
(A)   GE.14-23802    121214    161214 

  

 المعنية بحقوق اإلنسانة اللجن

بموجرررر   النظرررر  لرررري اللقررررامن  المق اررررة ارررر  الرررر    ا  رررر ا   
 ا  العه  04 المادة

 4400   ا   ا  المق م تق نمها لي عام اللقامن  ال  منة الثالثة لل   

 *الكونت  

 [8102تشرين األول/أكتوبر  82تاريخ االستالم: ]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي *

 CCPR/C/KWT/3 األمم املتحدة 

العه  ال  لي الخاص بالحقوق  
 الم نية  السياسية

Distr.: General 

8 December 2014 

 

Original: Arabic 



CCPR/C/KWT/3 

GE.14-23802 2 

 احملتويات
 الصفحة الفقـرات 

 3 2-0  ..................................................................... مقدمة
 تنــاول املالاتــات ايتاميــة الــا أبــداا الة نــة املننيــة نقــوظ اا فــان أثنــا   ترهــا ي - أوالا  

 2 055-5  ........................................................  التقرير الدوري الثاين
 50 813-051  .......... النهد من والثالث والثاين األول اجلز  ي الواردة لةمواد تنفيذاا  احملرز التقدم - ثا ياا  

 50 051-051  ............................................... اق تقرير املصري 0املادة    
 50 052  .............................. اارتام احلقوظ املنرتف هبا ي النهد  8املادة    
 58 051  ...... والفياسية ظ املد يةاملفاواة بني الرجل واملرأة ي التمتع جبميع احلقو   3املادة    
 58 011  ................................................. احلق ي احلياة -1املادة    
 53 018-010  ............... القاسية املنامةة أو لةتنذيب أاد إخضاع جواز عدم 1املادة    
 53 011-013  ...................................... بالرقيق واالجتار الرظ اتر 2املادة    
 52 012  .......................................... واألمان احلرية ي احلق 1املادة    
 52 011-011  ..................................... ااصالاية املؤسفات  ـزال  01املادة    
 51 012  ........................................................ اابناد 03املادة    
 51 011  ............................................. ايصوصية ي احلق 01املادة    
 51 021  .................................... والدين والوجدان الفكر ارية 02املادة    
 51 011-020  ............................................. والتنبري الرأي ارية 01املادة    
 الننصـــــرية أو القوميـــــة الكراهيـــــة إىل والـــــدعوة ةحـــــر  الدعايـــــة ل اتـــــر 81املادة    

 51 010  ..................................................... الدينية أو
 51 018  ........................................ الفةمي الت مع ي احلق 80املادة    
 11 012-013  ......................................... اجلمنيات تكوين ارية 88املادة    
 11 011-015  ................................................. احلق ي الزواج 83املادة    
 10 810-011  ................................................. اقوظ الطفل 82املادة    
 وتقةـــــــــــد واال تخـــــــــــا  النامـــــــــــة الشـــــــــــؤون إدارة ي املشـــــــــــاركة ي احلـــــــــــق 85املادة    

 13 818  ................................................ النامة ائفالوظ
 13 813  ................................ متييز دون القا و ية باحلماية التمتع 81املادة    



CCPR/C/KWT/3 

3 GE.14-23802 

 الخررراص الررر  لي العهررر  بشررر ن الكونرررت لرررة  ل  الثالررر الررر  م    نررر قالل  
  السياسية الم نية بالحقوق

 اق اة  
اهتمامااـا  أولويـاتحتتل مركزا متقدما ي  اا فانقضايا اقوظ  أنتؤكد دولة الكويت  -0

الفـمحا  باعتبارهـا  ااسـالميةالصنيدين احملةي والدويل وذلك ا فـ اما مـع تنـاليم الشـرينة  عةى
 .وضمنت اريته  فاناادين الدولة وااد املصادر الرئيفية لةتشريع والا كفةت كرامة 

ركـائزه ومكو اتـه ايـث  اا فـان إاـد تنترب اقوظ  0118وي الدستور الكويا لنام  -8
وذلـــك مواكبـــة ملـــا تضـــمنته  األساســـيةبابـــا كـــامال جفـــد فيـــه احلقـــوظ واحلريـــات افـــرد اـــا املشـــرع 

 .واملواثيق الدولية ي هذا الشأن ااعال ات
 وي سياظ تقرير ا الوطين الثالث فأ نا  فتنرض ما يةي: -3

لقد ا ضمت دولة الكويت إىل النهـد الـدويل ايـاا بـاحلقوظ املد يـة  -ألف 
وأصبحت مواد هذا النهد جز اا من قا وهنـا الـداخةي  0111عام  "(النهد)"والفياسية 

 وبنـــــد. 0111 يفـــــان/أبريل  3الصــــادر ي  0111لفـــــنة  08مبوجــــب القـــــا ون رقــــم 
ا ضــمام دولــة الكويــت اــذا النهــد أاــد املتــاهر الــا جتفــد عمــق االهتمــام الــذي توليــه 
ة دولــــة الكويــــت ملوضــــوعات اقــــوظ اا فــــان الــــا أصــــبحت أاــــد األهــــداف الفــــامي

 لةم تمع الدويل اا فاين املتحضر.
 3من النهـد ي  21لةمادة  طبقاا قدمت دولة الكويت تقريرها األول  -با  

 تشـــــرين األول/ 81  كمـــــا قـــــدمت تقريرهـــــا الثـــــاين ي 0111ديفـــــمرب كـــــا ون األول/
 .8111أكتوبر 

ا الة نــة ســوف يتنــاول هــذا التقريــر ي اجلــز  األول منــه  املالاتــات ايتاميــة الــا أبــدا -2
املننيـة نقـوظ اا فــان أثنـا   ترهــا لةتقريـر الثــاين لةدولـة  وي جزئـه الثــاين  التقـدم احملــرز مـن قبــل 

 دولة الكويت تنفيذاا لةمواد الواردة ي اجلز  األول والثاين والثالث من النهد.
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المالحظات الخلااية اللي أب تها اللجنرة المعنيرة بحقروق اإلنسران  تنا   -أ لا  
 الثاني ال  م   لي اللق ن أثناء نظ ها 

 اؤسسررة إنشراء بشرر ن ارر  المالحظرات الخلاايرة 5الروامدة لرري الةقر ة  المالحظرة  
 (CCPR/C/KWT/CO/2) اإلنسان لحقوق   نية

إن دولــة الكويــت كا ــت قـــد قبةــت بو شــا  هيلــة وطنيـــة مفــتقةة حلقــوظ اا فــان وفقـــاا  -5
ضـمن فناليـات الـدورة   (U.P.Rراجنـة الدوريـة الشـامةة )ملبادئ باريس وذلك ي سـياظ عمةيـة امل

 .8101الثامنة ي أيار/مايو 

  يفــــان/ 1  املــــؤر  8100( لفــــنة 11وي ضــــو  ذلــــك  صــــدر القــــرار الــــوزاري رقــــم ) -1
  متضــمناا ي مادتــه األوىل والثا يــة  الــنك عةــى تشــكيل جلنــة خاصــة )جلنــة وزاريــة( 8100 أبريــل

ع قــا ون إ شــا  هيلــة وطنيــة حلمايــة اقــوظ اا فــان ي ضــو  أاكــام تكــون مهمتهــا إعــداد مشــرو 
 .الدستور الكويا والقوا ني الوطنية واملقار ة واتفاقيات اقوظ اا فان املصدظ عةيها وطنياا 

وي إطار ما تقدم  أعدت الة نة الوزارية  مشروعها القا وين بشأن إ شا  ديوان اقوظ  -1
مرااـــل صـــياعته وإعـــداده  عةـــى اســـتطالع مرئيـــات مكتـــب اا فـــان  والـــذي ارصـــت ي  يـــع 

 .الشأن املفوض الفامي حلقوظ اا فان  وذلك لةوقوف عةى الرؤ  الدولية هبذا
 املشـروع عـرض جـر  مث ومـن القا ون  ملشروع اايضااية املذكرة إعداد مت ذلك وعقب -2

 جمةــس إىل ورفنتــه عةيــه قـتواف ايــث الــوزرا   مب ةــس القا و يـة الة نــة عةــى اايضــااية ومذكرتـه
 إليــه املشـار القــا ون إصـدار املزمـع مــن وأ ـه  (الربملـان) األمــة جمةـس إىل بـدوره أاالــه الـذي الـوزرا 
 .القادمة القريبة الفرتة خالل

 الللزاارات تنةيذ بش ن ا  المالحظات الخلااية 6الوامدة لي الةق ة  المالحظة  
 القررانون لرري  بانطباقرر  برر  القضرراء وظةي ارر القضرراة  عرري  إذكرراء بالعهرر  الرروامدة
 ال اخلي

ـــة دســـتور تنـــاول -1  لنتامهـــا بالنفـــبة الدوليـــة املناهـــدات عةـــى التصـــديق أثـــر الكويـــت دول
 ويبةغهـــا مبرســـوم املناهــدات األمـــري يــربم: "أ ـــه عةـــى منــه( 11) املـــادة فنصــت. الـــداخةي القــا وين
 إبرامهـــا بنـــد القـــا ون قـــوة لةمناهـــدة نوتكـــو  البيـــان  مـــن يناســـب مبـــا مشـــفوعة فـــوراا  األمـــة جمةـــس

 إجــرا ات بيــان إىل املــادة هــذه اكــم فــيخةك...".  الرمسيــة اجلريــدة ي و شــرها عةيهــا والتصــديق
ــــداخةي القــــا وين النتــــام ي الدوليــــة املناهــــدات إ فــــاذ ــــت لدولــــة ال  لتةــــك فيكــــون. وأثرهــــا الكوي

 بأاكامهـا يُنمـل مث ومـن. املختصـة يـةالوطن الفـةطات مـن الصـادرة ذااـا القـوا ني قـوة املناهدات
 املباشـــر األثـــر مببـــدأ ينـــرف مـــا وهـــو املواضـــيع  ذات تناولـــت قـــوا ني مـــن ســـبقها مـــا كـــل وتةغـــى

 .الدولية والصكوك لالتفاقيات
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وملــا كا ــت دولــة الكويــت قــد صــادقت عةــى النهــد ايــاا بــاحلقوظ املد يــة والفياســية  -01
ان وعـــي القـــائمني عةـــى تنفيـــذ وتطبيـــق أاكامـــه أمـــراا وأصـــبز جـــز اا مـــن منتومتهـــا التشـــرينية  كـــ

مالزمـــاا. وبالفنـــل  فـــون القضـــاة ي دولـــة الكويـــت ه يكـــن عائبـــاا عـــنهم هـــذا النهـــد أثنـــا   تـــر 
املنتـــورة أمـــام القضـــا  ااداري  تناولـــت  1/إداري 3032/8100القضـــايا. ففـــي الـــدعو  رقـــم 

ول أوراظ املـرأة الكويتيـة لةتقـدم لةنمـل بوظيفـة احملكمة باالغـا   قـرار وزيـر النـدل الفـةم بنـدم قبـ
كمـا  ـك النهـد الـدويل ايــاا هـذا القـرار  قضــت احملكمـة بأ ـه: "وكيـل  يابـة. وي سـياظ إلغـا  
 08 مبوجــب القــا ون رقــم 0111 يفــان/أبريل  3 الصــادر بتــاريخ - بــاحلقوظ املد يــة والفياســية

هـــد كـــل دولـــة طـــرف ي هـــذا النهـــد بـــاارتام ي املـــادة الثا يـــة منـــه عةـــى أن "تتن - 0111 لفـــنة
احلقوظ املنرتف هبا فيه  وبكفالة هذه احلقـوظ جلميـع األفـراد املوجـودين ي إقةيمهـا والـداخةني ي 
واليتها دون أي متييز بفبب النـرظ  أو الةـون  أو اجلـنس  أو الةغـة  أو الـدين  أو الـرأي سياسـياا 

اعي  أو الثـــروة  أو النفـــب  أو عـــري ذلـــك مـــن أو عـــري سياســـي  أو األصـــل القـــومي أو االجتمـــ
دون أي وجه مـن وجـوه التمييـز  -( منه عةى أن "يكون لكل مواطن 85األسبا  " وي املادة )
تمتــع هبــا دون قيــود عــري احلقــوظ التاليــة الــا تــب أن تتــاا لــه فرصــة ال -املــذكورة ي املــادة الثا يــة 

فرصـة تقةـد الوظـائف  -املفـاواة عمومـاا مـع سـواه عةى قـدم  -)أ( ... )ج( أن تتاا له منقولة: 
وقـــد ا ـــتها القضـــا  الكـــويا ذات الـــنها األخـــري ي احلكـــم الصـــادر بالقضـــية  .النامـــة ي بةـــده"

ـــــــاريخ  2إداري/ 0120/8102 رقـــــــم اســـــــتناداا إىل ذات  8102 يفـــــــان/أبريل  82الصـــــــادر بت
  صوا النهد.

 ال  لررة سررح  بشرر ن الخلاايررةارر  المالحظررات  7الرروامدة لرري الةقرر ة المالحظررة   
 العه  اواد على  تحةظاتها اللةسي نة إلعالناتها

 الصــــادر 0111 لفــــنة 08 رقــــم القــــا ون مبوجــــب النهــــد إىل الكويــــت دولــــة ا ضــــمت -00
  (3)و (0) فقــــرة( 8) املــــادتني بشــــأن تففــــريياا  عال ــــاا إ وأبــــدت 0111 يفــــان/أبريل  3 بتــــاريخ
 القــا ون عةيـه  ـك مــا اـدود ي وذلـك واملـرأة  الرجــل بـني املفـاواة الكــويا القـا ون يكفـل ايـث
 .ذلك ي ااطالظ ودون

 بشــأن 35/0118( فقــرة ) (  فقــد  تــم القــا ون 85وبالنفــبة لةــتحفى عةــى املــادة ) -08
النمــر احملــدد لــذلك  فــموا اــا بــاالقرتاع وكيفيــة ذلــك و ا تخابــات أعضــا  جمةــس األمــة الفلــات امل

  ايــث أتــاا هــذا 8115لفــنة  01ى هـذا القــا ون مبوجــب القــا ون رقـم فو ـه قــد ورد تنــديالا عةــ
ســنة ميالديــة اــق اال تخــا  والرتشــيز  80التنــديل لةــذكور واا ــاي املــد يني البــالغني مــن النمــر 

 .عةى الفوا 
 85 رقــم الــوزاري القــرار مبوجــب وطنيــة جلنــة تشــكيل مت قــد أ ــه ذاتــه  الفــياظ ي ويــذكر -03

 دولـة حتفتـات سـحب إمكا يـة مد  ودراسة نث مهمتها تكون  8102 ومايأيار/ ي الصادر
 .عةيها صادقت أن اا سبق الا الدولية والصكوك االتفاقيات عةى الكويت
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 المر أة د م تعزنز بش ن ا  المالحظات الخلااية 8الوامدة لي الةق ة المالحظة   
 بالمجلمع

 احملكمـــــة كحكــــم اجملــــاالت مــــن دالنديــــ ي لةمـــــرأة إ صــــافاا  القضــــا  أاكــــام تضــــمنت -02
 القــا ون مــن( 05) املــادة بولغــا  وذلــك التنقــل ي نقهــا الصــادر 8112 لفــنة( 51) الدســتورية

 والا  0112 لفنة( 015) رقم بالقا ون املندل الففر جوازات بشأن 0118 لفنة( 00) رقم
 الا الصادرة القضائية اكاماأل وكذلك الزوج  مبوافقة إال مفتقل سفر جواز الزوجة منز جتيز ال

 ي واملـــرأة الرجـــل بـــني املفـــاواة يكـــر  ممـــا الـــزوج موافقـــة دون الرمسيـــة أوراقهـــا جتديـــد لةمـــرأة تبـــيز
  يـــع ي املناســـبة القا و يـــة باحلمايـــة اتيـــت قـــد املـــرأة تكـــون وبـــذلك الرمسيـــة  األوراظ اســـتخراج
 .بالرجل أسوة الكويت ي الصادرة التشرينات

 اال تخابـــات ي و ائبــة كناخبـــة الفياســية اقوقهـــا متــار  اآلن الكويتيـــة ةاملــرأ أصــبحت -05
 النائبـات بنض فوز من مؤخراا  الكويت دولة شهدته ما ذلك عةى دليل وأكرب والربملا ية التشرينية

 االقتصـــــادية اجملــــاالت  يـــــع ي املناصــــب أرفـــــع تقةــــدها إىل إضـــــافة األمــــة جمةـــــس ا تخابــــات ي
 إدارة ومـــديرة وســـفرية وزارة ووكيـــل اكومـــات  عـــدة ي وزيـــرة فأصـــبحت ة والثقافيـــ واالجتماعيـــة

ــــة بــــاملراكز عةمــــي وبااــــث باجلامنــــة  وأســــتاذة أعمــــال وســــيدة  الكويــــت  ي املتخصصــــة النةمي
 القـرار صـنع ي تشـارك أصـبحت أهنـا أي البةدي  اجملةس ي وعضوة والتشريع بالفتو  ومفتشار
 .البةد ي الفياسي

 21/8111 رقـم باملرسـوم املنـدل 8110 لفـنة( 880) رقم املرسوم صدر قد أ ه كما -01
 ي الشرطة قوة أعضا  مفا دة تتوىل النفا  من تشكل الداخةية بوزارة مفا دة هيلة إ شا  بشأن
( الشرطة أفراد - الصف ضباط - شرطة ضباط) من اايلة هذه وتتألف وأعماام  واجباام أدا 

 وأفــراد الصــف ولضــباط فريــق  إىل مــالزم مــن لةضــباط بالنفــبة تبــدأ ةعفــكري رتــب  ينــاا  ومينحــوا
 عـام مـدير مفـاعد درجـة إىل املرأة فوصةت .ضابط أول وكيل واىت شرطي رتبة من الشرطة هيلة

 ؛الداخةية بوزارة النامة اادارات ااد 
 :الكويت لدولة الوطين التوجه هذا عةى التالية  اصائياتاا وتؤكد -01

 (4402-4404) الةل ة خال  الكونلية للم أة اللنمو  اللمكي   اتاؤش أهم  
 8103 8108 8100 8101 املؤشر

 25٫1 22٫2 22٫8 22٫2   احلكومة ي املشتغةني من املرأة اصة

 81٫1 05٫0 1٫1 1٫2  الوزاري دون القيادي املفتو  من املرأة اصة

 2٫1 1٫1 2٫1 2٫1  األمة جمةس ي املرأة تشغةها الا املقاعد  فبة

 1٫3 08٫5 1٫3 08٫5 الوزارية املناصب من املرأة تشغةها الا املقاعد  فبة

  ــايلاا املنــدل) االبتــدائي التنةــيم ي البنــني ىلإ البنــات  فــبة
 (االبتدائي بالتنةيم لاللتحاظ

0٫12 0٫11 0٫01 0٫0 
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 8103 8108 8100 8101 املؤشر

  ـــايلاا املنـــدل) الثـــا وي التنةـــيم ي البنـــني ىلإ البنـــات  فـــبة
 (الثا وي بالتنةيم اللتحاظل

0٫30 0٫30 0٫33 0٫31 

  ــــايلاا املنــــدل) النــــايل التنةــــيم ي البنــــني ىلإ البنــــات  فــــبة
 (النايل بالتنةيم لاللتحاظ

0٫12 0٫55 0٫53 0٫52 

 حمــددي عــري مــن واملتزوجــات واملطةقــات رامــلاأل النفــا  عــدد
 االجتماعية املفاعدات من املفتفيدات اجلنفية

8580 8210 8532 8511 

 ىلإ املاليــة املفــاعدة متةقــي فلــة مــن ا ــتقةن الــالي النفــا  عــدد
 منت ني فلة

35 55 11 15 

 831 888 85 -  لةمرأة سكايناا القرض من املفتفيدات النفا  عدد

 ارررر  المسررررلةي ات للنسررراء المصرررر  لة المبررررال  إجمرررالي
 (دننام بالمليون) للم أة سكانياإل الق ض

- 0٫0 ٩٫6 405 

ــــة والتنميــــة  لةتخطــــيط األعةــــى لةم ةــــس النامــــة ما ــــةاأل :املصدر ــــة لةمنةومــــات النامــــة اايل  الفــــمات: املد ي
 وزارة كتــا . (الفــنة منتصــف) 8103-8101 مــن لةفــنوات النامةــة  والقــو  لةفــكان ساســيةاأل

 التفــــةيف) االئتمــــان بنــــك كتــــا . 8102آذار/مــــار   02 بتــــاريخ والنمــــل االجتماعيــــة الشــــؤون
 .8102آذار/مار   02 بتاريخ( سابقاا  دخارواال

النمالـة  1/8101وي القطاع ايـاا  يفـتقطب قـا ون النمـل ي القطـاع األهةـي رقـم  -02
مــن كـــال اجلنفـــني عةــى الفـــوا  ذكـــورا وإ اثـــا ايــث يوضـــز اجلـــدول التــايل مقار ـــة عـــرب الفـــنوات 

بة امللويــة لا ــاي ي لةنمالــة الوطنيــة مــن كــال اجلنفــني  ايــث بةغــت النفــ 8102-8111 مــن
ي املائــة  21٫31ي املائــة وهــي  فــبة تفــوظ  فــبة الــذكور الــا بةغــت  53٫13القطــاع ايــاا 

 .8102د اه لنام أطبقا لة دول املرفق 

 لا اي امللوية النفبة لةذكور امللوية النفبة اإلجمالي إ اي ذكور الفنة

8111 85011 81232 54425 22٫28 ٪ 50٫52 ٪ 

8101 81013 31201 57544 21٫08 ٪ 58٫22 ٪ 

8100 81010 38332 60025 21٫31 ٪ 58٫12 ٪ 

8108 82100 33811 608٩4 21٫83 ٪ 53٫11 ٪ 

8103 81813 31531 5684٩ 21٫81 ٪ 53٫13 ٪ 

8102 81510 31181 574٩0  21٫31 ٪ 53٫13 ٪ 

 املنـدل مـن أعةى  فبة تتطةب سياسة الكويت جامنة كةيات إاد  ا ته ت وعندما -01
 قضـــيتني ي احملكمـــة ي االســـتلناف دائـــري تصـــدت لةـــذكور  املطةوبـــة تةـــك عـــن اا ـــاي لقبـــول
 القضـية  8108ازيران/يو يـه  01 بتـاريخ 0/إداري( 8108/0111) رقـم القضـية مها خمتةفتني
 هــذه مثــل بولغــا  الفياســة اــذه 8102أيار/مــايو  08 بتــاريخ 5/إداري (8103/8023) رقــم

 ذلـــك إىل إضـــافة واكمـــت الدســـتور  ي املنغـــر  املفـــاواة ملبـــدأ خمالفـــة إياهـــا منتـــربة  القـــرارات
 .الدعويني مقدما الفتاتني بتنويض
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القضـا . فبنـد أن  سةككما هنضت مؤسفات دولة الكويت ي دعم مشاركة املرأة ي  -81
ويتيـة لةتقـدل لوظيفــة تنـاول القضـا  الكـويا قــرار وزيـر النـدل الفــابق بـرفض قبـول أوراظ املــرأة الك

 - وهــي الشــنبة األصــيةة مــن شــنب القضــا  يــنتم أاكامهــا قــا ون تنتــيم القضــا  -وكيــل  يابــة
وذلــك بولغــا  هــذا القــرار اســتناداا إىل املبــادئ الدســتورية واملواثيــق الدوليــة الــا حتــض عةــى املفــاواة 

 81بتــاريخ  02/8103 وتكــافؤ الفــرا  فقــد أصــدر اجملةــس األعةــى لةقضــا  الكــويا قــراره رقــم
مقبـوالا. فيمـر املتقـدمون املقبولـون  18امرأة متقدمة مـن أصـل  88بقبول عدد  8103أيار/مايو 

بدورة تدريبية ي منهد الكويت لةدراسـات القضـائية والقا و يـة لةنمـل فيمـا بنـد ي النيابـة النامـة 
 والقضا  الكويا.

