبا الدبلوماسي من أصل ( )8أعضاء ،كما صدر
أيضـ ـ ـ ــا بذات الشـ ـ ـ ــهر قرار بتعيين عدد ( )3سـ ـ ـ ــيدات كأعضـ ـ ـ ــاء في مجلس إدارة الصـ ـ ـ ــندوق الكويتي للتنمية

االقتص ــادية العربية ،من أص ــل ( )8أعض ــاء ،مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة الكويتية في رس ــم الس ــياس ــات
والخطط الفنية.
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تش ـ ـ ــغل المرأة الكويتية ما نس ـ ـ ــبته ( 18في المائة) من المناص ـ ـ ــب الييادية في الدولة رغم تس ـ ـ ــجيلها

حضـ ـ ــو ار الفتا في جانب التعليم ( 77في المائة) من طلبة الجامعة ،وكذلك في سـ ـ ــوق العمل ( 63في المائة)
في القطـاع الحكومي و ( 50في المـائـة) في القطـاع الخـا

 ،كمـا أطلقـ

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـة بورصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكويـ

مبـادرة

”قرع الجرس  -لتمكين المرأة“ في عــام  ،2019تهــدف المبــادرة إلى تعزيز مبــادئ تمكين المرأة في مجــالس

إدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركات المـدرجة لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـل مهـارات الكوادر النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة لديهـا ،ورفع معـدل التـأهيـل والدورات التـدريبيـة
المخصصة لهن ،وذلك سعيا لدمج المرأة ورفع مستوى انخراطها في االقتصاد الوطني.

(أ)
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• البند (:)25
تهدف السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات التنموية بدولة الكوي

إلى تجاوز االشـ ـ ـ ــكاليات المرتبطة بتحقيق المسـ ـ ـ ــاواة بين

الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــين والقض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على فجوة النوع االجتماعي في كافة المجاالت االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتما ية والتعليمية

والسـياسـية ،والتصـدي للصـور النمطية التمييزية ،من خالل برنامج التعاون بين األمانة العامة للمجلس األعلى

للتخطيط والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ مش ـ ـ ــروع ”دعم دولة الكوي

في تنفيذ الهدف الخامس

حول تمكين المرأة والمس ـ ـ ـ ــاواة بين الجنس ـ ـ ـ ــين“ ،لتمكين عش ـ ـ ـ ــر جهات حكومية حول ”الموازنات الم ار ية للنوع

االجتماعي“ ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتم في المرحلة الثانية للمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع تفعيل الميزانية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجيبة للنوع االجتماعي وتطبيق
الخطوات العملية لرصد نقاط ارتكاز النوع االجتماعي على مستوى الميزانية العامة في الدولة.
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(ب)
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إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني فقد ضـ ــم المجلس األعلى لشـ ـؤون األسـ ـرة ( )3أعضـ ــاء ممن لهم

خبرة وجهود في مؤسـسـات المجتمع المدني وذلك لالسـتفادة من جهودهم وتعزي از للشـراكة المجتمعية في مجال

المرأة واألسـ ـ ـ ـرة ،فقد تم إعداد بروتوكولين تعاون بين المجلس األعلى لشـ ـ ـ ـؤون األسـ ـ ـ ـرة وعدد من مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات

المجتمع المــدني (األهليــة ،الخيريــة) وذلــك في إطــار تطوير العالقــات الحكوميــة والمجتمع المــدني في تعزيز
دور المرأة وتمكينها.

(ج)
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إن القـانون الـذي ينظم األحكـام الواردة في المـادتين ( )26-24هو قـانون األحوال الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة

المسـ ــتمدة أحكامه من الشـ ـريعة اإلسـ ــالمية ،وأنه في حال التعارض فنن دولة الكوي

سـ ــوف تطبق تشـ ـريعاتها

الوطنية بهذا الش ــأن ،وذلك إعماال لحكم المادة الثانية من الدس ــتور الكويتي ،والتي تنص على أن ”دين الدولة

اإلسالم ،والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع“.
- 56

أما في يتعلق بمنع الزوا المبكر ،فنن قانون األحوال الشـ ــخصـ ــية قد منح الزوجة عدة آليات للتأكد

من كفاءة الرجل وتناس ـ ـ ـ ــب س ـ ـ ـ ــن الزوا ومالءمته لها وذلك طبقا لنص المادة ( )34والتي نصـ ـ ـ ـ ـ
(يشـ ــترط في لزوم الزوا أن يكون الرجل كفؤا للمرأة وق

العقد ،ويثب

على أنه

حق الفسـ ــخ لكل من المرأة ووليها عند

المادة ( )36من ذات القانون على أنه (التناسـب في السـن بين الزوجين يعتبر حقا

فوات الكفاءة) ،كما نصـ

للزوجـة وحـدهـا) كمـا يتطلـب إجراء فحص طبي للمقبلين على الزوا للتثبـ

من خلو كال الطرفين من موانع

الزوا العضـ ـ ــوية والنفسـ ـ ــية ،وفقا ألحكام القانون رقم  2008/31بشـ ـ ــأن الفحص الطبي للراغبين بالزوا  ،وقد
أش ـ ــترط القانون رض ـ ــاء المرأة عند انعقاد الزوا  ،وذلك ما تض ـ ــمنه قانون األحوال الش ـ ــخص ـ ــية رقم  51لس ـ ــنة

 1984في المادتين (.)30-29
• البند (:)27
(أ)
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كفل

التشـ ـريعات الوطنية الحماية للنسـ ــاء وتجريم كافة مظاهر العنف ضـ ــدها ،حي

الجزاء الكويتي رقم  16لسنة  1960وتعديالته مواد تجريم العنف بكافة صوره وأنماطه ومنها:
• نص ـ ـ

تضـ ــمن قانون

المادة رقم ( )160من قانون الجزاء الكويتي ( 16لسـ ــنة  ،)1960على أنه ”كل من ضـ ــرب

ش ـ ــخص ـ ــا أو جرحه أو ألحق بجس ـ ــمه أذى أو أخل بحرمة الجس ـ ــم ،وكان ذلك على نحو محس ـ ــوس،

يعــاقــب بــالحبس مــدة ال تجــاوز سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتين وبغ ارمــة ال تجــاوز مــائــة وخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين دينــار أو بــنحــدى

هاتين العقوبتين“.
• كمـ ــا تنـ ــاولـ ـ

المواد من ( )178إلى ( ،)185بـ ــالتجريم العقـ ــابي ،مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل الخطف واالحتجـ ــاز

واالتجار بالبشر.

• وبش ـ ــأن العنف الجنس ـ ــي ،نص ـ ـ

المادة رقم ( ،)186على أنه ”من واقع أنثى بغير رض ـ ــاها ،س ـ ـواء

باإلكراه أو بالتهديد أو بالحيلة ،يعاقب باإلعدام أو بالحبس المؤبد .“...
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• هـذا وقـد حر

المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع الجزائي على مـد نطـاق الحمـايـة القـانونيـة ،إلى المرأة التي تعتريهـا عـاهـة

في العقل للجنون أو العته ،أو لكونها دون الخامس ـ ـ ـ ـ ـ ــة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أو معدومة اإلرادة ،حي

نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المـادة ( )187من قـانون الجزاء الكويتي على أنـه ”من واقع أنثى بغير إكراه أو تهـديـد أو حيلـة ،وهو
يعلم أنها مجنونة أو معتوهه أو دون الخامس ـ ـ ــة عش ـ ـ ـرة أو معدومة اإلرادة ألي س ـ ـ ــبب آخر ،أو أنها

ال تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له ،أو أنها تعتقد ش ـ ــرعيته ،يعاقب بالحبس المؤبد  .“...وهكذا
أيضا جاءت المادة رقم (.)191

• وعلى مسـتوى العنف األسـري ،الذي يمكن أن تتعرض له بعض النسـاء المتزوجات ،فنننا نجد المادة
رقم ( )126من قانون األحوال الش ــخص ــية رقم  51لس ــنة  ،1984جاءت لتعطي الحق والحرية ألي

من الزوجين ،باللجوء إلى القض ـ ـ ــاء بدعوى التفريق للض ـ ـ ــرر ،وذلك من خالل النص على أنه ”لكل
من الزوجين قبل الدخول أو بعده ،أن يطلب التفريق ،بسبب إضرار اآلخر به قوالا أو فعال .“...
- 58

وفي ش ـ ـ ــأن التعويض وجبر الض ـ ـ ــرر تض ـ ـ ــمن

المادة رقم ( )30من القانون رقم  67لس ـ ـ ــنة 1980

بنص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار القانون المدني ،أوجه الض ـ ـ ـ ـ ـ ــرر الموجبة للتعويض ،حي

تنص على أنه يكون اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال الحق

غير مشـ ـ ـ ــروع إذا انحرف به صـ ـ ـ ــاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته االجتما ية ،وبوجه خا
المص ــلحة التي تترتب عنه غير مش ــروعة ،إذا لم يقص ــد به س ــوى اإلضـ ـرار بالغير ،إذا كان

”إذا كان

المص ــلحة التي

تترتب عنه ال تتناســب البتة مع الضــرر الذي يلحق بالغير ،إذا كان من شــأنه أن يلحق بالغير ضــر ار فاحشــا

غير مألوف“.
- 59

نشـ ـ ـ ـ ــير إلى اعتماد قانون رقم  16لسـ ـ ـ ـ ــنة  2020بشـ ـ ـ ـ ــأن الحماية من العنف األسـ ـ ـ ـ ــري والذي يوفر

ضمانات للحماية من العنف بكافة أشكاله ويشدد على تقديم المساعدة والرعاية للضحايا.

