
 

(A)   GE.11-41483    220311    230311 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١- ٣

 القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةبقائمة     

 الكويت    

نظر الفريق العامل ملـا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الثالـث                
 ).CEDAW/C/KWT/3-4(والرابع للكويت 

 قضايا وأسئلة عامة    

يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث              -١
 إىل مدى استشارة املنظمات غري احلكوميـة،        رجى اإلشارة على وجه اخلصوص    يو. والرابع

، ومـا إذا كانـت      )٨٠، الفقـرة    CEDAW/C/KWT/CO/2(على حنو ما أوصت به اللجنة       
 .احلكومة قد قدمت التقرير إىل جملس األمة

 الوضع القانوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسي    

             ،CEDAW/C/KWT/CO/2(أوصت اللجنـة، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة             -٢
ويف هـذا  . بأن تصدق الدولة الطرف على الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة      ) ٨١الفقرة  

جهـت إليهـا أثنـاء       وُ مماثلة سبب عدم قبول الدولة الطرف توصيات        بيانالصدد، يرجى   
 .)١(االستعراض الدوري الشامل للكويت

 األساس القانوين أو غري ذلك مـن        انبي من الدستور، يرجى     ٤وفيما يتعلق باملادة      -٣
 . العرش األمريين وراثةع املرأة إلقصاءاألسس 

__________ 

 .٨٠، الفقرة )A/HRC/15/15(الكويت : تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل )١(
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، يرجى  )٦٣، الفقرة   CEDAW/C/KWT/CO/2( مع التوصيات السابقة للجنة      ومتاشياً  -٤
تقدمي معلومات مفصلة عن التدريب املقدم إىل القضاة واحملامني واملدعني العامني والـشرطة             

 عن التدابري   انون، بشأن الطابع امللزم لالتفاقية وانطباقها املباشر، فضالً       وسائر موظفي إنفاذ الق   
 .املتخذة إلذكاء وعي اجلمهور باالتفاقية

ويرجى تقدمي معلومات عن عدد الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان الـيت تقـدمها               -٥
، )٥٨ و ٥٢الفقرتـان   (كم  وإىل احملا )  من التقرير  ٢٩الفقرة  (النساء إىل اللجنة العليا حلقوق اإلنسان       

 .وأنواع االنتهاكات املزعومة، وعن نتائجها

   ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت خطـوات ملموسـة يف             بيان أيضاًرجى  يو  -٦
مرفق قرار اجلمعيـة    ( ملبادئ باريس    سبيل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً       

 مع االلتزام الطوعي الذي ، متاشياً)١٩٩٣رب ديسم/ كانون األول٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤العامة 
 .)٢( خالل االستعراض الدوري الشاملأعربت عنه

ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لتدرج يف تشريعها الوطين               -٧
ا أوصت به اللجنة     مل وفقاً من االتفاقية،    ١ للتمييز ضد املرأة على النحو الوارد يف املادة          تعريفاً

)CEDAW/C/KWT/CO/2   وهل ُتتخذ خطوات العتماد خطة عمـل وطنيـة         ). ٦٥، الفقرة
 مع االلتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا       وتشريعات شاملة بشأن املساواة بني اجلنسني، متاشياً      

 )٣(الدولة الطرف يف استعراضها الدوري الشامل؟

 القوالب النمطية    

ـ    ما هي التدابري اليت اتُّ      -٨          ، CEDAW/C/KWT/CO/2(ية اللجنـة    خذت لتنفيـذ توص
 مستويات  كل، على   بشأن إذكاء الوعي لتعزيز فهم أفضل للمساواة بني اجلنسني        ) ٧١الفقرة  

اجملتمع، بغية القضاء على القوالب النمطية التقليدية السائدة بـشأن دور املـرأة والرجـل                
دور األمومة الذي تـضطلع بـه       ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمع، مع التركيز املفرط على         

تخذ لتشجيع الرجال على املشاركة بنشاط أكرب       املرأة؟ وما هي، بوجه خاص، التدابري اليت تُ       
؟  واجتماعياً يف االضطالع مبسؤوليات األسرة واملرتل وللترويج لصور املرأة النشطة اقتصادياً         

 والشؤون اإلسالمية يف هـذا       دور إدارة التنمية األسرية التابعة لوزارة األوقاف       بيانويرجى  
 ). من التقرير٩٢الفقرة (الصدد 

