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 :مقدمـــــــةأواًل: 

( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ 48( مف المادة )1عمبًل بما نصت عميو الفقرة رقـ ) -1
التي إلى لجنة الميثاؽ حوؿ التدابير  اإلنساف، تتقدـ دولة الكويت بتقريرىا الدوري األوؿ

والمبلحظات والتوصيات الصادرة بعد مناقشة  العربي اتخذتيا نحو تنفيذ بنود الميثاؽ
 التقرير األوؿ.

لحقوؽ اإلنساف استكمااًل لمجيود  عد التقرير الدوري األوؿ بشأف الميثاؽ العربيي -2
الكبيرة التي بذلتيا دولة الكويت نحو تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف ليس عمى المستوى 

نما أيضًا التفاعؿ بشكؿ إيجابي مع أفضؿ الممارسات اإلقميمية  الوطني فحسب وا 
يعكس التدابير المتخذة بشأف  والدولية في ىذا الشأف، إلى جانب أف ىذا التقرير

لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )لجنة  اعتمدتياالمبلحظات والتوصيات الختامية التي 
 .2717الميثاؽ( في شر يناير 

يمانًا في دور جامعة الدوؿ العربية وأجيزتيا المتمثمة بالمجنة العربية لحقوؽ ا  و  -3
االنساف، تقدمت دولة الكويت بتقريرىا األولي خبلؿ اجتماع لجنة حقوؽ االنساف العربية 

( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف، 48في دورتيا الثانية عشر بموجب أحكاـ المادة )
التي تتناوؿ شكؿ ومحتوى التقارير التي تقدميا  السترشاديواو  ووفؽ المبادئ التوجييية

 12-7الدوؿ لمجنة حقوؽ االنساف العربية )لجنة الميثاؽ(، وذلؾ خبلؿ الفترة مف 
( مف 117نة حقوؽ االنساف عدد )جبمقر الجامعة العربية، وأبدت ل 2717يناير

وتتقدـ دولة  .ولة الكويتالمبلحظات والتوصيات بعد اطبلعيا عمى التقرير المقدـ مف د
الكويت بتقريرىا الدوري األوؿ لتجيب عمى جميع توصيات ومبلحظات لجنة حقوؽ 

 اإلنساف العربية.
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 ثانيا: منيجية التقرير:

ماـ األجيزة أعداد التقارير الخاصة لدولة الكويت ا  لتحضير و اىذا التقرير لجنة  أعد -4 
تترأس وزارة الخارجية ىذه المجنة وتضـ في الدولية ذات الصمة بحقوؽ االنساف، حيث 

عضويتيا عدد مف المؤسسات الحكومية )وزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ، وزارة 
الداخمية، وزارة العدؿ، وزارة التربية، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة األوقاؼ، الييئة 

لمتخطيط والتنمية، الجياز العامة لشؤوف ذوي اإلعاقة، األمانة العامة لممجمس االعمى 
 .المركزي لممقيميف بصورة غير قانونية، الييئة العامة لمقوى العاممة(

عند إعداد ىذا  ينبالتشاور مع منظمات المجتمع المدكما حرصت المجنة المعنية  -5
قامة حوار تفاعمي معيا حوؿ ما جاء مف مبلحظات مف لجنة الميثاؽ بعد  التقرير وا 

  السابؽ.التقرير  استعراض

 :الجزء األول: معمومات أساسية عن دولة الكويت

 الجزء األول: 

 :المؤشرات السكانية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية- 0

 أواًل: األراضي والسكان:

تقػػع دولػػة الكػػػويت في الزاويػػة الشماليػػة الغػػػربيػػة لمخميػػػج العربػػػي بيػػػف خطػػػػػي   -6   
شرقػػًا،   °48.30  -  °46.30اًؿ وخطػي الطػػوؿ ػشم°30.06 -°28.30العرض 

ويحدىا العراؽ مف الشماؿ والشماؿ الغربي، والمممكة العربيػػة السعػػوديػػة مػػف الجػنػػوب 
والجنوب الغربي، كمػػػا يحدىػػا مػػف الشرؽ الخميػػػج العربػػي. وىػػي بحكػـ موقعيػػا تعػػػػد 

لشماؿ شرؽ الجزيرة العربية، مما أكسبيػا أىمية تجارية منذ أمد بعيػػد. منفذًا طبيعيًا 
 .2كـ 17,818مساحة دولة الكويت  وتبمػػغ
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 :ثانيًا: المؤشرات السكانية

، 2019%عاـ 30.2تبمغ نسبة السكاف الكويتييف إلى إجمالي السكاف نحو  -7     
لعمالة الوافدة وذوييـ حيث طمب اويرجع ذلؾ بشكؿ أساسي إلى التزايد المستمر في 

مميوف  3.08مميوف نسمة بينما يمثؿ الوافديف نحو  1.33يمثؿ الكويتييف منيـ نحو 
، في 2018عاـ  %، وفي 2.65نسمة. بمغ معدؿ النمو السكاني لدولة الكويت نحو 

بمد عمى مؤشر التنمية البشرية  189مف بيف  57جاء ترتيب دولة الكويت  2017سنة 
 ويضع الكويت في مصاؼ ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع جدا. 0.803بما يعادؿ 

 

 :ثالثًا: المؤشرات االقتصادية

( رفع 2019/2020-2015/2016تستيدؼ الخطة اإلنمائية لمسنوات ) -8    
معدالت النمو االقتصادي بما يفوؽ معدالت نمو السكاف، وبما يحسف مف ترتيب 

مف تنمية الطبقة الوسطى ويرفع مف الدخؿ الحقيقي لمفرد االقتصاد الكويتي، وبما يعزز 
 .ومستوى معيشتو

 :رابعًا: المؤشرات الثقافية

سبلمية، لماتستند الثقافة الكويتية لمقومات عربية  -9     لطبيعة الموقع الجغرافي  وا 
 ، حيثلمدولة أكبر األثر في جعؿ المجتمع الكويتي متفتًحا متقببًل لمثقافات المحيطة بو

تمتمؾ الكويت مقومات ثقافية متعددة، حيث ترعى الدولة إصدار عدد مف المجبلت 
كبير  الثقافية المؤثرة في الثقافة العربية كمجمة العربي، بخبلؼ تأسيس صرٍح ثقافيٍ 

كما يعد المسػرح نشاطًا فنيًا بارزًا مقارنة بالنشاط السينمائي، ،  يتمثؿ في المكتبة الوطنية
المتاحؼ والمعارض العممية والثقافية والفنية الحكومية والخاصة المعنية كما تتعدد 

يت عاصمة لمثقافة اإلسبلمية باألنشطة التراثية والمعاصرة، إلى جانب اختيار دولة الكو 
 .2716 لعاـ
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وعمى الصعيد اإلعبلمي، تشيد الدولة حريات واسعة وحركة نشطة إلصدار -17
نشاط وكالة األنباء الحكومية. وتتمثؿ أىـ الصحؼ والمجبلت الخاصة، بخبلؼ 

 :مؤشرات الثقافة واإلعبلـ فيما يمي

  مف  2012في عاـ  107تحسف ترتيب دولة الكويت في مؤشر سمعة الكويت مف
 .55دولة بنسبة  193مف بيف 2017في عاـ  106الى  66بنسبة  161بيف 

  تغير ترتيب دولة الكويت في مؤشر أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في
في عاـ  81الى نسبة  2012في عاـ  77رؤية الحكومة لممستقبؿ مف نسبة 

2017. 

 :رابعا: المؤشرات االجتماعية

تعد دولة الكويت مف الدوؿ المتقدمة مف حيث المؤشرات االجتماعية، وذلؾ عمى      
 :التاليالنحو 

 :الصحة•

دولة الكويت بالرعاية الصحية المجانية كحؽ مف حقوؽ اإلنساف كما  التزمت-11     
في جميع مراحميا، وتقدـ  ،(15، 11، 10في المواد ) نص عمييا الدستور الكويتي

الخدمات الصحية تقدـ بشكؿ عادؿ ومتساٍو لجميع األفراد )مواطنيف ومقيميف، كبار 
 .السف واألطفاؿ وذوي االحتياجات الخاصة، المرأة، الشباب، العماؿ، إلخ(

 :التعميم•

دولة الكويت بالحؽ في التعميـ بشكؿ كبير، حيث نص الدستور في  اىتمت-12     
وىو مجاني منذ . أساسي لتقدـ المجتمع، تكفمو الدولة وترعاه ركف التعميـ (13) مادتو
لزامي في 1965عاـ  المرحمتيف  في جميع مراحمو مف رياض األطفاؿ حتى الجامعة، وا 

ويبلحظ ارتفاع ىيكؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ العاـ، حيث بمغت  االبتدائية والمتوسطة،
 . 2018مف إجمالي اإلنفاؽ الحكومي في عاـ % 10اعتمادات التعميـ العاـ حوالي 
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%(، كما نجحت دولة الكويت في 92) التعميـ االساسيبمغت نسبة االلتحاؽ في -13
%(، كما اىتمت بتعميـ األشخاص 2.93نسبة ) 2018/2017محو األمية لتبمغ عاـ 

ذوي اإلعاقة مف خبلؿ توفير كافة الخدمات التعميمية، مع دمج بعض الحاالت في 
 .تعميـ العاـ أو عف طريؽ إنشاء مدارس خاصة بيـال

 :الرعاية والتنمية االجتماعية•

دولة الكويت بنظـ الرعاية والتنمية االجتماعية، بيدؼ تنمية المواطف  اىتمت-14
الكويتي وتطويره، وجعمو منتجًا اجتماعيًا واقتصاديًا، ومنذ الستينات بدأت تتبمور بدولة 
الكويت مبلمح منظومة أو شبكة متكاممة لؤلماف االجتماعي تضـ تشكيمة متنوعة مف 

ت التي تكفؿ وتدعـ جوانب التمكيف االقتصادي النظـ واآلليات والمؤسسات والخبرا
واالجتماعي لممواطف الكويتي، وتوفر تمؾ الشبكة مظبلت متنوعة مف الحماية والرعاية 
االجتماعية لممستحقيف مف فئات المجتمع بيدؼ وقايتيـ مف الفقر وتمكينيـ مف تحقيؽ 

القتصادية أفضؿ مستوى معيشي ممكف والتخفيؼ مف اآلثار السمبية لمتغيرات ا
 .واالجتماعية

 

 :اإلطار السياسي العام لحقوق اإلنسان في دولة الكويت - 2

الكويت دولة عربية مستقمة ذات سيادة تامة، دينيا اإلسبلـ ولغتيا الرسمية المغة -15
العربية، ونظاـ الحكـ فييا ديمقراطي، وتشير المذكرة التفسيرية لمدستور أف ىذا النظاـ 

تـ تبنيو ُيعد وسطًا بيف النظاميف البرلماني والرئاسي، مما يدؿ عمى الديمقراطي الذي 
تجسيد المبادئ الديمقراطية األصيمة، ومف ىنا أخذ نظاـ الحكـ في الكويت بالمبدأ 
الدستوري القائـ عمى الفصؿ بيف السمطات مع تعاونيا. وتعتبر دولة الكويت عضو في 

لعربية ومنظمة المؤتمر اإلسبلمي ومنظمة مجمس التعاوف لدوؿ الخميج وجامعة الدوؿ ا
  .األمـ المتحدة
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كما أفرد الدستور الكويتي لموضوع السمطات بابًا خاصًا يتألؼ مف خمسة فصوؿ، -16
حيث أشار في البداية إلى أف السمطة التشريعية يتوالىا األمير ومجمس األمة وفقًا 

وزراء والوزراء، والسمطة القضائية لمدستور، والسمطة التنفيذية يتوالىا األمير ومجمس ال
  .تتوالىا المحاكـ باسـ األمير في حدود الدستور

 :وقد حدد الفصؿ الثاني مف الباب السابؽ اختصاصات رئيس الدولة باآلتي-17

عفائو مف منصبو  .)أ( يتولى سمطاتو بواسطة وزرائو وتعيينو لرئيس مجمس الوزراء وا 

 .محة)ب( ىو القائد األعمى لمقوات المس

)ج( يضع الموائح البلزمة لتنفيذ القوانيف والموائح البلزمة لترتيب المصالح واإلدارات 
 .العامة في الدولة

  .)د( يعيف الموظفيف المدنييف والعسكرييف والممثميف السياسييف لدى الدوؿ األجنبية

  :باإلضافة لما سبؽ ىناؾ اختصاصات أخرى لؤلمير ترتبط بالسمطات وىي 

مف الدستور يتوالىا األمير ومجمس األمة  79لسمطة التشريعية: حسب المادة ا-18
الذي يتألؼ مف خمسيف عضوًا ينتخبوف بطريؽ االنتخاب العاـ السري المباشر لمدة أربع 
سنوات وىي السمطة التي تممؾ بمقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصؿ 

  .اصة بالسمطة التشريعيةالثالث مف الدستور الكويتي األحكاـ الخ

السمطة التنفيذية: يتوالىا األمير ومجمس الوزراء، الذي يييمف عمى مصالح الدولة -19
ويرسـ السياسة العامة لمحكومة ويتابع تنفيذىا ويشرؼ عمى سير العمؿ في اإلدارات 
الحكومية، ويتولى كؿ وزير اإلشراؼ عمى شؤوف وزارتو ويقـو بتنفيذ السياسة العامة 

  .لمحكومة، كما يرسـ اتجاىات الوزارة ويشرؼ عمى تنفيذىا

السمطة القضائية: تتوالىا المحاكـ باسـ األمير ويكفؿ الدستور والقانوف مبدأ -27
استقبلؿ القضاء عمى أساس أف شرؼ القضاء ونزاىة القضاة وعدليـ أساس الممؾ 
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ضائو، ويكفؿ وضماف لمحقوؽ والحريات، فبل سمطاف ألي جية عمى القاضي في ق
القانوف استقبلؿ القضاء وضمانات القضاة واألحكاـ الخاصة بيـ، وقد خص الدستور 

 .الكويتي السمطة القضائية بما يضمف استقبلليتيا

 

 :أحكام الدستور والتشريعات ذات الصمة بحقوق اإلنسان -3

اإلنساف في  يعتبر الدستور الكويتي بمثابة المظمة السياسية والقانونية لقواعد حقوؽ-21
الكويت عامة، كما أف ىناؾ العديد مف التشريعات الكويتية قد صدرت في فترة سبقت 
صدور الدستور، وىي تشريعات حرصت عمى توفير ضمانات العدالة لئلنساف في 

، 1967الكويت، مف أبرزىا قانوف الجزاء وقانوف اإلجراءات الجزائية المذاف صدرا عاـ 
ويتي نجد عناية واضحة جدًا بحقوؽ اإلنساف مع السعي نحو وبالنظر إلى الدستور الك

مستقبؿ أفضؿ ينعـ فيو المواطف بمزيد مف الرفاىية والوطف بالمكانة الدولية الجيدة 
 .ويرسى دعائـ ما جبمت عميو النفس العربية مف اعتزاز بكرامة الفرد

  :من الدستور أىم مبادئ حقوق اإلنسان التي تضمنيا الباب األول والثاني - أوالً 

 .(6أف الشعب مصدر السمطات والسيادة فيو لؤلمة )المادة  -
 .(7العدؿ والمساواة والحرية )المادة  -
 .(17و 9حماية األسرة واألمومة والطفولة ورعاية النشء )المادتاف  -
رعاية وتوفير التأميف االجتماعي لممواطنيف في حاؿ الشيخوخة أو المرض أو  -

 .(11 العجز عف العمؿ )المادة
 .(13مف قبؿ الدولة )المادة  ومجانتيوكفالة التعميـ ورعايتو  -
 .(15الحؽ في الرعاية الصحية )المادة  -
 .(17و 16حؽ الفرد في التممؾ وحرمة األمواؿ العامة وحمايتيا )المادتاف  -
 .(26الحؽ في تولى الوظائؼ العامة )المادة  -
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 :الثالث من الدستور أىم مبادئ حقوق اإلنسان التي شمميا الباب-ثانيًا 

الجنسية الكويتية يحددىا القانوف وال يجوز إسقاط الجنسية أو سحبيا إال في  -
 .(27حدود القانوف )المادة 

المساواة وعدـ التمييز بسبب الجنس أو األصؿ أو المغة أو الديف فالمواطنوف  -
 .(29متساووف أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات العامة )المادة 

( 35( وحرية االعتقاد )المادة 37والحقوؽ كالحرية الشخصية )المادة  الحريات -
( وحرية الصحافة والطباعة والنشر 36وحرية الرأي والبحث العممي )المادة 

 .( وحرية الحياة37)المادة 
عدـ جواز القبض عمى إنساف أو حبسو أو تعذيبو أو تحديد إقامتو أو تقييد  -

 .(31تعذيب أو المعاممة الميينة لمكرامة )المادة حريتو واإلقامة والتنقؿ وحظر ال
 .(32ال جريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانوف )المادة  -
المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تؤمف فييا الضمانات  -

  .(34الضرورية لممارسة حؽ الدفاع )المادة 
 .(41الحؽ في العمؿ )المادة  -

 :ا الباب الرابع من الدستورالمبادئ التي شممي-ثالثًا 

حدد ىذا الباب في فصولو األوؿ والثاني والثالث والرابع والخامس األسس التي يقوـ -22
عمييا نظاـ الحكـ في الدولة، وبيف السمطات الثبلث واختصاصاتيا ووظائفيا، حيث أكد 

مبادئ ( منو مبدأ الفصؿ بيف السمطات، وقد عنى الفصؿ الخامس بإيراد 57في المادة )
أساسية ميمة خاصة بالقضاء حيث أعتبر أف نزاىة القضاء أساس الممؾ وضماف 

 :لمحقوؽ والواجبات وأكد عمى المبادئ التالية

 .(163مبدأ استقبلؿ القضاء وحصانة القضاة )المادة  -
 .(164مبدأ حؽ التقاضي )المادة  -
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، وىي ىيئة 1973لسنة  14كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانوف رقـ -23
قضائية تختص دوف غيرىا بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصؿ في المنازعات 
المتعمقة بدستورية القوانيف والمراسيـ بقوانيف والموائح ويكوف حكـ المحكمة الدستورية 

 .ممزمًا لمكافة ولسائر المحاكـ

 اإلطار القانوني العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان:- 4

دولة الكويت بعدة مواثيؽ دولية واقميمية ذات صمة بحقوؽ اإلنساف،  ارتبطت -24    
  :مف أىميا

 االتفاقية الدولية بشأف القضاء عمى التفرقة العنصرية بكافة صورىا وأشكاليا. 
  اتفاقية حقوؽ الطفؿ الدولية وبروتوكولييا )البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ

ي المنازعات المسمحة والبروتوكوؿ االختياري الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ ف
التفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ واستغبلؿ األطفاؿ في البغاء وفي المواد 

 .اإلباحية(
  اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة. 
  اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة والعقوبة القاسية أو

 .البلإنسانية
 العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 
 العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
 االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 
 اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتيا.  
 الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف. 

