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 علـى  القضاءبشأن اتفاقية  املوحدالثالث والرابع تقرير دولة الكويت     
  املرأة ضد التمييز أشكال مجيع

 مقدمة  -  أوالً  

للمرأة دوٌر كبٌري وأساسٌي يف حياة اجملتمع، فلقد حباها اهللا وميزها مبيـزة األمومـة،                 -١
الظروف املناسبة ألن تكون حاضـنة      وجعل فيها من املقومات اجلسدية والنفسية ما يؤهلها يف          

لقد أمجعت شعوب األرض على هذا الدور املتفرد للمـرأة           و ومربية، ومعلمة يف وقت واحد،    
والذي أخذ يتطور وينمو من عصر إىل عصر حىت وصلت املرأة إىل ما هي عليه اآلن يف عصرنا                  

  .يها يف أمور كثريةاحلديث، فأصبحت تتقلد أعلى املناصب وتضطلع باملهام اجلسام ويعول عل
من اجملتمع الدويل هبذا الدور وضعت العديد من االتفاقيات اليت تضمن هلـا             اً  وإميان  -٢

احلقوق واملقومات األساسية الالزمة، واليت منها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             
، وتضمنت ١٩٧٩مرب ديس/ كانون األول١٨املرأة اليت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف        

هذه االتفاقية مجلة من املواد اليت حتظر ومتنع وحترم أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو                
التقييد حلرياهتا وحقوقها أو حىت ما حيبط أو يضعف من قدراهتا على التمتع بـاحلقوق الـيت       

  .تكفلها هلا االتفاقية
 كبرية، فعملت جاهدة على تلبيـة  وعنيت دولة الكويت حبقوق املرأة الكويتية عناية       -٣

متطلباهتا لضمان متتعها بكافة احلقوق واملقومات اليت تؤمن هلا حياة كرمية ومشاركة فاعلة يف              
بناء اجملتمع الكوييت، فقد انضمت دولة الكويت التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز              

ن حكومة دولة الكويـت     ، كما أ  ١٩٩٤ لسنة   ٢٤ضد املرأة مبوجب املرسوم األمريي رقم       
تضم عدة وزيرات، وتقلدت املرأة كذلك مناصب قيادية هامة بالوزارات املختلفـة، كمـا              
كللت جهود الدولة حنو تفعيل حقوق املرأة حبصوهلا على عدة مقاعد جمللس األمة الكـوييت،        

ـ               ضاءه وجنحت املرأة يف دخول هذا العامل السياسي بقوة، حيث يضم الربملان الكوييت بني أع
  .أربع سيدات، األمر الذي تتضح معه مساحة احلرية اليت تتمتع هبا املرأة داخل دولة الكويت

ويف هذا التقرير تستعرض دولة الكويت جوانب االتفاقية، ويتكون التقرير من ثالثة              -٤
مقدمة، واجلزء الثاين يشمل الوثيقة األساسية اليت تتكـون         : اجلزء األول : أجزاء حسب اآليت  

اإلطار العام حلمايـة وتعزيـز حقـوق        : معلومات عامة عن دولة الكويت؛ باء     :  ألف :من
أمـا  . املعلومات املتعلقة بعدم التمييز وباملساواة ووسائل اإلنصاف املتاحة       : اإلنسان؛ وجيم 

اجلزء الثالث فهو خاص بالتدابري التشريعية والقضائية واإلدارية اليت اختذهتا دولـة الكويـت              
  .اد الواردة يف االتفاقيةللمواً تنفيذ
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  الوثيقة األساسية  - ثانياً  

  معلومات عامة عن دولة الكويت  - ألف  

  اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     
 ٢٨,٤٥تقع دولة الكويت يف الركن الشمايل الغريب للخليج العريب بني خطي عرض    -٥

 درجـة   ٤٨،٣٠ درجة و  ٤٦,٣٠ي طول    درجة مشال خط االستواء وخط     ٣٠,٠٥درجة و 
 ١٧,٨١٨شرق خط غرينتش، لغتها الرمسية العربية ودينها اإلسالم، وتبلغ مساحتها اإلمجالية         

كيلومتر مربع وعدد سكاهنا يزيد عن الثالثة ماليني نسمة وهي عضو يف جملس التعاون لدول               
تعتـرب  . منظمة األمم املتحدة  اخلليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي و        

دولة الكويت اقتصادياً أحد أهم منتجي ومصدري النفط يف العامل وهي عضو مؤسـس يف               
وألن دولة الكويت تقع يف اإلقليم اجلغرايف الصحراوي، فإن مناخها من النوع القاري        . أوبك

  . الذي يتميز بصيف طويل حار وجاف، وشتاء دافئ وقصري وممطر أحياناً
د دولة الكويت من الدول املتقدمة من حيث املؤشرات االجتماعية، حيث بلغت            وتع  -٦

، كما بلغت نسبة االلتحاق يف املـدارس        ٢٠٠٨عام  )  يف املائة  ٩٩(نسبة التعليم بني الكبار     
 ألـف   ٤٣ ١٠٠وبلغ متوسط دخل الفرد الـسنوي       ).  يف املائة  ١٠٠(االبتدائية واملتوسطة   
  .٢٠٠٨دوالر أمريكي عام 

التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية اجملانية كحق من حقوق اإلنسان كما نص            و  -٧
، يف مجيع مراحلها حيث تبلـغ مراكـز         )١٥،  ١١،  ١٠(عليها الدستور الكوييت يف املواد      

حيث ) ٣(واملراكز الطبية املتخصصة    ) ٦(واملستشفيات العامة   ) ٨٧(الرعاية الصحية األولية    
مواطنني ومقـيمني، كبـار     (شكل عادل ومتساوٍ جلميع األفراد      أن اخلدمات الصحية تقدم ب    

  ).خلإالسن واألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة، املرأة، الشباب، العمال، 
 يف  ١٩٦٥واهتمت دولة الكويت باحلق يف التعليم بشكل كبري، وهو جماين منذ عام               -٨

وقد . تني االبتدائية واملتوسطة  مجيع مراحله من رياض األطفال حىت اجلامعة، وإلزامي يف املرحل         
كما جنحـت   . من ميزانية الدولة  )  يف املائة  ١٤ (٢٠٠٨بلغت نسبة مصروفات التعليم للعام      

واهتمـت بتعلـيم ذوي   )  يف املائة٣،٥( نسبة ٢٠٠٩دولة الكويت يف حمو األمية لتبلغ عام     
يم العام أو عن طريق     اإلعاقة بتوفري اخلدمات التعليمية كافة، مع دمج بعض احلاالت يف التعل          

  .إنشاء مدارس خاصة هبم

  السياسي والقانوين للدولة  وهليكل الدستوريا    
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم ولغتها الرمسيـة اللغـة               -٩

العربية، ونظام احلكم فيها دميقراطي، وتشري املذكرة التفسريية للدسـتور أن هـذا النظـام               



CEDAW/C/ KWT/3-4 

5 GE.10-44286 

بني النظامني الربملاين والرئاسي، مما يدل على جتسيد املبادئ         اً  طي الذي تبناه ُيعد وسط    الدميقرا
الدميقراطية األصيلة، ومن هنا أخذ نظام احلكم يف الكويت باملبدأ الدستوري القـائم علـى               

  . الفصل بني السلطات مع تعاوهنا
لف من مخسة فصول،     أفرد الدستور الكوييت ملوضوع السلطات باباً خاصاً يتأ        كما  -١٠

للدسـتور،  اً  حيث أشار يف البداية إىل أن السلطة التشريعية يتوالها األمري وجملس األمة وفق            
والسلطة التنفيذية يتوالها األمري وجملس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتوالها احملاكم           

  . باسم األمري يف حدود الدستور
  : السابق اختصاصات رئيس الدولة باآليتوقد حدد الفصل الثاين من الباب  -١١

   ؛يتوىل سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه لرئيس جملس الوزراء وإعفائه من منصبه  )أ(  
هو القائد األعلى للقوات املسلحة وهو الذي يعـني الـضباط ويعـزهلم               )ب(  

   ؛للقانون وفقاً
ترتيـب املـصاحل    يضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني واللوائح الالزمـة ل          )ج(  

   ؛واإلدارات العامة يف الدولة
  . يعني املوظفني املدنيني والعسكريني واملمثلني السياسيني لدى الدول األجنبية  )د(  

  : باإلضافة ملا سبق هناك اختصاصات أخرى لألمري ترتبط بالسلطات وهي  -١٢
األمة الذي  من الدستور يتوالها األمري وجملس       ٧٩حسب املادة   : السلطة التشريعية   

يتألف من مخسني عضواً ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر ملدة أربع سـنوات              
وهي السلطة اليت متلك مبقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفـصل الثالـث مـن                

  . الدستور الكوييت األحكام اخلاصة بالسلطة التشريعية
 الوزراء، الذي يهيمن على مصاحل الدولـة        يتوالها األمري وجملس  : السلطة التنفيذية  

ـ         ويرسم السياسة العامة للحكو    ل يف اإلدارات   مة ويتابع تنفيذها ويشرف علـى سـري العم
احلكومية، ويتوىل كل وزير اإلشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيـذ الـسياسة العامـة               

   .للحكومة، كما يرسم اجتاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها
تتوالها احملاكم باسم األمري ويكفل الدسـتور والقـانون مبـدأ        : ضائيةالسلطة الق  

استقالل القضاء على أساس أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم أساس امللك وضـمان              
للحقوق واحلريات، فال سلطان ألي جهة على القاضي يف قضائه، ويكفل القانون استقالل             

م، وقد خص الدسـتور الكـوييت الـسلطة         وضمانات القضاة واألحكام اخلاصة هب     القضاء
  .القضائية مبا يضمن استقالليتها
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  اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان   -باء  
 اتفاقيـات  بعدة ارتبطت الكويت دولة أن إىل اخلصوص هذا يف اإلشارة جتدر بداية  -١٣
  : كالتايل وهي اإلنسان حبقوق تتعلق دولية
  اسم االتفاقية  الرقم
  ١٩٢٦ عامل بالرق اخلاصة فاقيةاالت ١

 ) املعدلة (١٩٢٦ لعام الرق اتفاقية ٢

 واملمارسات الشبيهة بالرق واألعراف الرقيق وجتارة الرق إلبطال التكميلية االتفاقية ٣

  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الدولية االتفاقية ٤

  الغري دعارة واستغالل باألشخاص االجتار حظر اتفاقية ٥

  عليها واملعاقبة العنصري الفصل جرمية لقمع الدولية االتفاقية ٦

  الطفل حقوق اتفاقية ٧

 املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية ٨

  عليها واملعاقبة اجلماعية اإلبادة جرمية منع اتفاقية ٩

  إلنسانيةا ضد املرتكبة واجلرائم احلرب جرائم تقادم عدم اتفاقية ١٠

  الالإنسانية أو القاسية والعقوبة املعاملة ضروب من وغريه التعذيب مناهضة اتفاقية ١١

 والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد ١٢

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد ١٣

  الرياضية لعاباأل يف العنصري الفصل ملناهضة الدولية االتفاقية ١٤

 املسلحة املنازعات يف األطفال  باشتراكاملتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول ١٥

واسـتغالل األطفـال  وبغاء األطفالاملتعلق ببيع    الطفل حقوق التفاقية االختياري الربوتوكول ١٦
  اإلباحية املواد يفاألطفال 

 االستخدام لسن األدىن بشأن احلد) ١٩٧٣(١٣٨ االتفاقية ١٧

 واإلجراءات الفورية للقضاء عليها األطفال عمل أشكال  أسوأحظر بشأن) ١٩٩٩(١٨٢ االتفاقية ١٨

وباإلضافة ملا سبق من اتفاقيات جيب اإلشارة إىل أن دولة الكويت قـد اختـذت                 -١٤
وق األشخاص ذوي   اخلطوات الدستورية والقانونية الالزمة لالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلق        

اإلعاقة، وعلى املستوى اإلقليمي وقعت على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وهـو معـروض     
  .على جملس األمة الكويتاً حالي
كما جيب األخذ باحلسبان أن الدستور الكوييت يعترب مبثابة املظلة الـسياسية والقانونيـة                -١٥

ك العديد من التشريعات الكويتية اليت ختص       لقواعد حقوق اإلنسان يف الكويت عامة، كما أن هنا        
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بعض الشؤون احلياتية لإلنسان قد صدرت يف فترة سبقت صدور الدستور، وهـي تـشريعات               
حرصت على توفري ضمانات العدالة لإلنسان يف الكويت، من أبرزها قـانون اجلـزاء وقـانون                

