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الوثيقة املشرتكة
 -1تتكون الوثيقة األساسية من جزئني ،يقدم اجلزء األول (ألف) معلوماا ااماة اان دولاة
الكويت يف حني يتطرق اجلزء الثاين (ابء) إىل اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

ألف -معلومات عامة
 -رؤية الكويت اجلديدة

2035

 -2حتوياال الكوياات إىل مر ااز مااا وسااار ،ج ااافي لالسااتثمار ،يقااوم في ا القطااا ا ااا
بقيااادة الاشاااق االدتصاااد ،،وتشااوح فيا روو املاافسااة وترفااح ظاااءة اإلنتااا يف اال ج ااا دولااة
مؤسسااي داا اام ،وترس ااخ القاايم وحت ااافت ال ااو ا ويااة االجتمااي ااة وحتق اال التاميااة الوش ارية والتامي ااة
املتوا نة ،وتوفر باية أساسية مالئمة وتشريعا متطورة وبيئة أامال مشوعة.
اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
 املوقـ ـ ـ ــع واملس ــاحة -3تق ااح دول ااة الكا ااويت يف الزاوي ااة الشمالي ااة ال ا اربي ااة للبليا ااـ العربا ااي بيا اان طا ا ااي العاار
 30.06-28.30مشا ًااال و ط ااي الط ااول  46.30-48.30شردا ااً ،وهاادها الع اراق ماان الشاامال والشاامال
ال ريب ،واململكة العربيااة السعااوديااة ماان اجلااااوي واجلاوي ال ريب ،م ااا هدهااا ماان الشرق ا لي ااـ
العرب ااي .وه ااي مكاام مودع ااا تع ا ااد ماظاذاً طويعيااً لشاامال شارق اجلزياارة العربيااة ،اا أ سو ااا أ يااة
سارية ماذ أمد بعيااد .وتولااغ مساحة دولة الكويت  17,818م.2
 املنـ ـ ــاخ -4نظراً لودو الكويت يف اإلدليم اجل رايف الصحراو ،،فإن ماا ا من الااو القاار ،الذ،
يتميز بصيف طويل حار جاف ،وشتاء دافئ دصياار طار أحياانً.
 الـسـكــان -5بلغ تقدير ادد السكان يف دولة الكويت اام  2018حوا  422262220نسمة حيث
بل ت نسوة السكان الكويتيني ) )%3وال ري ويتيني ).(%69
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 الداينة -6نص اات امل ااادة  2م اان الدس ااتور ال ااو أن دي اان الدول ااة اإلس ااالم ،والش اريعة اإلس ااالمية مص اادر
رئيسي للتشريح .ما نصات املاادة  35مان الدساتور الاو حرياة االاتقااد مطلقاة ،وحتماي الدولاة حرياة
القيام بشعائر األداين طوقا للعادا املراية ،الو أال خيل فلك ابلاظام العام أو ياايف اآلداي.
 التعلي ـ ـ ـ ـ ــم -7يعتاارب رأا املااال الوشاار ،الثااروة احلقيقيااة لهماام اباتواااره أساااا اإلباادا واالبتكااار لرفااح
القدرة التاافسية للدول ،ولذا انطلقات ا طاا التاموياة يف دولاة الكويات مان دااادة أساساية هاي
أن االستثمار يف الوشر ضرورة متلي ا مسئولية حتقيل أهداف التامية املستدامة.
 -8اهتم ا اات دول ا ااة الكوي ا اات ابحل ا اال يف التعل ا اايم بش ا ااكل و ا ااري ،حي ا ااث نا ا ا الدس ا ااتور يف
مادت ( (13التعليم ر ن أساسي لتقدم اجملتمح ،تكظل الدولة وترااه .وهو جماين يف مجيح مراحلا
ماان راي األطظااال حااع اجلامعااة ،وإلزام ااي يف املاارحلتني االبتدائيااة واملتوسااطة .ويالحاات ارتظ ااا
هيكاال اإلنظاااق الااو التعلاايم العااام ،حيااث بل اات ااتمااادا التعلاايم العااام أ ثاار ماان  127مليااار
دياار يف اام  2017/2016وباسوة حاوا  % 2مان إمجاا اإلنظااق احلكاومي ،وبل ات نساوة
االلتحاااق يف املاادارا االبتدائيااة واملتوسااطة ( ،)% 100نتيوااة االهتمااام ب ازايدة املاادارا ميااح
حمافظا الكويت لتتااسب مح ادد السكان ،ما جنحت دولة الكويت يف طواهتا حملو األمية
لتولغ ااام  2016نساوة ( ،)% 3.2ماا اهتمات بتعلايم فو ،اإلااداة بتاوفري ا ادما التعليمياة
افة ،مح دمـ بعض احلاال يف التعليم العام أو ان طريل إنشاء مدارا اصة هبم.
جدول ( )1أعداد املدارس واملعاهد حسب املرحلة لعام 7112/7112
الويان