__________ 

 .٢٠-٧٩ إىل ١٧-٧٩ و١٣-٧٩املرجع نفسه، الفقرات  )٢(
أو التوصـيات، وااللتزامـات     / آراء بشأن االستنتاجات و    انظر أيضاً . ٤٥-٧٩ و ٤-٧٩رجع نفسه، الفقرتان    امل ) ٣(

 .١٤-٨٢، الفقرة )A/HRC/15/15/Add.1(الطوعية، والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض 
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 العنف ضد املرأة    

يرجى بيان اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتجرمي االغتصاب الزوجي، واعتماد             -٩
أحكام حمددة يف القانون اجلنائي بشأن العنف املرتيل، وتشجيع النساء الضحايا على إبـالغ              

ف املرتيل والعنف اجلنسي، مبا يشمل تقدمي املساعدة القانونية والطبية  الشرطة عن حوادث العن   
ويرجى تقدمي بيانات إحصائية عن عـدد       . والنفسية وتوفري املالجئ املؤقتة املالئمة للضحايا     

حاالت العنف املرتيل واجلنسي املبلغ عنها، وعدد التحقيقات واملالحقات اجلنائية، والعقوبات         
، علـى أن  ٢٠٠٥بني، وعن أي تعويضات قدمت للضحايا منـذ عـام     املفروضة على املذن  

ويرجى  .)٤(تصنف هذه البيانات حسب اجلنس والسن واجلنسية والعالقة ينب الضحية واجلاين          
 بيان التدابري املتخذة لتدريب القضاة واملدعني العامني والشرطة على اإلجراءات املناسبة ملواجهة             أيضاً

 ).٧٩، الفقرة CEDAW/C/KWT/CO/2(مهور بطابعها اإلجرامي هذه األفعال، وتوعية اجل

ما هي اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف لتخفيف عبء اإلثبات علـى النـساء            -١٠
 لتقدمي التماس الطالق بسبب األذى الناجم عن سوء املعاملة، إذ يلـزم             ضحايا العنف املرتيل  

وما هو التعريف القانوين لألذى يف هـذا   شهادة رجلني أو رجل وامرأتني على األذى؟  حالياً
السياق؟ وهل تتاح املساعدة القانونية لغري املواطنات الاليت يلتمسن الطالق من رجل كوييت             

  بسبب العنف املرتيل؟
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف تشديد العقوبات علـى جـرائم                 -١١

  . يف الوقت الراهنالشرف، اليت تعترب ُجنحاً

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
م على وجه اخلصوص    يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة العتماد تشريع جيرّ          -١٢

 مرتكيب اجلـرائم املتـصلة باالجتـار،        ومقاضاةاالجتار بالبشر، وال سيما النساء والفتيات،       
 وتوفري اإلقامة املؤقتة واملأوى     واستعراض سياسات العقوبات املتساهلة، وعدم جترمي الضحايا،      

وما هي التدابري اليت ُتتخذ حلماية      ).  من التقرير  ٦٨-٦٥الفقرات  (واملساعدة االجتماعية هلم    
النساء والفتيات ضحايا االجتار من مستخدميهن الذين يعتدون عليهن، وحيتجزون جوازات           

  سفرهن أو ينتهكون حقوقهن بطرق أخرى أو يقيدون حرية تنقلهن؟
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف استعراض معيار اإلثبات الـشديد                -١٣

الصرامة الذي تطبقه احملاكم واإلدارة العامة للمباحث اجلنائية لتحديد ما إذا كانـت املـرأة               
ُتكره على البغاء، أي أدلة اإلكراه من قبيل احتجاز املرأة وراء أبواب موصدة ونوافذ ذوات               

    ل ُتمنح للنساء غري املواطنات ضحايا البغاء القسري رخـص اإلقامـة ويعـاد              وه. قضبان
  ؟تأهيلهن اجتماعياً

__________ 

 .٥٦-٧٩ و٧-٧٩فقرتان ، ال)A/HRC/15/15(الكويت : تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل ) ٤(
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  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة ويف اختاذ القرار    
 مـن  ٤ من املـادة  ١ للفقرة ما هي التدابري، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً      -١٤

ذها الدولة الطرف أو تتوخى اختاذها لزيادة عدد النساء يف مناصب صـنع             االتفاقية، اليت تتخ  
القرار اليت ُتشغل باالنتخاب والتعيني، مثل النائبات يف جملس األمة والوزيرات والقاضـيات             

ــسفريات  ــرة ٧٥ و٧٢ و٦٩الفقــرات (وال ــر؛ والفق ــة ٧٥ مــن التقري  مــن الوثيق
CEDAW/C/KWT/CO/2(     ُتخذ إلنفاذ القانون الذي حيظر االنتخابات      ؟ وما هي التدابري اليت ت