 جميرررع إزالرررة بشررر ن لخلاايرررةاررر  المالحظرررات ا ٩الررروامدة لررري الةقررر ة المالحظرررة   
 الز جات تع د لك ة على  القضاء الم أة ض  اللمييزنة ا حكام

 الز جات تع د حظ  نخص ليما  

 أاكـــام مـــع يتنـــارض ذلـــك ألن الزوجـــات تنـــدد حتـــرم تشـــرينات ســـن لةدولـــة ميكـــن ال -80
 إعالهنــا ىعةــ تؤكــد تقــدم مــا عةــى بنــا ا  الكويــت دولــة فــون. ذلــك جتيــز الــا ااســالمية الشــرينة
 ي الـواردة اكـاماأل يـنتم الـذي القـا ون أن من 83 واملادة 0 ةفقر  8 املادة عةى الوارد التففريي
 الشـــرينة أاكـــام مـــن  صوصـــه املفـــتمدة الكـــويا الشخصـــية اـــوالاأل قـــا ون هـــو خـــريةاأل املـــادة
 دولــة فــون املــذكور الكــويا والقــا ون املــادة هــذه أاكــام بــني التنــارض اــال ي وا ــه  ســالميةاا

 .الوطين قا وهنا تطبق سوف الكويت
  شــر ي جهــداا  تــألوا ال املننيــة بأجهزاــا فالدولــة الشــأن  هــذا ي التوعيــة  اايــة مــن أمــا -88

 والــذي. متاســكها عةــى واحملافتــة ســرةاأل مكا ــة مــن ينــزز نأ شــأ ه مــن مــا كــل ي الثقــاي الــوعي
 (.1) رقم مادته خالل من الكويا الدستور عةيه كدأ

 الجنسي  بي  المسا اة لي تؤث  أن نمك  اللي اللمييزنة ا حكام جميع بإزالة نلعلق ليما
 اا فـــان اقـــوظ لقواعـــد األساســـية واألاكـــام لةمبـــادئ والقـــا وين الفياســـي النتـــام إن -83

 مـن النديـد ظةه ي صدرت الذي الكويا الدستور ي جتفيده جر  قد الكويت دولة ي املطبقة
 واالقتصـادية واالجتماعيـة واملد يـة الفياسـية امليادين خمتةف ي احلقوظ بكفالة املتنةقة تالتشرينا
 ؛الفابقة الدولة تقارير ي بيا ه سةف كما باملرأة املتنةقة احلقوظ خاصة وبصفة والثقافية 

 إىل ا ضــمت فقــد املــرأة  اقــوظ مراعــاة ايــال االســرتاتي ية ورؤيتهــا الدولــة مــن والتزامــاا  -82
 الصـادرة املـرأة ضـد التمييـز أشـكال  يـع عةى القضا  اتفاقية وأمهها هبا املننية الدولية التفاقياتا

 ؛8100 لفنة 015 رقم باملرسوم املندلة 0112 لفنة 82 رقم باملرسوم
 أي ي واملــرأة الرجــل بــني املفــاواة عةــى الكويتيــة التشــرينات ارصــت الفــياظ هــذا وي -85
 رئيفـي مصـدر باعتبارها ااسالمية الشرينة أاكام مع منها يتنارض ما إال - اجملاالت من جمال
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 كمــا لــذلك  ضــامنة التشــرينية املنتومــة وردت فقــد - املرعيــة والتقاليــد النــادات مــع أو لةتشــريع
 اجملـال ي املفـتنري التيـار هذا فبات اجملاالت من النديد ي لةمرأة إ صافاا  القضا  أاكام تضمنت
 إىل ودفنهـا املـرأة اقـوظ كفالـة لـوا  حيمـل األهةـي  النمـل مؤسفـات وجمال ائيوالقض التشريني
 ؛(املرأة بتمكني) عنه ينرب بات ما أو اا فا ية  مكا تها أخذ
 الدولـة ا تهـاج عةـى تؤكـد الـا املختةفـة اجملـاالت مـن لنـدد مناذجتتناول الفقرات التالية و  -81

 .االجتماعي دورها أدا  ي لةمرأة الدولة من اا تش ين والرجل املرأة بني املفاواة ملبادئ

 العمل قواني  اجا  لي -0 

 املشـــرع أقـــر فقـــد األهةـــي  القطـــاع ي بالنمـــل واملنـــين 1/8101 رقـــم القـــا ون بصـــدور -81
( 0112 لفنة 32 رقم القا ون) الفابق القا ون مع باملقار ة وذلك اجلديدة األاكام من النديد
. ممـاثالا  عمـالا  يؤديـان عندما النمال من اجلنفني بني األجور ي فاواةامل األاكام  هذه بني ومن

 .اجلنس بفبب النامل خدمة إهنا  النمل صااب عةى القا ون  ذات من 21 املادة واترت

 إليــه املشــار القــا ون عــرف فقــد اجلــنس  أســا  عةــى التمييــز املشــرع  بــذ عةــى وتأكيــداا  -82
 لصـاح بـد ياا  أو ذهنيـاا  عمـالا  يـؤدي أ ثى أو ذكر كل املفهوم هذا ي فأدخل جمرداا  تنريفاا  النامل
 . (0 م) أجر  تري النمل صااب

 صــااب إلــزام منهــا املــرأة  لصــاح إتابيــة متييزيــة أاكامــاا  القــا ون هــذا  صــوا تضــمنت -81
( 83) واملــادة( 88 املـادة) لـيال تشـغيةها يـتم الـا النامةــة لةمـرأة واملواصـالت األمـن بتـوفري النمـل
 الــا( 85) واملــادة واألخــالظ بالصــحة والضــارة ايطــرة الصــناعات ي املــرأة تشــغيل اتــرت الــا

 عمةهـــا ســـاعات ضـــمن حتتفـــب طفةهـــا لرضـــاعة فـــرتة النامةـــة ميـــنز بـــأن النمـــل صـــااب ألزمـــت
 لةمـرأة قـررت الـا( 58) واملـادة لديـه النـامالت أطفـال حلضـا ة مكا ا بتخصيك وإلزامه األصةية
 خـالل زواجهـا بفـبب جا بهـا مـن النقد أهنت إذا كامةة ايدمة هناية ملكافأة استحقاقها ةالنامة
 .زواجها تاريخ من سنة

 ،0٩7٩ لسنة 05 مقم بقانون بالم سوم الصادم الم نية الخ اة قانون اجا  لي -4 
  تع نالتهما 0٩7٩نيسان/أب نل  0 لي الصادم  الم سوم

 وه الدولــــة  مؤسفــــات ي لةنمــــل القا و يــــة املنتومــــة ميــــثالن التنفيذيــــة وقراراامــــا فهمــــا -31
 الوظــائف وشــغل التنيــني فشــروط. األصــل أو اجلــنس بفــبب تفرقــة النامــة الوظيفــة  تــام يتضــمن
 والنينية املادية املزايا و يع واملكافآت والبدالت املرتبات ي كامةة مفاواة هناك أن كما واادة 
 إجــازة: مثــل طبينتهــا تالئــم خاصــة إجــازات املــرأة مــنز مــع الرجــل  أو املــرأة بــني فيهــا تفرقــة وال
 .لةوضع إجازة منحها أوجب كما األمومة  ورعاية األسرة رعاية
 واحلكــومي األهةـي القطــاع ي النماليـة القــوا ني ي واملـرأة لةرجــل املقـررة املفــاواة اـذه و تـرا -30
 األجــــر  ي النـــامةني بـــني باملفـــاواة واياصـــة 011 رقــــم الدوليـــة االتفاقيـــة إىل اال ضـــمام أمـــر فـــون
 الشــــؤون وزارة قامــــت ايــــث الدولــــة  ي االختصــــاا جهــــات قبــــل مــــن االيــــاا  دراســــة حمــــل هــــو
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ـــــــة ـــــــة والنمـــــــل االجتماعي ـــــــةإ اـــــــول رأيهـــــــا الســـــــتطالع اجلهـــــــات تةـــــــك مبخاطب  اال ضـــــــمام مكا ي
 .املذكورة لالتفاقية

 اإلنمائية الخطة اجا  لي -2 
 سياسـات سـنت الرجـل  وبـني بينهـا املفـاواة مبـدأ لتقريـر املرأة ختك لاا احملاور بني من -38
 :يةي ما إىل( 8181-8105) والثا ية( 8102-8101) األوىل منائيةاا ايطة
اجملتمنيـة مشـاركتها أطـر وتوسيع الكويتية لةمرأة اجملتمني التمكني من املزيد باجتاه الدفع 

 ؛لةمرأة املشروعة املكاسب من املزيد حتقيق أمام النقبات وتذليل
الفـــكنية الرعايـــة تـــوفري ي واملفـــامهة واألســـرة املـــرأة قضـــايا ملتابنـــة مؤسفـــية آليـــة تطـــوير 

 ؛النفا  من الفلات لبنض
الندالـــــة حيقـــــق مبـــــا اـــــا واالجتماعيـــــة املد يـــــة احلقـــــوظ تكفـــــل الـــــا التشـــــرينات مراجنـــــة 

 .والدستور الشرينة مبادئ مع يتنارض ال ومبا اجملتمع أفراد لكل االجتماعية
 بتشــكيل 8100 لفـنة 011/0 رقــم قرارهـا والنمـل االجتماعيــة الشـؤون وزارة أصـدرت -33
 تشـرينية بيلـة ايلـة مشـروع لتنفيـذ الـوزرا  مب ةـس املـرأة شؤون وجلنة الوزارة بني مشرتكة عمل جلنة
 اصــر  الة نـة اـذه ةاملوكةــ االختصاصـات أهـم ومــن الكويتيـة لةمـرأة االجتمــاعي التمكـني لـدعم
 .التمييز أشكال  يع من املرأة نماية الصةة ذات الكويتية التشرينات وحتديد
 القـوا ني مراجنة إجناز مت ايث باملرأة الصةة ذات بالقوا ني جدول بوعداد الة نة قامت -32

 :ذلك إثر إصدارها مت والا التالية 
؛هةياأل القطاع ي النمل بشان 1/8101 رقم القا ون 
؛ااعاقة ذوي األشخاا اقوظ بشأن 2/8101 رقم القا ون 

؛النامة املفاعدات بشأن 08/8100 رقم والقا ون 

النائةية احلضا ة بشأن 0111 لفنة 28 رقم بالقا ون املرسوم. 

 التنمويــة ايطــة أهــداف تنفيــذ جمــال ي والنمــل االجتماعيــة الشــؤون وزارة أ شــطة ومــن -35
 :التالية الرباما تنفيذ ومتابنة إعداد  واقتصاديا اجتماعيا املرأة لتمكني

القضـــــايا) الكويتيـــــة لةمـــــرأة األولويـــــة ذات القضـــــايا بنـــــض ملناجلـــــة آليـــــة تـــــوفري مشـــــروع 
 ؛(واالقتصادية الرتبوية القضايا االجتماعية 

؛املرأة بشؤون االختصاا ذوي مبشاركة توعوية وحماضرات و دوات دورات عقد 

احلضـــا ة دور مشـــاريع) املدرســـة ســـن دون بنائهـــاأ رعايـــة ي النامةـــة املـــرأة دعـــم مشـــروع 
 ؛(اياصة
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بـراما إىل املاليـة املفـاعدة تقـدل مـن االجتماعيـة املفـاعدات مفهـوم ي التحول مشروع 
 والكفـب االسـتقاللية املرأة ينطي الذي( يدي كفب من) مشروع طريق عن اقتصادية
 ؛إ تاجها تفويق عةى تنتمدو  يدها إ تاج من املشروع

املفــتفيدين شــرحية املشــروع هــذا ويفــتهدف النمــل  عةــى القــادرة املــرأة تــدريب مشــروع 
 القطـاع مـن مناهد 5 مبشاركة وذلك يدي كفب من مشروع ومن النامة املفاعدة من

 ؛اياا

اامنــائي  املتحــدة األمــم بر ــاما مــع االتفــاظ مت(UNDP )نيمتكــ بر ــاما عةــى بااشــراف 
 تشـكيل بشـأن 8100 لفنة( 8180) رقم ااداري القرار صدر ومبوجبه اقتصادياا  املرأة
 أول  شـا إ مت ايـث واملتوسـطة والصـغرية الصـغر متناهيـة األعمـال اضـا ات جتهيز جلنة

 ؛(33 بوتيك) وهي ااضنة

هبن وااللتقا  األمة جمةس  ائبات مشاركة طريق عن لةمرأة الفياسية التوعية. 

 العااة المساع ات اجا  يل -0 
 النامــة املفــاعدة وربــط وتقــدير اســتحقاظ بشــأن 8103 لفــنة 83 رقــم املرســوم تضــمن -31

 :يةي ممن لكل النامة املفاعدة استحقاظ

؛تتزوج وه زوجها توي سيدة كل وهي األرمةة 

ــــوة أو بــــدخول زواج مــــن الشــــرعية عــــداا أهنــــت ســــيدة كــــل وهــــي املطةقــــة  شــــرعية خة
 ؛صحيحة

تقـدير عنـد مفـتقةة أسـرة زوجـة كـل تنتـرب ايث تنددوا وأن وأبنا ها س ني زوجة كل 
 ؛املفاعدات

ايامفة بةغت ومن  عائل اا وليس عاماا  عشرة الثامنة جتاوزت مىت املتزوجة عري البنت 
 ؛عائل اا كان ولو الفتني تت اوز وه والثالثني

تصــرف احلالــة هــذه وي الكفــب  عــن  ــزهع ثبــت مــىت كــويا عــري مــن املتزوجــة واملــرأة 
 ؛الكويا عري من أبنائها من تنول ومن لةكويتية املفاعدة

دخــل مصــدر وجــود يثبــت ه مــا ميالديــة ســنة 55 بةغــت والــا املتزوجــة الكويتيــة املــرأة 
 .هبا خاا
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 احلالة  وع م

 اال تفاع سنة

8101 8100 8108 8103 

 30015021 8211211 83215815 83002001 الشيخوخة 0

 1113231 2812228 1518122 5211580 الطةبة أسر 8

 88011 88311 81011 25252 النمل عن ع ز 3

 188121 102110 581111 515131 يتامأ 2

 2218111 3188121 3332321 3211538 راملأ 5

 21281111 25818151 31138111 31501300 مطةقات 1

 1321182 1011212 1212528 1121355  مرضى 1

 01001833 1018101 1051010 1181113 مادي ع ز 2

 1085011 5123111 2212181 2301310 متزوجات عري بنات 1

 1211825 1011101 5111203 5210351 مف و ني أسر 01

 02 حتت ومناظ مؤقتني 00
 سنة

 صفر 81201111 82850123 83251880

 حمددي عري من متزوجات 08
 اجلنفية

1123811 01213832 03221351 02118121 

 0381211 813251 851113 313131 تائبني 03

 811210 0123181 212251 211305 حمتضنني 02

 - دائمة) منازل ااالت 05
 (مؤقتة

1011218 1110523 1121532 2111152 

 52103 088108 51311 25281 الوزير استثنا  01

 05084450٩ 060004670 028٩٩4644 025040584 اإلجمالي 

 الل اينية الحقوق اجا  لي -5 

 قـــد القـــا ون أن إىل إضـــافةا  الرجـــل  هبـــا يتمتـــع الـــا التأمينيـــة احلقـــوظ بـــذات املـــرأة تتمتـــع -31
 باملنــا  األرمةــة أو املطةقــة أو املتزوجــة عةيهــا املــؤمن بأاقيــة املتمثةــة احلقــوظ بــبنض املــرأة خــك

 21) لالسـتحقاظ احملـددة والفـن عامـاا  05 دمتهاخـ مدة وبةغت أوالد لديها كان إذا التقاعدي
 لــه خيضـع الــذي لةتخفـيض احلالـة هــذه ي املـرأة منــا  خيضـع وال .(8111 عـام هنايــة اـىت سـنة
 .سنة 58 سن قبل باالستقالة خدمتهم مدة تنتهي الذين عةيهم املؤمن عموم

 السكنية ال عانة اجا  لي -6 
 كشــف فقــد اــا  واملناســب اآلمــن املفــكن وتــوفري باألســرة الدولــة اهتمــام مــن ا طالقــاا  -32

 تــوفري تضــمن والــذي الفــكنية الرعايــة شــأن ي 0113 لفــنة 21 رقــم لةقــا ون النمةــي التطبيــق
 تشــمةهم ه الكويتيــات املواطنــات مـن فلــات وجــود عــن الكويتيـة لألســرة الفــكنية الرعايــة وحتقيـق
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 8100 لفــنة( 8) رقــم بالقــا ون قــا ونال هــذا املشــرع فنــدل اياصــة ظــروفهم رعــم الرعايــة تةــك
 القـرض مـنز وإجـرا ات وقواعـد شـروط شـأن ي 8100 لفـنة 382 رقم األمريي املرسوم وصدر

 : التايل النحو عةى وذلك الفلات تةك ا صاف املالئم الفكن وتوفري ااسكاين
 اجلنفــية عةــى اصــةوا كــويتيني عــري مــن املتزوجــات الكويتيــات طةبــات أولويــة )أ( 

 ؛منينة وشروط بتروف ويتيةالك

 مـن كـل إىل املالئـم الفـكن تـوفري بغـرض فوائـد بال قروضاا  االئتمان بنك يقدم ) ( 
 فــيهن تتــوافر ه إذا  أوالد مــنهن يوأل األرمةــة الكويتيــة واملــرأة بائنــاا  طالقــاا  املطةقــة الكويتيــة املــرأة
 مـنهن أي تكـون أال وبشـرط ا ونالقـ هـذا ألاكـام وفقـاا  الفـكنية لةرعاية املفتحقة األسرة شروط
 ؛احلق هذا عن تتنازل ه ما الفكن نق متمتنة