مجلة التعليم احلكومي العام والديين
مدارا الرتبية ا اصة
مجلة التعليم ا ا
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املدارا

827
31
527

الظصول

152851
240
82626

التالميذ

3852338
12815
2632422

املدرسون

672603
12201
152784
3
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 الصحـ ـ ـ ـ ـ ــة -2التزماات دولااة الكوياات ابلراايااة الصااحية حاال ماان حقااوق اإلنسااان مااا ن ا الي ااا
الدستور الكوييت يف املواد ( ،)15 ،11 ،10يف مجيح مراحل ا ،وتقدم ا دما الصحية بشكل
ا ااادل ومتس اااو جلمي ااح األفا اراد (ما اواطاني ومقيم ااني ،و ااار الس اان واألطظ ااال وفو ،االحتياج ااا
ا اصة ،املرأة ،الشواي ،العمال ،إخل).
 -10ونتيو ااة ل ااذلك تزاي ااد تكلظ ااة تق اادل ا اادما الص ااحية ابلدول ااة ،حي ااث وصا االت
ااتم ااادا امليزاني ااة إىل ح ا اوا  1.7ملي ااار يف ا ااام ( 2015/2014متث اال ح ا اوا  % 8ما اان
ااتمااادا اإلنظاااق احلكااومي يف فا الساااة) ،ودااد بلااغ متوسااا اإلنظاااق الصااحي إىل 426
ديا ااار لك اال ف اارد وف اال مش اارو ميزاني ااة  .2015/2014وم اان املالح اات تزاي ااد نس ااوة اإلنظ اااق
احلكااومي الااو الشاائون الصااحية ااالل الظاارتة ماان  2012-2011إىل  2016-2015ماان
حنو  % 6.7إىل حوا .% 2.8
 -11هااا تو ياح متاوا ن للمستشاظيا العامااة الاو املااااطل الصاحية ،حيااث أن لكال ماطقااة
ا اادمت ا ،ابإلضا ااافة املستشا ااظيا التبصصا ااية وبلا ااغ إمجا ااا
صا ااحية مستشا ااظو اا ااام اص ا ا
ا ااددهم ( ،)18ما ااا ( )6مستش ااظيا اام ااة )12( ،مستش ااظيا ةصص ااية ،و ااذلك مرا ااز
الرااية الصحية األولية ،واددها ( )25مر ز اام .2016
 -12دامت الدولة إبصدار دانون إلنشاء شر ا أتمني صحي (نظاام ضامان) تقادم جمموااة
مان ا ادما والرااياة الصاحية للرجاال والاسااء مان ياري الكاويتيني تشامل اادد مان مستشاظيا
الض اامان الص ااحي .ابإلض ااافة اىل ط ااة أتم ااني أ اارش ابس اام (اافي ااة) وه ااي ش اار ة أتم ااني ص ااحي
للرجال والاساء من الكويتيني املتقاادين والذ ،يوفر دما االجية.
واألسرة واألجهزة الطبية لعام 7112
جدول ( )7أعداد املستـشـفيات ّ
الويان