دولة الكويت عمى إنشاء مؤسسات وآليات وطنية معنية بتعزيز كما حرصت -75
  :وحماية حقوق اإلنسان حتى تساىم في تكريس تمك القيمة اإلنسانية العالمية
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 .إدارة حقوؽ االنساف في وزارة الخارجية 
 الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف. 
 .المجمس األعمى لشؤوف االسرة 
 مةلجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لمجمس األ. 
 الييئة العامة لمكافحة الفساد. 
 الييئة العامة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة. 
 الييئة العامة لمغذاء. 
 مقوى العاممةل العامة ييئةال. 
 الجياز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميف بصورة غير قانونية. 
  باألشخاصالوطنية لئلتجار  االستراتيجيةالمجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ 

 وتيريب المياجريف.
  تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة.المجنة الوطنية لمتابعة 
  المجنة الوطنية الدائمة ألعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصمة بحقوؽ

 االنساف. 

 :مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز حقوق اإلنسان -أوالً 

تؤمف دولة الكويت بأىمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة حيث تـ  -26
سبتمبر، حيث بمغ  37إلى تاريخ  2718يناير 1جمعيات جديدة مف تاريخ  8إشيار 

( جمعية تعاونية 76( جمعية أىمية و)135مجموع الجمعيات األىمية والمنظمات )
 عي خبلؿ عاـ واحد.( فريؽ تطو 187( جمعية خيرية، كما تـ إشيار )45و)

 :ثانيًا: سبل االنصاف المتاحة لمفرد 

حؽ ف المدنية والجنائية، مجوء لممحاكـتعطي دولة الكويت الحؽ الكامؿ لؤلفراد بال -77
حؽ التقاضي ( مف الدستور والتي نصت عمى أف "166التقاضي مكفوؿ وفقا لممادة )

ويحؽ  البلزمة لممارسة ىذا الحؽ ".مكفوؿ لمناس، ويبيف القانوف اإلجراءات واألوضاع 
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أيضا لؤلفراد تقديـ الشكاوى لمجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف التابعة لمجمس األمة، كما 
بشأف إنشاء الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف،  2715لسنة  67صدر مؤخرا القانوف رقـ 

دة ( مف الما3الذي ييدؼ إلى تعزيز حماية وحقوؽ اإلنساف، حيث نصت الفقرة )
السادسة عمى أف "لمديواف حؽ تمقي الشكاوي ورصد حاالت انتياكات حقوؽ اإلنساف، 
حالة ما يرى المجمس إحالتو منيا إلى الجيات  ودراستيا وتقصي الحقائؽ بشأنيا وا 
رشاد مقدمي الشكوى إلى اإلجراءات القانونية الواجبة  المعنية والتنسيؽ معيا ومتابعتيا، وا 

 ".دتيـ في اتخاذىا أو تسويتيا وحميا مع الجيات المعنيةاإلتباع حياليا ومساع

 :مكانة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -ثالثًا 

بتاريخ  84/2713نشر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف وقانوف الموافقة عميو رقـ  -28 
السنة التاسعة  1137بالجريدة الرسمية الكويت اليوـ ممحؽ العدد  14/2/2713

 .والخمسوف

لؤلحكاـ  االتفاقيات الدولية جزء مف القانوف الوطني طالما تـ إقراراىا طبقاً تصبح -29
مف مصادر القانوف  منو. فتعد ىذه المعاىدات مصدراً  (77)الدستورية المقررة في المادة 

كما تضمنت المادة  .تمتـز بيا دولة الكويت كجزء ال يتجزأ مف القانوف الداخمي لمببلد
ال يخؿ تطبيؽ ىذا الدستور بما ارتبطت بو الكويت مع "ور عمى أف مف الدست (177)

، كما يحرص القضاء الوطني عمى "الدوؿ والييئات الدولية مف معاىدات واتفاقيات
ف دولة الكويت أتجدر اإلشارة الى  كما .عميياتطبيؽ االتفاقيات الدولية حاؿ التصديؽ 

  .لـ تتحفظ عمى مواد الميثاؽ

ولي في الموقع االلكتروني الخاص بوزارة الخارجية، لتمكيف جميع ألر اوُنشر التقري-37
بداء المبلحظات إف وجدتالمعنييف بحقوؽ اإلنساف مف االطبل حيث  ،ع عميو وا 

خصص ىذا الموقع أيضا لنشر كافة تقارير دولة الكويت أماـ الييئات التعاقدية 
والمبلحظات التي تصدرىا مثؿ ىذه الييئات بعد كؿ مناقشة، بيدؼ اطبلع الجميور 
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عمييا إلى جانب تغطية وسائؿ اإلعبلـ المحمية مناقشة تقارير الدولة عند كؿ مشاركة 
 .ا الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسافأماـ الييئات التعاقدية، ومني

 

 

الجزء الثاني: التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق االنسان منذ تقديم التقرير 
 :األولي لمدولة

 :التطورات التشريعية: أوالً 

بشأف الصحة النفسية، كما أف  2719لسنة  14رقـ  أصدرت دولة الكويت القانوف -31
ىناؾ عدد مف مشاريع القوانيف تدرس في مجمس األمة مثؿ مشروع قانوف العنؼ 

 األسري ومشروع قانوف بشأف المنظمات النقابية ومشروع قانوف العمؿ التطوعي. 

 :التطورات عمى مستوى اعتماد استراتيجيات وطنيةثانيًا: 

يت منظومة مف السياسيات واالستراتيجيات الوطنية التي وضعت دولة الكو -32
تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية والتي تتوافؽ مع 

 .كما ىو مبين الجدول أدناه (2737أىداؼ التنمية المستدامة )

 السياسات البرنامج الركيزة

راس مال 
 بشري ابداعي

 جودة التعميم
  وتأىيل وتدريب الكوادر الوطنية لاللتحاق إعداد

بمينة التدريس )نظام الرخصة المينية(، وبما 
 يتوافق مع المعايير العالمية لممدرس

رعاية وتمكين 
 الشباب

  تطوير دور مراكز الشباب )لمجنسين( وتحديثيا
وانفتاحيا عمى المجتمع، من خالل تحويميا 

 إلى مراكز مجتمعية )عائمية(
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 السياسات البرنامج الركيزة

  دور ريادة األعمال بين الشباب، من تعزيز
خالل نشر ثقافة ريادة األعمال، ودعم مبادراتو 

 في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  دعم جيود تمكين الشباب الكويتي في المجتمع

وتوسيع دوره االجتماعي وتشجيع مبادراتو 
 وتحفيزه

إصالح 
اختالالت سوق 

 العمل

  المرأة االجتماعية دعم برامج تنمية قدرات
 واالقتصادية والحرفية

  البدء في تطبيق منظومة المؤىالت لضمان
رفع مستوى إنتاجية العمالة في السوق 

 الكويتي

رعاية ودمج 
 ذوي اإلعاقة

  رعاية ذوي اإلعاقة وحماية مصالحيم، من
خالل وضع نظام متكامل لحماية المجتمع من 

 نمو اإلعاقات
  لمدمج المجتمعي لذوي وضع نظام شامل

 اإلعاقة
تحسين خدمات 
 رعاية المسنين

  تطوير الخدمات المتخصصة لممسنين وتوسيع
 أىدافيا

تعزيز التماسك 
 االجتماعي

  تطوير آليات شبكة األمان االجتماعي بما
يتوافق مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية في 

 المجتمع الكويتي
  االجتماعية، وتنويع تطوير نظام المساعدات
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 السياسات البرنامج الركيزة

مصادرىا وصورىا، وتمكين الفئات المستيدفة 
من الحصول عمى فرص اكتساب الدخل في 
 مجاالت إنتاجية حقيقية وضمان استدامتيا

  التوعية بأىمية العمل التطوعي في المجتمع
وتوسيع أطر المشاركة الشعبية في األعمال 

 المجتمعية المختمفة

مكانة دولية 
 متميزة

تعزيز صورة 
دولة الكويت 
عمى المستوى 

 الدولي

  تفعيل الدبموماسية االقتصادية، بما يعزز
مساىمة الدولة إنمائيًا إقميميا وعالميا ودورىا 
في تخفيف معاناة الشعوب من خالل استخدام 
أدوات متعددة منيا الصندوق الكويتي لمتنمية، 

 وأشكال التعاون اإلنمائي األخرى.

دعم الثقافة 
 والفن واإلعالم

  تشجيع اإلبداع الفني واألدبي ورعاية نتاج
الثقافة والفكر والفن ودعم الفنانين 

 .والموىوبين
  تعزيز الحريات اإلعالمية وتحقيق االنطالق

 .لمفكر الحر المبدع والخالق في المجتمع
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 ( 7131كما يوضح الجدول اناه مدي موائمة أىداف خطة التنمية المستدامة ) مع
 .(7135الركائز السبعة لمخطط اإلنمائية لدولة الكويت )

 

 أىداف التنمية المستدامة ركائز روية الكويت

 ( الحد من عدم أوجو المساواة.01اليدف ) إدارة حكومية فاعمة

 ( ضمان أنماط اإلنتاج واالستيالك المستدامة.07اليدف )

رأس مال بشري 
 إبداعي

 الفقر بجميع أشكالو في أي مكان كان.( القضاء عمى 0اليدف )

( القضاء عمى الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين 7اليدف )
 التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

 ( ضمان التعميم الجيد الشامل والعادل.4اليدف )

( تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء 5اليدف)
 والفتيان.

اقتصاد متنوع 
 مستدام

( تعزيز النمو االقتصادي المستدام والمطرد والشامل 8اليدف )
 والعمالة المنتجة والشاممة وتوفير العمل الالئق لمجميع.

( ضمان توافر المياه ومرافق الصرف الصحي لمجميع 6اليدف ) بنية تحتية متطورة
 واإلدارة المستدامة ليا.

وتعزيز التصنيع الشامل ( إنشاء بنية تحية أساسية مرنة 9اليدف )
 والمستدام وتعزيز االبتكار.

رعاية صحية عالية 
 الجودة

 ( ضمان الحياة الصحية وتعزيز الرفاىية لجميع األعمار3اليدف )
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بيئة معيشية 
 مستدامة

( ضمان الحصول عمى الطاقة الحديثة والموثوق فييا 7اليدف )
 والمستدامة لمجميع.

ومناطق التجمعات البشرية شاممة وآمنة ( جعل المدن 00اليدف )
 ومرنة ومستدامة.

 ( اتخاذ إجراءات عاجمة لمكافحة تغير المناخ وآثاره.03اليدف )

( الحفاظ عمى المحيطات والبحار والموارد البحرية 04اليدف )
 واستخداميا بطريقة مستدامة من أجل التنمية المستدامة.

االستخدام المستدام لمنظم  ( حماية استعادة وتعزيز05اليدف )
دارة الغابات عمى نحو مستدام ومكافحة  اإليكولوجية األرضية وا 

التصحر ومكافحة التدىور ومنع تدىور األراضي والوقف التدريجي 
 لمتدىور ومنع فقدان التنوع التكنولوجي.

ية ( تعزيز المجتمعات السممية والشاممة من أجل التنم06اليدف ) مكانة دولية متميزة
المستدامة، وتوفير سبل الحصول عمى العدالة لمجميع وبناء 
المؤسسات الفعالة والخاضعة لممساءلة والشاممة عمى كافة 

 المستويات.

( تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكات العالمية من أجل 07اليدف )
 التنمية المستدامة.
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 :التعاون الدولي في مجال حقوق االنسانثالثًا: 

حرصت دولة الكويت عمى تحقيؽ التعاوف الدولي في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، وكاف  -33
بتقديـ التقارير الدورية لآلليات المعنية بحماية حقوؽ اإلنساف  االلتزاـذلؾ مف خبلؿ 

الدولية ذات الصمة  واالتفاقيات لبللتزاماتمواكبة الدالة عمى حرص دولة الكويت عمى 
 .بحقوؽ اإلنساف

عداد التقارير أماأنشات  -34 األجيزة الدولية  ـدوؿ الكويت المجنة المعنية بتحضير وا 
ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف برئاسة وزارة الخارجية وتضـ كافة الجيات المعنية، حيث 
تعمؿ عمى تقديـ تقارير الدولة الخاصة بتنفيذ كافة اتفاقيات حقوؽ اإلنساف أماـ ىيئات 

 الدولية، ومنيا اآلتي: االستحقاقاتذ كافة بتنفيمنيا  المعاىدات إلتزاماً 

التقرير األولي بشأف تنفيذ اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في موعد  -
 .2715استحقاقو في شير سبتمبر

التقرير الدوري الثالث بشأف تنفيذ العيد الدولي الخاص في الحقوؽ المدنية  -
 .2716يونيو 21والسياسية في 

بشأف تنفيذ اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب التقرير الدوري الثالث  -
 .2716المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة في يوليو

 2الخاصة باتفاقية القضاء عمى التمييز العنصري بتاريخ  التقارير الدوريةمناقشة  -
 .2717أغسطس

االقتصادية  التقرير الدوري الثالث بشأف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ -
 والثقافية. واالجتماعية
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التقرير الدوري الثالث إلى السادس بشأف تطبيؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ في شير  -
 .2718توفمبر

 باعتبارىاكما تمقت دولة الكويت إشادة مف المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف، -35
كامؿ بتقديـ التقارير أماـ المجاف في الوقت  اً احدى الدولتيف التي إلتزمتا إلتزام

ليؤكد  ،المحدد، وىذا نتيجة لمعمؿ المتكامؿ والجيد المبذوؿ مف الجيات المعنية
إيماف دولة الكويت بأىمية التعاوف مع تمؾ اآلليات الدولية ذات الصمة بمجاؿ حقوؽ 

 اإلنساف. 

 

الحظات وتوصيات لجنة الميثاق الجزء الثالث: التدابير واإلجراءات المتعمقة بتنفيذ م
 بعد التقرير األولي:

 (: 05التوصية رقم )

ضمانًا لحقوؽ وحريات االنساف داخؿ دولة الكويت ولضرورة تنفيذ دولة الكويت  -36
لما تعيدت بو طوعيًا في سياؽ المراجعة الدورية الشاممة ألوضاع حقوؽ االنساف داخؿ 

مف التزاـ بإنشاء كياف ( 2717 -الدولي )مايودولة الكويت أماـ مجمس حقوؽ االنساف 
بإنشاء الديواف  2715لسنة  67بادئ باريس أف صدر القانوف رقـ حقوقي مستقؿ وفقًا لم

الوطني لحقوؽ االنساف، وقد سبؽ ذلؾ مبادرات لدولة الكويت ممثمة بوزارة العدؿ في 
المجنة  إلنشاء زاريةاتخاذ إجراءات ناجزة لمحفاظ عمى حقوؽ االنساف بإصدار قرارات و 

عادة تشك 2778العميا لحقوؽ االنساف في عاـ   65يميا بموجب القرار الوزاري رقـ وا 
  .2712لسنة 

 2715لسنة  67واف الوطني لحقوؽ االنساف رقـ ىذا ويتسـ قانوف إنشاء الدي-37
بوصؼ وطبيعة قانونية خاصة، ففي حيف يعد الديواف بمثابة جية وطنية رسمية مستقمة 

حقوؽ االنساف إال أنو ليس جية إدارية أو حكومية وفقًا لممفيوـ السائد كما أنو ليس مف ل
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قبيؿ منظمات المجتمع المدني، لذا يمكف القوؿ بأف الوصؼ القانوني األمثؿ لديواف 
  حقوؽ االنساف ىو اعتباره جيازًا وطنيًا دائمًا يعني بحقوؽ وحريات االنساف.

بياف تعداد وتعددية أعضاء  2715لسنة  67القانوف رقـ ( مف 3ولت المادة )وتنا-38
مجمس اإلدارة، ويتمتع أعضاء مجمس اإلدارة في ممارستيـ ألعماليـ بالحصانة المقررة 
  ألعضاء الكيانات الوطنية المستقمة وفقًا لبلتفاقيات الدولية ذات الصمة بحقوؽ االنساف.

أربعة عشر اختصاصًا مف االختصاصات تعدادًا وافيًا لنحو ( 6وتضمنت المادة )-39
القانونية والمياـ واألنشطة الواقعية التي يقترح اضطبلع الديواف بيا حيث وضع في 

الدولية  باإللتزامات االعتبار مجموعة مف األطر الحقوقية واإلنسانية ومنيا ما يتعمؽ
د النص الوار الواردة في اتفاقيات حقوؽ االنساف الرئيسية واالختصاصات والمسئوليات 

مف مبادئ باريس، ومف ثـ يمكف القوؿ بأف االختصاصات  (3عمييا في متف الفقرة رقـ )
إنما اتسعت لتتضمف كافة  (6)والمسئوليات التي جرى تبنييا في سياؽ حكـ المادة 

المسئوليات واالختصاصات التي تتسؽ مع مبادئ باريس وامتدت لتشمؿ أيضًا العديد 
ات األخرى التي تتوافؽ مع نصوص الدستور ولذلؾ تمبي إجمااًل مف المياـ واالختصاص

متطمبات تنفيذ وتفعيؿ أحكاـ اتفاقيات حقوؽ االنساف الرئيسية التي صدقت دولة الكويت 
  عمييا

ومف منطمؽ األىمية البالغة ألطر التعاوف والتنسيؽ فيما بيف مختمؼ الجيات -47
ليتناوؿ النص عمى التزاـ كافة الجيات الحكومية ( 7الوطنية، أتى مضموف حكـ المادة )

بمختمؼ أنواعيا وكذلؾ الجيات غير الحكومية بمعاونة الديواف مف خبلؿ دعمو بما 
  يحتاجو مف معمومات أو بيانات أو مستندات.

لتتناوؿ في متف حكميا النص عمى تشكيؿ لجاف دائمة في  (9وجاءت المادة )-41
أحد أعضاء مجمس اإلدارة منيا )لجنة الحقوؽ المدنية  مجمس اإلدارة ويرأس كؿ منيا

والسياسية، ولجنة حقوؽ األسرة، ولجنة مناىضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة 
  االتجار بالبشر، باإلضافة إلى لجنة الشكاوى والتظممات(.
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كما أنو لمديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف حؽ تمقي الشكاوى ورصد حاالت  -42
حالة ما يرى المجمس انتياكا ت حقوؽ االنساف، ودراستيا وتقصي الحقائؽ بشأنيا وا 

رشاد مقدمي الشكوى إلى  إحالتو منيا إلى الجيات المعنية والتنسيؽ معيا ومتابعتيا وا 
تسويتيا وحميا مع اإلجراءات القانونية الواجبة االتباع حياليا ومساعدتيـ في اتخاذىا أو 

رة ر قرار بتعييف رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجمس إداوقد صد، ىذا الجيات المعنية
، وىو حاليًا يعمؿ ويشارؾ في االجتماعات واألنشطة الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف

  الداخمية والخارجية.