 لةفقـرة وفقـاا  القـروض عةـى احلصـول شـروط فـيهن تتـوافر مـن منز القا ون أجاز )ج( 
 .القرض تقدل عن عوضاا  منخفضة إتاريه بقيم مالئماا  سكناا  طةبها  عةى بنا  الفابقة

 اإلعاقة ظ   ل  لقاا  الم أة حمانة اجا  لي -7 
 والرجل املرأة بني ااعاقة ذوي األشخاا اقوظ بشأن 8101 لفنة 2 القا ون ساو  -31
: أمههـــا احلقـــوظ مـــن أكـــرب بنـــدد املـــرأة خـــك قـــد أ ـــه بـــل واالمتيـــازات  احلقـــوظ بـــذات التمتـــع ي

 احلامـل لةمـرأة خاصـة وإجـازة شـديدة  إعاقـة لديـه شخصـاا  رعايـة عند شهرياا  خمصصاا  استحقاقها
 .الفكنية والرعاية األمومة ورعاية

 ا دنرى الحر  بشر ن ار  المالحظرات الخلاايرة 04الوامدة لري الةقر ة  المالحظة  
 الز اج لس 
 مفــتمدة أاكــام هــي إمنــا الشخصــية  األاــوال قــا ون مــن ي الــواردة الــزواج أاكــام إن -21
 تــنك والــا الكــويا  دســتورال مــن الثا يــة املــادة حلكــم ذلــك ي إعمــاالا  ااســالمية  الشــرينة مــن
 ".لةتشريع رئيفي مصدر ااسالمية والشرينة ااسالم  الدولة دين" أن عةى
 مينـع" أن عةـى  (0122 لفـنة 50) الشخصية األاوال قا ون من( 81) رقم املادة تنك -20
 مـن عشـرة الفـابنة الفىت ويتم عشرة  ايامفة الفتاة تتم ه ما عةيه  املصادقة أو الزواج  عقد توثيق
 شــرط هــو إمنــا املــادة  تناولتــه الــذي الفــن شــرط أن يتضــز احلكــم هــذا ومــن  "التوثيــق وقــت النمــر
 وقـت الفتـاة عمـر يقـل أال تـب نيـث عةيهـا  املصـادقة أو الـزواج عقـود توثيـق بنمةيـة حتديداا  يتنةق
 .اماع عشرة سبنة عن التوثيق وقت الفىت عمر يقل وأال عاماا  عشرة مخفة عن التوثيق
 املنةومـات  تـم مركـز قبل من املند - اآلي اااصائي اجلدول يوضز ذاته  ااطار وي -28
 اــاالت تنــداد ي ومةحــو  كبــري اخنفــاض - النــدل بــوزارة( اااصــائي والطــالظ الــزواج  تــام)

 ذلــك كــان ســوا  عامــاا  عشــرة مخفــة عــن تقــل عمريــة فلــة ي هــم ملــن توثيقهــا جــر  الــا الــزواج
 .8103 النام خالل الكويتيني عري أو الكويتيني ىلإ بالنفبة
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 05 من قلأ الزوج عمر الزوجة عمر
 سنة

 01-05 من
 الكلي جمالياإل فأكرب 25 22-21 31-35 32-31 81-85 من 82-81 من سنة

 ك.غ   ك ك.غ   ك ك.غ   ك ك.غ   ك ك.غ   ك ك.غ   ك ك.غ   ك ك.غ   ك ك.غ   ك

-05 من
 سنة 01

 47     472  0 0  0           1 2         53  02    808   ك

 06          6      0            0 05      5  .كغ
- 81 من 

 سنة 82

 226  2020 0  0 3       1 01      01 31      015 021   0151 11   0851  ك

 060   042 0 8 5       0 1        3 21        88 011       13 831     32  .كغ
 – 85 من
 سنة 81

 280  20٩0 3 8      3 2     01 88    012 038  0111 010   0220 53     281  ك

 0004  466 3      8  01     5 82    03 13      31 385    011 210       21 018     81  غ.ك
 – 31 من
 سنة 32

 400  0404 8      5 1 01    50 53    822 21      555 53       300 01       31   ك

  800   084 02     8 88     3 52     80 018    11 381     13 011       82 21         5  غ.ك
 – 35 من
 سنة 31

 008    545 8      1 2    80 03     11 21    015 52     011 82        22  8          3  ك

 274     ٩2 1      1 30     2 58     85 081    81 011      05 30          1 1          8  غ.ك
 – 21 من
 سنة 22

 020    48٩ 0    05 1    20 82     21 22     12 31       21 00          1 2          0  ك

 447      54 03    01 32     1 22     05 11     08 81         3 03             0              .كغ
 25 من

 فأكرب

 420    2٩4 31  088 82   12 22    012 11     51 50       83 01          1 2              ك

 468      02 12    01 52   02 18       1 55       8 88         0 1               5              .كغ
 اإلجمالي
 الكلي

 0077  ٩5٩7 26   054 02 054 044  258 428   684 2٩7  4460 070   0462 0٩4   0٩24 صة  صة  ك

 2480   762 040   28 052 2٩ 405   80 550 005 80٩    445 875    07٩ 540    72 صة  صة  ك.غ

 شررهادة قيمررة بشرر ن ارر  المالحظررات الخلاايررة 00الرروامدة لرري الةقرر ة المالحظرة   
 القضاء أاام الم أة
 الشــــرينة وأاكــــام يتفــــق مبــــا - الشــــهادة أاكــــام بيــــان الكويــــت دولــــة قــــوا ني تناولــــت -23

 ااجــــــرا ات قــــــا ون مــــــن( 015/0) املــــــادة فنصــــــت. القضــــــائية الفــــــةطات أمــــــام - ااســــــالمية
 أو احملقـــق مبنرفـــة الشـــهادة ألدا  دعـــي شـــخك كـــل عةـــى تـــب: "أ ـــه عةـــى اجلزائيـــة واحملاكمـــات
 األســــلةة عةــــى تيــــب وأن اليمــــني  حيةــــف وأن احملــــددين  ملكــــانوا املوعــــد ي حيضــــر أن احملكمــــة
 بشـــأن 0121 لفــنة 31 رقــم بالقــا ون املرســوم مـــن( 22/0) املــادة  صــت وقــد ."إليــه املوجهــة
 اضـور بغـري ا فـراد عةـى شـهادته شـاهد كـل يـؤدي: "أ ـه عةى والت ارية املد ية املواد ي ااثبات
 فيهـا مسـع الـا ذااـا اجلةفـة ي النفي شهود مساع تريو . شهادام تفمع ه الذين الشهود باقي
 النطـــق كـــان أخـــر  جلةفـــة التحقيـــق أجـــل وإذا مـــا ع  ذلـــك دون اـــال إذا إالا  ااثبـــات  شـــهود

 أعفــتهم إذا إال اجلةفــة تةــك ي باحلضــور الشــهود مــن ااضــراا  يكــون ملــن تكةيــف مبثابــة بالتأجيــل
 .احلضور من صرااةا  احملكمة
 قيمــة ي يتنةــق فيمــا والرجــل املــرأة بــني متياــز ه الفــابقة النصــوا أن بــنييت ذلــك وعةــى -22

. اجلنس لنوع حتديد دومنا عاماا " شاهد"و" شخك" لفى فورد. القضائية اجلهات أمام شهاداما
. الرجــل شــهادة قيمــة ذات القضــائية الفــةطة أمــام الكويــت دولــة ي املــرأة لشــهادة مث مــن فتكــون
  ــك هــو وااـداا   صــاا  وجــد قوا ينهـا و يــع الكويــت دولـة ي كامةــةا  شــرينيةالت املنتومـة بــني ومـن
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 عةـى  ـك والذي الشخصية  األاوال شأن ي 0122 لفنة 50 رقم القا ون من( 033) املادة
 الثالـث الفصـل أاكـام ضـمن ذلـك وكـان ."وامـرأتني رجل أو رجةني  بشهادة الضرر يثبت: "أ ه
 ألدا  برجـل منـززتني امـرأتني عـدد وجـود تطةـب قـد وكـان. ضـررلة التفريـق بشـأن القا ون هذا من
 أن يتضـز وبـذلك. الشخصـية األاـوال جمال ي ااسالمي الفقه قواعد من منطةقاا  الشهادة هذه
 قـا ون ظـل ي جـا ت القضـائية الفـةطة أمـام واملـرأة الرجـل بـني الشـهادة بشـأن خمتةفـة قيمة إيال 
 بـــني لةتفريـــق وذلـــك الزوجيـــة ي الضـــرر وجـــود إثبـــات يهـــ فقـــط منينـــة وااـــدة مفـــألة وي منـــني

 . الدولة ي التشرينية النصوا لباقي بالنفبة استثنائياا  اكماا  فيضحى الزوجني 

بشر ن كةالرة حرق كرل ا  المالحظات الخلاايرة  04الوامدة لي الةق ة المالحظة   
اسر لة  ةل لي الحصو  علرى الجنسرية،  إنهراء اللمييرز بري  ال جرل  المر أة لري 

 نقل الجنسية.  إعالم الملق اي  بمصي   لبهم الجنسية
 القـــا ون حيـــددها الكويتيـــة اجلنفـــية) أن عةـــى الكـــويا الدســـتور مـــن( 81) املـــادة تـــنك -25
 اجلنفــية أن عامليــاا  عةيــه املفــتقر وأن( القــا ون اــدود ي إال ســحبها أو اجلنفــية إســقاط تــوز وال
 الدولــة بفــيادة املتنةقــة واألعمــال املفــائل صــميم ي تــدخل لــةوالدو  الفــرد بــني قا و يــة عالقــة هــي
 التكـــاليف مــن تشــا  مــا فــرض ي أو هبــا متمتنــاا  يكـــون مــن تنيــني ي الفــةطات مطةــق اــا الــا

 هـذا تأكـد وقـد واالقتصـادية  الفياسـية واحلياة الفكا ية الرتكيبة متس ألهنا مواطنيها عةى والقيود
 دولــة كــل اــق عةــى أكــدت ايــث  0183 عــام الدائمــة الدوليــة النــدل حمكمــة فتــو  ي املبــدأ

 اجلنفــية قــوا ني بتنــازع املتنةــق الهــاي مــؤمتر ذلــك وأكــد اجلنفــية  قــوا ني تشــريع نريــة باالاتفــا 
 ويرسـم شـرائطها وحيـدد اجلنفـية يـنتم تشـريناا  تفـن اينمـا الدولة أن املنروف ومن. 0131 عام

 ويتنـني عنها وصادراا  منها  ابناا  أل ه سياداا من تنزل ال عةيها احلصول أو بوثبااا سوا  إجرا ااا
 .اجلهات  يع جا ب من وتنفيذها اارتامها

 قــوا ني عالبيــة ي بــه املنمـول املبــدأ( 05/0151) رقــم الكــويا اجلنفـية قــا ون تبــى وقـد -21
  صــت ثايــ لــأل   اجلنفــية  فــبة أي الــدم  اــق أســا  عةــى اجلنفــية مــنز مبــدأ وهــو النــاه 
 (.كويا أل  ايارج ي أو الكويت ي ولد من كل كويتياا  يكون) أن عةى منه الثا ية املادة
 مت حمـددة ااالت ي الكويتية اجلنفية الكويتية املرأة أوالد اجلنفية قا ون مينز ذلك ومع -21

 دون احلـاالت تةـك تـوافر فـور الكويتيـة املرأة ألوالد اجلنفية متنز ايث  إ فا ية لدواعي إضافتها
 بنـا  مبرسـوم وتـوز)...  أن عةـى تـنك الـا الثالثة املادة به جا ت ما وهو زمنية مدة أي اشرتاط
 كويتيـة أم مـن ايـارج ي وأ الكويـت ي ولـد من الكويتية اجلنفية منز الداخةية وزير عرض عةى
 ....( قا و اا  بيهأ ىلإ  فبه يثبت وه  األ جمهول وكان

 املنــدل( 011/0121) رقــم بالقــا ون ايامفــة لةمــادة( ثا يــاا ) الفقــرة فةإضــا مت كــذلك -22
 إذا الكويتيــة اجلنفــية الكويتيــة املــرأة أوالد متــنز والــا( 05/0151) رقــم الكــويا اجلنفــية لقــا ون

 املشـــرع يفـــنى وهبـــذا...  أســـرياا  كـــان إذا أو زوجهـــا  عنهـــا تـــوى إذا أو بائنـــاا  طالقـــاا  تطةيقهـــا مت
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 التطـورات عنـه تفـفر ما ضو  ي اجلنفية الكويتية املرأة أوالد منز ي املفتمر التوسع إىل الكويا
 .اا فا ية النوااي تربره وما

 رفــض بأســبا  الكويتيــة اجلنفــية عةــى احلصــول بطةبــات املتقــدمني بــوعالم يتنةــق وفيمــا -21
 املنصـوا الشـروط فيـه تتـوافر وه اجلنفـية عةـى لةحصـول بطةـب يتقدم من فون  اجلنفية منحهم
 .اجلنفية منحه دون االت الا األسبا  وجبميع بذلك إبالعه يتم اجلنفية قا ون ي عةيها

 أ ضررررا  بشرررر نارررر  المالحظررررات الخلاايررررة  02الرررروامدة لرررري الةقرررر ة  المالحظررررة  
 قانونية غي  بصومة المقيمي 

 عـري مفـمى هـو إمنـا قا و يـة  عـري بصـورة املقيمـني فلـة عةـى "البدون" مفمى إطالظ نإ -51
 شـي  مـن احملـروم أو الفاقـد الشـخك هـو الكةمـة اـذه اجملـرد فـاملنى. الدولـة ي لـه سند وال دقيق
 اجلنفـية مـن احلرمـان أو املختةفة بصورها احلياة أساسيات من احلرمان يشمل أ ه يبدو قد مما ما 

 .إليه املنتمني األصل اىت أو الكويتية
  قانونية غي  مةبصو  للمقيمي  نسانياإل الوضع  

 تشـــــرين الثـــــاين/ 1 بتـــــاريخ( 211) رقـــــم املركـــــزي اجلهـــــاز إ شـــــا  مرســـــوم صـــــدور ينتـــــرب -50
 وتنتـرب القضـية  هـذه مةـف ي الكويتيـة احلكومة هبا جا ت تقدمية قا و ية خطوة 8101  وفمرب
 الــذي والتنميــة لةتخطــيط األعةــى اجملةــس هبــا قــام الــا الدراســات مــن جملموعــة  تاجــا ايطــوة هــذه
 املننيـــة اجلهـــة باعتبـــاره املركـــزي اجلهـــاز قـــام وقـــد  الشـــأن هبـــذا النمةيـــة ومقرتااتـــه توصـــياته أصـــدر
 واالجتماعيـة واملد يـة اا فـا ية والتفـهيالت املزايـا ملـنز مببادرة قا و ية عري بصورة املقيمني بشلون
 بصـورة ملقيمـنيا مـنز اسـتكمال بشأن( 211/8100) رقم الوزرا  جمةس قرار مبوجب وذلك ام
ـــا قا و يـــة عـــري  إىل بااضـــافة هـــذا. واالجتماعيـــة واملد يـــة اا فـــا ية والتفـــهيالت وايـــدمات املزاي

 جـدول يةـي وفيمـا آ فـاا  إليـه املشـار القـرار ي واردة عـري الفلـة اـذه الدولـة تقدمها أخر  خدمات
 .اااصائيات آلخر وفقاا  ايدمات هذه يوضز

 املقدمة ةامليز  احلقائق اااصائيات

بةــع عـــدد املفـــتفيدين مــن الصـــندوظ ايـــريي  •
 8113لةرعايـــة الصـــحية منـــذ أيةول/ســـبتمرب 

 ( شــــخك 51 521) 8108واــــىت هنايــــة 
مبــا ينــادل  .ك 3 208 011بتكةفــة بةغــت 

 دوالر أمريكي؛ 03022115٫10

بةـــــــع عـــــــدد احلـــــــاالت املفـــــــ ةة لـــــــد  وزارة  •
لألمـــــــراض املنديــــــــة 8108الصـــــــحة ي عــــــــام

صورة عري قا و ية ومت التبةيـع عنهـا لةمقيمني ب
واختــــــــــــــاذ ااجــــــــــــــرا ات الوقائيــــــــــــــة بشــــــــــــــأهنا 

 والتطنيمات والنقاقري:

تشــرين الثــاين/ وفمرب  1منــذ إ شــا  اجلهــاز املركــزي ي  •
تكفةــت احلكومــة الكويتيــة بتكــاليف النــالج  8101

يـث أصـبحت الكامةة لةمقيمني بصورة عـري قا و يـة ا
تقـــــــــدم هـــــــــذه ايدمـــــــــة ي  يـــــــــع املراكـــــــــز الصـــــــــحية 
واملفتشـــفيات احلكوميـــة جما ـــاا بنـــد أن كا ـــت ســـابقا 

 مقابل رسوم؛
مت إ شـــــــــــا  الصـــــــــــندوظ ايـــــــــــريي لةرعايـــــــــــة الصـــــــــــحية  •

( الـذي يتكفـل 255/8113لةمحتاجني بالقرار رقـم )
بتغطية كامل تكاليف الرعايـة الصـحية منهـا عةـى سـبيل 

النمةيـــــــات اجلراايـــــــة  التحاليـــــــل املثـــــــال: األشـــــــنات  
 الطبية  األدوية  تركيب األطراف الصناعية؛

 العالج
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 ؛(828)  اياا )أ(

 (.828) الذكور ( )

حتصـــل املـــرأة مـــن املقيمـــني بصـــورة عـــري قا و يـــة عةـــى   •
إضـافة إىل  كامـل ايـدمات النالجيـة أسـوة بالرجـل 

املميـــزات املتنةقـــة نـــاالت الـــوالدة والرعايـــة الصـــحية 
 الالزمة اا؛

نـالج اجملـاين جلميـع صدر قرار وزارة الصحة بتـوفري ال •
األطفـــال ي دولـــة الكويـــت ومـــن ضـــمنهم املقيمـــني 

 بصورة عري قا و ية.

