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 المقدمة
 
في إطار سياسة ونيج دولة الكويت المتواصؿ في تعزيز وحماية حقوؽ  -1
نساف  وايمانا في دور جامعة الدوؿ العربية وأجيزتيا الفنية المتعددة لتطوير اال

 االليات الوطنية وبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بمسائؿ حقوؽ االنساف.
( مف الميثاؽ 48تقدـ دولة الكويت تقريرىا األوؿ تماشيا مع احكاـ المادة ) -2

واالسترشادية التي تتناوؿ العربي لحقوؽ االنساف  والذي اعد وفؽ المبادئ التوجييية 
شكؿ ومحتوى التقارير التي تقدميا الدوؿ لمجنة حقوؽ االنساف العربية )لجنة 

 الميثاؽ(.
 

 منيجية اعداد التقرير:
تولى اعداد ىذا التقرير لجنة لتحضير واعداد التقارير الخاصة لدولة الكويت  -3

وزارة الخارجية ىذه اماـ األجيزة الدولية ذات الصمة بحقوؽ االنساف  حيث تترأس 
المجنة وتضـ في عضويتيا عدد مف المؤسسات الحكومية )وزارة الشؤوف االجتماعية 
والعمؿ  وزارة الداخمية  وزارة العدؿ  وزارة التربية  النيابة العامة  وزارة الصحة  وزارة 
األوقاؼ  الييئة العامة لشؤوف ذوي اإلعاقة  األمانة العامة لممجمس االعمى 

ط والتنمية  الجياز المركزي لممقيميف بصورة غير قانونية  الييئة العامة لمتخطي
 لمقوى العاممة  لجنة شؤوف المرأة التابعة لمجمس الوزراء(.

تـ عقد ورشة تعريفية حوؿ تنفيذ احكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف بالتعاوف  -4
المدني لحضور مع لجنة حقوؽ االنساف العربية  حيث تـ دعوة منظمات المجتمع 

 اعماؿ ىذه الورشة.
كما حرصت المجنة المعنية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني سواء مف  -5

خبلؿ عقد اجتماعات او دعوتيا لممشاركة في اعماؿ الورشة التعريفية حوؿ احكاـ 
الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف  ويعكس ىذا التقرير مجيود دولة الكويت في الوفاء 

ا الناشئة بموجب انضماميا الى الصكوؾ واالتفاقيات الدولية ذات الصمة بالتزاماتي
بحقوؽ االنساف او بموجب الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف الذي تمت المصادقة 
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  حيث نستعرض في ىذا التقرير كافة التدابير والسياسيات 2013عميو في عاـ 
ؽ السياسية والمدنية التي قطعتيا دولة الكويت لتحقيؽ االعماؿ الكامؿ لمحقو 

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
 

 الجزء األول
 

 المؤشرات السكانية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية:
 األراضي والسكان-
 عرض خطي العربي بيف لمخميج الغربية الشمالية الزاوية في الكويت دولة تقع-6

 شرقًا °  48.30 `- ° 46.30شمااًل وخطي طوؿ ` °  30.06` -°  28.30
 الجنوب مف السعودية والمممكة العربيةالغربي   والشماؿ الشماؿ مف العراؽ ويحدىا
 منفذا تعد موقعيا بحكـ وىي العربي الخميج مف الشرؽ يحدىا كماالغربي   والجنوب
وتبمغ   .بعيد أمد منذ تجارية أىمية أكسبيا مماالعربية   الجزيرة لشماؿ شرؽ طبيعياً 
 .كيمومتر مربع 17,818الكويت  دولة مساحة

 المؤشرات السكانية:
  2015عاـ 30,87 نحو الكويتييف إلى إجمالي السكاف  السكافنسبة تبمغ -7

ويرجع ذلؾ بشكؿ أساسي إلى التزايد المستمر في عمميات االستقداـ لمعمالة الوافدة 
ؿ الوافديف نحو مميوف نسمة بينما يمث 1.29وذوييـ حيث يمثؿ الكويتييف منيـ نحو 

% كمتوسط 3.32مميوف نسمة. بمغ معدؿ النمو السكاني لدولة الكويت نحو  2.89
  وقد حققت دولة الكويت تقدمًا ممحوظا عمى مؤشر التنمية 2014-2010لمفترة 

دولة  186بيف دوؿ العالـ والبالغ عددىـ  54البشرية حيث تقدمت مف المركز 
 .48ز إلى المرك 2015شمميـ التقرير عاـ 
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 المؤشرات االقتصادية:
( رفع معدالت 2019/2020-2015/2016تستيدؼ الخطة اإلنمائية لمسنوات )-8

النمو االقتصادي بما يفوؽ معدالت نمو السكاف  وبما يحسف مف ترتيب االقتصاد 
الكويتي  وبما يعزز مف تنمية الطبقة الوسطى ويرفع مف الدخؿ الحقيقي لمفرد 

 ومستوى معيشتو.
 المؤشرات الثقافية:      

سبلمية وثقافة شبة الجزيرة العربية  كما -9 تستند الثقافة الكويتية لمقومات عربية وا 
أكبر األثر في جعؿ المجتمع الكويتي متفتًحا كاف لطبيعة الموقع الجغرافي لمدولة 

 متقببًل لمثقافات المحيطة بو.
وتمتمؾ الكويت مقومات ثقافية متعددة  حيث ترعى الدولة إصدار عدد مف -10

مجمة العربي  بخبلؼ تأسيس صرٍح كالثقافية المؤثرة في الثقافة العربية  المجبلت
ة. كما يعد المسػرح نشاطًا فنيًا بارزًا مقارنة ثقافٍي كبير  يتمثؿ في المكتبة الوطني

بالنشاط السينمائي  كما تتعدد المتاحؼ والمعارض العممية والثقافية والفنية الحكومية 
جانب اختيار دولة الكويت  إلىوالخاصة المعنية باألنشطة التراثية والمعاصرة  

 .2016عاصمة لمثقافة اإلسبلمية لعاـ 
مي  تشيد الدولة حريات واسعة وحركة نشطة إلصدار الصعيد اإلعبل وعمى-11

وتتمثل أىم الصحؼ والمجبلت الخاصة  بخبلؼ نشاط وكالة األنباء الحكومية. 
 مؤشرات الثقافة واإلعالم فيما يمي:

 ( عاـ 10تستيدؼ الخطة اإلنمائية زيادة عدد الميرجانات الفنية والثقافية مف )
  وزيادة عدد معارض الفنوف 2019/2020( ميرجاف عاـ 17إلى ) 2013

( معرض  وكذلؾ زيادة عدد دور 40( إلى )26التشكيمية الداخمية والخارجية مف )
 ( دور عرض خبلؿ نفس الفترة.15( إلى )6العرض المسرحي مف)

 ( مف )( 20( إلى )19زيادة عدد المحطات والقنوات الفضائية )إذاعة + تمفزيوف
 .2019/2020قناة عاـ 
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 :شرات االجتماعيةالمؤ        
دولة الكويت مف الدوؿ المتقدمة مف حيث المؤشرات االجتماعية  وذلؾ  تعد-12

 عمى النحو التالي:
 

 الصحة: 
التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية المجانية كحؽ مف حقوؽ اإلنساف كما -13

ؿ في جميع مراحميا  وتقدـ الخدمات الصحية تقدـ بشك الكويتي نص عمييا الدستور 
عادؿ ومتساٍو لجميع األفراد )مواطنيف ومقيميف  كبار السف واألطفاؿ وذوي 

 االحتياجات الخاصة  المرأة  الشباب  العماؿ  إلخ(.
 التعميم: 

اىتمت دولة الكويت بالحؽ في التعميـ بشكؿ كبير  وىو مجاني منذ عاـ -14
لزامي في  1965 المرحمتيف في جميع مراحمو مف رياض األطفاؿ حتى الجامعة  وا 

االبتدائية والمتوسطة. ويبلحظ ارتفاع ىيكؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ العاـ  حيث بمغت 
 % مف إجمالي اإلنفاؽ الحكومي.9.5التعميـ العاـ حوالي  اعتمادات

%(  كما نجحت 100بمغت نسبة االلتحاؽ في المدارس االبتدائية والمتوسطة )-15
%(  كما اىتمت 3)اقؿ مف نسبة  2014دولة الكويت في محو األمية لتبمغ عاـ 

ذوي اإلعاقة مف خبلؿ توفير كافة الخدمات التعميمية  مع دمج  األشخاصبتعميـ 
 بعض الحاالت في التعميـ العاـ أو عف طريؽ إنشاء مدارس خاصة بيـ.

 :الرعاية والتنمية االجتماعية 
نمية المواطف اىتمت دولة الكويت بنظـ الرعاية والتنمية االجتماعية  بيدؼ ت-16

الكويتي وتطويره  وجعمو منتجًا اجتماعيًا واقتصاديًا  ومنذ الستينات بدأت تتبمور 
بدولة الكويت مبلمح منظومة أو شبكة متكاممة لؤلماف االجتماعي تضـ تشكيمة 
متنوعة مف النظـ واآلليات والمؤسسات والخبرات التي تكفؿ وتدعـ جوانب التمكيف 

لممواطف الكويتي  وتوفر تمؾ الشبكة مظبلت متنوعة مف االقتصادي واالجتماعي 
الحماية والرعاية االجتماعية لممستحقيف مف فئات المجتمع بيدؼ وقايتيـ مف الفقر 
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وتمكينيـ مف تحقيؽ أفضؿ مستوى معيشي ممكف والتخفيؼ مف اآلثار السمبية 
 .لمتغيرات االقتصادية واالجتماعية

 
 :قوق اإلنسان في دولة الكويتاإلطار السياسي العام لح-     
دولة عربية مستقمة ذات سيادة تامة  دينيا اإلسبلـ ولغتيا الرسمية المغة  الكويت-17

العربية  ونظاـ الحكـ فييا ديمقراطي  وتشير المذكرة التفسيرية لمدستور أف ىذا 
  مما النظاـ الديمقراطي الذي تـ تبنيو ُيعد وسطًا بيف النظاميف البرلماني والرئاسي

يدؿ عمى تجسيد المبادئ الديمقراطية األصيمة  ومف ىنا أخذ نظاـ الحكـ في الكويت 
وتعتبر دولة الكويت  بالمبدأ الدستوري القائـ عمى الفصؿ بيف السمطات مع تعاونيا.

عضو في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج وجامعة الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر 
 . اإلسبلمي ومنظمة األمـ المتحدة

أفرد الدستور الكويتي لموضوع السمطات بابًا خاصًا يتألؼ مف خمسة  كما-18
فصوؿ  حيث أشار في البداية إلى أف السمطة التشريعية يتوالىا األمير ومجمس األمة 
وفقًا لمدستور  والسمطة التنفيذية يتوالىا األمير ومجمس الوزراء والوزراء  والسمطة 

حدد الفصل الثاني من  وقدسـ األمير في حدود الدستور. القضائية تتوالىا المحاكـ با
 الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة باآلتي:

عفائو مف منصبو.  )أ( يتولى سمطاتو بواسطة وزرائو وتعيينو لرئيس مجمس الوزراء وا 
 .)ب( ىو القائد األعمى لمقوات المسمحة

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

 )د( يعيف الموظفيف المدنييف والعسكرييف والممثميف السياسييف لدى الدوؿ األجنبية. 
 
 لما سبق ىناك اختصاصات أخرى لألمير ترتبط بالسمطات وىي:  باإلضافة-19    
 ير ومجمس األمة الذي مف الدستور يتوالىا األم 79: حسب المادة السمطة التشريعية

يتألؼ مف خمسيف عضوًا ينتخبوف بطريؽ االنتخاب العاـ السري المباشر لمدة أربع 
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سنوات وىي السمطة التي تممؾ بمقتضى الدستور إصدار التشريع  وقد حدد الفصؿ 
 الثالث مف الدستور الكويتي األحكاـ الخاصة بالسمطة التشريعية. 

 ير ومجمس الوزراء  الذي يييمف عمى مصالح الدولة يتوالىا األم :السمطة التنفيذية
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. 
 تتوالىا المحاكـ باسـ األمير ويكفؿ الدستور والقانوف مبدأ استقبلؿ  :مطة القضائيةالس

القضاء عمى أساس أف شرؼ القضاء ونزاىة القضاة وعدليـ أساس الممؾ وضماف 
لمحقوؽ والحريات  فبل سمطاف ألي جية عمى القاضي في قضائو  ويكفؿ القانوف 

لخاصة بيـ  وقد خص الدستور الكويتي استقبلؿ القضاء وضمانات القضاة واألحكاـ ا
 السمطة القضائية بما يضمف استقبلليتيا.

 
 أحكام الدستور والتشريعات ذات الصمة بحقوق اإلنسان: -
يعتبر الدستور الكويتي بمثابة المظمة السياسية والقانونية لقواعد حقوؽ اإلنساف في  -20

تية قد صدرت في فترة سبقت الكويت عامة  كما أف ىناؾ العديد مف التشريعات الكوي
صدور الدستور  وىي تشريعات حرصت عمى توفير ضمانات العدالة لئلنساف في الكويت  

  وبالنظر إلى 1960مف أبرزىا قانوف الجزاء وقانوف اإلجراءات الجزائية المذاف صدرا عاـ 
ضؿ الدستور الكويتي نجد عناية واضحة جدًا بحقوؽ اإلنساف مع السعي نحو مستقبؿ أف

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

 
 مبادئ حقوق اإلنسان التي تضمنيا الباب األول والثاني من الدستور:  أىم-21
  (.6أف الشعب مصدر السمطات والسيادة فيو لؤلمة )المادة 
  (.7العدؿ والمساواة والحرية )المادة 
  (.10و 9حماية األسرة واألمومة والطفولة ورعاية النشء )المادتاف 
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  رعاية وتوفير التأميف االجتماعي لممواطنيف في حاؿ الشيخوخة أو المرض أو العجز
 (.11عف العمؿ )المادة 

  (.13قبؿ الدولة )المادة كفالة التعميـ ورعايتو ومجانيتو مف 
 (.15حؽ في الرعاية الصحية )المادة ال 
  (.17و 16حؽ الفرد في التممؾ وحرمة األمواؿ العامة وحمايتيا )المادتاف 
 (.26 الحؽ في تولى الوظائؼ العامة )المادة 

 
 الدستور:مبادئ حقوق اإلنسان التي شمميا الباب الثالث من  أىم-22
  نسية أو سحبيا إال في حدود إسقاط الجالجنسية الكويتية يحددىا القانوف وال يجوز

 (.27القانوف )المادة 
  المساواة وعدـ التمييز بسبب الجنس أو األصؿ أو المغة أو الديف فالمواطنوف

 (.29متساووف أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات العامة )المادة 
  ( وحرية 35( وحرية االعتقاد )المادة 30الحريات والحقوؽ كالحرية الشخصية )المادة

( 37( وحرية الصحافة والطباعة والنشر )المادة 36الرأي والبحث العممي )المادة 
 وحرية الحياة.

  عدـ جواز القبض عمى إنساف أو حبسو أو تعذيبو أو تحديد إقامتو أو تقييد حريتو
 (.31واإلقامة والتنقؿ وحظر التعذيب أو المعاممة الميينة لمكرامة )المادة 

  (.32بناء عمى قانوف )المادة ال جريمة وال عقوبة إال 
  المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تؤمف فييا الضمانات الضرورية

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

 :المبادئ التي شمميا الباب الرابع من الدستور- 
والرابع والخامس األسس التي يقوـ حدد ىذا الباب في فصولو األوؿ والثاني والثالث -23

عمييا نظاـ الحكـ في الدولة  وبيف السمطات الثبلث واختصاصاتيا ووظائفيا  حيث أكد 
( منو مبدأ الفصؿ بيف السمطات  وقد عنى الفصؿ الخامس بإيراد مبادئ 50في المادة )
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أساسية ميمة خاصة بالقضاء حيث أعتبر أف نزاىة القضاء أساس الممؾ وضماف 
 محقوؽ والواجبات وأكد عمى المبادئ التالية:ل
  (.163وحصانة القضاة )المادة  القضاءمبدأ استقبلؿ 
  (.164مبدأ حؽ التقاضي )المادة 

  وىي ىيئة 1973لسنة  14كما أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانوف رقـ -24
عات قضائية تختص دوف غيرىا بتفسير النصوص الدستورية  وبالفصؿ في المناز 

المتعمقة بدستورية القوانيف والمراسيـ بقوانيف والموائح ويكوف حكـ المحكمة الدستورية 
 ممزمًا لمكافة ولسائر المحاكـ.

 
 -: اإلنساناإلطار القانوني العام لحماية وتعزيز حقوق 

بحقوق اإلنسان، من  ذات صمة واقميمية دولية مواثيقارتبطت دولة الكويت بعدة -25
 : أىميا

 فاقية الدولية بشأف القضاء عمى التفرقة العنصرية بكافة صورىا وأشكاليا.االت 
  البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ ) حقوؽ الطفؿ الدولية وبروتوكولييااتفاقية

التفاقية حقوؽ  والبروتوكوؿ االختياريبشأف اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة 
 بلؿ األطفاؿ في البغاء وفي المواد اإلباحية(.الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ واستغ

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

وحماية مؤسسات وآليات وطنية معنية بتعزيز  إنشاءحرصت دولة الكويت عمى -26
 يس تمؾ القيمة اإلنسانية العالمية: حتى تساىـ في تكر  اإلنساف حقوؽ

 .الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف 
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 التابعة لمجمس الوزراء.  لجنة شئوف المرأة 
  األمةالتابعة لمجمس  اإلنسافلجنة حقوؽ. 
 .الييئة العامة لمكافحة الفساد 
  اإلعاقةالييئة العامة لؤلشخاص ذوي. 
 .الييئة العامة لمغذاء 
 .ىيئة القوى العاممة 
 از المركزي لمعالجة أوضاع المقيميف بصورة غير قانونية.الجي 

 
 مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز حقوق اإلنسان: -

تقـو الدولة بإشيار الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العاـ وقد تـ مؤخرا وقؼ -27
( والذي كاف يحظر إشيار 863/2004)العمؿ بالبند الرابع مف قرار مجمس الوزراء رقـ 

بقرار يصدر عنو وقد بمغ عدد الجمعيات المشيرة خبلؿ إال النفع العاـ الجديدة  جمعيات
عمما بأف  .جمعية 21حوالي  2004/أ/ 100القرار رقـ  إصدارالفترة التي تمت 

 .جمعية 117مؤسسات المجتمع المدني بمغ عددىا 
 
 سبل االنتصاف المتاحة لمفرد:-

بالمجوء لممحاكـ المدنية والجنائية  فحؽ  تعطي دولة الكويت الحؽ الكامؿ لؤلفراد-28
حؽ التقاضي “: ( مف الدستور والتي نصت عمى أف 166وفقا لممادة ) التقاضي مكفوؿ

.ويحؽ مكفوؿ لمناس  ويبيف القانوف اإلجراءات واألوضاع البلزمة لممارسة ىذا الحؽ "
مجمس األمة  كما تقديـ الشكاوى لمجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف التابعة ل لؤلفراد أيضا

  بشأف إنشاء الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف 2015لسنة  67صدر مؤخرا القانوف رقـ 
( مف المادة 3)   حيث نصت الفقرةالذي ييدؼ إلى تعزيز حماية وحقوؽ اإلنساف

  اإلنسافلمديواف حؽ تمقي الشكاوي ورصد حاالت انتياكات حقوؽ السادسة عمى أف "
حالة ما يرى المجمس إحالتو منيا إلى الجيات ودراستيا وتقصي الحقا ئؽ بشأنيا وا 

رشاد مقدمي الشكوى إلى  القانونية الواجبة  اإلجراءاتالمعنية والتنسيؽ معيا ومتابعتيا  وا 
 حياليا ومساعدتيـ في اتخاذىا أو تسويتيا وحميا مع الجيات المعنية" . اإلتباع
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 :مكانة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان-
بتاريخ  84/2013الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف وقانوف الموافقة عميو رقـ  نشر-29
السنة التاسعة  1137الكويت اليوـ ممحؽ العدد  بالجريدة الرسمية 14/2/2013

 .والخمسوف
عقدت وزارة الخارجية الكويتية متمثمة بالمجنة الدائمة لمتابعة خطة التنمية دورات -30

اإلنساف  خصوصًا دوات تعريفية بشأف كؿ ما يتعمؽ بحقوؽ نو تدريبية داخمية وخارجية 
ليا دولة الكويت ومنيا الميثاؽ العربي لحقوؽ  انضمت والدولية التياآلليات اإلقميمية 

كما نظمت دولة الكويت ورشة تعريفية بأحكاـ الميثاؽ بالتعاوف مع لجنة حقوؽ  اإلنساف.
 ا أيضا منظمات المجتمع المدني.االنساف العربية )لجنة الميثاؽ(  حيث شارؾ بي

إف االتفاقيات الدولية تصبح جزء مف القانوف الوطني طالما تـ إقراراىا طبقا -31
منو. فتعد ىذه المعاىدات مصدرا مف مصادر  70لؤلحكاـ الدستورية المقررة في المادة 

 القانوف تمتـز بيا دولة الكويت كجزء ال يتجزأ مف القانوف الداخمي لمببلد. 
مف الدستور عمى أف )ال يخؿ تطبيؽ ىذا الدستور بما  177كما تضمنت المادة -32

بو الكويت مع الدوؿ والييئات الدولية مف معاىدات واتفاقيات(  كما يحرص  ارتبطت
 القضاء الوطني عمى تطبيؽ االتفاقيات الدولية حاؿ التصديؽ عمييا.

 عمى مواد الميثاؽ. لـ تتحفظ كما تجدر اإلشارة الى اف دولة الكويت -33
جميع في الموقع االلكتروني الخاص بوزارة الخارجية  لتمكيف  االولي شر التقريرنُ و-34

بداءمف االطبلع عميو المعنييف بحقوؽ اإلنساف  حيث خصص المبلحظات إف وجدت.  وا 
الييئات التعاقدية والمبلحظات التي  أماـلنشر كافة تقارير دولة الكويت ىذا الموقع أيضا 

جانب  إلىتصدرىا مثؿ ىذه الييئات بعد كؿ مناقشة  بيدؼ اطبلع الجميور عمييا 
الييئات  أماـالمحمية مناقشة تقارير الدولة عند كؿ مشاركة  اإلعبلـتغطية وسائؿ 

   ومنيا الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.التعاقدية
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 الجزء الثاني
 

 :من الميثاق( 1)المادة 
في اتخاذ إجراءات ناجزه لمحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف  حيث  بادرت دولة الكويت-53

قامت بتشكيؿ المجنة العميا لحقوؽ اإلنساف برئاسة معالي وزير العدؿ  وتسمية 
أعضائيا  وتشكيؿ أمانتيا العامة  إصدار نظاميا الداخمي  بموجب قرارات معالي 

لسنة  (360)  2008( لسنة 169  )2008( لسنة 104وزير العدؿ  أرقاـ: )
 2012لسنة  65وقد صدر قرار وزارة العدؿ رقـ  2008( لسنة 361  )2008

 متضمنا النص في مادتو األولى عمى إعادة تشكيؿ المجنة العميا لحقوؽ اإلنساف.
 

حرصًا من دولة الكويت عمى إنشاء ىيئة مستقمة تختص بحقوق اإلنسان، و -52
يوان الوطني لحقوق اإلنسان ، بشأن انشاء الد6103لسنة  26القانون رقم  فصدر

والذي تضمن العديد من النصوص التي تيدف إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزىا 
 -ومنيا اآلتي: 

     وتعزيز نشر عمى والعمؿ االنساف حقوؽ وحماية تعزيز إلى وييدؼ" (:6المادة )       
 الدولية اقياتاالتف وأحكاـ الدستور قواعد ضوء في والخاصة العامة الحريات احتراـ

 مف الثانية المادة مع يتعارض ال بما كمو والؾ الكويت  دولة قبؿ مف عمييا المصدؽ
 ميامو ممارسة في باالستقبللية ويتمتع االعتبارية  الشخصية لمديواف ويكوف. الدستور
 ."القانوف ىذا في عمييا المنصوص واختصاصاتو وأنشطتو

 3 حقوؽ انتياكات حاالت ورصد الشكاوى تمقي حؽ لمديواف" (:5بند )( 5المادة )       
حالة بشأنيا الحقائؽ وتقصي ودراستيا االنساف   إلى منيا إحالتو المجمس يرى ما وا 
رشاد ومتابعتيا  معيا والتنسيؽ المعنية الجيات  االجراءات إلى الشكوى مقدمي وا 
 الجيات مع وحميا اتسويتي أو اتخاذىا في ومساعدتيـ حياليا االتباع الواجبة القانونية
 ."المعنية

أولت دولة الكويت نشر وتعزيز المفاىيـ الخاصة بثقافة التسامح والتآخي  لقد-37
إيمانا منيا اىتماما كبيرا  واالنفتاح عمى اآلخريف عمى اختبلؼ آرائيـ ومعتقداتيـ 
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الواحد  بأف تعزيز تمؾ المفاىيـ مف شأنو أف يضمف السمـ األىمي بيف أبناء الوطف 
أجؿ ذلؾ سنت مجموعة مف القوانيف التي مف شأنيا المساىمة في نشر ثقافة  ومف

 وتجريـ خطاب الكراىية أيًا كاف مصدره وسببو. اآلخريف  التسامح والحوار مع
كما قامت الدولة بإنشاء المجنة العميا لتعزيز الوسطية والتي مف مياميا الدعوة -38

التعامؿ باعتبارىا مف أسس ديننا اإلسبلمي إلى االعتداؿ في األفكار والوسطية في 
 الحنيؼ. 

تعمؿ وزارة التربية عمى تعزيز قيـ التفاىـ والتسامح واالنفتاح عمى اآلخر  مف -39
خبلؿ دمج تمؾ المفاىيـ في المناىج الدراسية سواء في الكتب أو الخبرات واألنشطة 

والعدؿ والتسامح والمواطنة  ةالتربوية والتعميمية  خصوصا القيـ األساسية مثؿ: المساوا
عنؼ واحتراـ اآلخر  باإلضافة ألحياء األياـ ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف مثؿ والبل

 )المرأة والتسامح وغيرىا...(.
مستيدفات خطة التنمية  وحرصت دولة الكويت عمى اف تكوف مف ضمف -40

اريع لمدولة توسيع دور مؤسسات المجتمع المدني في وضع تصوراتيا في المش
الدولة ممثمة بوزير الشئوف االجتماعية والعمؿ  أطمقتالتنموية وفي ىذا السياؽ 

بادرة الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني حيث  –ووزير الدولة لمتخطيط والتنمية 
مجمس المجتمع المدني  إلنشاءاجتماعات مع ممثمي تمؾ المؤسسات  4عقدت قرابة 

في اتخاذ القرارات بشأف  إلشراكيـلنفع العاـ عف جمعيات ا يضـ في عضويتو ممثميف
مف خبلؿ البرامج واألنشطة  اإلنسافتفعيؿ دورىا التنموي نحو تعزيز ثقافة حقوؽ 

 المشتركة. 
 
  :من الميثاق( 2المادة )

إيماف دولة الكويت بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا باعتباره مف مف انطبلقا -41
بأي شكؿ مف األشكاؿ    فقد اتخذت مواقؼ الحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ فييا  

إيجابية في المحافؿ الدولية ويتمثؿ ذلؾ بتأييدىا لكافة القرارات الدولية التي تنص 
عمى حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ولقد كاف ليا دور واضح ومشرؼ في الوقوؼ 
بجانب الشعوب التي تكافح مف أجؿ الحصوؿ عمى االستقبلؿ وحقيا في التصرؼ 
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ثرواتيا ومواردىا االقتصادية   كما أكد الدستور الكويتي عمى أف الثروات في 
الطبيعية جميعيا ومواردىا كافة ممؾ لمدولة   تقـو عمى حفظيا وحسف استغبلليا   

 وبمراعاة مقتضيات أمف الدولة واقتصادىا الوطني . 
يمانا-42 فقد لببلد  افي النظاـ السياسي في اختيار بأىمية مشاركة المواطنيف  وا 

عمى أف " نظاـ الحكـ بالببلد ديمقراطي والسيادة فيو  مف الدستور 6نصت المادة 
  حيث يشترؾ المواطف بتحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ حقو "لبلمو مصدر السمطات جميعا...

بإصدار القوانيف  مجمس األمة )البرلماف( الذي يقـو والترشيح لعضويةفي االنتخاب 
 .  الدولةالتشريعية المنظمة لشؤوف 

 
   :من الميثاق( 3)المــــــادة 
ال  أصيؿحؽ  ألنيا  اإلنسافالمساواة بيف البشر مف الركائز األساسية لحقوؽ -43

وجد التمييز فيذا يعني انتقاصيا ليذا الحؽ وتقميبل مف شأنو  ومتى ماحياد عنو  
س بسبب الموف في المجتمع  مما يؤكد أيضا عمى عدـ التفرقة بيف النا وأثره اإليجابي

أو العرؽ أو الديف أو المغة أو الجنس أو أية فوارؽ أخرى. وتتجسد المساواة أماـ 
  كذلؾ في تكافؤ الفرص الوظيفية وأماـ القضاءالقانوف في الحقوؽ والواجبات 

واالنتفاع بالمرافؽ العامة  حيث يكوف لكؿ فرد حؽ التمتع بيا في حدود ما يسمح بو 
 القانوف.

دولة الكويت أولتو اىتماما  إفمؽ قيمة المساواة وعدـ التمييز نجد ومف منط-44
بالغا يفي بحقو ويجعمو مكونا أساسيا مف مكونات الحياة االجتماعية  حيث نصت 

وىـ ( مف الدستور عمى أف "الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية  29المادة )
ـ في ذلؾ بسبب الجنس أو لدى القانوف والواجبات العامة  ال تمييز بيني متساووف

  ".الديف أواألصؿ أو المغة 
الدولية بشأف  االتفاقيةانضمت إلى جانب آخر نجد أف دولة الكويت  مف-45

لسنة  33وفقا لمقانوف رقـ  1968القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري عاـ 
  مما يؤكد حرصيا عمى تطبيؽ مبادئ وقيـ حقوؽ اإلنساف في الواقع 1968
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قانوني والعممي عمى حد سواء  والتي منيا القضاء عمى التمييز العنصري بأشكالو ال
 كافة.
وتأتي منيجية دولة الكويت  في نبذ العنصرية والتمييز العنصري  إعمااًل لآلية -46

القرآنية الكريمة )يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر وأنثي وجعمناكـ شعوبًا وقبائؿ 
(. خاصة وأف 13عند اهلل أتقاكـ إف اهلل عميـ خبير( )الحجرات:لتعارفوا إف أكرمكـ 

الشريعة اإلسبلمية تعد المصدر الرئيسي لقواعد ونصوص الدستور الكويتي  بحسب 
 ( مف الدستور.2ما نصت عميو المادة رقـ)

 
المشرع الدستوري الكويتي قد استخدم صيغة  كما تجدر اإلشارة إلى أن-47

أحكامو دون أدني تفرقة بين األجناس أو األلوان واألديان تخاطب عامة لممكمفين ب
 أو حتى المغات وندلل عمى ىذا بنصوص دستورية عدة، منيا: 

 ( مف الدستور الكويتي  والتي تنص عمى " العدؿ والحرية 7المادة رقـ ) نص
 والمساواة دعامات المجتمع  والتعاوف والتراحـ  صمة وثقي بيف المواطنيف".