 

 (: 07التوصية رقم )

سمح الدستور الكويتي لؤلفراد التقدـ بأي شكوى ناجمة عف التمييز بشتى أنواعو،  -43
(، لكؿ فرد بأف يخاطب السمطات العامة كتابًة وبتوقيعو، ومف ذلؾ 45)مادتو بموجب 

يبيف أف الدستور الكويتي قد أطمؽ لمناس جميع حؽ مخاطبة السمطات العامة والشكوى 
( مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية 14والتبميغ، فضبًل عف ذلؾ تنص  المادة  )

جريمة أو عمـ بوقوعيا عميو أف يبمغ ( عمى أف "كؿ شخص شيد ارتكاب 17/1967)
بذلؾ فورًا أقرب جية مف جيات الشرطة أو التحقيؽ..."، ومفاد ذلؾ أف التبميغ عف 
الجرائـ في التشريع الكويتي ليس حقًا مقررًا لكؿ إنساف فحسب، بؿ ىو واجب عميو ولو 

التبميغ  لـ يكف ىو المضرور مف الجريمة أو المجني عميو فييا، ويعاقب مف أمتنع عف
 منو لممتيميف بعقوبة االمتناع عف الشيادة.  مماألة

بإنشاء الديواف  2715لسنة  67( مف القانوف رقـ 6كما تضمنت المادة رقـ )-44
الوطني لحقوؽ اإلنساف العديد مف االختصاصات المناط بيا إلى الديواف الوطني لحقوؽ 

حقوؽ االنساف، ودراستيا  اإلنساف ومنيا حؽ تمقي الشكاوى ورصد حاالت انتياكات
حالة ما يرى المجمس إحالتو منيا إلى الجيات المعنية  وتقصي الحقائؽ بشأنيا وا 
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رشاد مقدمي الشكوى إلى االجراءات القانونية الواجبة االتباع  والتنسيؽ معيا ومتابعتيا، وا 
 حياليا ومساعدتيـ في اتخاذىا أو تسويتيا وحميا مع الجيات المعنية.

 

 (:09التوصية )

يمانًا بدور  -45 ىا في إطار اىتماـ دولة الكويت بالمرأة وتحقيقًا لممساواة بيف الجنسيف وا 
بنقؿ  253/2714القرار الوزاري رقـ  2714نوفمبر  3الياـ في المجتمع صدر بتاريخ 

ارا مف ة اعتبعدد مف الباحثيف القانونييف لمعمؿ بوظيفة وكيؿ نيابة )ج( بالنيابة العام
بعد أف اجتازوا الدورة التدريبية المؤىمة لشغؿ  امرأة (22)عدد ومف بينيـ  3/11/2714

  وظيفة وكيؿ نيابة بمعيد الكويت لمدراسات القضائية والقانونية.

عف طمبيا لشغؿ وظيفة باحث قانوني  2718وأعمنت وزارة العدؿ خبلؿ عاـ  -46
نساء( وتـ عمى أثر ىذا  – المؤىمة لشغؿ وظيفة وكيؿ نيابة )ج( مف الجنسيف )رجاؿ

سبتمبر  2بوظيفة باحث قانوني اعتبارًا مف  ( امرأة تـ تعيينيـ24اإلعبلف قبوؿ عدد )
يت ويخضعوف حاليًا لمدورة التدريبية المؤىمة لشغؿ وظيفة وكيؿ نيابة بمعيد الكو  2718

اجتيا أعمنت وزارة العدؿ عف ح 2718نوفمبر  4وبتاريخ ، لمدراسات القضائية والقانونية
( متقدـ مف 82يت لجنة القبوؿ إلى ترشيح عدد )لشغؿ ىذه الوظيفة مف الجنسيف وانت

( امرأة ويجري حاليًا العمؿ عمى انياء إجراءات تعيينيـ بوظيفة باحث قانوني 18بينيـ )
   تمييدًا لتعيينيـ بوظيفة وكيؿ نيابة وذلؾ بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة لذلؾ.

يات في دولة الكويت خالل األعوام عدد المناصب القيادية لإلناث الكويتجدول يوضح 
(2015-9201) 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 المنصب

 3 2 2 2 1 وزير
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 2019 2018 2017 2016 2015 المنصب

 5 2 3 3 3 وزارة وكيل

 44 38 37 37 35 وزارة مساعد وكيل

 3 6 4 4 4 مدير عام ىيئة أو مؤسسة نائب

 5 6 7 7 5 عام مساعد أمين

 2 2 3 3 3 سفير

 42 42 43 43 43 الفتوى والتشريع عضو في

 - 42 - - 22 نيابة وكيل

 104 140 99 99 116 الجممة

 

تفخر دولة الكويت بأف تكوف أوؿ دولة في مجمس التعاوف الخميجي التي تطمؽ -47
"مبادرة تمكيف المرأة اقتصاديًا" بمناسبة اليـو العالمي لممرأة عبر دؽ الجرس في بورصة 

، والتي تيدؼ إلى المناداة بتكافؤ الفرص وتعزيز دور القطاع 2018الكويت في مارس 
في التنمية الوطنية واالقتصادية المستدامة. ىذا الخاص في ضماف مشاركة النساء 

وتقوـ حكومة دولة الكويت مف خبلؿ المشروع باإلعبلف عف التزاميا الكامؿ في دعـ 
وصوؿ المرأة الى مناصب قيادية في المجاؿ االقتصادي مف خبلؿ تشجيع الشركات 

 . عمى التوقيع وتأييد المبادئ المعنية بتمكيف المرأة

 

 :(70التوصية )

( مف قانوف الجزاء لتمكيف المرأة مف 153أشارت التوصية إلى تعديؿ نص المادة ) -48
( مف قانوف الجزاء 153)مف األعذار القانونية المخففة لمعقوبة، فإف المادة  االستفادة

بأنو "مف أوضحت ىذا العذر المخفؼ حيث نصت قد  1967لسنة  16الكويتي رقـ 
فاجأ زوجتو حاؿ تمبسيا بالزنا، وفاجأ ابنتو أو أمو أو أختو حاؿ تمبسيا بمواقعة رجؿ ليا 
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أو قتميما معًا، يعاقب بالحبس مدة ال  يوقعياوقتميا في الحاؿ أو قتؿ مف يزني بيا أو 
 تجاوز ثبلث سنوات وبغرامة ال تجاوز ثبلثة آالؼ دينار".

تمثمو تمؾ العقوبة عمى الجاني مف عدـ مساواة في بيف وفي سياؽ االدعاءات بما -49
منح ذلؾ الرجؿ دوف المرأة فإنو ينبغي التوضيح أف ىذا العذر المخفؼ لمعقوبة ليس 
مطمقًا في كافة األحوؿ، بؿ يجب أف يتوافر إلى جانب أركاف القتؿ العمدي ثبلثة شروط 

بالزنا، وأخيرًا ارتكاب القتؿ في ىي: صفة الجاني، مفاجأة المرأة الزانية في حالة تمبس 
 الحاؿ.

وتأسيسًا عمى ما سبؽ فإف المشرع الكويتي لـ يعفى مرتكب تمؾ الجريمة مف -57
العقاب بؿ عاقبو بالحبس لمدة تصؿ إلى ثبلث سنوات، وبغرامة ال تتجاوز ثبلثة آالؼ 

عمى مرتكب  دينار، حيث أنو قد اعتبر مشاىدة حالة الزنا لما ليا مف أثار نفسية جسيمة
تمؾ الجريمة كظرؼ مخفؼ لمعقوبة، وحدد ىذا الظرؼ المخفؼ بمجموعة مف الضمانات 
تتمثؿ في مشاىدة ارتكاب الزنا، وأف يكوف ىناؾ فاصؿ زمني بيف المشاىدة وارتكاب 

 تمؾ الجريمة، وترؾ السمطة التقديرية لتطبيؽ ىذا الظرؼ المخفؼ لمعقوبة لمقضاء.

 

 :(73وصية )تال

اإلعداـ ضمف المنظومة الجزائية الوطنية لدولة الكويت، تتبنى دولة الكويت عقوبة -51
إنما مصدره أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، والتي تمـز أحكاـ القصاص فييا بذلؾ، التي ىي 

 مصدر رئيسي لكافة التشريعات الوطنية الكويتية بما فييا التشريعات الجزائية. 

ىو مصدر رئيسي لمتشريع الوضعي داخؿ دولة  ميوطالما كاف التشريع اإلسبل-52
الكويت، فإنو استتباعًا لذلؾ، يتعيف بنا التأكيد عمى أف عقوبة اإلعداـ إنما ىي في 
مصدر شرعيتيا، تعود إلى أحكاـ الشرع اإلسبلمي، حيث تنص المادة الثانية مف 
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مصدر رئيسي الدستور الكويتي عمى أف "ديف الدولة اإلسبلـ، والشريعة اإلسبلمية 
 لمتشريع".

وقد أحاط المشرع الكويتي، قد أحاط الحكـ بعقوبة اإلعداـ وتنفيذىا، بعدد وافر مف -53
الضمانات التي تحقؽ التأني اإلجرائي بيذا الشأف، وفيما يمي نشير إلى أبرز ىذه 

 -الضمانات اإلجرائية: 

لجرائـ خطورة عمى تطبيؽ تمؾ العقوبة، يأتي دائمًا نظير ما ُيرتكب مف أكثر ا إف -
 أمف وصالح واستقرار المجتمع. 

حظر تنفيذ حكـ اإلعداـ، عمى الحوامؿ، فإذا وضعت األـ وليدىا حيًا، وجب قانونًا  -
وقؼ تنفيذ عقوبة اإلعداـ، عمى أف يعرض األمر عمى المحكمة التي أصدرت الحكـ 

 السابؽ إلبداؿ عقوبة اإلعداـ بعقوبة الحبس المؤبد. 

عمى األشخاص فاقدي قواىـ  –بطبيعة الحاؿ  –وبة اإلعداـ حظر تطبيؽ عق -
 العقمية.

حظر تطبيؽ عقوبة اإلعداـ عمى الحدث بؿ تخفض وتطبؽ عميو عقوبات بديمة طبقًا  -
 بإصدار قانوف االحداث. 2715لسنة  111مف القانوف رقـ  15لنص المادة 

عف محكمة  تنفيذ عقوبة اإلعداـ، مشروط بوجود حكـ قضائي نيائي، صادر إف -
موضوعية مختصة، بعد إجراءات قانونية عديدة، مف شأنيا كفؿ المحاكمة العادلة 

 واليقينية لمميتميف.

منح القانوف لممحكـو عميو باإلعداـ، الحؽ في  -بيذا الشأف  –لحقوؽ الميتـ  وتقريراً  -
التماس العفو الخاص أو تمقيو منحة العفو العاـ، أو تخفيؼ الحكـ ضده، أو إبداؿ 

 العقوبة.

وفي جميع األحواؿ، يعمؽ تنفيذ عقوبة اإلعداـ، إلى أف يتـ الفصؿ في إجراءات  -
 اءات العفو أو تخفيؼ الحكـ.االستئناؼ أو التمييز، أو إجر 
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مف الحماية، فإنو ال يجوز تنفيذ حكـ اإلعداـ، إال بعد تصديؽ حضرة  لمزيد -54
صاحب السمو أمير الببلد عميو، فيودع المحكـو عميو باإلعداـ، السجف إلى حيف 
إصدار حضرة صاحب السمو أمير الببلد قراره، سواء كاف ذلؾ بالمصادقة عمى 

 إجراءات(. -217 دةالماالحكـ، أـ بتخفيؼ العقوبة أو بالعفو الشامؿ عنيا )
مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، والتي  6أننا إذا ما نظرنا إلى المادة رقـ  -55

قررت في فقرتيا األولى بأف الحؽ في الحياة، حؽ مبلـز لكؿ إنساف، نجدىا قد أتت 
لتنص في فقرتيا الثانية، عمى أنو "ال يجوز الحكـ بعقوبة اإلعداـ إال في الجنايات بالغة 

لخطورة وفقًا لمتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكـ نيائي صادر عف ا
محكمة مختصة، ولكؿ محكـو عميو بعقوبة اإلعداـ الحؽ في طمب العفو أو استبداليا 

 بعقوبة أخؼ".

إف عقوبة اإلعداـ ال يحكـ بيا أو ُتطبؽ داخؿ دولة الكويت إال عمى أشد الجرائـ  -56
إلجراءات جزائية وضمانات قضائية عديدة، منيا وجوب استباؽ تنفيذ خطورة، وفقا 

العقوبة، صدور حكـ قضائي نيائي عف محكمة وطنية مختصة، بما يتماشى كميًة مع 
 المادة السادسة مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.

 

 (:76التوصية رقم )

ب وغيره مف ضروب بادرت دولة الكويت بالتصديؽ عمى اتفاقية مناىضة التعذي -57
 1ا بالقانوف رقـ لمصدؽ عمييالمعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة، وا

كانت االتفاقيات التي ُتصدؽ عمييا دولة الكويت تصبح مف تاريخ  ولما 1996 لسنة
نفاذىا جزًء ال يتجزأ مف التشريعات الكويتية الوطنية، ُيضـ إلى المنظومة القانونية 
الداخمية لدولة الكويت، ومف ثـ يكوف عمى جميع ىيئات ومؤسسات الحكومة واألفراد، 

ضاء الكويتي يكوف عمى عاتقو كفالة احتراميا االلتزاـ بأحكاميا، ليس ىذا فقط بؿ أف الق
 وحمايتيا.
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لعدـ تقييد حرية اإلنساف دوف وجو حؽ، ومف أجؿ مناىضة التعذيب  وضماناً -58 
( مف 34(، )33(، )32(، )31والمعاممة البلإنسانية أو الحاطة بالكرامة، توالت المواد: )

ال  وأنو لكؿ ىذه التجاوزات،الدستور، لتؤكد كؿ منيا عمى نبذ ومناىضة دولة الكويت 
عقوبة إال بنص وأف المتيـ برئ إلى أف تثبت إدانتو، مع التأكيد عمى مبدأ شخصية 

 عمى ما يمي: –تباعًا  –العقوبة، فنصت 

(: " ال يجوز القبض عمى إنساف أو حبسو أو تفتيشو أو تحديد إقامتو أو 31مادة )  -
 ؽ أحكاـ القانوف، وال يعرض أي إنساف لمتعذيبتقييد حريتو في اإلقامة أو التنقؿ إاّل وف

 أو لممعاممة الحاطة بالكرامة ".

(: " ال جريمة وال عقوبة إاّل بناء عمى قانوف، وال عقاب إاّل عمى األفعاؿ 32مادة )  -
 البلحقة لمعمؿ بالقانوف الذي ينص عمييا ".

 (: " العقوبة شخصية ".33مادة )  -

حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تؤمف لو فييا (: "المتيـ برئ 34مادة )  -
 الضمانات الضرورية لممارسة حؽ الدفاع، ويحظر إيذاء المتيـ جسمانيًا أو معنويًا ".

وقد تضمنت العديد من التشريعات الوطنية لدولة الكويت حظر التعذيب والمعاقبة -59
 -ومنيا: عميو من تمك النصوص عمى سبيل المثال ال الحصر 

عمى أنو "يجب عمى  1967لسنة  16( مف قانوف الجزاء رقـ 77صت المادة )ن -
القاضي، إذا حكـ عمى موظؼ عاـ بعقوبة او جنحة مف أجؿ رشوة أو تعذيب 
منيـ لحممة عمى االعتراؼ..... أف يقضى بعزلة عف الوظيفة مدة يحددىا 

 الحكـ، بحيث ال تقؿ عف سنة وال تزيد عف خمس سنوات".
( مف قانوف الجزاء عمى أنو "كؿ مف قبض عمى 184ادة رقـ )كما نصت الم -

شخص أو حبسو أو حجزه في غير األحواؿ الذي يقررىا القانوف أو بغير 
اإلجراءات التي يقررىا، يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثبلث سنوات، وبغرامة ال 
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ذا اقترنت األعماؿ با225تتجاوز ) لتعذيب ( دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، وا 
 البدني وبالتيديد بالقتؿ كانت العقوبة الحبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات

، ليؤكد ىذه المبادئ، مف 1977( لسنة 31كما جاء قانوف الجزاء الكويتي رقـ ) -
( والتي نصت عمى أنو " يعاقب بالحبس ... كؿ موظؼ 53خبلؿ مادتو رقـ )

أو شاىدًا أو خبيرًا لحممو عاـ أو مستخدـ عذب بنفسو أو بواسطة غيره متيمًا 
عمى االعتراؼ بجريمة أو عمى اإلدالء بأقواؿ أو معمومات مف شأنيا ... وتكوف 

 العقوبة المقررة لمقتؿ عمدًا إذا أفضى التعذيب إلى الموت..."
( مف ذات القانوف، لتؤيد ىذا المعنى مف خبلؿ نصيا عمى أف " 56وأتت المادة ) -

خص مكمؼ بخدمة عامة، أستعمؿ القسوة كؿ موظؼ عاـ أو مستخدـ وكؿ ش
مع الناس اعتمادا عمى وظيفتو، بحيث أنو أخؿ بشرفيـ أو أحدث آالمًا بأبدانيـ 

 .يعاقب بالحبس"
( مف قانوف الجزاء الكويتي، كؿ فعؿ فيو 166(، إلى )167وجرمت المواد: مف ) -

 مساس بسبلمة الجسد، وأيًا كانت صورتو.

 16بعض أحكاـ القانوف رقمي  تعديؿدولة الكويت ممثمة بوزارة العدؿ  تنويكما -67
بتعديؿ بعض أحكاـ  1977لسنو  31بإصدار قانوف الجزاء، والقانوف رقـ  1967لسنو 

ومذكرتو اإليضاحية، بحيث يشتمؿ عمى تعريؼ  1967لسنو  16قانوف الجزاء رقـ 
تمييدًا لمموافقة عميو وعرضو  واضح لمتعذيب، وجاري حاليًا عرضو عمى مجمس الوزراء

عمى مجمس األمة الكويتي لممصادقة عميو وذلؾ وفقًا لئلجراءات الدستورية المتبعة، 
عممًا بأف المجنة القانونية بمجمس الوزراء قد انتيت مف مراجعة تعديؿ القانوف المشار 

 ة المتبعة.إليو أعبله وصدر مرسوـ بإحالتو إلى مجمس األمة وفقًا لئلجراءات الدستوري

والثابت مما سبؽ، أف التشريع الجزائي الكويتي، يعالج إلى حد كبير جميع حاالت -61
التعذيب واإليذاء أو المعاممة البلإنسانية أو القاسية ولكف في صورة نصوص متفرقة، 
وأنو تجدر اإلشارة إلى نصوص التجريـ في القانوف الجزائي، ال تحدد في بعض األحياف 



30 
 

نما تكتفي بذكر الحدث اإلجرامي، كما ىو الحالة بالنسبة  أوصاؼ السموؾ ، وا  المجـر
لجريمة التعذيب، فيكوف مفيومًا أف كؿ سموؾ يفضي إلى ىذا الحدث ىو المقصود 
بالحظر، وأنو عمى ىدى طبيعة الحدث ذاتو تحدد أوصاؼ السموؾ المؤدي إليو، مما 

 –يتي بالنصوص الجزائية المختمفة مفاده إتساؽ مفيـو التعذيب الذي أورده المشرع الكو 
 مع المعايير الدولية المقررة بيذا الصدد. -إلى حد كبير 

وأما في شأف عدـ سقوط جرائـ التعذيب بالتشريعات الوطنية فإف تمؾ الجرائـ ال -62
 توجد نصوص خاصو بيا تنص عمى عدـ خضوعيا ألحكاـ السقوط بالتقادـ.