عــــــــــــــــــدد الطــــــــــــــــــال  لةنــــــــــــــــــام الدراســـــــــــــــــــي  •
طالــــــــــــــــــــــــب  (03 533( )8100/8108)

 (3 521 111)وطالبـــــــــة بتكةفـــــــــة بةغـــــــــت 
دوالر  08211811٫11مبــــا ينـــــادل  .ك.د

 أمريكي؛
عــــــــــــــــــــدد الطــــــــــــــــــــال  لةنــــــــــــــــــــام الدراســــــــــــــــــــي  •

طالـــــــــــــــــــــــــــــــب  (02٫851( )8108/8103)
 .ك.د (2٫031٫235)وطالبـــة بتكةفـــة بةغـــت 

 أمريكي؛دوالر  02312112٫20مبا ينادل 
إ ــــــــــايل عـــــــــــدد الطــــــــــال  لةنـــــــــــام الدراســـــــــــي  •

( طالـــــــــــــــــــب 02٫101) ( =8103/8102)
( د.ك. 2٫253٫511وطالبــة بتكةفــة بةغــت )

 دوالر أمريكي؛ 05210112٫88مبا ينادل 
عــــدد الطةبــــة املفــــتفيدين مــــن مشــــروع رعايــــة  •

 الــــــب النةــــــم منــــــذ  شــــــأة املشــــــروع ي عــــــامط
واــــــــــــــــــــــــــىت النــــــــــــــــــــــــــام اجلــــــــــــــــــــــــــامني  8111

طالـــــــــــــــــــــــــــب  (0٫113( = )8103/8102)
 .كد. (281٫112)وطالبـــة بتكةفـــة بةغـــت = 

 أمريكي؛دوالر  0258111٫21مبا ينادل 
عــــــدد الطــــــال  الــــــذين مت قبــــــوام ي النــــــام  •

( باملنحـــة اياصـــة 8103/8102اجلـــامني )
نةـــــيم التطبيقـــــي مبـــــدير عـــــام اايلـــــة النامـــــة لةت

 ؛( طالب51والتدريب )
عــــــــــــــــــــدد الطــــــــــــــــــــال  لةنــــــــــــــــــــام الدراســــــــــــــــــــي  •

طالـــــــــــــــــــــــــــــــب  (05٫015( )8102/8105)
 .ك.د (2٫100٫113)وطالبـــة بتكةفـــة بةغـــت 

 أمريكي؛دوالر  01825021٫51مبا ينادل 
عــــــدد الطــــــال  الــــــذين مت قبــــــوام ي النــــــام  •

( باملنحـــة اياصـــة 8102/8105اجلـــامني )
لةتنةـــــيم التطبيقـــــي مبـــــدير عـــــام اايلـــــة النامـــــة 

 ؛( طالب51والتدريب )
 

جني احملتـــاإ شـــا  الصـــندوظ ايـــريي لتنةـــيم األطفـــال  •
(  255/8113وفقـــــاا لقـــــرار جمةـــــس الـــــوزرا  رقـــــم )

 وتقــوم احلكومــة بتقــدل الــدعم املــايل اــذا الصــندوظ
 ؛لتغطية كامل أوجه املصاريف الدراسية

يتةقــى الطةبــة املقيمــون بصــورة عــري قا و يــة املفــتو   •
التنةيمـــي ذاتــــه الـــذي يتةقــــاه الطةبـــة الكويتيــــون مــــن 

 ؛دراسيةايث املفتو  التنةيمي واملناها ال
أتااـــت احلكومـــة الفرصـــة اـــم الســـتكمال تنةـــيمهم  •

اجلـامني ايـث ه تنــد الدراسـة قاصــرةا عةـى املرااــل 
االبتدائيــة  بــل مت حتديــد مقاعــد لةطةبــة مــن املقيمــني 
بصـــورة عـــري قا و يـــة لـــد  كةيـــات اجلامنـــة املختةفـــة 
وفقــــاا ل ليــــة املنتمــــدة لقبــــوام والضــــوابط والشــــروط 

 ؛ةيات اجلامنةاملنمول هبا لد  ك
مت إ شــا  مشــروع رعايــة طالــب النةــم الــذي يفــاهم ي  •

ختفيـف النـب  عـن الطةبــة احملتـاجني وذلـك مـن خــالل 
 ؛تقدل مفاعدات ام وسداد الرسوم الدراسية

لـــديهم فرصـــة لةقبـــول لـــد  اجلامنـــات اياصـــة بنـــد  •
ســـــداد الرســــــوم الدراســـــية واســــــتيفا  الشـــــروط وفقــــــاا 

 ؛هبا لديها لةوائز والنتم املنمول
مت التنفـــــــيق مـــــــع اايلـــــــة النامـــــــة لةتنةـــــــيم التطبيقـــــــي  •

والتدريب وحتديد الفلات الا يفـمز اـا بااللتحـاظ 
 ؛لد  كةيات اايلة

 ( مت قبـــول  يـــع8108/8103ي النـــام اجلـــامني ) •
أبنــا  املقيمــني بصــورة عــري قا و يــة املتفــوقني لةدراســة 

ة لصــااب ي اجلامنــة بنــا ا عةــى التوجيهــات الفــامي
 ؛الفمو أمري البالد

 ــاي ي احلصــول عةــى اااملفــاواة بــني الطةبــة الــذكور و  •
ايـــدمات التنةيميـــة ســـوا  بالنفـــبة لةتنةـــيم االبتـــدائي أو 
التنةـــــيم اجلـــــامني  ويكـــــون املنيـــــار الفاصـــــل ي مفـــــألة 
القبــول لةدراســـة لــد  كةيـــات اجلامنـــة هــو مـــد  تـــوافر 

 ؛شروط القبول والنفب املطةوبة فقط

 اللعليم
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النــــدد اا ــــايل لةطــــال  املقيــــدين ي جامنــــة  •
( 8100/8108الكويت منذ النـام الدراسـي )

( بكافـــة 8102/8105اـــىت النـــام الدراســـي )
الفصــــــــول الدراســــــــية األول والثــــــــاين والصــــــــيفي 

 طالب وطالبة. (5٫152)

يتةقــــــى الطفــــــل املقــــــيم بصــــــورة عــــــري قا و يــــــة كافــــــة  •
ايـدمات التنةيميـة نيـث يتحمـل الصـندوظ ايــريي 

طفـــال احملتـــاجني كامـــل النفقـــات التنةيميـــة األلتنةـــيم 
 ...(. )مالبس  كتب  مفتةزمات مدرسية وعريها

 شهادات الميالد
 8102 أعفـطسآ /اـىت 8100منذ عام  

 .شهادة (83٫821مت إصدار )
 شهادات الولاة

مت  8102اــــــىت مــــــار / 8100منــــــذ عــــــام  
 شهادة. (0٫812إصدار )

 عقود الز اج
 آ /واــــىت 8102 ينــــايركــــا ون الثاين/منــــذ   

عقــــــد  (1٫851مت إصــــــدار ) 8102 أعفــــــطس
 زواج.

 شهادات الطالق
ــــــــذ   ــــــــه واــــــــىت  8100من مت  8102متوز/يولي

 ( شهادة طالظ.231إصدار )
  ثيقة ا اجعة

ــــــــذ   ــــــــه واــــــــىت  8100من مت  8102متوز/يولي
 ( وثيقة.11إصدار )

 حص  اإلمث
( 305مت إصــــــــــدار ) 8108خــــــــــالل عــــــــــام  

 اصر إري.

واـــــــــىت  8102 ينــــــــايركـــــــــا ون الثاين/ومنــــــــذ   
ـــــــــه ( 22صـــــــــدار عـــــــــدد = )إمت  8102 متوز/يولي
 اصر ورثة.

 اإلعالم ال سمي
 (05٫201مت إصـــدار ) 8108خـــالل عـــام  

 إعالم.
 واـــــــــىت 8102 ينــــــــايركـــــــــا ون الثاين/ومنــــــــذ   

 (1٫381صــدار عــدد = )إمت  8102 متوز/يوليــه
 إعالم رمسي.

 اللوكيالت العااة
 (0٫281مت إصــــــدار ) 8108خــــــالل عــــــام  

 توكيل عام.
 

اســـتخراج الوثـــائق املد يـــة بكافـــة أ واعهـــا تنـــد اقــــاا  •
ع األشـخاا املوجــودين ثابتـاا تنـرتف بـه الدولـة جلميـ

عةــى أراضــيها  وال متنــع أي فــرد مــن احلصــول عةيــه  
اــد  الوســائل الــا مــن خالاــا حتمــي إوهــي تنتــرب 

 ؛سرةاألالدولة 

تفتخرج شهادات امليالد والوفـاة بنـا ا عةـى القـا ون رقـم  •
 ؛( ي شأن تنتيم قيد املواليد والوفيات31/0111)
واملصـادقة عةيهمـا يتم إصدار وتوثيق حمـررات الـزواج  •

طبقــاا لألوضــاع املنصــوا عةيهــا القــرار الــوزاري رقــم 
ي شــــــأن إعــــــادة تنتــــــيم  ( الصــــــادر028/8118)

 ؛اادارة والقرارات والتناميم اادارية املنتمة لةنمل
جرا ات اسـتخراج إقامت احلكومة الكويتية بتفهيل  •

الوثــــائق عةــــى املقيمـــــني بصــــورة عــــري قا و يـــــة  هــــذه 
لقـــــــــرار جمةـــــــــس الـــــــــوزرا  رقـــــــــم   ـــــــــه وفقـــــــــاا إايـــــــــث 

مصــــطةز )عـــري كــــويا(  ( مت اعتمـــاد211/8100)
بدالا مـن اجلنفـية األصـةية ي خا ـة اجلنفـية املدرجـة 

 ؛ي هذه الوثائق

ترتب عةى التفهيالت الا اعتمـداا احلكومـة تزايـد  •
ي أعــداد الوثــائق املفــتةمة مــن قبــل املقيمــني صــورة 

 ن عن االستالم.عري قا و ية بند أن كا وا ميتننو 

 : نشمل الم ني اللوثيق

 ؛امليالد شهادات •
 ؛الوفاة شهادات •
 بالوصـــــــايا اياصـــــــة التوثيقـــــــات •

 ؛وااري
 ؛الزواج وثائق •
 .الطالظ شهادات •
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 اللوكيالت الخاصة
 (3٫113مت إصــــــدار ) 8108خــــــالل عــــــام  

 توكيل خاا.
 تملك العقامات

 ( منامةة.01) 
 تملك بموج  هبة ا  ال  لة

 ( منامالت.01) 
 امب كونليي مثية ا  أقإحصص 

 ( اصك.2) 
 4402خال  عام 

 منامةة تصديق. (2٫821) 
منامةــــــــــــــة توثيــــــــــــــق )الوكــــــــــــــاالت  (0٫311) 

 (.وااقرارات
 اعاالة لحص  بي قبل الز اج

وىل األ( منامةــــة خــــالل الــــثالي أشــــهر 11) 
 .8102من عام 

 مخص القيادة
صــــــدار عــــــدد = إ( مت 8108خــــــالل عــــــام ) 
 رخصة. (8٫121)

 8103 ينــايركــا ون الثاين/وخـالل الفــرتة مـن   
صـــــدار إمت  8102 مـــــار /آذارواـــــىت منتصـــــف 

 رخصة. (30٫212) عدد =
 اعااالت تسجيل  تج ن   تحونل ا كبات

جـــــــــــرا  عـــــــــــدد إ( مت 8108خـــــــــــالل عـــــــــــام ) 
 منامةة. (3٫021)

( 25)مت النك عةى شروط مـنز رخـك القيـادة باملـادة  •
القــرار الــوزاري رقــم ]مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــا ون املــرور 

( املنـــــــــــــــــــــــــدل بـــــــــــــــــــــــــالقرار رقـــــــــــــــــــــــــم 0181/8115)
 :[( بشأن شروط منز رخك القيادة313/8103)
"ايــث مت اســتثنا  بنــض الفلــات مــن تــوافر الشــروط  

ومن بينها املقيمني بصورة عري قا و ية الذين حيمةـون 
بطاقــــة مراجنــــة ســــارية املفنــــول مــــن اجلهــــاز املركــــزي 

 ملناجلة أوضاع املقيمني بصورة عري قا و ية".

ة عــــري يــــتم صــــرف رخــــك القيــــادة لةمقيمــــني بصــــور  •
( عــام 02قا و يــة دون أي منوقــات لكــل مــن بةــع )

 ؛وذلك بند اجتيازهم لالختبارات الشفهية والنمةية
ال تــــتم التفرقــــة ي عمةيــــة مــــنز رخــــك القيــــادة بــــني  •

الـــــذكور واا ـــــاي فـــــاملهم تـــــوافر الشـــــروط القا و يـــــة 
 لةحصول عةى الرخصة.

 السيامات قيادة مخص إص ام

 مــار آذار/ىت بةــع عــدد مــن مت تــوظيفهم اــ •
موظـــــــــــــف وموظفـــــــــــــة  (0٫201= ) 8102

 موزعني كاآلي:
 ؛( موظف121وزارة الصحة ) -0
 ( 312وزارة الرتبيــــــــة والتنةــــــــيم النــــــــايل ) -8

 ؛موظف 

مت االتفاظ مع ديوان ايدمـة املد يـة بشـأن التوظيـف  •
)اجلهـــة القائمـــة عةـــى شـــلون  يالقطرررا  الحكرررواي 

التوظيف ي البالد( عةى فـتز بـا  القبـول لتوظيـف 
املقيمـــني بصـــورة عـــري قا و يـــة ي وزارات الدولـــة ليـــتم 

 ؛توظيفهم افب احلاجة
: مت إ شــا  موقــع للعمررل لرري القطررا  الخرراصبالنفــبة  •

إلكــــرتوين بالتنــــاون مــــع عرفــــة جتــــارة وصــــناعة الكويــــت 

 الرعرمررل
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 ااســــــــــالمية  والشــــــــــؤونوزارة األوقــــــــــاف  -3
 ؛( موظف11) 
 ؛( موظف85وزارة األشغال النامة ) -2
 ؛( موظف81وزارة الكهربا  واملا  ) -5
 ؛( موظف18نامة لةصناعة)اايلة ال -1
 ؛( موظف15هيلة الشبا  والرياضة) -1
 والبقيـــــــة مـــــــوزعني عةـــــــى وزارات الدولـــــــة  -2

 ؛املختةفة 
 بةــــــــع عــــــــدد مــــــــن مت تــــــــوظيفهم ي قطــــــــاع  -1

ـــــة اـــــىت   ـــــات التناو ي  حزن ان/نونيررررر  اجلمني
 شخك. (624)=  4400 

ة والنمــــل ليــــتم توزيــــع طــــالم االجتماعيــــ الشــــؤونووزارة 
 ؛النمل ي لقطاع اياا عةى افب الشواعر املتااة

بالنفبة لةمرتب الـذي يتقاضـاه املوظـف املقـيم بصـورة  •
عري قا و ية ي القطاع احلكومي فو ه يـتم حتديـده وفقـا 
ملا يفتحقه املرشز لةتنيـني فيمـا لـو عـني طبقـا لقـا ون 

وظيفـــــة الـــــا و تـــــام ايدمـــــة املد يـــــة ونفـــــب  ـــــوع ال
يشغةها ويـتم مفـاواته بـاملوظف املقـيم بصـورة قا و يـة  

جـــر األأمـــا بالنفـــبة لةقطـــاع ايـــاا فو ـــه يـــتم حتديـــد 
 ؛نفب النقد الذي يربم بني الطرفني

: مت التنفـيق مـع احتـاد القطرا  اللعرا نيالنمل لـد   •
ــــة لتــــوفري فــــرا عمــــل لةمقيمــــني  اجلمنيــــات التناو ي

 ؛بصورة عري قا و ية
 ــاي وال يــتم ااا النمــل متفــاوية بــني الــذكور و فــر  •

 ؛التمييز بينهم ي شغل الوظائف
تنمل احلكومة عةى القضا  عةـى ظـاهرة االسـتغالل  •

االقتصـــادي لألطفـــال املقيمــــني بصـــورة عـــري قا و يــــة 
وذلك من قبـل ذويهـم ممـا يـؤثر سـةبا عةـى حتصـيةهم 
النةمي  ايث يتم حماربة هذه التاهرة مبـا هـو متـاا 

 ن وسائل وفقا لةقا ون.م

( 22٫111بةــــــع عــــــدد املفــــــتفيدين أكثــــــر ) •
 ألف فرد.

تـــــــدعم احلكومـــــــة املـــــــواد الغذائيـــــــة األساســـــــية ذات  •
ستهالك الواسع من خـالل مـنز البطاقـة التموينيـة اال

 ؛لةمقيمني بصورة عري قا و ية
تغطـــي ايـــدمات التموينيـــة املـــواد الغذائيـــة األساســـية  •

بيل املثــــال: األرز  الفــــكر  الزيـــــت  منهــــا عةــــى ســــ
طفــــــال  الــــــدجاج  األجبــــــان  النــــــد   األاةيــــــب 

 من ون الطماطم.

 اللموننية البطاقة انح

يبةـــع عـــدد األشـــخاا املقيمـــني بصـــورة عـــري  •
قا و ية املفتفيدين من ايدمات الا تقـدمها 

 (0٫210اايلة النامة لشلون ذوي ااعاقـة )
 ؛شخك

قني املفـــــــ ةني ي بةـــــــع عـــــــدد الطةبـــــــة املنـــــــا •
الفصـــــــــول الدراســـــــــية لـــــــــذوي االاتياجـــــــــات 
اياصــــــة ي املـــــــدار  األهةيـــــــة خـــــــالل عـــــــام 

 ؛( طالب وطالبة31) 8103
بةـــــــع عـــــــدد الطةبـــــــة املنـــــــاقني املفـــــــ ةني ي  •

ــــــــــــــة لةنــــــــــــــام الدراســــــــــــــي  املــــــــــــــدار  احلكومي
 ٫طالب وطالبة (21) = (8111/8101)
 = (8101/8100وخـالل النـام الدراسـي ) •

 ؛بة( طالب وطال10)

يتمتع املناقني من املقيمـني بصـورة عـري قا و يـة بايـدمات  •
الــا يقــدمها اجملةــس األعةــى لةمنــاقني ممــن تنطبــق عةــيهم 

( ي شـــــأن 2/8101( مـــــن القـــــا ون رقـــــم )0/8املـــــادة )
 اقوظ األشخاا ذوي ااعاقة:

"تفـري أاكــام هــذا القـا ون عةــى ذوي ااعاقــة مــن  
الكــويتيني كمــا تفــري عةــى أبنــا  الكويتيــة مــن عــري 
الكويا وذلـك ي اـدود الرعايـة الصـحية والتنةيميـة 

 ".واحلقوظ الوظيفية الواردة ي هذا القا ون
صـندوظ  مـن ال تنطبـق عةيـه املـادة الفـابقة حيـال إىل •

 ؛إعا ة املرضى وبيت الزكاة
جاري التنفيق مع اايلة النامة لشـلون ذوي ااعاقـة  •

( مـــن القـــا ون رقـــم 8/8تفنيـــل  ـــك املـــادة )بشـــأن 
(2/8101:) 

 اإلعاقة ذ   معانة
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يبةــع عــدد املنــاقني املفــتفيدين مــن ايــدمات  •
كـــــا ون املقدمـــــة مـــــن املراكـــــز اايوائيـــــة اـــــىت  

 ( فرد.21) = 8103 ينايرالثاين/

"تــوز لةهيلــة أن تقــرر ســريان بنــض أاكامهــا عةــى 
ذوي ااعاقـــــة مــــــن عــــــري الكـــــويتيني وفقــــــاا لةشــــــروط 

ــــا تراهــــا بنــــد موافقــــة اجملةــــ س األعةــــى والضــــوابط ال
 ".لةمناقني

نيــث يفــتفيد مــن هــذه املــادة املقيمــون بصــورة عــري 
 قا و ية.

إىل اــــني إقــــرار املقــــرتا الفــــابق  فــــون اايلــــة النامــــة  •
لشلون ذوي ااعاقة تقدم ايدمات التالية لةمنـاقني 

 من املقيمني بصورة عري قا و ية:
مـــنحهم شـــهادة رمسيـــة تثبـــت ااعاقـــة ينتـــدا  -0 

 ؛ات احلكوميةهبا لد  اجله
مــنحهم كتبــاا رمسيــة موجهــة إىل بيــت الزكــاة  -8 

ــــة املرضــــى لةحصــــول عةــــى خــــدمات  وصــــندوظ إعا 
 ؛هذه اجلهات

 ؛صرف الةواات املرورية اياصة هبم -3 
يصــــــــــرف لألبنــــــــــا  املنــــــــــاقني لةنفــــــــــكريني  -2 

والشــــرطة مــــن املقيمــــني بصــــورة عــــري قا و يــــة عــــالوة 
 ؛ااألبنا  باملفاواة مع املواطن الكوي

يصرف لألبنـا  املنـاقني لـألم الكويتيـة دعـم  -5 
 ؛تنةيمي كامل

حتصل املرأة املناقة من املقيمني بصـورة عـري  -1 
قا و يـــة واملتزوجـــة مـــن كـــويا أو الـــا يكـــون اـــا ابـــن  
كــويا منــاظ ومطةقــة مــن زوجهــا الكــويا أو أرمةتــه 

 .؛ك( د.311عةى منا  شهري بواقع )
لـــا لـــديها ابـــن منـــاظ متـــنز األم الكويتيـــة ا -1 

 ؛شهادة لتخفيف النمل
 ؛قامةااعفا  من رسوم اا -2 

ال تقتصــر خــدمات املنــاقني عةــى تةــك املقدمــة مــن  •
اايلـــة  وإمنـــا تقـــدم وزارات الدولـــة املختةفـــة خـــدمااا 
اذه الفلة  ايـث قامـت وزارة الرتبيـة والتنةـيم النـايل 
بتخصــــــيك فصــــــول دراســــــية لــــــذوي االاتياجــــــات 

ي املــــــــدار  األهةيــــــــة  إضــــــــافة إىل قبــــــــول اياصــــــــة 
 ؛تف يةهم ي املدار  احلكومية

تنيــــني املنــــاقني ذهنيــــاا مــــن يةــــة شــــهادات التأهيــــل  •
االجتماعيـــة  الشـــؤوناملهـــين دون الثا ويـــة لـــد  وزارة 

 والنمل.

بةـــع عـــدد املفـــاكن الـــا يتمتـــع هبـــا املقيمـــني  •
دة واــــــــــ (2٫211بصـــــــــورة عــــــــــري قا و يــــــــــة )

 ؛سكنية

( الصـــادر بشـــأن 25/8111القـــا ون رقـــم )تضـــمن  •
الرعايــــة الفــــكنية إ شــــا  مشــــروع املفــــاكن خمفضــــة 
 ؛التكاليف والا طرات ي الفوظ بغية تأسيفها

 السكنية ال عانة
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بةغــــــــت قيمــــــــة بــــــــدل الفــــــــكن مــــــــا يقــــــــار   •
 ؛ممن ليس له سكن .كمةيون( د.8)

يتمتــع النفــكريون النــامةون ي اجلــية والشــرطة مــن  •
رة عــــري قا و يــــة بــــاحلقوظ الــــا يقررهــــا املقيمــــني بصــــو 

 قا ون التأمينات االجتماعية.