القطا احلكومي

القطا ا ا

شر ا الاظا

املستشظيا (اام وةصصي)
مرا ز الرااية الصحية األولية (طب اام)
األسرة
األطواء الوشريني
أطواء األساان

18
25
7028
82434
12852

12
12071
12120

3
240
237

 العمالة -13أدش الامااو املتزايااد يف االدتصاااد الكااوييت إىل ااور فاار اماال ثاارية ومتاواااة ،األماار
ال ااذ ،ترتا ااب الي ا ا ايدة الطلا ااب ال ااو العمالا ااة س ا اواء الوطايا ااة ما ااا أو الوافا اادة وفل ااك لت طيا ااة
احتياجا العمل يف اتلف جماالت .
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جدول ( )3العاملون يف القطـاع احلكومي والقطـاع اخلاص لعام 7112
القطا
القطاا
احلكومي
القطاا
ا ا

أنثو

فر

ويتيني
مجلة

فر

الاسوة

52.085 % 74.3 2242322 1622702 1242620
362053

352185

712238

% 4.3

يري ويتيني
مجلة
أنثو
422858

1012243

125662782 1262622 124402153

الاسوة
% 25.7
% 25.6

جدول ( )4أهم مؤشرات مسح القوى العاملة 7112/7112
املؤشر
نسوة املشار ة يف دوة العمل
نسوة الوطالة
نسوة املش لني يف القطا احلكومي والعام إىل امجا املشت لني

يري وييت

وييت
32.5
% 6.4
% 82.2
%

82.2
% 1.7
% 10.6
%

اجلملة
73.8
% 2.2
% 18.6
%

 الدخـل القومــي واإلنفاق -14ااتمد طة التامية الو سوعة ر ائز أساسية ،ما ا ر يزة متكاملة لوااء ادتصاد متاو
مستدام يقوم الاو تاوياح القااادة اإلنتاجياة وداام وتشاويح القطاا ا اا واملشارواا الصا رية
واملتوسطة هبدف حتقيل منو ادتصااد ،بعيادا اان القطاا الاظطاي و اا يضامن حتقيال معادال مناو
إجيابية تضمن احلظاا الاو رفاح مساتواي املعيشاة واساتدامت ا ،ماح االساتمرار يف تطاوير القطاا
الاظط ااي و ايدة الطاد ااة اإلنتاجي ااة وتوس اايح سلس االة القيم ااة املض ااافة للص اااااا املرتوط ااة ب ا وال ااو
رأس ا ا الورتو يماااواي فقااد أدش فلااك إىل اسااتمرار متتااح امل اواطن الكااوييت سااتوش معيشااة مرتظااح
وهو ما يوضح متوسا نصيب الظرد من الااتـ احمللي اإلمجا والوالغ أ ثر من  35ألاف دوالر
ابألسعار الثابتة الل الساوا ا مس األ رية ريم تقلوا أسعار الاظا.
 -15وتساات دف ا طااة اإلمنائيااة للساااوا ( )2020/2012-2016/2015رفااح متوسااا منااو
الااتـ احمللي اإلمجا احلقيقي إىل  % 5.2حال تاظيذ مشارواا ا طاة وسايؤد ،املعادل املسات دف
إىل ايدة الد ل الظرد ،احلقيقي ابفرتا منو ادد السكان الكويتيني عدل  % 2.6ساوايً.
 القروض املقدمة من دولة الكويت حسب جمموعات الدول -16حرصا اات دولا ااة الكويا اات ماا ااذ اسا ااتقال ا واا اارب اترخي ا ااا احلافا اال ابلعطا اااء الا ااو تقا اادل
املساااادا اإلنسااانية لكافااة دول العاااا ،ااارب نشاااطا وإسا اما متمياازة يف دطااااا متعااددة
للظئااا املتضااررة ماان ج اراء الك اوارط واأل مااا الطويعيااة أو يااري الطويعيااة ،حيااث ااتوااار العماال
اإلنساااين مسااة ماان مساهتااا ورافااداً ماان رواف اد العماال السياسااي واالدتصاااد ،ا ااارجي ااا ،وتقااديراً
لذلك العطاء فقد مت تتويـ ج ود دولة الكويت يف ماح صاحب السامو أماري الاوالد لقاب (دائاد
العمل اإلنساين) وإطالق مسمو مر ز العمل اإلنساين الو دولة الكويت يف اام .2015
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 -17وتس اااهم دول ااة الكوي اات ا اارب الص ااادوق الك ااوييت للتامي ااة االدتص ااادية العربي ااة يف حتقي اال
اجل ااود االياثيااة للاادول العربيااة والاادول الااميااة ماان ااالل القاارو الاايت متااول املشاااريح االياثيااة
ولتاادريب الك اوادر الوطايااة ماان تلااك الاادول حرص ااً ماان دولااة الكوياات الااو حتقياال املشااار ة ومااد
جسور اإل اء والتعاون الدو  .وتتمثل أهم املساادا الدولية فيما يلي:

جممواا الدول

ادد القرو

2015
مليون دياار
وييت

مليون دوالر
أمريكي

ادد القرو

دول اربية
دول أفريقية
دول أسيوية وأوروبية
دول أمريكا الالتياية
والوحر الكارييب
اجلملة

2016
مليون دياار مليون دوالر
أمريكي
وييت

342
225
232
46

32145
221
12340
176

102625
32370
42553
528

345
301
233
47

3.231
12022
12354
180

102285
32476
42604
612

915

5,257

19,712

972

5,282

19,222

 اإلسكان -18جاء اهتمام دولة الكويت ابلرااية السكاية ،إمياانً ما اا هباذا احلال وأثاره يف حيااة األسارة
الكويتية ،ودد أدر احلكومة الكويتية من الل ا طا اإلمنائية سياسة توفري الوحدا السكاية
املااسااوة لهساار الكويتيااة ،حيااث شاارات دولااة الكوياات ماااذ  1254إبنشاااء الوحاادا السااكاية
بواادائل اتلظااة ساواء بيااو حكوميااة أو شااقل سااكاية أو دسااائم يااتم تو يع ااا الااو املاواطاني طوقااً
آللي ااا ودواا ااد ماظم ااة تكظ اال أس ااس العدال ااة يف م اااح تل ااك املس ااا ن ،و ااذلك ت ااوفري الق اارو
اإلسكانية من باك االئتمان الكوييت للمسا ة يف حتقيل نظس ا دف.
 -12مت إنشاء املؤسسة العامة للرااياة الساكاية وفال القاانون ردام ( )47لسااة  1223هبادف
تااوفري الراايااة السااكاية ملسااتحقي ا ماان املاواطاني ماان ااالل باادائل متعااددة .وتعااد املؤسسااة اجل ااة
املاظذة لسياسا احلكومة اإلسكانية.
 البيئة -20تعتارب الويئااة حماوراً هامااً مان حماااور التاميااة الشااملة .وتشا ل دضاية ايااة الويئاة حيازاً وارياً
من االهتمام العاملي واحمللي حيث أصاوحت الدراساا واملعلوماا الويئياة موضاح اهتماام ج اا
اديدة يف الدولة من اتلف األج زة الصحية والصاااية والعلمية وا ادسية ويريها.
 -21أنشئت ا يئة العامة للويئة بااءاً الو القانون ردم  21لساة  1225واملعدل حتت ردام 16
لساااة  .1226وماان أباار أولوايهتااا وضااح وتطوياال السياسااة العامااة حلمايااة الويئااة الكويتيااة واإلاااداد
واإلشراف الو تاظيذ طاة امال متكاملاة تشامل مجياح ماا يتعلال مماياة الويئاة الاو املادش القرياب
والوعيد ،ووضح طة شاملة ملواج ة الكوارط الويئية واةاف االجراءا الضرورية لذلك.
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 اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة -22الكوي اات دول ااة اربي ااة مس ااتقلة فا س اايادة اتم ااة ،ديا ااا اإلس ااالم ول ت ااا الرمسي ااة الل ااة
العربية ،ونظام احلكم في ا دميقراطي ،وتشري املذ رة التظسريية للدساتور أن هاذا الاظاام الادميقراطي
الذ ،مت تواي يُعد وسطاً بني الاظامني الربملاين والرائسي ،ا يدل الو سسيد املوادئ الدميقراطياة
األص اايلة ،وم اان ها ااا أ ااذ نظ ااام احلك اام يف الكوي اات ابملو اادأ الدس ااتور ،الق ااائم ال ااو الظص اال ب ااني
السلطا مح تعاوهنا.
 -23مااا أفاارد الدسااتور الكااوييت ملوضااو الساالطا ابابً اص ااً يت ا لف ماان سااة فصااول،
حي ااث أش ااار يف الوداي ااة إىل أن الس االطة التش اريعية يتواله ااا األم ااري وجمل ااس األم ااة وفق ااً للدس ااتور،
والسلطة التاظيذية يتوالها األمري وجملاس الاو راء والاو راء ،والسالطة القضاائية تتوالهاا احملاا م ابسام
األمري يف حدود الدستور.
 -24ودد حدد الظصل الثاين من الواي السابل ا تصاصا رئيس الدولة ابآليت:
(أ)