 فيها املرأة مـن     تستبعدالتمهيدية اليت تنظمها القبائل النتخابات جملس األمة يف احلاالت اليت           
  تلك االنتخابات التمهيدية؟

ويرجى تقدمي معلومات عن عدد املنظمات النسائية غري احلكومية املرخص هلا وغري              -١٥
ى تعزيز املساواة يف احلقوق والفرص بني املرأة والرجل، وبيان ما إذا       املرخص هلا اليت تعمل عل    

 ٧٤ و ٧١الفقرتان   (٢٠٠٤كانت أي من تلك املنظمات قد حصلت على ترخيص منذ عام            
تخذ لضمان التمويل الكايف ومنح الوضـع القـانوين         وما هي اخلطوات اليت تُ    ). من التقرير 

  للمنظمات النسائية غري احلكومية غري املرخص هلا؟
ويرجى تقدمي معلومات عن الفرص املتاحة للمرأة للمشاركة يف التجمعات العامـة              -١٦

  .ملناقشة حقوق املرأة والنهوض هبا) الديوانيات(

  املساواة يف احلق يف اجلنسية    
 مـن   ٢ن ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف سحب حتفظها على الفقرة             يرجى بيا   -١٧

 رجل ليس من مواطين    من االتفاقية، بغية كفالة السماح للمرأة الكويتية املتزوجة من           ٩املادة  
 ٧٦الفقرة  (بنقل جنسيتها إىل أطفاهلا كقاعدة ال كحالة تطبق يف ظروف استثنائية            الكويت  

          ات اليت ُتتخذ لتعديل أو إلغاء األحكـام التمييزيـة األخـرى            وما هي اخلطو  ). من التقرير 
فيما يتعلق باحلصول على اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا املنصوص عليها يف قانون اجلنسية             

؟ )٦٧، الفقـرة    CEDAW/C/KWT/CO/2(، على حنو ما أوصت به اللجنة        ١٥/١٩٥٩رقم  
 وأمـن النـساء     متساوية حلصول غري املواطنني      وما هي اخلطوات اليت ُتتخذ لضمان شروط      

  املتزوجني من كويتيني أو كويتيات على اجلنسية؟الرجال 

  التعليم    
 يف  يرجى بيان ما إذا كان التثقيف بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابيـة مـدرجاً              -١٨

  .املقررات الدراسية العادية
عدد باإلضافة إىل    اجلامعات،   ويرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء املسجالت يف         -١٩

، مصنفة حسب مستوى التعليم واملواد املدرَّسة؛ وعن عدد         ) من التقرير  ٤٢الفقرة  (املعلمات  
  .األستاذات اجلامعيات
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ويرجى توضيح ما إذا كانت املرأة تستفيد من التدريب املهـين يف مجيـع ميـادين           -٢٠
، وتقدمي بيانات مصنفة عن     ) من التقرير  ٨١ة  الفقر(العمل، مبا يف ذلك امليادين غري التقليدية        

  .عدد النساء والفتيات املشاركات يف التدريب املهين

  العمالة    
، مبا فيهـا التـدابري      اليت تتخذها الدولة الطرف    يرجى تقدمي معلومات عن التدابري      -٢١

 القرار،  لتعزيز حصول املرأة على العمل، وال سيما الوصول إىل مناصب اختاذ          اخلاصة املؤقتة،   
، ولوضع حد للفصل العمودي واألفقي يف       ) من التقرير  ٨٣الفقرة  (مبا يشمل القطاع اخلاص     

 يف األجور بني اجلنسني يف القطـاعني        فوارقويرجى بيان ما إذا كانت هناك       . سوق العمل 
، CEDAW/C/KWT/CO/2(العام أو اخلاص، ووصف أي تدابري ُتتخذ لسد تلك الفجـوات            

  ).٧٣الفقرة 
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة ظروف العمـل االسـتغاللية              -٢٢

 يف املنازل، وال سيما عـن التـدابري املتخـذة           يعملنللنساء والفتيات غري املواطنات الاليت      
حلمايتهن من عنف مستخدميهن وأذاهم وضمان حقهن يف حد أدىن كاف مـن األجـر،               

 العمل املأمونة، وحريـة االنـضمام إىل نقابـات          ووقت الفراغ وفترات الراحة، وظروف    
 األصـلي  كفيلـهن واملفاوضة اجلماعية، وحريتهن يف تغيري رب العمل دون التماس إذن من         