 ؛( منا  تقاعدي180مت صرف ) •
املفــــــــتفيدين مــــــــن  حرررررررر اثا يبةــــــــع عــــــــدد  •

( 881) 8108خدمات املراكز خالل عـام 
( فـــرد  وعــــدد 013) المسررررني فـــرد  وعـــدد 

 .8103( فرد لنام 21) المعاقي 

املؤسفــــة النامــــة لةتأمينــــات صــــل ختــــتك األنفــــب  •
االجتماعيـــة بصـــرف املناشـــات التناقديـــة لةمـــواطنني 
الكـــــــويتيني  واســـــــتثنا  يصـــــــرف املنـــــــا  التقاعـــــــدي 

 ؛لةنفكريني من املقيمني بصورة عري قا و ية
يوائيــة التابنــة لــوزارة ااايــدمات الــا تقــدمها املراكــز  •

 االجتماعية والنمل لةفلات التالية: الشؤون
 ؛دايلألا -0 
املفـــتفيدين مـــن ايـــدمات املتنقةـــة  املفـــنني -8 

 ؛يوائيةاالةرعاية 
 لةمناقني. -3 

مت التواصـــــل مـــــع النديـــــد مـــــن  نيـــــات النفـــــع النــــــام:  •
اجلمنيــــة الثقافيــــة النفــــائية  اجلمنيــــة الكويتيــــة ملفــــاعدة 

يـــر األالطةبــة   نيـــة احملـــامني الكويتيـــة   نيـــة ااـــالل 
 فـــان  اجلمنيـــة ااة حلقـــوظ الكـــويا  اجلمنيـــة الكويتيـــ

الكويتيــــة لرعايــــة املنــــاقني وعريهــــا مــــن اجلمنيــــات الــــا 
 حترا عةى التناون مع الدولة ي هذا الشأن.

 :الجلماعية الخ اات
 :الجلماعيرررررة الل اينرررررات  ( أ)   

 التقاعدي املنا  صرف

 لررررري اإلنرررررواء خررررر اات  ( ب)   
 .الجلماعية ال عانة اؤسسات

 اؤسسرات ارع اللواصل  ( ج)   
 .الم ني المجلمع

 قا و يــة عـري بصــورة املقيمـني مـن املتهمــني عـدد بةـع
 028=  8103 لنـــام مـــريياأل بـــالنفو املشـــمولني
 .شخك

ــــــة اــــــم اــــــق الة ــــــو   • املقيمــــــني بصــــــورة عــــــري قا و ي
لةمحـــاكم الكويتيـــة دون متييـــز بيـــنهم وبـــني املـــواطن  
بــــل وأكثــــر مــــن ذلــــك ية ــــأ النديــــد مــــنهم لةقضــــا  

 خمتصــما اجلهــات الرمسيــة احلكوميــة وتصــدر الكــويا
 ؛اكام القضائية بكل اياديةاأل

وعةــــى الــــرعم مــــن عدالــــة و زاهــــة القضــــا  الكــــويا   •
إال أ ــه ومراعــاة  اكــام الــا تصــدر عنــه:األواياديــة 

 فــــاين لةمقيمــــني اامــــن الدولــــة يصوصــــية الوضــــع 
بصورة عـري قا و يـة فو ـه وفقـا لقواعـد وضـوابط النفـو 

( لةف نا  فو ـه 8102( و)8103ي لنامي )مري األ
ينفــى كافــة احملكــوم عةــيهم مــن املقيمــني بصــورة عــري 

 بناد القضائي.األقا و ية من تنفيذ عقوبة 

 اللقاضي حق

 عــرب الــرأي بــدا إ ي احلــق قا و يــة عــري بصــورة لةمقيمــني • 
 واملقـــرو ة  واملفـــموعة املرئيـــة: املختةفـــة عـــالماا وســـائل
 ؛القا ون يفرضه ما سو  ذلك ي عةيهم قيد وال

 التنبـري صـور أاـد الفـةمي الت مـع أن اعتبار وعةى •
 هـــــذا ي مييـــــز ال الكـــــويا القـــــا ون فـــــون الـــــرأي عـــــن

 اإلعررالم  سررائل لرري الرر أ  برر اءإ
 السلمي  اللجمع
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 قا و يــة عــري بصــورة املقيمــني فــون وعةيــه ايصــوا 
 مـع آرائهـم عـن لةتنبري الفةمي الت مع ي احلق ام

 ؛القا ون بضوابط االلتزام

 عــــري بصــــورة املقيمــــني طفــــاللأل مكفــــول احلــــق هــــذا •
 الت منـات نضور منهم جمموعة قام ايث قا و ية 
 مـن األ قوات من نماية وذلك واملتاهرات الفةمية
 لةتنبـــري تنتيميـــة يـــالت بنـــدة كـــذلك شـــاركوا وقـــد
 .آرائهم عن

بةـــع عـــدد جـــوازات الفـــفر الصـــادرة وفقـــا لةمـــادة 
( مــــن قــــا ون جــــوازات الفــــفر الكــــويا الــــا 01)

تشــــــــــــــرين  0 صــــــــــــــرفت اــــــــــــــم ي الفــــــــــــــرتة مــــــــــــــن
آذار/مــــــــــــــار   0 اــــــــــــــىت 8101الثــــــــــــــاين/ وفمرب

 ( جواز سفر.23٫028= )8103

 عــري بصــورة لةمقيمــني ســفر جــوازات اســتخراج يــتم •
 رقــــــــــم القـــــــــا ون مــــــــــن 01 لةمـــــــــادة وفقــــــــــا قا و يـــــــــة

 ألدا  الفـــــــــفر  جـــــــــوازات شـــــــــأن ي( 00/0118)
 ي ولةنـالج ـــ احلـا أو النمـرة سـوا  دينيـةال املناسـك
 هبـــا املنمـــول لةضـــوابط طبقـــاا  - ولةدراســـة - ايـــارج
 .الشأن هذا ي

 07 للمادة  لقا السة  جواز انح

 تكاليف البصمة الوماثية •
 (1٫328)لندد  .ك.ألف د 181 -0 

 ؛شخك
=  بةغــــت التكةفــــة 8103ي عــــام  -8 

 .شخك 1٫521لندد  .ك.د 202٫311

 ت تكلةة المساع ات الماليةبلغ •
 03٫111٫212=8108لنــــــــــــــــام  -0 
دوالر  21138125٫11مبـــــا ينـــــادل  .ك.د
 ؛فرد 18٫511 مشةت مريكي أ

 03٫121٫215= 8103 لنــــــــــــام -8 
دوالر  25852081٫12ا ينـــــادل مبـــــ .ك.د
أســــــــرة عــــــــدد  03٫232 مشةــــــــت مريكــــــــي أ

 ؛فرد 12٫121أفرادها 
ــــــــذ   -3  ــــــــايركــــــــا ون الثاين/من  8102 ين
مةيـــــــون  1٫13=  8102 ز/يوليـــــــهمتو اـــــــىت 

 83811281٫12دينـــار كـــويا مبـــا ينـــادل 
 .أسرة 03٫202مشةت   مريكيأدوالر 

 المساع ات العينية •
 = بةغـــــــــــت قيمتهـــــــــــا8108لنـــــــــــام  -0 

مبـــــــــــــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــــــــــــادل  .ك.د 0٫158٫201
 = مشةـــت  مريكـــيأدوالر  3132312٫05

 ؛فرد 31٫121
بةـــع عـــدد املفـــتفيدين  8103لنـــام  -8 

 82٫215عـدد أفرادهـا  أسرة  بةـع 2٫005
 ؛فرد

 :باآلي الزكاة بيت تكفل •
 ؛الوراثية البصمة بتكاليف -0 
 ؛املالية املفاعدات تقدل -8 
 الغذائيـــة  املـــواد: النينيـــة املفـــاعدات تقـــدل -3 

  ثـــاياأل الكهربائيــة  جهــزةاأل والبطا يــات  املالبــس
 ؛املدرسية احلقيبة
 ملــــــن الصــــــحي الضــــــمان بطاقــــــات إصـــــدار -2 
 ؛املركزي اجلهاز لد  املراجنة بطاقة حيمل ال

 النمــل عةــى القــادرين تأهيــل مشــروع تنفيــذ -5 
 عـري بصورة املقيمني ضمنهم ومن احملتاجة سراأل من

 صــندوظ  نيـة مــع والتنفـيق بالتنــاون وذلـك قا و يـة
 .املرضى إعا ة

 لةمرســوم واملنــدل( 08/8100) رقـم القــا ون صـدر •
 املفــــــاعدات شــــــأن ي( 88/0121) رقــــــم بقـــــا ون
 مفـــتحقة جديـــدة فلـــات بوضـــافة قـــام ايـــث النامـــة

 مـن املتزوجـة الكويتيـة املـرأة :ضـمنها ومن لةمفاعدة
 الكويتيـة النك هذا ضمن يدخل وعةيه كويا  عري

 اقهـا وأصـبز قا و يـة عـري بصـورة املقيم من املتزوجة
 .صريز قا وين بنك ثابتا

 :الجلماعي اللكالل
 ؛الزكاة بيت خدمات(   أ)   
 املفــــــــــــــاعدات مرســـــــــــــوم(    )   

 .يةاالجتماع
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 = 8102اــــــــــــــــىت  8111 منــــــــــــــــذ -3 
 820155٫21ينــادل  مبــا. ك.د 11٫221
 ؛أسرة 5٫351مشةت  مريكيأدوالر 

فــــراد املفــــتفيدين مــــن مشـــــروع األبةــــع عــــدد  •
 تأهيل القادرين عةى النمل:

مبــــا  .ك.د (052٫311فــــرد بتكةفــــة ) 035
 .مريكيأدوالر  521852٫08ينادل 

شــــخاا الــــذين قــــاموا بتنــــديل األبةــــع عــــدد  •
=  8102ســـــــبتمرب أيةول/أوضـــــــاعهم اـــــــىت 

 .شخك 1٫025

مت ختصــيك جهتــني الســتقبال املقيمــني بصــورة عــري  •
قا و يـــــة الـــــراعبني بتنـــــديل أوضـــــاعهم: مركـــــز مبـــــارك 

 ؛الكبري  مبااث اا رة
عةـــــى الـــــرعم مـــــن أن املقيمـــــني بصـــــورة عـــــري قا و يـــــة  •

 جا ـب الكـويا رقـماألقامـة إلقا ون  ينتربون خمالفني
جــرا ات تنــديل إال أ ــه يــتم تفــهيل إ( 01/0151)

الوضـع اـم وال يتنرضــون ألي عقوبـة قا و يـة بفــبب 
 ؛خمالفتهم

ـــــزات  • بـــــل إن اجلهـــــاز املركـــــزي يفـــــتمر مبـــــنحهم املمي
 فـا ية واملد يــة تشــ ينا اــم عةــى الــرعم مــن أهنــم اا

 ه ينودوا من ضمن هذه الفلة.

 الوضع لتع ن

 عةـى اا فا ية احلقوظ جبميع يتمتنون قا و ية عري بصورة املقيمني بأن يتبني عةيه  وبنا  -58
. املركــزي اجلهــاز إ شــا  قبــل اــىت احلقــوظ هبــذه يتمتنــون كــا وا أهنــم مالاتــة مــع أ واعهــا خمتةــف
 جــا  ومــا  مدائـ ازديــاد ي هــي متامـا النكــس عةــى بـل اا فــا ية اقــوقهم مـن أبــدا حيرمــوا ه فهـم
 لــه لــيس هبــم اياصــة الرمسيــة املفــتندات عةــى باحلصــول اقهــم مــن ارمــاهنم بشــأن املالاتــة ي

 فلـة نـق يتنةـق فيمـا مةحو  تطور حتقيق مت فقد ذلك  من النكس عةى بل. الصحة من أسا 
 بــارةع إدراج يــتم ايــث الرمسيــة وثــائقهم واســتخراج املــدين التوثيــق ي قا و يــة عــري بصــورة املقيمــني

 مــن اســتالمها مت الــا الرمسيــة الوثــائق أعــداد تزايــد عةيــه ترتــب ممــا اجلنفــية بيــان ي( كــويا عــري)
 وذلــك الوثــائق هــذه اســتالم عــن ميتننــون كــا وا ايــث الفــابق الوضــع مــع باملقار ــة وذلــك قــبةهم 
 تـزال وما كا ت املفتندات هذه أن من الرعم عةى فيها  املدرج اجلنفية بيان عةى منهم اعرتاضا
 قـادرين قا و يـة عـري بصـورة املقيمـني أبنا  فون وعةيه .منوقات أي دون املننية اجلهات من تصدر
 .تنوزهم الا املد ية الوثائق استخراج عةى
ــا -53  يتنةــق فيمــا قا و يــة عــري بصــورة املقيمــني ضــدا  التمييــز مــن الة نــة خمــاوف خيــك مــا أما

( 05/51) رقــم القــا ون حيكمهــا الكويــت دولــة ي فــيةاجلن مفــائل فــون اجلنفــية  قــا ون بتطبيــق
 اجلنفــــية منحــــت قــــد الكويــــت دولــــة بــــأن عةمــــاا   وشــــروطها الكويتيــــة اجلنفــــية بأاكــــام ايــــاا
 منـذ جتنيفـهم مت مـن عـدد وصـل ايـث القا و يـة لةشـروط املفـتوفني قا و ية عري بصورة لةمقيمني

 .شخك 01153 عدد 8108 آخر لغاية 0110 عام
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 عةــى والنمــل املنتمــدة الطريــق خارطــة بتطبيــق قــام  شــائهإ ومنــذ املركــزي اجلهــاز أن كمــا -52
 تتضـــمن والـــا ايارطـــة هـــذه ي الـــواردة الثا يـــة اجملموعـــة شـــرائز عةيهـــا تنطبـــق الـــا احلـــاالت فـــرز
 لةت نـيس كشـوف ثـالي برفـع املركـزي اجلهاز قام وقد  بت نيفهم النتر ميكن الذين شخاااأل
 .8103 سبتمربأيةول/ ي اسم 512 تضمن شفاك ورفع  8108 عام

 اإلع ام عقوبة بش نا  المالحظات الخلااية  00الوامدة لي الةق ة المالحظة   
 احليـاة  ي اقـه من ارما ه إىل تطبيقها فيؤد   املتهم روا عةى تنصب ااعدام عقوبة -55
 .اجملتمع عةى اجلفيم ايطر ذات اجلرائم أ واع لبنض ارتكابه جرا 
 بااعـــدام صـــادرة أاكـــام 1 عـــدد  فـــذ 8103 واـــىت 8111 عـــام منـــذ الفـــرتة خـــالل -51
 خبطف أخري واكم االجتار بقصد خمدرة مواد جبةب واكم منها بأربنة النمد القتل جرمية بشأن
 مراسـيم عشـرة عـدد الـبالد أمـري أصـدر فقـداملقابل  وي. واحليةـة والتهديـد بـااكراه النـرض وهتك
 املؤبـــد احلـــبس عقوبـــة إىل شخصـــاا  80 عـــدد عةـــى هبـــا احملكـــوم ااعـــدام بـــةعقو  بتخفـــيض وذلـــك
 الــا واجلــرائم .عةيــه حمكــوم 53 أصــل مــن وذلــك ذااــا الفــرتة هــذه خــالل منهــا بوااــدة وااعفــا 
 القتـل جلرميـة بااعـدام عةيـه حمكومـاا  21 تشمل بيا ه  مت افبما بااعدام عةيهم احملكوم ارتكبها
 االجتــار جبرميــة 00و واحليةــة والتهديــد بــااكراه النــرض وهتــك لةمواقنــة طــفاي جبرميــة 8و النمــد

 اثنــــان وعةــــى وااــــريوين  الكوكــــايني وهــــي املخــــدرة املــــواد أ ــــواع أخطــــر تتضــــمن الــــا باملخــــدرات
 العتيال الدولة إىل خطرة وأسةحة ومفرقنات متف رة مواد وإدخال أخر  دولة مع التخابر جبرمية
 اآلهةــــــة النامــــــة األمــــــاكن أاــــــد ي املتواجــــــدين األشــــــخاا وقتــــــل زائــــــرةال الــــــدول رؤســــــا  أاــــــد

 .املد يني بالفكان
 هبــذه عةــيهم احملكــوم عةــى ااعــدام أاكــام تنفيــذ عــدم ظــل ي واــىت أ ــه ويالاــى كمــا -51

 ختصـم ااصـالاية املؤسفـة ي قضـاؤها يـتم الـا املـدد فـون عةيهـا  األمـري يصادظ أن إىل النقوبة
 ميكن ما وهو  احلبس إىل النقوبة تةك بتخفيض أمريياا  عفواا  صدر لو فيما نقوبةال مدة من اتماا 
 .اجلزائية واحملاكمات ااجرا ات قا ون افب القضايا ي الصادرة األاكام  يع ي يتم أن
 الضما ات من بالنديد اجلزائي املشرع أااطها فقد وجفامتها النقوبة هذه ألمهية و ترا -52
 قبـل مـن تفـتأ ف اكـاماأل فهـذه الوقـوع  ـادرة القضـاة قبـل مـن إقرارهـا ي ايطـأ  فبة جتنل الا

 قضـــى الـــذي احلكـــم باســـتلناف عةيـــه احملكـــوم رعـــب ولـــو واـــىت أ ـــه مبنـــى  وجوبيـــا النامـــة النيابـــة
 مــن( 800) املــادة لــنك تطبيقــا االســتلناف حمكمــة عةـى املةــف عــرض تتــوىل النيابــة فــون بوعدامـه
 بنقوبــة اجلنايــات حمكمــة مــن صــادر اكــم كــل) أ ــه عةــى تــنك الــا زائيــةاجل ااجــرا ات قــا ون
 ذلـــك ي أن شـــك وال( النةيـــا االســـتلناف حمكمـــة إىل  ففـــها تةقـــا  مـــن احملكمـــة حتيةـــه ااعـــدام
 احملكــوم ارادة احلــق هــذا تــرك دون  بااعــدام الصــادر احلكــم ســالمة مــن لةتحقــق مهمــة ضــما ة
 الـذي احلـق  هـذا اسـتنمال وبـني بينـه حتـول أن شـأهنا مـن يكـون لتـروف يتنرض قد الذي  عةيه
 .ااعدام اكم تطبيق لزوال مناسبا سبيال استنماله يكون قد
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 خـالف عةـى وهـو التمييـز حمكمـة أمـام بالنقوبـة والطنـن املةـف عـرض النيابـة تتـوىل كما -51
 لةمحكـوم احلـق هـذا جتنـل الـا اجلزائيـة ااجـرا ات قـا ون وفـق املقـررة الطنون قواعد من واستثنا 
 فوهنـا املوضـوع ي تنتـر ال قـا ون حمكمـة أهنـا مـن الـرعم وعةـى التمييـز حمكمـة أن كمـا فقـط عةيـه
 مــن وذلــك واملوضــوع القــا ون تنتــر ألهنــا ااعــدام عقوبتهــا تكــون الــا لةقضــايا ثالثــة درجــة تكــون
 ودرجــات ااــلمر   يــع اســتنفذ قــد بااعــدام احلكــم يكــون لكــي الكافيــة الضــما ات فــرض أجــل

 وجـوي التمييـز جنـل فقـد  احلكـم هبذا تةحق قد شائبة بأي ودفنا  الكويا املشرع فون التقاضي
 القـا ون مـن( 02) املـادة قررتـه ملـا وفقـا تتضـمنها الـا النقوبة جلفامة  ترا األاكام اذه بالنفبة
 صـــادرا احلكـــم كـــان إذا) تقـــرر ايـــث التمييـــز حمكمـــة بتشـــكيل ايـــاا 0118 لفـــنة 21 رقـــم
 مبـذكرة مشـفوعة التمييـز دائـرة عةـى القضـية تنـرض أن النامـة النيابـة عةـى في ب ااعدام  بنقوبة
 (.تنديةه أو احلكم اقرار التاسنة املادة ي املبني امليناد ي احلكم ي برأيها
 القـا ون   اايـة مـن احلكـم هـذا مراقبـة بشـأن قا و ـا املقـرر دورهـا التمييـز حمكمـة ومتار  -11

 مشـوبا احلكـم فيهـا يكـون الـا األاـوال أو القـا ون تطبيـق ي والقصور ايطأ أوجه ذلك متضمنا
 ا طالظ أثنا  أتبنت الا ااجرا ات ي بطالن أو االستدالل ي الففاد أو التفبيب ي بالقصور
 .احملاكمة أثنا  أو اجلزائية الدعو 
 كمحكمــة عةيــه املتنــارف الــدور إىل ةبااضــاف التمييــز حملكمــة فــان ذلــك  إىل بااضــافة -10
 التمييـز حملكمـة جنـل قـد املشـرع أن إال 0118 لفـنة( 21) رقـم القا ون طريق عن واملقرر قا ون
 ملوضـوع سـةطتها متتـد ال قا ون حمكمة لكوهنا التقاضي درجات إاد  تشكل ال أهنا من بالرعم
 متتـــد التمييـــز حمكمـــة ســـةطة فـــون  ااعـــدام عقوبـــة املتضـــمنة لألاكـــام وبالنفـــبة أ ـــه إال الـــدعو 
 األاكـــام ختفيـــف ي احلـــق اـــا فيكـــون  القـــا وين دورهـــا إىل بااضـــافة  موضـــوعيه رقابـــة لتمـــار 
 التفـــبيب ي بالقصــور مشــوبة أو قــا وين خطــأ ألي اعرتائهــا عــدم مــن بــالرعم بااعــدام الصــادرة