 

 (:78التوصية )

ص عمى متعذيب وقرر عقوبات جنائية لمرتكبيو ونلإدانتو في المشرع الكويتي  شدد-63
 العقوبات في القانوف الكويتي إلى التالي:وتقسـ  ،حؽ المجني عميو في التعويض

 أواًل: إدانة التعذيب والعقوبات المترتبة عمييا:

 ( مف القانوف رقـ 77نصت المادة )بإصدار قانوف الجزاء وتعديبلتو  16/1967
عمى القاضي إذا حكـ عمى موظؼ عاـ بعقوبة جنحة مف أجؿ رشوة  يجب"عمى أنو 

أو تعذيب متيـ لحممو عمى االعتراؼ أو استعماؿ سمطة الوظيفة لمجرد األضرار 
أف  تزوير،بأحد األفراد أو استعماؿ أختاـ رسمية عمى نحو مخالؼ لمقانوف أو 

بحيث ال تقؿ عف سنة وال تزيد عمى  الحكـ،لوظيفة مدة يحددىا يقضي بعزلو عف ا
 ."خمس سنوات

 ( مف ذات القانوف عمى أنو 184نصت المادة )"مف قبض عمى شخص أو  كؿ
أو بغير مراعاة اإلجراءات التي  القانوف،حبسو أو حجزه في غير األحواؿ التي يقرىا 

ذا اقترنت ىذه األعماؿ يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثبلث سنوات .. يقررىا، .. وا 
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بالتعذيب البدني أو بالتيديد بالقتؿ كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات 
).... 

 ( مف القانوف رقـ12نصت المادة ) بإصدار قانوف اإلجراءات  17/1967
يجوز لمحقؽ أو ألي شخص ذي سمطة  )الوالمحاكمات الجزائية وتعديبلتو عمى أنو 

نعو ، أو لمه لمحصوؿ عمى اقواؿ متيـ أو شاىدقضائية أف يستخدـ التعذيب أو اإلكرا
، وكؿ أو التحقيؽ أو التحري، أثناء إجراءات المحاكمة مف تقرير ما يريد اإلدالء بو

 .لمنصوص المقررة في قانوف الجزاء( عمؿ مف ىذا القبيؿ يعاقب مرتكبو طبقاً 

 ار والتعويض لمن يتعرض لمتعذيب:االعتب انيًا: َردث

 ( مف ا113نصت المادة ) تفصؿ المحكمة الجزائية عمى أنو "17/1967لقانوف رقـ
في نفس الحكـ الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طمبات التعويض المقدمة ليا 

"مف   .الخصـو

 ( منو عمى أنو 115ونصت المادة )المتيـ أف تمزمو مف لممحكمة إذا أدانت  "يجوز
إذا تعيد المحكـو  الجريمة،تمقاء نفسيا بدفع تعويض عف األضرار التي ترتبت عمى 

 “.لو بأال يطالب بأي تعويض آخر عف الجريمة ذاتيا 

 ( منو عمى أنو "172ونصت المادة ) بعد إتماـ التحقيؽ والمرافعة تصدر المحكمة
حكميا بالبراءة أو بالعقوبة وفي كمتا الحالتيف تفصؿ في طمب التعويض المقدـ مف 

 ."المدعي المدني 

 ( منو عمى أنو "228ونصت المادة ) يجوز لمحكمة مف تمقاء نفسيا عند الحكـ
وفاء بمصروفات بالغرامة عمى المتيـ أف تخصص كؿ الغرامة أو جزءًا منيا لم

ثـ لتعويض المجني عميو أو ورثتو أو تعويض الحائز حسف النية عف الثمف  الدعوى،
، فإذا رفع أحد مف ىؤالء دعوى تعويض بعد بردهوما أنفقو عمى الشيء الذي أمر 
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يو مف ذلؾ أماـ القضاء المدني فعمى المحكمة أف تراعي المبمغ الذي حصؿ عم
   ".الغرامة عند تقدير التعويض

 ( مف ذات القانوف عمى أنو 238ونصت المادة )"  وال يمنع العفو الشامؿ عف ...
 ".الجريمة مف المطالبة بالتعويض المدني

 بالنسبة إلى أعضاء قوة الشرطة:

فإف المشرع نص عمى عدـ إساءة استعماؿ السمطة أو استخداـ القسوة في -64
مف تمؾ المخالفات بحؽ عضو  معاممة الجميور واستغبلؿ النفوذ وفي حاؿ ثبوت أي

قوة الشرطة سواء كاف ذلؾ بمقتضى حكـ قضائي أو بمقتضى كتاب مف جية عممو 
يتـ مساءلتو عف ذلؾ تأديبيًا ، وقد يصؿ األمر إلى تسريح أو إنياء خدمة عضو قوة 

، وذلؾ وفقًا لما نصت عميو بو مف مخالفة في مثؿ تمؾ الحاالتالشرطة عما ارتك
بالعقوبات االنضباطية ألعضاء قوة  124/1998المرسـو رقـ ( مف 3المادة )

وتعديبلتو بالبلئحة  898/1998( مف القرار الوزاري رقـ 18الشرطة والمادة رقـ )
تختص إدارة المحاكمات العسكرية  "التنفيذية لمرسـو العقوبات االنضباطية عمى أنو 

بالتحقيؽ واالدعاء والتصرؼ فيما يحاؿ إلييا مف المخالفات المبينة بالمادة األولى 
 -والتي منيا : "مف ىذه البلئحة

 إساءة استعماؿ السمطة أو استخداـ القسوة في معاممة الجميور واستغبلؿ النفوذ. -
 شكاوى.والالتراخي في اإلجراءات المتعمقة بالببلغات  -
الظيور بمظير غير الئؽ أو السموؾ بمسمؾ يخالؼ مقتضيات الواجب  -

 العسكري.

دانة المجوء إلى  والمستفاد مما تقدـ ... أف المحافظة عمى حياة اإلنساف وكرامتو وا 
التعذيب وسوء المعاممة وحؽ اإلنساف في المطالبة بالتعويض المناسب في حالة تعرضو 

 الكويتي وقتيا في النصوص القانونية سالفة الذكر.لمتعذيب غاية قصدىا المشرع 
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وترتيبًا لما تقدـ ... فإف الغاية واألىداؼ التي تنشدىا المبلحظات والتوصيات -65
( مف التقرير األوؿ لدولة الكويت غايات متحققة في القوانيف 28الختامية الواردة بالبند )

 بيانو.الكويتية وذلؾ وفقًا لما سالؼ 

 

 (:31)التوصية 

 تفتيشية يومية عمىتجرى وزارة الداخمية ) اإلدارة العامة لمرقابة والتفتيش( جوالت -66
المباحث أو إدارات التنفيذ كما إدارات ومكاتب  أماكف التوقيؼ المؤقت في مراكز الشرطة

تقـو بجوالت تفتيشية عمى أماكف السجوف في المؤسسات العقابية ويتـ التركيز في 
وضاع وظروؼ التوقيؼ والحبس، ومدى مراعاة تمؾ األوضاع لممعايير التفتيش عمى أ

الدولية لحقوؽ اإلنساف ووفقًا لمقوانيف المطبقة بالببلد ويتـ اإلببلغ عف أي تجاوزات أو 
ممارسات ال إنسانية يتـ رصدىا إلى المسئوليف بالوزارة التخاذ إجراءات عاجمة وتوقيع 

بحد ذاتو يمنع وجود أي تعذيب أو سوء معاممة  عقوبات رادعة بحؽ المتجاوزيف وىذا
إلى جانب أف مكتب الصميب الحمر بدولة الكويت يقوـ بشكؿ  ويعزز المعاممة اإلنسانية

دائـ بزيارة السجف المركزي، وأيضًا مراكز اإلبعاد  لموقوؼ عمى أوضاع الموقوفيف، ىذا 
 مات غير الحكومية.إلى جانب زيارة الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف وبعض المنظ

 -وتتمثل الزيارات الدورية لمجان حقوق اإلنسان الدولية والمحمية في اآلتي: -67
 الزيارات الدورية لمجنة الدولية لمصميب األحمر لبحث األوضاع المعيشية لممسجونيف. -
لجنة حقوؽ اإلنساف بمجمس األمػة بزيػارة لمجمػع السػجوف مػف حػيف آلخػر لتفقػد  تجري -

بػػػداء أي توصػػػيات إف وجػػػدت فػػػي ذلػػػؾ الشػػػأف  األحػػػواؿ المعيشػػػية لنػػػزالء المؤسسػػػات وا 
ومػػػػف ثػػػػـ تقػػػػـو جيػػػػة االختصػػػػاص بػػػػالوزارة بتنفيػػػػذ ىػػػػذه التوصػػػػيات مػػػػف أجػػػػؿ تحسػػػػيف 

 األوضاع المعيشية لبيئة السجف.
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مجمػع السػجوف و لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف بجمعيػة المحػاميف بزيػارة لمراكػز االحتجػاز  قـوت -
لتفقػػػػد األحػػػػواؿ المعيشػػػػية لنػػػػزالء السػػػػجوف والتأكػػػػد مػػػػف أف جميػػػػع التطبيقػػػػات بمجمػػػػع 
بػػداء  السػػجوف وجميػػع مراكػػز االحتجػػاز تتوافػػؽ مػػع المعػػايير الدوليػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف وا 

تقػػػـو بيػػػا والتػػػي يعمػػػؿ قطػػػاع المؤسسػػػات المبلحظػػػات إف وجػػػدت أثنػػػاء الزيػػػارات التػػػي 
)مرفػؽ جػداوؿ الزيػػارات التػي أجرتيػػا كػؿ مػػف  اإلصػبلحية وتنفيػذ األحكػػاـ عمػى تنفيػػذىا

جمعية حقوؽ اإلنساف الكويتية لحقوؽ اإلنساف، والمجنة الدولية لمصميب األحمر بدولػة 
-7182بدولػػػػة الكويػػػػت عػػػػامي الكويػػػػت، والسػػػػفارات والييئػػػػات الدبموماسػػػػية المعتمػػػػدة 

2719). 
 

 (:37التوصية )

انتيج معيد الكويت لمدراسات القضائية والقانونية منيجًا متميزًا في التدريب حيث -68
تدريب الكوادر الوطنية ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ التدريب المستمر وىو نظاـ  يعمؿ عمى

يعتمد عمى تنظيـ برامج معينة توضع وفؽ احتياج جية حكومية في برنامج مدتو ال 
تتجاوز شير، ولفئات ليا خبرة وظيفية في مجاؿ عمميا، وكذلؾ التدريب التأسيسي وىو 

ت اختبارات القبوؿ مف قبؿ جيات حكومية معينة نظاـ يعتني بفئات حديثة التعييف اجتاز 
يتـ تعيينيا بدرجة باحث قانوني، ويتولى معيد الكويت لمدراسات القضائية والقانونية 
تدريبيا لتأىيميا تولي وظائؼ ذات طابع خاص، في برنامج مدتو تتراوح ما بيف سنة 

لى سنتيف، وقد يقمص إلى ثبلثة أشير عمى سبيؿ االستثناء لجيا ت معينة ومف الفئات وا 
 التي يشمميا ىذا النوع مف التدريب أعضاء النيابة العامة. 

يقـو معيد الكويت لمدراسات القضائية والقانونية بتنظيـ برامج عدة لمدوائر القانونية -69
في بعض الجيات الحكومية والمؤسسات، كما يقـو معيد الكويت لمدراسات القضائية 

تدريبية لمسادة القضاة في مجاؿ حقوؽ االنساف، وذلؾ عمى والقانونية بإعداد دورات 
  -النحو اآلتي: 
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 .1/3/2715بتاريخ دورة تدريبية حوؿ مكافحة االتجار بالبشر عقدت   -
دورة تدريبية حوؿ جرائـ االتجار باألشخاص وتيجير المياجريف وعقدت بتاريخ  -

6/17/2715 . 
ف التي تـ عقدىا بتاريخ جرائـ االتجار باألشخاص وتيريب المياجريدورة  -

17/1/2717. 
 جرائـ االتجار باألشخاص وتيريب المياجريف التي تـ عقدىا دورة  -

 .17/1/2717بتاريخ 
 جرائـ االتجار باألشخاص وتيريب المياجريف التي تـ عقدىادورة  -

 .24/1/2717بتاريخ  
مع  دورة دور أعضاء السمطة القضائية في مكافحة االتجار باألشخاص بالتعاوف -

 .6/3/2719-4( عقدت بتاريخ 1سفارة مممكة ىولندا )
دورة أعضاء السمط القضائية في مكافحة االتجار باألشخاص بالتعاوف مع سفارة  -

 .11/4/2719-9( عقدت بتاريخ 2مممكة ىولندا )

مقررة األمـ المتحدة الخاصة المعنية وتجدر اإلشارة إلى اإلشادة التي أدلت بيا -77
النساء واألطفاؿ في تقريرىا عقب الزيارة التي قامت بيا  ال سيماباألشخاص  باالتجار

، لمدور الياـ الذي يقـو بو المعيد 2716أغسطس  8-4لدولة الكويت خبلؿ الفترة مف 
مف خبلؿ إعداد دورات لمسادة القضاة وأعضاء النيابة عف جرائـ االتجار باألشخاص 

 لصمة.المنظمات الدولية ذات ابالتعاوف مع 

أما فيما يتعمؽ في مجاؿ مكافحة صور اإلتجار بالبشر، فقد أصدرت دولة الكويت -71
( في شأف مكافحة اإلتجار باألشخاص وتيريب المياجريف 91/2713)القانوف رقـ 

والذي قرر عقوبات قاسية ورادعة لكؿ مف يثبت قيامو باإلتجار باألشخاص أو بتيريب 
لؾ إقرار عقوبات مشددة لكؿ شخص عمـ بوجود مشروع المياجريف إلى دولة الكويت وكذ
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الرتكاب أي جريمة تتعمؽ باإلتجار باألشخاص وتيريب المياجريف ولـ يقـ بإببلغ 
 السمطات المختصة بذلؾ.

( مف القانوف سالؼ الذكر عمى أنو )تتولى النيابة العامة أو 12وقد نصت المادة )-72
( مف ىذا 3، 2نصوص عمييا في المادتيف )المحكمة المختصة أثناء نظر الجرائـ الم
 -اآلتييف: القانوف األمر باتخاذ ما تراه مف التدبيريف 

إحالة المجني عميو في جريمة اإلتجار باألشخاص أو مف تـ تيريبو مف المياجريف  -
إلى الجيات الطبية أو دور الرعاية االجتماعية بحسب األحواؿ لتقديـ العبلج 

 والرعاية البلزمة لو.
إليداع بأحد مراكز اإليواء التي تخصصيا الدولة ليذا الغرض حتى يتـ إعادتو إلى ا -

 الدولة التي يتبعيا بجنسيتو أو التي كاف يقيـ فييا وقت ارتكاب الجريمة.

الخطة العامة  أف تتضمفوزارة الداخمية منذ عدة سنوات دولة الكويت ممثمة بدأبت  -73
التدريبية السنوية لموزارة عددًا مف الدورات التدريبية التي تيدؼ إلى نشر ثقافة حقوؽ 
اإلنساف بيف أعضاء قوة الشرطة باألجيزة األمنية المختمفة، مف خبلؿ عقد دورات 
تدريبية في ىذا المجاؿ يصمـ برامجيا متخصصيف عمى درجة عالية مف الخبرة 

جدول ، الدرجات العممية والخبرة الواسعةنفيذىا مدربيف مؤىميف بأعمى والكفاءة، ويقـو بت
 والدورات التدريبيةيوضح عدد منتسبي وزارة الداخمية المستفيدين من البرامج 

 التي عقدتيا أو شاركت فييا بمجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان خالل الفترة 
)7109-7106( 

 الداخمية عدد المستفيديف مف منتسبي وزارة السنة

7106 77 

7107 6 
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7108 083 

7109 778 

 489 اإلجمالي

 

 (:34التوصية )

في شأف مكافحة االتجار باألشخاص  2713( لسنة 91صدر القانوف رقـ )-74
وتيريب المياجريف وقد تـ انشاء )قسـ مكافحة جرائـ االتجار باألشخاص( يتبع إدارة 

وتـ تغيير مسمى  2714( لسنة 5978الوزاري رقـ )حماية اآلداب العامة بموجب القرار 
اإلدارة إلى إدارة حماية اآلداب العامة ومكافحة االتجار باألشخاص بيدؼ مكافحة ىذه 
الجريمة عف طريؽ ضبط مرتكبييا واحالتيـ لمقضاء وتيدؼ إلى توفير أكبر قدر ممكف 

 مف المساعدة لضحاياىا.

مف خبلؿ )إدارة حماية اآلداب العامة لمكافحة اإلتجار  وزارة الداخميةتحرص و -75
باألشخاص( دائمًا عمى توفير الحماية القانونية لضحايا اإلتجار باألشخاص مف خبلؿ 
إمدادىـ بالمشورة والمعمومات القانونية عف الحقوؽ والتدابير ذات الصمة بما يتناسب مع 

 ظروفيـ الخاصة.

ديد مف الخطوات اإلجرائية في ىذا المجاؿ وىي عمى الع وقد أجرت وزارة الداخمية-76
 التالي:النحو 

تطوير آلية العمؿ وتدريب الكوادر وعقد العديد مف الدورات التدريبية بالتعاوف  -
حيث شارؾ بيا عدد  المجاؿ،والتنسيؽ مع المجنة الدولية لمصميب األحمر في ىذا 

 الداخمية.كبير مف منتسبي وزارة 
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ولقاءات والمشاركة في العديد مف المجاف الحقوقية لتعزيز حقوؽ عقد عدة اجتماعات  -
 اإلنساف.