لكوييت جند عنايـة واضـحة    ، وبالنظر إىل الدستور ا    ١٩٦٠اإلجراءات اجلزائية اللذان صدرا عام      
الرفاهيـة والـوطن     حبقوق اإلنسان مع السعي حنو مستقبل أفضل ينعم فيه املواطن مبزيد من           اً  جد

  .باملكانة الدولية اجليدة ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد
اليت استقر عليها ووفق أمهية حقوق اإلنسان تضمنت معظم نصوص الدستور املبادئ   -١٦

اجملتمع الدويل وعرب عنها يف املواثيق الدولية الصادرة يف هذا اجملـال، وزيـادة يف احلـرص                 
 من أجل كفالـة  ١٩٧٣ لسنة ١٤والتأكيد مت إنشاء احملكمة الدستورية مبوجب القانون رقم    

  .واحترام وتطبيق احلقوق واحلريات على الوجه األكمل

  تضمنها الباب األول والثاين من الدستور مبادئ حقوق اإلنسان اليت     
 تلك على صراحة نص لذلك قصوى، أمهية واحلريات احلقوق الكوييت الدستور أوىل  -١٧

  :منها واليت مواده معظم يف احلقوق
  ).٦ املادة (لألمة فيه والسيادة السلطات مصدر الشعب أن •
  ).٧ املادة( واحلرية واملساواة العدل •
  ).١٠و ٩ املادتان (النشء ورعاية والطفولة ةواألموم األسرة محاية •
 العجز أو املرض أو الشيخوخة حال يف للمواطنني االجتماعي التأمني وتوفري رعاية •

  ).١١ املادة (العمل عن
  ).١٣ املادة (الدولة قبل من وجمانيته ورعايته التعليم كفالة •
  ).١٤ املادة (العلمي البحث وتشجيع واآلداب العلوم رعاية •
  ).١٥ املادة (الصحية الرعاية يف احلق •
  ).١٧و ١٦ املادتان (ومحايتها العامة األموال وحرمة التملك يف الفرد حق •
 ويف العامـة  املنفعـة  بـسبب  إال ملكه أحد عن يرتع وأال اخلاصة، امللكية صون •

 ).١٨ املادة (العادل التعويض تعويضه وبشرط القانون بينها اليت األحوال

  ).٢٦ املادة (العامة فالوظائ توىل يف احلق •

  مبادئ حقوق اإلنسان اليت مشلها الباب الثالث من الدستور     
 اليت املبادئ من العديد تضمن كذلك العامة والواجبات احلقوق بيان الباب هذا أفرد  -١٨

   :التايل النحو على وهى اإلنسان حقوق جمال يف الصادرة الدولية املعاهدات أرستها
  ).٢٧ املادة (القانون حدود يف إال سحبها أو سيةاجلن إسقاط جواز عدم •
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  ).٢٨ املادة (بلده عن الكوييت إبعاد جواز عدم •
 فـاملواطنون  الـدين  أو اللغـة  أو األصل أو اجلنس بسبب التمييز وعدم املساواة •

  ).٢٩ املادة (العامة والواجبات احلقوق يف القانون أمام متساوون
وحرية ) ٣٥املادة  (وحرية االعتقاد   ) ٣٠ملادة  ا(احلريات واحلقوق كاحلرية الشخصية      •

) ٣٧املـادة   (وحرية الصحافة والطباعة والنشر     ) ٣٦املادة  (الرأي والبحث العلمي    
وحرية املراسلة الربيدية والربقية واهلاتفيـة      ) ٣٨املادة  (وحرية احلياة اخلاصة واملسكن     

 ).٤٤املادة (وحق االجتماع ) ٤٣املادة (وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات 

 حريته تقييد أو إقامته حتديد أو تعذيبه أو حبسه أو إنسان على القبض جواز عدم •
  ).٣١ املادة (للكرامة املهينة املعاملة أو التعذيب وحظر والتنقل واإلقامة

  ).٣٢ املادة (قانون على بناء إال عقوبة وال جرمية ال •
 الـضرورية  الضمانات فيها ؤمنت قانونية حماكمة يف إدانته تثبت حىت بريء املتهم •

  ). ٣٤ املادة (الدفاع حق ملمارسة
 االبتدائيـة  املرحلـة  يف إلزامياً جعله مع املختلفة مراحله يف اجملاين التعليم يف احلق •

  ).٤٠ املادة(
  ).٤١ املادة (العمل يف احلق •
  ).٤٦ املادة (السياسيني الالجئني تسليم حظر •
  ).٤٨ ملادةا (رائبالض من الصغرية الدخول أصحاب إعفاء •

   املبادئ اليت مشلها الباب الرابع من الدستور    
حدد هذا الباب يف فصوله األول والثاين والثالث والرابع واخلامس األسس اليت يقوم   -١٩

عليها نظام احلكم يف الدولة، وبني السلطات الثالث واختصاصاهتا ووظائفها، حيث أكد يف 
لسلطات، وقد عىن الفصل اخلامس بإيراد مبادئ أساسية مهمة  منه مبدأ الفصل بني ا٥٠املادة 

خاصة بالقضاء حيث أعترب أن نزاهة القضاء أساس امللك وضمان للحقوق والواجبات وأكد 
  :على املبادئ التالية

 ).١٦٣ املادة( القضاة وحصانة القضاء استقالل مبدأ •

  ).١٦٤ املادة (التقاضي حق مبدأ •
، وهى هيئـة   ١٩٧٣ لسنة   ١٤ستورية مبوجب القانون رقم     كما أنشئت احملكمة الد     -٢٠

قضائية ختتص دون غريها بتفسري النصوص الدستورية، وبالفـصل يف املنازعـات املتعلقـة              
للكافـة  اً بدستورية القوانني واملراسيم بقوانني واللوائح ويكون حكم احملكمة الدستورية ملزم       

  .ولسائر احملاكم
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تعليمي والتربوي حلقوق اإلنسان، جند أن دولة الكويت        وعند احلديث عن اجلانب ال      -٢١
  : خطت خطوات واسعة يف هذا اجلانب وميكن توضيح ذلك من خالل اآليت

  قوانني التعليم    
خالل املسرية التطورية لدولة الكويت صدرت العديد من القوانني واملراسـيم ذات              -٢٢

  : ل ما يليالصلة بالتعليم واليت سبقت حىت الدستور احلايل من خال
حيث أكد على   ) تقرير مىت وعقراوي  (، صدر تقرير خاص بالتعليم      ١٩٥٥يف عام     -٢٣

بث روح الدميقراطيـة؛    ) ب(حمو األمية؛   ) أ: (مبادئ عامة تتعلق حبقوق اإلنسان واليت منها      
. إتاحة الفرصة للمواطنني إلكمـال تعلـيمهم      ) د(وجوب قيام تعليم إلزامي مشترك؛      ) ج(

مبدأ تكافؤ الفرص والعدالـة  اً ل تلك البنود أن احلق يف التعليم ارتبط به أيض        ويتضح من خال  
باحلق يف التعليم، إضافة إىل التركيز علـى        اً  وثيقاً  كذلك احلق يف التعلم والذي يرتبط ارتباط      

  . التعليم األساسي
أن التعلـيم   ) أ( صدر قانون بشأن التعليم اإللزامي والذي تضمن         ١٩٦٥ويف عام     -٢٤
مدة اإللزام عند صدور القانون مثان سـنوات   ) ب(زامي وجماين للجميع من ذكور وإناث؛       إل

  .٢٠٠٥وقد أصبحت تسع سنوات بعد تعديل السلم التعليمي عام 
كمـا صـدر يف     . ١٩٦٦لتطوير التعليم مت إنشاء جامعة الكويت عام          واستكماالً  -٢٥
ملبدأ التعليم وحق اجلميع    اً  وحتقيق.  مرسوم أمريي حيدد اختصاصات وزارة التربية      ١٩٧٩ عام

 ١٩٨٧ قانون خاص مبحو األمية، وقانون خاص آخـر يف عـام             ١٩٨١فيه صدر يف عام     
يستكمل ما يتعلق بالتعليم العام أكد من خالله بأن التعليم حق جلميع الكويتيني وأنه جمـاين                

  .وتكفله الدولة

  السياسات الوطنية املتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان    
ارتبط التعليم بوجه عام حبقوق اإلنسان وذلك من خالل االعتراف به كحـق ويف                -٢٦

ومن خالل السياسات الوطنية املتعلقة     . الوقت نفسه كوسيلة لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       
  : بتعليم حقوق اإلنسان، برز دور الكويت كاآليت

   ٢٠١٤ إىل ٢٠٠٩اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان من     
ترأست وشاركت دولة الكويت بشكل فاعل يف إعداد اخلطة العربية للتربية علـى               -٢٧

حقوق اإلنسان واليت أشرفت عليها جامعة الدول العربية واعتمدهتا مجيع الدول العربيـة يف              
  : واليت هتدف إىل ما يلي٢٠٠٨مؤمتر القمة العريب الذي عقد بدمشق عام 

  ومة التربوية يف خمتلف املراحل التعليمية؛ إدماج حقوق اإلنسان يف املنظ  )أ(  
  تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها يف جمال التربية على حقوق اإلنسان؛   )ب(  
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  هتيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق اإلنسان؛   )ج(  
  . توسيع املشاركة اجملتمعية يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان  )د(  

  : ى مبادئ عامة من أمههاكما ترتكز اخلطة العربية عل  -٢٨
مجيع الناس يتمتعون باحلقوق نفـسها وأنـه ال أسـاس           : العاملية والكونية   )أ(  
  بينهم؛  للتمييز

  حقوق اإلنسان وحدة متماسكة وغري قابلة للتجزئة؛ : الشمولية والتكاملية  )ب(  
حقوق اإلنسان هي حق كل فرد يتمتع هبا بدون أي      : املساواة وعدم التمييز    )ج(  

كل من أشكال التمييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي                  ش
السياسي وغري السياسي أو األصل العرقي أو الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي                

  وضع آخر؛ 
كل األفراد والشعوب هلا احلق يف املشاركة الفعلية والفاعلـة يف           : املشاركة  )د(  

  . مية االجتماعية واالقتصاديةالتن

  اللجنة العليا حلقوق اإلنسان     
يف اإلطار التنظيمي حلقوق اإلنسان ومن أجل ترسيخ هذه املبادئ العامـة صـدر                -٢٩
 ينص على إنشاء جلنة عليا حلقوق اإلنسان، واليت أشـارت إىل أن             ٢٠٠٨وزاري عام    قرار
  : اختصاصاهتا من

 من خالل وسائل اإلعـالم املختلفـة وعقـد          نشر الوعي حبقوق اإلنسان     )أ(  
  الندوات واحملاضرات والقيام بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان؛ 

العمل على تضمني املناهج الدراسية يف التعليم العـام والعـايل باملفـاهيم               )ب(  
  . األساسية حلقوق اإلنسان

  حتليل احلالة الراهنة لتعليم حقوق اإلنسان    
اهنة لتعليم حقوق اإلنسان، مرحلة استكمال ملراحل سابقة راعت من          تعد احلالة الر    -٣٠

  : خالله التعليم وفق القيم اإلنسانية عامة، وميكن حتليل الوضع الراهن من خالل

  ل املناهجاجم    
عندما بدأت اخلطوات التنظيمية للتعليم الرمسي يف دولة الكويت، كان هناك تأكيد              -٣١

والتعليمية األساسية واملتمثلة يف اجلوانب املعرفيـة والوجدانيـة    واضح على اجلوانب التربوية     
واجلوانب املتعلقة باملهارات، لذلك ميكننا القول بأن كل القيم اإلنسانية مبا فيهـا حقـوق               

  :اإلنسان والسالم والدميقراطية والتسامح وغريها موجودة يف املناهج الدراسية من خالل
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 - املراحـل    -العامة  (الكويت مبستوياهتا كافة    األهداف التربوية يف دولة       )أ(  
  ؛)املناهج السلوكية

تضمني مجيع الكتب الدراسية تلك القيم بعرضها بصورة صـرحية تـارة              )ب(  
وضمنية تارة أخرى، وقد برزت هذه املفاهيم والقيم يف كتب التربية اإلسالمية واللغة العربية              

  واملواد االجتماعية إضافة للمواد األخرى؛
  التأكيد على اخلربات احلياتية اليومية واملمارسات الفعلية يف الواقع التربوي؛   )ج(  
إجراء العديد من الدراسات املسحية حول توافر تلك القـيم يف املنـاهج               )د(  

  . الدراسية وآلية التضمني
ملي، ونتيجة للتغريات احلديثة يف اجلوانب التعليمية والتربوية على املستوى احمللي والعا            -٣٢