(ب)
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أن زوا الخاطف بمن خطفها ال يس ـ ــتتبعه بالض ـ ــرورة عدم معاقبته جنائيا ،فقد أش ـ ــترط لعدم تطبيق

العقوبـة على المتهم في تلـك الحـالـة عقـب إتمـام الزوا طلـب ولي الزوجـة عـدم معـاقبتـه ،ومفـاد ذلـك أنـه حتى
وإن تم الزوا ولم يتق ــدم ولي الزوج ــة بطل ــب لع ــدم توقيع العقوب ــة على الخ ــاطف وقع ـ

علي ــه العقوب ــة وفق

نصو

قانون الجزاء الكويتي رقم  16لسنة  1960المواد (.)183-178
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أن المادة ( )152ال تجبر النسـاء على الزوا بل يشـترط في تلك الحالة موافقة الولي الشـرعي على

الزوا  ،كما أنه طبقا ألحكام القانون رقم  51لس ــنة  1984في ش ــأن األحوال الش ــخص ــية فننه يش ــترط في كل
األحوال موافق ــة المرأة على الزوا  ،وفق ــا للمـ ـادتين ( )29 ،28ب ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراط موافق ــة الولي والمولى عليه ــا في

الزوا البكر.
(ج)
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يعد حق االلتجاء إلى القض ـ ـ ــاء من الحقوق التي ض ـ ـ ــمنها الدس ـ ـ ــتور الكويتي ،ومنحها للناس جميعا

دونما اســتثناء أو تفضــيل في ذلك بين مواطنين أو مييمين ،حي

تنص المادة رقم ( )166من الدســتور على

أن ”حق التقاضي مكفول للناس ،ويبين القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة لممارسة هذا الحق“.
- 63

أتـا الـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الكويتي من خالل مـادتـه ( ،)45لكـل فرد بـأن يخـاطـب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـات العـامـة كتـابـة

وبتوقيعه ،حي
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المادة ( )14من قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية ( )1960/17على أن ”كل شـ ـ ـ ـ ـ ــخص شـ ـ ـ ـ ـ ــهد ارتكاب
جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فو ار أقرب جهة من جهات الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة أو التحقيق  ،“...ومفاد ذلك

أن التبليغ عن الجرائم في التشريع الكويتي ليس حقا مقر ار لكل إنسان فحسب ،بل هو واجب عليه ولو لم يكن

هو المضرور من الجريمة أو المجني عليه فيها.
()
- 64

تم وض ــع دليل الس ــياس ــات واألنظمة الخاص ــة بمركزي اإليواء واالس ــتماع باإلض ــافة إلى وض ــع آلية

العمل في مراكز حماية األسـ ـرة والطفل ،فقد تم تش ــكيل فريق التدخل السـ ـريع لرص ــد ومتابعة حاالت وض ــحايا
العنف األسري ،بهدف سرعة االستجابة لتلك الحاالت وتقديم المساعدة ،إضافة إلى تقديم المساعدات لضمان
االستقرار النفسي والعاطفي والجسدي واألسري لهم.

- 65

ولمزيـد من الحمـايـة للمتعرض للعنف األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري نص القـانون  16لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  2020في مـادتـه ()17

”يجوز في حال وجود خطر جســيم يهدد حياة أو صــحة أو ســالمة المعتدى عليه طلب أمر حماية مســتعجل،

ويقدم طلب الحماية إلى المحكمة المختصــة وينظر فيه أمام قاضــي األمور المســتعجلة ،ولكل المســتفيدين من

أمر الحمـايـة طلـب إلغـائـه أو تعـديلـه إذا ظهرت ظروف جـديـدة تبرر ذلـك ،ويعفى طـالـب الحمـايـة من الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
والنفقات القضائية“ ،ونص القانون في مادته ( )20على معاقبة كل من خالف أمر الحماية.

- 66

اسـ ــتمر المجلس األعلى لشـ ـؤون األسـ ـرة بتلقي البالغات وحماية النسـ ــاء واألطفال بالتعاون مع و ازرة

الداخلية وو ازرة الص ــحة ومكتب االنماء االجتماعي و ازرة الش ـؤون االجتما ية ،حي

يتم التنس ــيق بش ــكل كامل

في حـال تلقي أي جهـة منهـا لواقعـة عنف أو طلـب حمـايـة ،ويتم اتخـاذ كـافـة اإلجراءات بـأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع طرق ممكنـة

لضمان الحماية المطلوبة ،إلى جانب تفعيل الخط الساخن على مدار الساعة.
(ه)
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اسـ ــتنادا إلى قانون العنف األسـ ــري رقم  16لسـ ــنة  2020فقد نص ـ ـ

المادة ( )5منه على أن تنشـ ــأ

مراكز ايواء لض ـ ــحايا العنف األس ـ ــري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنص ـ ــو
من القانون رقم  21لسـ ـ ــنة  2015في شـ ـ ــأن حقوق الطفل ،والتي أوجب

عليها في المادة ()77

وجود مراكز لإليواء في كل محافظة

من محافظات الكوي  ،وعليه تم تخصيص مركزان هما مركز فنر لالستماع ومركز فنر لإليواء.
(و)
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يقوم المجلس األعلى لشـ ـ ـ ـ ـ ـؤون األسـ ـ ـ ـ ـ ـرة باإلعداد والتحضـ ـ ـ ـ ـ ــير لعمل برنامج تدريبي للعاملين بو ازرة

الداخلية وو ازرة العدل وو ازرة الشؤون االجتما ية يهدف إلى:
• التو ية بقانون الحماية من العنف األسري.

• التدريب لكيفية االستماع للحاالت واستخ ار الحييقة كيفية االستجواب الضحية.
• التو ية حول مراعاة الجانب النفسي للضحية وقبول الشكوى أيا كان محتواها.
تم وضع خطة تدريبية بالتعاون مع جهتين:

- 69

حي

-1

معهد الد ارسـ ــات القضـ ــائية والقانونية بشـ ــأن تنظيم حلقات نقاشـ ــية حول قانون رقم  16لسـ ــنة 2020

بشأن الحماية من العنف األسري ،والقانون رقم  21لسنة  2015بشأن حقوق الطفل.
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جامعة الكوي

-2

بشأن تدريب العاملين في مجال تلقي بالغات العنف األسري (ملحق رقم ( )2جدول

يوضح عدد الحاالت التي تم تسجيلها بشأن العنف األسري).

(ز)
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و ازرة اإلعالم على إبراز دور المرأة الكويتية في المجتمع وإنجازاتها المختلفة على الص ـ ـ ـ ــعيد

تحر

السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي والتربوي واالجتماعي والصـ ـ ـ ــحي والرياضـ ـ ـ ــي من خالل التغطيات س ـ ـ ـ ـواء في اإلذاعة والتلفزيون،

وحرصها الشديد على رعاية الملتييات والمؤتمرات النسائية.
قام
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المرأة في دور بارز للتصـ ـ ـ ــدي لجائحة كورونا والعمل على المسـ ـ ـ ــاعدة في تحقيق االسـ ـ ـ ــتقرار

المجتمعي وخصـ ــوصـ ــا من خالل عملها في القطاع الصـ ــحي ،حي
الطبية من الصـ ــفوف األمامية وسـ ـلط
فترة التطعيم حي
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حرص

قام

و ازرة اإلعالم باسـ ــتضـ ــافة الطواقم

برز التحديات التي واجهتها خالل هذه الجائحة وخالل
الضـ ــوء على إ ا

على عمل التقارير اإلخبارية عن دورها المميز واإلنساني.

تخص ــيص العديد من البرامج التلفزيونية واإلذا ية التي تناقش قض ــايا المرأة الكويتية وحرص ــها على

تقديم المرأة بصورة متوازنة وصحيحة بالشكل الذي يبين دورها ومساهمتها الفعالة في المجتمع.

(ح)
ملحق رقم ( )3جدول يوض ـ ـ ـ ــح الش ـ ـ ـ ــكاوى المتعلقة بالعنف الجنس ـ ـ ـ ــاني ض ـ ـ ـ ــد النس ـ ـ ـ ــاء خالل الفترة

- 73

.2019-2015

• البند (:)29
(أ)
ص ــادق
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دولة الكوي

على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،والبروتوكول الملحق بها

والمعني بمنع وقمع اإلتجار باألش ـ ـ ــخا

وبخاص ـ ـ ــة النس ـ ـ ــاء واألطفال بموجب القانون رقم  5لس ـ ـ ــنة ،2006

التصــدي لجريمة االتجار بالبشــر ،حي

خص القانون النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصــرف واالدعاء

كما تم اعتماد القانون رقم  91لسـ ــنة  2013في شـ ــأن مكافحة اإلتجار باألشـ ــخا
في الجرائم المنص ـ ـ ـ ـ ـ ــو

وتهريب المهاجرين بهدف

عليها والجرائم المرتبطة بها ورص ـ ـ ـ ـ ـ ــد لها عقوبات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــارمة ،وتتلقى النيابة العامة

البالغات عن ضـحايا وحاالت اإلتجار بالبشـر من السـلطات الوطنية المعنية أو من المجني عليهم أو من أي

جهة كان
- 75

وال توجد أية عوائق تحول دون تواصل النيابة العامة مع هذه الجهات.

ونصـ ـ ـ ـ

المادة ( )2من القانون المش ـ ـ ــار إليه على أن عقوبة جريمة اإلتجار بالبش ـ ـ ــر التي تش ـ ـ ــمل

جريمة السـخرة أو الخدمة قسـ ار واالسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بالرق هي الحبس خمس عشـرة سـنة ،وتكون

العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترن

الجريمة بأحد الظروف المشـ ـ ـ ــددة المنصـ ـ ـ ــو

العقوبة اإلعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه ،ووضـ ـ ـ ــع
لمساعدة الضحايا وحمايتهم فخول

عليها في تلك المادة ،وتكون

المادة ( )12التدابير المناسـ ـ ـ ــبة

للنيابة العامة أو المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه من التدبيرين اآلتيين:

• إحـالـة المجني عليـه في جريمـة اإلتجـار بـاألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـا

أو من تم تهريبـه من المهـاجرين إلى الجهـات

الطبية أو دور الرعاية االجتما ية بحسب األحوال لتقديم العال أو الرعاية الالزمة له.

21-19816
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• اإليداع بأحد مراكز اإليواء التي تخصـ ـ ـصـ ـ ــها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى بالده أو التي
كـان يييم فيهـا وقـ

ارتكـاب الجريمـة ،حيـ

ونافذة في مواجهة المتاجرين باألش ـ ــخا

تحر

النيـابـة العـامـة على إجراء محـاكمـات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـة

 ،كما تض ـ ــمن القانون رقم  63لس ـ ــنة  2015بش ـ ــأن جرائم

تقنيــة المعلومــات من خالل مــادتــه رقم ( )8والــذي نص صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارحــة على أن ”يعــاقــب بــالحبس مــدة

ال تجاوز سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار أو بنحدى

هاتين العقوبتين ،كل من أنشــأ موقعا أو نشــر معلومات باســتخدام الشــبكة المعلوماتية أو بأي وســيلة
من وسـ ــائل تقنية المعلومات المنصـ ــو

عليها في هذا القانون ،بقصـ ــد االتجار بالبشـ ــر أو تسـ ــهيل

التعامل فيهم“ ،كما اعتمدت و ازرة الداخلية خط س ــاخن لتلقي بالغات وش ــكاوي االتجار باألش ــخا

(ملحق رقم ( )4جدول احصائيات لقضايا االتجار باألشخا
- 76

وفيما يتعلق بالتدريب يقوم معهد الكوي

خالل الفترة .)2020-2016

للد ارسـ ــات القضـ ــائية والقانونية بتدريب السـ ــادة القضـ ــاة في

مجال حقوق اإلنس ــان ،ففي ش ــهر نوفمبر  2019تم تنظيم ندوة للمتخصـ ـص ــين للس ــادة للقض ــاة والنيابة العامة
بمعهد الكوي

للد ارسـ ــات القضـ ــائية والقانونية تم فيها مناقشـ ــة أحكام القانون  91لسـ ــنة  2013بشـ ــأن مكافحة

االتجار باألشخا
- 77

وتهريب المهاجرين.