 لميجرة.عقد اجتماعات مع بعثة المنظمة الدولية  -
تنظيـ اجتماع مع مكتب الرصد والمتابعة لشئوف مكافحة االتجار بالبشر بوزارة  -

 األمريكية.الخارجية 
ال سيما النساء واألطفاؿ إلى المعنية باالتجار باألشخاص  زيارة مقررة األمـ المتحدة -

 .دولة الكويت
وذلؾ بإشراؼ الييئة  2714تـ انشاء مركز إيواء جديد حيث افتتح في ديسمبر  -

مف  أكبرالعامة لمقوى العاممة، وأصبح المركز حاليا قادرا عمى استقباؿ عدد 
 .نزيمة 577النزيبلت ويتسع لحوالي 

الخاصة لمنزيبلت مثؿ  االحتياجاتتوفير ومنيا ات لمنزيبلت يقدـ المركز خدم -
المساعدة عمى الحصوؿ لوثائؽ السفر لمنزيبلت التي ال ، و الشخصية االحتياجات

المساعدة في ، و تسييؿ استخراج بصمات لمنزيبلت، و يوجد لدييـ سفارة بالكويت
مى الرعاية المساعدة في الحصوؿ ع، باإلضافة إلى توصيؿ النزيبلت الى المطار

 .باليوـ ( وجبات5) عددتوفير ، و الصحية

الييئة العامة دولة الكويت ممثمة ب باإلضافة إلى الخدمات االلكترونية التي تقدميا-77
لمقوى العاممة لمعمالة بجميع فئاتيا والمسجمة لدى الييئة العامة لمقوى العاممة والتي 

بتقديـ الشكاوي العمالية ومتابعة الشكوى تمكنيـ مف تقديـ معامبلتيـ الكترونيا والخاصة 
واالستفسار عف ببلغات التغيب المقدمة وذلؾ بيدؼ حماية حقوؽ العامميف في القطاع 
االىمي وحرص الييئة العامة لمقوى العاممة عمى ادائيـ إللتزاماتيـ تجاه أصحاب العمؿ 

كما تقدـ خدمات الكترونية  في إطار القوانيف والقرارات والموائح المنظمة لمعبلقة العمالية،
تمكف العامميف في القطاع االىمي مف استخراج نسخ مف المستندات التي مف شأنيا 
إثبات العبلقة العمالية كما يمكنيـ مف تسجيؿ شكاوي المنازعات العمالية ومنازعات 
تصاريح العمؿ ومتابعة سير الشكوى وبالتوازي لصاحب العمؿ يمكف تسجيؿ ببلغات 
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متابعة اجراءاتيا مف خبلؿ "الخدمة العمالية" المقدمة ألصحاب العمؿ، فمف التغيب و 
خبلؿ الخدمات االلكترونية مف الممكف اخطار طرفي عبلقة العمؿ بكؿ ما يستجد 

وقد بمغ عدد  ب مف خبلؿ رسالة نصية تصؿ لمطرفيفبخصوص المنازعة أو التغي
 2719سبتمبر  18إلى  9271ير ينا 1الشكاوي االلكترونية المقدمة خبلؿ الفترة مف 

 .( شكوى14762)

ومف جانب تعزيز دور المؤسسات الرقابية لمكافحة كافة صور اإلتجار بالبشر -78
مشروع لنظاـ الربط اآللي مع الدوؿ  أعدت الييئة العامة لمقوى العاممة بدولة الكويت

المصدرة لمعمالة وذلؾ مف أجؿ استقداـ العمالة وفقا لمقوانيف واألحكاـ والتشريعات 
السائدة في البمديف، وذلؾ لمحد مف عممية االتجار بالبشر حيث يتـ استقداـ العمالة وفقا 

لعمؿ ويسيـ لضوابط معينة مف خبلؿ النظاـ اآللي، مما يحفظ حؽ العامؿ وصاحب ا
في زيادة العمالة المدربة والمميزة والقادرة عمى االنتاج في كافة المجاالت وبالتالي 

وجاري اآلف تنفيذ مشروع تجريبي مع احدى الدوؿ  .القضاء عمى العمالة اليامشية
 .المرسمة لمعمالة لتقييـ نتائجو تمييدا لمتوسع في تنفيذه مع الدوؿ األخرى

 تبعة مع ضحايا االتجار باألشخاص مف قبؿ وزارة الداخمية: أما اإلجراءات الم-79

 مقابمة الضحايا وتبصيرىـ بحقوقيـ. -
إخطار نقاط االتصاؿ المحددة مف وزارة الداخمية )إدارة حماية اآلداب العامة  -

 ومكافحة اإلتجار باألشخاص(.
 دة(.إحالة الضحية لممأوى أو لوحدة الرعاية الصحية )مركز إيواء العمالة الواف -
 التنسيؽ مع النيابة العامة بشأف استصدار القرارات البلزمة لحماية الضحايا. -
 خدمات فورية وخدمات طويمة المدى منيا إعادة اإلدماج أو العودة الطوعية. -
إحصائية باحكام االدانو والبراءه الصادرة بحق المتيمين بقضايا االتجار بالبشر  -

 .7109وحتى أكتوبر  7104منذ عام 
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 السنه

 عدد المتهمين المحكوم عليهم

 تمييز استئناف ابتدائي

 براءه ادانه براءه ادانه براءة ادانه

2014 0           

2015 3           

2016 8   5       

2017 12   4       

2018 12   16 1     

2019 43 1     15 1 

 1 15 1 25 1 78 المجموع

 

 (:36التوصية )

القضاء في دولة الكويت باحتراـ الجميع كونو أحد السمطات الثبلث بالدولة. يحظى -87
( مف الدستور الكويتي نصت عمى أنو" شرؼ القضاء، ونزاىة القضاة، 162فالمادة )

( مف الدستور عدـ وجود 163أساس الممؾ وضماف لمحقوؽ والحريات" وأكدت المادة )
واز التدخؿ في سير العدالة. كما واف أي سمطاف لجية عمى القاضي في قضائو وعدـ ج

القانوف يكفؿ استقبللو ويبيف ضمانات القضاة واألحكاـ الخاصة بيـ وأحواؿ عدـ قابميتيـ 
 لمعزؿ.

وحرصًا عمى تعزيز أطر وآليات الديمقراطية، ومنعًا لمجور عمى الحقوؽ أو -81
مطات الرئيسية ( مف الدستور لترسخ مبدأ الفصؿ بيف الس57، جاءت المادة )الحريات

في الدولة، حيف قررت صراحة" مبدأ الفصؿ بيف السمطات". وقد حظرت المادة نزوؿ أي 
مف السمطات الثبلث " التشريعية والتنفيذية والقضائية" عف كؿ أو بعض اختصاصيا 

 المنصوص عمييا في الدستور.

الستقبللية فقد جعمو المييمف عمى شؤوف القضاء في دولة الكويت تكريسًا لمبدأ ا-82
فقد أسند القانوف األخير إلى ىذا المجمس اختصاص تعييف القضاة وأعضاء النيابة 
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بداء رأيو في المسائؿ المتعمقة بيـ واقتراح ما يراه في  العامة وترقيتيـ ونقميـ وندبيـ وا 
شأنيا. ويبلحظ أنو لـ يجعؿ ىذا القانوف لممجمس أي دور أو صبلحيات بشأف التدخؿ 

 ايا أماـ المحاكـ أو النيابة العامة. في سير القض

رغـ تشكيؿ المجمس مف القضاة باختبلؼ درجاتيـ والنائب العاـ ووكيؿ وزارة -83
العدؿ، إال أف األخير ال يشترؾ في عممية التصويت عمى قرارات المجمس كما وأف 
صبلحية المجمس دعوة وزير العدؿ اجتماعاتو أو حضور األخير ليا لعرض بعض 

ؿ ذات األىمية، يكوف مف دوف اشتراؾ األخير أيضا في التصويت عمى قرارات المسائ
المجمس. وما كاف دور وزير العدؿ ووكيؿ وزارة العدؿ بالنسبة لمقضاء الكويتي أساسا إال 
مف باب تسييؿ عمؿ القضاء ووجود وسيمة فعالة تربط القضاء بجيات الدولة األخرى 

 دعمًا الستقبللية القضاء ونزاىتو.

وتجدر اإلشارة إلى أنو تـ عرض مشروع جديد لقانوف السمطة القضائية يوفر المزيد -84
مف الضمانات في ىذا االتجاه، وىو معروض حاليًا في طور البحث والصياغة، وسوؼ 

 إنفاذه وفقا لئلجراءات الدستورية والتشريعية في النظاـ القانوني الوطني. يتـ إصدار قرار

 

 (:38التوصية )

في شأف تنظيـ مينة  1964لسنة  42مف قانوف رقـ  26طبقًا لنص المادة رقـ -85
يجب عمى جمعية المحاميف بناء عمى طمب لجنة المعونة  المحاماة أماـ المحاكـ فإنو

القضائية أو المحكمة أف تنتدب أماـ المحاكـ المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا 
فإنو لـ يشترط القانوف أف تنتدب المحكمة المحامي لمدفاع عف الفقير مجانًا، وعميو 

لمدفاع عف الفقير في الجنايات فقط، بؿ يحؽ لممحكمة أف تنتدب محامي لمدفاع عف 
 غير القادر ماليًا في القضايا غير الجنائية.
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 (:41التوصية )

بإصدار  1987لسنة  67 مف المرسـو بالقانوف رقـ 37تضمنت المادة رقـ - 86
المدني، أوجو الضرر الموجبة لمتعويض، حيث تنص عمى أنو يكوف استعماؿ القانوف 

الحؽ غير مشروع إذا انحرؼ بو صاحبو عف الغرض منو أو عف وظيفتو االجتماعية. 
وبوجو خاص "إذا كانت المصمحة التي تترتب عنو غير مشروعة، إذا لـ يقصد بو سوي 

نو ال تتناسب البتة مع الضرر الذي اإلضرار بالغير، إذا كانت المصمحة التي تترتب ع
 يمحؽ بالغير، إذا كاف مف شأنو أف يمحؽ بالغير ضررًا فاحشًا غير مألوؼ".

بإصدار القانوف  1987لسنة  67وفي اإلطار ذاتو، تناوؿ المرسـو بالقانوف رقـ -87
( التي تؤكد عمى حؽ المضرور مف الفعؿ غير 231، 228، 227المدني، المواد )

المطالبة بالتعويض جراء ما نالو مف ضرر ولو كاف أدبيًا، بحيث يمتـز كؿ  المشروع في
مف أحدث بفعمو الخاطئ ضرر بغيره بتعويضو، سواء أكاف في إحداثو الضرر مباشرًا 
أو متسببًا، كما أنو إذا تعدد األشخاص الذيف حدث الضرر بخطئيـ التـز كؿ منيـ، 

توزيع المسئولية فيما يبيف المسئوليف  بتعويض المضرور عف كؿ الضرر، عمى أف يتـ
المتعدديف بقدر خطأ كؿ منيـ في أحداث الضرر. فإف تعذر تحديد ىذا الدور، وزع 

 عمييـ جـر المسئولية بالتساوي.

 

 (:47التوصية )

بتعديؿ بعض أحكاـ  2717( لسنة 1صدر القانوف رقـ )أصدرت دولة الكويت -88
 16حيث تـ رفع سف الحدث مف  ،2715سنة ( ل111قانوف األحداث الصادر برقـ )

تـ إزالة التعارض الذي كاف قائمًا بيف قانوف األحداث وقانوف عامًا، حيث  18عامًا إلى 
الطفؿ فيما يتعمؽ بتحديد المسئولية الجنائية لؤلحداث مراعاة لحقوؽ الطفؿ ومصمحتو 

عمااًل لممادة ) الطفؿ معاممة خاصة ( مف الميثاؽ وىي تشير إلى أىمية معاممة 17وا 
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عادة إدماجو وقيامو بدور بناء في  تتفؽ مع سنو وتصوف كرامتو وتيسر تأىيمو وا 
 المجتمع.

مف جانب آخر، تعمؿ دولة الكويت ممثمة بوزارة الشئوف االجتماعية عمى تنفيذ -89
سياسة الدولة في رعاية االحداث بحيث ال تتعارض مع اتفاقيات األمـ المتحدة التي 

مييا دولة الكويت بما يضمف تقديـ الرعاية االجتماعية و النفسية و الصحية و وقعت  ع
التعميمية و التوعية الدينية و الثقافية و الرياضية ليـ ، باإلضافة إلى إعطائيـ حقوقيـ 

عدـ تعرضيـ ألي أذى بدني أو نسانية و المحافظة عمى كرامتيـ و في المعاممة اإل
الموائح و القرارات المعموؿ بيا في الوزارة ـ وفؽ القوانيف و جميع احتياجاتي معنوي وتمبية

 دوف تمييز سواء مف ناحية الجنس و الموف أو المذىب أو الديف أو الجنسية.

 

 (:44التوصية )

قواعد الفصؿ بيف السجناء المدانيف وغير المدانيف بما يتفؽ  دولة الكويتراعت  -91
بتصنيؼ النزالء طبقًا لما نصت عميو  مع كونيـ غير مدانيف، وقد إلتزمت دولة الكويت

حيث يتـ تصنيؼ النزالء  الداخمية،والئحتو  26/1962مواد قانوف تنظيـ السجوف رقـ 
 فئتيف:إلى 

 (: الفئػػػػة )أ

تياطيًا )الموقوفيف( والمحكـو عمييـ بالحبس البسيط ويمحؽ بيـ مف وتشمؿ المحبوسيف اح
 مدني.تنفذ عمييـ التزامات بطريؽ اإلكراه البدني والمحبوسيف في ديف 

 الفئػػػػة )ب(:

ويتـ تقسيـ النزالء  وتشمؿ المحكـو عمييـ بالحبس مع الشغؿ ولكؿ فئة أماكف خاصة.
مف كؿ فئة مف الفئتيف المشار إلييما إلى درجات حسب سنيـ وسوابقيـ ونوع جرائميـ 

 لئلصبلح.ومدد عقوباتيـ ومف حيث تشابو أحواليـ االجتماعية والثقافية وقابميتيـ 
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أعد قطاع المؤسسات اإلصبلحية وتنفيذ األحكاـ تصنيؼ نموذجي لممؤسسات العقابية و 
 نوردىا بالتالي: واإلصبلحية

 الفئػػػة )أ(:

بيـ  البسيط ويمحؽوتشمؿ المحبوسيف احتياطيًا )الموقوفيف( والمحكـو عمييـ بالحبس 
مف تنفذ عمييـ التزامات بطريؽ اإلكراه البدني والمحبوسيف في ديف مدني باستثناء 

 اب.باإلرىقضايا المخدرات سواء التعاطي أو االتجار أو الجمب والقضايا المتعمقة 

 الفئػػػة )ب(:

وتشمؿ المحكـو عمييـ بالحبس مع الشغؿ باستثناء المحكوميف بقضايا المخدرات 
 باإلرىاب.بأنواعيا والقضايا المتعمقة 

 الفئػػػة )ج(:

باستثناء تعاطي وتشمؿ المحكـو عمييـ بالحبس والموقوفيف بقضايا المخدرات 
صحية  أف تنشأ ليـ مراكز، حيث أف المحكوميف بقضايا التعاطي يجب المخدرات

 .لمتعافي مف تعاطي المخدرات

 الفئػػػة )د(:

حيث يجب أف  المتطرؼ،وتشمؿ المحكوميف والموقوفيف في قضايا اإلرىاب والفكر 
 الوسطي.يخضع ىؤالء النزالء لبرنامج المناصحة وتعزيز الفكر 

 الفئػػػة )ىػ(:

 باإلعداـ.وتشمؿ النزالء المحكوميف 

 الفئػػػة )و(:
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حيث يتـ  سنة،تشمؿ النزالء المييئيف لئلفراج والذيف تبقى مف محكوميتيـ أقؿ مف و 
التعامؿ معيـ بالتعاوف مع إدارة الرعاية البلحقة وباقي مؤسسات الدولة لتييئتيـ لبلندماج 

وضماف أف يعامؿ المتيميف معاممة تتفؽ مع كونيـ غير مدانيف  مع العالـ الخارجي
المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو "( مف الدستور عمى أف 34)المادة حيث نصت  مكفوؿ،

، ويحظر انات الضرورية لممارسة حؽ الدفاعفي محاكمة قانونية تؤمف لو فييا الضم
 ."يذاء المتيـ جسمانيًا أو معنوياً إ

 

 (:46التوصية )

تـ وقؼ العمؿ بقانوف البصمة الوراثية بموجب حكـ المحكمة الدستورية بدولة -90
( مف 11و) (8)( و4( و)2القاضي بعدـ دستورية المواد ) 5/17/2717الكويت 

رتباط ىذه المواد المقضي إلباقي مواد القانوف ، وبسقوط 2775لسنة  (78القانوف رقـ )
 .فيو بعدـ دستوريتيا ارتباط لزـو ال انفصاـ

 

 (:48التوصية )

تعترؼ بو الدولة لجميع ستخراج الوثائؽ المدنية بكافة أنواعيا تعد حقًا ثابتًا إ-92
األشخاص الموجوديف عمى أراضييا وال تمنع أي فرد مف الحصوؿ عميو وىي تعتبر 
إحدى الوسائؿ التي مف خبلليا تحمي الدولة األسرة. وتستخرج شيادات الميبلد والوفاة 

في شأف تنظيـ قيد المواليد والوفيات ويتـ إصدار  36/1969بناًء عمى القانوف رقـ 
يا بالقرار حررات الزواج والمصادقة عمييما طبقًا لؤلوضاع المنصوص عميوتوثيؽ م

وثائق الرسمية التي تم ال عدد الجدول أدناه يوضححيث ، 142/2772الوزاري رقـ 
 إصدارىا:
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 8102خالل عام 

  0181 عقىد زواج

  711 شهادات طالق 

 شهادة 17 مراجعة 

  0372 شهادة ميالد

  807 شهادة وفاة 

 8010 حصر وراثة 

 0101 تىثيقات 

 1018 تصديقات

 

 (:51التوصية )

مف الميثاؽ العربي 24( مف المادة 5، 1وجب اإلشارة إلى أف أحكاـ الفقرتيف )-93
 :لحقوؽ اإلنساف تنص عمى أنو " لكؿ مواطف الحؽ في

 .حرية الممارسة السياسية -
 .حرية تكويف الجمعيات مع اآلخريف واالنضماـ إلييا  -

 :وعميو فإف الرد عمى تمؾ التوصية ينقسـ إلى شقيف

 :الشق األول المتعمق بممارسة الحياة السياسية

أقر الدستور الكويتي والقوانيف ذات الصمة الحقوؽ السياسية لمجميع وال سيما  قدف-94
اقتراعًا وترشيحًا عمى أساس االقتراع العاـ المتساوي  -حؽ االشتراؾ في االنتخابات 
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 1962لسنة  35قد نظـ القانوف رقـ  وامو، في الحكـ وفي إدارة الشؤوف العـ واإلسيا
( منو 1في شأف االنتخابات مجمس األمة وتعديبلتو حؽ االنتخاب حيث نصت المادة )