 ( مف الدستور  لتؤكد انتياج منظور المساواة كمبدأ عاـ  29دة رقـ )الما وجاءت
حيف نصت عمى أف " الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية وىـ متساووف لدي 

 القانوف".
إف نشر األفكار القائمة عمى العنصرية مجرمة بحكـ القانوف في دولة الكويت  -48

في شأف حماية الوحدة الوطنية   2012لسنة  19  كما صدر المرسـو بقانوف رقـ 
وقد تضمف تجريمًا لكافة صور التعبير عف الكراىية والتفرقة العنصرية أو التحريض 
عمى إتياف عمؿ مف أعماؿ العنؼ ليذا الغرض  وقد قررت مادتو األولى عمى حظر 
القياـ أو الدعوة أو الحض بأي وسيمة مف وسائؿ التعبير ]التقميدية أو المستحدثة[ 

أي فئة مف فئات المجتمع أو إثارة الفتف الطائفية أو القبمية أو  ازدراءكراىية أو  عمى
نشر األفكار الداعية إلى تفوؽ أي عرؽ أو جماعة أو لوف أو أصؿ أو مذىب ديني 
أو جنس أو نسب  أو التحريض عمى عمؿ مف أعماؿ العنؼ ليذا الغرض  أو 

إنتاج أو تداوؿ أي محتوى أو مطبوع إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو 
أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمف ما مف شأنو 
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أف يؤدي إلى ما تقدـ   كما يسري ىذا الحظر حتى لو ارتكب الفعؿ خارج إقميـ دولة 
 الكويت متى ما وقعت الجريمة كميا أو بعضيا في إقميميا. 

القضاء مف الحقوؽ الدستورية األساسية التي حرص إلى  المجوءحؽ  يعد-49
الدستور الكويتي  عمى منحيا لمناس جميعًا دونما استثناء أو تفضيؿ في ذلؾ بيف 

حؽ " ( مف الدستور عمى أف166) مقيميف  حيث تنص المادة رقـ أومواطنيف 
ذا التقاضي مكفوؿ لمناس  ويبيف القانوف اإلجراءات واألوضاع البلزمة لممارسة ى

 .الحؽ"
دولة الكويت وانطبلقا مف مبدأ المساواة وعدـ المجاؿ الصحي نجد أف  في-50

توفير الرعاية الصحية المجانية لمواطنييا  وبأسعار رمزية لغيرىـ مف  في التمييز
كما تحرص الدولة عمى تقديـ التطعيـ   خبلؿ التأميف الصحي والضماف الصحي
% مف أطفاؿ دولة 98ة الخدمات الوقائية المجاني لؤلطفاؿ حيث بمغ معدؿ تغطي

 الكويت.
 
لقد قامت دولة الكويت باتخاذ تدابير عدة تؤكد من خالليا عمى عدم التمييز  -

  بين المرأة والرجل والتي منيا:
المرأة الكويتية بمجموعة كبيرة مف الحقوؽ في كافة المجاالت التي حظيت  -51

ض األحياف ينصرؼ إلى تمتعيا ببعض األمر في بع تتفؽ مع طبيعتيا   بؿ أف 
التشريعات الكويتية عمى عدـ  المزايا األخرى التي ال يتمتع بيا الرجاؿ فقد حرصت 

بطبيعة  إال ما أرتبط منيا   المرأة في أي مجاؿ مف المجاالتالتمييز بيف الرجؿ و 
 اإلسبلمية الرجؿ والمرأة عمى حد سواء أو بالعادات والتقاليد المرئية وبقواعد الشريعة

لممرأة في العديد  وتضمنت أحكاـ القضاء إنصافًا   مصدر رئيسي لمتشريع باعتبارىا 
خبلؿ  ىـ مؤشرات تمكيف المرأة الكويتيةيوضح الجدوؿ التالي أحيث مف المجاالت 

 (.2015-2011الفترة )
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 2015 2011 المؤشر
 46.5 44.2 حصة المرأة مف المشتغميف في الحكومة

 48.6 51.1 أة مف المشتغميف في القطاع الخاصحصة المر 
 7.14 5.55 نسبة المقاعد التي تشغميا المرأة مف المناصب الوزارية

 ( 2010-2014أىم مؤشرات التعميم لممرأة الكويتية خالل الفترة) 
 2014 2010 المؤشر

 1.10 1.08 نسبة البنات إلى البنيف في التعميـ االبتدائي
 1.36 1.31 لبنيف في التعميـ الثانوينسبة البنات إلى ا

 1.65 1.64 نسبة البنات إلى البنيف في التعميـ العالي
 

معززًا مف خبلؿ جاء ( 6/2010لعمؿ في القطاع األىمي )كذلؾ نجد أف قانوف ا-52
 6تضمف قانوف العمؿ األىمي الجديد رقـ حيث  أحكامو حقوؽ المرأة وآليات حمايتيا 

مجموعة مف قواعد التمييز اإليجابي لمنساء  ومساواتيف في  حيث يعد  2010لسنة 
 ومن بين ىذه النصوص، ما يمي:األجور مع الرجؿ  

 ( 22المادة رقـ:)  ال يجوز تشغيؿ النساء ليبًل في الفترة ما بيف العاشرة مساءًا "
والسابعة صباحًا  وتستثنى مف ذلؾ المستشفيات والمصحات ودور العبلج األىمية 

 ات األخرى التي يصدر بيا قرار مف وزير الشئوف االجتماعية والعمؿوالمؤسس
عمى أف تمتـز جية العمؿ في جميع  )رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لمقوى العاممة(

الحاالت المشار إلييا في ىذه المادة بتوفير متطمبات األمف ليف مع توفير وسائؿ 
ليو...".   انتقاليف مف جية العمؿ وا 

  يحظر تشغيؿ المرأة في األعماؿ الخطرة أو الشاقة أو الضارة  (:23قـ )المادة ر "
صحًيا  كما يحظر تشغيميا في األعماؿ الضارة باألخبلؽ والتي تقـو عمى استغبلؿ 
أنوثتيا بما ال يتفؽ مع اآلداب العامة  وكذلؾ يحظر تشغيميا في الجيات التي تقدـ 

 خدماتيا لمرجاؿ فقط...".
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 ( 24المادة رقـ:)  تستحؽ المرأة العاممة الحامؿ إجازة مدفوعة األجر ال تحسب مف "
 إجازاتيا األخرى لمدة سبعيف يوما لموضع بشرط أف يتـ الوضع خبلليا. 

ويجوز لصاحب العمؿ عقب انتياء إجازة الوضع منح المرأة العاممة بناًء عمى طمبيا     
 عاية الطفولة.دوف أجر ال تزيد مدتيا عمى أربعة أشير لر  إجازة مف

وال يجوز لصاحب العمؿ إنياء خدمة العاممة أثناء تمتعيا بتمؾ اإلجازة أو انقطاعيا      
 بية أنو نتيجة لمحمؿ أو الوضع".عف العمؿ بسبب مرض يثبت بشيادة ط

 ( يجب منح المرأة العاممة ساعتيف لمرضاعة أثناء العمؿ وفقًا 25المادة رقـ " :)
قرار الوزارة  ويجب عمى صاحب العمؿ إنشاء دور  حددىايلمشروط واألوضاع التي 

سنوات في مراكز العمؿ التي يزيد عدد العامبلت بيا  4حضانة لؤلطفاؿ أقؿ مف 
 عامؿ ". 200عاممة أو يتجاوز عدد العامميف بيا  50عمى 

 ( تستحؽ المرأة العاممة األجر المماثؿ ألجر الرجؿ إذا كانت تقوـ 26المادة رقـ " :)
 العمؿ ". بنفس

 
 (:الميثاق من 4)المادة  

تنبيت التشريعات الكويتية إلى أف الببلد مف الممكف أف تواجو حاالت استثنائية -53
مف الدستور عمى ) 69 (تختمؼ عف الحاالت العادية  وفي ىذا الصدد تنص المادة

اءات أف" يعمف األمير الحكـ العرفي في أحواؿ الضرورة التي يحددىا القانوف وباإلجر 
المنصوص عمييا فيو ويكوف إعبلف الحكـ العرفي بمرسـو وُيعرض ىذا المرسـو 

عشر يومًا التالية لو لمبت في مصير الحكـ العرفي    خمسةعمى مجمس األمة خبلؿ 
ذا حدث ذلؾ في فترة الحؿ وجب عرض األمر عمى المجمس الجديد في أوؿ  وا 

صدر بذلؾ قرار مف المجمس بأغمبية اجتماع لو ويشترط الستمرار الحكـ العرفي أف ي
األعضاء الذيف يتألؼ منيـ  وفي جميع األحواؿ يجب أف يعاد عرض األمر عمى 

 مجمس األمة بالشروط السابقة كؿ ثبلثة أشير"
وبمقتضى ىذه المادة ومذكرتيا التفسيرية يتضح أنيما حرصا أشد الحرص عمى -54

فيذ الحكـ العرفي طبقًا لمقيود المفروضة تطبيؽ المعايير القانونية المطموبة لضماف تن
 عميو في إطار دولة سيادة القانوف.
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 من الميثاق(: 5)المادة 

ُيعد الحؽ في الحياة القاعدة األساسية لجميع حقوؽ اإلنساف  الرتباطو بوجود -55
اإلنساف ذاتو  أي أف غيابو يعني ضياع كؿ الحقوؽ األخرى  لذلؾ فيو حؽ طبيعي 

ذه المسألة  ومف ىنا أصبحت حمايتو وتوافره بكؿ معطياتو مسؤولية وال جداؿ في ى
كبيرة  وذلؾ عف طريؽ الحفاظ والحماية واألمف والرعاية وتحريـ االعتداء عمى حياة 

تعزيز الحؽ  إلى أف دولة الكويت سعت وبشكؿ كبير  وفي ىذا الصدد نجد اإلنساف
ؿ أو تقصير في أي جانب مف ضماناتو بكؿ متطمباتو دوف إخبل في الحياة وتوفير

 جوانبو  ويتضح ذلؾ مف خبلؿ:
 

 الرعاية الصحية والبيئية: ضمانات-أواًل 
إيمانًا مف دولة الكويت بأىمية الرعاية الصحية  قامت بالعديد مف اإلجراءات -56

التي تكفؿ حياة اإلنساف وتجنبو المخاطر كاألمراض واإلصابات وغيرىا  حيث 
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائؿ الوقاية »لدستور عمى ( مف ا15نصت المادة )

  لذلؾ تقـو دولة الكويت بتوفير كؿ أوجو الرعاية «والعبلج مف األمراض واألوبئة
الصحية باعتبارىا أولى خطوات االىتماـ في الحؽ في الحياة  عف طريؽ الخدمات 

 تقدميا.التي 
 2013/2014الدولة لمسنة المالية  وقد بمغت ميزانية وزارة الصحة مف ميزانية-57

تبمغ دوالر امريكي(  كما  4.626.539دينار كويتي )ما يعادؿ  1.397.534.000
 ردوال 989بما يعادؿ )دينارًا كويتي سنويًا  299تكمفة الرعاية الصحية لمفرد 

 . أمريكي(
ومنيا  اً المؤشرات الصحية في الكويت عالي فقد تـ وضع خطط تساىـ في رفع-58
ارتفاع نسبة التطعيـ ألمراض الحصبة وااللتياب الكبدي حيث مى سبيؿ المثاؿ ع

%  كذلؾ دلت إحصائيات عاـ 95%  ونسبة اكتشاؼ حاالت الدرف 99بمغت 
منخفضا عنو  1.5عمى انخفاض معدؿ الوفيات العاـ لمسكاف حيث بمغت  2013
المياه    باإلضافة إلى أف نسبة1.6حيث كاف يبمغ عدد الوفيات  2012في 
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 %.100الصالحة لمشرب والصرؼ الصحي بمغت 
 المرضاىتمت الدولة بالحؽ في حياة جيدة لمفرد حتى في حاالت كذلؾ -59

مراكز الرعاية التمطيفية لمصغار  إنشاءعف طريؽ  واألمراض المستعصيةبالسرطاف 
 وزارة الصحة. إشراؼوالكبار تحت 

ية وعربية وعالمية في ترسيخ مبدأ كما أف دولة الكويت مرتبطة بمنظومة خميج-60
في مجمس  ودولية متمثمةسبلمة وحماية حقوؽ المرضى مف خبلؿ معايير إقميمية 

الصحة العالمية وما  العرب ومنظمةوزراء الصحة الخميجي ومجمس وزراء الصحة 
يصدر عنيما مف نشرات وتوجييات دورية بشأف السبلمة وحقوؽ المرضى وحمايتيـ 

  .مراجعة الدوريةلم دائما وتخضع
 القانونية: الضمانات-ثانيًا 

إف اىتماـ دولة الكويت في الحؽ في الحياة لـ يتوقؼ عند أوجو الرعاية -61
الصحية والبيئية ولكنو تعدى ذلؾ ليصؿ إلى الضمانات القانونية كوسيمة مف وسائؿ 

 1960ة حمايتو  وذلؾ عف طريؽ القوانيف الجزائية الرادعة مثؿ قانوف الجزاء لسن
والذي تضمف العديد مف المواد التي تجـر وتديف كؿ مف يعتدي عمى الحؽ في 

 الحياة.
مزاولة مينة الطب البشري وطب  1989( لسنة 25نظـ المرسـو بالقانوف رقـ )-62

ليما العمؿ الطبي لخدمة صحة الفرد في القطاع العاـ  والميف المعاونةاألسناف 
ما يضمف عدـ إجراء أي  (13)المادة رقـ قانوف بذلؾ ال والخاص وراعى المشرع في

عمى المرضى مما قد يترتب عمى ذلؾ  معتمدة فنياغير  وأبحاثا عمميةتجارب 
( عمى والدوليبرنامج االعتراؼ الطبي )المحمي  أف تطبيؽكما . اإلضرار بيـ

المؤسسات العبلجية يشمؿ إحاطة المرضى بالتشخيص وخطة العبلج واإلقرار 
طبي وفقا لمبروتوكوالت  إجراءريض أو ولي أمره بالموافقة قبؿ البدء بأي الخطي لمم
 والعبلجات الخاصة والعمميات الجراحيةما يستدعي التخدير  وخاصة منياالعالمية 

 لضماف سبلمة المريض الشخصية.  وغيرىا وذلؾبالسرطاف 
 1972ة لسن 30قانوف رقـ  (وتعديبلتوالمنظـ لزراعة األعضاء حمى القانوف -63

في شأف عمميات زراعة الكمي  1983لسنة  7قانوف رقـ و  بإنشاء بنؾ العيوف
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( لسنة 55القانوف رقـ ) إفمف استغبلؿ األعضاء البشرية. كما  األفراد( لممرضي
( منو عمى 4البشرية والذي نص في المادة ) وزراعة األعضاءالخاص بنقؿ  1987

المتبرع  وضرورة كوفتبة عمى نقؿ العضو  المتر  باآلثارحؽ اإلحاطة كتابًة لممتبرع 
 ( مف نفس القانوف. 2وفقا لممادة ) لؤلىميةكامؿ 
قانوف بشأف حقوؽ المريض وذلؾ بعد موافقة  إصداردولة الكويت بصدد  إفكما -64

لجنة الشؤوف التشريعية والصحية البرلمانية عميو والذي سيتضمف ضمف مواده حؽ 
 اإلحاطة لممتبرع.  

 
 الميثاق(: من 7و 6ن )المادتا
أحاط المشرع الكويتي  الحكـ بعقوبة اإلعداـ وتنفيذه  بعدد وافر مف الضمانات -65

وفيما يمي نشير إلى أبرز ىذه الضمانات التي تحقؽ التأني اإلجرائي بيذا الشأف  
  :-اإلجرائية

 مى أف تطبيؽ تمؾ العقوبة  يأتي دائمًا نظير ما ُيرتكب مف أكثر الجرائـ خطورة ع
  .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
 يعة الحاؿ عمى األشخاص فاقدي قواىـ العقميةحظر تطبؽ عقوبة اإلعداـ بطب. 
  أف تنفيذ عقوبة اإلعداـ  مشروط بوجود حكـ قضائي نيائي  صادر عف محكمة

موضوعية مختصة  بعد إجراءات قانونية عديدة  مف شأنيا كفؿ المحاكمة العادلة 
 .لمميتميفواليقينية 

  الحؽ في  بإعداـ ميو الشأف منح القانوف لممحكـو ع الميتـ بيذاوتقريرًا لحقوؽ
التماس العفو الخاص أو تمقيو منحة العفو العاـ  أو تخفيؼ الحكـ ضده  أو إبداؿ 

 .العقوبة
إضافة إلى ما سبؽ  فإف كؿ حكـ صادر مف محكمة الجنايات  بعقوبة اإلعداـ  -66

يتعيف أف تحيمو المحكمة مف تمقاء نفسيا إلى محكمة االستئناؼ  عمى أف تكوف اإلحالة 
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بلؿ شير مف تاريخ صدور الحكـ  إذا لـ يكف قد رفع عنو استئناؼ مف جانب خ
ىذا فضبًل عف التزاـ النيابة العامة بعرض   إجراءات جزائية( 211المحكوـ عميو )ـ 

 1972لسنة  40 قانوفمف  14القضايا المحكوـ فييا باإلعداـ عمى محكمة التمييز )ـ 
جراءاتو(  بشأف حاالت الطعف بالتمييز وا 

وفي جميع األحواؿ  يعمؽ تنفيذ عقوبة اإلعداـ  إلى أف يتـ الفصؿ في إجراءات -67
لمزيد مف الحماية  فإنو ال يجوز تنفيذ  االستئناؼ  أو إجراءات العفو أو تخفيؼ الحكـ

حكـ اإلعداـ  إال بعد تصديؽ سمو أمير الببلد عميو  فيودع المحكـو عميو باإلعداـ  
مو أمير الببلد قراره  سواء كاف ذلؾ بالمصادقة عمى السجف  إلى حيف إصدار س

 .) إجراءات-217الحكـ  أـ بتخفيؼ العقوبة أو بالعفو الشامؿ عنيا )ـ 
أنو يتعيف التأكيد عمى أنو ليس ىناؾ بيذا الشأف مف خيار آخر أماـ ثمة دولة  كما-68

بأحكاـ ومبادئ  إسبلمية غير اإلبقاء عمى عقوبة اإلعداـ  نظرًا الرتباط األمر فييا
الشريعة اإلسبلمية  والتي ىي تعد في أغمب دساتير الدوؿ اإلسبلمية المصدر الرئيسي 
لتشريعاتيا وأحيانا المصدر األساسي لقوانينيا. وأف كؿ ما يمكف تقديمو في ىذا االتجاه 
ىو ضماف إحاطة الحكـ بيذه العقوبات وتنفيذىا بمجموعة كبيرة مف الضمانات القانونية 

 إلجرائية التي تكفؿ عدـ إيقاعيا إال عمى مرتكبي أشد الجرائـ خطورة.وا
وبمقتضى السياسة الجنائية لممشرع الوطني ينحصر تطبيؽ عقوبة اإلعداـ لغرض -69

( وقانوف 16/1960التصدي لمجرائـ الخطيرة الوارد النص عمييا في قانوف الجزاء )
( وقانوف جرائـ المفرقعات 74/1983( وقانوف مكافحة المخدرات )31/1970تعديمو )

( وقانوف مكافحة 6/1994( وقانوف الجرائـ المتعمقة بسبلمة الطائرات )94/1992)
(  وال توقع ىذه 42/2014( وقانوف حماية البيئة )91/2013االتجار باألشخاص )

العقوبة إال عمى مف بمغ تماـ الثامنة عشر مف العمر وقت ارتكاب الفعؿ المعاقب عميو 
مف قانوف األحداث(  شريط تمتعو باألىمية القانونية لمدفاع عف  14عداـ )مادة باإل

مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية(  أو كاف قد ساىـ  118نفسو )مادة 
مساىمة فعالة في خدمة العدالة لموصوؿ إلى باقي الجناة  ومع ذلؾ يحاط تطبيؽ ىذه 

ىذه العقوبة مف محكمة مشكمة طبقًا لمقانوف  العقوبة بجممة ضمانات إجرائية في صدور
لمنظر في اتيامات قضايا اإلعداـ أماـ محكمة الجنايات ومحكمة الجنايات المستأنفة 
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والدائرة الجزائية بمحكمة التمييز وذلؾ عمى نحو عمني كمما سمحت مقتضيات العدالة 
لعقوبة إال بعد مصادقة وبعد توفير ضمانات الدفاع المقررة لممتيـ  وال يتـ تنفيذ ىذه ا

 األمير. 
 

 الميثاق(: من 8)المادة 
( بموافقة دولة الكويت عمى اتفاقية مناىضة 1996( لسنة )1صدر القانوف رقـ )-70

التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة الذي 
 ويت.يعد جزءًا مف التشريعات المعموؿ بيا في دولة الك

إف في حجز البشر وتعذيبيـ اعتداء سافر عمى كرامتيـ وتقميؿ مف شأنيـ وقيمتيـ -71
اإلنسانية  وىذا ما جعؿ دولة الكويت تحظرىما وبشكؿ واضح  فإذا كاف الحجز ال يتـ 
إال بموجب قانوف  نجد أف التعذيب محـر وال يجوز بصورة مطمقة  وقد بينت بعض مواد 

 ويتضح ذلك من خالل اآلتي:يف ىذا التجريـ الدستور أو بعض القوان
 ( مف الدستور الكويتي أنو 31جاء في المادة )« ال يجوز القبض عمى إنساف أو

حبسو أو تفتيشو أو تحديد إقامتو أو تقييد حريتو في اإلقامة أو التنقؿ إال وفؽ أحكاـ 
وألحقت مادة   «القانوف  وال يعرض أي إنساف لمتعذيب أو لممعاممة الحاطة بالكرامة

المتيـ »( والتي نصت عمى 34أخرى توفر الحماية الدستورية لؤلفراد مف خبلؿ المادة )
بريء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تؤمف فييا الضمانات الضرورية لممارسة 

 «.حؽ الدفاع  ويحظر إيذاء المتيـ جسمانيًا أو معنوياً 
 ( مف قانوف الجزاء 184نصت المادة )كؿ مف قبض عمى »عمى  16/1960

شخص أو حبسو أو حجزه في غير األحواؿ التي يقرىا القانوف  أو بغير مراعاة 
اإلجراءات التي يقررىا  يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثبلث سنوات وبغرامة ال تتجاوز 
ذا اقترنت ىذه األعماؿ بالتعذيب البدني أو  ثبلثة آالؼ دينار أو بإحدى العقوبتيف  وا 

د بالقتؿ  كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات ويجوز أف تضاؼ إلييا بالتيدي
 «.غرامة ال تجاوز سبعة آالؼ دينار
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 1960بشأن تعديل قانون الجزاء  1970( لسنة 31كذلك صدر القانون رقم )-72
والذي تضمن تعديالت ركزت مواده عمى الموظفين والقائمين عمى إنفاذ القانون ومن 

 مواد اآلتي:تمك ال

 ( 53المادة« :) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى خمس سنوات وبغرامة ال تتجاوز
خمسمائة دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ موظؼ عاـ أو مستخدـ عذب بنفسو أو 
بواسطة غيره متيمًا أو شاىدًا أو خبيرًا لحممو عمى االعتراؼ بجريمة  أو عمى اإلدالء 

في شأنيا  فإذا أفضى التعذيب أو اقترف بفعؿ يعاقب عميو القانوف بأقواؿ أو معمومات 
بعقوبة أشد فيحكـ بعقوبة ىذا الفعؿ  وتكوف العقوبة المقررة لمقتؿ عمدًا إذا أفضى 

 «.التعذيب إلى الموت

 ( 56المادة« :) يعاقب كؿ موظؼ عاـ أو مستخدـ وكؿ شخص مكمؼ بخدمة عامة
عمى وظيفتو بحيث أنو أخؿ بشرفيـ أو أحدث آالمًا  استعمؿ القسوة مع الناس اعتماداً 

 ....«بأبدانيـ  بالحبس مدة ال تجاوز ثبلث سنوات 

 

)إدارة متابعة الشكاوي( التابعة  2411/2008وقد أنشأت بموجب القرار رقم -73
  -باآلتي:لإلدارة العامة لمرقابة والتفتيش، والتي تختص 

 ٚبً يٍ انؼبيهٍٛ فٙ انٕصاسح ثشأٌ أ٘ إعبءح رهمٙ انشكبٖٔ انًمذيخ يٍ انجًٕٓس ػذ أ

ٔإحبنزٓب لذ رًظ حمٕق اإلَغبٌ أٔ انحشٚبد انؼبيخ ٔانزحمٛك فٛٓب ٔانزأكذ يٍ طحزٓب 

 انزٕطٛبد. ٔسفغ

  يزبثؼخ أداء انؼبيهٍٛ ثشكم يغزًش فٙ كبفخ لطبػبد انٕصاسح ٔانزأكذ يٍ لٛبيٓى

ػذ يب لذ ٚزؼبسع يغ يجبدئ  ثبالنزضاو ثٕاججبرٓى انٕظٛفٛخ ٔػذو اعزغالل انٕظٛفخ

 حمٕق اإلَغبٌ.

  ٘يزبثؼخ يب ُٚشش فٙ ٔعبئم انزٕاطم االجزًبػٙ أٔ ػجش ٔعبئم اإلػالو فًٛب ٚخض أ

 رجبٔصاد لذ رظذس يٍ انؼبيهٍٛ ػذ حمٕق اإلَغبٌ ٔانزحمك يٍ يذٖ طحزٓب.



 

29 
 

  يشالجخ جًٛغ أيبكٍ انزٕلٛف انًؤلذ ٔانغجٌٕ ثشكم دٔس٘ ٚؼًٍ انحذ يٍ ػذو

أ٘ اَزٓبكبد نحمٕق اإلَغبٌ أٔ ًٚظ انحشٚخ انشخظٛخ ألفشاد انًجزًغ اسركبة 

 ٔانزأكذ يٍ رٕافش جًٛغ نًغزهضيبد انحٛبح انؼشٔسٚخ نهًٕلٕفٍٛ.

 15في شأف تنظيـ السجوف في المواد مف  26/1962القانوف رقـ كذلؾ نظـ -74
تمكيف السجيف مف تقديـ شكوى في حاؿ انتياؾ حؽ مف حقوقو داخؿ  17الى 

لسجف إذ قرر القانوف ألي مسجوف الحؽ في مقابمة المدير أثناء التفتيش  والتقدـ ا
إليو بأي شكوى ويحقؽ المدير في الشكاوى الجدية التي تقدـ إليو ويتخذ مف 
اإلجراءات ما يكفؿ منع أسبابيا إذا كانت تقـو عمى أساس  ويرفع تقريرا بالحاالت 

 اليامة إلى وزارة الداخمية.

ـز القانوف التثبت مف أف أوامر النيابة وقرارات المحاكـ يجري تنفيذىا كما ال-75
حالة  عمى الوجو المبيف فييا ومف انو ال يوجد شخص مسجوف بغير وجو قانوني وا 

 الشكاوى.

وفيما يتعمؽ بإنصاؼ مف يتعرض لمتعذيب وتمتعو بحؽ رد االعتبار -76
ؿ شخص المجوء لمقضاء لمحصوؿ والتعويض... فإف النظاـ القانوني الكويتي يتيح لك

عمى التعويض البلـز في حػالة ما إذا كػاف مضرورا مف الجػريػمة وذلػؾ طبػقػا لمػمػادة 
والتي تنص عمى  17/1960( مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية رقـ 11)

أنو " يجوز لكؿ مف إصابة ضرر بسبب الجريمة أف يرفع دعوى بحقو المدني أماـ 
ـ التي تنظر الدعوى الجزائية   في أي حالة كانت عمييا الدعوى إلى أف تتـ المحاك

المرافعة   كما يجوز لممدعي المدني أف يطالب بحقو أثناء التحقيؽ االبتدائي بطمب 
 يقدمو لممحقؽ ويعامؿ كطرؼ مدع أثناء التحقيؽ .

الخاطئ ( مف القانوف المدني عمى أنو كؿ مف أحدث بفعمو 227وتنص المادة )-77
 ضررا بغيره يمتـز بتعويضو  سواء أكاف في إحداثو الضرر مباشرا أو متسببا. 