أشـادت المقررة األممية الخاصـة المعنية باالتجار باألشـخا

عقـب الزيـارة التي قـامـ

بهـا إلى دولـة الكويـ

وبخاصـة النسـاء واألطفال في تقريرها

في أغسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطس  ،2016للـدور الهـام الـذي يقوم بـه المعهـد من

خالل إعداد دورات للسادة القضاة وأعضاء النيابة بالتعاون مع المنظمات الدولية.

(ب)
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اعتمدت دولة الكوي

ثالثة محاور أساسية وهي:

اس ـ ــتراتيجية وطنية لمنع االتجار باألش ـ ــخا

وتهريب المهاجرين تس ـ ــتند على

• الوقاية.
• الحماية.
• بناء الشراكات والتعاون الداخلي واإلقليمي والدولي.
- 79

حرصـ ـا على تنفيذ هذه االس ــتراتيجية فقد تم إنش ــاء اللجنة الوطنية الدائمة لمنع االتجار باألش ــخا

- 80

وقد تض ـ ــمن المحور الثاني من االس ـ ــتراتيجية (الحماية) أهدافا اس ـ ــتراتيجية تعني بمس ـ ــاعدة ض ـ ــحايا

وتهريب المهاجرين برئاسة معالي وزير العدل وتضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية.

االتجار باألش ـ ــخا

تمثل

في حماية ودعم الض ـ ــحايا والمتض ـ ــررين من جرائم االتجار باألش ـ ــخا

المهاجرين من خالل تسـ ـ ـ ـ ــهيل عملية اإلبالغ عن قضـ ـ ـ ـ ــايا االتجار باألشـ ـ ـ ـ ــخا

وتهريب

وتهريب المهاجرين وحماية

المبلغين ،إلى جانب إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في دور اإليواء لتقديم اإلرشــاد والمشــورة والمســاعدة للمجني

عليهم من جرائم االتجار باألشخا

14/29

وتهريب المهاجرين.
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(ج)
إن المــادة ( )11من القــانون رقم  17لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة  1959بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن إقــامــة األجــانــب تنص على مــا يلي

- 81

(يجوز الترخيص لألجنبي بـاإلقـامـة المؤقتـة في الكويـ

لمـدة ال تزيـد على ثالثـة أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر ويجـب عليـه مغـادرة

البالد عند انتهائها ما لم يحص ـ ـ ـ ــل على تجديد لهذه اإلقامة من وزير الداخلية بما ال يجاوز س ـ ـ ـ ــنة ،كما يحدد
وزير الداخليـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط واألوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع التي تمنح بهـا اإلقامة المؤقتـة ،وتنص المـادة ( )14من القرار الوزاري

رقم  957لس ــنة  2019بالالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب على ما يلي (يجوز منح إقامة مؤقتة لألجنبي

لمدة ال تزيد على ثالثة أش ــهر ،ويجب عليه مغادرة البالد عند انتهائها ما لم يحص ــل على تجديد لهذه اإلقامة
بما ال يجاوز سنة واحدة في الحاالت التالية:

 من دخل البالد بموجب إحدى سمات الدخول المشار إليها في المادة ( )4من هذا القرار.-

من انته

إقامتهم العادية في البالد.

 الحاالت الضرورية والملحة التي تقدرها اإلدارة العامة لشؤون اإلقام ــة.- 82

وإذا رغب األجنبي في تجديد اإلقامة المؤقتة ،فعليه أن يقدم طلبا بذلك قبل نهايتها بمدة ال تقل عن

أســبوع ،ونشــير إلى أنه ال يوجد ما يمنع من منح إقامات مؤقتة ألســباب إنســانية لضــحايا االتجار باألشــخا
وذلك وفقا لإلجراءات المتبعة بهذا الشأن.
• البند (:)31

- 83

نؤكد أن للمرأة دور كبير في المشــاركة بالقرار الســياســي من خالل وجودها في مجلس االمة وتبوئها

المناص ـ ـ ـ ـ ــب الو ازرية (وزيرة  -وكيل و ازرة – رئيس هيئة عامة – قاض ـ ـ ـ ـ ــية) إض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى أن مش ـ ـ ـ ـ ــاركة المرأة

في العمل بالبعثات الدبلوماسية ،وتمثيل دولة الكوي

في المحافل الدولية واإلقليمية.

• البند (:)33
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فيما يتعلق بقانون الجنسية سبق أن تم التوضيح بالبند رقم ( )15فقرة (د).
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كما يتم توفير الرعاية السـ ــكنية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي من خالل المؤسـ ـسـ ــة العامة

للرعاية السكنية – وتتمثل هذه الرعاية في مسكن حكومي بصفة إيجار  -في الحاالت التالية:
• المرأة الكويتية زوجة غير كويتي – سواء كان لديها منه أوالد أو ال.
• المرأة الكويتية مطلقة من غير الكويتي ولديها منه أوالد.
• المرأة الكويتية أرملة غير الكويتي ولديها منه أوالد.
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وفقا لنصـ ـ ـ ـ ــو

الئحة المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة العامة الرعاية السـ ـ ـ ـ ــكنية الصـ ـ ـ ـ ــادرة بالقرار الوزاري رقم ()31

لســنة  2016الباب الســادس عشــر فيما يتعلق بالمســاكن الحكومية المؤجرة :مادة ( )94تقوم المؤسـســة بتأجير

المسـ ــاكن وفقا للشـ ــروط والض ـ ـوابط الواردة في مواد هذا الباب على الفئات التالية (أسـ ــر الكويتيات زوجات أو
مطلقــات أو أ ارمــل غير الكويتيين) ،علمــا بــأنــه يتم توفير أنواع أخرى من الرعــايــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكنيــة للمرأة الكويتيــة

المتزوجة من غير كويتي من خالل بنك االئتمان الكويتي وفقا لتشـ ـ ـ ـ ـ ـريعاته ،ونشـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن عدد الكويتيات

الالتي حصــلن على مســاكن حكومية من المؤس ـســة العامة للرعاية الســكنية في الفترة من نوفمبر  2016حتى

أكتوبر  2020هو ( )93امرأة.
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وفيما يتعلق بش ـ ـ ـ ــأن االنض ـ ـ ـ ــمام إلى اتفاقية  1954و  ،1961نش ـ ـ ـ ــير إلى أن العديد من المنظمات

الدولية المعنية بحقوق اإلنس ـ ـ ـ ــان إنما تخلط بش ـ ـ ـ ــكل دائم بين أمرين األول عديمي الجنس ـ ـ ـ ــية والثاني المييمين
بصـ ــورة غير قانونية وهناك فرق بينهم حي

يقصـ ــد بعديم الجنسـ ــية وفقا التفاقية عديمي الجنسـ ــية عام 1954

الش ـ ــخص الذي ال تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتض ـ ــى تش ـ ـريعاتها والحال ليس كذلك بالنس ـ ــبة لفئة المييمين
بصـورة غير قانونية فلقد دخلوا الكوي

وذلك بغية االس ـ ـ ـ ــتقرار في الكوي

بصـورة غير مشـروعة وأخفوا المسـتندات الدالة على جنسـياتهم األصـلية

والتمتع بخدماتها والحص ـ ـ ـ ــول على جنس ـ ـ ـ ــيتها وبالتبعية فنن مفهوم عديمي

الجنسية وفقا لالتفاقية ال ينطبق عليهم.
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نؤكد هنا أن عدم انضـ ـ ــمام دولة الكوي

إلى االتفاقين المشـ ـ ــار إليهما ال يؤثر على قضـ ـ ــيتهم حي

أنهم غير معنيين بأحكامها وفقا لما سـ ـ ـ ـ ــبق فنن الوضـ ـ ـ ـ ــع القانوني لكل منهما مختلف عن اآلخر فبينما يكون

تواجـد المييم بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة غير قـانونيــة مخــالفــا لقــانون إقـامـة األجـانـب الكويتي رقم ( )1959/17ويكون مطـاب
بتصــحيح وضــعه هذا ،نجد في المقابل أن عديم الجنســية الذي ال ينتمي إلى جنســية محدودة ال يكون مطالب

بذلك باإلضافة إلى ذلك أنه بعد البح

في سجالت أجهزة الدولة المختلفة ثم االستدالل على جنسيات أصول

الكثير منهم وقام ما يقارب من ( )14 042بتعديل أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعهم خالل الفترة من عام  2011إلى منتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

عام .2019

• البند (:)35
(أ)
- 89

تتمتع جميع الفتيات في دولة الكوي

بالتعليم الجيد الذي يتصف بالعدل والمساواة دون تفرقة وتمييز

داخل المدارس ،ووفقا للمادة ( )26من قانون األحوال الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية فننه يجوز للفتاة الزوا بعد أن تتم ()15
س ـ ـ ـ ــنة ميالدية ،ولكن مع التطور الثقافي والفكري والوعي االجتماعي والمدني في المجتمع أص ـ ـ ـ ــبح

الزوا لدى المتعلمات في التعليم العام شــبه معدومة فأصــبح
الحدث وانته

حاالت

هذه اللوائح غير فعالة ،فقد صــدرت مع وجود

تمييز إيجابيا للمرأة لمراعاة الخص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
ا
مع انعدامه ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــنها بالماض ـ ـ ـ ـ ـ ــي يعتبر

واالجتما ية بعد زواجها.
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فتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الفتيـات يعتبر معـدوم نتيجـة الوعي المجتمعي وتغير ثقـافـة المجتمع والوعي المطلق لـدعم

الفتيات للحصول على التعليم الجيد المستمر.
(ب)
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إن العدل والمس ـ ــاواة من الركائز األس ـ ــاس ـ ــية التي بني عليها الدس ـ ــتور الكويتي فال تمييز بين الرجل