سنة ميبلدية كاممة حؽ االنتخاب ويستثنى مف  21لكؿ كويتي بالغ مف العمر " عمى أف 
( 6عشروف سنة ميبلدية وفقًا لحكـ المادة )ذلؾ المتجنس الذي لـ تمض عمى تجنيسو 

بقانوف الجنسية الكويتية ويشترط لممرأة  1959لسنة  15مف المرسـو األميري رقـ 
 ".الترشيح واالنتخابات وااللتزاـ بالقواعد واألحكاـ المعتمدة في الشريعة اإلسبلمية

ى حقوقو عمى كؿ ناخب أف يتول"( مف ذات القانوف عمى أنو 4ونصت المادة )-95
( منو عمى 33ونصت المادة ) "،االنتخابية بنفسو في الدائرة االنتخابية التي بيا موطنو

 ."يجري االنتخاب باالقتراع السري"أف 

ولما كاف المجتمع الكويتي قائـ عمى العدؿ والحرية والمساواة والتراحـ بيف -96
دارة المواطنيف كافة دوف تمييز وىذه المساواة تشمؿ الحؽ في  االشتراؾ في الحكومة وا 

الشؤوف العامة كما أف المشرع الكويتي قد نظـ حؽ كؿ فرد في انتخاب مف يمثمو في 
 .مجمس األمة وذلؾ بموجب االقتراع السري المباشر

 

 (: 57التوصية )

( مف الدستور الكويتي في عضو مجمس األمة "أف يكوف 82اشترطت المادة )-97
( سالفة الذكر "أف 82كويتي الجنسية بصفة أصمية"، وجاء في المذكرة التفسيرية لممادة )

والوطني بالتجنس، أمر وارد في الدساتير  –أو األصيؿ  –التفريؽ بيف الوطني األصمي 
ية، وىو تفريؽ تحدده أغمبية الدساتير بعدد معيف عامة في شأف ممارسة الحقوؽ السياس

مف السنيف تعتبر فترة تمريف عمى الوالء لمجنسية الجديدة، كما أف فيو ضمانات لمدولة 
 أثبتت التجارب العممية ضرورتيا". 
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يتوافؽ مع مبدأ ؽ المتجنس في الترشيح واالنتخاب وعميو فإف ىذا التأجيؿ لح-98
أعبله فضبل عما تتطمبو ىذه الممارسات مف اندماج  التجنيس عمى النحو المبيف

المتجنس في مكونات الحياة لممجتمع عمى مختمؼ صورىا وعميو تكوف ىذه الفترة 
 .تجنس الحؽ في الممارسات السياسيةالزمنية التي افترضيا المشرع معقولة قبؿ منح الم

 

 :(54التوصية )

السيادة التي تصدر عف الحكومة الكويتية تعتبر الجنسية الكويتية عمؿ مف أعماؿ -99
باعتبارىا سمطة حكـ ال سمطة إدارة، لتعمقيا أصبًل بالوظيفة الحكومية ولكونيا تتسـ 
بطابع سياسي أممتو اعتبارات خاصة تتعمؽ بكياف الدولة العميا وبأحواليا االجتماعية 

ف لمجنسية قانونًا عمى واالقتصادية المتطورة بغية المحافظة عمى كيانيا في الداخؿ، فكا
 رأس التشريعات التي أصدرىا المشرع الكويتي.

( الخاص بالجنسية الكويتية وتعديبلتو وحسب 1959لسنة  15أف القانوف رقـ )-177
، فيو الذي يرسـ ما أفصحت عنو مذكرتو التفسيرية يعتبر مف أىـ القوانيف وأبعدىا أثراً 

، فقانوف الجنسية مقـو مف أىـ مقومات البمد ، ويميز بيف المواطف واألجنبيحدود الوطف
 العامة المعترؼ بيا في قوانيف اإللتزاـ بالمبادئ، مع عيت فيو المبلبسات المحميةوقد رو 

المتحضرة واتخذ القانوف سالؼ الذكر نيج رابطة الدـ في منح  دوؿالجنسية في ال
 الجنسية بصفة أصمية ثـ أخذ برابطة اإلقميـ في بعض الحاالت. 

( منو عمى منح الجنسية الكويتية لمف 3وقد نص القانوف المشار إليو في المادة )-171
أو لـ تثبت نسبتو  –ولد في الكويت أو في الخارج مف أـ كويتية وكاف مجيوؿ األب 

ألبيو قانونًا، كما تمنح الجنسية الكويتية لكؿ مف ولد ألبويف مجيوليف، وأعتبر المشرع 
لكويت ما لـ يثبت العكس. وبالتالي يكتسب الولد الجنسية عف )المقيط( مولودًا في ا

 طريؽ أمو الكويتية في تمؾ الحاالت بما يسمى بحؽ الدـ الفرعي.
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المعدؿ  177/1987كذلؾ تـ إضافة الفقرة )ثانيًا( لممادة الخامسة بالقانوف رقـ -172
والتي تمنح أوالد المرأة الكويتية المتزوجة مف  15/1959لقانوف الجنسية الكويتي رقـ 

أجنبي الجنسية الكويتية إذا تـ تطميقيا طبلقًا بائنًا أو إذا توفى عنيا زوجيا، أو إذا كاف 
 أسيرًا.

 "،الجنسية الكويتية يحددىا القانوف"( مف الدستور عمى أف 27كما تنص المادة )-173
 حدود القانوف. وال يجوز إسقاط الجنسية أو سحبيا إال في

 

 (:56التوصية )

ال يتـ إال وفؽ القانوف، فبل يكوف ألسباب سياسية وغيره  سحب الجنسية إف-174
نما أو تكوف قد منحت بغير حؽ بناء عمى  يكوف ألسباب تمس المصمحة العميا لمدولة، وا 

غش أو أقواؿ كاذبة أو شيادات غير صحيحة، أو إذا حكـ عمى مف منحت لو خبلؿ 
في جريمة مخمة بالشرؼ واألمانة، وسحب  وات مف منحو الجنسية الكويتيةعشر سن

رقـ  الجنسية عمى النحو السالؼ ذكره نظمو قانوف الجنسية الصادر بالمرسـو
  ب(. مكرر 21، مكرراً  21، 13تعديبلتو، المواد )و  1959 /15

                  عممًا بأف السمطة التشريعية في الببلد ىي الجية المختصة في سف   -175
التشريعات، أما وزارة الداخمية، فيي الجية التي تمثؿ السمطة التنفيذية، فتقوـ بتنفيذ ما 

 يسف مف تشريعات دوف مخالفتيا.

 

 (:58التوصية )

مف دستور دولة الكويت  (19المادة )أف حؽ الممكية الفردية مكفوؿ بموجب نص -176
وىذا األصؿ العاـ مكفوؿ لجميع مواطني دولة الكويت، وفقًا لممادة األولي مف المرسوـ 

، أما فيما يتعمؽ باستمرار االحتفاظ بالممكية العقارية ألبناء 1979لسنة  74بقانوف رقـ 
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مف الكويتية المتزوجة مف أجنبي )غير كويتي( والتي آلت إلييـ عف طريؽ الميراث 
 والديتيـ فإف ىذا األمر يختمؼ تباعًا الختبلؼ جنسية الزوج.

فإف كاف أبناء الكويتية المتزوجة بأجنبي مف أحد أبناء دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ -177
 56، 1975لسنة  33الخميج العربية فإنو يعامؿ معاممة الكويتييف وفقًا لمقوانيف أرقاـ 

 .1979لسنة 

أة الكويتية مف زوج ينتمي لجنسية أحد الدوؿ العربية فإنو أما إذا كاف أبناء المر -178
يجوز لمعربي  1979( لسنة 74( مف المرسـو بقانوف رقـ )3طبقًا لنص المادة رقـ )

المنتمي بجنسيتو إلى بمد عربي أف يكتسب ممكية عقار واحد في أحد المناطؽ السكنية 
وفي غير  المقررة بيذا القانوف. إذا صدر مرسـو بمنحو ىذا الحؽ وذلؾ وفقًا لبلشتراطات

الحاالت المنصوص عمييا أعبله فإنو ال يحؽ ألبناء الكويتية المتزوجة مف أجنبي حؽ 
 تممؾ العقارات في دولة الكويت.

 

 (:61التوصية )

بتنظيـ اإلعبلـ اإللكتروني  2716( لسنة 8( مف القانوف رقـ )8نفيد بأف المادة )-179
قد اشترطت في طالب الترخيص توافر شروط معينة ممثمة في أف يكوف عمر طالب 

عدـ سابقة الحكـ عميو بعقوبة جناية مع عاما وكامؿ األىمية،  21الترخيص ال يقؿ عف 
سـ الموقع أو إاعتباره، وتحديد  لـ يكف قد رد إليو أو جريمة مخمة بالشرؼ أو األمانة ما

الوسيمة اإلعبلمية واشترطت فيو أال يكوف مخالفا لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة أو 
مطابقا أو مماثبل السـ موقع آخر، وأف يكوف ىناؾ مقر معمـو خاص بالنشاط، وتعييف 

توافر فيو ذات الشروط السابؽ مدير مسئوؿ لمموقع أو الوسيمة اإلعبلمية اإللكترونية ت
( مف قانوف تنظيـ اإلعبلـ اإللكتروني، 9ذكرىا في طالب الترخيص عمبل بالمادة )

يداع كفالة مالية قدرىا خمسمائة دينار كويتي   .وا 
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وحيث أف الوزارة ترى أف كافة الشروط سالفة الذكر ىي شروط تنظيمية بؿ -117
منيا قيدا عمى تأسيس المواقع والوسائؿ  وضرورية لمزاولة النشاط وال يعد أي شرط

  .اإلعبلمية اإللكترونية

 

 (:67التوصية )

تسعى دولة الكويت إلى تعزيز تمتع األفراد بالحؽ في حرية األعبلـ وحرية الرأي -111
والتعبير وحرية البحث العممي، وكذلؾ مف خبلؿ العديد مف القوانيف والقرارات المتمثمة 

 في اآلتي:

في شأف  2716( لسنة 8ينظـ النشر اإللكتروني القانوف رقـ ) اإللكتروني:النشر   -
( لسنة 177تنظيـ اإلعبلـ اإللكتروني والئحتو التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـ )

( مادة عمى المواقع والوسائؿ 27، وتسرى أحكاـ ىذه البلئحة التي تضمنت )2716
ـ قانوف تنظيـ اإلعبلـ ومف ضمنيا النشر اإلعبلمية اإللكترونية المحددة بأحكا

 اإللكتروني، ووكاالت األنباء اإللكترونية والصحافة اإللكترونية والخدمات اإلخبارية
والمواقع والوسائؿ والخدمات اإلعبلمية واإلعبلنات التجارية اإللكترونية والمواقع 

 عة.والقنوات الفضائية المرئية والمسمو   اإللكترونية لمصحؼ الورقية

القانوف عمى أف " يعتبر اإلعبلـ اإللكتروني أحد  ( مف2وقد نصت المادة )-112
عبلمية في الدولة، وحرية استخدامو مكفولة لمجميع وفقًا ألحكاـ مكونات المنظومة اإل

ىذا القانوف وال رقابة مسبقة عمى ما يتـ تداولو مف محتوى عبر المواقع والوسائؿ 
  اإلعبلمية اإللكترونية".

تتولى الدولة رعاية المواقع والوسائؿ  ( والتي تنص عمى أف "3وقد أكدت المادة )-113
والعامميف فييا وتوفير التسييبلت  اإلعبلمية اإللكترونية الخاضعة ألحكاـ ىذا القانوف

البلزمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطر لئلعبلـ اإللكتروني وفقًا لما تضمنتو البلئحة 
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( مف البلئحة التنفيذية بخصوص رعاية الدولة 4ذا القانوف. وما جاء بالمادة )التنفيذية لي
 البلزمة لمواكبةلممواقع والوسائؿ اإلعبلمية اإللكترونية وتقديـ الدعـ وتوفير التسييبلت 

 التطور التكنولوجي ومنيا عمى األخص الدعـ العممي والفني.

( لسنة 3ات والنشر القانوف رقـ )ينظـ العمؿ في مجاؿ المطبوع :المطبوعات والنشر -
في شأف المطبوعات والنشر والئحتو التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـ  2776

بإصدار الئحة قواعد  2717( لسنة 22، والقرار الوزاري رقـ )2776( لسنة 52)
 ونظاـ رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة.

( لسنة 61اإلعبلـ المرئي بدولة الكويت القانوف رقـ ): ينظـ عمؿ اإلعالم المرئي  -
( 134والئحتو التنفيذية بشأف اإلعبلـ المرئي والمسموع، والقرار الوزاري رقـ ) 2777
بشأف شروط ترخيص ضوابط عمؿ المراسميف والمكاتب اإلعبلمية  2713لسنة 

ادتيف الخاص بتعديؿ الم 2718( لسنة 165داخؿ دولة الكويت، والقرار رقـ )
( بالبلئحة التنفيذية لقانوف اإلعبلـ المرئي والمسموع بشأف المكاتب 23،22)

 اإلعبلمية األجنبية.

وتـ تشكيؿ فريؽ عمؿ بوزارة اإلعبلـ مختص بدراسة قوانيف اإلعبلـ والعمؿ -114
اإلعبلمي بدولة الكويت لتكوف ىذه القوانيف دائمًا مواكبة لتطور الوسائؿ اإلعبلمية 

مع التوصيات الدولية بيذا الشأف، وبما ال يتعارض مف أحكاـ ومواد الدستور ومنسجمة 
 الكويتي ذات الصمة.

 

 (:65التوصية )

 فيما يتعمؽ بشروط انعقاد الزواج فإنو طبقًا لقانوف األحواؿ الشخصية -115
( أنو يشترط النعقاد الزواج أف يكوف 12-8تضمنت المواد رقـ ) 1984لسنة  51رقـ 

باأللفاظ التي تفيد  شفاىوبناء عمى إيجاب مف ولي الزوجة وقبوؿ الزوج ويكوف اإليجاب 
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معناه أو يكوف بيف الغائبيف بالكتابة، وفي حاؿ تعذر النطؽ والكتابة يكوف باإلشارة 
 المفيمة.

تجدر اإلشارة إلى أف قانوف األحواؿ الشخصية بدولة الكويت قد منح الزوجة و -116
عدة آليات لمتأكد مف كفاءة الرجؿ وتناسب سف الزواج ومبلءمتو ليا وذلؾ طبقًا لنص 

يشترط في لزـو الزواج أف يكوف الرجؿ كفئًا لممرأة "والتي نصت عمى أنو  (34)المادة 
، كما نصت "ف المرأة وولييا عند فوات الكفاءةوقت العقد، ويثبت حؽ الفسخ لكؿ م

التناسب في السف بيف الزوجيف يعتبر حقًا لمزوجة "مف ذات القانوف عمى أنو  36المادة 
كؿ ذلؾ باإلضافة إلى تطمب المشرع الكويتي أخيرًا إجراء فحص طبي لممقبميف  "،وحدىا

 عضوية والنفسية.عمى الزواج لمتثبت مف خمو كبل الطرفيف مف موانع الزواج ال

وقد أشترط القانوف رضاء المرأة عند انعقاد الزواج، وذلؾ ما تضمنو قانوف -117
( باشتراط موافقة الولي 29، 28في المواد رقـ ) 1969لسنة  61األحواؿ الشخصية رقـ 

والمولى عمييا في زواج البكر، أما الثيب أو مف بمغت الخمسة والعشريف فالرأي ليا 
 العقد بنفسيا بؿ عف طريؽ ولييا. ولكف ال تباشر

يمانًا مف المشرع الكويتي بضرورة عدـ عقد الزواج ما لـ يبمغ السف القانونية ا  و -118
 1969لسنة  61( مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ 26الموجبة لمزواج جاءت المادة )

رة، ويتـ يمنع توثيؽ عقد الزواج أو المصادقة عميو ما لـ تتـ الفتاة الخامسة عش"بأف 
، والعمة مف ذلؾ وفؽ الشريعة اإلسبلمية أف "الفتي السابعة عشرة مف العمر وقت التوثيؽ
 بموغ سف الزواج ىو عبلقة انتياء الصغر.

وجديرًا بالذكر أف دولة الكويت لـ تسجؿ أية حاالت زواج لممرأة خبلؿ عاـ -119
 سنة ميبلدية كاممة. 15لمف لـ تبمغ مف العمر  2715
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 (:   67التوصية )

ىناؾ لمكافحة العنؼ األسري، دولة الكويت بتبني استراتيجية  اىتماـ في إطار-071
دراستو مف أجؿ األمة الكويتي، وجاري  بمجمسمنظور في لجنة المرأة  مشروع قانوف

 في القريب العاجؿ.اعتماده 

ار الوزاري رقـ عمى القر  وني لحمية النساء واالطفاؿ وبناءالقان لئلطاراما بالنسبة -121
 تـ الخاص بالييكؿ التنظيمي لممجمس األعمى لشؤوف االسرة، 2719/أ( لسنة 45)

 وتندرج تحتيااستحداث ادارة مراكز الحماية وىي تعنى بحماية المرأة والطفؿ مف العنؼ 
 بيذا الشأف. متخصصةاقساـ 

قوة  في تدريب أعضاء اىتماماكما أولت دولة الكويت ممثمة بوزارة الداخمية -122
مف خبلؿ عدة مجاالت مثؿ  اإلنساف،ثقافة حقوؽ مفاىيـ ومبادي و  حوؿ الشرطة،

مكافحة اإلتجار بالبشر والحماية الجنائية لمعبلقات األسرية والحماية الجنائية لممناطؽ 
 .وحماية الطفؿ العمالية

 دولة الكويتمت أقاومف ضمف استراتيجية دولة الكويت لمكافحة العنؼ األسرى، -123
اآلثار الضارة ورش العمؿ المتخصصة لتوعية الجميور بالمؤتمرات والدورات و العديد مف 

 لمعنؼ عمى األطفاؿ، وىي كالتالي:

تـ إقامة مؤتمر الكويت اإلقميمي األوؿ لحماية األطفاؿ مف مخاطر وسائؿ    -
   .23/3/2717 – 21التواصؿ االجتماعي الذي عقد خبلؿ الفترة مف 

 كما تقيـ برامج متخصصة في كيفية توفير بيئة آمنة مف العنؼ. -

لتثقيؼ الجميور باآلثار الضارة  2716تـ تشكيؿ فريؽ األمف المجتمعي في سنة  -
 لمعنؼ عمى األطفاؿ.
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المشاركة بحمقات نقاشية وورش عمؿ تحت عنواف "أسبوع ثقافة البلعنؼ" بالتعاوف  -
ؿ بوزارة الصحة ومركز دراسات وأبحاث المرأة مع المجنة الوطنية العميا لحماية الطف

 في كمية العمـو االجتماعية بجامعة الكويت.