ـــا  ســـوا  النامـــة لفـــةطةا قبـــل مـــن املتبنـــة ااجـــرا ات ي بطـــالن أو االســـتدالل ي الففـــاد أو  أثن
 بـني وقـد بـاحلكم  املشـفوع رأي وأ احلكم ي النيابة طنن بأسبا  تتقيد وال احملاكمة أو التحقيق
 إذ) ا ـه مقـررة عةيهـا عضـت الـا الـدعاوي مـن كثـري ي التمييـز حملكمـة اياا الدور هذا لقضا 
 ااالت بشأن 0118لفنة 21 رقم نالقا و  من 02 املادة توجبه مبا التزامها النامة النيابة كا ت
 الرأي فيها أبدت مبذكرة مشفوعة احملكمة هذه عةى القضية عرضت قد وإجرا اته بالتمييز الطنن
 حمكمـة وظيفـة أن الـذكر سالفة املادة  ك مفاد وكان األول الطاعن بوعدام الصادر احلكم بوقرار
 عةـــى رقابتهـــا تقتضـــيها خاصـــة ةطبينـــ ذات ااعـــدام بنقوبـــة الصـــادرة األاكـــام صـــدد ي التمييـــز
 مبــين أو الطنــن أوجــه نــدود ذلــك ي مقيــدة عــري - وموضــوعية شــكةية - كافــة احلكــم عناصــر
 .(0)(األاكام تةك النامة النيابة به تنرض الذي الرأي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التمييـز حمكمـة قرراـا الـا القا و يـة القواعـد جمموعـة  31/1/0111 جةفـة جزائي 011/11 رقم جزائي طنن (0)
 قاعـــدة  301 ا ســـابق  مرجـــع اجلزائيـــة  املـــواد ي  30/08/8110 اـــىت  0/0/0111 مـــن الفـــرتة خـــالل
 .31 رقم
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 ااعـدام اكـم صـدور لضـمان الكويا املشرع قررها والا املهمة الضما ات من كذلك -18
 بااعــدام احلكــم خــروج بنــد تكتشــف قــد الــا القضــائية األخطــا  يولــتال  ومتــأين ســةيم بشــكل
 تنفيـذه إمكا يـة عـدم جنـل أن بـه  قضـى فيمـا احلقيقة عنوان حيمل باتا فأصبز القضا  والية من
 بااعــدام اكــم كــل) أ ــه عةــى( 801) املــادة  ــك ي قــرر ايــث عةيــه األمــري مصــادقة بنــد إال
 (.عةيه مرياأل مصادقة بند إال تنفيذه توز ال
 إذا النفـو الكـويا الدسـتور مـن( 15) املـادة  ـك خـالل ومـن احلق لفموه أن شك وال -13
 وجـا ت...".  حيفتهـا أو النقوبـة عـن مبرسـوم ينفو أن لألمري" املادة هذه تقرر ايث ذلك رأ 
 بنـد مـريلأل" مقـررة األمـريي التـدخل هذا كيفية مبينة اجلزائية ااجرا ات قا ون من( 831) املادة
 أمرا يصدر أن التنفيذ أثنا  أو احلكم هذا تنفيذ وقيد منني  شخك ضده بالنقوبة اكم صدور
 يتبـني النك هذه خالل ومن( أخف بنقوبة إبدااا أو ختفيضها أو هبا احملكوم النقوبة عن بالنفو
 اـىت يـراه امب واألمر التدخل اق له فيكون لألمري املخولة الفةطة هبذه مشموال أيضا ااعدام أن
 الدســتور بــنك القضــائية لةفــةطة األعةــى الــرئيس هــو الــبالد أمــري نإ ايــث  احلكــم صــدور بنــد

  األمـري باسـم احملـاكم تتوالهـا القضائية الفةطة) أن( 53) املادة تقرر ايث بامسه احملاكم وحتكم
 ."الدستور ادود ي
 قـــــا ون مـــــن( 802) املـــــادة لـــــنك ووفقـــــا ااعـــــدام اكـــــم أن إىل  شـــــري أن  نفـــــى وال -12

 أصــدرت الــا لةمحكمـة األمــر ويرفــع اامـل أهنــا تبـني إذا املــرأة عةــى يطبـق ال اجلزائيــة ااجـرا ات
 ذ ب ال الذي – اجلنني اعترب الكويا املشرع أن يتضز وهبذا احلبس بنقوبة تفتبداا لكي احلكم
 يتوافـق ال الـذي ألمـرا هالكـه إىل سـيؤدي ااعدام اكم تطبيق نإ ايث حتمةه  ملن شفينا – له
 تقـــرر والـــا الكـــويا الدســتور مـــن( 33) املـــادة طريــق عـــن واملقـــرر الشخصــية املفـــؤولية مبـــدأ مــع
 .(شخصية النقوبة)

 العنرف حالت بش نا  المالحظات الخلااية  05الوامدة لي الةق ة  المالحظة  
  الجنسي المنزلي

 الننــف متــاهر كافــة الكويــت دولــة نبــذت واجلنفــي املنــزيل الننــف أعمــال لت ــرل بالنفــبة -15
 ايــث األســرة  داخــل واملــرأة كالطفــل اجملتمــع ي ضــنيفة لفلــات امتــد إذا ايصــوا وجــه وعةــى
 الصــادر الكــويا اجلــزا  قــا ون  صــوا ضــمن وذلــك الننــف جتــرم تشــرينية  صــوا بالفنــل توجــد

 رجــالا  كـان ســوا  االعتـدا  عةيــه وقـع عمـن النتــر بغـض وتنديالتــه ( 01/0111) رقـم بالقـا ون
 :التايل النحو عةى وذلك طفالا  أو امرأة أو

أخــل أو أذ  جبفــمه أحلــق أو جراــه أو شخصــاا  ضــر  مــن كــل- (011) املــادة  ــك 
 وبغرامـة سـنتني جتـاوز ال مـدة باحلبس يناقب حمفو  حنو عةى ذلك وكان اجلفم نرمة
 االة ي النقوبة املشرع شددو   النقوبتني هاتني بواد  أو ديناراا  ومخفني مائة جتاوز ال
 األذ  أفضــى مــا إذا االــة وي (010 املــادة) بةيــع أذ  بغــريه الشــخك أاــدي إذا مــا
 ؛(018 املادة) مفتدمية بناهة إصابته إىل
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ي يبةــــع ال خفيــــف تنــــد فنــــل ارتكــــب مـــن كــــل أن عةــــى (013) املــــادة  صــــت كمـــا 
 جتــاوز ال مـدة بـاحلبس يناقـب الفـابقة املــواد ي عةيهـا املنصـوا األفنـال مبةـع جفـامته
 هــاتني بواــد  أو فةــس ومخفــمائة دينــاراا  وعشــرين اثنــني جتــاوز ال وبغرامــة أشــهر ثالثــة

 .النقوبتني
 اجلـــزا  قـــا ون مـــن الثـــاين البـــا  ي اجلنفـــي االعتـــدا  جـــرائم الكـــويا املشـــرع عـــاج كمـــا -11
 عةــــى وذلــــك منة والفــــ النــــرض عةــــى الواقنــــة اجلــــرائم عنــــوان حتــــت 0111 لفــــنة( 01) رقــــم
 :التايل النحو

باحليةـة أو التهديـد أو بـااكراه سوا  رضاها بغري أ ثى واقع من - و صها (021) املادة 
 ؛املؤبد احلبس أو بااعدام يناقب

أو جمنو ــة أهنــا ينةــم وهــو ايةــة أو اديــد أو إكــراه بغــري أ ثــى واقــع مــن - (021) املــادة 
 تنــرف ال أهنـا أو آخــر سـبب ألي أو اارادة دومـةمن أو عشــر ايامفـة دون أو منتوهـة
 ؛املؤبد باحلبس يناقب شرعيته تنتقد أهنا أو له تتنرض الذي الفنل طبينة

ايامفـــة تبةـــع وكا ـــت ايةـــة أو اديـــد أو إكـــراه بغـــري أ ثـــى واقـــع مـــن - (022) املـــادة 
 عشـر سمخـ جتـاوز ال مـدة بـاحلبس يناقـب عمرهـا مـن والنشرين الواادة تبةع وال عشرة
 ؛سنة

يناقــب باحليةــة أو بالتهديــد أو بــااكراه إ فــان عــرض هتــك مــن كــل - (010) املــادة 
 ؛سنة عشرة مخس جتاوز ال مدة باحلبس

ــــة منهمــــا كــــل يــــتم ه صــــبية أو صــــم عــــرض هتــــك مــــن كــــل - (018) املــــادة  احلادي
 عشــر وزجتــا ال مــدة بــاحلبس يناقــب ايةــة أو اديــد أو إكــراه بغــري عمــره مــن والنشــرين
 .سنوات

 تقــل عةيـه اجملــين سـن كا ـت إذا النقوبــات يشـدد أ ــه تـد الكـويا اجلــزا  لقـا ون واملتتبـع 
  .والنشرين احلادية عن
 شـكو  ورود االـة ي فو ـه بشـأهنا واملقاضاة املنزيل الننف شكاو  ي لةتحقيق بالنفبة -11
 عةى افاظاا  الشكو  أطراف بني صاحالت يتم ما عالباا  الشرطة  مراكز ألاد املنزيل الننف بشأن
 اجلهـات إىل املقدمـة الشكو  إاالة يتم التصاح  عدم االة وي. الكويا اجملتمع وتقاليد األسرة
 (.النامة النيابة - لةتحقيقات النامة اادارة) املختصة

 اسـتخدام  تي ة الزوجني من يأ عةى ضرر الشرعية الزوجية املناشرة صااب ما إذا أما -12
 األاوال قا ون من( 081) املادة لنك طبقاا  لةضرر التطةيق طةب الزوجني من ألي فون  الننف

 و صــــها وتنديالتــــه( 10/0111) رقــــم بالقــــا ون واملنــــدل 0122 لفــــنة( 50) رقــــم الشخصــــية
 فنــالا  أو قــوالا  اآلخــر إضــرار بفــبب التفريــق يطةــب أن بنــده أو الــدخول قبــل الــزوجني مــن لكــل)
 (.أمثااما بني النشرة دوام منه يفتطاع ال مبا
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ـــــزوجني أن كمـــــا -11 ـــــزواج عقـــــد ففـــــخ طةـــــب لة ـــــى ال ـــــوارد النحـــــو عة ( 031) املـــــادة ي ال
 قـا ون  صـوا ي الـواردة النامـة القواعد تطبيق من ذلك مينع وال .األخري القا ون من بندها وما
 .البيان سالفة اجلزا 

 تجرررر نم بشرررر نالخلاايررررة ارررر  المالحظررررات  06الرررروامدة لرررري الةقرررر ة  المالحظررررة  
  اقاضراة المهينرة أ  الالإنسرانية أ  القاسرية المعاالرة ضر  ب ا   غي ه اللعذن 
 ا تكبي 

 الوطنيـة تشـرينااا تضـمني عةـى ارصـت الكويت دولة فون الدولية  التزامااا مع اتفاقاا  -11
 الكرامــة مــن احلاطــة أو املهينــة أو ألا فــا ية أو القاســية واملنامةــة التنــذيب جتــرل تكفــل  صوصــاا 
. الصــةة ذات الدوليــة االتفاقيــات ي ورد افــبما وطبينتهــا تتناســب بنقوبــات مرتكبيهــا ومناقبــة
 منـه( 53) املـادة  صـت اجلـزا   قـا ون أاكام بنض بتنديل 0111 لفنة 30 رقم القا ون فوفق
 أو دينــار مخفــمائة جتــاوز ال وبغرامــة ســنوات مخــس عــن تزيــد ال مــدة بــاحلبس يناقــب: "أن عةــى

 أو متهمـاا  عـريه بواسـطة أو بنففـه عـذ  مفتخدم أو عام موظف كل النقوبتني  هاتني بواد 
 فـوذا .شـأهنا ي منةومـات أو بـأقوال دال اا عةـى أو جبرميـة االعـرتاف عةى حلمةه خبرياا  أو شاهداا 
 .نـــلالف هـــذا بنقوبـــة فـــيحكم أشـــد بنقوبـــة القـــا ون عنـــه يناقـــب بفنـــل اقـــرتن أو التنـــذيب أفضـــى
 ."املوت إىل التنذيب أفضى إذا عمداا  لةقتل املقررة النقوبة وتكون
 وكـل مفـتخدم  أو عـام موظـف كـل: "أ ـه عةـى القـا ون ذات مـن( 51) املـادة و صت -10

 أخــل  ــهإ نيــث وظيفتــه عةــى اعتمــاداا  النــا  مــع القفــوة اســتنمل عامــة  خبدمــة مكةــف شــخك
 جتـاوز ال وبغرامـة سـنوات ثـالي جتـاوز ال مـدة احلبسبـ يناقـب بأبـداهنم آالماا  أادي أو بشرفهم
 ".النقوبتني هاتني بواد  أو ديناراا  وعشرين ومخفة مائتني
( 013) املـادة  صـت بـأن التهديـد  اجلـزا  قـا ون جرم فقد النصني  هذين إىل بااضافة -18
 بـنفس أو مبالـه أو بفـمنته أو بنففـه كـان أيـاا  ضـرر بـو زال شخصـاا  هـدد مـن كـل: "أن عةـى منه
 أفنـال طريـق عـن أم شـفوياا  أو كتابيـاا  التهديـد أكـان سـوا  أمره  يهمه شخك مبال أو بفمنة أو
 يـل بذلك قاصداا  املال  عةى أو الفمنة عةى أو النفس عةى االعتدا  عةى النزم الروع ي توقع
 وبغرامـة سـنتني جتـاوز ال مـدة بـاحلبس يناقـب عنـه  االمتنـاع عةـى أو بنمل القيام عةى عةيه اجملين
 كا ـــت بالقتـــل  التهديـــد كـــان فـــوذا .النقـــوبتني هـــاتني بواـــد  أو دينـــاراا  ومخفـــني مائـــة جتــاوز ال

 دينـاراا  وعشـرين ومخفـة مـائتني جتـاوز ال الـا والغرامـة سـنوات ثـالي جتـاوز ال مـدة احلـبس النقوبة
 ي ظروفهــا جبميـع  والضــر  القتـل أفنــال جتـرل سـبق مــا إىل يضـاف". النقــوبتني هـاتني إاـد  أو

 .اجلزا  قا ون من 012-021 املواد
. أعــاله إليهــا املشــار اجلــرائم بشــأن خمتةفــة قضــايا الكــويا القضــا  تنــاول فقــد وبالفنــل  -13
 واسـتنمال بالتنـذيب الشرطة وأفراد ضباط من عدداا  فيها اام قضية القضايا  هذه أهم بني ومن

 أد  ممـا القضـايا إاـد  ي االعـرتاف عةى حلمةه عةيه اجملين قبل اق وجه بدون واحل ز القفوة
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ـــالطننني التمييـــز حمكمـــة مـــن باتـــاا  اكمـــاا  بصـــدور القضـــية ا تهـــت وإذ  . وفاتـــه إىل  اـــا املقـــدمني ب
 وأفـراد الضـباط هؤال  بودا ة 8103ازيران/يو يه  01 بتاريخ 8/اجلزائية 8108 لفنة 152 رقم

 الــا األفنــال أن تــر  احملكمــة هــذه كا ــت ملــا: " ــهأ إىل اكمهــا ي احملكمــة وأشــارت. الشــرطة
 ي واقــه املد يــة اا فــان حلقــوظ ا تهاكــاا  اجلــرائم أخطــر مــن هــي والثــاين األول املتهمــان ارتكبهــا
 واملهينـة الالإ فـا ية باملنامةـة األفنـال تةـك اتفـمت فقـد واياتـه  وسالمته أمنه متس والا احلياة 
 الفـوي اا فان به يتحةى أن تب وما والدينية  واحلضارية  فا يةاا القيم كافة مع تتناى والا
 ".بنيداا  مد  البشاعة ومن أشدها القفوة ومن أرذله الفحة من وبةغت
 أعــدت قــد كا ــت النــدل  بــوزارة التشــرينات وتطــوير ملراجنــة الدائمــة الة نــة أن يُــذكر -12

 بشــأن الــوارد التنريــف مــع أكثــر تقــار ي مبــا اجلــزا  قــا ون مــن( 53) املــادة  ــك لتنــديل مشــروعاا 
 .إليها املشار التنذيب مناهضة اتفاقية من( 0) املادة من ي التنذيب جرمية
 بتنــديل 0111 لفــنة 30 رقــم القــا ون مــن 53 املــادة  ــك اســتبدال التنــديل وتضــمن -15
 :اآلي بالنك إليه  املشار 0111 لفنة 01 رقم القا ون أاكام بنض

 آالف مخفة عةى تزيد ال وبغرامة سنوات مخس جتاوز ال مدة باحلبس يناقب" 
 أو عــــام موظــــف كــــل النقــــوبتني  هــــاتني إاــــد  أو دينــــار ألــــف عــــن تقــــل وال دينــــار

 بنففه قام الرمسية بصفته يتصرف آخر شخك أي أو عامة خبدمة مكةف أو مفتخدم
 مـــن أي أو بشــخك عقةيــا أو  ففــيا أو بـــد يا أملــا أو أذ  بواــداي عــريه بتحــريض أو

 اادال  أو جرميــة بارتكــا  االعــرتاف عةــى حلمةــه تروينــه أو تنذيبــه بقصــد أســرته أفــراد
 .شأهنا ي منةومات أو بأقوال

 عةيــه ووافــق الفنـل ارتكــا  اضــر خمـتك مفــؤول كــل النقوبـة بــذات ويناقـب 
 .مننه سةطة له كا ت مىت عنه سكت أو

 عشـرة عةـى تزيـد ال رامـةوبغ سـنوات سـبع جتـاوز ال مـدة احلـبس النقوبة وتكون 
 الفنـل كـان إذا النقـوبتني هاتني بواد  أو دينار آالف ثالثة عن تقل وال دينار آالف
 . وعه أو سببه كان أيا األشخاا بني التمييز عةى يقوم الفابقتني الفقرتني ي املبني

 فيناقـب أشـد  بنقوبة القا ون عةيه يناقب بفنل اقرتن أو التنذيب أفضى وإذا 
 القتـــل بنقوبـــة املـــتهم فيناقـــب املـــوت إىل التنـــذيب أفضـــى وإذا األشـــد  بالنقوبـــة ماملـــته
 ".الفنل هذا بنقوبة فيحكم. النمد

 التجررررام بشررر نارررر  المالحظرررات الخلاايررررة  07الررروامدة لرررري الةقررر ة  المالحظرررة  
 با شخاص

 واريــــب باألشــــخاا االجتــــار مكافحــــة بشــــأن 8103 لفــــنة 10 رقــــم القــــا ون صــــدر -11
 املتحـدة األمـم بروتوكـول عرار عةى 8103 يفان/أبريل  01 من اعتباراا  به النمل وبدأ ريناملهاج
 األمـــم التفاقيـــة املكمـــل 8111 لنــام واألطفـــال النفـــا  وخباصـــة باألشــخاا االجتـــار وقمـــع ملنــع
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 ي بـــه مرســـوماا  وصـــدر الكويـــت دولـــة عةيـــه صـــادقت الـــا الوطنيـــة عـــرب املنتمـــة لة رميـــة املتحـــدة
 ي االســتغالل تشــمل االســتغالل  مــن خمتةفــة صــوراا  اجلرميــة اــذه القــا ون أورد وقــد .8111 عــام
 واالســرتقاظ قفــراا  ايدمــة أو والفــخرة اجلنفــي االســتغالل أشــكال مــن شــكل أي أو الغــري دعــارة

 حلمايــة آليــة  صوصــه بــني مــن القــا ون تضــمن وقــد. األعضــا  و ــزع بــالرظ الشــبيهة واملمارســات
 اجلهـــات إىل الضـــحية إاالـــة عةـــى القـــا ون هـــذا مـــن( 08) املـــادة فنصـــت. ةاجلرميـــ هـــذه ضـــحايا
 مراكـز بأاـد الضـحية إيداع أو الالزمني  والرعاية النالج لتةقي االجتماعية الرعاية دور أو الطبية
 أو جبنفـيته يتبنهـا الـا الدولة إىل إعادته يتم اىت الغرض اذا الدولة ختصصها الا املؤقتة اايوا 
 بو شـا  الفـابقة األاكـام عةـى النـزول بالفنـل مت وقـد. اجلرميـة ارتكـا  وقـت فيهـا يقـيم انك الا
 قرار صدر فقد. منها املنزلية ايصوا وجه وعةى الوافدة النمالة من حتديداا  الضحايا ايوا  مقراا 
 حتـت يكـون الوافـدة النمالـة ايـوا  مؤقـت مقـر ختصـيك عةى باملوافقة( 158) رقم الوزرا  جمةس
 االجتماعيــة الشــؤون وزارة يتبــع مكتبــاا  يضــم أن عةــى الداخةيــة بــوزارة املنزليــة النمالــة إدارة إشــراف
 الصــحة وزارة يتبــع آخــر ومكتبــاا  املختةفــة احلــاالت عةــى االجتمــاعي البحــث إجــرا  يتــوىل والنمــل
 . إيوائهم قرار اختاذ قبل لةضحايا الطم الفحك إجرا  يتوىل
ــــااثني مــــن عــــدداا  املــــأو  هــــذا ويتضــــمن -11  اــــىت أو النففــــيني أو االجتمــــاعيني ســــوا  الب