( مف ذات القانوف عمى أنو يتحدد الضرر الذي يمتـز 230وتنص المادة مادة )-78
المسئوؿ عف العمؿ غير المشروع بالتعويض عنو بالخسارة التي وقعت والكسب الذي 

( 231مادة )معمؿ غير المشروع  كما تنص فات  طالما كاف ذلؾ نتيجة طبيعية ل
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كاف أدبيا.   الضرر  ولوالتعويض عف العمؿ غير المشروع  يتناوؿ: "  عمى أنو
نفسي الضرر األدبي عمى األخص ما يمحؽ الشخص مف أذى حسي أو  ويشمؿ
المساس بحياتو أو بجسمو أو بحريتو أو بعرضو أو بشرفو أو بسمعتو أو  نتيجة

  .." .أو األدبي أو باعتباره المالي. بمركزه االجتماعي
 

 من الميثاق(: 9)المادة 
اجراء التجارب الطبية عمى البشر  دولة الكويت عمى الكرامة اإلنسانية تمنع  حفاظا-79

وفيما يتعمؽ بمنع االتجار باألعضاء البشرية فقد أصدت دولة الكويت المرسـو بالقانوف 
والذي تضمف تنظيمًا ألحواؿ نقؿ وزراعة ( في شأف زراعة األعضاء 55/1987رقـ )

األعضاء وضماف عدـ استغبلؿ حاجة الغير في استئصاؿ أي جزء مف أعضاء جسده 
لقاء مقابؿ مادي ورصد العقاب عمى ذلؾ  عبلوة عمى حظر إجراء أية تجربة طبية أو 

دراكو الكامؿ لممضاعفات التي قد تنجـ عني  ا.عممية عمى أي إنساف بدوف رضاه الحر وا 
 

 :(من الميثاق 10)المادة 
 المياجريف وتيريب  بالبشر عمبًل لدور دولة الكويت في مجاؿ مكافحة االتجار -80

المجتمع  عمىواليجرة غير الشرعية وتجريـ تمؾ األفعاؿ لما تمثمو تمؾ الجرائـ مف خطورة 
الحد مف الدولي فتبنت دولة الكويت مجموعة مف االتفاقيات والمعاىدات التي مف شانيا 

في شأف منع ومكافحة االتجار  91/2013تمؾ الظاىرة اإلجرامية فصدر القانوف رقـ 
بالبشر وتجريـ صور وأشكاؿ االتجار المختمفة وأسس مسئولية األشخاص االعتبارية عف 
جرائـ االتجار بالبشر وتيريب المياجريف واليجرة غير الشرعية وذلؾ تنفيذًا لتعيداتيا 

 لمجاؿ.الدولية في ىذا ا
بشأف تجريـ  55/1987والقانوف رقـ   164/1960كما صدر قانوف الجزاء رقـ -81

 .يصور االستغبلؿ المختمفة مثؿ قوانيف مكافحة الدعارة والعمؿ القسر 
كانت دولة الكويت قد حرصت عمى االنضماـ إلى بروتوكولي اتفاقية األمـ المتحدة -82

ومعاقبة االتجار باألشخاص وخاصة النساء  لمكافحة الجريمة المنظمة  بشأف منع وقمع
والمصدؽ عمييما  والجو واألطفاؿ  ومكافحة تيريب المياجريف عف طريؽ البر والبحر 
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  ومف ثـ أصبحت اتفاقية 2006مارس  27الصادر بتاريخ  2006لسنة  5بالقانوف رقـ 
شريعية وبروتوكوؿ منع ومعاقبة االتجار باألشخاص جزء ال يتجزأ مف المنظومة الت

  .مف الدستور 70الوطنية لدولة الكويت كما جاء في نص المادة 
ويذكر أف المشرع الكويتي قد أفرد مجموعة مف أطر الحماية الجزائية  في إطار -83

وتعديبلت  بغية ضماف مناىضة االتجار  1960لسنة  16قانوف الجزاء الكويتي رقـ 
تواجدىـ عمى أراضي دولة الكويت    بالبشر وحماية حقوؽ مف يقعوف فريسة لو  أثناء

فقانوف الجزاء زاخر بالنصوص واألحكاـ التي مف شأنيا حتما أف توفر مظمة الحماية 
الجزائية لحقوؽ وحريات العمالة   ومف ىذه األحكاـ تقرير عقوبات مشددة نظير ما 
 يرتكب مف جرائـ في ىذا الصدد   كجرائـ القتؿ والعنؼ والخطؼ والحجز واالتجار

 49بالرقيؽ   والقضاء بالتعويض في حاؿ طمب المجني عميو ذلؾ   وقد جرمت المادة 
بتعديؿ قانوف الجزاء الكويتي جميع أشكاؿ السخرة  1970لسنة  31مف القانوف رقـ 

واستغبلؿ األفراد   أو احتجاز أجورىـ دوف مبرر   فقد نصت تمؾ المادة عمى " يعاقب 
تجاوز مائتيف وخمسة وعشريف دينارا أو ال تات وبغرامة بالحبس مدة ال تجاوز ثبلث سنو 

في عمؿ  بإحدى ىاتيف العقوبتيف   كؿ موظؼ عاـ أو مستخدـ أو عامؿ استخدـ عماالً 
 ".لمدولة أو إلحدى الييئات سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورىـ كميا أو بعضيا

 185كويتي في مادتو وفيما يتعمؽ بمناىضة االتجار بالرقيؽ  حظر قانوف الجزاء ال-84
لى الكويت بقصد التصرؼ فيو كرقيؽ خراج إنساف مف وا  وكذلؾ كؿ مف يشتري   إدخاؿ وا 

وأردؼ نص المادة بعقوبتي  رقيؽ أو يعرض لمبيع أو ييدي إنسانا عمى اعتبار أنو 
التي ال تجاوز ثبلثمائة وخمسة وسبعيف  سنوات والغرامةالحبس التي ال تجاوز خمس 

 يرتكب أي مف ىذه األفعاؿ. دينارا ضد مف 
كذلؾ فقد جـر قانوف الجزاء العديد مف األفعاؿ التي تتصؿ بأفعاؿ الفجور والدعارة   -85

ومنيا التحريض عمى ارتكاب تمؾ األفعاؿ أو المساعدة في ذلؾ   ونص عمى عقابو مدة 
قوبة سنة وتضاعؼ العقوبة إذا كاف سف المجني عميو تقؿ عف الثامنة عشر   وتكوف الع

ال تتجاوز خمس سنوات إذا قاـ الجاني بإكراه المجني عميو عمى ارتكاب أفعاؿ الفجور 
والدعارة عف طريؽ التيديد أو الحيمة وتصبح العقوبة سبع سنوات إذا كاف المجني عميو 
أقؿ مف الثالثة عشر   كما يعاقب كؿ مف يعتمد في حياتو رجبل كاف أو امرأة بصفة كمية 
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ا يكسبو شخص مف ممارسة الفجور والدعارة   سواء كاف يحصؿ عمى أو جزئية عمى م
مالو برضاه بدوف مقابؿ أـ كاف يحصؿ عميو بصفة إتاوة مقابؿ حمايتو أو مقابؿ عدـ 

 التعرض لو   كما يعاقب كؿ شخص أنشأ أو أدار محبل لمفجور والدعارة . 
نو عمى عقاب كؿ م 21بشأف األحداث في المادة  3/1983كما نص القانوف رقـ -86

بأف أعده لمقياـ بأي عمؿ مف األعماؿ التي تتصؿ  لبلنحراؼ شخص عرض حدثا 
وذلؾ بالحبس مدة ال  لمعيش بالدعارة أو الفجور أو ممارسة أعماؿ ال تصمح موردا كريما 

وتكوف  الجزاء تجاوز ثبلثة أشير مع عدـ اإلخبلؿ بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانوف 
ة ال تتجاوز ثبلث سنوات إذا استعمؿ الجاني مع الحدث وسائؿ اإلكراه العقوبة الحبس مد

 عميو.أو التيديد أو كاف مف المتوليف تربيتو أو رعايتو أو كاف ممف لو سمطة 
( تـ تعديؿ الييكؿ التنظيمي إلدارة اآلداب 19/2013وعمى أثر صدور القانوف )-87

لتضـ إلييا اختصاص مكافحة االتجار  العامة التابعة لئلدارة العامة لممباحث الجنائية
 باألشخاص وتيريب المياجريف. 

تـ تقديـ عدة دورات تدريبية بقطاع األمف الجنائي لتعريؼ الضباط وضباط الصؼ -88
( بشأف مكافحة االتجار باألشخاص وتيريب المياجريف وكيفية 2013-91بالقانوف رقـ )

سواء بطريقة التعامؿ مع الحاالت المجني  التعامؿ مع القضايا التي شرع ليا ىذا القانوف
 عمييا أو التحقيؽ مع الجناة فييا 

كما تـ طباعة وتوزيع بروشورات خاصة بالغتيف العربية واألجنبية مف شأنيا التعريؼ -89
( أو العمالة المنزلية وتعريؼ المواطنيف 18بحقوؽ العامميف سواء في القطاع األىمي )

( المشار إليو  كما تـ توزيع كتيب " الدليؿ اإلرشادي 2013-91والمقيميف بالقانوف رقـ )
 لمعامميف عمى إنفاذ قانوف االتجار باألشخاص.

وجدير بالذكر أف إدارة حماية اآلداب العامة ومكافحة االتجار باألشخاص قد -90
 ( قضايا متعمقة باالتجار باألشخاص وتـ إحالتيـ لمنيابة العامة.3ضبطت عدد )

لعامبلت وقعوا ضحايا لبلتجار باألشخاص في ببلدىـ  حاالت( 7عدد ) تـ إعادة-91
وفقا لقواعد وأسس العودة الطوعية ( حاالت أخرى وذلؾ 6كما جاري العمؿ عمى إعادة )

 .مف خبلؿ التعاوف القائـ بيف مركز إيواء العمالة الوافدة والمنظمة الدولية لميجرة 
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خطط اإلعبلـ األمني في السياؽ اإلعبلمي كما تـ التعامؿ مع القانوف مف خبلؿ -92
لمدولة وبالتعاوف والتنسيؽ مع كافة ىيئات ومؤسسات الدولة مف الييئات المجتمعية 

 والمجاف الوطنية المعنية بحقوؽ اإلنساف. 
 

 من الميثاق(: 11)المادة 
ة مف العدالة قيمة إنسانية ميمة وليا أثرىا الكبير في حياة المجتمع  كما أنيا وسيم-93

وسائؿ تحقيؽ األمف واألماف بالنسبة لمدولة  وتتحقؽ عف طريؽ أمور عدة يأتي الحؽ في 
التقاضي في أوليا وأبرزىا  فمتى ما توافر ىذا الحؽ سادت العدالة بشكؿ واضح  مما 

 ساعد اإلنساف عمى التمتع بحياتو دوف خوؼ عمى حياتو أو حقوقو.
متو متاحًا لكؿ مف يسكف أراضييا مف ولمتقاضي في دولة الكويت ضمانات جع-94

مواطنيف ومقيميف  وأولى الحقائؽ المؤكدة في ىذا الخصوص االعتراؼ بالشخصية 
( مف قانوف الجزاء 155حيث جاء في المادة ) تكوينو القانونية لئلنساف في جميع مراحؿ 

ء في ذلؾ يعتبر المولود إنسانًا يمكف قتمو متى ما نزؿ حيًا مف بطف أمو سوا» 16/1960
تنفس أو لـ يتنفس وسواء أكانت الدورة الدموية مستقمة أـ لـ تكف وسواء أكاف حبؿ سرتو 

 «.قد قطع أو لـ يقطع
بعد االعتراؼ بالشخصية القانونية لئلنساف أكد الدستور الكويتي عمى حؽ التقاضي -95

ف حؽ التقاضي مكفوؿ لمناس ويبيف القانو »( منو عمى أف 166حيث نصت المادة )
  وتنسحب ىذه الرؤية عمى القوانيف «اإلجراءات واألوضاع البلزمة لممارسة ىذا الحؽ

التي تمت صدور الدستور  والتي أعطت اإلنساف ضمانات تحقؽ لو العدالة بعيدًا عف 
 الظمـ والتعسؼ.

يجد تطبيؽ مبدأ المساواة أماـ القانوف دونما تمييز مف خبلؿ مبدأ فصؿ بيف -96
بناه الدستور الكويتي حيث يقوـ نظاـ الحكـ عمى أساس فصؿ السمطات السمطات الذي ت

( والذي يستشؼ أصبًل مف مطالعة مجمؿ 50/1مع تعاونيا وفقًا ألحكاـ الدستور )
أحكامو حيث تستقؿ كؿ سمطة عف األخرى وتتمكف بذلؾ مف مراعاة تطبيؽ القانوف عند 

راءات أماـ سمطة أخرى بحيث تسيير إجراءاتيا الخاصة فييا أو لدى بحث ىذه اإلج
تكوف المحصمة النيائية ىي ضماف سف وتطبيؽ القاعدة القانونية التطبيؽ السميـ عمى 
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 جميع المخاطبيف بأحكاميا عمى السواء.
 
 من الميثاق(: 12)المادة 
القضاء في دولة الكويت دائمًا ىو محؿ احتراـ وتقدير باعتباره أحد السمطات  إف-97

( مف الدستور الكويتي نصت عمى أنو: "شرؼ القضاء  162فالمادة ) الثبلث بالدولة.
( مف 163ونزاىة القضاة  أساس الممؾ وضماف لمحقوؽ والحريات." وأكدت المادة )

الدستور عدـ وجود أي سمطاف لجية عمى القاضي في قضائو وعدـ جواز التدخؿ في 
نات القضاة واألحكاـ الخاصة كما وأف القانوف يكفؿ استقبللو ويبّيف ضما  سير العدالة

وفي سياؽ تناوؿ الدستور لمبدأ الفصؿ بيف السمطات   بيـ وأحواؿ عدـ قابميتيـ لمعزؿ
في دولة الكويت  جاءت صياغة النص القانوني بعبلقة أمير الببلد مغايرة عف تمؾ 

( 52و )( 51فالمادتاف )(. التنفيذية والتشريعية)المتعمقة بعبلقتو بسمطات الدولة األخرى 
مف الدستور نصتا عمى تولي أمير الببلد لمسمطتيف التنفيذية والتشريعية مع كؿ مف 

في حيف نص في المادة   لمدستور وفقاً )البرلماف( س الوزراء والوزراء ومجمس األمة مجم
 ( منو عمى تولي المحاكـ السمطة القضائية باسـ األمير في حدود الدستور.53)

  يتولى إدارة تنظيمية واالشراؼ عميو لمقضاء مجمس أعمى يكوف ووفقًا لمدستور-98
والدور المنوط بشأف تنظيـ القضاء  1990لسنة  23صدر المرسـو بالقانوف رقـ حيث 

لكويت فجعمو المييمف عمى شؤوف القضاء في دولة ابعمؿ المجمس األعمى لمقضاء  
لمجمس اختصاص تعييف فأسند القانوف األخير إلى ىذا ا  تكريسًا لمبدأ االستقبللية

بداء رأيو في المسائؿ المتعم قة القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتيـ ونقميـ وندبيـ وا 
ويبلحظ أنو لـ يجعؿ ىذا القانوف لممجمس أي دور أو   بيـ واقتراح ما يراه في شأنيا

يؿ ورغـ تشك  أماـ المحاكـ أو النيابة العامة صبلحيات بشأف التدخؿ في سير القضايا
المجمس مف القضاة باختبلؼ درجاتيـ والنائب العاـ ووكيؿ وزارة العدؿ  إاّل أف األخير 
ال يشترؾ في عممية التصويت عمى قرارات المجمس. كما وأف صبلحية المجمس دعوة 

جتماعاتو أو حضور األخير ليا لعرض بعض المسائؿ ذات األىمية  الوزير العدؿ 
وما كاف دور   ًا في التصويت عمى قرارات المجمسيكوف مف دوف اشتراؾ األخير أيض

وزير العدؿ ووكيؿ وزارة العدؿ بالنسبة لمقضاء الكويتي أساسًا إاّل مف باب تسييؿ عمؿ 
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القضاء ووجود وسيمة فعالة تربط القضاء بجيات الدولة األخرى دوف أف يكوف ىناؾ 
فيي تبعية  بشأف التبعية أما ما يثار  دعمًا الستقبللية القضاء ونزاىتواتصاؿ مباشر 

إدارية أو تنظيمية دوف أف تكوف ىناؾ تبعية فنية  ومف ثـ يتمتع القضاء الكويتي بكامؿ 
 استقبلليتو وصبلحياتو الفنية دونما تدخؿ مف أية جية وطنية بما فييا وزارة العدؿ.

ويخضع القضاة إلجراء تفتيش دوري عمى أعماليـ لضماف حسف سير العدالة -99
نجا ز القضايا  ويتولى ىذا اإلجراء إدارة التفتيش القضائي المشكمة مف قضاة ذوي خبرة وا 

وكفاءة. وفي حاؿ عدـ حصوؿ القاضي عمى التقدير المطموب وفقًا لمقانوف  يمكف أف 
 يخضع لبعض الجزاءات.

وتجدر اإلشارة إلى أف المجمس األعمى لمقضاء قد تقدـ بمشروع جديد لقانوف -100
ائية يوفر المزيد مف الضمانات في ىذا االتجاه  وىو معروض حاليًا في السمطة القض

طور البحث والصياغة  وسوؼ يتـ إصدار قرار إنفاذه وفقا لمدورة التشريعية في النظاـ 
 القانوني الوطني.

وبشأف ضماف حؽ التقاضي أماـ المحاكـ الطبيعية فبل توجد في الكويت محاكـ -101
 ع المتقاضيف لقاضييـ الطبيعي.استثنائية حيث يخضع جمي

إف دولػػة الكويػػت كانػػت والتػػزاؿ تبػػذؿ كػػؿ الجيػػود مػػف أجػػؿ توطيػػد مبػػادئ حقػػوؽ -102
اإلنساف والحرص كؿ الحرص عمى إعماؿ سيادة القػانوف كونيػا دولػة قػد سػطر دسػتورىا 

"يقػػـو ( حيػػث نصػػت عمػػى أف 50المبػػادئ الرئيسػػية لمفصػػؿ بػػيف السػػمطات وفقػػًا لممػػادة )
كـ عمى أساس فصؿ السمطات مع تعاونيا وفقًا ألحكػاـ الدسػتور وال يجػوز ألي نظاـ الح

 المنصػوص عميػو فػي ىػذا الدسػتور" اختصاصػاتياسمطة منيا النزوؿ عػف كػؿ أو بعػض 
 بما يكفؿ لمجميع ضماف عدـ الجور عمى حقوقيـ.

( مػػف دسػػتور دولػػة الكويػػت 166وتأسيسػػًا عمػػى ىػػذا المبػػدأ جػػاءت المػػادة رقػػـ )-103
 عضاوألوا اءاترالجا يبػػػػػػػػيف القػػػػػػػػانوفو سلمنا مكفػػػػػػػػوؿ لتقاضيا ق"حضػػػػػػػػي بػػػػػػػػأف لتق
لكػػػػؿ فػػػػرد أف ( مػػػػف الدسػػػػتور " 45"  كمػػػػا قػػػػررت المػػػػادة )قلحا ىػػػػذا سةرلمما مةزلبلا

يخاطب السمطات العامة كتابة وبتوقيعػو  وال تكػوف مخاطبػة السػمطات باسػـ الجماعػات 
 ."إاّل لمييئات النظامية واألشخاص المعنوية
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أف تتػولى منيابة العامػة ل ( مف الدستور  نجدىا قررت167ي سياؽ المادة رقـ )وف-104
شػػػرؼ عمػػػى شػػػؤوف الضػػػبط القضػػػائي  وتطبيػػػؽ تُ أف المجتمػػػع  و  باسػػػـالػػػدعوى العموميػػػة 

  ولعػػؿ الػػدافع الرئيسػػي وراء سػػف ىػػذا القػػوانيف الجزائيػػة ومبلحقػػة المػػذنبيف وتنفيػػذ األحكػػاـ
ألمػػف واألمػػاف ووسػػائؿ الحمايػػة الجزائيػػة لئلنسػػاف الػػنص ىػػو الرغبػػة فػػي إرسػػاء مبػػادئ ا
مػػف أفعػػػاؿ  وقػػد نصػػت المػػادة عمػػػى أف " -جزائيػػًا -وحقوقػػو نظيػػر مػػا قػػد يرتكػػػب ضػػده 

تتػػػولى النيابػػػة العامػػػة الػػػدعوى العموميػػػة باسػػػـ المجتمػػػع  وتشػػػرؼ عمػػػى شػػػؤوف الضػػػبط 
 األحكاـ. القضائي  وتسير عمى تطبيؽ القوانيف الجزائية ومبلحقة المذنبيف وتنفيذ 

 

 من الميثاق(: 13)المادة 

إف الحػػؽ فػػي محاكمػػة عادلػػة تجرييػػا محكمػػة مسػػتقمة ونزييػػة ومنشػػأة سػػابقًا بحكػػـ -105
القػػانوف  ىػػو حػػؽ مقػػرر فػػي النظػػاـ القػػانوني الكػػويتي اسػػتنادًا لمػػا نػػص عميػػو الدسػػتور فػػي 

تػػػػي مػػػػف كفالػػػػة حػػػػؽ التقاضػػػػي وضػػػػمانة المحاكمػػػػة القانونيػػػػة ال 166  164  34المػػػػواد 
 تجرييا محكمة مرتبة انواعيا ودرجاتيا واختصاصاتيا بالقانوف.

 2  1باإلضػػػافة إلػػػى مػػػا قػػػرره قػػػانوف اإلجػػػراءات والمحاكمػػػات الجزائيػػػة بالمػػػادتيف -106
بشأف حظر توقيع أي عقوبة جزائية إال بعد محاكمػة تجػرى وفقػًا لمقواعػد واإلجػراءات التػي 

  187شػػػأف ترتيػػػب المحػػػاكـ الجزائيػػػة  والمػػػواد ب 8  7  6  4  3يقرىػػػا القػػػانوف  والمػػػواد 
جػراءات االسػتئناؼ والتمييػز  200  199 مكرر وذلؾ بالنسبة لتنظيـ محػاكـ المعارضػة وا 

فػػػػي شػػػػأف حػػػػاالت الطعػػػػف  1972لسػػػػنة  40وفػػػػؽ قػػػػانوف تنظػػػػيـ القضػػػػاء والقػػػػانوف رقػػػػـ 
 بالتمييز.

كمػػة فقػػد تكفػػؿ قػػانوف أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بتػػوفير الضػػمانات الكافيػػة أثنػػاء مرحمػػة المحا-107
  155  120اإلجػػراءات والمحاكمػػات الجزائيػػة فػػي بيػػاف ىػػذه الضػػمانات بمقتضػػى المػػواد 

حيػػػػث قػػػػرر حػػػػؽ المػػػػتيـ دومػػػػًا فػػػػي اصػػػػطحاب  187  170  165  164  163  162
محامي حيث يتعيف تمكينو في بداية المحاكمة مف معرفة التيمة والػرد عمييػا وتمكينػو مػف 

كافة أدلة الدعوى وحؽ االستماع لشػيود النفػي ومناقشػة شػيود االثبػات المواجية وااللماـ ب
 واالستعانة بمترجـ أو خبراء خاصيف.
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وبالنسبة لكفالة اإلعانة العدلية لغير المقتدريف ماليًا لمدفاع عف حقوقيـ فإنو تجدر -108
والمادة مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية  120/1اإلشارة إلى أنو طبقًا لممادة 

في شأف تنظيـ مينة المحاماة أماـ المحاكـ فإنو  1964لسنة  43مف قانوف رقـ  27
عمى المحكمة أف تنتدب مف المحاميف مف يقـو بميمة الدفاع عف المتيـ في جريمة 
يعاقب عمييا القانوف بالحبس مدة تزيد عمى ثبلث سنوات وذلؾ عند تقديمو لممحاكمة 

 المحاكمة الجزائية لمسير في إجراءات
مف الدستور تنص عمى  165أما بخصوص ضماف عبلنية المحاكمة فإف المادة -109

أف "جمسات المحاكـ عمنية إال في األحواؿ االستثنائية التي يبينيا القانوف"  وتنص المادة 
مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية عمى أف "جمسات المحاكـ عمنية ويجوز  136

تنظر قضية في جمسة سرية إذا كاف ذلؾ ضروريا لظيور الحقيقة  أف لممحكمة استثناء
ويتضح   مراعاة لمنظاـ واآلداب العامة ويكوف النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية دائما" أو

األسباب التي تدعو إلى فرض سرية في ثبلثة  يحددالمشرع لـ  إفمف ىذيف النصيف 
  العاـ  ومراعاة اآلداب العامة" أسباب ىي "ضرورة إظيار الحقيقة ومراعاة النظاـ

وبصفة عامة فإف لممحكمة سمطة تقديرية في تحديد مدى انطباؽ ىذه األسباب الثبلثة 
عمى ظروؼ ومبلبسات كؿ دعوى عمى حده  مع مبلحظة أف السرية بالنسبة لممحكمة 

ة ومف أمثمة األسباب التي تدعو إلى سري  ىي سرية نسبية ال تمتد إلى المتيـ ومحاميو
المحاكمة ضرورة إظيار الحقيقة إذا كانت حقيقة الوقائع أو أدلة االتياـ لـ تظير كاممة 
بعد  أو كاف مف شأف العبلنية التأثير عمى بعض الشيود أو تمكيف بعض المتيميف مف 

ومف أمثمة األسباب التي تدعو إلى فرض السرية أيضا مراعاة النظاـ   إخفاء أدلة االتياـ
وقائع المحاكمة تتعمؽ باألمف الوطني أو بالمصالح العميا لمببلد. ومف  العاـ إذا كانت

أمثمة األسباب التي تدعو إلى فرض السرية أيضا مراعاة اآلداب العامة إذا كانت 
 وأعراض عائبلتالجريمة موضوع القضية بالغة الفحش أو كانت تناؿ مف سمعة 

ف ىذه السرية تنتيي حتما بصدور ما كاف األمر فا وأياالمجني عمييـ والتشيير بيـ. 
الحكـ في جمسة عمنية إذ ينص القانوف صراحة عمى أف "يكوف النطؽ بالحكـ في جمسة 

 عمنية دائما".
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 من الميثاق(: 14)المادة 

 كبفخ انؼًبَبد انزٙ يٍ شأَٓبلذو انًششع انكٕٚزٙ يٍ خالل َظٕص انذعزٕس -111

( يٍ انذعزٕس ;إلَغبَٛخ حٛث َظذ انًبدح )كشايزّ احفع انحشٚخ انشخظٛخ نهفشد ٔكفبنخ 

ػهٗ أٌ انؼذل ٔانحشٚخ ٔانًغبٔاح دػبيبد انًجزًغ، ٔانزؼبٌٔ ٔانزشاحى طهخ ٔثمٗ ثٍٛ 

ػهٗ أٌ رظٌٕ انذٔنخ دػبيبد انًجزًغ ٔركفم األيٍ  يُّ( >انًٕاؽٍُٛ ، َٔظذ انًبدح )

ٗ أٌ انحشٚخ ( يُّ ػه03َظذ انًبدح )لذ ٔ ،ٔانطًأَُٛخ ٔركبفؤ انفشص نهًٕاؽٍُٛ

ال ٚجٕص انمجغ ػهٗ إَغبٌ أٔ   يُّ ػهٗ أَّ (03انًبدح )، كًب َظذ انشخظٛخ يكفٕنخ 

ٔ انزُمم إال ٔفك أحكبو حجغّ أٔ رفزٛشّ أٔ رحذٚذ إلبيزّ أٔ رمٛٛذ حشٚزّ فٙ اإللبيخ أ

  .، ٔال ٚؼشع أ٘ إَغبٌ نهزؼزٚت أٔ نهًؼبيهخ انحبؽخ ثبنكشايخ انمبٌَٕ

( نغُخ ;3سلى )نون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية أكدت نصوص قاوقد -111

( من هذا القانون على أن القبض ال يجوز >8حيث نصت المادة ) ،هذه المبادئ 3:=3

كما نصت  ،إال بأمر مكتوب من المحكمة أو المحقق إال في حالة الجريمة المشهودة

ت القبض يجب على المسئول عن مركز الشرطة أن يثبت جميع حاال (=9المادة )

بسجل المركز ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه وتبلغ قائمة بهذه 

الحاالت إلى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح واألوامر ويشمل 

التسجيل واإلخطار جميع حاالت القبض ، بناء على أمر أو بدونه ، وسواء حصل 

( من ذات 3:بمعرفة األفراد. وألزمت المادة ) القبض بمعرفة رجال الشرطة أو 

القانون على رجل الشرطة بعد القبض على المتهم أن يسلمه مباشرة إلى المحقق 

( كل أمر بالقبض يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن 0:ونصت المادة )

ما يلزم ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل  صفته،أصدره مع بيان 

وإذا لم ينفذ خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه ، وسبب األمر بالقبض لتعيينه،

وعلى القائم بتنفيذ أمر ، إال إذا صدر أمر كتابي بتجديده وال يجوز تنفيذه بعد ذلك يسقط،

وان يطلعه على نص األمر إذا  عليه،القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض 

 طلب ذلك.
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ى دولػػػة الكويػػػت دائمػػػًا إلػػػى تحقيػػػؽ المزيػػػد مػػػف الحمايػػػة وتػػػوفير الضػػػمانات وتسػػػع-112
لؤلشخاص المحتجزيف والمقبوض عمييـ  وىو ما تـ مف خبلؿ إجراء تعػديؿ عمػى القػانوف 

والػػػذي يػػػنص عمػػػى  2012( لسػػػنة 3وذلػػػؾ بموجػػػب القػػػانوف رقػػػـ) 1960( لسػػػنة 17رقػػػـ)
( أيػاـ كمػا كػاف فػي 4بػداًل مػف )( سػاعة 48تعديؿ مدة حجز المتيـ لدى الشرطة لتصػبح)

 السابؽ  كما أصبحت مدة الحبس االحتياطي عشرة أياـ مف تاريخ القبض.
مكػػرر  والتػػي نصػػت عمػػى أنػػو يجػػب عمػػى رجػػاؿ الشػػرطة  60كمػػا أضػػاؼ المػػادة -113

خبلؿ الفترة المنصوص عمييا تمكيف المتيـ مػف االتصػاؿ بمحاميػة أو إبػبلغ مػف يػراه بمػا 
 وقع لو.
تػػـ حجػػزه بمعرفػػة  -مكػػرر  والتػػي نصػػت عمػػى اف كػػؿ مػػتيـ  74المػػادة  وأضػػاؼ-114

يجػػػب أف يحػػػاط كتابػػػة بأسػػػباب حجػػػزه أو حبسػػػو  ويجػػػب  -الشػػػرطة أو حبسػػػو احتياطيػػػًا 
 .    تمكينو أيضًا مف االستعانة بمحاـ ومقابمة محاميو عمى انفراد في أي وقت

ورة إخضاع المسجوف ضر  1962( لسنة 26أوجب قانوف تنظيـ السجوف رقـ )وقد -115
 -لمكشؼ الطبي ونظـ كيفية ىذه العممية مف خبلؿ النصوص اآلتية:

  يكوف لكؿ سجف وحدة صحية يرأسيا طبيب ىو المسئوؿ عف اتخاذ ما يكفؿ  72المادة"
 المحافظة عمى صحة المسجونيف ووقايتيـ مف األمراض الوبائية ".

  ثبات حالتو "عمى الطبيب الكشؼ عمى كؿ مسجوف عند د 73المادة خولو السجف وا 
الصحية والعقمية في السجؿ المخصص لذلؾ وعميو تحديد األعماؿ التي تمكنو صحتو مف 

 أدائيا ".
  عمى الطبيب استعراض المسجونيف مرة كؿ أسبوع وتفقد الحبس االنفرادي  75المادة "

 كؿ يـو وذلؾ لمتثبت مف حالة المسجونيف الصحية".
  يادة المرضى مف المسجونيف يوميًا ولو أف ينقؿ إلى " عمى الطبيب ع 76المادة

 ".المستشفى مف يرى ضرورة لنقمو 
  إذا تبيف لطبيب السجف أف المسجوف قد ساءت صحتو لدرجة تنذر بالخطر  80المادة "

فعميو كتابة تقرير مفصؿ بحالتو  وتتألؼ لجنة طبية مف وزارة الصحة العامة يكوف أحد 
فإذا أيدت المجنة رأي طبيب السجف قررت  المسجوف ؼ عمى أعضائيا طبيب السجف لمكش
 ".صحيًا بعد موافقة وزير الداخمية اإلفراج عف المسجوف إفراجاً 
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  إذا رأى الطبيب أف المسجوف قد اشتد بو المرض فعميو إخطار إدارة السجف  82المادة "
 سمية لمزيارة ".بالترخيص ألىمو في زيارتو حتى تتحسف حالتو دوف التقيد بالمواعيد الر 

 2007لسنة  229ولتحقيؽ المزيد مف الرعاية والمتابعة صدر القرار الوزاري رقـ -116
إنشاء )إدارة الشئوف الصحية لمشرطة( والتي مف بيف اختصاصاتيا تقديـ الرعاية ب الخاص

تـ استحداث عدة عيادات متخصصة داخؿ  2008عاـ وفي  السجوف الصحية لنزالء 
عيادة الدرف والصدر  –الكبد والجياز اليضمي  عيادة-ثؿ )عيادة القمب مستشفى السجف م

ذف وحنجرة  –عيادة العيوف  –عيادة الجمدية  –العظاـ  عيادة-117 عيادة  –عيادة أنؼ وا 
 عيادة أمراض النساء والوالدة(. –عيادة الطب النفسي  –عيادة الجراحة العامة  –الباطنية 

ٙ انكٕٚزٙ نكم شخض انهجٕء نهمؼبء نهحظٕل ػهٗ كًب ٚزٛح انُظبو انمبََٕ-118

( يٍ 11ٔرنك ؽجمب نهًبدح )  انجشًٚخ،انزؼٕٚغ انالصو فٙ حبنخ يب ارا كبٌ يؼشٔسا يٍ 

ٔانزٙ رُض ػهٗ أَّ " ٚجٕص  11/1691لبٌَٕ االجشاءاد ٔانًحبكًبد انجضائٛخ سلى 

نًحبكى انزٙ نكم يٍ إطبثخ ػشس ثغجت انجشًٚخ أٌ ٚشفغ دػٕٖ ثحمّ انًذَٙ أيبو ا

رُظش انذػٕٖ انجضائٛخ ، فٙ أ٘ حبنخ كبَذ ػهٛٓب انذػٕٖ إنٗ أٌ رزى انًشافؼخ ، كًب 

ك ٔٚؼبيم ٚجٕص نهًذػٙ انًذَٙ أٌ ٚطبنت ثحمّ أثُبء انزحمٛك االثزذائٙ ثطهت ٚمذيّ نهًحم

  كطشف يذع أثُبء انزحمٛك

   حيثالتعسفيضماف حؽ التعويض لضحايا التوقيؼ أو االحتجاز  تكفؿ الدولةو -119
 1960لسنة  17رقـ  قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية( مف 116المادة )قررت 

حؽ المتيـ في المطالبة بالتعويض عف االتياـ الكيدي أو المبنى عمى خفة أو تيور. 
بتاريخ  5مدني/  4181/2012كما سبؽ لمحكمة االستئناؼ وأف قضت الدعوى رقـ 

لداخمية بتعويض محبوس عف جـر لـ يقترفو مدة سنة لمبمغ بإلزاـ وزارة ا 30/1/2014
ثماف مئة وسبٌع وثمانوف ألؼ دوال أمريكي( عما اعتبرتو المحكمة  887000يعادؿ )

خطًأ جسيمًا يتعمؽ بحريات األفراد المكفولة دستوريًا لقاء ما تسبب لدى الطالب مف 
 شعوره بالقمع والقير واإلحساس بالظمـ.
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 الميثاق(: من 15)المادة 
مػف  32أورد المشرع الدسػتوري الكػويتي مبػدأ شػرعية الجػرائـ والعقوبػات فػي المػادة -120

الدسػػػتور حيػػػث قػػػرر أنػػػو ال جريمػػػة وال عقوبػػػة إال بنػػػاء عمػػػى قػػػانوف  وال عقػػػاب إال عمػػػى 
 األفعاؿ البلحقة لمعمؿ بالقانوف الذي ينص عمييا.