وىو أحد  2717 ع )برنامج مثمر الوطني( في أبريؿأقامت وزارة الداخمية مشرو  -
البرامج المشتركة بيف خمس جيات حكومية ومف ضمنيا وزارة الداخمية، ويتضمف 
البرنامج العديد مف األنشطة والمشاريع التي تستيدؼ العنؼ في المدارس، حيث يتـ 
استثمار وقت فراغ الطمبة بأنشطة ومشاريع تربوية تكسب الطمبة ميارات اإلقناع والحوار 

 ونبذ العنؼ.

امت الوزارة خبلؿ السنوات الثبلث الماضية العديد مف الحمبلت األمنية التوعوية أق -
 لتثقيؼ الجميور استيدفت مف خبلليا شريحة المراىقيف وخاصة طمبة المدارس.

شاركت الوزارة في العديد مف الندوات في مراكز تنمية المجتمع لتوعية األسر بأىمية  -
رس القيـ النبيمة في نفوسيـ وحمايتيـ مف االنحراؼ، تنشئة األبناء التنشئة الصحيحة وغ

وذلؾ بالتنسيؽ والتعاوف مع المؤسسات التربوية واالجتماعية وغيرىا مف المؤسسات 
 الحكومية واألىمية التي ليا عبلقة في ىذا المجاؿ.

 

 (:68التوصية )

، حيث تـ المعنفات  إليواءالمجمس االعمى لشئوف االسرة انشاء مركز فنر اعتمد -124
 لو وفقًا لمييكؿ التنظيمياعتماد إدارة متخصصو داخؿ األمانة العامة لممجمس األعمى 

ج تحتيا اقساـ ادارة مراكز الحماية وىي تعنى بحماية المرأة والطفؿ مف العنؼ وتندر 
وجاري حاليا التنسيؽ مع الجيات ذات العبلقة واالختصاص ، متخصصة بيذا الشأف
ؿ عمى توقيع بروتوكوؿ واقامة شراكات ليكوف المركز ذو جاىزية لتشغيؿ المركز والعم
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عالية وموظفيف متخصصيف وعمى قدر عالي مف الكفاءة حتى يتمكف المركز مف القياـ 
  االسري:حاالت التصدع  يوضح الجول أدناه، بدوره الصحيح

 اجمالي العدد اناث / ذكور الجية المحولة السنة

 1 ذكر فريؽ حماية الطفؿ 2714

 فريؽ حماية الطفؿ 2715

مدير ادارة حماية 
 االحداث

 مستشفى االميري

 ذكور 2اناث ،  2

 اناث 2

 ذكر

7 

 فريؽ حماية الطفؿ 2716

لممباحث  العامةاالدارة 
 الجنائي

 انثى ذكور، 2

 اناث 2

5 

 فريؽ حماية الطفؿ 2717

لممباحث  العامةاالدارة 
 الجنائي

 اناث 8ذكور ،  5

 ذكور ، انثى 3

17 

 1 انثى فريؽ حماية الطفؿ 2718

 1 ذكر فريؽ حماية الطفؿ 2719

 

 (:71التوصية )

في شأف  1984لسنة  51إف مسألة الوالية عمى األبناء طبقًا ألحكاـ القانوف رقـ -125
( حيث نصت عمى أف يخضع لموالية 212-278) حواؿ الشخصية قد نظمتيا المواداأل
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أف يبمغا شرعا، أو يتما الخامسة عشرة مف العمر،  عمى النفس الصغير والصغيرة إلى
عاقميف، وتكوف الوالية عمى النفس لؤلب، ثـ لمجد العاصب، ثـ لمعاصب بنفسو حسب 
ترتيب اإلرث، بشرط أف يكوف محرما، كما تضمف التنصيص عمى أنو مع مراعاة أحكاـ 

وتربيتو،  الحضانة يقـو الولي عمى النفس باإلشراؼ عمى شئوف المحضوف وحفظو،
 وتعميمو وأعداده إعدادا صالحا.

عممًا بأف دولة الكويت وفقًا لما جاء بنص المادة الثانية أف الشريعة اإلسبلمية -126
مصدر رئيسي لمتشريع، كما أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، إلى أف ىذه 

نصت كذلؾ عمى أف  المادة لـ تقؼ عند حد النص عمى أف "ديف الدولة اإلسبلـ"، بؿ
مصدر رئيسي لمتشريع، وعمى ذلؾ فإنو  -بمعنى الفقو اإلسبلمي  -الشريعة اإلسبلمية 

 أف المشرع الكويتي يقع عمى عاتقو االلتزاـ باألحكاـ الشرعية. يتبيف

 

 :(77التوصية )

بشأف العمؿ في  6/2717إف مصطمح )الكفيؿ( لـ يرد في نصوص القانوف رقـ -127
األىمي وال في القرارات الصادرة بشأنو، وأف المصطمح القانوني المستخدـ ىو القطاع 

 )صاحب العمؿ(.

وقد صدر عف الييئة عددًا مف القرارات التي تيدؼ الى سحب سمطة صاحب -128
 -القرارات: العمؿ عف العامؿ، ومف ىذه 

 عمؿ.في شأف اصدار الحة قواعد واجراءات منح اإلذف بال 552/2718القرار رقـ  -
 بشأف عدد ساعات العمؿ في األماكف المكشوفة. 535/2715القرار رقـ  -
 بشأف تحريـ السخرة في العمؿ. 271/2711القرار رقـ  -
بشأف شروط انتقاؿ األيدي العاممة مف صاحب العمؿ الى  842/2715القرار رقـ  -

 .1724/2716آخر والقرار المعدؿ لو برقـ 
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 .68/2715لمنزلية رقـ باإلضافة إلى صدور قانوف العمالة ا -

كما تـ اعداد مشروع لنظاـ الربط اآللي مع الدوؿ المصدرة لمعمالة وذلؾ مف أجؿ -129
استقداـ العمالة وفقا لمقوانيف واألحكاـ والتشريعات السائدة في البمديف، وذلؾ لمحد مف 

النظاـ عممية االتجار بالبشر حيث يتـ استقداـ العمالة وفقا لضوابط معينة مف خبلؿ 
اآللي، مما يحفظ حؽ العامؿ وصاحب العمؿ ويسيـ في زيادة العمالة المدربة والمميزة 
والقادرة عمى االنتاج في كافة المجاالت وبالتالي القضاء عمى العمالة اليامشية. وجاري 

توسع اآلف تنفيذ مشروع تجريبي مع احدى الدوؿ المرسمة لمعمالة لتقييـ نتائجو تمييدا لم
 ذه مع الدوؿ األخرى.في تنفي

 

 (:74التوصية )

إف دولة الكويت مف أوائؿ الدوؿ التي اىتمت بالعمالة المنزلية ورعايتيا ودعميـ -137
والمحافظة عمييـ وعمى حقوقيـ حيث قامت بإنشاء )إدارة العمالة المنزلية( تتولى 

وعمميـ لدى االىتماـ والرعاية لمعمالة المنزلية مف لحظة وصوليـ إلى دولة الكويت 
أصحاب العمؿ والحفاظ عمى حقوقيـ حتى مغادرتيـ الببلد وعودتيـ إلى أوطانيـ، وقد 
أصدرت دولة الكويت العديد مف القوانيف والتشريعات والقرارات الوزارية لتنظيـ عمؿ 

 ( بشأف العمالة المنزلية.68/2715العمالة المنزلية وكاف آخرىا القانوف رقـ )

وفيما يتعمؽ بالقياـ بمزيد مف التنظيـ لعمؿ العماؿ المنزلييف واعتماد تشريعات -131
محددة لحماية حقوقيـ ومقاضاة مستخدمي العنؼ ضدىـ وضماف حقوؽ المياجريف 
منيـ ... فإف المشرع الكويتي مراعاة منو ىذه العمالة ولكونيا تشكؿ نسبة كبيرة مف 

في شأف  2715لسنة  68اصدر القانوف رقـ  العمالة األجنبية في دولة الكويت فقد
العمالة المنزلية بيدؼ سد النقص التشريعي المتعمؽ بتنظيـ تمؾ العمالة وتناوؿ ىذا 
القانوف التزامات صاحب العمؿ ومكتب االستقداـ كما نظـ حقوؽ ىذه العمالة مف أجر 
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ي توقع عمى وساعات العمؿ واإلجازات ومكافأة نياية الخدمة كما نظـ الجزاءات الت
وىما صاحب العمؿ صاحب العمؿ وكيفية حؿ المنازعات التي تنشأ بيف طرفي العقد 

، أما بشأف مقاضاة مرتكبي العنؼ ضدىـ فقد تضمف قانوف الجزاء والعامؿ المنزلي
في الباب األوؿ مف الكتاب الثالث منو النص في المواد مف  16/1967الكويتي رقـ 

 كافة الجرائـ الواقعة عمى األفراد .( عمى تجريـ 173( حتى )149)

تتولى إدارة العمالة المنزلية رصد ظروؼ عمؿ العمالة المنزلية وما قد يتعرض و -132
لو العامؿ المنزلي مف مشاكؿ أثناء مباشرة عممو، باعتبار ىذا العمؿ مف أىـ 
 اختصاصات إدارة العمالة المنزلية، وقد تـ تخصيص فريؽ عمؿ بقسـ التفتيش يتولى
الرصد والمتابعة ألي مخالفات أو انتياكات يتعرض ليا العامؿ المنزلي بكافة الطرؽ 
ومنيا وسائؿ التواصؿ االجتماعي ويتـ تتبعيا والعمؿ عمى حميا فورًا واتخاذ اإلجراءات 

بشأف العمالة  2715( لسنة 68القانونية البلزمة بشأنيا وفؽ أحكاـ القانوف رقـ )
 المنزلية.

ت إدارة العمالة المنزلية بوضع أكثر مف آلية لمتبميغ عف حاالت اإلساءة كما قام -133
 -طريؽ: التي يتعرض ليا العامؿ المنزلي وذلؾ عف 

 .التبميغ عف طريؽ سفارة العامؿ المنزلي 

 .البريد اإللكتروني الخاص باإلدارة 

 .رقـ الياتؼ المخصص لتمقي الشكاوى 

الداخمية  قامت وزارةأف العمالة المنزلية ( بش68/2715بعد صدور القانوف رقـ )-134
 -أثيوبي  -فمبيني  -المغة السيبلنية  –أردو  - )عربيلغات  7 وترجمتو إلىبطباعتو 
ونشره لتوعية كؿ مف العمالة المنزلية وأصحاب العمؿ ومكاتب  إنجميزي( -فرنسي 
 المنزلية. استقداـ العمالةوشركات 
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 6بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف العمؿ رقـ  2716 لسنة 32صدر القانوف رقـ  كما-135 
-142-147-138، حيث قاـ بتغميط العقوبات المتعمقة بالمواد رقـ )2717لسنة 
 ( بعقوبات تستيدؼ التضييؽ عمى أصحاب العمؿ غير الممتزميف في القانوف146

عرضوا ويشكؿ واقعًا جديدًا بالنسبة لعماؿ عامبلت المنازؿ تبلفيا لبلنتياكات التي قد يت
  ليا عند العمؿ.

جيود دولة الكويت الرامية إلى تعزيز الحماية الضرورية لمعمالة الوافدة، ومف باب -136
وزارة الداخمية وعدد مف الجيات ذات الصمة،  العاممة بمشاركةركزت الييئة العامة لمقوى 

عمى اصدار العديد مف القوانيف المعنية بتنظيـ مكتب تشغيؿ الخدـ الخصوصييف ومف 
والتراخيص القانونية المنظمة ليذا العمؿ، وشروط العقد وغير مف القوانيف  حكميـ،في 

 المنظمة نوردىا بالتالي:

 ( في شأف تنظيـ مكاتب تشغيؿ الخدـ 47/1992صدور المرسـو بقانوف رقـ )
في حكميـ والئحتو التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـ  الخصوصييف ومف

( مف القانوف رقـ 2( الذي تكفؿ بحماية العمالة المنزلية في المادة )617/1992)
( في شأف تنظيـ مكاتب تشغيؿ الخدـ الخصوصييف ومف في 47/1992)

حكميـ، حظرت عمى المرخص لو والعامميف لدية تقاضي اي مبمغ مف العامؿ 
كـ بينت المادة  .نزلي مقابؿ تشغيمو لدي صاحب العمؿ او استبقائو لديةالم

الثالثة العقوبة التي يعاقب بيا المكتب المخالؼ والتي تصؿ الى السجف واغبلؽ 
 .المكتب بصفة نيائية

 ( لسنة 617( مف القرار الوزاري رقـ )6أكدت المادة )عمى ذات  1992
ت التي يتـ فييا الغاء الترخيص ( منو الحاال11الموضوع وحددت المادة )

بمزاولة ىذا النشاط منيا إذا تقاضى المرخص لو مف العامؿ المنزلي اي مقابؿ 
 .نظير استقدامو او تشغيمو
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  بتنظيـ قواعد واجراءات الحصوؿ عمى  1182/2717صدر القرار الوزاري رقـ
 ترخيص مكاتب الخدـ الخصوصييف ومف في حكميـ حيث تضمف ىذا القرار مف
االجراءات ما يضمف الحماية الكاممة لمعمالة المنزلية مف االستغبلؿ ومكافحة 
االتجار بيـ ومنو الحظر عمى المرخص لو بإنشاء ىذه المكاتب بتقاضي اي 

 .مبالغ مف العامؿ المنزلي مقابؿ تشغيمو لدي المخدـو

داـ المشار اليو تـ اعداد عقد استق 47/1992وفي ضوء احكاـ القانوف رقـ -137
لعامؿ المنزلي( لمعمالة  -المكتب  -وتشغيؿ جديد ثبلثي االطراؼ )صاحب العمؿ 

لية وبدء العمؿ بو في المنزلية وتـ تعميمو عمى جميع مكاتب استقداـ العمالة المنز 
كتوفير سكف  حقوؽىـ ما يميز العقد الجديد ىو تمتع العامؿ بعدة أو ، 1/17/2776

بالمستشفيات الحكومية والتعويض عف اصابة مناسب مع اطعامو وكسوتو وعبلجو 
العمؿ وعدـ تشغيمو لطرؼ ثالث او تشغيمو لغير الغرض المخصص الستقدامو وعدـ 
االحتفاظ بالجواز مف قبؿ الكفيؿ مع استحقاقو تذكرة سفر لقضاء اجازة لمدة شيريف 

يا ساعات يوم 8مدفوعة االجر بعد انقضاء مدة عمؿ سنتيف ، وتحديد ساعات العمؿ 
اسبوعية ، وقد الزمت وزارة الداخمية ممثمة في االدارة العامة لميجرة  اضافة الى يـو راحة

الكفبلء ومكاتب استقداـ العمالة المنزلية بضرورة ارساؿ صورة مف عقد العمؿ لمعامؿ 
المنزلي، كما طمبت مف وزارة الخارجية التعميـ عمى بعثاتنا الكويتية بالدوؿ المصدرة 

منزلية بضرورة تمكيف العامؿ المنزلي مف االطبلع عمى عقد العمؿ قبؿ التوقيع لمعمالة ال
عميو وذلؾ حيف مراجعة العامؿ لمبعثة الكويتية لمحصوؿ عمى سمة الدخوؿ وقد ىدفت 
حكومة دولة الكويت مف ىذا االجراء اف يكوف العامؿ المنزلي عمى عمـ تاـ بكافة حقوقو 

 .لؾ العمـ بالظروؼ التي يعمؿ فيياوااللتزامات المفروضة عميو وكذ
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 (:76التوصية )

( حرية تكويف الجمعيات والنقابات عمى 43كفؿ الدستور الكويتي في المادة )-138
أسس وطنية وبوسائؿ سممية مكفولة وفقًا لمشروط األوضاع التي يبينيا القانوف، وال 

باإلضافة إلى صدور قانوف يجوز إجبار أحد عمى االنضماـ إلى أية جمعية أو نقابة 
 .1962المدني في وقت مبكر في عاـ  ينظـ عمؿ مؤسسات المجتمع

كـ قامت دولة الكويت بجيود حثيثة مف أجؿ تسييؿ إجراءات إشيار جمعيات -139
بتفويض وزارة الشئوف  2774لسنة  186مجمس وزراء رقـ النفع العاـ وفقًا لقرار 

المدني حيث تـ إلغاء القيد المفروض مف قبؿ االجتماعية إلشيار مؤسسات المجتمع 
مجمس الوزراء و الذي كاف يحظر إشيار جمعيات نفع عاـ جديدة إال بقرار يصدر عنو 
،وتـ تفويض وزارة الشئوف االجتماعية إلشيار مؤسسات المجتمع المدني و تشكيؿ لجنة 

ـ جديدة ،  لمتابعة إشيار جمعيات نفع عا 2776لسنة  (186بالقرار الوزاري رقـ )
( جمعية 136ىا حتى تاريخو )حيث تـ إشيار عدد مف الجمعيات المتنوعة بمغ عدد

 ، ما بيف جمعيات خاصة بالشباب و المرأة وذوي اإلعاقة وجمعيات اجتماعية.أىمية

كما تقدـ الوزارة دعـ لمجمعيات لممشاركة في مؤتمرات خارج الببلد بمغ عددىا -147
د.ؾ(، وايمانا 11278خصصات السفر لتمؾ المؤتمرات )( مؤتمر وبمغ اجمالي م16)

مؤتمرات داخمية لجمعيات 8مف الدولة بأىمية تفعيؿ دور الجمعيات فقد دعمت إقامة 
 د.ؾ(.199557مختمفة بمغ اجمالي التكمفة )

 

 (:78التوصية )

أية قيود في الحاالت التي تمجأ فييا  2717لسنة  6لـ يضع قانوف العمؿ رقـ  -141
العمالة إلى ممارسة حقوقيـ في اإلضراب باعتباره أحد وسائؿ الضغط عمى أصحاب 
العمؿ لمحصوؿ عمى الحقوؽ العمالية، استناًدا إلى القاعدة القانونية القائمة بأف األصؿ 
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 6وقد حرص المشرع الكويتي مف خبلؿ صياغة قانوف العمؿ  رقـ  .في األشياء اإلباحة
ت التي يتـ مف خبلليا فض منازعات العمؿ بيف العمالة عمى بياف اآلليا 2717لسنة 

وأصحاب العمؿ حيث رسـ طريًقا تستطيع العمالة المجوء إليو لمبت في كافة الحقوؽ 
التي يطالبوف بيا مف خبلؿ تطبيؽ أحكاـ الفصؿ الثالث مف القانوف المذكور )المواد مف 

العمؿ الجماعية حيث مف القانوف( وتمثؿ ذلؾ في النظر بمنازعات 132حتى  123
أتاح لمعمالة المفاوضة المباشرة حوؿ أية أسباب مرتبطة بالعمؿ أو بشروط العمؿ، كما 
أتاح المجوء إلى آلية العمؿ مف خبلؿ لجاف التوفيؽ، وصواًل في نياية المطاؼ إلى 
تشكيؿ ىيئة تحكيـ، والتي جعؿ القانوف لحكـ ىذه الييئة التحكيمية قوة األحكاـ الصادرة 
عف محكمة االستئناؼ، وىو ما يعني استيداؼ توفير كؿ الوسائؿ القانونية لمعمالة في 
الحصوؿ عمى حقوقيـ المشروعة، وقد مارست الييئة العامة لمقوى العاممة دورىا الذي 
حدده بالقانوف عبر اإلدارة المعنية في فض بعض النزاعات التي قامت بيف العماؿ 

صحاب العمؿ بصورة الئقة كفمت لمعمالة الحصوؿ عمى القائميف عمى اإلضراب وبيف أ
حقوقيا، وفي اإلطار العاـ الذي يحكـ العبلقة بيف أصحاب العمؿ والعمالة والتي تتمثؿ 

 في تطبيؽ أحكاـ قانوف العمؿ سالؼ البياف.