والمرأة ،وإيمانا بدور المرأة في المجتمع تسـ ـ ـ ـ ــعى دولة الكوي

ضد الم ـ ـ ـ ـ ـرأة .وإن شغل المناصب في المدارس سواء كان

للقضـ ـ ـ ـ ــاء على أي مفهوم نمطي يوحي بالتمييز

هذه المناصب تعليمية أو إدارية ال تفرقة فيها بين

الجنسين ،فاإلعالن عن هذه الوظائف يكون عاما مجردا حسب حاجة المرفق التعليمي.
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إن التعيين في المناص ـ ـ ـ ـ ــب التعليمية واإلدارية يكون وفقا للتس ـ ـ ـ ـ ــلس ـ ـ ـ ـ ــل الوظيفي والكفاءة مع اجتياز

اختبـارات القـدرات دون النظر إلى جنس المرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح لتلـك الوظيفـة ،وبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل عام تحتـل المرأة في و ازرة التربيـة

مناص ـ ـ ــب قيادية عديده داخل اإلدارات المدرس ـ ـ ــية بين مدراء مدارس ومدراء مس ـ ـ ــاعدين في المناطق التعليمية

(ملحق رقم ( )5جدول يوضح إحصائية أعداد المدراء والمدراء المساعدين للجنسين).
16/29
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(ج)
يتلقى الطلبة الذكور في مناهج دولة الكوي
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العديد من المعلومات العامة بش ـ ـ ـ ــأن الحياة األسـ ـ ـ ـ ـرية،

فتسـ ـ ــتعرض المناهج علوم اإلنسـ ـ ــان من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية طول ( )12عام د ارسـ ـ ــي حول

جسـ ــم اإلنسـ ــان والتغيرات الجسـ ــمية والهرمونية التي تواكب خالل مراحل البلوغ للبنات والبنين ،كما تركز على

التو ية الص ــحية والنفس ــية خالل مناهج العلوم اإلنس ــانية واالجتما ية والتربية اإلس ــالمية ،وتض ــرب القص ــص

التربوية ونماذ من الس ـ ــيرة النبوية لعرض أهم المواقف التربوية األس ـ ـرية التي تهذب النفس وترش ـ ــد المتعلمين

(البنات – البنين) حول الحياة األس ـ ـ ـرية وأهمية دور الرجل والمرأة دون عرضـ ـ ــها في قوالب نمطية ،كما تعمل
و ازرة التربية على اعتماد مقرر علوم األسرة والمستهلك وهو مقرر اختياري للمرحلة الثانوية.

()
إن المس ـ ــاواة مكفولة في مجال التعليم والتدريب وال توجد أي قيود على تعليم وتدريب المرأة أو تمييز
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بالرجل ،إال أنه في بعض المعاهد التدريبية تعد لها برامج تدريبية وفق حاجات ســوق العمل من كوادر

خا

بش ـرية بالتنســيق مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخا

 ،وبعضــها اآلخر يتم قبول الجنســين ،يوضــح

الجـدول في الملحق رقم ( )6إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة الطلبـة المقيـدون في الكليـات المهنيـة بـالهيئـة العـامـة للتعليم التطبيقي
والتدريب خالل الفترة  ،2021-2017أما الجدول في الملحق رقم ( )7يبين إحص ـ ـ ـ ـ ــائية الطلبة الخريجون في

الكليات المهنية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالل الفترة .2021-2017

وتجدر اإلشــارة إلى أن قبول الطلبة في التعليم العالي أو التدريب المهني يكون وفق قواعد وض ـوابط
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ومعايير عامة مجردة بغض النظر عن جنس الطالب ،وجميع هذه الض ـ ـ ـ ـوابط تس ـ ـ ـ ــتند في أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــها لمعيار

الكفاءة ،التي يتم قياس ـ ــها من خالل عدة ض ـ ـوابط ليس من بينها جنس الطالب ،فاألمر متروك لحرية الطالب
ذاته ورغبته في االلتحاق بتلك المجاالت ش ـ ـريطة توافر الض ـ ـوابط المقررة للقبول ،وتحييقا لمبدأ تكافؤ الفر

تم وضــع ســياســة قبول الطلبة في التعليم التطبيقي لســد عجز ســوق العمل ولم يصــدر أي قانون يمنع تســجيل

اإلناث عند طلب سوق العمل داخل الدولة.
(ه)

ملحق رقم ( )8جدول يوضح تزايد أعداد الفتيات بالمدارس الحكومية خالل الفترة .2020-2015

- 96

• البند (:)37
(أ)
بمبادئ هذه االتفاقية كونها إحدى االتفاقيات األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية لمنظمة العمل الدولية،

- 97

تلتزم دولة الكوي

نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المـادة رقم ( )26على أن المرأة العـاملـة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحق األجر الممـاثـل ألجر الرجـل إذا كـانـ

وما يدل على ذلك أحكام قانون العمل رقم  6لسـنة  2010جاءت متماشـية مع مبدأ المسـاواة في األجر ،حي

تقوم بنفس

العمل ،وتخض ـ ـ ـ ـ ــع كافة االتفاقيات الدولية والق اررات الص ـ ـ ـ ـ ــادرة عن منظمة العمل الدولية للمراجعة والد ارس ـ ـ ـ ـ ــة

المستمرة من قبل المختصين والمعنيين لمواكبة كافة التطورات والمستجدات وعكسها على القوانين والتشريعات
المحلية ،وس ـ ــيتم النظر في إمكانية التص ـ ــديق على أي اتفاقية تس ـ ــاهم في تطوير التش ـ ـريعات المنظمة لس ـ ــوق
العمل ،ومنها االتفاقية رقم ( )100بشأن المساواة في األجر.

21-19816
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(ب)
أن القانون رقم  2010/6بشـ ـ ـ ـ ــأن العمل في القطاع األهلي والق اررات الصـ ـ ـ ـ ــادرة نفاذا له تكفل حظر
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التمييز المباشـ ــر وغير المباشـ ــر وجاءت نصـ ــوصـ ــه متوافقة مع أحكام االتفاقية التمييز في االسـ ــتخدام والمهنة

رقم ( )111جميع الجوانب المتصلة بالعمالة ،بما في ذلك التمييز بسبب الجنس.
(ج)

تعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من األولويات التنموية ،وفقا للقانون رقم  16لسنة 1990

- 99

من قانون الجزاء ،فنن جميع الناس متسـاوون في الحقوق والواجبات ويحق لجميع األشـخا

على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة الكاملة في الحقوق والواجبات

العامة والعمل وحرية االختيار ،وينص دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور دولة الكوي
فقد نص ـ ـ

شـغل المناصـب

المادة ( )7على أن ”العدالة والحرية والمس ـ ــاواة دعامات المجتمع  “...بينما تؤكد المادة ( )29من

الدسـ ــتور على المسـ ــاواة بين الرجل والمرأة ،حي

نص ـ ـ

على أن ”الناس س ـ ـواسـ ــية في الكرامة اإلنسـ ــانية وهم

متس ـ ـ ـ ـ ـ ــاوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينهم بس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب الجنس أو األص ـ ـ ـ ـ ـ ــل أو اللغة
أو الدين“.

 - 100ولقد أثمر هذا االهتمام من جانب دولة الكوي

عن العـديـد من الجوانـب اإليجـابيـة التي تحققـ

بالمرأة وقضـاياها على الصـعيدين الداخلي والخارجي

للمرأة الكويتيـة عبرعقود طويلـة ،لعـل أهمهـا ت ازيـد تواجـد المرأة

الكويتية في مواقع اتخاذ القرار بالقطاعين الحكومي والخا

 ،والحص ـ ـ ـ ـ ــول على كافة الحقوق الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية،

ودخولها الوظائف الدبلوماسية والسلك القضائي وفي الشرطة.

 - 101كمـا تفخر دولـة الكويـ

بـأن تكون أول دولـة في مجلس التعـاون الخليجي التي تطلق ”مبـادرة تمكين

تهدف إلى المناداة بتكافؤ الفر

في ضــمان مشــاركة النســاء في التنمية الوطنية

المرأة اقتصـ ـ ــاديا“ بمناسـ ـ ــبة اليوم العالمي للمرأة عبر دق الجرس في بورصـ ـ ــة الكوي
وتعزيز دور القطاع الخا

واالقتص ـ ـ ــادية المس ـ ـ ــتدامة ،والتي تعلن حكومة دولة الكوي

في مارس  2018والتي

من خاللها عن التزامها الكامل في دعم وص ـ ـ ــول

المرأة إلى مناص ـ ـ ــب قيادية في المجال االقتص ـ ـ ــادي من خالل تش ـ ـ ــجيع الش ـ ـ ــركات على تأييد المبادئ المعنية
بتمكين المرأة.

 - 102إطالق جائزة الكوي

للمرأة المتميزة ”فدوة“ حي

تمنح هذه الجائزة سنويا تح

رعاية صاحب السمو

أمير البالد وتنظمها األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ومركز بحوث ود ارس ـ ـ ـ ــات المرأة بجامعة
الكوي

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة وتقدم الجوائز للفائزات في حفل

والخا

 ،وكذلك في المجتمع المدني وتسـ ـ ــلط الضـ ـ ــوء على إنجازات النسـ ـ ــاء المتميزة (ملحق رقم ( )9جدول

يعق ــد في  8م ــارس من ك ــل ع ــام تزامن ــا مع يوم المرأة الع ــالمي ،تكرم الج ــائزة دور المرأة في القط ــاع الع ــام

يبين إحص ـ ــائية بعدد الموظفات (ض ـ ــباط  -ض ـ ــباط ص ـ ــف وأفراد – مهنيات  -مش ـ ــرف س ـ ــجن  -مفتش أمن
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـة) العـامالت في جميع قطـاعـات و ازرة الـداخليـة) و (ملحق رقم ( )10جـدول يبين إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة بعـدد

المحققات (مدعي عام – رئيس تحقيق – محقق) العامالت باإلدارة العامة للتحييقات).
()
 - 103إن دولة الكوي

ســن

من التشـريعات (قوانين ولوائح) ما يكفل ســبل االنتصــاف القانوني وآلية تقديم

الش ـ ــكاوى لحماية العامالت الوافدات من جميع أنواع اإليذاء والتحرش الجنس ـ ــي في العمل القس ـ ــري حي
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اإلدارة المختصـ ـ ــة في الهيئة العامة للقوى العاملة بتلقي تلك الشـ ـ ــكاوى من العاملة المتضـ ـ ــررة وتتخذ اجراءات
التحقيق فيهــا وفقــا ألحكــام القــانون ،فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن أن العــاملــة التي تتعرض ألي نوع من االيــذاء الجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

أو التحرش الجنس ــي يحق لهن تقديم ش ــكوى للنيابة العامة أو اإلدارة العامة للتحييقات (بحس ــب االختص ــا

)

التخاذ اإلجراءات القانونية ض ـ ـ ـ ـ ـ ــد مرتكب الفعل ومن ثم يتم إحالته إلى المحكمة المختص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،كما أن الهيئة

العامة للقوى العاملة قام

بنطالق خدمة نظام عالقات العمل والخدمة العمالية عن طريق الموقع اإللكتروني

وتنقسم هذه الخدمات إلى نوعين:

أ-

ب-

خدمات عامة وهي:
-1

خـدمـة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعالم عن إدارة عالقـات العمـل التـابعـة لهـا العـامـل لتقـديم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوى أو التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيـل

-2

خدمة االستعالم عن بالغات التغيب باستخدام الرقم المدني للعامل أو رقم الجواز مع الجنسية.