إضافة للحاجة املاسة لتأصيل القيم اإلنسانية والتركيز على بعضها مثـل حقـوق اإلنـسان          
والدميقراطية والسالم والتفاهم الدويل، بدأت دولة الكويت خبطوات واضحة يف هذا اجلانب            
حيث بدأت ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، بتشكيل جلان متخصصة تبحث يف آلية      

  . ية هتتم حبقوق اإلنسان والدميقراطية، ومتهد السبل لتحقيق هذه الغاياتوضع مناهج دراس
، مت تشكيل جلنة متخصصة لبناء مناهج دراسية حـول الدسـتور            ٢٠٠٠ويف عام     -٣٣

وحقوق اإلنسان والدميقراطية، واليت كان من أهم أعماهلا بناء مناهج خاصة بتلك املفاهيم مث              
 ٢٠٠٦لطرح تلك املناهج، مث كان عام       اً  عملها متهيد تال ذلك تشكيل جلان تأليف باشرت       

والذي مت فيه تشكيل جلنة جديدة ضمت متخصصني يف جمال حقـوق اإلنـسان، حيـث                
تشكلت اللجنة من أساتذة يف القانون الدويل، والدستور، وحقـوق اإلنـسان، والعلـوم              

  .بية، وإدارة املناهجالسياسية، وأصول التربية واملناهج، واملواد االجتماعية، واللغة العر
  : اآلتية اخلطوات وفق اللجنة عمل سار وقد  -٣٤

  . اإلنسان وحقوق الدستور بتدريس خاصة فلسفة وضع  )أ(  
 للمجال والتتابع املدى يعكس بشكل للمادة واملعريف الفكري اإلطار إعداد  )ب(  
  . بعدها سيأيت ملا مرحلة كل متهد حبيث متتالية، وبطريقة الدراسي
  . للمادة العامة األهداف صياغة  )ج(  
  . دراسي صف لكل اخلاصة األهداف صياغة  )د(  
  . هبا املتعلقة واألنشطة العلمية املادة إعداد   ) ه (  
  : اآلتية املنظومة وفق العلمية املادة تقسيم  )و(  

 ؛اإلنسان وحقوق والدستور الدميقراطية مبادئ: العاشر الصف '١'

يـث يتنـاول مفهومهـا      ح: حقوق اإلنسان : الصف احلادي عشر   '٢'
: وأمهيتها ومساهتا ومصادرها مع دراسة تفصيلية لبعض احلقوق مثـل         

احلق يف احلياة، واملساواة، والكرامة اإلنسانية، واالعتقـاد، والـرأي          
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واحلقـوق   التعليم والتعلم، وحقوق املرأة، وحقوق الطفل، و والتعبري،
 .السياسية، وواجبات الفرد

  .العامة والسلطات الدستور: عشر الثاين الصف '٣'
  : منها عدة أموراً اللجنة راعت وقد  -٣٥

إجياد بناء فكري ومعريف للمادة مييزها عن املـواد األخـرى، ويعطيهـا              )أ(  
  . أن املادة تتشكل من منظومة فكرية تربوية وقانونية وسياسيةسيما ال مناسبة، وخصوصية
فائـدة القـصوى مـن    تأكيد على التعليم املباشر واملقصود حىت تتحقق ال        )ب(  

  . ووصول املعلومة بشكلها الصحيحللمصطلحاتعلى الفهم الصحيح اً تدريس املادة وحفاظ
  .للمعلم دليل إعداد على العمل  )ج(  
  .العامة التربوية والندوات اللقاءات طريق عن بامليدان التصالا  )د(  
  .االجتماعية املواد وموجهات ملوجهي تدريبية دورة عقد  )ه(  
  .اإلنسان وحقوق الدستور مادة ومعلمات ملعلمي خاصة دورة دعق  )و(  

  فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان     
أن يطلع املتعلمون على مفاهيم الدميقراطية ومعانيهـا وعلـى بنـود         اً  من املهم جد    -٣٦

، ضمن إطار قانوين تربوي جمرد وغري       ومقاصدهاالدستور وأحكامه، وعلى حقوق اإلنسان      
وا مشبعني باملعلومات العلمية الصحيحة واألفكـار الـسليمة، مـتفهمني           أنشموجه، كي ي  

عـن  اً  لالختالفات القائمة بني الدول أو بني األفراد يف فهم الدميقراطية وتطبيقاهتـا، بعيـد             
  .االختالفات وكل ما من شأنه أن يؤثر يف وحدتنا الوطنية

 :نسان على ما يلي فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلتبىنويف ضوء ما سبق   -٣٧

أمهية الدستور وما يتضمنه من مواد حتكم العالقة بني األفـراد والـسلطة               )أ(  
 وتنظم حياهتم يف اجملـاالت الـسياسية واالقتـصادية          اً،احلاكمة أو بني األفراد بعضهم بعض     

  واالجتماعية كافة وتكفل حقوقهم وحتدد واجباهتم؛
 وأهنا جزء ال ينفصل عن حياة اإلنسان، بل         النظرة القائلة بعاملية حقوق اإلنسان      )ب(  

إن وجوده وسعادته وخريه ال يقوم إال على تلك احلقوق، فيها تتحقق كرامة اإلنسان والعدالـة                
  .نظرة تكاملية واملساواة، وكل ما من شأنه أن حيقق اخلري والرفاهية للفرد واجملتمع من خالل

ل املفـاهيم التربويـة العامـة      وتتحقق فلسفة الدستور وحقوق اإلنسان من خـال         -٣٨
  :يف األطر اآلتية)  املهارات والتطبيقات- القيم واالجتاهات - املعرفة(

 وحقـوق  بالدستور تتعلق ومعارف معلومات من يقدم ما طريق عن وذلك :املعرفة  
   .اإلنسان وحقوق الدستور بأمهيةاً وإدراكاً ووعي متينة، معرفية بنية لتشكل اإلنسان
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ـ  لتشكل اإلنسان وحقوق بالدستور املرتبطة القيم بعرض :جتاهاتواال القيم  اً اجتاه
  .واجملتمع للفرد بأمهيتهما والشعور حنومهااً إجيابي

 يف العملي والتطبيق والدراسية االجتماعية املهارات طريق عن :والتطبيقات املهارات  
   .اإلنسان وحقوق بالدستور اخلاصة املختلفة املواقف

 الروافـد  الدوليـة  واملواثيـق  والقانون الدستور ونصوص اإلسالمية لشريعةا ومتثل  -٣٩
  .وحمتواه املقرر ألهداف املوجه وتعد اإلنسان، وحقوق الدستور منهج لفلسفة األساسية

  األهداف العامة ملنهج الدستور وحقوق اإلنسان     
 يهـدف إىل    بناًء على فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان، جند أن هذا املنـهج             -٤٠

تعزيز االنتماء والوالء للوطن لدى املتعلم عن طريق تنمية شخـصيته يف جوانبـها العقليـة                
  :والوجدانية واالجتماعية، وتطبيق ذلك يف حياته العملية من خالل األهداف العامة اآلتية

   .اإلنسان وحقوق والدستور الدميقراطية بأمهية املتعلم وعي •
  . اإلنسان وحقوق والدستور بالدميقراطية املتعلقة علوماتوامل باملعارف املتعلم إملام •
  . اإلنسان وحقوق والدستور الدميقراطية مبادئ وفق احلياتية للممارسة املتعلم إعداد •
   .املتعلم لدى اإلنسان وحقوق بالدستور املتعلقة اإلنسانية القيم تعزيز •
  . املتعلم لدى اإلنسان وقوحق والدستور الدميقراطية حنو اإلجيابية االجتاهات تكوين •
  .لوطنه املتعلم وانتماء والء تنمية •

  .املتعلم لدى الناقد التفكري مهارة تنمية •
 حيث  ٢٠٠٦ وحقوق اإلنسان منذ العام الدراسي       الدستور منهجوقد بدأ تدريس      -٤١

 الصف  ٢٠٠٨ الصف احلادي عشر ويف العام الدراسي        ٢٠٠٧بدأ بالصف العاشر ويف العام      
  . شرالثاين ع

  جمال املعلم    
إن جناح أي مشروع تعليمي وتربوي يتوقف بدرجة كبرية على املعلم، ألنـه املنفـذ                 -٤٢

احلقيقي للربامج واملشاريع التربوية كذلك فهو صلة الوصل احلقيقة بني امليدان وصانعي القرار،             
  : يتوهذه األمهية للمعلم حتمت عمل دورات متخصصة، لذلك قامت وزارة التربية باآل

إحلاق بعض املعلمني واملوجهني الفنيني بدورات وورش حمليـة وإقليميـة             )أ(  
  وعاملية متخصصة يف تعليم حقوق اإلنسان والقانون الدويل واإلنساين والدميقراطية؛ 

  عقد دورات تدريبية للموجهني الفنيني؛   )ب(  
  عقد دورات تدريبية للمعلمني يشرف عليها التوجيه الفين؛  )ج(  
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   ؛إقامة الندوات وحلقات النقاش لنشر الوعي بتعليم حقوق اإلنسان والدميقراطية  )د(  
   . املستمرة حول تلك املفاهيم وتعليمهااحلمالت اإلعالمية  )ه(  

  جمال املتعلم    
 ،والدميقراطيـة  اإلنـسان  حقوق تعليم جمال يفاً  خاصاً  اهتمام املتعلم ،التربية وزارة  -٤٣

  : آلتيةا املؤشرات من ذلك ويتضح
 املنـاهج  مجيع يف والدميقراطية اإلنسان حبقوق خاصة موضوعات تدريس  )أ(  
   ؛عامة بصفة ضمنية بصورة

 واالنتخابات الدستور مهارةك متخصصة املتوسطة املرحلة يف مواد تدريس )ب(  
  ؛العنف إىل اللجوء عدم ومهارة

  ؛الثانوية املرحلة يف اإلنسان وحقوق الدستور مادة تدريس )ج(  

  ؛والدستور بالدميقراطية خاصة سنوية مسابقة عمل )د(  

 الـصلة  ذات والـصور  والتقـارير  كاألحبـاث  املتنوعة املسابقات عمل )ه(  
  ؛اإلنسان حبقوق

   ؛وغريها الصيفية األنشطة خالل من املفاهيم تلك على التأكيد  )و(  
 كجمعية نساناإل حبقوق الصلة ذات للجهات للمتعلمني امليدانية الزيارات  )ز(  
  ؛اجلهات من وغريمها األمة وجملس اإلنسان حقوق

 اإلنـسان  حقوق مبفهوم الوعي نشر إىل هتدف اليت التثقيفية الندوات إقامة  )ح(  
   ؛املتعلمني لدى والدميقراطية

 ولـه  "اإلنسان حقوق" عنوان حيمل مقرر تدريس يتم الكويت جامعة يف  )ط(  
  .به اخلاصة أهدافه

  ساليب التدريسجمال طرق وأ    
 تعليم أن إال الدراسية، املواد مجيع مع تتالءم التدريس وأساليب طرق أن من بالرغم  -٤٤
 حلظـة  يف قياسـها  لصعوبة وذلك اخلصوصية جوانبه له اإلنسان حقوق بالطبع ومنها القيم
  .املتعلم سلوك يف تأثريه إىل ينظر قيمي مكون عن عبارة ألهنا ذاهتا، التعليم
الل الدورات التدريبية واللقاءات الفنية، مت التأكيد علـى اسـتخدام طـرق             ومن خ   -٤٥

الـتعلم  ) أ: (وأساليب خاصة مبوضوعات حقوق اإلنسان منها على سبيل املثـال ال احلـصر            
احلـوار  ) ه(؛ العصف الذهين؛    )د(حل املشكالت؛   ) ج(مداخل تعليم القيم؛    ) ب(التعاوين؛  
والبحوث  تم التركيز على بعض األنشطة كالزيارات امليدانية،      وكذلك ي . احملاكاة) و(واملناقشة؛  
  .واملشاركة يف األعمال داخل املدرسة، واملسابقات ومجع الصور واملعلومات، التقارير،
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  تعليم حقوق اإلنسان خارج املدرسة     
مبا أن حقوق اإلنسان شاملة ومتكاملة كما أهنا أشبه باملنـاخ، وذلـك لطبيعتـها                 -٤٦

 لذلك ال ميكن بأي حال من األحوال التركيز على الواقع املدرسي وجتاهـل البيئـة               الثقافية،
احمليطة باملدرسة، ومن هنا كان االهتمام بنشر وتعليم حقوق اإلنسان يف مؤسسات اجملتمـع              
كافة ومبشاركة فاعلة من مؤسسات اجملتمع املدين، وهنا يربز دور وسائل اإلعالم واالتصال             

  .للصورة التعليمية اليت تتم يف أماكن الدراسةاً ق اإلنسان مغايريف نشر وتعليم حقو
وصدقت الكويت على اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان واليت تتنـاول يف               -٤٧