يف نػص بالمػادة األولػى منػو عمػى أنػو وتكفؿ قانوف الجزاء الكويتي في بياف ذلؾ حػ-121
ال يعد الفعؿ جريمة  وال يجوز توقيع عقوبة مف أجمو إال بناء عمى نص في القػانوف. كمػا 

عمػػى أف يعاقػػب عمػػى الجػػرائـ طبقػػًا لمقػػانوف المعمػػوؿ بػػو  14نػػص قػػانوف الجػػزاء بالمػػادة 
قػانوف الػذي قػرر وقت ارتكابيا  وال يجوز أف توقع عقوبة مف أجؿ فعؿ ارتكػب قبػؿ نفػاذ ال

 عقوبة عمى ىذا الفعؿ.
وأما فيما يتصؿ بمبدأ تطبيؽ القانوف األصمح لممتيـ واسػتفادة المػتيـ مػف أي نػص -122

مػػف قػػانوف  15قػػانوني يصػػدر بعػػد ارتكػػاب الجريمػػة. فيػػذا الحػػؽ مضػػموف بموجػػب المػػادة 
ًا  قػػانوف الجػػزاء التػػي قػػررت أنػػو إذا صػػدر  بعػػد ارتكػػاب الفعػػؿ وقبػػؿ أف يحكػػـ فيػػو نيائيػػ

أصػػػمح لممػػػتيـ  وجػػػب تطبيػػػؽ ىػػػذا القػػػانوف دوف غيػػػره  ومػػػع ذلػػػؾ إذا صػػػدر بعػػػد الحكػػػـ 
النيػػائي قػػانوف يجعػػؿ الفعػػؿ غيػػر معاقػػب عميػػو اطبلقػػًا وجػػب تطبيػػؽ ىػػذا القػػانوف واعتبػػار 

 الحكـ كأف لـ يكف.
لسػػنة  40مػػف القػػانوف رقػػـ  10حيػػث جػػرى التأكيػػد عمػػى ىػػذا المبػػدأ بػػنص المػػادة -123
جراءاتػػو والتػػي قػػررت تػػولي محكمػػة التمييػػز  فػػي 1972  –شػػأف حػػاالت الطعػػف بػػالتمييز وا 

 –مكػػػرر مػػػف قػػػانوف اإلجػػػراءات والمحاكمػػػات الجزائيػػػة  200ودائػػػرة تمييػػػز الجػػػنح بالمػػػادة 
تمييػػز الحكػػـ المطعػػوف فيػػو أماميػػا لمصػػمحة المػػتيـ مػػف تمقػػاء نفسػػيا متػػى مػػا صػػدر بعػػد 

 ويسيري عمى واقعة الدعوى.الحكـ المطعوف فيو قانوف أصمح لممتيـ 
 

 من الميثاق(: 16)المادة 
ضمانات لمفرد عند اجراءات  166  34  32  31المواد في نص الدستور -124

اإلجراءات والمحاكمات الجزائية في بياف ىذه التحقيؽ او التقاضي فقد تكفؿ قانوف 
المسندة إليو منو واجب سماع أقواؿ المتيـ عف التيمة  71الضمانات إذ قرر بالمادة 
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  وحقو 75أثناء التحقيؽ  وحؽ المتيـ في حضور محامي معو واالتصاؿ بذويو بالمادة 
 منو. 99و 98في مناقشة الشيود وعدـ اإلكراه بالمادتيف 

وبشأف باقي الضمانات المقررة لممتيـ أثناء مرحمة المحاكمة فإنو طبقًا لممواد -125
مف ذات القانوف فإنو لممتيـ  187  170  165  164  163  162  155  120

دومًا الحؽ في اصطحاب محامي ويتعيف تمكينو في بداية المحاكمة مف معرفة التيمة 
أدلة الدعوى وحؽ االستماع لشيود النفي  واإللماـ بكافةوالرد عمييا وتمكينو مف المواجية 

 ومناقشة شيود اإلثبات واالستعانة بمترجـ أو خبراء خاصيف.
ص حؽ المداف في طمب إعادة نظر الدعوى لدى محكمة أعمى فإف وأما بخصو -126
مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية قد تكفمت بذلؾ في إطار محكمة  199المادة 

مكرر مف ذات القانوف ومواد القانوف رقـ  200االستئناؼ  كما نظمت المادة 
 أحواؿ الطعف بالتمييز. 40/1972

 
  من الميثاق(: 17)المادة 
 مفا فمـ تكتِؼ الدولة بما تضمنو دستورىا كبير  ااىتمامالطفولة دولة الكويت  أولت-127

  فقد دأبت عمى حماية ورعاية لتوضيح ما لمنشء مف حقوؽ وحماية مف جانب الدولة 
 األطفاؿحصوؿ  مف شأنيا تعزيزالعديد مف التشريعات والقوانيف والموائح التي  إصدار 

وتضمف تمتعيـ بحياة  افة المجاالت وعدـ تعرضيـ لبلستغبلؿعمى كافة حقوقيـ في ك
  يمي:برز ىذه التشريعات ما أومن آمنو   

 2014 لسنة 22رقـ الحضانة الخاصة  دور قانوف. 
  2015لسنة  21الطفؿ رقـ حقوؽ قانوف. 
  2015لسنة  80قانوف الحضانة العائمية رقـ. 
  2015لسنة  111رقـ  األحداثقانوف 

 متكاممةبشأف حقوؽ الطفؿ عمى حماية  2015لسنة  21لقانوف رقـ ويشتمؿ ا-128
 تشمؿ كافة الجوانب الصحية والتعميمية والثقافية واالجتماعية والجزائية فضبل عف  لمطفؿ

 واإلىماؿ بما يتماشى مع اتفاقية حقوؽ الطفؿ .حمايتو مف االستغبلؿ 
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اختصاصات  الرابعةتو في ماد 2015لسنة  111رقـ  األحداثقانوف  كما تضمف-129
المادة  وأماومتابعتيـ وتأىيميـ  األحداثالنظر في قضايا  والتي مف بينيا األحداثلجنة 

لمحدث الذي أتـ السابعة ولـ  المقررة العقابية والجزاءاتالخامسة فقد تضمنت التدابير 
 – بالتدريب الميني اإللحاؽ – )التسميـيكمؿ الخامسة عشرة مف العمر جريمة ومنيا 

 .معينة(االلتزاـ بواجبات  –مؤسسات الرعاية االجتماعية  إحدىفي  اإليداع
 

 األماكنالحدث المعرض لالنحراف في  إيداع" يجب  السابعةونصت المادة -130
المناسبة المعدة الستقبالو بمعرفة الجيات المختصة بوزارة الشئون االجتماعية والعمل 

 األحداثالمعرض لالنحراف عمى نيابة عرض الحدث  األحداثوعمى لجنة رعاية 
تقرر في شأن الحدث التدابير  إناقتضت مصمحتو ذلك ولممحكمة  إذالتقديمو لممحكمة 

 :التالية
  سمـ لعائؿ مؤتمف  بتربيتو تسميمو لمتولي رعايتو فإف لـ تتوافر فيو الصبلحية لمقياـ

 .األحواؿمع اخذ التعيدات البلزمة بجميع 
 لؤلحداثؤسسات الرعاية االجتماعية الم إحدىفي  إيداعو. 
  المستقبؿ.لمراقبتو حسف سيره وسموكو في كتابة  متولي رعايتو  إلى اإلنذارتوجيو 
 بالتدريب الميني. اإللحاؽ 
 المستشفيات العبلجية المتخصصة. إحدىفي  اإليداع 

 ذا)إىذه التدابير دوف قرار مف المحكمة  أحداتخاذ  األحداثويجوز لمجنة رعاية -131
مصمحة الحدث تتطمب ذلؾ( كما تكوف ليا تعديمو بما يتفؽ وحالة الحدث  إفرأت المجنة 

 وذلؾ بعد اخذ رأي مراقب السموؾ.
 

حيث يوسع في  األحداثوعميو فان ىذا القانون يتبنى نيج جديد لمتعامل مع -132
 مثل:الجانب االجتماعي 

 التأىيؿ. إعادة 
 .التدابير الجزائية 
 خبراء اجتماعييف(  )وجودرفع دعوى عمييـ  ضماف قانوني عند 
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  إلزاميندب محامي. 
 
عتمدت الجية المختصة بوزارة الداخمية )إدارة حماية األحداث( خالل السنوات ا-133

 -مثل: الثالث الماضية عمى العديد من الحمالت األمنية التوعوية 
 .حممة كمنا شركاء في أمف الوطف 
 .حممة بالحوار والتسامح نرتقي 
 ممة مدرستي ببل عنؼ.ح 
  حممة توعوية لمكافحة العنؼ الطبلبي في المدارس المتوسطة والثانوية تحت شعار

 )خطورة مواقع التواصؿ االجتماعي(.  
وقد تـ التركيز في ىذه الحمبلت التوعوية اإلرشادية عمى شريحة المراىقيف -134

وات في مراكز تنمية وخاصة  طمبة المدارس  كما تمت المشاركة في العديد مف الند
المجتمع لتوعية األسر بأىمية تنشئة األبناء التنشئة الصحيحة وغرس القيـ النبيمة في 
نفوسيـ وحمايتيـ مف االنحراؼ  كما تمت طباعة العديد مف الكتيبات والنشرات 
والبوسترات وغيرىا مف المطبوعات التوعوية التي تـ توزيعيا في المدارس واألماكف 

ي يرتادىا األحداث  وتـ التركيز عمى نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش العامة الت
ونبذ كافة مظاىر العنؼ والسموؾ العدواني لدى الطمبة باإلضافة إلى توعويتيـ بأسباب 
وعوامؿ االنحراؼ وطرؽ الوقاية منو  وتوعية األسر باألساليب الصحيحة لمتنشئة لموقاية 

الكويت أيضًا اىتماما خاصًا باألحداث المعرضيف  مف االنحراؼ  وقد أولت دولة
لبلنحراؼ إيمانًا منيا بأىمية ىذه الفئة لحمايتيـ مف الوقوع في الجريمة وتقديـ كافة أوجو 

 الدعـ والمساندة ليـ وألسرىـ وتوجيييـ.
 

 الجانحين:وفي ما يتعمق بمعاممة األحداث -
( 25لنزالء إلى فئتيف وفقًا لنص المادة)تقـو وزارة الداخمية بدولة الكويت بتصنيؼ ا-135

 -عمى النحو اآلتي:  1962( لسنة 26مف قانوف تنظيـ السجوف رقـ )
 -الفئة )أ(: 
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تشمؿ المحبوسيف احتياطيًا)الموقوفيف( والمحكوـ عمييـ بالحبس البسيط ويمحؽ بيـ مف 
 تنفذ عمييـ التزامات بطريؽ اإلكراه البدني والمحبوسيف في ديف مدني.

 -فئة )ب(: ال

تشمؿ المحكـو عمييـ بالحبس مع الشغؿ وتقوـ الوزارة بتخصيص أماكف في السجوف 
( مف ذات القانوف 27( مف قانوف تنظيـ السجوف  ووفقًا لممادة)26إعمااًل لنص المادة)

 يتـ تقسيـ النزالء في كؿ مف الفئتيف إلى درجات حسب سنيـ وسوابقيـ ونوع جرائميـ
حيث تشابو أحواليـ االجتماعية والثقافية وقابميتيـ لئلصبلح  ومدد عقوباتيـ ومف 

 ويتوافؽ تصنيؼ النزالء الوارد في ىذه المادة مع المبادئ األساسية لحقوؽ اإلنساف.

 
 من الميثاق(: 18)المادة 
ال يجيز إخضاع  115/3إف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية بالمادة -136

 إذا تبيف لممحكمة أنو قادر عمى الدفع وممتنع عف ذلؾ دوف المديف لئلكراه البدني إال
عذر مقبوؿ وليس ىناؾ مف سبيؿ آخر القتضاء مبمغ الديف منو. وكذلؾ قرر قانوف 

أف حبس المديف ال يكوف إال إذا امتنع عف  292المرافعات المدنية والجزائية بالمادة 
 عمى الوفاء.تنفيذ حكـ نيائي أو أمر أداء نيائي رغـ ثبوت قدرتو 

 
 من الميثاق(: 19)المادة 
مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية قررت عدـ جواز  184إف المادة -137

محاكمة ذات الشخص عف جـر مرتيف  وىذا الدفع مف النظاـ العاـ الذي يجوز إثارتو 
 ولو ألوؿ مرة أماـ محكمة التمييز.

بموجب حكـ بات بالتعويض عف اما بشأف حؽ المتيـ الذي تبتت براءتو -138
 14االضرار التي لحقت بو  فقد سبؽ اف تـ اإلشارة الى ذلؾ مف خبلؿ الرد عمى المادة 

 مف الميثاؽ.  
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 من الميثاق(: 20)المادة 
والئحتو  1962/ 26حرص المشرع الكويتي مف خبلؿ قانوف تنظيـ السجوف رقـ -139

عمى ضماف كؿ  1978/ لسنة 33رار رقـ المعدلة بالق 1976/ لسنة 25الداخمية رقـ 
ما يغطي الجوانب اإلنسانية لمسجناء والمحتجزيف بما يتوافؽ مع المبادئ والقواعد الدولية 
 المعنية في ىذا الشأف وعمى وجو الخصوص القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء. 

 يف بسبب حيث يتضح أف المشرع الكويتي حرص عمى عدـ التمييز بيف المسجون
العنصر أو الموف أو الجنس أو الديف أو الثروة وغيرىا مف مظاىر التفرقة الغير 

( وما بعدىا عمى أف 25إنسانية إذ نصت مواد القانوف المشار إليو المادة )
المسجونيف فئتاف فئة )أ( وىـ المحبوسيف احتياطيا والمحكـو عمييـ بالحبس حبسا 

عمييـ بالحبس مع الشغؿ وأف يقسـ المسجونيف شمؿ المحكوـ ت( و ببسيطا والفئة )
في كؿ فئة إلى درجات حسب سنيـ وسوابقيـ ونوع جرائميـ ومدد عقوباتيـ وقابميتيـ 

 لئلصبلح وفي ماعدا ذلؾ فإف جميع السجناء عمى قدر واحد مف المساواة.
  بالنسبة لمسجينات النساء فميف سجف خاص تكوف لو مشرفة ويعاونيا عدد كاؼ مف

 ( مف القانوف.4( و)2انات مادتيف )السج
 ( 18وقد نظـ القانوف المذكور إجراءات دخوؿ السجف وذلؾ بموجب نص المادة )

منو والتي قررت عدـ جواز إدخاؿ أي إنساف السجف إال بأمر كتابي صادر مف 
 السمطة المختصة وعدـ جواز البقاء بو بعد المدة المحددة باألمر. 

 ـ خصوصية السجناء واعتبارىـ مف أحاد الناس ال كما حرص المشرع عمى احترا
يجوز تفتيشيـ أو تفتيش زنازينيـ إال بإذف مف جية التحقيؽ وقد أكدت محكمة 

 التمييز الكويتية ىذا المبدأ بالعديد مف أحكاميا.
  ( مف ذات القانوف عمى كفالة حؽ الشكوى ألي مسجوف 15أكد القانوف في المادة )

( وما بعدىا في مجاؿ تأديب المسجونيف عمى إعبلف 57كما حرصت المواد مف )
المسجوف بالمخالفات المنسوبة إليو قبؿ توقيع العقوبة عميو ولو الحؽ في إبداء أقوالو 
والدفاع عف نفسو كما لو الحؽ في طمب سماع الشيود ويجب تحقيؽ دفاعو مف 

 إنسانية.وبات الجسدية أو الميينة أو البلجميع الوجوه كما حضرت تطبيؽ العق
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  كما أكد ذات القانوف عمى أف يكوف العمؿ داخؿ السجف ال يكوف إال بالنسبة لمسجناء
المحكوميف بالشغؿ عمى أف يكوف العمؿ بمقابؿ مكافئة مادية وأف يكوف العمؿ بقدر 
اإلمكاف في الحرؼ التي يشتغموف خارج السجف كما أكدت عمى أال يجوز العمؿ 

عى حالتيـ الصحية في جميع األحواؿ وال يجوز في ألكثر مف ثماني ساعات وترا
األعياد الرسمية وغير المسمميف في أعيادىـ ومناسباتيـ  وال يستخدـ السجيف في 

 عمؿ ينطوي عمى صفة تأديبية لخدمة المؤسسة. 

 ( وما بعدىا عمى ضماف حؽ الزيارة بنوعييا الخاصة 42( و )30نصت المواد )
 مة.والعادية لمسجناء وحؽ المراس

( وما بعدىا عمى أف المسجونيف فئتاف 25نصت مواد القانوف المشار إليو المادة )-140
فئة )أ( وىـ المحبوسيف احتياطيا والمحكـو عمييـ بالحبس حبسا بسيطا والفئة )ب( 

( ولغاية 25ويشمؿ المحكـو عمييـ بالحبس مع الشغؿ وقد ميز المشرع في المواد )
كؿ مف الفئتيف وأىـ عناصر التمييز كحؽ المسجونيف  ( مف قانوف تنظيـ السجوف47)

مف الفئة ألؼ في ارتداء مبلبسيـ الخاصة في السجف أو عند خروجيـ لممحاكمة أو ألي 
( مف البلئحة 12سبب أخر وليـ استحضار أصناؼ الطعاـ مف خارج السجف مادة )

و أو ىوايتو المشار إلييا كما ال يجوز تشغيميـ بالسجف  ولو الحؽ بممارسة حرفت
الخاصة وتييأ لو الوسائؿ الممكنة كما تسمح لو بالزيارة الخاصة مره واحده أسبوعيا 

 وكمما وجدت أسباب أخرى. 

/ لسنة 25( لسنة والبلئحة الداخمية رقـ 26أكد قانوف تنظيـ السجوف رقـ )-141
فية عمى الرعاية االجتماعية والتثقي 1978/ لسنة 33المعدلة بالقرار رقـ   1976

( وما بعدىا أف يكوف لكؿ سجف واعظ ديني لترغيبيـ 85لممسجونيف حيث بينت المادة ) 
بالفضيمة كما يكوف لو أخصائي في العموـ االجتماعية والنفسية وتشكؿ لجنة تضـ 
باإلضافة ليـ ضابط السجف تقـو بفحص حالتو النفسية واالجتماعية بمشاركة إدارة 

ا جيود كما تقـو المجنة ببذؿ  بشأف معاممة المسجوف السجف لوضع التوصيات بما تراه
كما يتـ  لعيش لتنأى بالمسجوف عف العودة لمجريمةمدروسة تساىـ في توفير وسيمة ا

  وذلؾ ممسجوفللتعميـ ا والشؤوف اإلسبلمية لتوفير التربية واألوقاؼ تيالتنسيؽ مع وزار 
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تعميمو مف خبلؿ المركز  مركز الرشاد كما يجوز لممسجوف الطالب متابعةعف طريؽ 
 حيث يسمح لو بتأدية امتحاناتو.

كما أنو مف أىـ التطبيقات المعتمدة داخؿ السجوف )البرنامج العبلجي التأىيمي -142
بمشاركة وزارة  1999لمتعاطي المخدرات والمؤثرات العقمية والذي بدأ العمؿ بو مف عاـ 

والتعميـ التطبيقي واألدلة الجنائية  األوقاؼ والشئوف والييئة العامة لمشباب والرياضة
 وجمعية النفع العاـ )بشاير الخير(. 

بيدؼ متابعة المفرج عنيـ مف 2001كما أنشأت إدارة الرعاية البلحقة منذ عاـ-143
خبلؿ عقد المقاءات والرحبلت الجماعية لمبلحظة سموكيـ وضماف عدـ عودتيـ لمجريمة 

ئة العامة لمشباب والرياضة ووزارة العدؿ ومستشفى بمشاركة وزارة األوقاؼ والشئوف واليي
 الطب النفسي.

أنشأت لجنة المناصحة واإلرشاد ألصحاب الفكر المتطرؼ بموجب القرار رقـ -144
بمشاركة جامعة الكويت ووزارة األوقاؼ والشئوف بيدؼ مناصحة مف  3230/2014

ائدىـ بما يتفؽ مع الديف المنحرفيف فكريا ممف أديف بجرائـ إرىابية في سبيؿ تصحيح عق
 اإلسبلمي الحنيؼ. 

مشروع البيت العائمي والذي يسمح مف خبللو إنشاء  2016كما تـ في عاـ -145
لممسجوف مف لقاء زوجتو وأبناءه وباقي أفراد عائمتو في أماكف مخصصة لذلؾ وىي 

( ساعة وبحيث 72عبارة عف وحدات سكنية داخؿ مجمع السجوف عمى انفراد لمدة )
 مكف مف الخموة الشرعية بزوجتو  ومنحيـ الفرصة لممارسة كافة حقوقيـ.يت

 اجتماعيةوالعمؿ تتبع أساليب  االجتماعيةقياـ إدارة رعاية األحداث بوزارة الشؤوف -146
تتناسب مع  إيوائيةمؤسسات  اإلدارةمتنوعة تناسب ظروؼ كؿ حالة  وعميو تتضمف 

 معرض لبلنحراؼ.      أوف منحرؼ التدابير المتخذة في شأف الحدث سواء كا
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 من الميثاق(: 21)المادة 

مف الدستور عمى أف "الحرية الشخصية مكفولة" وفي ىذا  30نصت المادة -147
مف خبلؿ أداة السؤاؿ   ة أف ممارسة الرقابة البرلمانيةاإلطار قررت المحكمة الدستوري

 البرلماف

تو الشخصية  بما يقتضيو مف الحفاظ يحدىا حؽ الفرد الدستوري في كفالة حري -148
عمى كرامتو واحتراـ حياتو الخاصة بعدـ انتياؾ أسراره فييا  ومنيا حالتو الصحية 
ومرضو  بما ال يصح معو لمف استودع السر الطبي أف يكشؼ سر المريض بما في 

(  8/11/19982جمسة  – 3/82ذلؾ اسمو دوف إذنو أو ترخيص القانوف )الطمب رقـ 
ت ذات المحكمة أف إجراء تحقيؽ نيابي يشمؿ أي موضوع مما يدخؿ في كما قرر 

اختصاصو التشريعي أو الرقابي دوف التعرض لما فيو مساس بأسماء وأصحاب المراكز 
المالية والتسييبلت االئتمانية مف عمبلء البنؾ المركزي والبنوؾ األخرى أشخاصًا 

تعرض لعناصر الذمة المالية لمفرد فيو طبيعييف أو اعتبارييف  بما يصح معو القوؿ أف ال
مساس بحقو في الخصوصية وىو حؽ يحميو الدستور  شأنو في ذلؾ شأف التعرض 

 (.14/6/1986جمسة  – 1/86لحالتو الصحية والعاطفية والعائمية )الطمب رقـ 

 

 من الميثاق(: 22)المادة 

 (29ي لمكافة الشخصية القانونية دوف تمييز وفقًا لممادة )كفؿ الدستور الكويت-149
ومنيا   مف الدستور حيث بينت أف جميع األشخاص متساووف في الحقوؽ والواجبات

بالطبع المساواة أماـ القانوف حيث نصت عمى أف" الناس سواسية في الكرامة 
ال تمييز بينيـ في اإلنسانية وىـ متساووف لدى القانوف في الحقوؽ والواجبات العامة 

عمى أف  (7)ذلؾ بسبب الجنس أو األصؿ أو المغة أو الديف".  كذلؾ نصت المادة 
"العدؿ والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاوف والتراحـ صمة وثقى بيف 

 فقد أكدت عمى تكافؤ الفرص بيف المواطنيف دوف تمييز". (8)المواطنيف " أما المادة 
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االعتراف بالشخصية القانونية لألفراد نجد دولة الكويت حفظت  وتأكيدًا عمى-150
ليم حقيم في الممكية بأشكاليا كافة وفقًا لما ىو متبع في الدولة، وثبتت ىذه 

 الحماية من خالل الدستور والتشريعات الوطنية وذلك عمى النحو اآلتي:
 ( :عمى حمايتو الممكي18(  )16نص دستور دولة الكويت في مواده  ) ة الفردية

وممكية رأس الماؿ والعمؿ والممكية الخاصة  معززًا بذلؾ حريات التممؾ الفردية 
دستور(  ال مف 19ـ) قضائيوالخاصة  بؿ وحظر مصادرة األمواؿ إال بحكـ 

 وقد جاء نص المواد عمى النحو التالي:
  ي : )الممكية ورأس الماؿ والعمؿ مقومات أساسية لكياف الدولة االجتماع16مادة

 ولمثروة الوطنية  وىي جميعًا حقوؽ فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظميا القانوف(.
  الممكية الخاصة مصونة  فبل يمنع أحد مف التصرؼ في ممكو إال في 18مادة( :

حدود القانوف  وال ينزع عف أحد ممكو إال بسبب المنفعة العامة في األحواؿ 
مييا فيو  وبشرط تعويضو عنو المبينة في القانوف  وبالكيفية المنصوص ع

 تعويضا عادؿ والميراث حؽ تحكمو الشريعة اإلسبلمية(.
  المصادرة العامة لؤلمواؿ محظورة  وال تكوف عقوبة المصادرة الخاصة 19مادة( :

 إال بحكـ قضائي  في األحواؿ المبينة بالقانوف(.
 
لى-151 التشريعات جانب ما أكدتو مواد الدستور، نجد أن ىناك العديد من  وا 

 الوطنية التي كفمت ىذا الحق ومنيا:
  67بإصدار القانوف المدني ) 1980لسنة  67وفقًا ألحكاـ المرسـو بالقانوف رقـ 

( مف القانوف المدني الكويتي أف "تبدأ شخصية 9) نصت المادة( 1980/ 
 اإلنساف بتماـ والدتو حيًا  وتنتيي بوفاتو  وذلؾ مع مراعاة ما يقضي بو القانوف

 في شأف المفقود والغائب".
 ( مف ذات القانوف تنظيـ األىمية لؤلشخاص حيث 109-84المواد مف ) وتضمنت

نصت عمى إف كؿ شخص أىؿ لمتعاقد  ما لـ يقرر القانوف عدـ أىميتو أو ينقص 
منيا  وىذا األمر ال يتحقؽ إال لمصغير والمجنوف والمعتوه فيـ محجوراف لذاتيـ 

 فإنو يتطمب حكـ قضائي لمحجر.تمؾ الحاالت  روفي غي
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 من الميثاق(: 23)المادة 

إف القنوات القانونية سواء لدى المحاكـ النظامية بما فييا الدائرة اإلدارية أو الدائرة -152
العمالية أو المدنية أو التجارية  وكذا جيات الشرطة أو التحقيؽ متمثمة بمكتب النائب 

زارة الداخمية والييئة العامة لمكافحة الفساد ولجنة العاـ واإلدارة العامة لمتحقيقات بو 
الشكاوى والتظممات في ىيئة أسواؽ الماؿ ولجنة العرائض والشكاوى بمجمس األمة 
والديواف الوطني لحقوؽ االنساف  بإمكاف ىذه الجيات التصدي ألي انتياكات ذات 

 صمة.

 

 من الميثاق(: 24)المادة 

الحقوق الواردة بموجب ىذه المادة قد نص عمييا تجدر اإلشارة إلى كون كافة -153
 الدستور الكويتي وتم التأكيد عمييا  وذلك عمى النحو اآلتي:

 ( العدؿ والحرية والمساواة دعامات المجتمع  والتعاوف والتراحـ صمة وثقي 7مادة )
 بيف المواطنيف.

 ( تصوف الدولة دعامات المجتمع وتكفؿ األمف والطمأنينة وتكاف8مادة ) ؤ الفرص
 لممواطنيف.

 ( تكفؿ الدولة المعونة لممواطنيف في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز 11مادة )
عف العمؿ  كما توفر ليـ خدمات التاميف االجتماعي والمعونة االجتماعية والرعاية 

 الصحية.

 ( الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية  وىـ متساووف لدى القانوف في 29مادة )
والواجبات العامة  ال تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أو األصؿ أو المغة  الحقوؽ

 أو الديف.