 األمـاكن واـىت لةنمـال واسـرتااة ومطنـم  ـوم عـرف وبه. حتديداا  الصحية الرعاية لتوفري القا و يني
 وايـــدمات الغذائيـــة الوجبـــات وتـــوفر. الالزمـــة احلراســـة وهـــي النناصـــر أهـــم إىل إضـــافةا  الرتفيهيـــة
 .النالجية

 إشراف حتت  زيل 111 لندد يتفع الذي الوافدة لةنمالة الدائم اايوا  كزمر  إ شا  ومت -12
 :اآلي اجلدول عرض ميكن املأو  ي النمالة اركة ولبيان. والنمل االجتماعية الشؤون وزارة

كرررانون   0 اررر  الةلررر ة خرررال  الوالررر ة للعمالرررة اإلنرررواء بم كرررز اللحقرررت اللررري العمالرررة جررر   
 4402كانون ا   /دنسمب   20 إلى الثاني/ننان 

 التاريخ

 اجلنفية
 ااندية

 اجلنفية
 الفةيبينية

 اجلنفية
 ثيوبيةاا

 اجلنفية
 النيبالية

 اجلنفية
 الفريال كية

 اجلنفية
 الصينية

  اجلنفية
  دو يفيةاا

 مدعشقر
 أوعندا

  لكل جماليإ
 الجنسيات

 اىت 0/0/8103 من
30/3/8103 

 074 صفر صفر صفر 053 88 5 815 85

 اىت 0/2/8103 من
31/1/8103  

 0٩6 صفر صفر صفر 011 31 1 811 38

 اىت 0/1/8103 من
30/1/8103  

 546 08 صفر صفر 13 082 03 851 82

 0/01/8103 من
  30/08/8103 اىت

 0٩8 82 صفر صفر 051 صفر 8 305 صفر

 لكل اإلجمالي
  الجنسية

 0٩74 26 صة  صة  502 076 47 0042 85
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 هبــذه املرتبطــة اجلنائيــة القضــايا اــول بيا ــات قاعــدة ا شــا  االيــاا  اجلهــود قتنفــي ويــتم -11
 التقـــدم ن ـــم التفـــةيم مـــع اجلديـــد  بالقـــا ون احلاصـــل التطـــور ليواكـــب املختةفـــة بتروفهـــا اجلرميـــة
 .القاعدة هذه مثل ا شا  مضاعفاا  جهداا  إىل حيتاج مما لةحدود النابرة اجلرمية اذه احلاصل

 العمرا  أ ضرا  بش نا  المالحظات الخلااية  08لوامدة لي الةق ة ا المالحظة  
 ا جان  المنزليي 

 الكةالرررة نظررام  

 اســـتخدام تنتـــيم ســـياظ ي( الكفالـــة بنتـــام) ينـــرف مـــا أن عةـــى الكويـــت دولـــة تؤكـــد -21
 شـارةاا أو ذكـره يرد ه املصطةز هذا أن بل  الوطنية التشرينات ي مرجنية له يوجد ال النمالة 
 .التشرينات تةك من أي ي إليه
  صــفته كا ــت أيــا والنامــل النمــل صــااب بــني القا و يــة النالقــة أن الدولــة تؤكــد كمــا -20

 ي النامـل ويتمتـع  النـاه ي املتقدمـة القا و يـة النتم مبختةف ذلك ي أسوة النمل عقد حيكمها
 .ذلك ي كفالة إىل احلاجة دون وارية كامةة بأهةية لةنقد وإبرامه النمل  وع اختيار
 الدستور رسخه مبدأ فهذا  وتنقةه اركته ي النامل عةى قيود أي النمل عقد يرتب الو  -28
 اا فــان بشــخك لصــيقة وثيقــة واعتــربه النامــل ســفر جــواز ا ــز القضــا  اتــر أساســه وعةــى
 .منها جتريده توز ال
 الدولـة جهود إىل فبااضافة مل الن أصحا  بني النامةة األيدي ا تقال ارية شأن وي -23

 لصــااب باال تقــال لــه الفــماا ي وتنفــفه النمــل صــااب تفــةط مــن النامــل حلمايــة الفــابقة
 الـا النامةـة لةقـو  النامـة اايلـة بشـأن 011 رقم القا ون 8103 عام ي صدر فقد آخر  عمل
 االختصـاا اـا يننقد من وهي والنفطي األهةي القطاعني ي النامةة القو  عةى ااشراف تتوىل
 .النمل أصحا  بني واال تقال النمالة باستقدام منفردة

 المنزلية  العمالة ا جان  العما  حقوق احل ام تكةل اللي لللش نعات بالنسبة  

 املنـزيل  والنامل النمل صااب بني القا و ية النالقة ينتم الذي التشريني الغطا  يتمثل -22
 1/8101 رقــم القــا ون ي املشــرع أن عةمــا. 0118 لفــنة 21 قــمر  بقــا ون املرســوم أاكــام ي

 5 املــادة أوجبــت ايـث النقــد طـري بــني النالقـة تنتــيم يغفـل ه األهةــي القطـاع ي النمــل بشـأن
 النمـــــل صـــــااب بـــــني النمـــــل عالقـــــة قواعـــــد بتنتـــــيم قـــــرارا املخـــــتك الـــــوزير يصـــــدر بـــــان منـــــه

 .املنزيل والنامل

 ايــــــدم تشــــــغيل مكاتــــــب تنتــــــيم شــــــأن ي 0118 فــــــنةل 21 رقــــــم بقــــــا ون فاملرســــــوم -25
 يـــنتم وهــو اقــوقهم  عةـــى واحلفــا  اســتغالام منــع إىل يهـــدف اكمهــم ي ومــن ايصوصــيني

ـــة عمـــل  الفـــيارات وســـائقي ايصوصـــيني املنـــزليني كالنمـــال النمـــل لقـــا ون اياضـــنة عـــري النمال
 .القا ون اذا ذاا تنفي 101/18 رقم الوزاري القرار صدر كما ايصوصيني  واملزارعني
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 اســـتقدام عقـــد إعــداد مت آ فـــاا  إليــه املشـــار 21/0118 رقـــم القــا ون أاكـــام ضــو  وي -21
 ومت املنزليـة لةنمالـة( املنـزيل النامـل - املكتـب - النمـل صـااب) األطراف ثالثي جديد وتشغيل
ول/ تشـــــرين األ 0 ي بـــــه النمـــــل وبـــــد  املنزليـــــة النمالـــــة اســـــتقدام مكاتـــــب  يـــــع عةـــــى تنميمـــــه
 عةــى واالمتيــازات احلقــوظ مــن بنــدد النامــل متتــع هــو اجلديــد النقــد مييــز مــا وأهــم 8111 أكتــوبر
 : اآلي النحو
عــن وذلــك األجــر مدفوعــة شــهر ملــدة وإجــازة  األســبوع ي يــوم إجــازة ي النامــل أاقيــة 

 ؛النمل صااب لد  ينمةها سنة كل
؛لورثته شهرين إعا ة بدفع لالنم صااب يةتزم املنزيل  النامل وفاة االة وي 
؛مقابل دون لةنامل الطبية والرعاية واملأكل املفكن بتوفري النمل صااب إلزام 
؛لةكرامة مهينة أعمال ي النامل تشغيل بندم النمل صااب إلزام 
؛لألجر أدىن اداا  حتديد 
؛النمل إصابات عن التنويض 
؛اليوم ي اعاتس( 2) عةى يزيد ال مبا النمل ساعات حتديد 
؛سفره جبواز االاتفا  ي النامل أاقية 
؛بةده إىل النامل لنودة سفر تذكرة توفري 
؛النمل صااب  فقة عةى جثما ه ينقل النامل وفاة االة ي 
صــااب هبــا يكةفــه الــا ااضــافية النمــل ســاعات عــن  قــدي مقابــل ي النامــل أاقيــة 

 .النمل

 النمـــل أصـــحا  - ااقامــة لشـــؤون النامـــة اادارة ي ممثةــة - ةالداخةيـــ وزارة تةـــزم كمــا -21
 كمـــا املنـــزيل  لةنامـــل النمـــل عقـــد مـــن صـــورة إرســـال بضـــرورة املنزليـــة النمالـــة اســـتقدام ومكاتـــب
 بضــرورة املنزليــة لةنمالــة املصــدرة بالــدول الكويتيــة بنثاتنــا عةــى التنمــيم ايارجيــة وزارة مــن طةبــت
 لةبنثـة النامـل مراجنـة اني وذلك التوقيع قبل النمل عقد عةى طالعاال من املنزيل النامل متكني
 املنزيل النامل يكون أن ااجرا  هذا من الوزارة هدفت وقد الدخول  مسة عةى لةحصول الكويتية
 .فيها ينمل الا بالتروف النةم وكذلك عةيه املفروضة وااللتزامات اقوقه جبميع تام عةم عةى

 صـدر فقـد الكويـت بدولـة النامةـة املنزليـة النمالـة لفلـة احلمايـة مـن زيـدامل تـوفري ي ورعبةا  -22
 الــوزاري القــرار عةــى التنــديالت مــن النديــد أدخــل والــذي( 0028/8101) رقــم الــوزاري القــرار
 مكاتـــب) األطـــراف  يـــع بـــني النالقـــة  تـــم القـــرار ذلـــك نإ ايـــث  (101/18) عةيـــه الفـــابق

 مبـــا ااجـــرا ات مـــن جمموعـــة تضـــمن ايـــث  (النمـــل صـــحا أ - املنزليـــة النمالـــة - االســـتقدام
 املادة اددت ايث هبم  االجتار ومكافحة االستغالل من املنزلية لةنمالة الكامةة احلماية يضمن
 النديـد واشـرتطت اكمهـم ي ومـن املنزليـة النمالـة مكاتب تراخيك عةى احلصول شروط األوىل
 :ومنها الشروط من



CCPR/C/KWT/3 

GE.14-23802 34 

 النامــة واايلــات املؤسفـات أو الدولــة مـوظفي مــن كالرتخـي طالــب يكـون أال -0 
 ال رأمسااـا ي  صـيب املننويـة األشـخاا أاـد أو لةدولـة يكـون الـا الشـركات أو اا التابنة
 (.ي املائة 51) عن يقل

( 81 111) مببةـع البنـوك أاـد مـن ضـمان خطـا  الرتخيك طالب يقدم أن -8 
 الرتخــيك هــذا مــدة طــوال ســارياا  ويتــل الداخةيــة وزارة لصــاح( كويتيــاا  دينــاراا  ألــف عشــرين)

 .تالية سنة وملدة

 النشــاط هــذا ادارة الغــري توكيــل أو  قةــه تــوز وال شخصــي الرتخــيك هــذا إن -3 
 .له الصادر بوفاة وينتهي

  اقاضررراة المنزليررة الخ اررة لرري العرراالي  اعاالررة إسرراءة حررالت لرري برراللحقيق نلعلررق ليمررا  
 ا تكبيها

 الالزمـــة الضـــما ات حتقيـــق شـــأهنا مـــن الـــا ااجـــرا ات  يـــع اختـــاذ عةـــى ولـــةالد حتـــرا -21
 عـدد خـالل مـن االسـتغالل  مـن الفلـة اـذه يايـة املنزلية لةنمالة تقدميها الواجب احلقوظ وكفالة
 اـذه التمييـز أشـكال مـن شـكل أي مكافحـة إىل النهايـة ي تـؤدي الا وايطوات ااجرا ات من

 :التايل نحوال عةى وذلك الفلة 

مهمـــة الختصاصـــااا  وفقـــاا  إليهـــا اســـند الـــا املنزليـــة النمالـــة إدارة الداخةيـــة وزارة أ شـــأت 
 املكاتـب هـذه خمالفة عدم من لةتأكد دورية  بصفة النمالة استقدام مكاتب عةى التفتية
 ايصوصــيني ايــدم تشــغيل مكاتــب تنتــيم شــأن ي( 21/0118) رقــم القــا ون ألاكــام
  8101 لفـــنة 0028 رقـــم الـــوزاري القـــرار وكـــذلك التنفيذيـــة والئحتـــه مهـــماك ي ومـــن
 مكاتـب ضـد املخالفـات مـن الكثـري بتحريـر إليهـا املشـار اادارة قامـت فقـد لذلك و تي ة

 عــدد بةــع ايــث بشــأهنا  الــالزم الختــاذ لةتحقيقــات النامــة اادارة إىل وإاالتهــا االســتقدام
 مت فقـد املكاتـب  هـذه لنمـل الـوزارة ملتابنة تي ةو  مكتب( 0831) اا املرخك املكاتب
 عـــدد إ ـــايل اآلن وأصـــبز الــوزاري القـــرار ملخالفتهـــا مكتبــاا ( 211) لنـــدد الرتخـــيك إلغــا 

 ؛مكتباا ( 311) النشاط تزاول الا املكاتب
دفـع عـدم مثـل النمـل  أصـحا  ضـد املنزليـة النمالة شكاو  اادارة هذه تفتقبل كما 

 مـن والـا الالزمـة ااجـرا ات واختـاذ صـحتها مـن بالتأكـد وتقـوم إليهم ةوااسا  الرواتب
 شـكاو  السـتقبال شنبة ختصيك مت وقد اعتباره  ورد النامل مفتحقات ضمان شأهنا

 املنزليــة النامةــة توجــه املشــكةة اــل تنــذر وإذا الوديــة بــالطرظ مشــاكةهم واــل الفــفارات
 ؛كويتيةال احملاكم أمام قضية برفع الففارة مبناو ة

الوافـدة النمالـة - التقريـر هـذا ي سـابقاا  املبني - الدائم الوافدة النمالة إيوا  مركز ويفتقبل 
 ميكـن) .شـكاو  النمـل أصحا  وبني بينهم تكون الذين هؤال  سيما ال أساسية  بصفة
 ؛(باألشخاا االجتار بند حتت املوجود اايوا  مركز جدول إىل الرجوع
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مــن عــدد ورود بنــد النمالــة  ضــد املقدمــة التغيــب بالعــات صــحة عةــى الدولــة وحتــرا 
 اســتالم عةــى التأكيــد عةــى حتــرا كمــا البالعــات  هــذه كيديــة مــن والتأكــد الشــكاو 
 015 رقــــم لةقــــرار إعمــــاالا  وذلــــك بــــالده  إىل ســــفره قبــــل املاليــــة اقوقــــه كــــل النامــــل
 والنقوبـات مـلالن صـااب هبـا يتقـدم الـا التغيب بالعات ضوابط بشأن 8112 لفنة
 ؛املخالف النمل صااب عةى توقع الا

( 8212)ـ بــ 8108 لةنــام املنزليــة النمالــة ادارة املقدمــة الشــكاو  عــدد اصــر مت وقــد
 ؛(0182) عدد منها أجنز وقد شكو  

الوزاريـة والقـرارات بـالقوا ني النمالـة نقـوظ املننية الدولية املنتمات من النديد وأشادت 
 مــن تــوفره ملـا  تــراا  الكويــت بدولـة املنزليــة النمالــة عةـى تطبــق الــا املواـدة النمــل وعقـود
 .الفلة لتةك ياية

 الحلجاز بش نا  المالحظات الخلااية  0٩الوامدة لي الةق ة  المالحظة  
 احلريــــــة كفةتـــــا الةتـــــني الكــــــويا الدســـــتور مـــــن( 30و 31) املــــــادتني  ـــــك إىل اســـــتناداا  -11

 اريتـه تقييـد أو إقامتـه حتديـد أو تفتيشـه أو ابفـه أو إ فان عةى ضالقب جواز وعدم الشخصية
 بتنـديل 8108 لفـنة( 3) رقـم القـا ون صـدر فقـد القا ون  أاكام وفق إال التنقل أو ااقامة ي

ــــــم القــــــا ون أاكــــــام بنــــــض  واحملاكمــــــات ااجــــــرا ات قــــــا ون بوصــــــدار 0111 لفــــــنة( 01) رق
 متضــمنا. والفياســية املد يـة بــاحلقوظ ايـاا النهــد مــن( 1) املـادة ي ورد مــا مـع متوافقــاا  اجلزائيـة
 :اآلتية األاكام

ســاعة  وأربنــني مثــان عةــى تزيــد ملــدة حم ــوزاا  عةيــه املقبــوض يبقــى أن اــال بأيــة تــوز ال 
 ؛(11/8 م) ااتياطياا  نبفه احملقق من كتاي أمر بدون

مــن أو ااــر  مــن ملننــه ااتياطيــاا  املــتهم اــبس تفــتوجب التحقيــق مصــةحة أن رُئــي إذا 
 مـن أيـام عشرة عةى تزيد ال ملدة ااتياطياا  ابفه لةمحقق جاز التحقيق  سري ي التأثري
 ؛(11/0 م) عةيه القبض تاريخ

بت ديـــد املختصـــة احملكمـــة رئـــيس أمـــام ابفـــه قـــرار مـــن ااتياطيـــاا  احملبـــو  تتةـــم جـــواز 
 سـاعة وأربنـني مثـان جتـاوز ال مدة خالل التتةم ي الفصل احملكمة رئيس وعةى احلبس 
 ؛(11/8 م) مفبباا  القرار يكون أن تب التتةم رفض االة وي تقدميه  تاريخ من

 جتديــد ي لةنتـر - ابفــه مـدة ا تهــا  قبـل - احملكمــة رئـيس عةــى املـتهم عــرض وجـو 
 كـل ي أيـام عشـرة عةـى تزيـد ال ملـدة احلـبس  بت ديـد احملكمة رئيس ويأمر احلبس  أمر
 مــن اــال بــأي - االاتيــاطي احلــبس مــدة تزيــد ال أن عةــى ذلــك  فيهــا إليــه بيطةــ مــرة

 املـتهم اـبس أمـر يصدر وال املتهم  عةى القبض تاريخ من يوماا  أربنني عةى - األاوال
 ؛(11/3 م) أقواله مساع بند إال
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منهمـا ولكـل االبتـدائي  التحقيـق إجرا ات  يع اضور ي احلق عةيه ولةم ين لةمتهم 
 وجـب حمبوسـاا  أو عةيـه مقبوضـاا  املـتهم كان وإذا. األاوال  يع ي حماميه حبيص أن
 ؛(15/0 م) التحقيق أثنا  حماميه إاضار من املتهم متكني احملقق عةى

االتصـــال مـــن املـــتهم متكـــني - ســـةفاا  املبينـــة احل ـــز مـــدة خـــالل - الشـــرطة رجـــال عةـــى 
 ؛(مكرراا  11 م) عةيه وقع مبا يراه من إبالغ أو مبحاميه 

كتابــــةا  حيــــاط أن تــــب - ااتياطيــــاا  ابفــــه أو الشــــرطة مبنرفــــة ا ــــزه مت - مــــتهم كــــل 
 عةـى حماميـه ومقابةـة مبحـام االسـتنا ة من أيضاا  متكينه وتب ابفه  أو ا زه بأسبا 
 ؛(مكرراا  12 م) وقت أي ي ا فراد

بتبادل - األجا ب باملفاجني تتصل إ فا ية ولتروف - تفمز الكويت دولة أن كما 
 ي بزيارته يقومون أقربا  أو أسرة لةف ني يوجد ال كأن جزائية بنقوبات عةيهم احملكوم
 لـذلك طةبـا قـدم مـا إذا جنفـيتها حيمـل الـا لدولة بنقةه الكويت دولة فتفمز الكويت
 الكويـــت دولـــة مـــع مرتبطـــة جنفـــيتها حيمـــل الـــا دولتـــه وكا ـــت يدعيـــه مـــا صـــحة وتبـــني
 . عةيهم لةمحكوم يقضائ تبادل مبناهدة

 انلظررر   بشررر ناررر  المالحظرررات الخلاايرررة  44الررروامدة لررري الةقررر ة المالحظرررة   
 الل حيل

 كــان ســوا  القــا ون اــددها قا و يــة وأطــر ضــوابط حيكمــه( اابنــاد) الرتايــل إجــرا  إن -10
 مــع يـدور واألخــري. إداريـاا  أو  جنائيــة قضـية عةـى بنــا  - احملكمـة مــن اكـم بــه صـادر - قضـائياا 
 كـل مـن طةيقـاا  لـيس الرتايـل قـرار بوصـدار املختصة الفةطة فحق. وعدماا  وجوداا  النامة املصةحة

 :اآلتية باحلاالت( 01/0151) رقم األجا ب إقامة قا ون ادده بل  قيد
؛بوبناده اكمها ي احملكمة وأوصت األجنم عةى اكم إذا 