جزئها األول تعليم حقوق اإلنسان يف أماكن الدراسة، أما اجلزء الثاين فيهـتم باملؤسـسات           
  :ا اجلانب باآليتاألخرى، وقد حددت اخلطة أهدافها يف هذ

  التدريب    
يستهدف التدريب يف هذا اجملال فئات هلا موقع أساسي مباشر يف جمال التربية علـى                 -٤٨

املربون والكوادر داخل مؤسـسات     : حقوق األفراد واجلماعات ويف تشكيل الرأي العام ومنها       
) األحداث(جلاحنني  دور الشباب والنوادي النسائية واملخيمات الصيفية ومراكز محاية األطفال ا         

وهتدف التربية على حقوق اإلنسان من خالل       . والنوادي الرياضية وكافة فعاليات اجملتمع املدين     
  :باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى فيما يتعلق بالتدريب إىل اآليت

  ؛مؤسساتياً عمالً اإلنسان حقوق جمال يف املختصني تدريب جعل  )أ(  
ــربامجا مــةءومال جيــادإ  )ب(   ــة واألدوات ل              مــع تتناســب الــيت التربوي
   ؛القطاعات احتياجات
تشجيع الشراكات وتعزيز العالقات بني املؤسـسات واملنظمـات ومراكـز             )ج(  

التدريب املختصة يف جمال حقوق اإلنسان ومؤسسات اإلعالم واإلنتاج العلمي والثقايف والفـين،             
  .وخلق تواصل فعال بني مجيع الشركاء

  التوعية    
 وخاصـة   واألفرادتستهدف هذه العملية مكونات اجملتمع واملؤسسات واجلماعات         -٤٩

وهتدف التربية علـى    . تلك اليت مل تغطيها أنشطة التربية والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان          
  :حقوق اإلنسان من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعية فيما يتعلق بالتوعية إىل اآليت

         ة فئات واسعة من مكونـات اجملتمـع مـن بـرامج التوعيـة يف جمـال                 استفاد •
   حقوق اإلنسان؛

      والثقافيـة عمليـات التوعيـة       واالقتـصادية تضمني برامج املؤسسات السياسية      •
 حبقوق اإلنسان؛
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   مجيـع  لـدى  اإلنـسان  حقـوق  ومفاهيم ومبادئ قيم حول احلوار ثقافة تعزيز •
  .اجملتمع مكونات

  :  ما يليإىل اإلشارة ميكن التوعية جمال يف املمكنة الربامج ومن  -٥٠
   ؛التوعية مبجاالت العالقة ذوي من متخصصني تدريب •
   ؛اإلنسان حقوق على للتربية متنوعة إعالمية برامج إجياد •
   ؛اإلنسان حقوق ومبادئ قيم مع واتفاقها اإلعالمية الربامج انسجام مدى تتبع •
   ؛اإلنسان حبقوق التوعية عمليات يف الثقايف لاجملا يف املتخصصني إشراك •
 منـها  واالستفادة اإلنسان، حقوق ثقافة نشر يف العبادة ودور املساجد دور تفعيل •

  .والواجبات احلقوق توضيح يف

  املعلومات املتعلقة بعدم التمييز وباملساواة ووسائل اإلنصاف املتاحة  - جيم  

  ا الوالية القضائية يف املسائل اليت تعاجلها االتفاقية السلطات القضائية أو اإلدارية اليت هل    
 املعـدل  ١٩٩٠ لسنة ٢٣ رقم بقانون املرسوم من األوىل املادة إىل النظر خالل من  -٥١
  : أساسيتان قاعدتان وضعت ١٩٩٦ لسنة ١٠ رقم بالقانون املعدل القضاء تنظيم بشأن

ملنازعات املدنيـة والتجاريـة     تتمثل بشمول والية احملاكم الفصل يف مجيع ا       : األوىل
واإلدارية ومسائل األحوال الشخصية والدعاوى اجلزائية، واهلدف من ذلك توحيد          

  . جهة القضاء يف الدولة مما حيقق املساواة بني املتقاضني
قواعد اختصاص احملاكم النوعي أو القيمي حيددها القانون، فليس ألداة تشريعية           : الثانية

اختصاص احملاكم أو تعدل فيه، كذلك تناول القانون الـسابق          أدىن من ذلك أن تنظم      
  . اجلزئية- الكلية - االستئناف -التمييز : الذكر ما تتكون منه احملاكم

  :اآليت مالحظة ميكن سبق ما ضوء ويف  -٥٢
 فـرد  فـأي  للناس، مكفول التقاضي حق أن على الدستور من ١٦٦ املادة نصت •

 الظلـم  هـذا  لرفع الكوييت للقضاء فيلجأ ت،الكوي دولة يف انتهك حقه أن يدعي
 علـى  حيرص ١٩٩٠لسنة ٢٣ رقم القضاء تنظيم قانون أن كما حقه، واستعادة
  . القضاء استقاللية مبدأ تدعيم

مع معايري العدالة الدولية، حبيـث  اً جاء قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية متفق     •
احملاكمة ووجود حمامي وغريه من     كفل للمتقاضني الضمانات القانونية من عالنية       

 .الضمانات األخرى

  : الدستور من ٧٠ املادة يف املقررة اآللية وفق يتم االتفاقية هذه أحكام تطبيق إن •
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 مشفوعة مبا يناسـب  يربم األمري املعاهدات مبرسوم ويبلغها جملس األمة فوراً     (    
ق عليهـا ونـشرها يف      من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصدي        

اجلريدة الرمسية وأن معاهدات الصلح والتحالف، واملعاهدات املتعلقة بأراضي الدولة أو           
ثرواهتا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة، ومعاهـدات             

 غري  من النفقات اً  التجارة واملالحة، واإلقامة، واملعاهدات اليت حتمل خزانة الدولة شيئ        
. الواردة يف امليزانية أو تتضمن تعديل لقوانني الكويت جيب لنفاذها أن تصدر بقـانون           

  ).وال جيوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية
ويعترب النشر مرحلة أخرية من مراحل التشريع، الغرض منه شهره من قبل الـسلطة                -٥٣

ه، ويتم نشر القوانني باجلريدة الرمسية باللغة العربية خالل أسبوعني          التنفيذية حىت ميكن تنفيذ   
من يوم إصدارها ويعمل هبا بعد شهر من تاريخ نشرها، وجيوز مد هذا امليعاد أو قصره بنص                 
خاص يف القانون، ويبدأ تطبيق القانون مبجرد النشر يف اجلريدة الرمسية ومع مـضي املـدة                

 كان   سواء علموا بذلك، على أن النشر الزم لكل التشريعات أياً          للجميع،اً  احملددة يصبح نافذ  
  .نوعها، وهو مبثابة أمر إىل مجيع اهليئات والسلطات لتنفيذ هذا القانون كل فيما خيصه

اً تنفيذ الكويت دولة اختذهتا اليت واإلدارية والقضائية التشريعية التدابري  - ثالثاً  
  االتفاقية يف الواردة للمواد

  ١ دةملاا    
 االجتماعيـة  كـاحلقوق  كافـة  ومبـستوياهتا  املرأة حقوق الكوييت الدستور كفل  -٥٤

 حـصنها  بل متييز أي دون اجلنسني بني كاملة املساواة جعل حيث والسياسية، واالقتصادية
) ٨٠-٤٥-٤٤-٤٣-٤١-٤٠-٣٧-٣٦-٣٥-٣٠-٢٩-٧-٦ (املواد خالل من الدستور
 عملية بصورة الدستور مواد تطبيق يتم لكيو .باهتاوواج وحقوقها كرامتها وتعزز تعرب واليت

  :منها واليت التمييز وعدم املساواة تؤصل اليت القوانني من العديد صدرت
 الذي ساوى يف األجر بني الرجل ٦/٢٠١٠قانون العمل يف القطاع األهلي   

واملرأة إذا كانت تؤدي نفس العمل، إذ مشل التعريف العامل كل ذكر وأنثى الـذي      
 بعدم جواز فـصل     ٤٦ لصاحب العمل مقابل أجر، كما حددت املادة         دي عمالً يؤ

  .العامل بسبب نشاطه النقايب أو اجلنس أو اللون أو الدين
ـ اً  إلزامي احلق هذا جعل الذي اإللزامي التعليم قانون •  اجلنـسني  لكـال اً  وجماني

 ).وأنثى ذكر(

 .١٩٧٨ لسنة ٢٢ رقم العامة املساعدات قانون •

 .٣/١٩٨٣ رقم اثاألحد قانون •
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 متييز دون الكرمية واحلياة الرعاية مينح قانون وهو ،االجتماعية التأمينات قانون •
  .واملرأة الرجل بني

  ٢ املادة    
 املـرأة  بني التمييز وعدم املساواة بالطبع منها ثابتة أسس على الكوييت الدستور يقوم  -٥٥

  :خالل من ذلك ويتضح اإلسالمية الشريعة أحكام ضوء يف والرجل
 من  ٢٩الناس سواسية دون متييز بسبب اللون أو اللغة أو الدين كما جاء يف املادة                •

 الدستور، واملساواة هنا يف الكرامة اإلنسانية وأمام القانون واحلقوق والواجبات؛

 وغريها من املواد صدرت العديد من التشريعات الوطنية         ٢٩ويف ضوء تلك املادة      •
قانون اجلـزاء الكـوييت،     : رأة، ومن تلك القوانني   اليت كفلت وصانت حقوق امل    

وقانون األحوال الشخصية، وقانون األحداث،وقانون الرعاية السكنية، وقـانون         
 ؛دعم العمالة الوطنية،وقانون األندية ومجعيات النفع العام

 الذي  ١٧/٢٠٠٥ مبوجب القانون رقم     ٣٥/١٩٦٢تعديل قانون االنتخابات رقم      •
السياسية كاملة شأهنا شأن الرجل، حيث نصت املادة األوىل         أعطى املرأة حقوقها    

لكل كوييت بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالديـة كاملـة حـق              " :باآليت
 ".االنتخاب والترشيح

 من االتفاقية واليت حتث على إجيـاد كيـان دسـتوري            ٢ويف النظر ملضمون املادة       -٥٦
ز بني املرأة والرجل مع توفري وسائل االنتـصاف         وقانوين مالئم لكفالة املساواة وعدم التميي     

بالنسبة ألفعال التمييز اليت ترتكب من قبل جهات عامة أو أفراد، ويف هذا السياق جنـد أن                 
  :هناك مواد دستورية وقوانني كفلت للمرأة هذه اجلوانب منها

 اليت نصت على أن حق التقاضي مكفـول للنـاس وبـني القـانون               ١٦٦املادة   •
 .واألوضاع الالزمة ملمارسة هذا احلقاإلجراءات 

 واخلاص باإلجراءات واحملاكمات اجلزائية والـذي       ١٩٦٠ لسنة   ١٧القانون رقم    •
بينت أحكامه اإلجراءات املتعلقة بإقامة الدعاوى اجلنائية وشروطها، كذلك وفـر           
للمتقاضني الضمانات القانونية اليت كفلها املشرع الكوييت واليت جاءت متفقة مع           

 .ري العدالة الدوليةمعاي

كذلك خص القانون السابق ذكره املرأة حبكم خاص يتعلق حبكم اإلعدام حيث إذا               -٥٧
وجب وقف تنفيذ اإلعـدام ويعـرض     اً  ووضعت جنين   تبني أن املرأة احملكوم بإعدامها حامالً     

  .األمر على احملكمة اليت أصدرت احلكم إلبدال احلكم من اإلعدام إىل املؤبد
ويتضح مما سبق أن للمرأة يف دولة الكويت ومبوجب القوانني املذكورة آنفاً حـق                -٥٨

اللجوء إىل القضاء يف حالة انتهاك حق من حقوقها وتقوم السلطة القضائية عن طريق هيئاهتا               
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املختلفة بتوفري كافة وسائل االنتصاف للمرأة ويطبق القاضي يف هذه احلالة القوانني النافـذة              
اقية موضوع البحث باعتبارها أصبحت بعد انضمام الكويت هلا قانوناً وطنيـاً            وأحكام االتف 

 .واجب التطبيق كما سلف بيانه

  ٥و ٤ املادتان    
 تنـضوي  اليت األوىل النواة متثل ألهنا اجملتمعات تكوين أساس هي األسرة أن شك ال  -٥٩
 مكانتـها  مع تتناسب عناية الكوييت الدستور أوالها لذلك اجملتمعية، التربية مفاهيم كل حتتها
  :اآلتية املواد خالل من ذلك ويظهر
 .للمواطنني الفرص وتكافؤ األمن وتكفل اجملتمع دعامات الدولة تصون :٨ املادة •