 ( لكؿ كويتي الحؽ في العمؿ وفي اختيار نوعو  والعمؿ واجب عمى كؿ 41مادة )
عمى توفيره لممواطنيف  مواطف تقتضيو الكرامة ويستوجبو الخير العاـ  وتقـو الدولة 

  شروطو. وعمى عدالة 
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  حرية تكويف الجمعيات والنقابات عمى أسس وطنية وبوسائؿ سممية ( 43)مادة
وال يجوز إجبار أحد عمى  القانوف مكفولة وفقا لمشروط واألوضاع التي يبينيا 

 .نقابةاالنضماـ إلى أي جمعية أو 
 لؤلفراد حؽ االجتماع دوف حاجة إلذف أو إخطار سابؽ  وال يجوز ألحد  (44 ) مادة

اجتماعاتيـ الخاصة. واالجتماعات العامة والمواكب  مف قوات األمف حضور
والتجمعات مباحة وفقا لمشروط واألوضاع التي يبينيا القانوف  عمى أف تكوف أغراض 

 االجتماع ووسائمو سممية وال تنافي اآلداب.
 ( لكؿ فرد أف يخاطب السمطات العامة كتابة وبتوقيعو  وال تكوف مخاطبة )  45مادة

 . ماعات إال لمييئات النظامية واألشخاص المعنويةالسمطات باسـ الج
وتنفيذا ليذه المواد الدستورية أصدرت الدولة العديد مف التشريعات التي تنظـ تمؾ -154

المساس بيا أو تقيدىا ولكف كؿ ذلؾ في حدود الدستور  إليالحقوؽ بما ال يؤدي 
ظميا قانوف الخدمة المدنية فالحقوؽ السياسية نظميا قانوف االنتخاب والحقوؽ الوظيفية ن

في الوظائؼ الحكومية  وقانوف العمؿ في القطاع األىمي   فالوظائؼ في القطاع 
الخاص والنفطي وحرية االجتماع نظمت بموجب قانوف التجمعات وكافة الحقوؽ الواردة 
ال  في الدستور مكفولة ال تستطيع التشريعات سواء كانت القوانيف أو الموائح مخالفتيا وا 

 سوؼ يطعف بعدـ دستوريتيا أماـ المحكمة الدستورية ويترتب عمى ذلؾ إلغائيا .
  حيث ُعدؿ القانوف حرية الممارسة السياسية لكافة األفرادكفمت دولة الكويت -155
لسنة  17بشأف انتخابات أعضاء مجمس األمة بموجب القانوف رقـ  35/1962 رقـ

سنة  21مف العمر  البالغيف المدنييفواالناث  لمذكور وذلؾ عمى نحو أتاح  2005
وبناء عميو تـ مشاركة المرأة انتخابا  عمى السواء. ميبلدية حؽ االنتخاب والترشيح

  البلحقة.وترشيحا في كافة االنتخابات التشريعية 
 دولػػػػػػػػػة الكويػػػػػػػػػتتعتبػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػاركة المػػػػػػػػػواطنيف فػػػػػػػػػي ادارة الشػػػػػػػػػؤوف العامػػػػػػػػػة ل-156

التػػػػػي أكػػػػػد عمييػػػػػا االعػػػػػبلف العػػػػػالمي و   إحػػػػػدى الركػػػػػائز األساسػػػػػية لحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف
عمػػػػػػى انػػػػػػو "لكػػػػػػؿ شػػػػػػخص  21  حيػػػػػػث جػػػػػػاء فػػػػػػي المػػػػػػادة 1948لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف 

طة ممثمػػػػػيف سػػػػػحػػػػػؽ المشػػػػػاركة فػػػػػي ادارة الشػػػػػؤوف العامػػػػػة لبمػػػػػده  إمػػػػػا مباشػػػػػرة أو بوا
مػػػػػػػػف العيػػػػػػػػد الػػػػػػػػدولي  25مػػػػػػػػف المػػػػػػػػادة  2أكػػػػػػػػدت الفقػػػػػػػػرة وقػػػػػػػػد   يختػػػػػػػػاروف بحريػػػػػػػػة
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الحػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي أف ينتخػػػػػػػػػب وينتخػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي  لمحقػػػػػػػػػوؽ المدنيػػػػػػػػػة والسياسػػػػػػػػػية لممػػػػػػػػػواطف
المسػػػػػػػاواة بػػػػػػػيف النػػػػػػػاخبيف  انتخابػػػػػػػات نزييػػػػػػػة تجػػػػػػػري بػػػػػػػاالقتراع العػػػػػػػاـ وعمػػػػػػػى قػػػػػػػدـ

 وبالتصويت السري  تضمف التعبير الحر عف إرادة الناخبيف.

وترسػػػػػػػػػيخا لمبػػػػػػػػػدأ حػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػواطنيف فػػػػػػػػػي ترشػػػػػػػػػيح مػػػػػػػػػف يمػػػػػػػػػثميـ فػػػػػػػػػي إدارة -157
 الكويػػػػػػت عمػػػػػػى أف ( مػػػػػػف دسػػػػػػتور دولػػػػػػة80الشػػػػػػئوف العامػػػػػػة  نصػػػػػػت المػػػػػػادة رقػػػػػػـ )

 العػػػػػػػػػاـ ينتخبػػػػػػػػػوف بطريػػػػػػػػػؽ االنتخػػػػػػػػػاب عضػػػػػػػػػواً  نخمسي نم ألمةا "يتػػػػػػػػػألؼ مجمػػػػػػػػػس
 االنتخاب". قانوف يبينيا التي لؤلحكاـ وفقاً  المباشر السري

فػػػػػػػي شػػػػػػػأف انتخابػػػػػػػات أعضػػػػػػػاء  1962لسػػػػػػػنة  35قػػػػػػػانوف رقػػػػػػػـ كمػػػػػػػا تضػػػػػػػمف ال-158
سػػػػػػة نتخػػػػػػاب وضػػػػػػمانات ممار عديبلتػػػػػػو تنظػػػػػػيـ مػػػػػػف ليػػػػػػـ الحػػػػػػؽ فػػػػػػي االوتمجمػػػػػػس األمػػػػػػة 

 -ىذا الحؽ عمى النحو اآلتي: 

 وعشػػػػػػػريف سػػػػػػػنة ميبلديػػػػػػة كاممػػػػػػػة حػػػػػػػؽ  لكػػػػػػؿ كػػػػػػػويتي بػػػػػػالغ مػػػػػػػف العمػػػػػػػر إحػػػػػػدى
نتخػػػػػػاب  ويسػػػػػػتثنى مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ المتجػػػػػػنس الػػػػػػذي لػػػػػػـ تمػػػػػػض عمػػػػػػى تجنسػػػػػػو عشػػػػػػروف اال

 1959لسػػػػػنة  15لمرسػػػػػـو األميػػػػػري رقػػػػػـ ( مػػػػػف ا6سػػػػػنة ميبلديػػػػػة وفقػػػػػًا لحكػػػػػـ المػػػػػادة )
 .بقانوف الجنسية الكويتية

تخابية التي ننتخابية بنفسو في الدائرة االاخب أف يتولى حقوقو االعمى كؿ ن-159
نتخاب ىو المكاف الذي يقيـ فيو الشخص بصفة فعمية ودائمة بيا موطنو. وموطف اال

وعميو في حالة تعدد موطنو أف يعيف الموطف الذي يريد استعماؿ حقوقو االنتخابية 
  .فيو

عمى اف "  ومن 29المادة  ألفراد حيث نصتكرس الدستور الكويتي المساواة بيف ا-160
والواجبات متساووف لدى القانوف في الحقوؽ  اإلنسانية وىـالناس سواسية في الكرامة 

ولت الدولة المرأة فقد أ  "ال تمييز بينيـ بسبب الجنس او األصؿ او المغة او الديف العامة
وىذا ما تؤكده المؤشرات  مع المجتفي  وبيف الرجؿاىتماما بالغا تحقيقا لممساواة بينيا 

مف تمكيف المرأة الكويتية في قطاع العمؿ حيث  2015-2014التنموية خبلؿ الفترة 
 48.6 وبالقطاع الخاص 46.5بالقطاع الحكومي  2015بمغت نسبة مشاركتيا في عاـ 

في احكامو عمى تعزيز  2010لعاـ  6بالمائة. كما أكد قانوف العمؿ بالقطاع األىمي رقـ 
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 الخدمة والتأميفؽ المرأة العاممة ومنيا المساواة في األجور واستحقاؽ مكافأة نياية حقو 
 .ضد اإلصابات وحظر تشغيؿ المرأة في الوظائؼ الخطرة والضارة

تمكنت المرأة الكويتية مف أف تدخؿ مجاؿ القضاء  حيث وافؽ المجمس  وقد-161
( متقدمة مف خريجات كمية 22ـ )( وكيؿ نيابة بيني62األعمى لمقضاء مؤخرا عمى تعييف)

 الحقوؽ.
حرصت دولة الكويت في وقت مبكر عمى االلتفات ألىمية تكويف جمعيات -162

بشأف األندية وجمعيات النفع  1962/ 24المجتمع المدني  وعميو تـ اصدرا قانوف رقـ 
ء العاـ ويتـ إشيار الجمعيات عف طريؽ تقديـ طمب وتتـ الموافقة مف قبؿ مجمس الوزرا

ولتسييؿ عممية إشيار الجمعيات واختصار الوقت والجيد فقد تـ تفويض وزارة الشئوف 
االجتماعية والعمؿ إلشيار الجمعيات دوف الرجوع إلى مجمس الوزراء ويبمغ عدد 

 (.117الجمعيات في دولة الكويت )
مف خبلؿ إقامة أنشطتيا داخؿ  لجمعيات المجتمع المدنيويتمثؿ دعـ الدولة -163

 إليالمشاركة في المؤتمرات الداخمية والخارجية   عمى لتمكينيا مساعدتيا ولة  وكذلؾالد
جانب ذلؾ فقد تـ تضميف موضوع الشراكة بيف المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية 

  (.2020 – 2015)ضمف الخطة اإلنمائية 
النتساب ألي كما إف قانوف األندية وجمعيات النفع العاـ لـ يحظر عمى األفراد ا-164

 جمعية كانت.

وحؽ عاـ في  الخاصة ويتضح أف ىناؾ حؽ خاص لؤلفراد في االجتماعات -165
وحظر المشرع عمى سمطة الضبط  القانوف االجتماعات العامة المباحة بشرط أف تمتـز 

أما االجتماعات العامة فقد  بقانوف يقيده  الخاصة ولـاإلداري حضور االجتماعات 
وقيد االجتماعات  العادي  المشرع يصدرهط أف تمتـز بالقانوف الذي جعميا مباحة بشر 

  اآلداب.خر وىو أف تكوف أغراض االجتماع ووسائمو سميمة وال تنافي آالعامة بقيد 

 من الميثاق(: 25)المادة  
في دولة الكويت ال توجد أقميات بالمعنى المتعارؼ عميو   والذي يشير إلى وجود -166

ولة أو مف بيف مواطنييا   وىذا يرجع إلى أف السكاف في الكويت أقميات داخؿ الد
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ينقسموف إلى مواطنيف ومقيميف   وفي ىذا السياؽ نجد أف الجميع يتمتعوف بحقوقيـ 
الثقافية والتعميمية دوف تمييز   وفقا لمقوانيف واألنظمة المرعية في الببلد   وعميو نجد أنو 

ع بحقوقيـ الثقافية والتعميمية   وىذا نجده واضحا في ال يوجد ما يمنع المقيميف مف التمت
الثقافية والمشاركات  الميرجاناتإتاحة الفرصة ليـ بالتعبير عف ثقافتيـ سواء في 

( مف  35المتعددة ليـ   باإلضافة لحريات االعتقاد المسموحة ليـ كما جاء في المادة ) 
تحمي الدولة القياـ بشعائر الدستور والتي نصت عمى أف " حرية االعتقاد مطمقة و 

 األدياف طبقًا لمعادات المرعية عمى أال يخؿ ذلؾ بالنظاـ العاـ أو ينافي اآلداب " .
أما في مجاؿ التعميـ فيناؾ العديد مف المدارس األجنبية التي يتـ مف خبلليا -167

يمي حيث يوجد أكثر مف نظاـ تعم الكويت تعميـ لغة وعادات وثقافة المقيميف في دولة 
- الباكستاني- الفمبيني- اإليراني- اليندي- الفرنسي- اإلنجميزي-األمريكي  مثؿ:

 األرمني.- الكندي
 

 من الميثاق(: 26)المادة 
مف الدستور  31ف حرية التنقؿ واإلقامة مكفولة بدولة الكويت وفقا لممادة إ-168

تفتيشو أو تحديد  الكويتي والتي تنص عمى انو "ال يجوز القبض عمى إنساف أو حبسو أو
 إقامتو أو تقييد حريتو في اإلقامة أو التنقؿ إال وفؽ أحكاـ القانوف". 

ىناؾ نوعيف مف اإلبعاد وفؽ النظاـ القانوني الكويتي األوؿ ىو األبعاد القضائي -169
 والثاني ىو اإلبعاد اإلداري. 

ف الببلد في : وىو ما تقضي بو المحاكـ في إبعاد األجانب عفاإلبعاد القضائي-170
مف قانوف الجزاء الكويتي "كؿ  79حاالت معينو وذلؾ عمى نحو ما نصت عميو مادة 

حكـ بالحبس عمى أجنبي يجيز لمقاضي أف يأمر بإبعاده عف الكويت بعد االنتياء مف 
 تنفيذ عقوبتو  وذلؾ دوف إخبلؿ بحؽ السمطة اإلدارية في إبعاد كؿ أجنبي وفقا لمقانوف". 

عمى األجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة لمحرية في جريمة مخمة فإذا حكـ -171
 بالشرؼ أو األمانة حكـ القاضي بإبعاده عف الكويت بعد تنفيذ العقوبة. 

ومع ذلؾ فقد جرى العمؿ عمى إعفاء األجنبي مف عقوبة اإلبعاد بموجب مكرمة -172
 العفو األميري في حاالت معينو أىميا لـ الشمؿ 
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( لسنة 17جاء قانوف إقامة األجانب الصادر بالمرسـو رقـ )اد اإلداري: اإلبع-173
"  -( واضحًا وصريحًا لينظـ ىذه المسألة حيث نصت عمى أف: 16في المادة ) 1959

يجوز لوزير الداخمية أف يصدر أمرًا بإبعاد أي أجنبي ولو كاف حاصبًل عمى ترخيص 
 باإلقامة في األحواؿ التي حددىا القانوف. 

أيب ػٍ عجم االَزظبف فأَّ ًٚكٍ انًٕلٕف ػهٗ ريةخ األثؼةبد يةٍ ؽهةت انزًةبط إػةبدح -174

 فّٛ.انُظش إنٗ جٓخ اإلداسح ٔٚزى فحض انطهت ٔانجذ 

تحرص وزارة الداخمية في دولة الكويت باطبلع سفارات المبعديف عمى أوضاع -175
 إلىسفر المبعد سواء  . كما تتحمؿ الدولة قيمةاإلبعادرعاياىا والتعاوف معيا لتسييؿ 

مبدأ اإلعادة القسرية  حيث  إلىالبمد التي يتـ اختيارىا  عمما بأف الدولة ال تمجأ  أوببلده 
ىناؾ تعاوف مع المجنة الدولية لمصميب األحمر والمفوضية السامية لبلجئيف بيذا  إف

 الشأف. 
  2002واـ )قرارات خبلؿ األع الداخمية عدةفضبًل عف ذلؾ فقد أصدرت وزارة -176
( بشأف قواعد إخراج األجانب الغير حاصميف عمى 2011  2008  2007  2004

حيث يسمح ليـ بموجب تمؾ القرارات  إقامتيـ تراخيص باإلقامة أو مف انتيت تراخيص 
أو الغرامات المقررة بالمرسـو  مف العقوباتمغادرة الببلد خبلؿ مدة محددة ويتـ إعفائيـ 

كما يسمح ليـ بالعودة لمببلد مرة أخرى  لو ( والقرارات المنفذة 17/1959األميري رقـ )
 قانونًا.وذلؾ وفقًا لئلجراءات المقررة 

 
 من الميثاق(: 27)المادة 

إف حػػػػػػػؽ اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي الحيػػػػػػػاة يسػػػػػػػتتبعو الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي أف يكػػػػػػػوف لػػػػػػػو أرض -177
ينتسػػػػػب إلييػػػػػا "حػػػػػؽ الجنسػػػػػية" وأف يكػػػػػوف آمنػػػػػًا فييػػػػػا يمػػػػػارس حرياتػػػػػو وحقوقػػػػػو دوف 

(  والتػػػػػػي 30والدسػػػػػػتور الكػػػػػػويتي ضػػػػػػمف الحريػػػػػػة الشخصػػػػػػية وفقػػػػػػًا لممػػػػػػادة ) خػػػػػػوؼ 
نصػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى أف "الحريػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػية مكفولػػػػػػػػة" وتشػػػػػػػػمؿ ىػػػػػػػػذه الحريػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا 
يتصػػػػػػػػؿ بشػػػػػػػػخص اإلنسػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف حقػػػػػػػػوؽ وحريػػػػػػػػات  كمػػػػػػػػا نػػػػػػػػص الدسػػػػػػػػتور عمػػػػػػػػى 
ضػػػػوابط السياسػػػػػة الجنائيػػػػػة التػػػػي تضػػػػػمف لئلنسػػػػػاف حػػػػػؽ األمػػػػف  فػػػػػنص عمػػػػػى مبػػػػػدأ 
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( التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى أف : " ال 32اب طبقػػػػػػػػػا لممػػػػػػػػػادة )شػػػػػػػػػرعية التجػػػػػػػػػريـ والعقػػػػػػػػػ
جريمػػػػػػة وال عقوبػػػػػػة إال بنػػػػػػاء عمػػػػػػى قػػػػػػانوف   وال عقػػػػػػاب إال عمػػػػػػى األفعػػػػػػاؿ البلحقػػػػػػة 

 لمعمؿ بالقانوف الذي ينص عمييا ".

( مػػػػػػػػف دسػػػػػػػػتور دولػػػػػػػػة الكويػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى أنػػػػػػػػو "ال 28المػػػػػػػػادة ) كػػػػػػػػذلؾ نصػػػػػػػػت-178
  وبػػػػػػذلؾ ضػػػػػػمف يجػػػػػػوز إبعػػػػػػاد كػػػػػػويتي عػػػػػػف الكويػػػػػػت أو منعػػػػػػو مػػػػػػف العػػػػػػودة إلييػػػػػػا "

الدسػػػػػػػتور حػػػػػػػؽ المػػػػػػػواطف الكػػػػػػػويتي فػػػػػػػي البقػػػػػػػاء فػػػػػػػي بمػػػػػػػده دوف أف يكػػػػػػػوف ميػػػػػػػددًا 
بػػػػػالخروج منيػػػػػا إال ألسػػػػػباب يحػػػػػددىا القػػػػػانوف  وكػػػػػذلؾ ال يجػػػػػوز منعػػػػػو مػػػػػف العػػػػػودة 
إلييػػػػػػا فمػػػػػػو حريػػػػػػة التنقػػػػػػؿ والحركػػػػػػة بػػػػػػأي صػػػػػػورة وىػػػػػػذا مػػػػػػا أكػػػػػػده أيضػػػػػػا االعػػػػػػبلف 

الحركػػػػػػػة والسػػػػػػػفر أو ( ويشػػػػػػػمؿ حػػػػػػػؽ 13العػػػػػػػالمي لحقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي المػػػػػػػادة )
 مغادرة الوطف وعدـ جواز منع المواطف مف السفر والعودة إلى وطنو. 

فػػػػػػإف البػػػػػػاب الثالػػػػػػث مػػػػػػف الدسػػػػػػتور الكػػػػػػويتي والخػػػػػػاص بػػػػػػالحقوؽ  ومػػػػػػف ثػػػػػػـ-179
والواجبػػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػد ارتقػػػػػػػػػػى بالحريػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي اإلقامػػػػػػػػػػة والتنقػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػدارج 

جعػػػػػؿ مػػػػػف حريػػػػػة المشػػػػػروعية  ورفعيػػػػػا إلػػػػػى مصػػػػػاؼ الحقػػػػػوؽ والحريػػػػػات العامػػػػػة  ف
السػػػػػػػػػػفر والتنقػػػػػػػػػػؿ داخػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػببلد وخارجيػػػػػػػػػػا  بوصػػػػػػػػػػفيا أحػػػػػػػػػػد مظػػػػػػػػػػاىر الحريػػػػػػػػػػة 
الشخصػػػػػػػية  حقػػػػػػػًا دسػػػػػػػتوريًا مقػػػػػػػررًا لمفػػػػػػػرد ال يجػػػػػػػوز المسػػػػػػػاس بػػػػػػػو دوف مسػػػػػػػوغ أو 
االنتقػػػػػػػاص منػػػػػػػو بغيػػػػػػػر مقتضػػػػػػػى  وال أف يتخػػػػػػػذ مػػػػػػػف تنظػػػػػػػيـ ىػػػػػػػذا الحػػػػػػػؽ ذريعػػػػػػػة 

ات لمتعسػػػػػػؼ  حيػػػػػػث أف الدسػػػػػػتور أحػػػػػػاط ىػػػػػػذه الحريػػػػػػة بسػػػػػػياج قػػػػػػوي مػػػػػػف الضػػػػػػمان
التػػػػي تكفػػػػؿ حسػػػػف رعايتيػػػػا وتمػػػػاـ ممارسػػػػتيا عمػػػػى أكمػػػػؿ وجػػػػو  بػػػػأف حظػػػػر وضػػػػع 

عمػػػػػبل  -قيػػػػػود عمييػػػػػا اال فػػػػػي أضػػػػػيؽ نطػػػػػاؽ  وعمػػػػػى سػػػػػبيؿ االسػػػػػتثناء  فػػػػػبل يجػػػػػوز
مػػػػػػف الدسػػػػػػتور تقييػػػػػػد حريػػػػػػة أحػػػػػػد فػػػػػػي التنقػػػػػػؿ أو  31بػػػػػػالفقرة األولػػػػػػى مػػػػػػف المػػػػػػادة 

ظػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػفر إال وفػػػػػػػػؽ أحكػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػذي يصػػػػػػػػدر مػػػػػػػػف المشػػػػػػػػرع العػػػػػػػػادي بتن
إجػػػػػػراءات وضػػػػػػوابط ىػػػػػػذا التقييػػػػػػد  وبمػػػػػػا ال يمػػػػػػس ىػػػػػػذا الحػػػػػػؽ أو ينػػػػػػتقص منػػػػػػو أو 

 يعطمو دوف مقتضى مف المصمحة العامة لممجتمع والدولة. 

لمػػػػا يترتػػػػب عمػػػػى منػػػػع الشػػػػخص مػػػػف السػػػػفر إلػػػػى خػػػػارج الػػػػببلد مػػػػف  ونظــــراً -180
آثػػػػػار وأضػػػػػرار قػػػػػد تمحػػػػػؽ بػػػػػو وتػػػػػزداد جسػػػػػامتيا فػػػػػي بعػػػػػض األحػػػػػواؿ  فقػػػػػد أحػػػػػاط 
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دوف سػػػػػػائر اإلجػػػػػػػراءات التحفظيػػػػػػة والوقائيػػػػػػػة التػػػػػػي نػػػػػػػص  -ا اإلجػػػػػػػراءالمشػػػػػػرع ىػػػػػػذ
بالعديػػػػػػػد مػػػػػػػف الضػػػػػػػوابط واإلجػػػػػػػراءات  مػػػػػػػف أىميػػػػػػػا أنػػػػػػػو يتعػػػػػػػيف  -عمييػػػػػػػا القػػػػػػػانوف

إلصػػػػػدار أمػػػػػر المنػػػػػع مػػػػػف السػػػػػفر أف يكػػػػػوف القػػػػػانوف قػػػػػد نػػػػػص صػػػػػراحة عمػػػػػى ىػػػػػذا 
مػػػػػػف قػػػػػػانوف المرافعػػػػػػات  297كمػػػػػػا ىػػػػػػو الحػػػػػػاؿ فػػػػػػي المػػػػػػادة  -الحػػػػػػؽ لمػػػػػػف يصػػػػػػدره

لتجاريػػػػػػة عمػػػػػػى أف لمػػػػػػدائف بحػػػػػػؽ محقػػػػػػؽ الوجػػػػػػود حػػػػػػاؿ األداء  ولػػػػػػو قبػػػػػػؿ المدنيػػػػػػة وا
رفػػػػػػػػع الػػػػػػػػدعوى الموضػػػػػػػػوعية أف يطمػػػػػػػػب مػػػػػػػػف مػػػػػػػػدير إدارة التنفيػػػػػػػػذ أو مػػػػػػػػف تندبػػػػػػػػو 
الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة لممحكمػػػػػػػة الكميػػػػػػػة مػػػػػػػف الػػػػػػػوكبلء بالمحكمػػػػػػػة إصػػػػػػػدار أمػػػػػػػر بمنػػػػػػػع 

عمػػػػػػػى  298المػػػػػػػديف مػػػػػػػف السػػػػػػػفر... كمػػػػػػػا نػػػػػػػص فػػػػػػػي بػػػػػػػاقي فقػػػػػػػرات ىػػػػػػػذه المػػػػػػػادة 
 صدار أمر المنع وشروط وكيفية التظمـ منو وانقضائو. إجراءات است

 
 من الميثاق(: 28)المادة 
ال يوجد الجئيف في دولة الكويت. إال أف دولة الكويت و  بأنومف الجدير بالذكر -181

إيمانا منيا بعدالة و إنسانية قضية البلجئيف فقد تعاممت مع ىذه القضية اإلنسانية وفقا 
لمطبقة في ىذا الصدد و انتيجت في سبيؿ ذلؾ مبدأ عدـ الرد أي لممعايير اإلنسانية ا

 لمخطر عدـ ترحيؿ أو إبعاد الشخص إلى بمده الذي قدـ منو إذا اثبت احتماؿ تعرضو 
( مف دستور دولة الكويت عمى " تسميـ البلجئيف السياسييف 46حيث أشارت المادة )

 محظور ".
 

 من الميثاق(: 29)المادة 

( مف دستور دولة الكويت عمى اف " الجنسية الكويتية يحددىا 27) تنص المادة-182
مسألة  القانوف وال يجوز اسقاط الجنسية او سحبيا اال في حدود القانوف"  كما أف

الحصوؿ عمى الجنسية الكويتية أمر سيادي تقدره الدولة وفقًا لمصالحيا العميا ويخضع 
حيث حدد  وتعديبلتو  15/1959رقـ  لضوابط وشروط ينظميا قانوف الجنسية الكويتية

لـــبَــٌٕ  فٙ حٍٛ َظى، الحاالت التي يتـ النظر في إمكانية حصوليـ عمى الجنسية

 (.14-13في مػػػواده ) ٔإعمبؽ انجُغٛخانجُغــٛخ انكــٕٚزــٛخ أعجــبة عحت 
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( كأصؿ المبدأ منح الجنسية عمى 15/1959تبنى قانوف الجنسية الكويتي رقـ )-183
)يكون حؽ الدـ  أي نسبة الجنسية لؤلب  حيث نصت المادة الثانية منو عمى أف  أساس

ومع ذلؾ يمنح قانوف الجنسية  كويتيًا كل من ولد في الكويت أو في الخارج ألب كويتي(
وىو ما جاءت بو المادة الثالثة التي  أوالد المرأة الكويتية الجنسية في حاالت محددة 

مف ولد في الكويت أو في الخارج مف أـ كويتية  وكاف  تنص عمى أف )يكوف كويتياً 
( عمى 5مجيوؿ األب أو لـ تثبت نسبتو ألبيو قانونا( نصت الفقرة الثانية مف المادة )

منح الجنسية الكويتية لممولود مف أـ كويتية إذا كاف أبوه األجنبي أسيرًا أو طمؽ أمو 
( مف أبناء 1746تجنيس عدد ) ومصداقا لذلؾ فقد تـ طبلقًا بائنًا أو توفى عنيا
 . 2015 – 2003الكويػػتػػيات خػػػػبلؿ الفتػػػرة مف 

( منو عمى أنو 11في المادة )1959( لسنة 15نظـ قانوف الجنسية الكويتي رقـ )-184
" يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية اجنبيو و ال تفقد زوجتو الكويتية 

نسيتو   و يفقد أوالده القصر جنسيتيـ الكويتية إذا كانوا جنسيتيا إال إذا دخمت في ج
يدخموف في جنسية أبييـ الجديدة بموجب القانوف الخاص بيذه الجنسية و ليـ أف يعمنوا 
وزير الداخمية باختيار جنسيتيـ الكويتية خبلؿ السنتيف التاليتيف لبموغيـ سف الرشد   و 

وزير الداخمية إعادة الجنسية الكويتية  يجوز بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى عرض
لمف فقدىا طبقًا لمفقرة السابقة إذا أقاـ في الكويت إقامة  مشروعة لمدة سنة عمى األقؿ و 
طمب العودة إلى الجنسية الكويتية و تخمى عف الجنسية األجنبية  و في ىذه الحالة 

 ". اءيعتبر مستردًا لمجنسية الكويتية مف تاريخ موافقة مجمس الوزر 

 من الميثاق(: 30)المادة 

دولة  فيوممارسة الشعائر الدينية لكافة المقيميف  االعتقادلقد كفؿ الدستور حرية -185
وتحمي   مطمقة االعتقاد( مف الدستور عمى أف " حرية 35الكويت حيث نصت المادة )

بالنظاـ العاـ الدولة حرية القياـ بشعائر األدياف طبقا لمعادات المرعية عمى أال يخؿ ذلؾ 
وتتـ ممارسة ىذه الشعائر بحرية تامة في أماكف يصرح ببنائيا  أو ينافى اآلداب "

وتخضع الشتراطات الجيات الرسمية  والدولة ممتزمة بحماية ىذه الشعائر مادامت تتـ 
في إطار القانوف واآلداب العامة المرعية في الدولة   وىو موقؼ يتسؽ مع ما تضمنتو 
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( 18/3د الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والتي أكدت في المادة )اتفاقية العي
عمى أنو ال يجوز إخضاع حرية االنساف في دينو أو معتقده إال لمقيود التي يفرضيا 
القانوف والتي تكوف ضرورية لحماية السبلمة العامة أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو 

  ف وحرياتيـ األساسية . اآلداب العامة أو حقوؽ اآلخري
واسع مف الحريات  مجاؿ-غير اإلسبلمية  – األخرىكما أف ألبناء الطوائؼ -186

سواء في المعتقد أو الرأي أو الثقافة بما يتفؽ مع قوانيف الدولة مف حيث التعبير عف 
الرأي والمشاركات الثقافية الوطنية الخاصة بيـ واستخداـ لغتيـ دوف أدني تجريـ 

وىذا ينطبؽ أيضا عمى الحؽ في التعميـ  ليـ فة لتعميـ لغتيـ في مدارس خاصة باإلضا
مدرسة ويتـ التدريس فييا وفقًا ألنظمة تمؾ  (517)حيث يبمغ عدد المدارس الخاصة 

 الدوؿ.
وايمانا بروح التسامح وحرية الديف والمعتقد فقد سمحت دولة الكويت ببناء عدد -187

 الدينية وىي عمى النحو التالي: مف الكنائس لممارسة الشعائر
  الكاثوليكية.الكنيسة 
  الوطنية.الكنيسة األنجيمية 
  بولس.كنيسة القديس 
 .الكنيسة األرثوذكية 
  األرمنية.الكنيسة 
  األرثوذكس.كنيسة القديس مار مرقس لؤلقباط  
  الكاثوليؾ.كنيسة الرـو 

 
 من الميثاق(: 31)المادة 
 19و 18ممكية لؤلشخاص بمقتضى المادتيف يضمف الدستور الكويتي حؽ ال-188
حيث جعؿ القاعدة العامة ىي حرية تصرؼ المالؾ في ممكو  وبيف أف كسب حؽ  منو 

وأورد االستثناء   الممكية عند الوفاة يكوف طبقًا ألحكاـ الميراث في الشريعة اإلسبلمية
المنفعة العامة  األولى متعمقة بعدـ تجريد أحد مف ممكو إال بسبب  عمى ذلؾ في حالتيف
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في األحواؿ التي بينيا القانوف وبشرط تعويضو التعويض العادؿ  والثانية متعمقة بتنفيذ 
 المصادرة لؤلمواؿ الخاصة بمقتضى حكـ قضائي طبقًا لمقانوف.

 
 وفي سبيل ذلك صدر عدد من تشريعات الوطنية ليذا الغرض منيا:-189

 ة في تنظيـ االلتزامات في إطار العبلقات القانوف المدني والذي يعد الشرعية العام
الخاصة  إذ تضمف أحكامًا عدة في ىذا اإلطار لعؿ أبرزىا ما نص عميو في المادة 

مف عدـ جواز غمؽ الرىوف أي التنفيذ العيني عمى الماؿ المرىوف لمصمحة  992
الدائف إال مف خبلؿ مزاد عمني يشرؼ عميو قاض  وىو ذات الحكـ في قانوف 

 ة.التجار 
  قانوف الجزاء وقانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانيف المكممة لقانوف الجزاء

بشأف آلية مصادرة األشياء التي استعممت أو كاف مف شأنيا أف تستعمؿ في ارتكاب 
المساس بحقوؽ  دوفموضوع المحاكمة واألشياء التي تحصمت مينا  وذلؾ  الجريمة

لـ تكف ىذه األشياء بطبيعتيا مجـر  ألشياء  ماالغير حسني النية عمى ىذه ا
 جزاء(. 78تصنيعيا أو حيازتيا أو التعامؿ فييا )المادة 

  بشأف نزع الممكية واالستيبلء المؤقت لممنفعة العامة  1964لسنة  33القانوف رقـ
 والذي نظـ القواعد الدستورية المشار إلييا.