في الخدمات.

خدمات عمالية:
-1

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيـ ــل أرقـ ــام التلفونـ ــات في إدارات العمـ ــل واعتمـ ــاد رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل  SMSلإلبالغ عن مواعيـ ــد

-2

خدمة تقديم شكوى ومتابعتها عن طريق الموقع اإللكتروني (تتطلب كلمة سر).

-3

خدمة االستعالم عن إذن العمل الحالي.

-4

خدمة استعالم عن عقد العمل المقدم من الشركة.

جلسات التحقيق.

 - 104وتـأتي هـذه الخـدمـات اإللكترونيـة من قبـل الهيئـة العـامـة للقوى العـاملـة حتى تمكن العـامـل أو العـاملـة

من التواص ـ ـ ـ ــل المباش ـ ـ ـ ــر مع الجهة الحكومية المعنية لض ـ ـ ـ ــمان توفير الحماية والمس ـ ـ ـ ــاعدة القانونية لهم وفق
األطر القانونية.

(ه)
 - 105إن الهيئة العامة للقوى العاملة منذ انتقال اختص ـ ـ ـ ـ ــا

اإلش ـ ـ ـ ـ ـراف على قطاع العمالة المنزلية إليها

في أبري ــل  ،2019تقوم بمراجعـ ــة ك ــاف ــة القوانين واللوائح المنظمـ ــة له ــذا القط ــاع بغي ــة تطوير تلـ ــك القوانين

لمواءمتها مع المعايير الدولية ،ونرى أن التوص ــية بش ــأن التص ــديق على االتفاقية رقم  2011/189يعتبر من
المواضيع الممكن دراستها في المستقبل.

(و)
 - 106نؤكـد على عـدم وجود مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلح الكفيـل في قـانون العمـل الكويتي رقم  2010/6الـذي نظم العالقـة
بين العامل وص ــاحب العمل ،ومنح حرية ومس ــاحة للعامل لالنتقال من ص ــاحب عمل إلى آخر وفقا لضـ ـوابط

يتقدم العامل
محددة ،كما ّأنه يحق للعامل في حال مخالفة ص ـ ـ ـ ـ ــاحب العمل ألي بند من بنود عقد العامل أن ّ
بشـ ـ ـ ـ ــكوى عمالية لدى إدارة عالقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة ،ويحق للهيئة وفقا لصـ ـ ـ ـ ــالحياتها منح
العـامـل الحق في االنتقـال من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـب العمـل ،وقـد اتخـذت الحكومـة خطوات فعليـة وجـادة نحو تحقيق هـذا
الهدف وذلك من خالل الق اررات المنفذة لقانون العمل ،فضـ ـ ـ ــال عن المرجعية المنظمة للعالقة العمالية ما بين
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صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـب العمـل والعـامـل ترجع إلى أحكـام العقـد الموقع بين الطرفين والـذي يخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لإلطـار القـانوني الـذي

حدده المشرع.
(ز)

جرم
 - 107نش ـ ـ ـ ــير إلى أن القوانين والتش ـ ـ ـ ـريعات قد ّ

التحرش الجنس ـ ـ ـ ــي في مكان العمل ،حي

نص ـ ـ ـ ـ

المادة ( )27من المرس ـ ــوم رقم  15لس ـ ــنة  1979على أن ”كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات
المنصو

عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا ،وذلك مع عدم اإلخالل بالمسؤولية الجزائية أو المدنية

عند االقتض ــاء ،فالمحافظة على كرامة الوظيفة أو س ــلوك الموظف س ــلوكا يتنافى مع االحترام الواجب يعرض
الموظف للمس ـ ـ ـ ـ ـاءلة وال شـ ـ ـ ـ ــك بأن التحرش الجنسـ ـ ـ ـ ــي في مكان العمل يعد إخالال بواجبات الوظيفة ويعرض
الموظف للمساءلة.

 - 108كمــا أن العقوبــات الواردة في قــانون الجزاء تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــل تجريم فعــل التحرش في أي مكــان منهــا مكــان

العمل ،ويعد ذلك التشـ ـريع الجزائي العام ،فض ــال على أن قانون العمل رقم  2010/6بش ــأن العمل في القطاع

األهلي قد عالج هذه المســألة أيضــا ،حي

منح

الفقرة (و) من المادة ( )48منه للعامل الحق في إنهاء عقد

العمل بدون إخطار مع استحقاقه مكافأة نهاية الخدمة في عدة أحوال ومنها ”إذا ارتكب صاحب العمل أو من
ينوب عنه أم ار مخال باآلداب نحو العامل“ ،ونشـير إلى صـدور القرار الوزاري رقم ( )177لسـنة  2021بشـأن

التمييز في التوظيف بالقطاع األهلي وحضر التحرش الجنسي في أماكن العمل.

 - 109أن القرار الوزاري رقم  898لس ـ ـ ــنة  1998بش ـ ـ ــأن الالئحة التنفيذية لمرس ـ ـ ــوم العقوبات االنض ـ ـ ــباطية

ألعض ـ ــاء قوة الش ـ ــرطة نص في المادة ( )1منه على أن ”المخالفات التي يعاقب عليها أعض ـ ــاء قوة الش ـ ــرطة
انض ـ ـ ـ ـ ــباطيا في حالة ارتكابهم أي منها هي كل مخالفة ألحكام القانون رقم  23لس ـ ـ ـ ـ ــنة  1968المش ـ ـ ـ ـ ــار إليه

والقوانين واللوائح والق اررات والتعليمات العس ـ ـ ـ ــكرية االنض ـ ـ ـ ــباطية وكل س ـ ـ ـ ــلوك من ش ـ ـ ـ ــأنه التأثير أو اإلس ـ ـ ـ ــاءة

إلى سمعة الشرطة أو اإلخالل باالنضباط العام أو الخرو على مقتضى واجبات الوظيفة ومنها“:
• التع ــدي بالق ــول أو الفعل على الزمالء أو الرؤساء.
• الظهور بمظهر غير الئق أو السلوك بمسلك يخالف مقتضيات الواجب العسكري.

 - 110أن أي مخالفة من شـأنها اإلسـاءة لسـمعة الشـرطة أو اإلخالل باالنضـباط العام يعاقب عليها أعضـاء
قوة الشـ ــرطة ،ويعد التحرش الجنسـ ــي في مكان العمل من المخالفات التي تسـ ــيء لسـ ــمعة الشـ ــرطة وتتضـ ــمن

الخرو على مقتض ـ ـ ـ ــى واجبات الوظيفة التي يعاقب عليها أعض ـ ـ ـ ــاء قوة الش ـ ـ ـ ــرطة انض ـ ـ ـ ــباطيا ،فض ـ ـ ـ ــال عن

المحاكمة الجزائية.

• البند (:)39
(أ)
 - 111اعتمد قانون الص ـ ــحة النفس ـ ــية رقم  14لس ـ ــنة  2019وعلى أثر ذلك ص ـ ــدرت الالئحة التنفيذية لهذا

القانون وفقا للقرار الوزاري رقم  304لسنة  2019الصادر.
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(ب)
 - 112أن القــانون رقم  70لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة  2020قــد كفــل حق المريض في تلقي الرعــايــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة في المواد

( )33-26دون تمييز بين الرجل والمرأة.
(ج)

 - 113نظم القانون رقم  70لسنة  2020في المادة ( )17حاالت اإلجهاض منها:
• إذا كان اإلجهاض الزما إلنقاذ حياة األم.
• إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة األم ضر ار جسيما.
• إذا ثب

علميا أن الجنين سـيولد مصـابا على نحو جسـيم بتشـوه بدني أو قصـور عقلي ال يرجى البرء

منه ،وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة وصريحة من الزو والزوجة على اإلجهاض.

 - 114ويجري اإلجهاض وفقا لحكم هذه المادة في مستشفى حكومي أو أهلي ويتم بناء على موافقة مكتوبة
وموقعه باإلجماع من قبل لجنة طبية.
• البند (:)41
 - 115حرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

دولـة الكويـ

على مـد المعونـة ألفراد المجتمع الكويتي الـذين يعـانون من ظروف قهريـة

صـ ــعبة تجعلهم دون الحد األدنى لمسـ ــتوى المعيشـ ــة ،وذلك تنفيذا للمادة رقم ( )11من الباب الثاني للمقومات

األســاســية للمجتمع الكويتي والتي جاء نصــها ”تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشــيخوخة أو المرض

أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين االجتماعي والمعونة االجتما ية والرعاية الص ــحية“ بحي

تصــرف لهم دخال شــهريا يســاعدهم على تلبية احتياجاتهم األســاســية بهدف تحقيق االســتقرار المادي واألســري

والذي ينعكس إيجابيا على أفراد المجتمع ،من خالل تنفيذ قانون المساعدات االجتما ية رقم  12لسنة 2011

(ملحق رقم ( )11جدول يوضح قيمة المساعدات االجتما ية خالل الفترة .)2021-2019

 - 116أن قانون التأمينات االجتما ية رقم  61لس ـ ــنة  1976كفل حقوقا متماثلة لجميع المؤمن عليهم دون
تمييز ،وهو أمر منطقي باعتبار أن نس ـ ـ ــبة االش ـ ـ ــتراكات التي تقتطع من مرتباتهم وتمثل حص ـ ـ ــتهم في تمويل

النظام نســبة واحدة ،كما أن ما يؤدي عنهم من قبل أصــحاب األعمال والخزانة العامة من اشــتراكات مســاهمة
سنوية متماثل.