 حيفـظ  الـوطن،  وحب واألخالق الدين وقوامها اجملتمع أساس األسرة :٩ املادة •
 .ولةوالطف األمومة ظلها يف وحيمي أواصرها ويقوي كياهنا القانون

 األديب اإلمهـال  مـن  وتقيه االستغالل من وحتميه النشء الدولة ترعى :١٠ املادة •
  .والروحي واجلسماين

  :لألسرة ومكانتها صدرت العديد من التشريعات واليت منهااً ويف ضوء تلك وتقدير  -٦٠
 .١٩٦٠ لسنة ١٦قانون اجلزاء الكوييت رقم  •

ي يـنظم احلقـوق اخلاصـة     الذ ١٩٨٤ لسنة   ٥١قانون األحوال الشخصية رقم      •
 .بالزواج والطالق واملواريث

 .قانون العمل يف القطاع األهلي •

 .قانون اخلدمة املدنية •

 .قانون التأمينات االجتماعية •

 . وتعديالته١٩٦٢ لسنة ١٩قانون املساعدات العامة رقم  •

 . بشأن الرعاية السكنية١٩٩٣ لسنة ٤٧القانون رقم  •

 . األشخاص ذوي اإلعاقةبشأن حقوق) ٨/٢٠١٠(قانون رقم ال •

توفري السكن املناسب لألسرة لذلك أنشأت اهليئة العامة لإلسكان مبوجب القانون            •
 . لغرض توجيه عمليات التنمية السكانية١٩٧٤ لسنة ١٥رقم 

 .توفري التعليم اجملاين •

 .توفري الرعاية الصحية اجملانية حلماية األسرة من األمراض كافة •

 وغريها يتضح االهتمام بـاملرأة دون متييـز   السابقة والقوانني   ومن قراءة التشريعات    -٦١
  :ضدها من خالل اآليت

 .حتصني دورها وحقوقها من خالل قانون األحوال الشخصية •
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 اإلجازة اخلاصة مبرتب :منحها امتيازات خاصة يف القطاعني احلكومي واألهلي مثل •
ة أربعة شهور تلـي  كامل ملدة شهرين يف حالة الوضع، واإلجازة بنصف راتب ملد    

 .إجازة الوضع، أو إجازة أخرى لرعاية الطفل مبرتب كامل ملرافقته يف حالة مرضه

حظر تشغيلها ليالً باستثناء دور الرعاية العالجية واملؤسسات األخرى وكـذلك            •
 .حظر تشغيلها يف الصناعات واملهن اخلطرة أو املضرة بالصحة

ريق مراكز تنمية اجملتمع البالغ عـددها       توفري اخلدمات االجتماعية وتدريبها عن ط      •
 .عشر مراكز متخصصة

  ٦ املادة    
 املـرأة  استغالل حول صارمة عقوبات ١٦/١٩٦٠ رقم الكوييت اجلزاء قانون وضع  -٦٢
 عقوبـات  متضمنة مواده نصوص وجاءت لآلداب، منافية وأعمال مشروعة غري أعمال يف

  :منها الشأن هبذا خاصة تدابري اختاذ مت لذلك املالية، والغرامة السجن

 التدابري املتخذة حلماية العمالة املرتلية    

 بشأن عملية استقدام تلك     ٦١٧/٩٢ والقرار الوزاري رقم     ٤٠/٩٢صدر املرسوم بقانون      -٦٣
العمالة من بلداهنم وتنظيم قواعد وإجراءات احلصول على تراخيص استقدام اخلـدم ومـن يف               

إدارة العمالة  ( تنبثق عن اإلدارة العامة للهجرة حتت مسمى         حكمهم، هذا وقد مت استحداث إدارة     
 :يناط هلا اإلشراف على عمل مكاتب استقدام العمالة املرتلية ومن ضمن اختصاصاهتا) املرتلية

 العمال تشغيل مكاتب بتنظيم املتعلقة بالتشريعات الواردة والقواعد األحكام تنفيذ •
 .حكمهم يف ومن املرتليني

 املرتلـيني  العمـال  اسـتقدام  نشاط تزاول اليت واملنشآت ملكاتبا على التفتيش •
 .هبم اخلاصة والسجالت الدفاتر على واإلطالع حكمهم يف ومن اخلصوصيني

ضبط املخالفات وحترير احملاضر الالزمة بـشأن العمالـة املرتليـة وإحالتـها إىل                    •
 .جهات االختصاص

ديد من التعديالت على عقـود العمالـة        وقامت اإلدارة العامة للهجرة بإدخال الع       -٦٤
املرتلية مبا يضفي املزيد من احلماية هلم، ويف هذا اإلطار، فقد مت التوصـل إىل عقـد عمـل                  

  :، ويتضمن ما يلي٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول منوذجي ثالثي األطراف مت بدء العمل به منذ
رياً وضرورة وفاء    ديناراً شه  ٤٠حتديد احلد األدىن ألجر العامل حبيث ال يقل عن           •

  .صاحب العمل به هناية كل شهر دون أدىن تأخري
حتديد صاحب العمل لساعات عمل العامل اليومية مع ضرورة حتديد فترة راحة أو              •

  .عدة فترات
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أحقية العامل يف إجازة سنوية مدهتا شهر مدفوعة األجر، وكذلك حـق العامـل               •
وسائل املطلوبة ليعيش حياة كرمية     املرتيل يف التمتع بكافة حقوقه من خالل توفري ال        

يتوافر هبا احلد األدىن من متطلبات املعيشة وهي املسكن واملأكل واملشرب والرعاية            
 .الطبية دون مقابل

ومت إنشاء مقر إيواء لضحايا االجتار، حيث أصـدر جملـس الـوزراء قـراره                 -٦٥
 ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ٨ املنعقد بتاريخ    ٢٠/٢/٢٠٠٧ املتخذ باجتماعه رقم     ٦٥٢ رقم

باملوافقة على ختصيص مقر مؤقت إليواء العمالة الوافدة، وخاصة اخلدم الذين لـديهم             
. شكاوى مع أصحاب العمل، وذلك الستضافتهم يف هذا املقر حلني إجياد مقـر دائـم              

باإلشراف على هذا املقر بالتعاون مع وزارة      ) إدارة العمالة املرتلية  (وتقوم وزارة الداخلية    
جتماعية والعمل، وقد بدأ العمل فعلياً هبذا املركز الذي يضم خدمات تتعلق            الشؤون اال 

كما مت إعداد الئحة داخلية تنظم إجراءات استقبال        . بالصحة والرعاية النفسية والتحقيق   
الرعاية الصحية، وحتقيقات،   (الرتالء يف املركز الذي حيتوي على جمموعة من اخلدمات          

وقد مت جتهيـزه بكافـة      )  ومكاتب لبعض السفارات   وباحثون وباحثات اجتماعيات،  
متطلبات مركز اإليواء من غرف معيشة ومطاعم واستراحات وتزويده بعيـادة طبيـة             

  .وعيادة لإلرشاد النفسي

 التدابري املتخذة ملنع استغالل العمالة املرتلية يف أعمال غري مشروعة    

ى اليت صدرت حتت مظلة     حفظت نصوص الدستور الكوييت وكذلك القوانني األخر        -٦٦
الدستور حقوق العمالة دون متييز أو تفرقة ألي سبب من األسباب فضالً علـى أن النظـام                 
القانوين الكوييت حيتوي على العديد من النصوص اليت يعاقب على أساسها من يثبت اهتامه يف               

: ثـال  ومن تلك النصوص على سبيل امل      ،شأن أي نوع من أنواع االجتار بالبشر، إن وجدت        
 بشأن قانون إقامة األجانب نصت علـى  ١٧/٥٩مكرراً من املرسوم األمريي رقم       ٢٤املادة  

توقيع عقوبة احلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف دينـار                "
إحدى هاتني العقوبتني على كل من سهل ألجنيب احلصول على تصريح زيارة أو إقامـة                أو

  ".وله على مال أو منفعة أو قبوله وعداً بذلكبالبالد لقاء حص
ومن هنا كانت مصادقة دولة الكويت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة               -٦٧

املنظمة عرب احلدود الوطنية والربوتوكولني املكملني هلا واملتعلقني مبكافحة االجتار باألشخاص           
ين أمر منطقي ويتفق مع األسس اليت بين        ومكافحة هتريب املهاجر  ) النساء واألطفال (وخاصة  

  .عليها النظام القانوين الكوييت
كذلك نظم قانون العمل عملية استقدام العمالة وذلك بالتنـسيق مـا بـني وزارة                 -٦٨

الداخلية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وأن كافة العمالة املتعاقدة حتمـل جـوازات             
عليهم من قبل اإلدارة العامة ملباحث اهلجرة ويف حـال          السفر لديها وذلك من واقع التفتيش       

  .والعامل) الشركة(حيمل جواز سفره يتم التعامل الفوري مع الكفيل  ضبط أي عامل ال
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  ٧املادة     
 من الدستور الكوييت إىل أن الناس متساوون لدى القانون يف احلقوق            ٢٩تشري املادة     -٦٩

أو األصل أو اللغة أو الدين، وهذا النص وغريه من          والواجبات وال متييز بينهم بسبب اجلنس       
 وانطالقاً. النصوص تؤكد وبصورة قاطعة على رفض دولة الكويت مبدأ التمييز بشكل مطلق           

من هذا املبدأ الراسخ جاءت التشريعات الكويتية متفقة مع فكرة عدم التمييز، واختذت مـن               
ور العديد من اإلجراءات كالتعديل الذي      هذه الغاية ومبا نصت عليه املادة السابعة من الدست        

 لـسنة   ٣٥ على املادة األوىل من قانون االنتخابات رقم         ١٧/٢٠٠٥مت مبوجب القانون رقم     
 والذي حصلت املرأة مبوجبه على حقوقها السياسية كافة، مبا يف ذلـك حقهـا يف                ١٩٦٣

ـ       . الترشيح واالنتخاب على حد سواء     ا علـى   كما أن دولة الكويت قامت بسحب حتفظه
، وهذا بـالطبع    ٧من املادة   ) أ(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف الفقرة           

 بصفتهن نائبات يف جملس األمة، إضافة       ٢٠٠٩مكن أربع سيدات أن يصلن جمللس األمة عام         
  .لتويل بعضهن حقائب وزارية أو عضوات يف اجمللس البلدي

اسية إىل تبلور كتلة النساء التصويتية حيث بلغـت يف          وأدى منح املرأة حلقوقها السي      -٧٠
 يف املائة من مجلة الناخبني املسجلني يف اجلداول االنتخابية ومثلت           ٥٨ أكثر من    ٢٠٠٦عام  

  . يف املائة٥٠املرأة نصف عدد املقترعني الذين أدلوا بأصواهتم حبوايل 
 املدين النسائي واملدين العـام      ويف تطبيق هذه املادة نشطت املرأة الكويتية يف اجملتمع          -٧١

 مجعيـة   ١٤٠ حـوايل    ٢٠٠٩فقد بلغ عدد اجلمعيات من مجلة اجلمعيات األهلية حىت عام           
ومجيعها تدخل املرأة يف عضويتها مع الرجل وتسعى من خالله تقدمي ونشر ثقافـة املواطنـة    

مع املدين العديد   والترابط االجتماعي وثقافة حقوق اإلنسان وعدم التمييز كما كان هلذا اجملت          
 يف جمال العمل املدين أنه      ٤٣ويؤكد الدستور يف مادته     . من املبادرات لغرس الثقافة السياسية    

يفتح الباب أمام اجلنسني ملمارسته وهلذا جاءت مسامهة املرأة الكويتية يف هذا اجملـال وهـو                
  .تفعيل دورها يف كافة اجملاالت

 كمنصب وكيلة وزارة أو وكيلة مـساعدة        كما تقلدت املرأة عدة مناصب قيادية       -٧٢
مديرة عامة أو مديرة يف مجيع جماالت العامل مبا يف ذلك السلك العسكري والوظائف املعاونة   
للقضاء ومدعي عام وحمام دولة إضافة للمجال األكادميي واإلعالمي واالقتصادي والتجاري           

  .والعمل االجتماعي
يني يف وزارة الداخلية وذلك، سواء يف الوظائف        كذلك فإن املرأة مل تستبعد من التع        -٧٣

املدنية أو العسكرية، حيث أضحت املرأة تعني يف قوة الشرطة وتترقى لكافة الرتب الواردة هبا   
كالرجال سواء بسواء، وبعضهن وصل إىل درجة مساعد مـدير عـام إلحـدى اإلدارات               

بـشأن إنـشاء اهليئـة      ) ٢٢١/٢٠٠١(بوزارة الداخلية؛ وذلك مبوجب املرسوم رقم        العامة
وقـرار جملـس الـوزراء      ) ٨٧/٢٠٠٩(املساندة يف وزارة الداخلية واملعدل باملرسوم رقم        