  ية الفكرية والذي اشتمؿ عمى في شأف حقوؽ الممك 1999لسنة  64القانوف رقـ
العديد مف األحكاـ ذات الصمة بإضفاء الحماية القانونية لحقوؽ ممؾ المصنفات غير 

 المادية.
  بتنظيـ تممؾ غير الكويتييف لمعقارات  والقرار  1979لسنة  74المرسـو بالقانوف رقـ

وتحديد  بتشكيؿ لجنة إلعادة النظر في طمبات التممؾ 2010لسنة  259الوزاري رقـ 
السياسة العامة لتممؾ غير الكويتييف لمعقارات  ومراسيـ معاممة بعض القصر معاممة 

ليات تممؾ غير المواطنيف لمعقارات آلالمواطف لحيف بموغ سف الرشد  وذلؾ بالنسبة 
 الكويت.داخؿ دولة 
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 :من الميثاق( 32)المادة 

ثابتة  إنسانيةكقيمة  كرس المشرع الكويتي حرية التعبير وحرص عمى إقرارىا-190
وراسخة ال بد وأف يتمتع بيا كؿ إنساف يتواجد عمى إقميـ دولة الكويت فنص مف خبلؿ 

( مف الدستور الكويتي عمى أف )حرية الرأي والبحث العممي مكفولة  ولكؿ 36)المادة 
إنساف حؽ التعبير عف رأيو ونشره بالقوؿ أو الكتابة أو غيرىما  وذلؾ وفقا لمشروط 

وضاع التي يبينيا القانوف( كما أنو جعؿ األصؿ حرية الصحافة والطباعة والنشر واأل
( 37مكفولة وفقا لمشروط واألوضاع التي يبينيا القانوف عمى نحو ما جاء بنص المادة )

 الكويتي.مف الدستور 

وىذا ىو النيج الذي سارت عميو التشريعات األخرى الكويتية األقؿ درجة مف -191
ال فإف القوانيف الجزائية  حذت حذو الدستور  لذا بعدـ الدستورية  اتصفت الدستور وا 

الكويتي في إقرار حرية الرأي وصيانتو  وقامت بإقراره في جميع التشريعات الجزائية 
 يالمرئ اإلعبلـكقانوف الجزاء الكويتي  والقوانيف المتعمقة بالصحافة  أو تمؾ التي تنظـ 

 والمسموع.

بأف التشريعات الجزائية وىي تقرر القواعد القانونية المتعمقة بحرية  ونود أف نبيف-192
تكوف تمؾ الحرية تتضمف ما يشكؿ تعدي عمى  أالالتعبير ال بد وأف تأخذ بعيف االعتبار 

كرامات الناس اآلخريف  فبل يجوز أف تطاؿ حرية التعبير المكرسة لؤلفراد كرامات الناس 
مف خبلؿ السب والقذؼ أو السخرية مف معتقدات واعتبارىـ االجتماعي أو األسري 

دينية  أو االستيزاء والسخرية مف طوائؼ المجتمع الكويتي األخرى بسبب يتعمؽ باألصؿ 
 .األفرادالتي ينتمي إلييا أحد  والجذور العائميةأو الجنس 

لذلؾ   وعمى الرغـ مف تكريس األصؿ وىو حرية التعبير  فإف المشرع ال بد وأف -193
ي مقابؿ ىذه الحرية الضخمة اعتبار األفراد ومكانتيـ االجتماعية مف كؿ ما يشكؿ يحم

 لؤلفرادجرائـ سب وقذؼ أو تحقير بسبب طائفي أو ديني  وعمى الرغـ مف ىذه الحماية 
جعؿ تحريؾ الدعوى  الحماية حيثفإف المشرع الكويتي لـ يتسمط أو يبالغ في ىذه 

ناطة بالفرد المعتدى عميو   إف شاء تقدـ ومارس العمومية في جرائـ السب والقذؼ م
ال تحؿ محؿ األفراد في تقديـ  األمةحقو في الشكوى  أو لـ يمارس ىذا الحؽ  فالسمطة 
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بحرية ممارسة الحقوؽ المكرسة لؤلفراد الشكوى ضد مف يسبونيـ أو يقذفونيـ إيمانا منيا 
 قانونا.
الحرية  هإال أنو متى ما خرجت ىذفي التعبير   اإلنساففإف كاف األصؿ حرية -194

عف حدودىا وأصبحت تتضمف مساسا بحؽ الفرد في سبلمة شرفو واعتبارىا فإف القانوف 
 األفراد.يقؼ بجانب كرامات 

ومثاال عمى ما تقدـ مف الموازنة بيف الحؽ في التعبير والحؽ في حماية كرامات -195
فمو نظرنا إلى نص  التشريعي:اؿ وصيانة اعتبارىـ االجتماعي نذكر ىذا المث األفراد

بإحدى  أذاع ( مف قانوف الجزاء الكويتي التي نصت عمى أنو )كؿ مف 111المادة )
آراء تتضمف سخرية أو تحقيرًا أو تصغيرًا لديف أو   101الطرؽ العمنية المبينة في المادة 

سواء كاف ذلؾ بالطعف في عقائده أو شعائره أو في طقوسو أو في  ديني مذىب 
دينار أو بإحدى  75يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة واحدة وبغرامة ال تجاوز  تعاليمو 
إال أنو وعمى الرغـ مف ىذه الحماية الجزائية لممعتقدات الدينية المقررة  العقوبتيف(.ىاتيف 

لؤلفراد فإف ىذا التجريـ ليس مطمقا وذلؾ إيمانا مف المشرع الكويتي في الحرية في 
وأف التجريـ يجب أف يكوف في أضيؽ الحدود   األصؿ حث العممي وىي التعبير والب

( مف قانوف الجزاء مقررا أنو )ال جريمة إذا أذيع بحث في ديف 112فجاء نص المادة )
أو في مذىب ديني  في محاضرة أو مقاؿ أو كتاب عممي  بأسموب ىادئ متزف خاؿ 

 النقد العممي الخالص(. إلىمف األلفاظ المثيرة  وثبت حسف نية الباحث باتجاىو 
- 209وكذلؾ ىو الوضع في جرائـ السب والقذؼ الواردة بنصي المادتيف )-196
يكرس المشرع الجزائي الكويتي الحماية فييا لكرامة الفرد وحقو في حماية  ( التي210
فإف كاف األصؿ حرية التعبير وحؽ الفرد في أف يقوؿ ما يعبر بو عف  واعتباره شرفو 
إال أف ىناؾ قيد عمى تمؾ الحرية  بحيث ال تشكؿ مساسا بحؽ الفرد في صيانة أفكاره 

(عمى أنو )كؿ مف أسند لشخص   209كرامتو واعتباره. فنص المشرع مف خبلؿ المادة )
في مكاف عاـ أو عمى مسمع أو مرأى مف شخص آخر غير المجني عميو   واقعة 

قب بالحبس مدة ال تجاوز سنتيف تستوجب عقاب مف تنسب إليو أو تؤذي سمعتو   يعا
دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ( كما نص مف خبلؿ المادة  150وبغرامة ال تجاوز 

( عمى أنو ) كؿ مف صدر منو  في مكاف عاـ أو عمى مسمع أو مرأى مف 210)
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شخص آخر غير المجني عميو   سب لشخص آخر عمى نحو يخدش شرؼ ىذا 
يشمؿ ىذا السبب عمى إسناد واقعة معينة لو   يعاقب الشخص أو اعتباره   دوف أف 

دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف(  75بالحبس مدة ال تجاوز سنة واحدة بغرامة ال تجاوز 
وشرفيـ االجتماعي ومف ثـ فيـ  األفرادفياذيف النصيف إنما قصد منيا حماية كرامات 

ذلك فإننا نود أن نبين  ومعيعتبراف قيد عمى أصؿ عاـ وىو الحرية في التعبير  
 المالحظات التالية:

السمطة العامة ليس ليا الحؽ في تحريؾ الدعوى ضد مف ارتكب فعؿ سب أو  اف-197
قذؼ بؿ الحؽ مكرس لمف وجو لو السب والقذؼ فقط وىذا ما قرره المشرع الكويتي مف 

لتي نصت ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية ا109خبلؿ الفقرة األولى مف نص المادة )
ال يجوز رفع الدعوى الجزائية إال بناء عمى شكوى المجني عميو في الجرائـ "عمى أنو 

  اآلتية:
فشاء األسرار جرائم-أوالً   .السب والقذف وا 
حق المجني عميو التنازل والتصالح مع الفاعل في أي مرحمة كانت عمييا  من-ثانيا

الجزائية التي نصت  اإلجراءات( من قانون 110الدعوى الجزائية وفقا لنص المادة )
ويعتبر العدول عفوا  ذلك،عمى أنو )لمن صدر منو األذن أو الشكوى حق العدول عن 

 خاصا عن المتيم وتسري عميو أحكامو.
بناء عمى ذلؾ وحمبل عميو: إف تقديـ شكوى ضد كثير مف المغرديف أو -198

طة العامة في دولة مستخدمي وسائؿ التواصؿ االجتماعي ال يرجع األمر فيو لمسم
في المجتمع الكويتي  األفرادبؿ أف ىناؾ مف  الدعوى إذ أنيا ليست طرفا في  الكويت 

ضحية ىذه الوسائؿ االلكترونية التي يستخدميا البعض بشكؿ خاطئ ومف  ومف يرى أن
ثـ يقوموف بالتطاوؿ عمى كرامات الناس واعتبارىـ ومف ثـ فإف ليـ الحؽ في تقديـ 

ة ضد مف يتطاوؿ عمييـ  والسمطة ليست طرفا في ىذه القضايا ألنو لـ يتـ شكاوى جزائي
 االعتداء عمييا بؿ وقع االعتداء عمى أفراد.

كذلؾ نجد أف السياسة التشريعية لـ تتغير حيف أصدر المشرع الكويتي كؿ مف -199
إذ أف المشرع الكويتي كرس حرية  2006( لسنة 3قانوف المطبوعات والنشر رقـ )

أو سحب  إغبلؽحافة والنشر وذلؾ مف خبلؿ المادة األولى مف ىذا القانوف  ومنع الص
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ترخيص أي جريدة إال بناء عمى حكـ قضائي  فميس لمسمطة منع أو تعطيؿ المؤسسات 
الصحافية أو التي تتولى الطباعة  وال تممؾ نصوصا قانونية تمكنيا مف ىذا التدخؿ 

لمسمطات القضائية  وال شؾ أف في ىذا المسمؾ وتعطيؿ حرية الصحافة  فاألمر متروؾ 
 تدعيـ لحرية الصحافة وحرية التعبير.

بؿ أف المشرع الجزائي لـ يعطي لمسمطة العامة اتخاذ أي تدبير لتعطيؿ الصحؼ -200
والمطبوعات حتى في حاؿ ارتكاب الجرائـ التي نص عمييا المشرع مف خبلؿ نص 

سبيؿ  وحده وعمىألمر متروؾ لمقضاء الذي لو إذ أف ا القانوف ( مف ىذا 19المادة )
االنفراد الحؽ في وقؼ أو تعطيؿ الصحيفة أو المطبوع مف النشر مؤقتا لحيف الفصؿ في 

 القضية. 
 
 :من الميثاق( 33)المادة 
األولى والمبنة األساسية الدعامة  األسرة ىي  أف  منيا مفإف دولة الكويت إيمانا -201
( منو عمى أف " األسرة 9الكويتي في المادة ) مقد نص الدستور االجتماعي  ف الصرح  في

كيانيا ويقوى  وحب الوطف يحفظ القانوف  واألخبلؽقواميا الديف  ىي أساس المجتمع 
 . والطفولة "  ظميا األمومةأواصرىا ويحمى في 

 
( 16/1960جرمت نصوص قانون الجزاء الكويتي الصادر بالقانون رقم )حيث -202

وصور العنف وذلك بغض النظر عمن وقع عميو االعتداء سواء  إشكالو كافة وتعديالت
 -التالي: أو طفاًل وذلك عمى النحو  امرأةكان رجاًل أو 

 ( كؿ مف ضرب شخصًا أو جرحو أو ألحؽ بجسمو أذى أو أخؿ 160نص المادة )
ال تجاوز سنتيف  بحرمة الجسـ وكاف ذلؾ عمى نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة

وشدد المشرع  العقوبتيف مة ال تجاوز مائة وخمسيف دينارًا أو بإحدى ىاتيف وبغرا
( وفي حالة إذا 161 )المادةالعقوبة في حالة إذا ما أحدث الشخص بغيره أذى بميغ 

 (.162)المادة ما أفضى األذى إلى إصابتو بعاىة مستديمة 
 ( عمى أف كؿ مف ارتكب فعؿ تعد خفيؼ ال يب163كما نصت المادة ) مغ في

جسامتو مبمغ األفعاؿ المنصوص عمييا في المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة ال 
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ة فمس أو بإحدى وعشريف دينارًا وخمسمائ اثنيفوبغرامة ال تجاوز  أشيرتجاوز ثبلثة 
  .ىاتيف العقوبتيف

فغالبًا ما يتـ  في حالة ورود شكوى بشأف العنؼ المنزلي ألحد مراكز الشرطة-203
وفي  الكويتي يف أطراؼ الشكوى حفاظًا عمى السمـ األسري وتقاليد المجتمع التصالح ب

حالة عدـ التصالح يتـ إحالة الشكوى المقدمة إلى الجية المختصة )اإلدارة العامة 
 النيابة العامة(.  –لمتحقيقات 

ومف بعض اإلجراءات التي قامت بيا وزارة الداخمية مف أجؿ حفظ األمف لجميع -204
ة تمييدًا لمقضاء عميو بشكؿ يف بشكؿ عاـ والتقميؿ مف آثار العنؼ ضد المرأالمواطن
شراؾ العناصر النسائية المدربة 2008إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية عاـ ىو  خاص   وا 

قادرة عمى العمؿ عمى إيجاد الحموؿ لبعض مشاكؿ العنؼ في ىذه اإلدارة مما يجعميا 
أىداف واختصاصات إدارة الشرطة المجتمعية  ومن ضمنضد النساء بكافة االعمار  

 -ىي: 
  تقديـ خدمات متميزة ألفراد المجتمع ومؤسساتو الرسمية واألىمية تساىـ في تقريب

الفجوة بيف الشرطة والمجتمع وتؤصؿ مبدأ التعاوف والشراكة بيف الشرطة والمجتمع 
منزلي خاصة في القضايا والخبلفات االجتماعية والتي مف ضمنيا العنؼ ال

 والجنسي.
  تقديـ الدعـ النفسي واالجتماعي لضحايا العنؼ والجريمة خاصة مف النساء واألطفاؿ

 وتنظيـ الرعاية البلحقة ليـ.
  زالة التدخؿ المبكر لحؿ الخبلفات والمشاجرات األسرية والعمؿ عمى احتوائيا وا 

اسؾ كياف مسبباتيا والحد مف تفاقميا ووصوليا إلى المحاكـ وذلؾ لمحفاظ عمى تم
 األسرة.

  نشر التوعية بيف أفراد المجتمع المحمي حوؿ ضرورة حماية أفراد األسرة مف العنؼ
 وحوؿ ما يمكف أف يتعرض لو األبناء سواء مف داخؿ األسرة أو مف خارجيا.

أما آلية العمؿ فيتـ التحقيؽ في الحاالت الواردة إلى اإلدارة بكؿ سرية -205
خاصة مف شأنيا توفير الراحة النفسية ويحفزىـ لمتقدـ وخصوصية داخؿ غرؼ مقاببلت 

 بالشكوى.
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وىي  واالجتماعي وتعمؿ إدارة الشرطة المجتمعية عمى تطوير عمميا األمني -206
بصدد إنشاء مركز لعبلج العنؼ األسري والمدرسي وتقـو بأدوار توعوية بالمجتمع لنبذ 

الشرطة  إدارةحيث قامت  ية واألىمالعنؼ سواء في المدارس أو الييئات الرسمية 
المجتمعية بالتوقيع عمى بروتوكوؿ التعاوف بينيا وبيف مركز أماف لمعالجة األطفاؿ 

وأيضًا تـ االتفاؽ بينيا وبيف إحدى اإلدارات المختصة في وزارة التربية لمعمؿ  المعنفيف 
 والطالبات.معًا عمى عبلج ظاىرة العنؼ في المدارس وتوعية الطمبة 

 
قامت دولة الكويت باتخاذ تدابير أخرى ضمانا لحماية األسرة وحظر  ذلكك-207 

 العنف ومنيا عمى سبيل المثال: 
 إيواء ورعاية الفتيات المطمقات ) فئة وزارة الشئوف االجتماعية والعمؿ ى تولت

( والبلتي ليف مشاكؿ أسرية  -األسريالتصدع  – األسريةالمحروميف مف الرعاية 
( مف البلئحة الداخمية في دار الفتيات 42مادة )وفقا لنص الزوجية وال يقمف بسكف ال

تقديـ الرعاية اإليوائية لكافة فئات ذوي باإلضافة إلى  التابعة إلدارة الحضانة العائمية
مجيولي الوالديف   االحتياجات الخاصة   بما فييـ األطفاؿ سواء كانوا أحداث أـ

مف سياسة الوزارة بتوفير الرعاية ومف في حكميـ أـ معاقيف وذلؾ انطبلقا 
االجتماعية بكافة أنواعيا كما ينظـ عمؿ ىذه الدور أو المؤسسات لوائح داخمية تبيف 

  .مف خبلليا حظر العقاب البدني والنفسي
  ف إنشاء محكمة أسرة في ويتضم 2015( لسنة 12محكمة األسرة رقـ )قانوف إصدار

 رية.تتولى النظر في القضايا االس كؿ محافظة
  والطفؿ وكيفية حمايتيـ مف  المرأةإقامة دورات وورش عمؿ لمنع العنؼ ضد

أبنائيا وترتقي بمستوى الرعاية البيئية السميمة لمطفؿ  المرأةاالستغبلؿ وكيؼ تدعـ 
عمى يد أكاديمييف متخصصيف بالمجاؿ كما تقـو إدارة اإلعبلـ األمني بوزارة الداخمية 

وؽ المواطنيف لموقاية مف الجريمة وتحفيزىـ عمى بنشر الوعي األمني لبياف حق
 ليا.التعاوف في جيود التصدي 
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 :كفالة األمومة والشيخوخة وذوي االحتياجات الخاصة والناشئين الشباب -
لؤلمومة مف خبلؿ المساعدات االجتماعية والعمؿ  رعاية وزارة الشئوف تتمثؿ-208

كما تقدـ  األرممة أوالمطمقة  كويتي مف غير  المتزوجة المنزؿ المالية التي تقدميا لربة 
ليـ ورش وندوات تقاـ مف قبؿ إدارة تنمية المجتمع وحدائؽ األطفاؿ تشمؿ مواضيع 

 والطفؿ. المرأةتوعوية كثيرة تخص 
السف حيث أخذت في أولوياتيا  ورعاية كباردولة الكويت بحماية  اىتمت-209

الرعاية ارتفعت نسبة مف تجاوز  تيجة تمؾون والنفسية واالجتماعية الجوانب الصحية 
مف إجمالي عدد  2014% عاـ 3.6الى  2010% في عاـ 3.31عاـ مف  65منيـ 

 -بالتالي: الرعاية لكبار السن  وتتمثل أوجوالسكاف.
  الرعاية اإليوائية" التي يقيـ المسف فييا إقامة كاممة في دار الرعاية حيث تقدـ كافة"

 ة. الخدمات عمى مدار الساع
  الرعاية النيارية" التي يقيـ المسف فييا في دار الرعاية فترة النيار حيث يتـ رعاية"

الخدمات التي تقدميا الدار  ويحصموف عمىالمسنيف الذيف يعيشوف داخؿ أسرىـ 
 كالعبلج الطبيعي.

  "والنفسية الصحية  وتشمؿ الجوانب وتقدـ مجاناانتشارا  وىي األوسع"الرعاية المتنقمة
كد عمى ؤ اف ىذا النوع مف الرعاية ي واإلعانات المالية  جتماعية وتوفير األجيزةواال

عدد  وقد كاف أسرتو يعيش وسط  واالجتماعي وجعؿ المسفالترابط األسري 
 .ومسنة مسف 3500 وااليوائيةالمستفيديف مف الرعاية المتنقمة 

  "مؤسسات بيدؼ النصح متابعة لمحاالت التي تـ تركيا لم وىو نظاـ"الرعاية البلحقة
 .واالرشاد

  مظمة الرعاية القانونية اإللزامية  وجعمو تحت"الرعاية القانونية" التي تعني بالمسف
 المسنيف المنحرؼ تجاه  وردع السموؾالعجز  وتشمؿ حالةالتي تكفميا التشريعات 

عمى تعييف شخص مكمؼ لرعاية المسف مف  2007( لسنة 11رقـ ) ونص القانوف
أسرتو أو أقاربو مع صرؼ مكافأة مالية لو كما نص المشرع عمى عقوبة  بيف أفراد

 في حاؿ ثبوت إىماؿ المكمؼ بتقديـ الرعاية.
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دينار كويتي( بما يعادؿ  559كذلؾ تقدـ الدولة مساعدة مالية شيرية قدرىا )-210
خبلؿ  وذلؾ مفلممسف مف الجنسيف الذي يثبت حاجتو إليو  (دوالر أمريكي 1950)

وتحديثا القانوف امتدادا  ويعتبر ىذاالعامة  والخاص بالمساعدات 12/2011ف رقـ القانو 
     حجـ المساعدات الممنوحة ليذه الفئة حوالي وقد بمغ 22/1978بقانوف رقـ  لممرسـو

وفي زيادة  دوالر أمريكي( 395193120بما يعادؿ ) دينار كويتي( مميوف 120)
 مستمرة.
رعاية كبار السف تقـو وزارة  والتجارب فيادؿ الخبرات في مجاؿ التعاوف حوؿ تب-211

وذلؾ  والدورات التدريبية وورش العمؿمنتديات  والعمؿ بإقامةالشئوف االجتماعية 
 .الرسمية ومؤسسات الدولةمع منظمات المجتمع المدني  بالشراكة
في  حماية األطفاؿ ورعايتيـ وبقائيـ واألخذ في عيف االعتبار مصمحتيـ ولضماف-212

بشأف حقوؽ الطفؿ والذي ضمف  2015لسنة  21صدر قانوف رقـ  فقد جميع األحواؿ
البدنية  اإلساءة أوالضرر  أوالعنؼ  إشكاؿفي حماية الطفؿ مف كافة  الثالثةفي مادتو 

المعاممة  إساءةغير ذلؾ مف  أوالتقصير  أو اإلىماؿ أوالجنسية  أوالمعنوية  أو
متماسكة ومتضامنة وفي التمتع  أسرةلبقاء والنمو في كنؼ واالستغبلؿ وحقو في الحياة وا

البدنية  اإلساءة أوالضرر  أوالعنؼ  أشكاؿبمختمؼ التدابير الوقائية وحمايتو مف كافة 
المعاممة  إساءة أشكاؿغير ذلؾ مف  أوالتقصير  أو اإلىماؿ أوالجنسية  أوالمعنوية  أو

 / أ ( 3واالستغبلؿ )المادة 
مف  76القانوف افرد المشرع في الباب الثامف منو وفي المادة وبموجب ىذا -213

 اإليذاء أشكاؿشكؿ مف  ألي أوالقانوف الحاالت التي يعد الطفؿ فييا معرضا لمخطر 
كاف ىذا الوضع يشكؿ تيديدا لسبلمتو  إذا أو اإلىماؿ أوالجنسي  أوالنفسي  أوالجسدي 

 في التنشئة.
مراكز حماية الطفولة في كؿ محافظة  إنشاءى مف القانوف عم 77ونصت المادة -214

والببلغات الخاصة عف اي  الشكاوىمف محافظات دولة الكويت كآلية تعمؿ عمى تمقي 
وقد كفمت المادة المذكورة لكؿ  واإلساءةانتياؾ لحقوؽ الطفؿ وعف حاالت االستغبلؿ 

يف في عف واقعو تشكؿ عنفا ضد الطفؿ واوجب عمى العامم اإلببلغشخص الحؽ في 
 )مادةعف ىويتو  اإلفصاحىذه المراكز اتخاذ كافة التدابير البلزمة لحماية المبمغ وعدـ 
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المتعمقة  الشكاوىخط ساخف لتمقي جميع  إنشاء/ أ/ىػ( كما نظمت نفس المادة 77
 / ز(.77بحاالت تعرض الطفؿ لمخطر )مادة 

لمطفؿ  2015لسنة  21الحماية الجزائية التي قررىا القانوف رقـ  أشكاؿومف بيف -215
 واإلساءةالعنؼ  أشكاؿىو تجريـ ومعاقبة كؿ مف يمارس ضد الطفؿ اي شكؿ مف 

 إذا( وقرر مضاعفة العقوبة ألي جريمة 91والقسوة واالستغبلؿ )مادة  واإلىماؿالنفسية 
المسؤوؿ عف مبلحظتو  أومف لو الوصاية  أووالديو  أحدارتكبيا  إذاوقعت عمى الطفؿ 

 (.94كاف خادما عند مف تقدـ ذكرىـ ) أومف لو سمطة عميو  أووتربيتو 
والذي ينظـ احتضاف  2015لسنة  80كما تـ إقرار قانوف الحضانة العائمية -216

تعميـ  – )أسرةمجيولي الوالديف وكيفية دمجيـ بالمجتمع وتوفير العديد مف الحقوؽ ليـ 
 مبمغ شيري(. –وظيفة  – سكف-

 
وبخاصة دولة بضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية جيود الوفيما يتعمق ب-217

حكومة دولة الكويت ممثمة بالييئة العامة لمرياضة بحق اإلفراد في  كفمتالشباب فقد 
الحكومة اىتماما كبيرا في ذلك الشأن حيث نص القانون  وقد أولتممارسة الرياضة 

تو الثالثة التي بشأن إنشاء الييئة العامة لمرياضة في ماد 2015لسنة  97رقم
 عمى:تناولت األىداف التي تسعى الييئة لتحقيقيا 

   طبلؽ طاقاتالجماعية لمرياضة  وقاعدة الممارسةتوسيع فرص بداعات  وا  وقدرات وا 
طبقا ألرقى المعايير الدولية في المجاالت  ورعايتيـ في النواحي الرياضية  الشباب

 الرياضية.
   واكتشاؼ وتنمية مياراتبيا  والمالي لبلرتقاءتشجيع الرياضة بتقديـ الدعـ الفني 

 الرياضية.الشباب 
   وتنمية روح أنواعو  والتعصب بجميعخمؽ بيئة رياضية صحية تمنع التمييز 

 المجتمع.المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع عمى 
   وتطويرىا.دعميا  والعمؿ عمىرعاية الحركة الرياضية في الببلد 
  الرياضية.ورة في المجاالت مكافحة المنشطات المحظ 
   والقيـ والمبادئ الرياضية.الصحية السميمة  ونشر العاداتتنمية المياقة البدنية 
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   الرياضي.المجاؿ  ودوليا فيمحميا  والتعريؼ بوإبراز الوجو الحضاري لمببلد 
 
كما يتـ صرؼ مبالغ متفاوتة سنويا عمى القطاع الرياضة ذلؾ حسب الخطة -218

ندية واالتحادات الرياضية حيث بمغت االعتمادات المالية لمييئة العامة السنوية لؤل
( دينار كويتي بما 94.498.000000مبمغ ) 2015/2016لمشباب والرياضة لعاـ 

( دوالر امريكي  كما اف مقترح الييئة العامة لمرياضة 313.49800000يعادؿ )
( دينار كويتي بما 226.219.500مبمغ وقدره ) 2016/2017لمشروع الميزانية لعاـ 

نادي واألندية  16( دوال امريكي. ويبمغ عدد األندية الشاممة 750.440.381يعادؿ)
نادي كذلؾ  ليصؿ اجمالي عدد األعضاء المسجميف باألندية )شاممة  16التخصصية 

 ( عضو. 105.674) 2015/2016ومتخصصة( بعاـ 
 

امة لمرياضة عمى ان لمييئة من قانون إنشاء الييئة الع 4كما نصت المادة -219
 التالية:في سبيل تحقيق أىدافيا ممارسة االختصاصات 

 ورفع السبؿ لتطويرىا  واقتراح أفضؿالييئات الرياضية  ومتابعة وتنسيؽ أعماؿ دعـ
 مستواىا.