• الحقوق التأمينية المشتركة:
-1

شـــمول قانون التأمينات االجتماعية جميع الكويتيين ون اســـتثناء سـ ـواء للرجل أو المرأة بموجب نص

-2

المعاشات التقاعدية:

أ-

حاالت االستحقاق:

الما ة ( )2من القانون رقم ( )61لسنة .1976

المؤمن عليه الذي يقل س ــنه عن الخمس ــين في
 - 117األص ــل أن قانون التأمينات االجتما ية يقرر أحيية
ّ
المعاش إذا بلغ مدة خدمته ( )20س ـ ـ ــنة ،فنذا كان قد بلغ س ـ ـ ــن الخمس ـ ـ ــين فيس ـ ـ ــتحق المعاش إذا بلغ مدة
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الخدمة ( )15سـنة ،وال يصـرف المعاش إال ببلوغ السـن المحددة لذلك ( )55عاما ،كما أن القانون يقرر إعفاء
بعض الحاالت من شـ ــرطي مدة الخدمة والسـ ــن المشـ ــار إليهما باعتبار أن انتهاء الخدمة فيها يكون ألسـ ــباب

المؤمن عليه يتعذر في ض ـ ـ ــوئها االس ـ ـ ــتمرار في العمل ،وذلك كما في حاالت الوفاة والعجز
خارجة عن إرادة
ّ
الكامل وعدم اللياقة الصــحية واســتنفاد اإلجازات المرضــية (للعاملين في القطاع الحكومي والشــركات المملوكة
للدولة بالكامل).

 - 118كما يقرر في بعض الحاالت اإلعفاء من شـرط السـن كما في حاالت انتهاء الخدمة ألسـباب صـحية
تهدد الحياة بالخطر بش ـ ـ ــرط اس ـ ـ ــتكمال مدة الخدمة مقدراها ( )10س ـ ـ ــنوات ،وكذلك في حاالت التقاعد لمزاولة

أعمال ش ـ ـ ــاقة أو أعمال ض ـ ـ ــارة أو خطرة (وهي األعمال التي تنتج عنها أض ـ ـ ـ ار ار ص ـ ـ ــحية ذات طبيعة دائمة،

أو التي يترتب على العمل فيها لمدة طويلة أن يص ـ ــبح مس ـ ــتوى اللياقة الص ـ ــحية ألدائها غير متوفر ،أو التي
يكون معـدل الحوادث فيهـا مرتفعـا) ،حيـ

يتطلـب القـانون السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقـاق المعـاش في هـذه الحـاالت مـدة خـدمـة

في األعمال المذكورة ال تقل عن ( )20سنة.
ب-

حساب المعاش:
 - 119وفقـا للمـادة ( )19من القـانون ال يقـل المعـاش التقـاعـدي عن ( 65في المـائـة) من المرتـب ويصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

معظم حاالت انتهاء الخدمة بسـبب الوفاة أو العجز الكامل أو األسـباب الصـحية التي يترتب عليها عجز عن
الكسـ ــب إلى الحد األقصـ ــى المقرر للمعاشـ ــات التقاعدية وهو ( 95في المائة) .وهي نسـ ــبة مرتفعة مقارنة بما

هو مقرر في كثير من الدول.
-3

الحدو الدنيا للمعاشات التقاعدية:
 - 120يقرر القانون حدودا دنيا للمعاشــات التقاعدية ،فنذا كان المعاش بعد إضــافة الزيادات المســتحقة يقل

عن هذه الحدود فننه يرفع إليها ،وتستفيد المرأة كما الرجل من هذه الحدود إذا توافرت شروط استحقاقها.
 المعاشات المؤقتة:المؤمن عليه (الرجل والمرأة) بالمعاش المؤق
 - 121يقرر القانون أحيية
ّ

في الحالتين التاليتين:

• انتهاء الخدمة بسـ ــبب مرض يترتب عليه اسـ ــتنفاد اإلجازات المرضـ ــية حي

يصـ ــرف المعاش طوال

فترة المرض مع مراعاة أنه إذا تحقق خالل فترة المرض بس ــبب من أس ــباب اس ــتحقاق المعاش الدائم

(التقاعدي) ،فننه يتحول هذا المعاش إلى معاش دائم (مادة  )18من القانون.
• انتهاء الخدمة بسـ ـ ـ ــبب الحكم نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا بلغ

مدة الخدمة  15سـ ـ ـ ــنة ويصـ ـ ـ ــرف

المؤمن عليه للخضـ ـ ـ ــوع قبلها ألي
المعاش طوال فترة الحبس ،وبعد انتهائها لمدة سـ ـ ـ ــنتين ما لم يعد
ّ
من أنظمة التأمينات االجتما ية (مادة  18مكر ار) من القانون.

 مكافأة التقاعد: - 122للمرأة أسـ ـ ـ ـ ـ ــوة بالرجل الحق في تقاضـ ـ ـ ـ ـ ــي مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة التي ال تؤهلها السـ ـ ـ ـ ـ ــتحقاق

المعاش ،أو المدة التي تزيد عن مدة الخدمة الفعلية التي تؤهلها الســتحقاق المعاش الحد األقصــى (مادة )25

من القانون.
22/29

21-19816

CEDAW/C/KWT/6

 الحقوق التي يخص بها القانون المرأة تتمثل في:-1

مدة الخدمة ( )15سـنة وبلغ

المؤمن عليها متى بلغ
أحيية
ّ
خمســين ســنة للمعاش التقاعدي ،والواض ـح من ذلك أن المرأة تتقاعد بشــروط ميس ـرة س ـواء من حي

مدة الخدمة أو من حي

الس ــن ،حي

السـن المحددة لالسـتحقاق وهي حاليا

أن الرجل يكون األص ــل من حي

مدة الخدمة عن ( )20سنة وأال يقل السن عن ( )55سنة.

اس ــتحقاق المعاش أال تقل

-2

ال يخضـ ـ ـ ــع معاش المرأة في الحالة السـ ـ ـ ــابقة للتخفيض الذي يخضـ ـ ـ ــع له الرجل الذي تنتهي خدمته

-3

أحييــة األرملــة في أن تجمع بين مرتبهــا من عملهــا ونصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبهــا عن زوجهــا المتوفي ،وكــذلــك في

باالستقالة قبل  55سنة والذي تتراو نسبته بين  2في المائة إلى  5في المائة في المعاش.

عودة النص ـ ـ ـ ـ ــيب إليها مرة أخرى إذا تزوج
نصيبا عن زوجها األخير.

بعد الترمل ثم طلق

بعد ذلك أو ترمل

ولم تس ـ ـ ـ ـ ــتحق

-4

أحيية األرملة في الجمع بين معاش ــها التقاعدي وبين نص ــيبها كأرملة في معاش زوجها دون حدود.

-5

أحييـة البنـ

االبن عنـد زواجهـا ألول مرة في منحـة زوا تعـادل نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبهـا في

-6

عدم انتهاء نص ـ ــيب البن

وذلك بخالف القاعدة العامة باالستحقاق حي
أو األخـ

المعاش عن ستة أشهر.

أو بنـ

أو األخ

أحقيتها بالنص ــيب طالما كان

أو بن

يكون الجمع بحدود ( 970دينار).

االبن أو األم أو األرملة ببلوغ س ـ ــنة محددة واس ـ ــتمرار

غير متزوجة ،بخالف المس ــتحقين من الذكور الذين ينتهي حقهم في

النصيب كقاعدة عامة ببلوغ سن محدد.
• البند (:)43

 - 123الرياضــة في المفهوم األولمبي تعني (رياضــة إنســان) أي (للرجل والمرأة) فالحركة األولمبية لم تفرق
بين الرجـل والمرأة في الريـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ومن هـذا المبـدأ والمنطلق عملـ

اللجنـة األولمبيـة الكويتيـة متمثلـة في لجنـة

رياضـ ــة المرأة ببذل كافة الجهود من أجل االرتقاء برياضـ ــة المرأة ،التي برز نشـ ــاطها بشـ ــكل ملحوظ بداية من

العام  ،2018حي

عمل

لجنة المرأة على حصر الرياضة النسائية بممارسيها حي

قام

باآلتي:

• أوالا:

21-19816

-1

حصــر أعداد الال بات في (األندية النســائية/اللجان الرياضــية المنبثقة عن اللجنة األولمبية الكويتية

-2

حصـ ـ ـ ـ ــر عدد األلعاب المسـ ـ ـ ـ ــجلة رسـ ـ ـ ـ ــميا بسـ ـ ـ ـ ــجالت (أندية المرأة) نادي الفتاة – نادي سـ ـ ـ ـ ــلوى –

-3

حصر المنشآت التي تقام عليها المنافسات الرياضية بكافة األلعاب.

-4

حصر أعداد المدربين – المشرفين – الحكام  -اإلداريات.

-5

مراجعة اللوائح والق اررات ذات الصلة.

– األندية الرياضية الشاملة – األندية المتخصصة – االتحادات الرياضية).
نادي العيون.
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• ثاني ا:
 - 124مشــاركة المرأة في عضــوية مجالس إدارات االتحادات واألندية الرياضــية الشــاملة ،حي

تســعى لجنة

رياض ــة المرأة في المرحلة المقبلة على إدخال المرأة في عض ــوية مجالس إدارات االتحادات واألندية الرياض ــية
الش ــاملة وفق منظومة تحدد الخطوات واإلجراءات التي تض ــمن للمرأة مقعد لها باالتحاد والعمل بفعالية ض ــمن

مجاالت إدارات تلك االتحادات بنشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية الكويتية ،وكذلك تشكيل لجان
نسائية عدد ( )12اتحاد رياضي كخطوة إلتمام إجراءات عضوية المرأة في االتحادات الرياضية.
• ثالثا :تنظيم مسابقات وبطوالت محلية للفتيات:
 - 125في إطار الس ـ ـ ــعي نحو تنظيم دوري للفتيات تقوم لجنة رياض ـ ـ ــة المرأة في الفترة الحالية بالعمل على
توحيد األلعاب في أندية المرأة ،باإلضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى إفسـ ـ ـ ـ ـ ــا المجال لألندية الشـ ـ ـ ـ ـ ــاملة التي لديها فرق نسـ ـ ـ ـ ـ ــائية

أو ال بات للمش ـ ـ ــاركة في المس ـ ـ ــابقات المحلية للفتيات ،األمر الذي كان حينما أعلن

رئيس اللجنة النس ـ ـ ــائية

باالتحاد الكويتي لكرة القدم عن انطالق دوري الص ـ ـ ــاالت لكرة القدم ،وتس ـ ـ ــعى لجنة رياض ـ ـ ــة المرأة إلى إيجاد

قاعدة من الال بات لمختلف المراحل الس ـ ــنية كونه المعول األس ـ ــاس ـ ــي في عملية تنظيم الدوري واس ـ ــتم ارريته،
حي

-1

حرص

لجنة رياضة المرأة على نشر الرياضة النسائية في دولة الكوي

على النحو التالي:

التنسـ ــيق مع المؤسـ ـسـ ــات التعليمية والتربوية التي تتبع و ازرة التربية والتي تعد أكبر حاضـ ــنة الختيار

المواهب لكافة األلعاب.

عن مصادر أخرى لتغذية فرق األندية بالمواهب.