 ).١٠٩/٢٠٠٢( رقم
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واهتمت دولة الكويت كذلك باجلمعيات واملؤسسات العامـة النـسائية املعنيـة              -٧٤
  :بالنهوض بدور املرأة واليت منها

 املـرأة  بـدور  لالهتمام دؤوب وعمل حثيثة جبهود تقوم واليت للمرأة العليا اللجنة •
  .اجملتمع يف

 .الكويتية النسائية اجلمعيات واحتاد واالجتماعية الثقافية النسائية اجلمعية •

جلنة شؤون املرأة التابعة جمللس الوزراء واليت من أهدافها تنسيق ودعـم جهـود               •
ت املعنيـة   اجلهات الوطنية احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من اجلهـا         

بقضايا املرأة الكويتية وكذلك متثيل دولة الكويت يف احملافل العربية والدولية املتعلقة       
ة يبشؤون املرأة والطفل واألسرة وعقد الندوات واملؤمترات وتنظيم احللقات النقاش         

والبحثية يف خمتلف اجملاالت اليت حتقق غايات وأهداف اللجنة، وكـذلك إصـدار     
سات والتقارير يف كافة اجملاالت املتعلقة يف جمال عملها سـواء           املطبوعات والدرا 

 .االجتماعية والثقافية واإلنسانية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية

  ٨املادة     
حرصت دولة الكويت وال زالت على املشاركة اإلجيابيـة يف املـؤمترات الدوليـة                -٧٥

ي كما تعاونت مع منظمات اجملتمع املدين       وخاصة مع التطورات يف جمال العمل النسائي العامل       
واملنظمات الدولية ويف أنشطة مشتركة لدعم دورها وخاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي             
وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، كذلك شاركت املرأة الكويتية يف املنظمات اخلاصة            

تماعية، كما قامت بتمويل إصدار تقارير املعنية باملرأة وحقوق اإلنسان والتنمية البشرية واالج    
  .التنمية اإلنسانية العربية

  ٩ املادة    
 وهـو  العامل، قوانني غالبية يف به املعمول املبدأ ١٥/١٩٥٩ رقم اجلنسية قانون يتبىن  -٧٦
 منه الثانية املادة نصت حيث لألب، اجلنسية نسبة أي الدم، حق أساس على اجلنسية منح مبدأ
 ولدواعي ذلك ومع ،"كوييت ألب اخلارج يف أو الكويت يف ولد من كل ياًكويت يكون "على

  :منها احلاالت بعض يف اجلنسية منح يتم إنسانية
أوالد املرأة الكويتية اجلنسية الكويتية يف حاالت حمددة، وهذا تقدم ال نظري لـه يف             •

ر توافر تلـك    العديد من قوانني العامل، حيث متنح اجلنسية ألوالد املرأة الكويتية فو          
احلاالت دون اشتراط أي مدة زمنية، كما تفعل القوانني األخرى، وهذا يستشف            

يكون كويتياً من ولـد يف الكويـت أو يف          " بوضوح من املادة الثالثة اليت تقول       
 .اخلارج من أم كويتية، وكان جمهول األب أو مل تثبت نسبته ألبيه قانونياً
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 املعـدل   ١٠٠/١٩٨٠مادة اخلامسة بالقانون رقـم      لل) ثانياً(متت إضافة فقرة جديدة      •
 حيث مينح أوالد املرأة الكويتيـة اجلنـسية         ١٥/١٩٥٩لقانون اجلنسية الكوييت رقم     

الكويتية إذا مت تطليقها طالقاً بائناً وكذلك املتوىف عنها زوجها، أو إذا كان األب أسرياً               
ع املستمر يف مـنح أوالد املـرأة        وهبذا يسعى املشرع الكوييت إىل التوس     ) ثانياً/٥املادة  (

 .الكويتية اجلنسية الكويتية يف ضوء ما يسفر عنه التطور وما تربره النواحي اإلنسانية

مـن  ٢١وألجل تطبيق وإعمال هذه الضوابط بصورة موضوعية وعادلة نصت املادة     -٧٧
ق اجلنسية  بقانون اجلنسية الكوييت على إنشاء جلان لتحقي      ) ١٥/١٩٥٩(املرسوم األمريي رقم    

الكويتية وفقاً للضوابط املذكورة، على أن تنشأ هذه اللجان مبرسوم وأن تعمل حتت إشراف              
اللجنة العليا لتحقيق اجلنسية الكويتية، وقد سامهت هذه اللجان املتعاقبة يف حتقيـق ومـنح               

قـررة  اجلنسية الكويتية للعديد من احلاالت اليت توافرت شروطها وفقاً للضوابط واملعايري امل           
  .قانوناً واليت تطبق على قدم املساواة وبدون متييز

  ١٠ املادة    
  من الدستور على كفالة الدولة حلق التعليم لكافة الكـويتيني وفقـاً            ٤نصت املادة     -٧٨

 للقانون ويف النظام العام واآلداب العامة والتعليم إلزامي وجمـاين يف مراحلـه األوىل وفقـاً               
  .ادة على اهتمام الدولة بنمو الشباب البدين واخللقي والعقليللقانون، كما أكدت نفس امل

 وترمجة للمرجعية الدستورية    ١٩٦٥ لسنة   ١١وقد جاء قانون التعليم اإللزامي رقم         -٧٩
لكل الكويتيني من الذكور واإلناث     اً  حيث نص يف مادته األوىل على أن يكون التعليم إلزامي         

اية املتوسطة، كذلك فإن التعليم جماين من مرحلة ريـاض          منذ بداية املرحلة االبتدائية حىت هن     
 :األطفال حىت اجلامعة، ونتيجة لذلك كانت هناك مؤشرات إجيابية منها

 ٣,٥ نسبة ٢٠٠٩ الدراسي العام يف بلغت حيث اإلناث بني األمية نسبة اخنفاض •
 يتالـال  يف وتتركـز   يف املائة  ٦,٢ منها اإلناث نسبة ومتثل عام، بشكل يف املائة 
 .األميات نصف وهن ٦٠ أعمارهن تتجاوز

 وفـق  بلغـت  حيـث  الذكور عن اإلناث لدى التعليم يف االلتحاق نسبة ارتفاع •
  . يف املائة٥٢ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ إحصائية

  ١١املادة     
أتاح الدستور الكوييت للمرأة حق العمل ويف اختيار نوعه وإضـافة إىل حقهـا يف                 -٨٠

ة، ويعد هذا جانب من جوانب التمكني االقتصادي للمـرأة          مزاولة األنشطة التجارية واملهني   
الكويتية بتهيئة فرص العمل املناسبة هلا وفتح اجملال أمامها لتقلد املناصب العليا يف القطـاعني               

  :احلكومي واخلاص، وميكن توضيح متكني املرأة من خالل اآليت
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  املرأة العاملة يف القطاع احلكومي    
مرسوم يف شـأن    ( املدنية املرأة العاملة بالقطاع احلكومي       منحت تشريعات اخلدمة    -٨١

جمموعة من املزايا اليت تكفل هلا أن حتقق التوازن املنـشود بـني   ) ١٩٧٩نظام اخلدمة املدنية    
  :واجباهتا األسرية من جهة وواجبات وظيفتها من جهة أخرى ومن هذه املزايا

 كما متنح إجازة بنـصف      إجازة خاصة مبرتب كامل ملدة شهرين يف حالة الوضع،         •
املرتب ملدة أربعة شهور تالية إلجازة الوضع وإجازة أخرى لرعاية الطفولة مبرتب            

  .كامل ملرافقة طفلها يف حالة مرضه
إجازة خاصة يف حالتني األوىل بغرض رعاية األسرة بشرط أال تقل فترة اإلجازة عـن                •

  .ثانية مهمة رمسية أو إعارةستة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوات طوال فترة اخلدمة وال
عالوة اجتماعية عن أوالدها يف حالتني األوىل وفاة والدهم أو عجزه عن الكسب              •

مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من اخلزانة العامة بصفة دوريـة               
 .والثانية إعالتها ألوالدها دون أن تتقاضى نفقة ممن جتب عليه نفقتهم

 .باملستشفى وجوده أو مرضه حالة يف طفلها ملرافقة كامل بمبرت طفولة رعاية إجازة •

 املختـصة  الطبية اهليئة من بقرار مرضية إجازة متنح عضال مبرض إصابتها حالة يف •
 .كامل مبرتب سنتني عن تزيد ال ملدة

متنح املرأة املسلمة العاملة يف القطاع احلكومي اليت يتوىف زوجها إجـازة خاصـة               •
 ).إجازة العدة( أيام من تاريخ الوفاة ١٠ة أشهر ومبرتب كامل ملدة أربع

منحها إجازة تفرغ مبرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معنية أو للقيام مبهـام                •
 . طلب اجلهات املعنيةعلىعلمية أو رياضية حمددة وذلك بناء 

توفري العديد من جماالت التدريب املهين للنساء يف خمتلف جماالت العمل إىل جانب              •
العديد من الدورات التدريبية املتخصصة اليت تنظمها اهليئة العامة للتعليم التطبيقـي            

 .والتدريب ومركز خدمة اجملتمع يف جامعة الكويت

  العاملة يف القطاع األهلي  املرأة    
 مـن  جمموعة األهلي القطاع يف العمل شأن يف ١٩٦٤ لعام ٣٨ رقم القانون يوفر  -٨٢

  :املثال سبيل عل بينها ومن املذكور بالقطاع العاملة لمرأةل واالمتيازات الضمانات
 . خالهلا الوضع يتم أن على للوضعاً يوم ٧٠ ملدة األجر مدفوعة إجازة •

 . العمل بنفس تقوم كانت إذا الرجل ألجر املماثل األجر متنح •

 .بالصحة واملضرة اخلطرة واملهن الصناعات يف النساء تشغيل حظر •

 .اجلنسني من سنة عشر مخسة عن همسن يقل من تشغيل حظر •

 .زوجها وفاة بسبب كامل بأجرٍ عدة إجازة املرأة منح •
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 .الوزارة قرار يقررها اليت واألوضاع للشروط وفقاً رضاعة ساعتان املرأة منح •

 يزيـد  اليت العمل مراكز يف سنوات أربع من أقل لألطفال خاصة حضانات إنشاء •
 .عاملة مائيت أو عاملة مخسني عن العامالت عدد فيها

 الـيت  للمرأة اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق بشأن ٨/٢٠١٠ رقم القانون درجأ •
 :اآلتية املزايا معاق رعاية تتوىل

 العامة اهليئة حتدده شديدة إعاقة ذو معاق ترعى كانت إذا شهري خمصص •
 .اإلعاقة لشئون

 .امرأة أو كان رجالً إعاقة ذوي أشخاص يرعون ممن العمل ساعات ختفيض •

 جتاوز إذا اإلعاقة وشديد اإلعاقة متوسط معاق برعاية املكلفة املرأة تقاعد •
 .سنة ١٥ العمل يف خدمتها

 إعاقة ذا زوجاً أو ولداً وترعى كوييت غري من املتزوجة الكويتية املرأة متنح •
 .االنتفاع بغرض خاصة مبواصفاتاً سكن شديدة

 اإلجازات تنظيم امأحك من اإلعاقة ذوي من املوظف أو املوظفة استثناء •
 .الفنية اللجنة تقرره ما علىاً بناء املرضية

 مبرتب خاصة إجازة زوجاً أواً ولد يرعى ممن املوظف أو املوظفة تستحق •
 . برعايته للمكلفاً مرافق كان إذا األخرى إجازته من حتسب ال كامل

أة الكويتية لالخنراط   وسامهت الضمانات واالمتيازات السابقة يف اإلقبال املتزايد من املر          -٨٣
مبتابعة تطور تلك املسامهة حيـث وصـل      اً  يف سوق العمل الوطين وهو األمر الذي يتضح جلي        
 غـري   ٥٦ ٨٣٥و من الكويتيات    ١٦ ٧٦٤عدد قوة العاملة النسائية يف القطاع اخلاص حوايل         

كما تطورت نسبة املشاركة يف سوق العمل بالنـسبة         . ٢٠١٠مارس/ آذار ٣١كويتيات حىت   
 ١٩٥٧ يف املائة عـام      ٠,٧مجايل عدد النساء يف سن العمل بالدولة حيث ارتفعت من نسبة            إل

كذلك ازداد تواجد املرأة الكويتية منواً يف مواقع اختاذ القـرار           . ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٤١,٨إىل  
بالقطاعني احلكومي واخلاص حيث تقلدت املرأة الكويتية العديد من املناصب اهلامة خاصة منذ             