 عمى تنفيذ السياسة العامة لمدولة في المجاالت الرياضية ووضع البرامج التي  العمؿ
 لسياسة.امف شأنيا تحقيؽ ىذه 

 واالرتقاء بيا.عمى توفير المنشآت الرياضية  العمؿ 
  قامة خبلؿ األنشطة الرياضية  واإلقميمية والدولية مفالعربية  وتوطيد العبلقاتدعـ وا 

 الصدد.في ىذا  والمؤتمرات وورش العمؿ الندوات
  مشاركة القطاع  والعمؿ عمىتوفير المناخ المناسب لئلبداع في المجاالت الرياضية

 الرياضي.لخاص بما يحقؽ رفع المستوى ا
  وتدعيـ  الرياضي تسيـ في االرتقاء بالمستوى  والدراسات التياالىتماـ بالبحوث

 المجاؿ.الخارجية في ىذا  العبلقات
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 من الميثاق(: 34)المادة 
( منو عمى أنو 41ضمف الدستور الكويتي الحؽ في العمؿ  حيث نصت المادة )-220

في العمؿ وفي اختيار نوعو  والعمؿ واجب عمى كؿ مواطف تفتضيو " لكؿ كويتي الحؽ 
يره لممواطنيف وعمى عدالة وتقـو الدولة عمى توف العاـ الخير  ويستجوبوالكرامة 
  ".مشروطة

والعمؿ في القطاع الحكومي سواء لممواطنيف أو غير المواطنيف تنظميـ المواد -221
 در عنيا مف قرارات.الواردة في قانوف الخدمة المدنية وما يص

  2010لسنة  6أما العمؿ في القطاع األىمي فينظمو قانوف العمؿ األىمي رقـ -222
ذكر أو أنثى ِيؤدي عمبل يدويا أو ذىنيا لمصمحة صاحب  والذي عرؼ العامؿ بأنو " كؿ

شرافو مقابؿ أجر"  العمؿ وتحت إدارتو وا 
ـ ىذا القانوف تسري عمى مف القانوف عمى أف " أحكا 2كما نصت المادة رقـ -223

 وعميو فإف القانوف كفؿ لمجميع دوف تمييز الحؽ في العمؿ. األىمي العامميف في القطاع 
 2010لسنة  6مف القانوف رقـ  28المادة  كما اف ضماف حقوؽ العماؿ اوجبتيا-224

 وطبيعة العمؿ. األجروتاريخ نفاذه وقيمة  إبرامووجود عقد عمؿ مكتوب يبيف فيو تاريخ 
الراحة األسبوعية  67ساعات العمؿ  وحددت المادة  65و 64كما نظمت المادتيف 

السنوية بثبلثيف يوما  اإلجازةالنص الخاص بتحديد  70وجاء في المادة  األجرمدفوعة 
 .األجرمدفوعة 
أما بالنسبة لقواعد حفظ الصحة والسبلمة المينيتيف فتـ تغطيتيا في المواد مف -225
 .88عمى  80

بعقوبات رادعة تـ النص عمييا في  األخرىوألحقت تمؾ المواد وكافة مواد القانوف -226
 القانوف. بأحكاـلضماف االلتزاـ الكامؿ  142حتى رقـ  137المواد مف رقـ 
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الكويت العمالة الوافدة اىتمامًا كبيرًا وذلك من خالل إصدار  وتولي دولة-227
حفظ حقوقيم بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية القوانين والقرارات الالزمة لحمايتيم و 

 -ذلك: ومن  الدولة، إليياالتي انضمت 
 ( بالموافقة عمى ميثاؽ منع 36/1968القانوف رقـ )باألشخاص واستغبلليـ  االتجار

 البغاء.في 
 ( بالموافقة عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة 5/2006القانوف رقـ )

ومف بينيا البروتوكوؿ الخاص بمنع وقمع  وبروتوكوالتيا ة المنظمة عبر الوطني
 االتفاقية.باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ المكمؿ لتمؾ  االتجار

  اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية أو البلإنسانية الصادر
  (.1/1969بشأنيا القانوف رقـ )

 ( قد جـر16/1960قانوف الجزاء رقـ )  181  180  179  178)في المواد  
184  185  186  187  188  189  191  192  200  201  202  
خفائيـ والقبض عمييـ وحجزىـ دوف وجو 204  203 ( عمميات خطؼ األشخاص وا 

خراجيـ مف الببلد لغرض استرقاقيـ وبيعيـ وعرضيـ لمبيع كرقيؽ  دخاليـ وا  حؽ وا 
وىتؾ  ذلؾ وة أو التيديد أو الحيمة أو بغير ومواقعة اإلناث بغير رضائيف بالق

وكذلؾ أية انتياكات جسدية  عمييا العرض وممارسة الفجور والدعارة أو التحريض 
 غيرىـ.أو جنسية سواء كانت في مواجية العماؿ أو 

فمف ضمف التدابير التي اتخذتيا دولة الكويت وىدفت مف ورائيا إلى المزيد مف -228
جراء تعديبلت عمى قانوف العمؿ األىمي تتيح لموافد ولمعامميف الضمانات لمعماؿ   إ

جميعًا الحؽ في تحويؿ اإلقامة إلى كفيؿ آخر دوف موافقة الكفيؿ األوؿ ولكف بعد فترة 
( والذي بموجبو أصبح مف 842/2015معينة   فيذا ما نص عميو القرار الوزاري رقـ )

أمضى ثبلث سنوات لدى صاحب  حؽ العامؿ تحويؿ إقامتو إلى صاحب عمؿ آخر إذا
العمؿ األوؿ   وقد أقدمت دولة الكويت عمى ىذه الخطوات احترامًا وامتثااًل لمعاىدات 

واتساقًا مع ىذا النيج حرص المشرع في القانوف الجديد لمعمؿ   واتفاقيات حقوؽ اإلنساف
لنص ( عمى ا6/2010وىو القانوف رقـ )مة في القطاع األىمي والذي أقره مجمس األ

عمى إنشاء ىيئة عامة تتولى تنظيـ شئوف القوة العاممة وبشكؿ خاص الوافدة منيا   ليتـ 
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مف خبلؿ تمؾ الييئة استقداـ العمالة وتشغيميا في القطاع الخاص ليتـ القضاء عمى 
الخاص  2013لسنة  109السمبيات التي أحدثيا نظاـ الكفيؿ.  والتي صدر القانوف 

 مقوى العاممة  بإنشاء الييئة العامة ل
ومف  العمالة المنزلية( في شأف تنظيـ مكاتب 40/1992المرسـو بقانوف رقـ )-229

( وتعديبلتو 617/1992في حكميـ والئحتو التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـ )
( صدر قانوف جديد تكفبل بحماية العمالة 1182/2010وأخرىا القرار الوزاري رقـ )

ا عمى المرخص لو بإنشاء ىذه المكاتب وعمى العامميف لديو تقاضي المنزلية   حيث حظر 
أي مبالغ مف الخادـ ومف في حكمو مقابؿ تشغيمو لدى المخدـو أو استبقائو لديو   كما 

 صاحب العمؿألزما ىذه المكاتب بتحرير عقد عمؿ يوضح فيو التزامات كؿ مف المكتب 
ومن   كافة األطراؼ وخاصة العامؿومف في حكمو بما يحفظ حقوؽ  والعامؿ المنزلي

  -بين ما تضمنو ىذا العقد من حقوق لمعامل ما يأتي :
 جازة لمدة شير مدفوعة األجر وذلؾ عف كؿ او  األسبوع جازة يـو في اامؿ في أحقية الع

 الكفيؿ.سنة يعمميا لدى 
  بدفع إعانة شيريف لورثتو. صاحب العمؿيمتـز في حالة وفاة العامؿ المنزلي و 
  اـ صاحب العمؿ بتوفير المسكف والمأكؿ والرعاية الطبية لمعامؿ دوف مقابؿ.إلز 
  لمكرامة.بعدـ تشغيؿ العامؿ في أعماؿ ميينة  صاحب العمؿإلزاـ 
  لؤلجر.تحديد حدًا أدنى 
  العمؿ.التعويض عف إصابات 
 ( ساعات في 8تحديد ساعات العمؿ بما ال يزيد عمى ).  اليـو
  سفره.بجواز أحقية العامؿ في االحتفاظ 
  بمده.توفير تذكرة سفر لعودة العامؿ إلى 
  العمؿ.في حالة وفاة العامؿ ينقؿ جثمانو عمى نفقة صاحب 
 افية التي يكمفو بيا صاحب العمؿأحقية العامؿ في مقابؿ نقدي عف ساعات العمؿ اإلض. 
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وحرصا من دولة الكويت عمى مراقبة مدى احترام وتطبيق التشريعات والموائح -230
إدارة مختصة وىي )إدارة العمالة المنزلية( ليا ميام محددة  فقد أنشئت وزارة الداخمية

 وىي:
  الواردة بالتشريعات المتعمقة بتنظيـ مكاتب تشغيؿ العمالة  األحكاـ والقواعدتنفيذ

 .المنزلية
  التفتيش عمى المكاتب والمنشآت التي تزاوؿ نشاط استقداـ الخدـ الخصوصييف ومف

 واالطبلع عمى الدفاتر والسجبلت الخاصة بيـ.في حكميـ 
  حالتيا إلى جيات جراء التحقيقات وا  ضبط المخالفات وتحرير المحاضر البلزمة وا 

 االختصاص.
كما تقوـ )إدارة العمالة المنزلية( باستقباؿ الشكاوى التي يتقدـ بيا فئة العمالة -231

ؾ الشكاوى بالطرؽ الودية  وذلؾ إذا المنزلية إلييا  وتقوـ تمؾ اإلدارة بالعمؿ عمى حؿ تم
كاف األمر يتعمؽ بعدـ حصوؿ العامؿ المنزلي عمى مستحقاتو المالية مف قبؿ صاحب 

 .العمؿ
أما إذا كاف موضوع الشكوى فعؿ مجـر قانونًا فإنو عمى العامؿ المنزلي المجوء -232

ضوع ومف ثـ مباشرة إلى )مخفر الشرطة( المختص بحيث يتولى عممية التحقيؽ في المو 
 إحالتو إلى القضاء لمفصؿ في الموضوع.

 
 من الميثاق(: 35)المادة 
       العمؿ النقابي كفميا الدستور في  المينية وممارسةحؽ تكويف الجمعيات والنقابات -233
  وقد بمغ 110حتى  98في المواد مف  2010لسنة  6ونظميا القانوف رقـ  43المادة 

 . 46نقابة  أما اتحادات أصحاب االعماؿ فقد بمغ عددىا  73عدد النقابات العمالية 
لـ يرد في أي قانوف نص يمنع اإلضراب  باإلضراب كفالة الحؽ وفيما يتعمؽ ب-234

وعميو فإف لجميع العماؿ الحؽ في اإلضراب تماشيا مع كافة المواثيؽ واالتفاقيات الدولية 
راب عمى أال يؤثر ذلؾ عمى المصمحة . فالدولة ال تمنع اإلضووفقا لمضوابط التي حددتيا

 العامة. 
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 من الميثاق(: 36)المادة 
 واالستقرار االقتصادي واألماف االجتماعيإلى توفير العيش الكريـ  الدولة تسعى-235

وذلؾ مف خبلؿ االلتزاـ بتوفير  بعدىـ مف  ولمف يعولونيـلممواطنيف بعد انتياء خدمتيـ 
 ( مف الدستور.11طنيف وفقا لممادة )خدمات الػتأميف االجتماعي لمموا

العامة لمتأمينات حيث أف أنظمة التأمينات االجتماعية التي تتولى المؤسسة -236
تطبيقيا تغطي إلزاميا كافة المواطنيف العامميف لدى الغير في قطاعات العمؿ االجتماعية 

 العربية  التعاوف لدوؿ الخميج ودوؿ مجمسنفطي( في الداخؿ -أىمي-المختمفة )حكومي
 وذوي الحرؼحكميـ مف المشتغميف لحسابيـ الخاص  ومف فياألعماؿ  وكذا أصحاب
 والعجز والمرض والفقد والوفاة والبطالة كبلإخطار الشيخوخة  وذلؾ ضد والميف الحرة

 الشأف.حسب األحكاـ المقررة في ىذا 
الخارج لدى  كما أف ىذه التغطية تمتد لتشمؿ اختياريا المواطنيف العامميف في-237

في الداخؿ لدى منظمات او ىيئات دولية تقضي أنظمتيا  وكذلؾ العامميفجيات أجنبية 
 لدييا.بعدـ سرياف أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية لدى العامميف 

لسنة  6مف القانوف رقـ  51حددت المادة أما العامميف في القطاع األىمي نجد أف -238
ع األىمي قيمة مكافأة نياية الخدمة لمعامؿ  مع مراعاة في شاف العمؿ في القطا 2010

أحكاـ قانوف التأمينات االجتماعية مع إلزاـ صاحب العمؿ بدفع صافي الفرؽ بيف المبالغ 
التي تحمميا نظير اشتراؾ العامؿ في التأمينات االجتماعية والمبالغ المستحقة عف مكافأة 

 نياية الخدمة.
مف القانوف صاحب العمؿ بالتأميف لدى شركات  88كما ألزمت المادة رقـ -239

 .لديو التأميف ضد إصابات العمؿ وأمراض المينة عمى جميع العامميف
 

 من الميثاق(: 37)المادة 
تعتبر دولة الكويت الحؽ في التنمية مف أىـ المقومات لنيوض المجتمعات -240

القوانيف التي تتبلءـ مع واألمـ  وىذا ما سعت إليو مف خبلؿ الدستور وسف التشريعات و 
ىذا الحؽ. وقد انعكس استقرار النظاـ االقتصادي في الكويت ليس فقط عمى المستوى 
الوطني بؿ تجاوز اآلفاؽ والحدود إيمانا بتحقيؽ التنمية لمدوؿ الشقيقة والصديقة وخاصة 
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ية الدوؿ النامية. حيث قامت دولة الكويت بإنشاء الصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصاد
الذي أسيـ في مشاريع عديدة وفر خبلليا العديد مف فرص العمؿ لمشعوب. وكذلؾ 
مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في القمة االقتصادية العربية بإنشاء 
الصندوؽ اإلنمائي برأسماؿ قدره مميار دوالر  حيث ساىمت الكويت بنصفو تشجيعا 

 ىمة في معالجة قضايا التنمية.لمشركات الصغيرة والمتوسطة لممسا
-2015/2016كما تبنت الخطة اإلنمائية متوسطة األجؿ لمسنوات )-241
( سياسة تتعمؽ بتفعيؿ الدبموماسية االقتصادية  بما يعزز مساىمة الدولة 2019/2020

قميميا ودورىا في تخفيؼ معاناة الشعوب  وذلؾ باستخداـ أدوات متعددة  إنمائيًا؛ عالميا وا 
 الصندوؽ الكويتي لمتنمية  وأشكاؿ التعاوف اإلنمائي األخرى. منيا 

 
 من الميثاق(: 38)المادة 
لكؿ شخص الحؽ في مستوى معيشي كاؼ لو وألسرتو ويوفر الرفاىية والعيش -242

أكدت دولة حيث الكريـ مف غذاء وكساء ومسكف وخدمات ولو الحؽ في بيئة سميمة 
إلنساف والمجتمع مستندة الى تحقيؽ الرفاه لممواطف الكويت أف ىذا الحؽ أسيـ في بناء ا

واالجتماعية  الكويتي مف خبلؿ الحؽ في الغذاء والسكف والعمؿ وتوفير البيئة الصحية
كما تحث دولة الكويت المواطنيف عمى المشاركة الكاممة في جميع   المناسبة دوف تمييز

بلؿ سقؼ اؼ المجتمع مف خمجاالتيا السياسية واالجتماعية واالقتصادية لجميع أطي
كما قامت دولة الكويت بترجمة ايمانيا بيذا الحؽ مف خبلؿ   مفتوح لمحريات اإلعبلمية

اتخاذىا خطوات عدة تتعمؽ باالرتقاء بمستوى المعيشة لممواطنيف وتوفير الرعاية وسبؿ 
الحياة الكريمة ليـ عف طريؽ االعماؿ وتعزيز حقوؽ االنساف المدنية والسياسية 

القتصادية واالجتماعية والثقافية والتعميـ والحؽ في الرعاية والصحة والغذاء والسكف وا
عمما بأف الدستور الكويتي نص   الحقوؽ ذات الصمة بالحؽ بالتنميةالبلئؽ وغيرىا مف 

عمى العديد مف ىذه الحقوؽ في بابو الثاني حوؿ المقومات األساسية لممجتمع  وبابو 
كما أف تحقيؽ مبدأ العدالة االجتماعية في توزيع   واجبات العامةالث حوؿ الحقوؽ والالث

الثروة والدخؿ في المجتمع والمساواة في توزيع الفرص فيو ىو مف اىـ وأبرز سمات 
 تحقيؽ المواطنة لدى الفرد وفي حالة المجتمع الكويتي.
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-2015/2016كما تبنت الخطة اإلنمائية متوسطة األجل لمسنوات )-324

 ( سياسات تتعمق بتعزيز ىذا الحق، وىي:2019/0202
  توفير بدائؿ سكنية جديدة بأنماط جديدة ومتطورة تتواكب مع المتغيرات العالمية في

أصوؿ البناء وتنفيذ المشاريع اإلسكانية الكبرى مف خبلؿ االستعانة بتجارب الدوؿ 
العقارية العالمية األخرى في مجاالت المشاريع اإلسكانية  والخبرات المتميزة لمشركات 

 والمحمية.
  إعادة ىيكمة النظاـ الصحي  بيدؼ التركيز عمى الرعاية الوقائية لمعالجة اآلثار

السمبية ومقاومة األمراض المزمنة غير المعدية واألمراض الوراثية بجانب األمراض 
رعاية الصحية األولية عمى جانبيف جانب المعدية  وذلؾ مف خبلؿ تركيز قطاع ال

والمصمـ لتوجيو المرضى حوؿ كيفية العناية بأنفسيـ بشكؿ أفضؿ   بالوقاية يعنى 
 .وجانب آخر يعنى بالعبلج والعناية الطبية  وعيش حياة صحية 

  تطوير نظاـ المساعدات االجتماعية  وتنويع مصادرىا وصورىا  وتمكيف الفئات
قيقية المستيدفة مف الحصوؿ عمى فرص اكتساب الدخؿ في مجاالت إنتاجية ح

وضماف استدامتيا  مف خبلؿ تقديـ برامج متطورة لتنمية القدرات اإلنسانية. وخاصة 
لمفئات القادرة عمى العمؿ  بيدؼ تحويؿ الفئات المتمقية لممساعدات االجتماعية  

 .وبخاصة اإلناث منيـ إلى فئات منتجة
 المجتمع.  دعـ جيود التوعية األسرية لممحافظة عمى األسرة  المبنة األساسية في

وذلؾ مف خبلؿ العناية بقضايا ومشكبلت األسرة  والسعي لحميا لممحافظة عمى 
تماسكيا  وتقديـ الدعـ التوعوي والوقائي والعبلجي لحماية المجتمع مف حاالت 

 .العنؼ بكافة أشكالو المجتمعي واألسري
 كافة  إعداد وتنفيذ استراتيجية بيئية  تتضمف إجراءات ومشروعات محددة لمعالجة

االختبلالت البيئية الحالية والمستقبمية  بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
 المدني.

 .تحقيؽ اإلدارة المتكاممة لجودة اليواء وتخفيض مستوى المموثات بالمناطؽ الصناعية 
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ومن أجل تحقيق ىذا الحق كما جاء في ىذه المادة، فقد تبنت الخطة اإلنمائية -424
 _التالي: من األىداف الكمية وىي عمى النحو  أيضا مجموعة

  6102/6161-6103/6102اإلومائيت  الخطت خالل السكىيت للزعايت الكميت األهذاف (:0) جذول

 )حسليم فعلي للمىاطىيه(

 6102/6161 6104/6102 6106/6104 6102/6106 6103/6102 6108/6103 البيان

اإلجمالي خالل 

سىىاث 

 الخطت

 439798 249000 129000 59201 29597 0 503 ىإجًبٙن انمغبئ

ٕد  0 0 0 0 0 0 49072 إجًبٙن انٛج

 19565  0 0  925 640 0 380 إجًبٙن انشمك

 835525 685111 065111 25062 55656 1 85233 اإلجمالي
 : انًؤعغخ انؼبيخ نهشػبٚخ انغكُٛخ،المصذر

 

 ل الخطت اإلومائيت(: المسخهذفاث الكميت لبعض ملىثاث الهىاء خال6جذول )

 المؤشز
 سىت المقاروت

6106/6105 
6103/6102 6102/6106 6106/6104 6104/6102 6102/6161* 

ٕاء    رشكٛض انجغًٛبد انؼبنمخ فٙ آن

PM10 (µg/m
3

) 
241 200 175 150 125 90** 

ٛزشٔجٍٛ فٙ  ٙ أكغٛذ انُ رشكض ثَب

ٕاء  NO2 ( PPB)آن
37 35 34 32 31 30 

 انؼبيخ نهجٛئخ، : انٓٛئخ المصذر

 
المحافظة عمى البيئة وسبلمتيا بيدؼ تحقيؽ االستخداـ تعمؿ دولة الكويت عمى -245

األمثؿ لمموارد الطبيعية والمحافظة عمى البيئة مف أجؿ التنمية المستدامة لما فيو تحقيؽ 
 المزيد مف التقدـ والرفاىية لممواطف الكويتي.

النائب األوؿ لرئيس مجمس الوزراء  اسةحيث حرص المجمس األعمى لمبيئة برئ-246
ووزير الخارجية عمى مواصمة الجيود في تنفيذ العديد مف الخطط والبرامج والمشاريع 

 وسف التشريعات والقوانيف بيدؼ تحقيؽ االستدامة البيئية بمكوناتيا الطبيعية.
افظة وفي إطار ىذه الجيود سنت القوانيف والتشريعات الجديدة التي تضمف المح-247

 2014لسنة  42عمى البيئة ومكوناتيا الطبيعية  حيث صدر قانوف حماية البيئة رقـ 
مادة  وقد افرد القانوف فصبل خاصا  181والذي أشتمؿ عمى تسعة أبواب تضمنت 

لبلستراتيجيات البيئية بشكؿ ييدؼ إلى ضماف التكامؿ بينيا و ألزمت مواده كؿ الجيات 
و تحديث االستراتيجيات كؿ خمس سنوات و أال تقؿ مدة في الدولة بالعمؿ عمى تطوير 

عاما و أف تكوف مقرونة بخطط زمنية و آلية التطبيؽ  و مف  20عف  استراتيجيةأي 
اجؿ التأكيد عمى تحقيؽ االستدامة البيئية ألـز القانوف كافة المؤسسات بحساب األحماؿ 
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ة اليواء والمياه الجوفية  كما البيئية في نطاؽ عمميا كالمراعي و مصائد األسماؾ و جود
أعطى القانوف قوة و زخما أكبر لمرقابة البيئية وذلؾ بمنح المجمس األعمى لمبيئة السمطة 
في تعييف مراقبيف بيئييف في مؤسسات الدولة لمراقبة األداء البيئي  كما روعي في مواد 

عف التزاـ الدولة بعمؿ  القانوف وعقوباتو التوافؽ مع القوانيف الدولية ذات العبلقة  فضبل
 تأىيميا. مسوحات شاممة لمبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج إلعادة

مف القانوف تمتـز الجيات المعنية في الدولة في التعاوف مع  116ووفقا لممادة -248
الييئة العامة لمبيئة لوضع خطة وطنية إلدارة البيانات البيئية تعتمد مف المجمس األعمى 

تاحة البياناتوتتولى الييئة العامة لمبيئة نشر  لمبيئة  لمسكاف في دولة الكويت بشكؿ  وا 
مف القانوف كافة مؤسسات الدولة بإنشاء منظومات  117 وألزمت المادة. وشفاؼموثؽ 

 118القانوف في مادتو  ألـزالتابعة ليا  كما  ومواقع العمؿلمرصد والمراقبة لمشاريعيا 
تعاوف مع الييئة العامة لمبيئة بإعداد خطط الطوارئ وخطط إدارة كافة الجيات المعنية بال

 وتوفير متطمباتالمخاطر الطبيعية والبيئية  وتتولى الجيات المختصة إدارة ىذه الخطط 
 بمتابعة أداءىا ورفع التقارير البلزمة بشأنيا لممجمس األعمى. وتقـو الييئةإنجاحيا 

ـ إنشاء وحدة أمنية متخصصة في وزارة مف القانوف ت 113وتنفيذا لممادة  -249
 2015لسنة  1129الداخمية تسمى )الشرطة البيئية( حيث صدر القرار الوزاري رقـ 

بشأف  2411/2008بتعديؿ بعض أحكاـ القرار الوزاري رقـ  15/3/2015بتاريخ 
 إدارة تسمى )إدارة )الييكؿ والدليؿ التنظيمي لوزارة الداخمية(   وعميو فقد تـ إنشاء

الشرطة البيئية( تتبع وكيؿ وزارة الداخمية المساعد لشؤوف األمف العاـ  وتختص بمتابعة 
تطبيؽ القوانيف واالشتراطات البيئية في القطاعات والمجاالت التي يحددىا المجمس 
األعمى لمبيئة  كما تعمؿ الوحدة عمى دعـ أعماؿ الضباط القضائييف التابعيف لمييئة  

مع كافة الجيات المعنية بمراقبة األفعاؿ والتصرفات التي تشكؿ والتنسيؽ والتعاوف 
الجوية( واتخاذ اإلجراءات البلزمة حياليا  -البحرية-انتياؾ لمبيئة بعناصرىا )البرية

والتفتيش والمراقبة وضبط المخالفات البيئية وفؽ اإلجراءات القانونية وتحرير المحاضر 
حالتيا لمجيات المختصة  وتضـ بشأنيا  إدارة الشرطة البيئية األقساـ التالية: وا 

 .قسـ الرقابة والتفتيش البيئي 
 .القسـ الفني والتنسيؽ 



 

81 
 

 .قسـ شرطة مراقبة البيئة البحرية 
 .قسـ العمميات والمتابعة 
 .قسـ الخدمات المساندة 

 
 :من الميثاق( 39)المادة 
حية بيف كافة الرعاية الص والمساواة فيتحرص دولة الكويت عمى توفير العدالة -250
بالرعاية  ويتمتع المقيـحيث يتمتع المواطف بالخدمات الصحية مجانا  المجتمع أفراد 

في القطاع الحكومي  باإلضافة الى ما  مف خبلؿ تأميف صحي أو رسـو رمزيةالصحية 
 يوفره القطاع الطبي األىمي. 

بلؿ المراكز خ والمتكاممة مفكما تقدـ دولة الكويت الرعاية الصحية الشاممة -251
الصحية في مناطؽ الببلد المختمفة.  كما تتـ زيادة عدد ىذه المراكز بزيادة النمو 

  2015( مركز في 97) الى 2010( مركز في 86العمراني  حيث زاد عددىا مف)
باإلضافة لمركزيف قيد اإلنشاء وآخريف قيد الصيانة. وتحرص ىذه المراكز الصحية عمى 

 لمجميع.النفسية  الوقائية والعبلجية  توفير الرعاية البدنية 
  
 في مجال مكافحة األمراض وقائيا وعالجيا: -225
  تقـو أقساـ الصحة الوقائية وعيادات الصحة العامة بدورىا الوقائي مف األمراض

 المعدية في مراكز الرعاية األولية المنتشرة في كافة مناطؽ الكويت وعمى المنافذ
ة عمى التطعيـ المجاني لجميع أطفاؿ الكويت وبكؿ تحرص الدول كماالحدودية  

 .2014% في عاـ  98حيث بمغ معدؿ تغطيتو  أنواع التطعيـ البلزمة 
  لموقاية مف األمراض  2008لسنة  31ييدؼ قانوف الفحص الطبي قبؿ الزواج رقـ

ب و ج والزىري واألمراض الوراثية الشائعة كأنيميا  والتياب الكبد كاإليدزالجنسية 
 لبحر المتوسط والمنجمية.ا
   لممواليد  والمسح السمعيتـ تدشيف المسح الطبي الوراثي لؤلطفاؿ حديثي الوالدة

 بيدؼ التشخيص والتدخؿ لمعبلج المبكر والوقاية مف المضاعفات.مؤخرا 
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 : والتثقيف الصحينشر الوعي -325
 خبلؿ: وذلؾ مفتقدـ مراكز الرعاية األولية التوعية الصحية 

 السميـ.ت الطفؿ عيادا 
  والطفولةعيادات األمومة.  
  الصحة.عيادات تعزيز 
  األسناف.عيادات 
 .عيادات الصحة النفسية 
 :باإلضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء عيادات التصدي لألمراض المزمنة-425
  رشاد عيادات مكافحة التدخيف في المراكز الصحية لنشر الوعي الصحي المجتمعي وا 

 ر التدخيف وسبؿ الوقاية منيا وعبلجيا.المراجعيف حوؿ مخاط
  افتتاح عيادات جديدة أخرى ألمراض السكر بالمراكز الصحية بالمناطؽ السكنية

 عيادة سكر(. 73)وصؿ عددىا مؤخرا ؿ 
العيادات بالكشؼ المنتظـ والدوري عمى األطفاؿ والكبار  وتثقيؼ  وتعنى ىذه-255

جتماعية المتعمقة بالصحة العامة والتغذية الصحية والنفسية واال األىالي بشتى األمور
 السميمة والمدعمة بالمطبوعات التثقيفية ووسائؿ التثقيؼ المرئي بقاعات االنتظار.

 
 مكافحة الممارسات التقميدية الضارة بصحة الفرد:-625
 مختمفة لمكافحة الممارسات التقميدية  واتخاذ تدابيربنشر التوعية الصحية  تقـو الدولة

بصحة الفرد  مما أدى إلى انخفاض ممحوظ بممارسة ىذه العادات  فعمى الضارة 
 سبيؿ المثاؿ:

  ال يوجد بالكويت ختاف لؤلطفاؿ المواليد اإلناث حيث ال يسمح بو طبيا في
 المستشفيات.

  انخفض بشكؿ كبير العبلج الشعبي التقميدي " كي األطفاؿ الرضع" وذلؾ بفضؿ
 المؤسسات العبلجية.و  اإلعبلـجيود التوعية في وسائؿ 

 .توفير الغذاء األساسي ومياه الشرب النقية لكؿ فرد 
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  تدعـ الدولة تشجيع التغذية الصحية السميمة لؤلميات والرضع وصغار األطفاؿ عبر
 العالمية.لجنة تشجيع الرضاعة الطبيعية وفقا لتوصيات منظمة الصحة  إنشاء

 واألغذية ئؿ حميب األـ تـ إصدار مدونة كويتية لتنظيـ تداوؿ وتسويؽ بدا
الطبيعية. تشجيع الرضاعة  وبما يضمفذات الصمة بتغذية األطفاؿ   والمشروبات

 (.2013لسنة  2938)قرار 
  وفقا  ء الييئة العامة لمغذاء والتغذيةبإنشا 2013لسنة  112إصدار قانوف رقـ

بيدؼ االشراؼ عمى التوعية بالتغذية السميمة  2013لسنة  112لمقانوف رقـ 
  والصحة.

 
 2015لسنة  1129فيما يخص وزارة الداخمية فقد صدر القرار الوزاري رقـ -257

بشأف الييكؿ والدليؿ التنظيمي  2411/2008بتعديؿ بعض أحكاـ القرار الوزاري رقـ 
 لوزارة الداخمية بإنشاء إدارة تسمى )إدارة شرطة البيئة( وتختص باآلتي: 

 د انجٛئٛخ فٙ دٔنخ انكٕٚذ انزٙ رحذد نٓب يٍ لجم يزبثؼخ رطجٛك انمٕاٍَٛ ٔاالشزشاؽب

 انًجهظ األػهٗ نهجٛئخ ٔانٓٛئخ انؼبيخ نهجٛئخ.