يتوىل سلطات بواسطة و رائ وتعييا لرئيس جملس الو راء وإاظائ من ماصو .

(ي)

هو القائد األالو للقوا املسلحة.

( )
العامة يف الدولة.
(د)

يضح اللوائح الال مة لتاظيذ القاوانني واللاوائح الال ماة لرتتياب املصااد واإلدارا
يعني املو ظني املدنيني والعسكريني واملمثلني السياسيني لدش الدول األجاوية.

 -25ابإلضافة ملا سول هاا ا تصاصا أ رش لهمري ترتوا ابلسلطا وهي:
الســلطة التش ـريعية :حسااب املااادة  72ماان الدسااتور يتوالهااا األمااري وجملااس
أ-
األمااة الااذ ،يتا لف ماان سااني اضاواً ياتبوااون بطرياال االنتباااي العااام الساار ،املواشاار ملاادة أربااح
ساوا وهي السلطة اليت متلك قتضو الدستور إصادار التشاريح ،وداد حادد الظصال الثالاث مان
الدستور الكوييت األحكام ا اصة ابلسلطة التشريعية.
ي -الســلطة التنفيةيــة :يتوالهااا األمااري وجملااس الااو راء ،الااذ ،ياُادير مصاااد الدولااة
ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابح تاظيذها ويشرف الو سري العمال يف اإلدارا احلكومياة،
ويتوىل ال و يار اإلشاراف الاو شاؤون و ارتا ويقاوم بتاظياذ السياساة العاماة للحكوماة ،ماا يرسام
اساها الو ارة ويشرف الو تاظيذها.
 السلطة القضائية :تتوالها احملا م ابسم األماري ويكظال الدساتور والقاانون موادأاسااتقالل القضاااء الااو أساااا أن شاارف القضاااء ونزاهااة القضاااة واااد م أساااا امللااك وضاامان
للحقااوق واحل اراي  ،فااال ساالطان أل ،ج ااة الااو القاضااي يف دضااائ  ،ويكظاال القااانون اسااتقالل
القضاء وضماان القضاة واألحكام ا اصة هبم ،وداد ا الدساتور الكاوييت السالطة القضاائية
ا يضمن استقالليت ا.
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ابء -اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
 -26ساادر اإلشااارة يف هااذا ا صااو
تتعلل مقوق اإلنسان وهي التا :

إىل أن دولااة الكوياات ارتوطاات بعاادة اتظاديااا دوليااة

1

االتظادية ا اصة ابلرق لعام 1226

2

اتظادية الرق لعام ( 1226املعدلة)

3

االتظادي ااة التكميلي ااة إلبط ااال ال اارق وس ااارة الردي اال واألاا اراف واملمارس ااا
الشوي ة ابلرق

4

االتظادية الدولية للقضاء الو مجيح أشكال التمييز العاصر،
واست ال م يف الو اء

5

ميثاق ماح االسار ابألشبا

6

املعاهدة الدولية ملاح جرمية الظصل العاصر ،واملعادوة الي ا

7

اتظادية حقوق الطظل وبروتكولي ا اال تياريني.