 مث شـغلت منـصب      ١٩٩٤داية التسعينات فقد مت تعيني امرأة كمديرة جلامعة الكويت عام           ب
 وعينت كوكيلة يف وزارات التربية والشؤون االجتماعية والعمل واألشغال          ١٩٩٦سفرية عام   
وُتوجت تلك املناصب بتقلد املرأة الكويتية منصب وزيـرة ألول مـرة يف تـاريخ               . واإلعالم
وذلك بعد حصول املرأة الكويتية علـى كامـل         ) طيط والتنمية اإلدارية  وزيرة التخ (الكويت  

  .٢٠٠٥مايو عام /حقوقها السياسية يف شهر أيار

  الضمانات االجتماعية    
بناء على األساس الدستوري والتشريعي السابق اإلشارة إليه ومنذ الـستينات بـدأت         -٨٤

مان االجتماعي تضم تشكيلة متنوعة     تتبلور بدولة الكويت مالمح منظومة أو شبكة متكاملة لأل        
من النظم واآلليات واملؤسسات واخلربات اليت تكفل وتدعم جوانب التمكني االجتماعي للمرأة            
الكويتية بوجه عام، وتوفر تلك الشبكة مظالت متنوعة من احلمايـة والرعايـة االجتماعيـة               
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 ومتكينهم من حتقيق أفـضل      للمستحقني من فئات اجملتمع خاصة املرأة هبدف وقايتهم من الفقر         
مستوى معيشي ممكن والتخفيف من اآلثار السلبية للتغريات االقتصادية واالجتماعيـة وتبلـغ             
االلتزامات املالية اليت تتكفل هبا الدولة لتغطية الدعم احلكومي إىل أكثر من مليار دينار كـوييت                

يف املعيشية، دعـم املنتجـات      الكهرباء واملاء والرعاية السكنية، وخفض التكال     :  تشمل سنوياً
  ).املكررة والغاز، فوائد القروض العقارية، منح الزواج ودعم العمالة الوطنية

 يف شبكة األمان االجتماعي      حمورياً وتلعب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل دوراً       -٨٥
عي بوصفها اجلهاز املسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة يف ميـدان التكافـل االجتمـا              

  :والتضامن وتوفري الرعاية االجتماعية الشاملة للفئات اخلاصة من خالل النظم اآلتية

  نظام التأمينات االجتماعية    
كان نوع العمل الذي يزاولونه    اً  ويغطي كافة املواطنني أصحاب النشاط يف اجملتمع أي         -٨٦

 :ويقدم النظام اخلدمات التالية

اة للعاملني املدنيني يف القطاع احلكومي ويف       تأمني الشيخوخة والعجز واملرض والوف     •
 .القطاعني األهلي والنفطي

 .حكمهم يف ومن اخلاص حلساهبم للمشتغلني والوفاة واملرض والعجز الشيخوخة تأمني •

 .العمل إصابات تأمني •

من حيث الـشمولية    اً  ومؤسسياً  تشريعياً  نوعي  كذلك شهد النظام يف الكويت حتوالً       -٨٧
 بإصدار قانون التأمينـات االجتماعيـة       ١٩٧٦ لسنة   ٦١األمر األمريي رقم    واملزايا بصدور   

والذي نص على إنشاء مؤسسة التأمينات االجتماعية واليت تسعى إلجياد نظام تأميين شـامل              
لكافة املواطنني الكويتيني املشمولني بقانون التأمينات االجتماعية والقوانني األخرى املعدلـة           

  .موقع عملهم أو نوع نشاطهمكان اً واملكملة له أي
 ١٢٦وقد مت تعديل بعض أحكام هذا األمر األمريي بإصدار املرسـوم بقـانون رقـم                  -٨٨
 والذي مبقتضاه مت توفري غطاء تأميين لألفراد وأسرهم ضد خماطر املرض واإلصـابة              ١٩٧٧ لسنة

ونواب اجملـالس   من القطاع احلكومي واألهلي والنفطي والوزراء         والشيخوخة والوفاة ومشل كالً   
  .النيابية ووضع قانون خاص للعسكريني وقوى الشرطة واحلرس الوطين والعاملني باخلارج

ـ كما تواصل التطور التشريعي لنظم التأمينات يف الثماني         -٨٩ ات والتـسعينات، ففـي     ن
 أضيف للقانون السابق التأمني االختياري للفئات اليت تشمل من ال يعملون لدى             ١٩٨١ عام

 املواطنني الذين يعملون باخلارج لدى جهات       ١٩٨٨ل مث مشل القانون املعدل يف       صاحب عم 
أجنبية والذين يعملون بالداخل لدى هيئات دولية ولكن بـصورة اختياريـة للفـرد، ويف               

 ظهر قانون التأمني التكميلي الذي مشل على بدالت موظفي احلكومة وتغطيـة             ١٩٩٢ عام
 دينار كوييت وحتديد سـن      ١ ٢٥٠اضع للتأمني وهو    يزيد عن احلد األقصى للمرتب اخل      ما
 الذي عاجل أهم القضايا اليت متس       ٢٠٠١ لسنة   ٢٥جيوز التقاعد قبله، مث كان القانون رقم         ال

  .النظام التأميين يف الكويت كتحديد سن التقاعد ووضع آلية لزيادة دورية املعاشات التقاعدية
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  نظام املساعدات االجتماعية    
 النظام مرجعية ومشولية وإطار تشريعي للمساعدات االجتماعيـة العامـة           يعد هذا   -٩٠

 مث قانون   ١٩٧١ لسنة   ٣٠املعدل بالقانون رقم    ١٩٦٨ لسنة   ٥والذي يستند إىل القانون رقم      
  : والذي يضمن املساعدة املالية لفئات متعددة مثل١٩٧٨ لعام ٢٢املساعدات العامة 

 .وتوىف زوجها ومل تتزوج وليس هلا عائل اًكل سيدة جتاوزت الستني عام: األرامل •

ومل اً  كل مطلقة أهنت فترة العدة الشرعية وال يتجاوز سنها الستني عام          : املطلقات •
 .تتزوج وليس هلا عائل

كل بنت جتاوزت الثامنة عشر وال يتجاوز سنها الـستني          : البنات غري املتزوجات   •
 .وليس هلا عائل

 .هتم وتزوجت أمهم وكذلك جمهولو الوالدينكل من توىف والدهم أو والد :األيتام •

 .له عائل وال عمره من الستني جتاوز من كل: الشيخوخة بلغ من •

 وعيش عيشهم كسب عناً  جزئي أواً  كلي العاهة تعجزهم حبيث: بعاهات املصابون •
 .يعولوهنا اليت أسرهتم

 .أسرهم وعيش عيشهم لكسب العمل من املرض منعهم إذا: املرضى •

 .مادياً والعاجزين املختلفة تعليمهم احلمر يف الطلبة •

  األوىل الـسنة  خالل رعايتهن عن الزوج عجز حالة يف الثالث الشهر منذ احلوامل •
 .الطفل حلياة

 .املسجونني أسر •

وعلى الرغم من التعديالت املتعددة واملتتالية اليت أدخلت هبدف تطوير اإلطار التشريعي              -٩١
ط الوطين ما زال يعطي للموضوع أمهية بالغة حىت اليوم، وقـد            للمساعدات العامة، إال أن املخط    

، ٢٠١٠/٢٠١١ - ٢٠٠٦/٢٠٠٧جتلى ذلك االهتمام يف مشروع وثيقة خطة التنمية اخلماسية          
 ٢٠٠٩/٢٠١٠ - ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويف برنامج عمل احلكومة للفصل التشريعي احلادي عـشر          

 للمـساعدات العامـة لتفعيـل دوره        حيث متت اإلشارة إىل احلاجة إىل تعديل اإلطار التشريعي        
  .كمكون أساسي يف شبكة األمان االجتماعي بدولة الكويت

  :كذلك فإن لبعض اجلهات احلكومية دور بارز ومشارك يف خدمات ودعم النظام مثل  -٩٢
 تأسـست  األسـرية،  التنمية إدارة وتضم: اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة •

 تفعيل إىل وهتدف فئاهتا، جبميع النسائية ةالشرحي على نشاطها ويتركز ١٩٩٧ عام
 .احلضارية العصر ومستجدات اإلسالمي املنظور وفق اجملتمع يف األسرة دور
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الذي يعترب مؤسسة حكومية مستقلة يعتمد على الدولة        : بيت الزكاة الكوييت   •
 يف املائـة    ٣٦ يف املائة وحصيلة الزكاة بنسبة       ١٢يف متويل مشروعاته بنسبة     

 :ماً مباشراً وغري مباشر للمرأة واألسرة الكويتية ومن أمثلتهاويقدم دع

 .الكويتية لألسر امليسرة القروض تقدمي •

 .العايل التعليم مؤسسات يف الطلبة دعم •

 .القصر لشؤون العامة اهليئة برعاية املشمولني األيتام أسر •

 الـشؤون  وزارة يف االجتماعية الرعاية بنظام املشمولة واملتعففة الفقرية األسر •
 .والعمل االجتماعية

 .املسجونني بعض •

 الكويتيـة  املرأة قدرة دعم خالل من املساعدات نظام يف نوعي تطور حدث كذلك  -٩٣
 عن املسئولة املؤسسات بدأت حيث األخريين، العقدين يف الدخل مستوى رفع على وأسرهتا
) معـا  كالمها أو املدنية املنظمات أو احلكومية اجلهات سواء (االجتماعية املساعدات تقدمي
 اإلنسانية القدرات لتنمية متطورة برامج تبين يف متمثلة خدماهتا تقدمي يف جديدة فلسفة بتبين
 أمثلة ومن منتجة فئات إىل اإلناث خاصة االجتماعية للمساعدة املتلقية الفئات حتويل هبدف
 : الربامج هذه

 االجتماعيـة   الشؤون وزارة بني بالتعاون تأسس الذي" يدي كسب من "مشروع •
 املطلقـات  فئـات  تأهيل هبدف ١٩٩٨ عام منذ لألوقاف العامة واألمانة والعمل
 .املنتج للعمل املتعففة الكويتية األسر إىل باإلضافة املتزوجات غري والبنات واألرامل

 هبـدف  ١٩٩٨ عـام  منذ الكوييت الزكاة بيت يتبناه الذي" املنتجة األسر "مشروع •
  .منتجة أسر إىل معونة إىل حتتاج أسر من وحتويلها كويتية أسرة ٩١٢ قدرات تأهيل

كما للقطاع اخلاص دور ومبادرات فردية يف دعم ومتويل نظام املساعدات العامـة               -٩٤
الذي يأخذ أشكاال متعددة مثل بناء مراكز اجتماعية متخصصة أو تقدمي دعم متويلي مباشر              

  .فةألنشطة اجتماعية باجلهات احلكومية املختل
 ٢٠١١ - ٢٠١٠وقد جاء يف مقترح اإلطار العام خلطة التنمية لـدول الكويـت               -٩٥
  : يف جمال سياسات خطة التنمية ما يلي٢٠١٤-٢٠١٣و

 يف مرونـة  أكثر تكون حىت االجتماعي األمان شبكة آليات وتطوير دعم )أ(  
 التنموية والتغريات ةالعاملي األزمة ظروف ظل يف واالجتماعية االقتصادية للمتغريات االستجابة
 ؛الكوييت اجملتمع عليها يقوم اليت الواسعة
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تطوير مفهوم املساعدات الكويتية بإعداد القادرين منهم على العمل املنـتج       )ب(  
 ٣٠عن املساعدات وهتدف اخلطة إىل إدخال ما يتراوح بـني           اً  ليتمكنوا من االستقالل مادي   

  لغرض؛سنويا دورات تدريبية هلذا ااً  فرد٥٠ إىل
رفع سقف الراتب اخلاضع للتأمينات االجتماعية وزيادة املعاش التكميلـي            )ج(  

   يف املائة؛٦٧يف حدود 
املسامهة يف توفري الرعاية السكنية لبعض الفئات من النساء من خالل إنشاء              )د(  

  صندوق إسكاين للمطلقات واألرامل واملتزوجة من غري كوييت؛
تكفل احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة مبا حيقـق        مراجعة التشريعات اليت      )ه(  

  .العادلة االجتماعية

  نظام الرعاية االجتماعية    
بقضايا املرأة واألسرة بوجه عام، وقد عملت على        اً  كبرياً  تويل دولة الكويت اهتمام     -٩٦

 برئاسة وزير الشؤون االجتماعية والعمـل       ٢٠٠٠تشكيل اللجنة العليا للطفل واألسرة عام       
كما تقوم الوزارة من خالل مؤسسات الرعاية االجتماعية املختلقة بإدارة نظـام متكامـل              