  انزُغٛك ٔانزؼبٌٔ يغ كبفخ انجٓبد انًؼُٛخ ثًشالجخ األفؼبل ٔانزظشفبد انزٙ رشكم

 انجٕٚخ(.-انجحشٚخ – )انجشٚخاَزٓبكب نهجٛئخ ثؼُبطشْب 

 نٓٛئخ انؼبيخ نهجٛئخ.دػى ٔيغبَذح أػًبل انؼجبؽ انمؼبئٍٛٛ فٙ ا 

  رُفٛز األٔايش ٔانزؼهًٛبد انظبدسح ثشأٌ ػًم اإلداسح ٔانزؼبيم يغ انجالغبد

 ٔانزمبسٚش انٕاسدح ػٍ يخبنفبد انجٛئخ ٔارخبر اإلجشاءاد انالصيخ حٛهٓب. ٔانشكبٖٔ

 

 :باالحياإلدارة العامت لمكافحت المخذراث وحخخص وسارة الذاخليت أوشأث كما -825

 جشائى انًخذساد ٔانًؤثشاد انؼمهٛخ ٔانخًٕس فٙ انذٔنخ ثبنزُغٛك يغ  يكبفحخ كبفخ

 انذاخهٛخ.انجٓبد انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ ٔانجٓبد انًخزظخ داخم ٔصاسح 

  إجشاء انجحث ٔانزحشٚبد انالصيخ نهكشف ػٍ ْزِ انجشائى ٔرؼمت يشركجٛٓب ٔػجطٓى

  .ٔجًغ كم يب ٚزؼهك ثٓب يٍ يؼهٕيبد ٔأدنخ إثجبد
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 بص رٔ٘ انغٕاثك ثزٓشٚت انًخذساد ٔانًؤثشاد انؼمهٛخ ٔانخًٕس أٔ يشالجخ األشخ

  .رؼبؽٛٓب أٔ حٛبصرٓب

  رُفٛز االنزضايبد انًزشرجخ ػٍ االرفبلٛبد اإللهًٛٛخ ٔانؼشثٛخ ٔانذٔنٛخ انخبطخ

  .ثبنًخذساد ػهٗ انًغزٕٖ انًحهٙ ثبنزُغٛك يغ انجٓبد انًخزظخ ثبنٕصاسح

 خ يشكهخ انًخذساد ٔانًؤثشاد انؼمهٛخ انزؼبٌٔ يغ انجٓبد انًخزظخ فٙ دساع

  .ٔانخًٕس نهؼًم ػهٗ انحذ يٍ اَزشبسْب ٔيٍ اٜثبس انًزشرجخ ػهٛٓب

كما أف وزارة الداخمية ممثمة بقطاع المؤسسات اإلصبلحية وتنفيذ األحكاـ أنشأت -259
برنامج العبلجي التأىيمي لمتعاطي المخدرات والمؤثرات العقمية بمشاركة  1999منذ عاـ 

وزارة األوقاؼ ووزارة الصحة الطب النفسي التعميـ التطبيقي األدلة الجنائية وزارة الشئوف 
الييئة العامة لمشباب والرياضة وجمعية بشائر الخير بغرض تأىيؿ مدمني المخدرات 
واألخذ بأيدييـ بعد الحكـ عمييـ بقضايا التعاطي حيث يتـ احتواء مف حكـ عميو بقضايا 

 ويفرج عف المحكـو بموجب مكرمة العفو األميري.  التعاطي لمدة عاـ
كما تـ إنشاء إدارة الرعاية البلحقة التابعة لئلدارة العامة لممؤسسات اإلصبلحية -260

تيتـ بمتابعة مف تـ اإلفراج عنيـ بقضايا المخدرات بموجب العفو األميري أو بموجب 
 الكويتي.  ( مف قانوف الجزاء 87اإلفراج الشرطي وفقا لنص المادة )

 

 :من الميثاق( 40)المادة 
اف قضية اإلعاقة ىي إحدى القضايا االجتماعية الميمة في المجتمعات -261

المعاصرة نظرا ألبعادىا التربوية واالقتصادية عمى المعاؽ وأسرتو والمجتمع ككؿ وال شؾ 
 سفف أف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة تعد مف أىـ حقوؽ اإلنساف التي تأتي كفالتيا م

 تشريعات تنظـ كافة جوانبيا وتضع اآلليات الفعالة لتنفيذىا.
 8فقد انشات دولة الكويت الييئة العامة لشؤوف ذوي اإلعاقة وفقا لمقانوف رقـ -262
مادة تتناوؿ تطبيؽ القانوف والخدمات وحقوؽ  74والذي يحتوي عمى  2010لسنة 

والرعاية االجتماعية والمزايا  األشخاص ذوي اإلعاقة والتأىيؿ والتشغيؿ واالندماج
 واالعفاءات. 
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قد حرص المشرع عمى عدـ استغبلؿ المعاؽ وقاـ بوضع الجزاءات ليذا الشأف -263
والمادة  63والمادة  62والمادة  61والمادة  60والمادة  59وذلؾ وفؽ نصوص المواد 

ـ وكذلؾ نصت االحكا 2010لسنة  8مف نطاؽ تطبيؽ احكاـ قانوف المعاقيف  64
)تحدد الييئة المكمفين )أصدقاء المعاقين( بتطبيق أحكام ىذا  68العامة في المادة 

القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لو سواء من العاممين فييا او من خارجيا، وتصدر 
الييئة قرارا بتحديد اختصاصاتيم وسمطة الضبطية القضائية المقررة ليم بموجب ىذا 

 القانون(
لييئة برصد انتياكات حقوؽ األشخاص مف ذوي اإلعاقة بما يشكؿ حيث قامت ا-264

قاعدة بيانات لتمؾ االنتياكات وتقرير الحماية المطموبة ليـ والعمؿ عمى توعية المجتمع 
بحقوقيـ التي تحفظ ليـ انسانيتيـ وكرامتيـ ومنع اساءه استغبلليـ بالعمؿ باإلضافة الي 

قؽ مف مدي التزاـ المكمؼ بالرعاية نحوىـ ورصد تقديـ المقترحات لتحسيف حالتيـ والتح
 وقد قامت الييئة بعدة خطوات أىميا ما يمي: ـ التجاوزات في ىذا الخصوص

  تـ عمؿ حمبلت توعية ذات صمو بأىـ االنتياكات التي تقع عمى األشخاص ذوي
 اإلعاقة.

  تـ عمؿ حمبلت إعبلمية لتنمية الوعي االجتماعي وذلؾ بشأف تحسيف حاالت
 شخاص ذوي اإلعاقة بتوعية المجتمع بحقوقيـ التي تحفظ ليـ كرامتيـ وانسانيتيـ.األ

  تـ عمؿ بروتوكوالت تعاوف مع جميع الجيات الحكومية ذات الصمة وتحديد الميف
والوظائؼ الشاغرة لؤلشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وفقًا الختصاصاتيـ 

 وميوليـ.
 المتعامميف مع األشخاص ذوي اإلعاقة. تـ أقامو دورات تدريبية وندوات لتأىيؿ 
  التواصؿ الدائـ مع المكمؼ برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة لمعرفة مدي التزامو

بواجبتو نحو المعاؽ وذلؾ مف خبلؿ الزيارات الميدانية لمشخص المعاؽ الذي تقـو 
 بيا الييئة.

 عاقيف.تطوير العبلقات مع المنظمات اإلقميمية المتخصصة في مجاؿ تدريب الم 
  عمؿ تنسيؽ مع وزارة االعبلـ بشأف توفير مترجـ لمغة اإلشارة بوسائؿ االعبلـ المرئية

 سواء البرامج اإلخبارية او جمسات مجمس االمة والمؤتمرات.
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في شأف حقوؽ  2010لسنة  8قامت دولة الكويت بتطبيؽ القانوف رقـ و -265
أنواعيا االدوات واألجيزة األشخاص ذوي اإلعاقة باإلعفاء مف الرسـو والضرائب ب

التأىيمية والتعويضية ومركبات االفراد المجيزة الستخداـ االشخاص ذوي اإلعاقة وتعمؿ 
 الحكومة عمى تزويد االشخاص ذوي االعاقة باألجيزة التعويضية البلزمة ليـ مجانا.

وحيث تستحؽ المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة وال تعمؿ مخصصا شيريا -266
فقا لمشروط والضوابط التي تضعيا الييئة ويصرؼ لؤلشخاص ذوي االعاقة مف بنؾ و 

االئتماف الكويتي منحة زواج تعادؿ ما يتقاضاه اقرانيـ مف غير ذوي اإلعاقة ولو كانت 
االشخاص الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثؽ بدولة الكويت كما يمنح 

بما يعادؿ  (دينار كويتي 5000)مبمغ يـ يو ذو أمف ذوي االعاقة البسيطة 
وفي جميع االحواؿ يكوف االقتطاع الشيري لقسط بنؾ  (دوالر أمريكي 16466.38)

%(  5التسميؼ واالدخار لمشخص ذو االعاقة في طريقة سداد القرض بما ال يتجاوز )
 (دوالر أمريكي 164.66بما يعادؿ ) شيريا (دينارا 50)مف راتبو الشيري وبحد اقصى 

يـ ممف تنطبؽ عمييـ شروط التمتع بالرعاية يو ذو أمنح االشخاص ذوي االعاقة ي
السكنية بناء عمى تقرير المجنة الفنية اقدمية اعتبارية ال تتجاوز خمس سنوات لمرعاية 
السكنية وفقا لنوع ودرجة اإلعاقة تزداد العبلوة االجتماعية المقررة قانونا لؤلوالد بنسبة 

مية عف كؿ ولد مف االوالد ذوي اإلعاقة ويستثنى االوالد ذوو % مف قيمتيا االص100
االعاقة مف عدد االوالد الذي حدده القانوف لمنح تمؾ العبلوة وتعاد تسوية المعاشات 
التقاعدية التي يستحؽ اصحابيا ىذه الزيادة عمى أساسيا وال تصرؼ فروؽ مالية عف 

في جميع االحواؿ ال تخضع العبلوة الواردة الفترة السابقة عمى تاريخ العمؿ بيذا القانوف و 
في ىذه المادة إلى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي  ويحتفظ ذوو 

 االعاقة بالعبلوة المشار الييا عند توزيع انصبة لممعاش التقاعدي عمى المستحقيف.
يف كما عمى ذوي االعاقة مف الكويتي 2010لسنة  8ويسري احكاـ القانوف رقـ -267

تسري عمى ابناء الكويتية مف غير كويتي وذلؾ في حدود الرعاية الصحية والتعميمية 
والحقوؽ الوظيفية الواردة في ىذا القانوف وكما يمنح المرأة الكويتية المتزوجة مف غير 
كويتي وترعى ولدا أو زوجا ذا إعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض االنتفاع بو 

سنة تحدد قيمتو  21شيري لمشخص ذوي االعاقة حتى سف  وكذلؾ يصرؼ مخصص
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الييئة بناء عمى تقرير المجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة اإلعاقة ويستمر صرفو 
 إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سف الثامنة والعشريف.

واما بخصوص الموظفة مف األشخاص ذات اإلعاقة يوجد ليا استثناء مف احكاـ -268
نوف ونظاـ الخدمة المدنية حيث تستحؽ الموظفة ذات االعاقة اجازة خاصة بمرتب قا

كامؿ ال تحسب مف اجازاتيا االخرى إذا كانت حامبل وأوصت المجنة الفنية المختصة اف 
حالتيا تتطمب ذلؾ كما تستحؽ الموظفة ذات االعاقة في القطاعات الحكومية واألىمية 

جازة رعاية االمومة التالية إلجازة  والنفطية اجازة وضع لمدة سبعيف يوميا براتب كامؿ وا 
الوضع لمدة اربعة أشير براتب كامؿ تمييا ستة أشير بنصؼ راتب وفقا لما توصي بو 

 المجنة الفنية المختصة.
يمنح الشخص ذو االعاقة الذي تقرر المجنة الفنية المختصة اف اعاقتو توجب -269

ط والضوابط التي تضعيا دي تحدده الييئة وفقا لمشرو االستعانة بسائؽ او خادـ مقابؿ م
 .(دوالر امريكي 350)بما يعادؿ (كويتي دينار 100)ال يقؿ عفألذلؾ عمى 

يعطى الشخص ذوي االعاقة بطاقة اعاقة تكفؿ لو التمتع بالخدمات والمزايا -270
ار مف المقررة لؤلشخاص ذوي االعاقة وذلؾ طبقا لمشروط والضوابط التي يصدر بيا قر 

الييئة ووفقا لمشيادة الصادرة مف المجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع االعاقة عمى 
توحيد مفيوـ المعاؽ تحت مسمى شامؿ   جيات الرسمية في الدولةقاعدة البيانات في ال

 وىو ذوي.
تمتـز الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية واإلرشادية والعبلجية والتأىيمية بكافة  كما-271

لمراكز الصحية في الببلد وذلؾ مع مراعاة االحتياجات الخاصة لؤلشخاص ذوي ا
اإلعاقة  وتعمؿ عمى الحد مف اسباب اإلعاقة قبؿ واثناء الحمؿ وبعد الوالدة  كما تؤمف 

 ليـ العبلج بالخارج عند الضرورة.
 :ىلإشروع الكشف المبكر والذي ييدف وحيث قامت الييئة في البدء بتنفيذ م-272

 ع برنامج متكامؿ لمصحة االنجابية لرعاية النساء الحوامؿ بيدؼ الوقاية مف وض
 االعاقة وكذلؾ لمكشؼ المبكر عف االعاقة لدى المواليد حديثي الوالدة.

  وضع تصور لبناء وحدة تنظيمية في الييئة العامة لشئوف ذوي االعاقة لموقاية مف
 االعاقة والكشؼ المبكر عنيا.
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 العاـ الكويت إلى دمج الطمبة مف ذوي اإلعاقة في التعميـ كذلؾ سعت دولة -273
حيث بدأ العمؿ في  والنفسي تحقيقا لمفاىيـ التعميـ الجامع وعدـ والعزؿ االجتماعي 

وذلؾ بإنشاء فصوؿ خاصة بيـ في  الجزئي بطريقة الدمج  1995الدمج منذ عاـ 
طبلب في كؿ فصؿ إلى  (5)والدمج الكمي عف طريؽ دمجيـ بواقع  العادية المدارس 
 عاديا.طالبا  (15جانب )
تـ افتتاح فصوؿ خاصة لبطيئي التعمـ في المرحمة االبتدائية  1996وفي عاـ -274

قرار وزاري ينص عمى افتتاح فصوؿ خاصة  1997كذلؾ صدر عاـ  المتوسطة 
 األطفاؿ.باألطفاؿ متبلزمة داوف في مرحمة رياض 

والجداوؿ  كبير ت األخيرة بعممية الدمج بشكؿ وقد زاد االىتماـ خبلؿ السنوا-275
األوؿ لطمبة متبلزمة داوف والجدوؿ الثاني  )الجدوؿالتالية توضح أعداد الطمبة والمدارس 

 التعمـ(:ئي يلبط
 

 عدد الطالب عدد املدارس 
 اجملموع ابتدائي رياض ابتدائي رياض 

  بنات بنني بنات بنني  
 11  5 6  1 1 العاصمة

 24 6 6 12 1 1 1 حويل
 22 6 9 7 1 1 1 مبارك

 19 5 5 9 1 1 1 الفروانية
 34 7 10 17 1 1 1 األمحدي

 21 10 4 7 1 1 1 اجلهراء
 6 6 6 58 39 34 131 

 
 

 عدد الطالب عدد املدارس 
  متوسط ابتدائي 

 اجملموع
 اجملموع متوسط ابتدائي

  بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني 
 164 39 88 10 27 4 1 1 1 1 لعاصمةا

 105 29 45 11 20 4 1 1 1 1 حويل
 79 28 36 9 6 4 1 1 1 1 مبارك

 73 13 - 30 30 3 1 1 1 1 الفروانية
 58 21 29 2 6 4 1 1 1 1 األمحدي
 90 35 35 10 10 4 1 1 1 1 اجلهراء

 6 6 6 6 24 99 72 233 165 569 
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ية فاف الييئة توفير كوادر متخصصة لمعمؿ مع التعميم الخدماتبخصوص  و-276
األشخاص مف ذوي اإلعاقة والحرص عمى دمج ذوي االعاقة في العممية التعميمية بطرؽ 

أف تتبنى الجامعات والمعاىد العميا وضع في مناسبة ومدروسة وتطبيؽ المدرسة الشاممة 
في مجاؿ تأىيؿ  سياسة إلعداد الكوادر الفنية المتخصصة مع تعييف متخصصيف لمعمؿ

دخاؿ مادة تأىيؿ ذوي اإلعاقة في برامج الكميات والمعاىد العميا لمخدمة  ذوي واإلعاقة وا 
االجتماعية واألقساـ االجتماعية بكميات اآلداب والتربية كمادة أساسية بحيث أف تتضمف 

 .السياسة العامة لمدولة كفالة حؽ ذوي اإلعاقة في الحياة الطبيعية

الييئة بوضع مفيـو إجرائي واضح لعممية دمج ذوي االعاقة في وحيث قامت -277
المجتمع وذلؾ عف طريؽ توضيح كيفية دمج ذوي االعاقة مجتمعيًا في المجاالت 
المختمفة والصعوبات التي تواجو عممية الدمج ووضع تصور إجرائي لمراحؿ دمج ذوي 

سياـ جميع  أجيزة اإلعبلـ المرئية االعاقة ومسئولية الجيات الحكومية عف التنفيذ وا 
والمقروءة في عمميات التوعية بمشاكؿ ذوي واإلعاقة وأف تساىـ بدعـ إنجازاتيـ 
براز دور جمعيات النفع العاـ وما  ومياراتيـ  والتعريؼ بمصادر الخدمات التأىيمية وا 

 توفره مف خدمات تأىيمية وتعميمية.

ختمفة بتحديد الميف والوظائؼ وقد ألزمت الييئة طبقًا لمقانوف جيات العمؿ الم-278
الشاغرة لؤلشخاص ذوي االعاقة وفقا لتخصصاتيـ وتقدـ بيانا دوريا بذلؾ كؿ ستة أشير 
  لديواف الخدمة المدنية والييئة وبرنامج اعادة ىيكمة القوى العاممة والجياز التنفيذي

سبة لتمكينيـ ويجب عمى جية العمؿ اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجييز بيئة العمؿ المنا
 مف االندماج في بيئة العمؿ.

الكوادر الطبية المتخصصة والفنية  باإلضافة الى اف دولة الكويت تمتـز بتوفير-279
المساعدة المختمفة والمدربة لتقديـ خدمات عبلجية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة في كافة 

 ع اآلخريف. المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في الببلد عمى قدـ المساواة م

كما تمتـز الحكومة بتوفير الفرؽ المتخصصة لتقديـ الرعاية الصحية والعبلج -280
الطبيعي لمشخص ذي اإلعاقة في منزلو لمف تحدد المجنة الفنية المختصة حاجتو ليذه 

 الرعاية.



 

91 
 

التزاـ اما بشأف تمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف استخداـ المرافؽ العامة فإنو -281
تطبيؽ التصميمات العالمية لممرافؽ والمباني العامة بما يتفؽ مع احتياجات الدولة ب

األشخاص ذوي اإلعاقة وتسير امورىـ واعطائيـ حؽ األولوية والتمييز في جميع المرافؽ 
.  العامة واعفاءىـ مف بعض الرسـو

 
 

 من الميثاق(: 41)المادة 
اىتماما كبيرا منذ عاـ  لكبار القد أولت دولة الكويت برامج محو األمية وتعميـ -282
صدر  1981وفي عاـ  لمكبار أوؿ مركزاف لتعميـ  1958عاـ افتتح  وقد 1957

نصوص مواده عمى النحو  تجاء األمية في شأف محو  4/1981المرسـو بقانوف رقـ 
 اآلتي:

  ( " محو األمية مسؤولية وطنية تيدؼ إلى تزويد المواطنيف األمييف بقدر 1)المادة
بما يجعميـ أكثر قدرة عمى اإلسياـ في  واجتماعيا عميـ لرفع مستواىـ ثقافيا مف الت

 ".النيوض بأنفسيـ وبالمجتمع ومواجية متطمبات الحياة 
  مف:" يكوف محو األمية إلزاميا لكؿ  (3)المادة 
األمييف الذيف يتجاوزوف سف اإللزامي طبقا لقانوف التعميـ اإللزامي ولـ  الكويتييف-أ 

 سنة.ا األربعيف يتجاوزو 
البلئي لـ يتجاوزف خمسة وثبلثيف  الحكومي األميات العامبلت بالقطاع  الكويتيات-ب 

 سنة.
 ".جوز لغير ىاتيف الفئتيف مف الكويتييف االنتظاـ بدراسات محو األمية اختيارا يو -283
وقد تطور ىذا االىتماـ خبلؿ العقود الماضية حتى بمغت نسبة األمية أقؿ مف -284

سنة  60بيف الكويتييف وىذه النسبة تتركز في بعض األفراد الذيف أعمارىـ فوؽ  2%
 اإلناث.وفي غالبيا لدى 

يستند الحؽ في التعميـ في دولة الكويت إلى مواد دستورية وقوانيف ذات صمة -285
ما ويتضح ذلك من خالل  التعميـ مف خبلليا مسؤولية الدولة تجاه  بالتعميـ  حددت
 ض مواد الدستور:نصت عميو بع
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 "." ترعى الدولة النشء  (10) المادة-أ 
 ".أف " التعميـ ركف أساسي لتقدـ المجتمع تكفمو الدولة وترعاه  (13) المادة-ب 
 " التعميـ حؽ لمكويتييف تكفمو الدولة " (40) المادة-ج 
أف  عمى 25/2014والمعدؿ بالقانوف رقـ  11/1965مواد القانوف رقـ  (1)نصت المادة  -

ناث مف بداية  " يكوف التعميـ إلزاميا مجانيا لجميع األطفاؿ الكويتييف مف ذكور وا 
 ".المرحمة االبتدائية حتى المتوسطة 

 عمى:بشأن التعميم العام  4/1987نصت مواد المرسوم بقانون رقم  -286
 "." التعميـ حؽ لجميع الكويتييف تكفمو الدولة  (2) المادة-أ 

 عميـ الكويتييف في مدارس الحكومة بالمجاف " " ت (4) المادة-ب 
يقضي بتغيير السمـ  (76/2003)صدر قرار وزاي رقـ  2003وفي عاـ -287

 الكويت.وىذا زاد مف سنوات اإللزاـ في  (8)سنوات بدال مف  (9)حيث أصبح  التعميمي 
وف مما سبؽ يتضح أف الحؽ في التعميـ متاح ومتوافر في دولة الكويت لمجميع د-288
وقد حققت تقدما كبيرا في مجاؿ تعميـ التعميـ في المرحمة االبتدائية   حيث أشار   تمييز

تقرير دولة الكويت الخاص باألىداؼ اإلنمائية إلى " أف الكويت إحدى الدوؿ التي حققت 
تقريبا استيعاب كامؿ لكافة األطفاؿ في التعميـ االبتدائي "   وينطبؽ الوضع عمى أيضا 

ي المرحمة المتوسطة   وىذا يرجع إلى إلزامية التعميـ والوعي المجتمعي وزيادة التعميـ ف
الطمب االجتماعي عمى التعميـ في دولة الكويت   وعميو بمغ معدؿ االلتحاؽ في مراحؿ 

% 93ر5% والمتوسطة 90% واالبتدائية 66التعميـ نسبة عالية   ففي رياض األطفاؿ 
ثؿ التعميـ الحكومي والديني   ألف ىناؾ التحاؽ في %   وىذه النسب تم 83والثانوية 

 % .30الحضانات والمدارس الخاصة بنسبة تصؿ إلى 
حيث ربطتيا بشخصية   1953لقد بدأت دولة في وضع أىدافا لمتربية منذ عاـ  -289

الدينية  التعاليـ نشراألىداؼ: الطالب وتنمية قدراتو باإلضافة لتطور المجتمع ومف تمؾ 
بث المبادئ   الروح الديمقراطية بث  روح المواطنة بث  بادئ األخبلقيةوغرس الم

 واالبتكار.روح اإلبداع  تنميةوالعامة  الصحية الفردية 
حددتو  الكويت تمت صياغة ىدؼ شامؿ لمتربية في دولة  1976وفي عاـ -290

روحيا وخمقيا باآلتي "تييئة الفرص المناسبة لمساعدة األفراد عمى النمو الشامؿ المتكامؿ 
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مكاناتيـ في ضوء  وفكريا واجتماعيا وجسميا إلى أقصى ما تسمح بو استعداداتيـ وا 
وفي ضوء مبادئ اإلسبلـ والتراث العربي  وآمالو طبيعة المجتمع الكويتي وفمسفتو 

عدادىـ لممشاركة البناءة  والثقافة المعاصرة بما يكفؿ التوازف بيف تحقيؽ األفراد لذواتيـ وا 
 ".المجتمع الكويتي بخاصة والمجتمع العربي والعالمي بعامة  في تقدـ
بحيث  الكويت وفي ضوء تمؾ األىداؼ تـ تشكيؿ النظاـ التعميمي في دولة -291

في جوانبو الروحية والعقمية والجسدية  لممتعمـ يحقؽ متطمبات النمو الشامؿ والمتكامؿ 
سية والخبرات التربوية والتعميمية وذلؾ عف طريؽ المناىج الدرا والنفسية واالجتماعية 

مع التأكيد  األساسية وتأتي في طميعتيا حقوؽ اإلنساف وحرياتو  لممتعمميف التي تقدـ 
 التعميمية.عمى ديمقراطية التعميـ وتكافؤ الفرص 

سعت دولة وبشكؿ دائـ إلى دمج مفاىيـ وقيـ حقوؽ اإلنساف في المنظومة -292
عاـ أـ العالي   ويتضح ذلؾ مف خبلؿ تدرسييا بشكؿ التعميمية سواء في التعميـ ال

ضمني في المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة ونتيجة ألىمية حقوؽ اإلنساف قامت وزارة 
بتدريس مقرر الدستور وحقوؽ اإلنساف في المرحمة الثانوية   حيث  2006التربية عاـ 

رىا ودور المنظمات يتـ تدريس حقوؽ اإلنساف : مفيوميا وأىميتيا وسماتيا ومصاد
  المساواة  الحياة في ؽالح)مثؿ الدولية في حمايتيا مع دراسة تفصيمية لبعض الحقوؽ 

   حقوؽ المرأة  التعميـ والتعمـ  حرية الرأي والتعبير  االعتقادحرية   الكرامة اإلنسانية
 الحقوؽ السياسية  وواجبات الفرد (.   حقوؽ الطفؿ

ة بعقد دورات تدريبية وورش عمؿ خاصة بطرؽ وأساليب كذلؾ قامت وزارة التربي-293
وىذا أيضا يأتي انسجاما  التعميمية وطرؽ إدماجيا في المنظومة  اإلنساف تدريس حقوؽ 

مع الخطة العربية لمتربية عمى حقوؽ اإلنساف التي أعدتيا األمانة العامة بجامعة الدوؿ 
مة الجامعية فيتـ تدريس مقرر أما في المرح  2014- 2009العربية خبلؿ الفترة مف 

وىو يمثؿ متطمب جامعي يتاح لجميع الطمبة وفي الكميات دوف  اإلنساف( )حقوؽيحمؿ 
 استثناء.
وذلؾ عف طريؽ  الكويت إف فرص التعميـ المستمر متاحة وبشكؿ كبير في دولة -294

لعامة لمتعميـ ا الييئة  الكويت جامعة  التربية وزارة اآلتية:البرامج التي تقدميا الجيات 
وتركز معظـ البرامج عمى كؿ ما  األىمية ومراكز التدريب  المعاىد  التطبيقي والتدريب
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سواء في المجاالت المعرفية أو التطبيقية وميارات  والمعرفة يتعمؽ بحاجة اإلنساف لمتعمـ 
- فالقانو  - )اإلدارةوتشمؿ تمؾ البرامج موضوعات ذات صمة بحياة األفراد مثؿ  الحياة 
 وغيرىا. القيادة(-التفكير  ميارات-االتصاؿ  ميارات- الميكانيكا- الكيرباء
فيو متاح ومتوافر لمجميع دوف استثناء وفقا لمنظـ والقوانيف  الكبار أما تعميـ -295

الذي يريدوف إكماؿ  الموظفوف- اآلتية:حيث يتاح لمفئات  الكويت المعموؿ بيا في دولة 
الذيف اجتازوا سنوات اإللزاـ  األفراد-والعممي الوظيفي تعميميـ وتحسيف مستواىـ 
 اإلناث-الثانوية الدارسة أو المتسربيف مف المرحمة  تاركو-وواجيتيـ عقبات دراسية 

 البلئي تركف الدراسة.
 

 من الميثاق(: 42)المادة 
تولي دولة الكويت الثقافة والبحث العممي أىمية كبيرة حيث تضمن الدستور -296

 ومنيا:من المواد التي تؤكد ذلك مجموعة 
  تصوف الدولة التراث اإلسبلمي والعربي وتسيـ في ركب الحضارة  (12)المادة "

 ".اإلنسانية 
  ترعى الدولة العمـو واآلداب والفنوف وتشجع البحث العممي  (14)المادة "." 
  رأيو  " حرية الرأي والبحث العممي مكفولة ولكؿ إنساف حؽ التعبير عف (36)المادة

وذلؾ وفقا لمشروط واألوضاع التي يبينيا  غيرىما ونشره بالقوؿ أو الكتابة أو 
 القانوف".

  حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمشروط واألوضاع التي  (37)المادة "
 ".يبينيا القانوف 

  حرية تكويف الجمعيات والنقابات عمى أسس وطنية وبوسائؿ سميمة  (43)المادة "
وال يجوز إجبار أحد عمى  القانوف كفولة وفقا لمشروط واألوضاع التي يبينيا م

 ".االنضماـ إلى جمعية أو نقابة 
  إنساف:وعميو فإف لكؿ 

 الثقافية.في المشاركة  الحؽ-أ 
 وبتطبيقاتو.بفوائد التقدـ العممي  التمتع-ب 
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نجد  دبي األلعممي أو توجد حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عف األثر ا –ج 
عمى " يتمتع بحماية  (1)حيث نص في المادة  (1999)لسنة  (64)أف القانوف رقـ 

ىذا القانوف مؤلفو المصنفات الفنية المبتكرة في اآلداب والفنوف والعمـو أيا كانت قيمة 
 ىذه المصنفات أو نوعيا .... " 

ؿ النشر واإلعبلـ فينظميا أما بخصوص ما تتضمنو اإلصدارات الثقافية أو وسائ-297
لسنة  (61)والقانوف رقـ  والنشر في شأف المطبوعات  (2006)لسنة  (3)القانوف رقـ 

مف جانب آخر ترتبط دولة الكويت بعبلقات والمسموع  و بشأف اإلعبلـ المرئي  (2007)
 لـ العاكبيرة في المجاؿ التربوي والتعميمي والثقافي مع جميع الدوؿ العربية ومعظـ دوؿ 

اليونسكو والمنظمة  مثؿ:كما أنو عضو في المنظمات المعنية بالتربية والثقافة والعمـو 
العربية لمتربية والثقافة والعمـو والمنظمة اإلسبلمية لمتربية والعمـو والثقافة ومكتب التربية 

 .الخميج العربي لدوؿ
 

خاصة كذلك ضمنت دولة الكويت سياساتيا وخططيا اإلنمائية سياسات -298
  منيا:بشؤون الفكر والفن والثقافة 

  تشجيع اإلبداع الفني واألدبي ونشر الثقافة الراقية في المجتمع وتوفير عناصر البيئة
األساسية الثقافية مف المسارح والقاعات وتطوير المتاحؼ والمكتبات العامة وتنظيـ 

 واألدب.المسابقات اإلبداعية في مجاالت الفف 
 الوضع الثقافي بأشكالو المختمفة في الببلد إلحياء تراث الكويت  إعادة بناء وترميـ

مكاناتيا وريادتيا في جميع المجاالت عبر العقود الطويمة   السابقة.الطويؿ وا 
  تحقيؽ االنطبلؽ الفكري الحر والمبدع والخبلؽ في المجتمع مف خبلؿ تذليؿ كافة

 اإلدارية.يود المعوقات أماـ المزيد مف الحريات اإلعبلمية ورفع الق
  رعاية نتاج الثقافة والفف والفكر واألدب وتطوير وسائؿ عرضيا مف خبلؿ بناء

 التشكيمية.المنشآت الحديثة مثؿ المجمع الثقافي ومعارض الفنوف 
  إحياء مكانة اليوايات والقدرات في التعميـ العاـ لبناء جيؿ مبدع يسيـ في تعزيز

 المجتمع.الوعاء الثقافي لجيؿ 
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 كار التطرؼ والغمو مف خبلؿ العمؿ عمى إعبلء فكر الوسطية وتوفير البيئة نبذ أف
دوف حجر عمى األفكار أو  الواسع المناسبة لنموه مف خبلؿ الحوار المجتمعي 

 مصادرة الحؽ في االجتياد أو االختبلؼ.

  االعتناء بالمكتبات العامة وتجييزىا بأحدث المتطمبات لبلرتقاء بدورىا في تشجيع
ر والنقدي ءة واالطبلع الحر الرامي إلى تنوير األفراد وتنمية الفكر الحالقرا

  .واالبتكاري

   وكذلؾ  والعممية(والتاريخية والفنية  )الوطنيةاالرتقاء بمكانة المتاحؼ المختمفة
 الموسيقى.صاالت عروض الفنوف التعبيرية والتشكيمية وصاالت 

 االرتقاء بثقافة الطفؿ وتنمية مواىبو  تشجيع األعماؿ الفنية الراقية واليادفة إلى
 السمبية.وصقميا مع مراقبة ما تنتجو الشركات لمسرح الطفؿ لتجنب تأثيراتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