  .)٥()CEDAW/C/KWT/CO/2 من الوثيقة ٧٧ من التقرير؛ والفقرة ٦٤الفقرة (
   مكان العمل؟وهل تنظر الدولة الطرف يف اعتماد تشريع حمدد بشأن التحرش اجلنسي يف  -٢٣

  الصحة    
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت خطوات الستعراض تـشريعها               -٢٤

 عـن    أخرى إلجراء عمليات إجهاض قانونية، فضالً      املتعلق باإلجهاض، بغية تضمينه أسباباً    
. األخطار اليت هتدد حياة األم، مثل االغتصاب أو وجود أسباب طبية أو اجتماعية تربر ذلك              

وما هي التدابري امللموسة اليت اتُّخذت لوضع برنامج بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبـا يف      
  ذلك برنامج رمسي لتنظيم األسرة؟

  الفئات النسائية احملرومة    
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ أي تدابري، مبا فيها التـدابري اخلاصـة             -٢٥

 على التعليم والرعاية    جماناً) البدون(فتيات عدميات اجلنسية    املؤقتة، لضمان حصول النساء وال    
  ). من التقرير٢٤ و٨-٧الفقرات ( امليالد وشهاداتالصحية 

__________ 

أو التوصيات، وااللتزامات الطوعية، والردود املقدمة من الدولـة         /االستنتاجات و ب اآلراء املتعلقة    انظر أيضاً  )٥(
 .١٩-٨٢ و١٨-٨٢، الفقرتان )A/HRC/15/15/Add.1(موضوع االستعراض 
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، مبا يف ذلك التدابري اخلاصـة       اليت تتخذها الدولة الطرف    وما هي التدابري امللموسة     -٢٦
)  مـن التقريـر    ٨الفقرة  (م  لتعزيز وصول النساء والفتيات املعوقات إىل التعليم العا       املؤقَتة،  

  والعمل واألنشطة الثقافية؟
ويرجى تقدمي معلومات عن أي تدابري ُتتخذ أو يعتزم اختاذهـا لتـسوية وضـعية                 -٢٧

الالجئني املعترف هبم مبوجب والية املفوضية السامية لشؤون الالجئني لتتاح هلـم إمكانيـة              
. اية الصحية للنساء والفتيات الالجئات    احلصول على احلقوق األساسية، مبا فيها التعليم والرع       

        ويف هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظـر يف االنـضمام إىل اتفاقيـة                  
  . امللحق هبا١٩٦٧ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكول عام ١٩٥١ عام

  املساواة أمام القانون    
ان تساوي شهادة املرأة مع شـهادة       ما هي التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لضم         -٢٨

  الرجل يف الدعاوى املرفوعة إىل حماكم األسرة، حيث تساوي شهادة رجل شهادة امرأتني؟

  الزواج واألسرة    
ما هي التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف ملواءمة األحكام التمييزية الواردة يف قانون               -٢٩

نع زواج املسلمات من غري املسلمني، والقيود       األحوال الشخصية مع االتفاقية، مبا يف ذلك م       
، وعلى حقـوق اإلرث     ) من التقرير  ١١٢انظر الفقرة   (املفروضة على حق املرأة يف الطالق       

للمرأة السُّنية اليت تلزم باقتسام ممتلكات زوجها املتوىف مع أقاربه الذكور، وإمكانية طلـب              
  ؟)٦٧-٦٦، الفقرتان CEDAW/C/KWT/CO/2(األزواج فرض حظر السفر على زوجاهتم 

مـن  ) و(١ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف سحب حتفظها على الفقرة    -٣٠
  ).٦١، الفقرة CEDAW/C/KWT/CO/2( من االتفاقية، على حنو ما أوصت به اللجنة ١٦املادة 
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لرفع احلـد األدىن لـسن                 -٣١
 مـن   ١١٠الفقرة  (، على التوايل     عاماً ١٧ و  عاماً ١٥واج بالنسبة إىل النساء والرجال من       الز

وما هي التدابري اليت ُتتخذ ملنع حـاالت        .  ملا أوصت به اللجنة    ، وفقاً ماًا ع ١٨، إىل   )التقرير
  ؟ من األوساط القبليةالزواج يف سن أدىن مما ورد ذكره

  تفاقية من اال٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 مـن   ٢٠ مـن املـادة      ١يرجى شرح أي تقدم أُحرز يف سبيل قبول تعديل الفقرة             -٣٢

  .االتفاقية، املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة

        