-2

البح

-3

االسـتفادة من خبرات وتجارب المؤسـسـات المماثلة في (الدول الخليجية – آسـيا – أوروبا) من خالل

إعـداد خطـة تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الكيفيـة والزمن وتكلفـة اإلجراءات والخطوات التي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتتم من خالل تحقيق
االتصال بهذه الدول.

• رابع ا:
 - 126ستعمل لجنة رياضة المرأة الكويتية على تنفيذ استراتيجية تطوير رياضة المرأة والتي تستند على:
-1
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مراجعة وتحدي

القوانين واللوائح الرياضــية ذات الصــلة إلنصــاف الال بة الكويتية ،وفقا للمتطلبات

الدستورية والدولية (االحتراف الجزئي والكلي ،والتأمين الصحي ،والتفرغ الرياضي ،والتكريم).

وتطوير الئحة االحتراف الجزئي إلداري ال بات األندية النسائية والمنتخبات النسائية.

-2

تحدي

-3

إد ار المسابقات النسائية ضمن نقاط الدرع العام.
وتطوير األنظمة األس ـ ــاس ـ ــية لالتحادات الرياض ـ ــية واألندية المتخصـ ـ ـص ـ ــة إلض ـ ــافة كرس ـ ــي

-4

تحدي

-5

وضـ ـ ــع حوافز مالية أو تخصـ ـ ــيص جزء من الميزانية المقدمة لألندية الشـ ـ ــاملة لدعم الفرق النسـ ـ ــائية

أو عضو من العنصر النسائي في مجال اإلدارة.
في األندية.
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• البند (:)45
(أ)
 - 127إيمانا من دولة الكوي

بعدالة وإنس ــانية قض ــية الالجئين ،فقد تعامل

اإلنس ــانية المطبقة في هذا الص ــدد ،وانتهج

إلى بلده الذي قدم منها إذا ثب

مع هذه القض ــية وفقا للمعايير

في س ــبيل ذلك مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيل أو إبعاد الش ــخص

احتمال تعرض ــه للخطر ،حي

على ”تسليم الالجئين السياسيين محظور“.

أش ــارت المادة ( )46من دس ــتور دولة الكوي

 - 128ال يوجد إطار عمل قانوني ومؤس ـســي محدد لتنظيم اللجوء وفقا للمعايير الدولية ،إال أنه حرص ـا من
الدولة في دعم جهود المفوضـ ـ ـ ــية السـ ـ ـ ــامية لشـ ـ ـ ــؤون الالجئين لتخفيف المعاناة اإلنسـ ـ ـ ــانية الناتجة عن النزو

واللجوء ،وذلك من خالل تقديمها لمسـ ــاهمات طو ية سـ ــنوية واالسـ ــتجابة إلى النداءات التي تطلقها عند وقوع

كوارث طبيعية وأزمات إنسانية ،قام

دولة الكوي

بتوقيع اتفاقية مقر مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين

حـددت فيهـا المهـام التي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بهـا من خالل مكتبهـا بـدولـة الكويـ  ،علمـا بـأن كـافـة المييمين األجـانـب

في دولة الكوي

يخضـ ــعون إلى أحكام القانون رقم  17لسـ ــنة  ،1959وبالتالي فهم مييمون وفقا لذلك القانون

الذي ينظم عالقتهم في الدولة المستضيفة لهم لدواعي العمل سواء في القطاع العام أو الخا

.

(ب)
 - 129إن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ار الوثـائق المـدنيـة بكـافـة أنواعهـا يعـد حقـا ثـابتـا تعترف بـه الـدولـة لجميع األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـا

الموجودين على أ ارض ـ ـ ـ ــيها وال تمنع أي فرد من الحص ـ ـ ـ ــول عليها وهي تعتبر أحد الوس ـ ـ ـ ــائل التي من خاللها
تحمي الدولة األس ـ ـ ـرة ،حي

تسـ ـ ــتخر شـ ـ ــهادات الميالد والوفاة بناء على القانون رقم ( )1969/36في شـ ـ ــأن

تنظيم قيد المواليد والوفيات ولقد قام
بص ــورة غير قانونية حي

الحكومة الكويتية بتســهيل إجراءات اســتخ ار هذه الوثائق عن المييمين

أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )2011/409تم اعتماد مص ــطلح (غير كويتي)

في خـانـة الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة المـدرجـة في هـذه الوثـائق ويترتـب على تلـك التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيالت التي اعتمـدتهـا الحكومـة ت ازيـد
في أعداد الوثائق المستلمة من قبل المييمين بصورة غير قانونية.

 - 130كمــا قــام الجهــاز المركزي وبحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب القرار الوزاري رقم  2011/409بتفعيــل البطــاقــات التي تمنح
للمييمين بصـ ـ ـ ـ ـ ــورة غير قانونية والتي تسـ ـ ـ ـ ـ ــمح لهم التمتع بعدد من المزايا التي يتسـ ـ ـ ـ ـ ــاوون في كثير منها مع

الكويتيين (ملحق رقم ( )12جدول يوضح إحصائية إلعداد ما تم إصداره من وثائق شر ية خالل عام 2020

لفئة المييمين بصورة غير قانونية).
(ج)

 - 131صـدر القانون رقم  10لسـنة  2020بشـأن التوثيق لتنظيم إجراءات توثيق المحررات والتصـديق على
التوقيعات ،وكذلك وضــع الصــيغ التنفيذية على صــور المحررات الواجبة التنفيذ ،حي

على اختصـا

نص ـ

المادة ( )5منه

الموثق الحكومي بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشـأن توثيقها ،وأوردت

أمثلة لهذه المحررات منها ”توثيق المحررات المتعلقة باألحوال الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية لغير المس ـ ـ ـ ــلمين من أص ـ ـ ـ ــحاب
الديانات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــماوية ما لم يرغبوا في توثيقها لدى جهات التوثيق الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بهم  ،“...حي

نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المادة

صـ ـ ـ ـراحة على أن يكون توثيق المحررات المتعلقة باألحوال الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية لغير المس ـ ـ ــلمين فقط من أص ـ ـ ــحاب
الديانات السماوية.
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 - 132وأعط

المادة رقم ( )18من قانون التوثيق سـ ـ ـ ـ ـ ــالف الذكر حق التظلم لمن تم رفض توثيق محرره،

ويكون التظلم لقاضي األمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

()
 - 133إن جميع األحكام المتعلقة باألحوال الش ــخص ــية ترجع للشـ ـريعة اإلس ــالمية التي هي مص ــدر رئيس ــي

للتشريع وفقا لنص المادة الثانية من دستور دولة الكوي  ،أما بالنسبة للمادتين ( )18و ( )49من هذا القانون
والتي تتناول زوا المسـلمة بغير المسـلم والعكس ،فقد اشـترط القانون في المادة ( )12لصـحة الزوا أال تكون

المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا ،وقد أوضــح المشــرع في المادة ( )18الحرمات المؤقتة ومنها

زوا المسـلمة بغير المسـلم ،كما ّبين المش ّـرع في المادة ( )49أن بطالن الزوا هو األثر المترتب على زوا
المسـ ـ ـ ــلمة بغير المسـ ـ ـ ــلم ،وذلك أخذا من ص ـ ـ ـ ـريح نصـ ـ ـ ــو القرآن والسـ ـ ـ ــنة ودالالتهما وفقا لما ورد بالمذكرة
اإليضاحية للقانون.

 - 134وبــالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة الختالف الــدين كمــانع من موانع اإلرث وفقــا لنص المــادتين ( )293و ( ،)294فــذلــك

مرجعه الشريعة اإلسالمية التي نظم

للمشرع الوطني أن يحيد عن هذه األحكام الشر ية.
الميراث وال يمكن
ّ

 - 135وفيما يتعلق بحضـ ـ ـ ــانة غير المسـ ـ ـ ــلمة للولد المسـ ـ ـ ــلم حسـ ـ ـ ــب نص المادة ( ،)192فقد بين

المذكرة

اإليضـ ـ ــاحية للقانون رقم  51لسـ ـ ــنة  1984العبرة من ذلك بأن ”الحاضـ ـ ــنة غير المسـ ـ ــلمة كالمسـ ـ ــلمة في حق

إمس ـ ـ ــاك ولدها ما لم يعقل دينا أو يخاف أن يألف غير اإلس ـ ـ ــالم .فنذا عقل األديان أو بلغ س ـ ـ ــن التمييز وهو
في السابعة من العمر أو خشي عليه التنشئة على غير اإلسالم فال يجوز إبقائه عند هذه الحاضنة“.

أما فيما يتعلق بالمادتين ( )19و ( )61من قانون تنظيم القض ـ ـ ــاء رقم  23لس ـ ـ ــنة  1990باش ـ ـ ــتراط االس ـ ـ ــالم
فيمن يتولى القضـ ــاء وأعضـ ــاء النيابة العامة ،فذلك نظ ار ألن القضـ ــاء والية والقاعدة أنه ال والية لغير المسـ ــلم

على المسلم.
(ه)

 - 136تجدر اإلش ــارة إلى ص ــدور القانون  124لس ــنة  2019بنص ــدار قانون األحوال الش ــخص ــية الجعفرية
والذي ينظم مسائل الزوا  ،والطالق ،والمواليد والنسب ،والحضانة ،والوصية ،والوقف ،والمواري .

(و)
 - 137نشير إلى أن و ازرة الصحة وعقب صدور قانون الصحة النفسية رقم  14لسنة  2019قام

بنصدار

الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،بالقرار الوزاري رقم  304لسنة  2019الصادر بتاريخ  24أكتوبر .2019

(ز)
 - 138يتمتع المييمون بص ـ ــورة غير قانونية بالرعاية التعليمية كالكويتيين وال يوجد فرق بين الذكر واألنثى،
حيـ

يتم قبول أبنـاء وأحفـاد الكويتيـات وأبنـاء وأحفـاد العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكريين وأبنـاء العـاملين بو ازرة التربيـة في المـدارس

الحكومية وبلغ عددهم خالل العام الدراسي  2021/2020حوالي ( )20 373طالب وطالبة.