8

اتظادية القضاء الو مجيح أشكال التمييز ضد املرأة.

2

اتظادية ادم تقادم جرائم احلري واجلرائم املرتكوة ضد اإلنسانية.

10

اتظادية ماح جرمية اإلابدة اجلمااية واملعادوة الي ا.

11

اتظادي ااة مااهض ااة التع ااذيب وي ااريه م اان ض ااروي املعامل ااة والعقوب ااة القاس ااية
أو الالإنسانية.

12

الع د الدو ا ا

ابحلقوق املدنية والسياسية.

13

الع د الدو ا ا

ابحلقوق االدتصادية واالجتمااية والثقافية.

14

االتظادية الدولية ملااهضة الظصل العاصر ،يف األلعاي الرايضية.

15

االتظادية ردم  138لساة ( )1273بش ن احلد األدىن لسن االستبدام.

16

االتظادي ااة رد اام  182لس اااة ( )1222بشا ا ن حظ اار أسا اوأ أش ااكال ام اال
األطظال واإلجراءا الظورية للقضاء الي ا.

17

امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وفقا للقانون ردم ( )84لساة 2013.

18

بروتو ا ااول ما ا ااح ودم ا ااح ومعادو ا ااة االس ا ااار ابألش ا اابا و اص ا ااة الاس ا اااء
واألطظ ااال امللح اال ابتظادي ااة األم اام املتح اادة ملكافح ااة اجلرمي ااة املاظم ااة ا اارب
الوطايااة واملصاادق الي ااا ،وجااب القااانون رداام  5لساااة  2006الصااادر
بتاريخ  27مارا .2006

12

فو ،اإلاادا ااة وفقا ااا للقا ااانون 35

االتظاديا ااة الدوليا ااة حلقا ااوق األشا اابا
لساة .2013

 -27يُعتاارب الدسااتور الكااوييت املظلااة السياسااية والقانونيااة لقوااااد حقااوق اإلنسااان يف الكوياات
اامااة ،مااا أن هاااا العديااد ماان التشاريعا الكويتيااة مت العماال هبااا دواال صاادور الدسااتور ،وهااي
8
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تشاريعا حرصاات الااو تااوفري ضااماان العدالااة لينسااان يف الكوياات ،ماان أبر هااا دااانون اجل ازاء
ودانون اإلجراءا اجلزائية اللذان صدرا اام .1260
 -28تااا املااادة  70ماان الدسااتور :يااربم األمااري املعاهاادا رسااوم ويول ااا جملااس األمااة فااورا
مشااظواة ااا يااسااب ماان الويااان ،وتكااون للمعاهاادة دااوة القااانون بعااد إبرام ااا والتصااديل الي ااا
ونشرها يف اجلريدة الرمسية.
 -22ونظراً أل ية مسائل حقوق اإلنسان فقد تضمات معظام نصاو الدساتور املواادئ الايت
اس ااتقر الي ااا اجملتم ااح ال اادو وا اارب اا ااا يف املواثي اال الدولي ااة الص ااادرة يف ه ااذا اجمل ااال ،و ايدة يف
احلاار والت يااد مت إنشاااء احملكمااة الدسااتورية وجااب القااانون رداام  14لساااة  1273ماان أجاال
ظال ااة واحا ارتام وتطوي اال احلق ااوق واحلا اراي ال ااو الوجا ا األ م اال ،حي ااث أوىل الدس ااتور الك ااوييت
احلقا ااوق واحل ا اراي أ يا ااة دصا ااوش ،لا ااذلك ن ا ا ص ا اراحة الا ااو تلا ااك احلقا ااوق يف معظا اام م ا اواده
واليت ما ا:


أن الشعب مصدر السلطا والسيادة في لهمة (املادة .)6



العدل واملساواة واحلرية (املادة .)7




اية األسرة واألمومة والطظولة ورااية الاشء (املاداتن  2و.)10
راايااة وتااوفري الت ا مني االجتمااااي للم اواطاني يف حااال الشاايبو ة أو املاار أو
العوز ان العمل (املادة .)11



ظالة التعليم وراايت وجمانتي من دول الدولة (املادة .)13



رااية العلوم واآلداي وتشويح الوحث العلمي (املادة .)14



احلل يف الرااية الصحية (املادة .)15

 اللجنة العليا حلقوق اإلنسان -30يف اإلطااار التاظيمااي حلقااوق اإلنسااان وماان أجاال ترساايخ هااذه املوااادئ العامااة صاادر دارار
و ار ،اام  2008يا الو إنشاء جلاة اليا حلقوق اإلنسان ةت :
نشر الواي مقوق اإلنسان من الل وسائل اإلاالم املبتلظة واقد الاادوا
(أ)
واحملاضرا والقيام ابلدراسا ا اصة مقوق اإلنسان.
(ي) العم ا اال ال ا ااو تض ا اامني املا ا اااهـ الدراس ا ااية يف التعل ا اايم الع ا ااام والع ا ااا ابملظ ا اااهيم
األساسية حلقوق اإلنسان.
 -31ونتيوااة لصاادور القااانون رداام  2015/67بش ا ن الااديوان الااوطين حلقااوق اإلنسااان لاات
افة ا تصا اللواة العليا إىل الديوان الوطين.
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 منظمات اجملتمع املدين يف دولة الكويت -32تااو دول ااة الكوي اات اهتمام ااً و ارياً ملاظم ااا اجملتم ااح املاادين وتظعي اال دوره ااا التام ااو ،يف
اجملتمح .وتاوات ماظما اجملتمح املدين يف دولة الكويات مان حياث اال تصاا باني ماظماا
فا طابح م ين و ري ،وماظما فا طابح ةصصي (صحي  -اجتمااي  -ادتصاد.)،
 -33تقدم دولة الكويت الدام لاوعض ماظماا اجملتماح املادين الايت أتسسات دوال ااام
ا يرتاوو ما باني  120.000-12.000ديااار شا راي الاو حساب نشااق املاظماة وأيضاا ياتم دام اا
ابمل اؤمترا الدا لي ااة وا ارجيااة .أم ااا املاظم ااا احلديثااة الت س اايس (م ااا بعااد س اااة  )1985فإهن ااا يف
ال الب ال حتصل الو الدام.
1985

جدول ( )2أعداد منظمات اجملتمع املدين للفرتة ()7117-7112

10

اجلمعية

2012

2013

2014

2015

2016

مجعيا الاظح العام

87

88

105

114

116

اجلمعيا ا ريية

10

10

10

16

27

املربا ا ريية

85

21

88

85

87

-34

ما أدر دولة الكويت ادد من القوانني اليت تساهم يف تعزيز حقوق االنسان:

-

دانون ردم  35لساة  2013بش ن االنضمام إىل االتظادية الدولية لذو ،اإلاادة.

-

دانون ردم  84لساة  2013بش ن امليثاق العريب حلقوق االنسان.

-

دانون ردم  91لساة  2013يف ش ن مكافحة االسار ابألشبا

-

دانون ردم  21لساة  2015يف ش ف حقوق الطظل.

-

دانون ردم  111لساة  2015إبصدار دانون األحداط.

-

دانون ردم  12لساة  2015إبصدار دانون حمكمة األسرة مر ز االيواء.

-

دانون ردم  67لساة  2015يف ش ن الديوان الوطين حلقوق اإلنسان.

-

دانون ردم  68لساة  2015يف ش ن العمالة املازلية.

وهتريب امل اجرين.
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