 

 (:81التوصية )

مف قبؿ مجمس االمة ومف ثـ تـ  2719تـ اقرار قانوف الصحة النفسية في سنة  -142
بيدؼ تطبيؽ القانوف  2719تشكيؿ المجنة التنفيذية مف قبؿ وزارة الصحة في اكتوبر 

مف اعضاء مف وزارة  التنفيذية تتكوفوالمجنة  ،ما يمكف أسرعوتسييؿ العمؿ بو في 
 ،حقوؽ االنسافب المجتمع المدني المعنية نظماتالصحة ووزارة العدؿ والداخمية وم

حقوؽ المرضى المصابيف باضطرابات عمى ظ احففي الوييدؼ القانوف بشكؿ عاـ عمى 
الدخوؿ والخروج مف  ليؤالء واجراءات نفسية وتنظيـ الية تقديـ الخدمات النفسية
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)مرفؽ لكـ  عر يحفظ لممريض حقو ويحمي المجتممؤسسات الصحة النفسية في اطا
 .نسخة مف قانوف الصحة النفسية(

 

 (:87التوصية )

في  الخدمات الصحية في الكويت تقدـ لكافة المواطنيف والمقيميف في الكويت بما-143
الخدمات الصحية الطارئة وكؿ قانونية، عمى سبيؿ المثاؿ ذلؾ المقيميف بصورة غير 

متطمباتيا مف ادوات، اجيزة طبية تقدـ لمجميع، في حيف اف الخدمات الصحية الغير 
وفئة المقيميف بصورة غير  لممواطنيف تقدـ مجاناالطارئة او زيارات العيادات الخارجية 

 كويتييفدوالر امريكي( لغير ال 33كويتية بما يعادؿ دنانير  17وبقيمة رمزية ) قانونية
ىناؾ خدمات اخرى غير طارئة ، ؿ االدوية وزيارة الطبيب المختصوىذه القيمة تشم
الخدمات الصحية  استغبلؿو  استخداـمحدده وذلؾ لضماف عدـ سوء تخضع لمعايير 

 .وخصوصا في اإلجراءات الغير عبلجية كالتجميمية والترميمية

 

 (: 84التوصية )

العديد مف المزايا المقدمة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة كفؿ القانوف المذكور أعبله -144
"تسري أحكاـ ىذا القانوف عمى ذوي اإلعاقة مف الكويتييف كما  (2) لممادة رقـ فوفقاً 

تسري عمى أبناء الكويتية مف غير كويتي وذلؾ في حدود الرعاية الصحية والتعميمية 
تقرر سرياف بعض أحكامو  والحقوؽ الوظيفية الواردة في ىذا القانوف ويجوز لمييئة أف

عمى ذوي اإلعاقة مف غير الكويتييف وفقًا لمشروط والضوابط التي تراىا بعد موافقة 
 ."المجمس األعمى

"يعامؿ الشخص ذو اإلعاقة غير الكويتي مف أـ كويتية  (3) ذ اشارت المادة رقـإ-145
ة وفقا لمقانوف رقـ منذ ميبلده معاممة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر مف وزير الداخمي
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الخاص  1959لسنة  15بتعديؿ بعض أحكاـ المرسـو األميري رقـ  2777لسنة  21
 .ةبقانوف الجنسية الكويتي

"يعطي الشخص ذو اإلعاقة بطاقة إعاقة تكفؿ لو  (46)وجاء في المادة رقـ -146
بط التي التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في ىذا القانوف، وذلؾ طبقا لمشروط والضوا

يصدر بيا قرار مف الييئة، ووفقا لمشيادة الصادرة مف المجنة الفنية المختصة مع تحديد 
 لة".انات في الجيات الرسمية في الدو نوع اإلعاقة عمى قاعدة البي

ونذكر بيذا الصدد منح االشخاص ذوي االعاقة الغير مواطنيف والمقيميف بصورة -714
 :غير قانونية الخدمات التالية

  تمنح المرأة الكويتية المتزوجة مف غير  8/2717مف القانوف رقـ  35وفقا لممادة
كويتي وترعى ولدا أو زوجًا ذا إعاقة شديدة سكنًا بمواصفات خاصة بغرض 

 .االنتفاع بو
  اصدار شيادة اإلعاقة اذ يتـ وفقا ليا مراجعة جمعيات النفع العاـ المدعومة مف

عانة المرضى باإلضافة الى بيت الزكاة الكويتي قبؿ الحكومة الكويتية كصندوؽ ا
 .لمحصوؿ عمى المساعدات المالية واألجيزة التعويضية البلزمة

  صندوؽ إعانة المرضى( لئلعاقات  –اصدار كتاب لمف ييمو األمر )بيت الزكاة
 .والشديدةالمتوسطة 

 استخراج لوحة مرور لسيارة المخصصة لتنقبلت الشخص ذي اإلعاقة. 
  بتخفيؼ ساعات العمؿ لؤلـ إذا كانت كويتية وترعى ولدًا أو زوجًا مف التوصية

ذوي اإلعاقة المتوسطة أو الشديدة بواقع ساعتيف يوميًا مدفوعة األجر وذلؾ وفقًا 
 .لمشروط والضوابط التي يصدر بيا قرار مف الييئة

 دفع الرسـو الدراسية لمطالب ذي اإلعاقة الغير كويتي إذا كانت األـ كويتية. 
 توفير خدمات الرعاية األيوائية بدور الرعاية االجتماعية. 
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  االلتحاؽ بورش التأىيؿ الميني بإدارة التأىيؿ الميني في الييئة العامة لذوي
 .اإلعاقة

 

 (:86التوصية )

بشأف حقوؽ األشخاص ذوي  8/2717( مف القانوف رقـ 14لما كانت المادة ) -148
الجيات الحكومية واألىمية والقطاع النفطي التي  اإلعاقة، قد نصت عمى أنو: " تمتـز

تستخدـ خمسيف عامبًل كويتيًا عمى األقؿ باستخداـ نسبة مف األشخاص ذوي اإلعاقة 
"، وباإلشارة إلى الخ777لعامميف الكويتييف لدييا% مف ا4المؤىميف مينيًا ال تقؿ عف 

: " ألزمت جيات ( مف القانوف سالؼ البياف، والتي نصت عمى أنو15نص المادة )
العمؿ المختمفة بتحديد الميف والوظائؼ الشاغرة لؤلشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا 

 ".لتخصصاتيـ

فقد قامت الييئة العامة لمقوى العاممة باتخاذ اإلجراءات لتفعيؿ أحكاـ القانوف -149
المشار إليو بمخاطبة الييئة العامة لشئوف ذوي االعاقة بشأف وضع رؤية مشتركة بيف 
الييئتيف لتطبيؽ مواد القانوف المذكورة أعبله، بشأف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، كما 

  :تـ اتخاذ عدة إجراءات أخرى في ىذا اإلطار، وذلؾ عمى النحو التالي

أواًل: قامت الييئة العامة لمقوى العاممة بحصر جميع الشركات الُممزمة بتنفيذ احكاـ 
  8/2717مف القانوف رقـ  14المادة 

مف  14ثانيًا: تـ مخاطبة الشركات والتنبيو عمييـ بضرورة االلتزاـ بما جاء بنص المادة 
 .8/2717القانوف رقـ 

ثالثًا: قامت الييئة العامة لمقوى العاممة وتحت رعايتيا بالتعاوف مف الييئة العامة لشئوف 
  :التاليذوي اإلعاقة بعمؿ )بوثات توعوية لممعاقيف وأولياء أمورىـ( عمى النحو 

    (360) واستمر لمدة يوماف، بمجمع 2718فبراير  4عقد البوث االوؿ بتاريخ 
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   Get mall واستمر لمدة يوماف، بمجمع 2718فبراير7عقد البوث الثاني بتاريخ 

كاف اليدؼ مف ىذه البوثات توعوية المعاقيف وأولياء أمورىـ مف أجؿ توظيفيـ في 
مف القانوف، حيث تـ خبلؿ ىذه الفعاليات  14لمادة الشركات التي ينطبؽ عمييا حكـ ا

  .تسميـ ذوي االعاقة االستمارات الخاصة بالتوظيؼ

مف  14رابعًا: تـ إعداد نموذج إقرار وتعيد لمشركات المخاطبة بموجب احكاـ المادة 
  .وذلؾ إللزاـ الشركات بتوظيؼ ذوي االعاقة المتقدميف لدييـ 8/2717القانوف رقـ 

شركة  53لجدير بالذكر باف الييئة قد تمقت إفادات لنحو ما يربو عمى ومف ا-157
بالموافقة عمى تعييف األشخاص ذوي اإلعاقة وفقًا ألحكاـ القانوف، كما أف الييئة الزالت 

( مف القانوف رقـ 15( و)14تباشر اإلجراءات التي مف شأنيا وضع نص المادتيف )
  .موضع التطبيؽ 8/2717

 

 (:88التوصية )

إف المفيـو الجديد لمحو األّمية ليس محو األّمية األبجدية فحسب، بؿ ىو القدر  -151
البلـز لرفع المستوى الثقافي واالجتماعي لؤلّمييف بما يجعميـ أكثر قدرة عمى اإلسياـ في 
النيوض بأنفسيـ ومجتمعيـ ولمواجية متطمبات الحياة، وقد حددت دولة الكويت أىداؼ 

  :الكبار في الكويت وىي كالتالي محو األمية وتعميـ

 تعميـ الدارسيف األّمييف مبادئ القراءة والكتابة وبعض مبادئ الحساب والعمـو. 
  مساعدة َمف يرغب مف الدارسيف في الحصوؿ عمى الشيادات الدراسية المتوسطة

 .والثانوية
 ـ تنظيـ السمـ التعميمي المسائي لممراحؿ الدراسية الذي يكوف في إطار التعمي

 .النظامي



68 
 

بالتعميـ منذ القدـ وىو يعد مسؤولية  اىتمتالكويت دولة والجدير بالذكر إف -152
وطنية وواجب إنساني لرفع المستوى الثقافي في المجتمع، كما نشير إلى أف التعميـ متاح 

وقانوف  1981لسنة  8لمجميع لمف يرغب وفؽ مواد الدستور وقانوف محو األمية رقـ 
 حصائيةاإل ، نوضحاألميةالذي يسمح لغير الكويتييف بااللتحاؽ بمحو  2713لسنة  89
لمعام الدراسي أعداد الممتحقين في مراكز محو االمية من الرجال والنساء  ادناه

7108/7109: 

 
 إحصائية تعميم محو األمية )رجال(

 

 

 

 

 إحصائية تعميم محو األمية )نساء(

 

 

 

 

 

 

 إجمالي الرجال

غير  قانونيةمقيم بصورة غير  كويتي
 كويتي

 المجموع

7844 751 0077 9766 

 إجمالي النساء 

غير  مقيم بصوره غير قانونية كويتي 
 كويتي 

 المجموع

5449 905 0687 8150 
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 (: 91التوصية )

تعد المرأة شريؾ أساسي لمنيوض في تنمية الدولة فقد حفظ الدستور الكويتي -153
فالتعميـ حقيا فالعدؿ والمساواة مف الركائز األساسية التي بني عمييا الدستور الكويتي 

لمجميع ليس لجنس معيف، والبند المذكور في وثيقة المرحمة الثانوية بخصوص 
المتعممات المتزوجات ليس الئحة وييدؼ لحفظ وصيانة المرأة وخصوصيتيا االجتماعية 

 .والنفسية وحفاظا عمى سبلمتيا وصحتيا

كما نشير إلى أف التطور الثقافي والفكري والوعي االجتماعي والمدني بيف -154
أصبحت حاالت زواج لدى المتعممات في المدارس قميمة بدولة الكويت، حيث المجتمع 

جدا فأصبح ىذه البند غير فعاؿ فقد ذكر مع وجود الحدث وانتيى مع انعدامو، وسنيا 
النفسية واالجتماعية بعد  عاة الخصائصبالماضي يعتبر تمييز ايجابي لممرأة لمرا

في طور إعداد وتطوير الوثائؽ لمتعميمية منيا  دولة الكويتكما نؤكد عمى أف  ،زواجيا
 .وثيقة المرحمة الثانوية

 

 (:90التوصية )

التي شاركت في عممية  تـ تعميـ التوصيات والمبلحظات عمى األجيزة المعنية-155
إلى جانب أف ىذا التقرير حظي  االستعراض اماـ لجنة الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف،

 بتغطية إعبلمية واسعة بدولة الكويت.

 

 (:97التوصية )

بادرت دولة الكويت متمثمة في وزارة العدؿ في اتخاذ إجراءات ناجزه لمحفاظ عمى -156 
مجنة العميا لحقوؽ اإلنساف وتسمية أعضائيا، وتشكيؿ حقوؽ اإلنساف فقامت بتشكيؿ ال

صدار نظاميا الداخمي، بموجب قرارات معالي وزير العدؿ أرقاـ   174أمانتيا العامة وا 
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، وقد صدر 2778لسنة  361، 2778لسنة  367، 2778لسنة  169، 2778لسنة 
مى إعادة ، متضمنًا النص في مادتو األولى ع2712لسنة  65قرار وزارة العدؿ رقـ 

تشكيؿ المجنة العميا لحقوؽ اإلنساف، واستكماال لجيود حكومة دولة الكويت مف جيودًا، 
حيث تبنت الحكومة عرض مشروع القانوف بديواف حقوؽ اإلنساف، ويأتي ىذا األمر 
إيمانًا منيا بأىمية الدور المنوط بو لديواف حقوؽ اإلنساف داخؿ المجتمع الكويتي، وعميو 

 بإنشاء الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف. 2715لسنة  67رقـ  صدر القانوف

بشأف الديواف  2715لسنة  67وتجدر اإلشارة إلى ما يتسـ بو القانوف رقـ -157
الوطني لحقوؽ األنساف مف طبيعة قانونية خاصة، ففي حيف يعد الديواف بمثابة جية 

إدارية أو حكومية وفقًا لممفيـو وطنية رسمية مستقمة لحقوؽ اإلنساف، إال أنو ليس بجية 
القانوني السائد، كما أنو ليس أيضًا مف قبيؿ منظمات المجتمع المدني، لذا يمكف القوؿ 
بأف الوصؼ القانوني األمثؿ لديواف حقوؽ اإلنساف، ىو اعتباره جيازًا وطنيًا دائما يعنى 

حقوؽ اإلنساف  بحقوؽ وحريات اإلنساف، تدعـ وتكمؿ وتنسؽ نظـ وجيود تعزيز وحماية
 عمى الصعيديف الوطني والدولي.

 

 (:95التوصية )

تولى اعداد ىذا التقرير المجنة المعنية بالتحضير واعداد تقارير دولة الكويت  -158
اماـ المنظمات الدولية ذات العبلقة بحقوؽ االنساف، حيث تترأس وزارة الخارجية ىذه 

كومية )وزارة الشؤوف االجتماعية المجنة وتضـ في عضويتيا عدد مف المؤسسات الح
والعمؿ، وزارة الداخمية، وزارة العدؿ، وزارة التربية، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة 
األوقاؼ، الييئة العامة لشؤوف ذوي اإلعاقة، األمانة العامة لممجمس األعمى لمتخطيط 

ة العامة لمقوى العاممة، والتنمية، الجياز المركزي لممقيميف بطريقة غير قانونية، الييئ
 .لجنة شؤوف المرأة التابعة لمجمس الوزراء(
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كما حرصت المجنة المعنية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني سواء مف -159
خبلؿ عقد اجتماعات او دعوتيا لممشاركة في اعماؿ الورشة التعريفية حوؿ احكاـ 
الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف، ويعكس ىذا التقرير مجيود دولة الكويت في الوفاء 

صكوؾ واالتفاقيات الدولية ذات الصمة بالتزاماتيا الناشئة بموجب انضماميا الى ال
و بموجب الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف الذي تمت المصادقة عميو أبحقوؽ االنساف 

، حيث نستعرض في ىذا التقرير كافة التدابير والسياسيات التي قطعتيا 2713في عاـ 
واالجتماعية  دولة الكويت لتحقيؽ االعماؿ الكامؿ لمحقوؽ السياسية والمدنية واالقتصادية

    والثقافية.

إف ما سبؽ عرضو يعد استكمااًل إلنجازات دولة الكويت في مجاؿ حقوؽ  -167
يمانًا مف دولة  ،ئي وحتى تاريخ تسميـ ىذا التقريراإلنساف منذ تقديـ تقريرىا األوؿ المبد وا 

الكويت بأف مسيرة تعزيز حقوؽ اإلنساف بدأىا قائد اإلنسانية صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي ركز عمى احتراـ وتعزيز حقوؽ 

تؤكد احتراميا لمميثاؽ العربي لحقوؽ  اإلنساف بدولة الكويت. وعميو، فأف دولة الكويت
مزيدًا مف  الستحداثمواثيؽ حقوؽ اإلنساف اإلقميمية والدولية األخرى، وسعييا اإلنساف و 

 الصمة بمجاالت حقوؽ اإلنساف. والخطط ذاتوالمشاريع والبرامج  االستراتيجيات
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 :رفقاتالم -

المنظمات غير الحكومية والبعثات احصائيات بالزيارات التي أجرتيا عدد مف  -1
 : ومنيا لمسجوف المعتمدة بدولة الكويت الدبموماسية

 جمعية حقوؽ االنساف الكويتية. - 

 المجنة الدولية لمصميب األحمر. -

 الييئات الدبموماسية المعتمدة بدولة الكويت. -

 في شأف الصحة النفسية. 2719لسنة  14قانوف رقـ  -2

 أحكاـ البلئحة التنفيذية لقانوف الصحة النفسية. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