 - 139كما تكفل الص ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق الخيري للتعليم الذي انش ـ ـ ـ ـ ـ ــأته الدولة بنفقات تعليم ( )13 327طالب وطالبة
بتكلفة مالية قدرها ( )4 783 024,00خالل العام الدراسي .2021/2020
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فيعامل المييمين بصـ ـ ـ ـ ــورة غير قانونية معاملة الكويتيين من حي
 - 140وفيما يتعلق بالرعاية الصـ ـ ـ ـ ــحيةُ ،
الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم واألجور ،وذلـك تطبيقـا للقرار الوزاري رقم  2011/86حيـ تتكفـل الحكومـة الكويتيـة بـالعال الكـامـل
للمييمين بصــورة غير قانونية ،كما صــدر قرار بنعفاء المييمين بصــورة غير قانونية حاملي بطاقات المراجعة

الصــادرة من الجهاز والســارية المفعول ،وكذلك غير المســجلين بالجهاز حاملي بطاقات الضــمان الصــحي من

كافة رسوم العال .
 - 141كما تكفل

الدولة بنرس ـ ــال العس ـ ــكريين وزوجات الكويتيين من المييمين بص ـ ــورة غير قانونية للعال

بالخار على نفقة الدولة بالكامل.
• البند (:)47

(أ)
ـدر رئيسـ ـ ــيا للتشـ ـ ـريع طبقا
 - 142إن القوانين المشـ ـ ــار إليها ترجع إلى الشـ ـ ـريعة اإلسـ ـ ــالمية والتي تعد مصـ ـ ـ ا

للمادة الثانية من دســتور دولة الكوي  ،فقد أشــارت المذكرة التفســيرية لدســتور دولة الكوي
لم تقف عند حد النص على أن ”دين الدولة اإلســالم“ بل نص ـ
الفقه اإلسالمي – مصدر رئيسي للتشريع.

إلى أن هذه المادة

كذلك على أن الش ـريعة اإلســالمية – بمعنى

 - 143وينظم قانون األحوال الشــخصــية رقم  51لســنة  1984كافة القواعد المتعلقة بالزوا والطالق والنفقة
والحض ـ ــانة والميراث والوص ـ ــية وغيرها من المس ـ ــائل المتعلقة باألحوال الش ـ ــخص ـ ــية ،والقوانين المعدلة له ،هذا
باإلضـ ــافة إلى صـ ــدور القانون  124لسـ ــنة  2019بنصـ ــدار قانون األحوال الشـ ــخصـ ــية الجعفرية والذي ينظم

الزوا والطالق والمواليد والنسب والحضانة والوصية والوقف واإلرث.

 - 144وفيما يتعلق بحق المرأة في الطالق أو فسخ العقد ،فقد أقر القانون  51لسنة  1984للمرأة الحق في
طلب التفريق للضـ ـ ــرر أو الغيبة وفقا لنصـ ـ ــو

المواد من  126إلى  138ويتضـ ـ ــح من نصـ ـ ــو

للمرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها من زوجها إذا ما استحال
االنفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثب

المواد أن

العشرة بينهما ،كذلك لها الحق إذا امتنع الزو عن

إعس ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ،ففي هذه الحالة يمهل القاض ـ ـ ـ ـ ـ ــي الزو بعض الوق

ليؤدي النفقة ،فنن لم يؤدها فللزوجة الحق أن تطلب الطالق.

 - 145كما أنه يحق للمرأة في الش ـريعة اإلس ــالمية طلب الخلع – الطالق – وهذا أمر أجازه القانون حســب
الشريعة اإلسالمية كما في المادة ( )111من قانون األحوال الشخصية بشأن الخلع التي نص

على أن:

(أ)

الخلع هو طالق الزو زوجتـ ــه نظير عوض ت ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــا عليـ ــه بلفظ الخلع ،أو الطالق

(ب)

وال يملك الخلع غير الزوجين أو من يوكالنه.

أو المبارأة ،أو ما في معناها.

 - 146أمـا فيمـا يتعلق بحق المرأة في حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـة أطفـالهـا ،فقـد نظم هـذا الحق في المواد ( ،)199–189فقـد
قررت المادة ( )189الحضـ ـ ــانة لألم ثم ألمها وإن عل

األب ثم األخ

ثم العمة ثم عمة األب ثم خالة األب ثم بن

ألب في الجميع.
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 - 147هذا وقد ص ــدر القانون رقم  12لس ــنة  2015بننش ــاء محكمة األسـ ـرة حي
محكمة في كل محافظة للنظر في كل دعاوي األحوال الشخصية.

نص القانون على إنش ــاء

 - 148صـدر القرار الوزاري رقم  115لسـنة  2016بننشـاء وتنظيم مراكز تسـوية المنازعات األسـرية وحماية

أفراد األس ـ ـ ـ ـرة من العنف واإليذاء ،وذلك في كل محافظة ويلحق بمحكمة األس ـ ـ ـ ـرة ،ويتولى تسـ ـ ـ ــوية المنازعات
األسـ ـ ـ ـ ـرية وحماية أفراد األسـ ـ ـ ـ ـرة من العنف واإليذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها األخرين ،ومن ض ـ ـ ـ ــمن

اختصاصاته اآلتي:
-1

في غير دعاوى األحوال الشــخصــية وأحوال االســتعجال ،يجوز لصــاحب الشــأن قبل اللجوء لمحكمة

-2

يقدم طلب تسوية النزاع ويتم تحديد جلسة لمناقشة الطرفين أمام أحد الباحثين بالمركز لسماع أقوالهم

-3

يجب أن تنتهي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية النزاع خالل  15يوم من تاريخ تقديم الطلب ،ويجوز مدها باتفاق الطرفين

-4

القائم على التسـ ـ ــوية ذلك بالمحض ـ ــر

األسرة أن يقدم طلب إلى مركز تسوية المنازعات لتسوية النزاع.
بنسداء النصح واإلرشاد إلى كال الطرفين ،ويحرر محضر تثب

به أعمال المناقشة.

لمدة ال تتجاوز  60يوم.

إذا لم يقبل طرفي النزاع الصـ ـ ــلح وديا وأصـ ـ ــر على طلبه أثب
ويحيله إلى إدارة كتاب محكمة األسرة المختصة.

• البند (:)47
(ب)
 - 149نظ ار لنص المادة ( )346من قانون األحوال الشـخصـية رقم  51لسـنة  1984بأن يطبق هذا القانون

على من كان يتبع مذهب اإلمام مالك ،وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بهم ،وحي لم يكن

هناك ثمة قانون أحوال ش ــخص ــية مكتوب للمذهب الجعفري للفص ــل في قض ــايا األحوال الش ــخص ــية الجعفرية،
األمر الذي استدعى صدور القانون رقم  124لسنة  2019بنصدار قانون األحوال الشخصية الجعفرية ،حي
تض ـ ــمن هذا القانون ( 510مادة) نظم

والحضانة ،والوصية ،والوقف والمواري .

مس ـ ــائل األحوال الش ـ ــخص ـ ــية كالزوا  ،والطالق ،والمواليد والنس ـ ــب،

 - 150وتختص دائرة محـاكم األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الجعفريـة الكليـة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتئنـافيـة والتمييز بتطبيق أحكـام هـذا القـانون،

واألحك ــام النه ــائي ــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة منه ــا تكون حج ــة أم ــام جميع ال ــدوائر مع م ارع ــاة األحك ــام اإلجرائي ــة لق ــانون

محكمة األسرة.

• البند (:)48
 - 151ترى دولة الكوي

عدم الحاجة إلى االنضمام إلى البرتوكول االختياري لالتفاقية حاليا.

• البند (:)49
 - 152نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن دولــة الكوي ـ

تولي إعالن ومنهــا بيجين أهميــة ويتمثــل ذلــك في اعتمــاد القوانين

واآلليات التي تعني بمســائل تمكين المرأة والمســاواة بين الجنســين والعنف األســري حي

لسنة  2020بشأن الحماية من العنف األسري.
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• البند (:)50
 - 153تس ـ ـ ــعى دولة الكوي

لتحقيق أهداف التنمية المس ـ ـ ــتدامة الس ـ ـ ــبعة عش ـ ـ ــر بص ـ ـ ــورة متكاملة ومترابطة

وغير قــابلــة للتجزئــة ،لــذا تعــد تلــك األهــداف دائمــا محــددا لكــافــة أولويــاتهــا التنمويــة ،فقــد قــدمـ

دولــة الكويـ

تقريرها الوطني الطوعي األول الذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرض التقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،2030

ونشــير إلى مشــروع ”دعم دولة الكوي

في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المســتدامة بشــأن المســاواة

بين الجنسـ ـ ـ ـ ــين وتمكين المرأة“ والذي ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدى دولة الكوي

والمكتب اإلقليمي

لهيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة والمس ـ ــاواة بين الجنس ـ ــين لمنطقة الدول العربية بالتش ـ ــارك لمدة عامين بهدف
دعم المش ــروع مع ش ــركاء محليين لتسـ ـريع تنفيذ الهدف الخامس ،يقوم هذا المش ــروع بتفعيل التغيرات التحولية
طويلة المدى التي من شـ ـ ـ ــأنها تمكين دولة الكوي

من تحقيق األهداف الطموحة ألجندة تمكين المرأة في ظل

أهداف التنمية المسـ ـ ـ ـتدامة في الكوي  .وقد حقق المشـ ـ ـ ــروع نتائج كبيرة في تمكين المرأة الكويتية في مجاالت

عدة منها المجال السـ ــياسـ ــي من خالل بناء القدرات ( )60امرأة كويتية على المهارات الييادية وإدارة الحمالت
االنتخابية والخطابات والتواصل والموازنة بين العمل والحياة.
• البند (:)51
 - 154إن اللجنة الوطنية الدائمة إلعداد التقارير والتوصـ ـ ـ ــيات ذات الصـ ـ ـ ــلة بحقوق اإلنسـ ـ ـ ــان تضـ ـ ـ ــم كافة
الجهات المعنية بالدولة وسـ ــبق لهم المشـ ــاركة في إعداد التقرير الخامس وأيضـ ــا حضـ ــور مناقشـ ــة التقرير أمام

اللجنة الدولية وهم أيضا من قام بنعداد التقرير السادس.
• البند (:)52
 - 155إيمانا والتزاما من دولة الكوي

في احترام االتفاقيات والصــكوك الدولية ذات الصــلة بحقوق اإلنســان

واقتناعا بما تحمله هذه االتفاقيات من قيم وقواعد تســاهم في تكريس حقوق اإلنســان لدى الدول األطراف لهذه

االتفاقيات ،فقد أنشـئ

اللجنة الوطنية الدائمة إلعداد التقارير ومتابعة التوصـيات ذات الصـلة لحقوق اإلنسـان

برئاس ـ ــة و ازرة الخارجية وتض ـ ــم كافة الجهات الحكومية ،حي

تتولى مهمة إعداد كافة التقارير المتعلقة بآليات

حقوق اإلنسان ومتابعة ما يصدر عنها من مالحظات وتوصيات ختامية.
• البند (:)53
 - 156ال زال

تدرس دولة الكوي

تلك االتفاقيات التي لم تنضم إليها حتى اآلن.

• البند (:)54
 - 157تم تقديم المعلومات المطلوبة وفقا للوثيقة .HRI/CORE/KWT/2015
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