فرعية لرعاية املعاقني، ورعاية املسنني، ورعاية األيتام اجملهولني اً للرعاية االجتماعية يشمل نظم
  . الوالدين، ورعاية األحداث

  ١٢املادة     
ية الطبية بشكل كبري، حيث تقـدم       اهتمت دولة الكويت باخلدمات الصحية والرعا       -٩٧

 يف تقريـر     بـارزاً  هذه اخلدمات لكال اجلنسني دون متييز، وحققت الدولة من خالله اجنازاً          
املساواة ومتكني املرأة وختفيض معدل الوفيات واالرتقاء بصحة األم، وتوسـعت الدولـة يف              

ية والعالجية، كما ساهم اخلدمات الصحية وتطويرها يف خمتلف أحناء الكويت مبستوياهتا الوقائ
  .القطاع اخلاص يف بناء املستشفيات واملراكز الصحية، وإنشاء عيادات رعاية األمومة

  ١٣املادة     
 املرأة حيث أسـس     ضدال توجد أية نصوص تشريعية يف الدولة تنص على التمييز             -٩٨

  .ون متييزالدستور مرجعية أصلية للمرأة وذلك بتأكيد املساواة يف احلقوق والواجبات د
ومبوجب هذا املبدأ الدستوري جاءت القوانني مؤكدة على عدم التمييز بني الرجـل     -٩٩

 :واملرأة ومنها
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 بشأن العمل يف القطاع األهلي، حيث حدد يف املادة األوىل       ٦/٢٠١٠القانون رقم    •
ملصلحة صاحب العمل ومبقابل أجر،       بأن العامل هو كل ذكر أو أنثى يؤدي عمالً        

 .كليهما بالعاملاً لتمييز وجاء التعريف خماطبحيث ألغى ا

قوق وإمنا نص عليهـا     مل يفرق القانون بني العامل والعاملة يف أداء الواجبات واحل          •
  .ةبصورة متساوي

ئها نفس العمل الذي يقوم      من نفس القانون التساوي يف األجر حال أدا        ٢٦املادة   •
 .لبه الرج

 نشاطه أو الدين أو اللون أو اجلنس بببس مربر دون العامل خدمة إهناء جواز عدم •
 .الدولية واالتفاقيات بالدستور مكفولة أساسية حقوقا باعتبارها النقايب

 فإنه ينطبق على املرأة أسوة بالرجل يف        ٢٢/١٩٧٨وبالنسبة لقانون املساعدات رقم       -١٠٠
اعدة، وهـي   حقها باملساعدة العامة، فقد بينت أحكام هذا القانون الفئات اليت تستحق املس           

املعاقون اللذين تقل   ) ه(احملتضنون؛  ) د(أسر املسجونني؛   ) ج(املطلقات؛  ) ب(األرامل؛   )أ(
 ١٥/١٩٧٩ويشمل نطاق تطبيق قانون اخلدمة املدنية رقـم         .  مثاين عشرة سنة   نأعمارهم ع 

ت احلق يف إجازة أمومة وإجازا     اإلناث والذكور ومينح املرأة امتيازات اجتماعية عديدة منها،       
 ٣/١٩٨٣ويشمل نطاق تطبيق قانون األحـداث رقـم         . أخرى تتعلق مجيعها لرعاية أسرهتا    

 أكد قانون التعليم اإللزامي علـى أن التعلـيم إلزامـي    كما.كافة األحداث ذكوراً أو إناث   
 تغري السلم التعليمي حبيث أصبح مـدة        ٢٠٠٣ويف عام   . للذكور واإلناث ملدة مثاين سنوات    

  .فقطاإللزام تسع سنوات 

  ١٤املادة     
 احلـضاري  للتطور اًنظر ريفية غري وأخرى ريفية مناطق الكويت دولة يف توجد ال  -١٠١
  .كافة اإلنسانية اجملاالت يف والتقدم

  ١٥املادة     
ساوى الدستور الكوييت بني مجيع املواطنني أمام القانون يف احلقـوق والواجبـات،               -١٠٢

 ١٦بتلك املبادئ فعلى سبيل املثال أكد القانون رقـم          لذلك جاءت القوانني الكويتية ملتزمة      
 اخلاص بإصدار قانون اجلزاء على مبدأ املساواة يف تطبيق أحكامه حيث نصت             ١٩٦٠لسنة  
 على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب يف إقليم الكويت جرمية من اجلرائم              ١١املادة  

لوظائف العامة والعمل وحرية اختياره     كما ُيطبق مبدأ املساواة يف تقلد ا      . املنصوص عليها فيه  
واحلق يف التعليم والرعاية الصحية واالنتقال واإلقامة واختيار مكان السكن وغريها، كذلك            
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 من الدستور القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيـشه أو حتديـد إقامتـه    ٣١حظرت املادة  
  .تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق القانون أو

 من االتفاقية واليت من بينـها       ١٥ من املادة    ٢ بالنسبة للحقوق الواردة يف الفقرة     أما  -١٠٣
منح املرأة أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل فإن أحكام القانون املدين جاءت متفقة من تلـك             

 من القانون ٩املادة (املبادئ ومقررة أن شخصية اإلنسان تبدأ بتمام والدته حياً وتنتهي بوفاته 
 على أن كل شخص أهل للتقاعد ما مل يقرر القانون عـدم             ٨٤ونص أيضا يف مادته     ) دينامل

  .أهليته أو ينتقص منها
 أن كل شخص بلغ سن الرشـد يكـون كامـل األهليـة ألداء               ٩٦وبينت املادة     -١٠٤

التصرفات القانونية، وسن الرشد حسب القانون هي إحدى وعشرون سنة ميالدية كاملـة،             
  .سن الرشد مكتمل األهلية ما مل يطرأ عليها عارض خيل هباويستمر من بلغ 

ويتضح من هذا أن أحكام القانون املدين قد جاءت عامة وجمردة دون أيـة تفرقـة                  -١٠٥
متييز بني الرجل واملرأة كما مل تتضمن أية قيود على األهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج                أو

 سن الرشد حسب القانون فهي متلك كافة احلقـوق          أو صلة القرىب ومن مث إذا بلغت املرأة       
والتصرفات القانونية اليت قررها القانون املدين وغريه من القوانني النافذة كمـا متلـك إدارة               

  .أمواهلا وأمالكها وشؤوهنا اخلاصة دون قيد أو شرط حيد أو حيول دون أهليتها يف ذلك
 ٣٨ة على اختالف درجاهتا القانون رقـم        وينظم إجراءات التقاضي أمام احملاكم الكويتي       -١٠٦
 ١٩٦٠ لـسنة    ١٧ اخلاص بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية والقانون رقم          ١٩٨٠لسنة  

اخلاص بإصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية واللذان تسري أحكامهـا علـى مجيـع              
  .املتقاضني ال فرق يف ذلك بني الرجال والنساء

  ١٦ املادة    
جاءت أحكام القانون املدين عامة وجمردة دون أية تفرقة أو متييز بني الرجل واملـرأة             -١٠٧

كما مل تتضمن أية قيود على األهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القرىب ومن مث إذا                 
بلغت املرأة سن الرشد حسب القانون فهي متلك كافة احلقوق والتصرفات القانونيـة الـيت               

لقانون املدين وغريه من القوانني النافذة، كما متلك حـق إدارة أمواهلـا وأمالكهـا               قررها ا 
  .وشؤوهنا اخلاصة دون قيد أو شرط حيد أو حيول دون أهليتها يف ذلك

أما بالنسبة للخالفات اليت تنشأ بني األزواج فإن حمكمة األحوال الشخـصية هـي                -١٠٨
ايا ويطبق يف هذا الـشأن قـانون األحـوال          اجلهة املختصة بالفصل يف هذا النوع من القض       

 الذي ينظم كافة القواعد املتعلقة بالزواج والطالق والنفقة         ١٩٨٤ لسنة   ٥١الشخصية رقم   
  .واحلضانة واملرياث والوصية وغريها من املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية
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ن األحـوال   أما خبصوص املسائل املتعلقة بالزواج فينظمها يف دولة الكويت قـانو            -١٠٩
صـدر   و.الشخصية الذي أعطى املرأة احلق يف اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إال بالرضـا    

 بشأن الفحص الطيب للراغبني يف الزواج قبل إمتام الزواج الـيت            ٢٠٠٨ لسنة   ٣١قانون رقم   
تفيد خلوهم من األمراض املعدية والوراثية اليت يصدر بتحديدها قرار من وزيـر الـصحة،               

لك بشهادة صحية يبني فيها أن الزواج آمن، وحتدد فترة صالحية الشهادة ستة أشهر ويثبت ذ
ال جيوز للمأذون إبرام عقد الزواج كما ال جيوز ألي جهـة توثيقـه               و .من تاريخ اإلصدار  

بعد تقدمي الشهادة فإن كانت النتيجة الزواج غري آمن أرفق معهما إقرار مـن الطـرفني                 إال
  .لى إمتام عقد النكاحبعلمهما وموافقتهما ع

وحدد القانون سن وأهلية الزواج العقل، والبلوغ، والكفاءة بني الزوجني، والتناسب       -١١٠
يف السن الذي يعترب حقاً للزوجة وحدها ومنع القانون توثيق عقد الـزواج يف الـسجالت                

عة عشرة مـن    الرمسية أو التصديق عليه ما مل تبلغ الفتاة سن اخلامسة عشرة ويبلغ الفىت الساب             
  .العمر وقت التوثيق

 للمرأة العديد من احلقـوق      ١٩٨٤ لسنة   ٥١وأعطى قانون األحوال الشخصية رقم        -١١١
واملسؤوليات فبعد إبرام عقد الزواج حيق للمرأة أن تطالب مبهر ومسكن كما حيق هلا النفقـة                

  . اإلنفاق عليهاعلى زوجها حبسب حال الزوج وهلا أن تطلب النفقة يف حالة امتناع الزوج عن
أما فيما يتعلق حبق املرأة يف الطالق أو فسخ العقد فقد أقر القانون للمرأة احلـق يف                   -١١٢

إذا غاب الزوج سنة فأكثر     " على أنه    ١٣٦طلب التفريق للضرر أو للغيبة حيث نصت املادة         
على عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها إذا تضررت من غيبته وكذلك إذا ُحكم                بال

وهـذا مـا    " الزوج بعقوبة احلبس جاز لزوجته أن تطلب الطالق بعد مضي سنة من حبسه            
إذا ُحبس الزوج، تنفيذاً حلكم هنائي      "  من القانون إذ نصت على أنه        ١٣٧أكدت عليه املادة    

بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثالث سنوات فأكثر جاز لزوجته أن تطلب الطالق بعد مـضي               
  ".سنة من حبسه

ويتضح مما تقدم من نصوص أن للمرأة أن تلجأ للقضاء لتطليقها من زوجها إذا مـا                  -١١٣
استحالت العشرة بينهما كذلك هلا احلق يف أن تطلب التطليق إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق عليها             
وليس له مال ظاهر ومل يثبت إعساره، ففي هذه احلالة ميهل القاضي الزوج بعض الوقت ليؤدي             

  . يؤدها، فللزوجة احلق أن تطلب التطليقالنفقة إن مل
         أما فيما يتعلق حبق املرأة يف حضانة أطفاهلا فقد نظـم القـانون هـذا احلـق مـن                     -١١٤

خالل ما ورد يف الباب اخلامس من القسم األول الذي حدد األحكام اخلاصة باحلضانة يف املواد          
مها وإن علت مث للخالة مث خلالة األم مث      احلضانة لألم مث أل    ١٨٩، فقد قررت املادة     ١٩٩-١٨٩

عمة األم مث اجلدة لألب مث العمة مث عمة األب مث خالة األب مث بنت األخت بتقدمي الـشقيقة                   
  .لألم مث لألب
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  )٢٠١٥ - ١٩٩٠(ستراتيجية التنمية ا    
املدى  على أمهية املرأة ووضعها يف اجملتمع فقد ركزت إستراتيجية التنمية بعيدة             تأكيداً  -١١٥

 مـن اجمللـس األعلـى للتخطـيط         ١٩٨٩الصادرة عام   ) ٢٠١٥-١٩٩٠(لدولة الكويت   
، ١٩٩٢الـصادرة يف   ) ١٩٩٥-١٩٩٤-١٩٩٣-١٩٩٢(الوطنية لإلصالح والتنمية     والوثيقة

 واخلطة اخلماسية للتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة        ١٩٩٦ومشروع برنامج عمل احلكومة     
ى دور املرأة األساسي يف اجملتمع أماً وصـانعة         ، مجيعها عل  )٢٠٠٠-١٩٩٩-١٩٩٦-١٩٩٥(

  .لألجيال القادمة فضالً عن مسامهتها يف قوة العمل واجلهود التنموية
       