؛ لةنية ظاهرة وسيةة لألجنم يكن ه إذا 

النامــة املصــةحة تفــتدعيه األجنــم إبنــاد أن النــام واألمــن الشــرطة دوائــر ئــيسر  رأ  إذا 
 .النامة اآلدا  أو النام األمن أو

 الصـادر لألجنم كان إذا) أ ه عةى األجا ب إقامة قا ون من( 88) املادة تنك وعةيه  -18
 يقدم أن بند التصفيته مهةة أعطي  التصفية تقتضي الكويت ي مصاح بوخراجه أو بوبناده أمر

 هــذا مــن ويفــتفاد(. اشــهر ثالثــة عةــى تزيــد ال نيــث املهةــة مقــدار الداخةيــة وزيــر وحيــدد كفالــة 
 .الرتايل من احلاالت بنض استثنا  ي لةوزير تقديرية سةطة وجود النك
 بوجرا  ختتك جلنة تشكيل بشأن 8100 لفنة( 3120) رقم الوزاري القرار صدر وقد -13

. اابنــاد بــودارة لةموقــوفني اجلنفــيات خمتةــف مــن اابنــاد منتتــري اــاالت عجبميــ شــامةة دراســة
 .األشخاا من النديد ااالت و ترت عمةها الة نة وباشرت
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 البالد ع  ت حيلهم تق م الذن  المخالةي  اع الملخذة اإلج اءات  
 تتمثل ااجرا ات املتخذة بالتايل: -12

؛اآليل احلاسب ريقط عن ااااالت  يع عةى والتدقيق الفحك 
؛ساعة( 82) خالل ي ترايةه يتم الشخصية إثباتاته  يع نوزته الذي املخالف 

( 3) ملــدة مهةــة منحــه يــتم عمةــه جهــة قبــل مــن خدماتــه إهنــا  يــتم الــذي املخــالف أمــا
 أقصــاها زمنيــة مــدة إىل حيتــاج فــاألمر  اات ــازه االــة ي أمــا  مفــتحقاته اهنــا  أشــهر
 ؛البالد عن لةرتايل لت هيزه شهر

مث ومـن لـه تنريفيـة بصـمة عمـل مـن بـد ال شخصـية إثبـات حيمـل ال الـذي املخـالف أما 
 مـنهم الـبنض عةى أمنية قيود وجود وكذلك( سفر وثيقة) الستخراج بةده سفارة خماطبة

 ا ــــز مـــدة زيــــادة إىل يـــؤدي األمــــر فهـــذا  الدولــــة ي جهـــة أي قبــــل مـــن( ســــفر منـــع)
 لةتحقيقــــات النامــــة اادارة إىل إاــــالتهم أو األمنيــــة القيــــود رفــــع مــــن لةــــتمكن املخـــالف
 ؛ااقامة قا ون خمالفة قضية لتف يل

فكثـرياا   ااقامـة خمـالفي مـع تنامةهـا ي اا فـاين البنـد مراعـاة عةـى دائماا  الدولة وحترا 
 ةمبغــادر  اــم ويفــمز مقــدارها بةــع مهمــا عةــيهم املقــررة الغرامــات مــن بوعفــائهم تقــوم مــا

 القـرارات مـثالا  ذلـك ومـن  أخـر  جهـة أي موافقـة عةـى احلصول إىل احلاجة دون البالد
  8011/8112  222/8111  0123/8112  0181/8118) أرقـــــــام الوزاريـــــــة
 بااقامــة تــراخيك عةــى احلاصــةني عــري األجا ــب إخــراج قواعــد بشــأن( 0152/8100

 ااقامـة تراخيك خمالفي إعفا  مفألة تفوية تنتم والا إقامتهم تراخيك ا تهت من أو
 ؛ااقامة دفع من

احلاصــةني عــري األجا ــب إخــراج قواعــد بشــأن( 0152/8100) رقــم القــرار صــدر وقــد 
 القــرار هــذا مــن اســتفاد وقــد  إقــامتهم تــراخيك ا تهــت مــن أو بااقامــة تــراخيك عةــى
 .ااقامة قا ون خمالفي من النديد

 مبثابة تنترب الا األاكام من النديد عةى ااتو  قد مب مةه  الدولة ي القا وين فالنتام 
 املنامةـة ضـرو  مـن وعـريه التنـذيب مناهضـة اتفاقيـة إىل اال ضـمام يفرضـها الـا بااللتزامات وفا 

 .املهينة أو الالإ فا ية أو القاسيةأو النقوبة 

 الدعرراءات بشرر نارر  المالحظررات الخلاايررة  40الرروامدة لرري الةقرر ة المالحظررة   
 لممامسرررات الحلجررراز ا اكرررز  لررري الشررر  ة لررر   المحلجرررزن  بلعررر  ض علقرررةالمل

 اهينة أ  إنسانية ل  اعاالة تعذن 
 الداخةيــة  وزارة عــن متامــاا  ومفــتقةة حمايــدة قضــائية جهــة باعتبارهــا النامــة النيابــة ختــتك -15
 لةدسـتور اا طبقـ فيهـا والتحقيـق الشـكاو  من وعريها التنذيب بادعا ات املتنةقة الشكاو  بتةقي
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 قا ون وفق ااصالاية املؤسفات عةى بوشرافها التنذيب أعمال من لنمل يتنرض من ا صاف
 .القضا  تنتيم
 وبيـان وأسـاليبه األشـخاا أقـوال أخـذ لتنتـيم الشرطة ألفراد وضنت منينة قواعد هناك -11

 مراعـاة أمهيـة عةـى القواعـد تةـك وتنتمـد فـيهم  املشـتبه مـع التنامـل وكيفيـة حتكمه الا التنةيمات
 الضـما ات حتقيـق لـه يكفـل مبـا أقواله وأخذ ملقابةته عرضة يكون قد فيه مشتبه أي منامةة افن
 إىل الة ـو  وعـدم 0111 لفـنة( 01) رقم اجلزائية واحملاكمات ااجرا ات قا ون عةيها  ك الا
 .واملنةومات األدلة عةى لةحصول مشروعة عري عنف وسائل أي
 االات ـــاز أمـــاكن ي النمـــل تنتـــيم ختـــك الشـــرطة ألفـــراد منينـــة واعـــدق وضـــنت كمـــا -11

 القواعــد تةــك وتقضــي األعمــال  اــذه املنرضــني األشــخاا مــع التنامــل كيفيــة لبيــان والتوقيــف
 اســـتنمال إىل الة ـــو  وعـــدم اقـــوقهم  يـــع عةـــى احلصـــول اـــم يكفـــل مبـــا منهـــم التنامـــل بأمهيـــة
 القواعـد تةـك تقضي كما منها  حتط أو اا فا ية رامةالك مع تتناى أخر  وسائل أي أو الننف
 جتـري وأهنـا القا و يـة مبفـلولياام اضـطالعهم مـن لةتأكـد واألفـراد الضـباط عةـى ااشراف بضرورة
 أمــاكن عةــى واملــرور الفــةطة الســتنمال إســا ة أي وجــود عــدم ومــن القــا ون عةيــه  ــك ملــا وفقــاا 
 وعــدم احملت ـزين منامةــة افـن مـن والتأكــد حل ـزا إجــرا ات صـحة مـن لةتأكــد والتوقيـف احل ـز
 يقـــوم شـــخك أي ضـــد القا و يـــة ااجـــرا ات اختـــاذ عةـــى والنمـــل ضـــدهم  ا تهاكـــات أي وقـــوع
 تتضـمن أفنـال أي ممارسـة إىل ية ـأ أو منهم سةطته استنمال يفئ أو احملت زين اقوظ با تهاك
 .الفةطة استنمال إسا ة أو تنذيب
 بالبنـد ايامفـة مادتـه ي متضـمناا  جـا  0118 لفنة 81 رقم الف ون تنتيم قا ون إن -12

 أي مــن شــكو  أي الســتقبال( املفــ و ني مــن املقدمــة والطةبــات الشــكاوي ســ ل) منــه الثــامن
 لتةقـي عديـدة آليات وجود إىل بااضافة بشأهنا  القا و ية ااجرا ات اختاذ يتم عةيه  وبنا .  زيل

 ألي فـــيمكن. الفـــةطة اســـتنمال بوســـا ة تتنةـــق لأفنـــا ألي يتنـــرض شـــخك أي مـــن الشـــكاوي
 جهـة ألي تـابع شخك أي ضد شكو  بأي التقدم األفنال هذه من فنل ألي يتنرض شخك
 هبـــا الـــوزارة هـــذه أن كمـــا. األخـــر  اجلهـــات مـــن عريهـــا أو الداخةيـــة لـــوزارة التابنـــة اجلهـــات مـــن

 مــــن الشــــكاوي يتةقــــ بتفــــهيل تقــــوم وأهنــــا الشــــكاو  هــــذه مثــــل مــــع لةتنامــــل حمــــددة جهــــات
 عةـى تنمـل متخصصـة جهـة هنـاك أن كمـا هبـا  ايـاا االكـرتوين املوقـع خـالل من األشخاا

 ااجـرا ات واختـاذ الشـأن هبـذا تتنةق شكاو  أي لرصد ااعالم وسائل من ينشر ما  يع متابنة
 .بشأهنا كافةا  القا و ية
 ي لـــديها لةنـــامةني تدريبيـــة دورات بوعـــداد اجلنائيـــة لةمبااـــث النامـــة اادارة تقـــوم كمـــا -11

 - وارياتـه اقوقه - املوضوعات هبذه تثقيفهم عةى لةنمل اا فان  نقوظ املتنةقة املوضوعات
 ا تهــــاك أو خمالفــــة عةــــى ترتتــــب الــــا بالتبنيــــات وتبصــــريهم احلقــــوظ هــــذه ضــــمان عةــــى والنمــــل
 . احلقوظ هذه
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 بينهـا ومـن. أعـاله إليهـا املشـار ائماجلـر  بشـأن خمتةفـة قضـايا الكـويا القضا  تناول وفقد -011
 االســـتلناف ي االســـتلناف حمكمـــة قضـــت وقـــد كمـــا. التقريـــر هـــذا ي ســـابقاا  إليهـــا املشـــار تةـــك
 الداخةيــــــة وزارة بــــــولزام 8102 كــــــا ون الثاين/ينــــــاير  31 بتــــــاريخ 5/مــــــدين 2020/8108 رقــــــم

( ألفــاا  ومثــا ون ســبع  و  ملــة مثــان) أمريكــي دوالر 221 111 ينــادل مبةــع احملبوســني أاــد بتنــويض
 ه جــرم عـن دسـتورياا  املكفولــة األفـراد نريـات يتنةـق اــا يفـند جفـيماا  خطــأا  احملكمـة اعتربتـه عمـا
 .بالتةم وااافا  والقهر بالقمع شنوره فيه استنهض سنة ملدة هو يقرتفه

 حرررررق بشررررر ناررررر  المالحظرررررات الخلاايرررررة  44الررررروامدة لررررري الةقررررر ة المالحظرررررة   
 العسك نة الخ اة أداء ا  الضمي   السلنكا 

 وسياســتها لقوا ينهــا وفقــا لتحقيقــه تفــنى لةدولــة مشــروع اــق الــوطن عــن الــدفاع ينتــرب -010
 الت نيــــد قـــا ون ينتمـــه والـــذي املـــواطن واجبـــات مــــن واجـــب النفـــكرية ايدمـــة فـــون الداخةيـــة 

 عــن الــدفاع" أن عةــى 21 املــادة ي الكويــت دولــة دســتور  ــك ايــث  0121 لنــام 018 رقــم
 املنطةق هذا ومن. "القا ون ينتمه لةمواطنني شرف النفكرية ايدمة وأدا  مقد  واجب الوطن
 يقــع كبةــد الكويــت دولــة مصــةحة ي يصــب االزامــي فالت نيــد. الضــمريي االســتنكاف تتبــى ال

 الشـنب تأهيـل من بد ال ولذلك الفياسية  زماتاألو  االستقرار عدم عةيها يفيطر منطقة وسط
 الـــدول مـــن الكويـــت دولـــة أن إال. عـــدوان ألي والتصـــدي الـــوطن عـــن لةـــدفاع املخـــاطر ملواجهـــة
 الدولـــة  هـــدف هـــو الفـــالم" أن عةـــى الدســـتور مـــن 051 املـــادة ايـــث تـــنك لةفـــالم الداعيـــة
 احلــر  أن كمــا "الكبــري النــري الــوطن ســالمة مــن جــز  وهــي مــواطن كــل عنــق ي أما ــة والــوطن
 أمــا مبرســوم  الدفاعيــة احلــر  األمــري ينةــن" 12 املــادة ي رالدســتو   ــك كمــا فقــط دفاعيــه تكــون
 املـواطنني تـدريب إىل الت نيـد قـا ون خـالل مـن تفـنى الكويـت فدولـة "فمحرمـة اا ومية احلر 
 والنمـل التخطـيط الكويـت دولـة عةـى فةزامـا  منطقـة أي عةـى لةنـدوان ولـيس ه وم أي ملواجهة
 جتنيـــد خـــالل مـــن تواجههـــا قـــد الـــا التحـــديات مواجهـــةو  احملتمةـــة أو املتوقنـــة التهديـــدات لـــردع

 .والشبابية البشرية الطاقات

 ومناجلــــة دراســـته إعـــادة بغـــرض الت نيـــد بقـــا ون النمـــل وقـــف مت بأ ـــه بالـــذكر واجلـــدير -018
 االجتماعيــــة اجلوا ــــب يراعــــي الت نيــــد قــــا ون أن كمــــا. النمةــــي التطبيــــق أفرزهــــا الــــا الفــــةبيات
 بنـني يؤخـذ كما وايداا  ابناا  كان إن الشا  إعفا  ويتم لألسرة  النائل مإلزا يتم فال  لةم تمع
 املـواطنني مـن االسـتفادة أايا ـا يـتم أ ه إىل ااشارة من بد وال. لةمواطن الصحي الوضع االعتبار
 الكـويا اجلـية ي واجلراـى املصـابني كمناجلـة مد يـة وظـائف لشغل النةمية ختصصاام افب
 .فقط هقتالي ألعراض وليس
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 بسرب  اللمييرز بشر نا  المالحظات الخلااية  42الوامدة لي الةق ة المالحظة   
 ال ن 

 لللجنيس المسلمي  غي  أهلية لع م بالنسبة  

 أ ــه الكويتيــة اجلنفــية شــأن ي( 05/0151) رقــم بقــا ون املرســوم مــن( 2) باملــادة جــا  -013
 سـن بةـع شـخك لكـل الكويتيـة جلنفـيةا مـنز - الداخةيـة وزيـر عـرض عةـى بنا  - مبرسوم توز)

 :اآلتية الشروط فيه توافرت إذا الرشد

 عةـى متتاليـة سـنة عشـرين الكويـت ي إقامته مشروع بطريق جنل قد يكون أن -0 
 ؛عري بةد إىل منتمياا  عري كان إذا األقل عةى متتالية سنة عشر مخفة أو األقل

 ؛لةرزظ مشروع سبب له يكون أن -8 

 ؛النربية الةغة ينرف أن -3 

 ؛البالد إليها حتتاج خبدمات يقوم أن أو كفاية عةى يكون أن -2 

 وأشــهر ااســالمي الــدين اعتنــق قــد يكــون أو أصــالا  بــامليالد مفــةماا  يكــون أن -5 
 (. إسالمه

 :اآلي عةى لتنك القا ون ذات من( 5) ةاملاد جا ت مث -012

 بنـا  - مبرسـوم الكويتيـة جلنفـيةا مـنز تـوز الفـابقة املـادة أاكـام مـن استثنا " 
 :اآلتية األاوال ي الداخةية وزير عرض عةى

 .جةيةة خدمات لةبالد أد  من - أوالا  
 إذا الرشـد سـن بةـوغ اـىت فيهـا ااقامة عةى احملافى  كويتية ألم املولود - ثا ياا  

 .عنها توى أو بائناا  طالقاا  أمه طةق أو أسرياا  األجنم أبوه كان
 اـــىت فيهـــا ااقامـــة عةـــى واـــافى 0115 عـــام الكويـــت ي أقـــام مـــن - ثالثـــاا  
 ."اجلنفية مبنحه املرسوم صدور

 تـــوز وأ ـــه  فقـــط( 2) املـــادة ي ورد قـــد ااســـالم شـــرط أن  النصـــوا تةـــك مـــن يتبـــني -015
 القـــا ون  هـــذا مـــن( 8) لةمـــادة وفقـــاا  الـــدم نـــق وذلـــك ألبنائـــه جنفـــيته  قـــل املفـــةم عـــري لـــأل 
 تثبت وه جمهول أل  الكويت ي ولد إذا اجلنفية الكويتية املرأة ابن منز (3) ادةامل جتيز كذلك
 .دينه عن النتر بغض وذلك قا و اا  ألبيه  فبته

  ( ااســالم شــرط ومنهــا( )2) باملــادة جــا  مــا عةــى اســتثنا ات لتــورد( 5) املــادة وتــأي -011
 وزيـر عـرض عةـى بنـا  - الكويتيـة فـيةاجلن ميـنز جةيةـة خدمات لةبالد قدم من املثال سبيل فنةى

 .ديا ته إىل النتر دون الداخةية
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 رعبتهـا أعةنـت إذا اجلنفـية كويا من املتزوجة األجنبية املرأة لتمنز( 2) املادة تأي كما -011
 .ديا تها أو جنفيتها كا ت أياا  سنة( 05) مدة قائمة الزوجية واستمرت

 للهنر     خاصرة إليهرا الوصرو   إاكانيرة العبرادة مد   بنراء علرى المة  ضرة للقيود بالنسبة  
  البوذني   السيخ
 جلـــان واهتمـــام مبتابنـــة وحتتـــى الدوليـــة املواثيـــق كفةتهـــا الـــا والتـــدين االعتقـــاد اريـــة إن -012
  صـــوا وجـــا ت. طويةـــة فـــرتة منـــذ ااســـالمي الـــدين ثوابـــت مـــن هـــي الدوليـــة اا فـــان اقـــوظ
: أن عةـى الكويـت دولـة دسـتور مـن( 35) املادة  صت ايث ذلك  لتؤكد الكويت دول دستور

 أال عةـى املرعيـة لةنـادات طبقـاا  األديان بشنائر القيام ارية الدولة وحتمي  مطةقة االعتقاد ارية"
 ."اآلدا  يناي أو النام بالنتام ذلك خيل
  ـك ايـث متـس أو تنتهـك أن مـن منيـع بفـياج احلرية هذه أااط اجلزا  قا ون أن كما -011
 حتـت سـيقع الا اجلزائية النقوبات من سةفةة عةى اجلزا  قا ون من( 003-011) من املواد ي

 خيــل عمــالا  داخةــه ي أتــى أو دينيــة شــنائر اقامــة منــداا  مكا ــاا  د ــس أو أتةــف مــن كــل طائةتهــا
 اــدود ي عقــد الجتمــاع الواجــب بااــدو  أخــل فنــالا  أرتكــب أو الــدين اــذا الواجــب بــاالارتام
 .دينية شنائر اقامة القا ون
 ثقافـــة  شـــر جمـــال ي رائـــدة دولـــة  ففـــها تنتـــرب أهنـــا الكويـــت دولـــة بـــه تتشـــرف ممـــا إن -001

 ي تنطةـق وهـي  عنـه حتيـد ال ومنه اا  سةوكاا  الوسطية منها واختاذها  الديين واالعتدال التفامز
 الفةمي التناية عةى جبل وجمتمع  داعمة وقا و ية دستورية و صوا قول دين تناليم من ذلك
 .كافة واملذاهب األديان مع

ـــألو ال وهـــي -000  الالزمـــة القـــوا ني وســـن  التوجـــه اـــذا الداعمـــة املؤسفـــات إ شـــا  ي جهـــداا  ت
 8111 عـام ي لةوسـطية النـاملي املركـز الصـدد هذا ي فأ شأت ورعايتها  املثل هذه نماية الكفيةة
 و يـــع التطـــرف وحماربـــة الـــديين االعتـــدال  شـــر لغـــرض( 02/8111) رقـــم الـــوزاري القـــرار مبوجـــب
 .كافة واملذاهب األديان بني الفةمي والتناية التفامز قيم وتنزيز اارها  أشكال
 تةـك اشـتمةت. الغايـات هـذه حتقيـق سـبيل ي وعامليـة حمةيـة جهـود املركـز اذا كان وقد -008
 مفهــوم  شــر عةــى حتــث الــا تاملطبوعــا وإصــدار احلــوارات  وعقــد املــؤمترات إقامــة عةــى اجلهــود
 والتنصـب التطـرف أشـكال  يع ومكافحة  واملذهبية النقائدية ااثنيات بني واالعتدال التفامز
 هبــدف املختةفــة احلضــارات بــني والتواصــل التنــاون جفــور مــد عةــى والتشــ يع  واملــذهم الــديين
 اجملتمـــع ومنتمــات ولـــةالد ملؤسفــات جهـــود وجــود إىل إضـــافةا   واالعتــدال الوســـطية ثقافــة تنزيــز
 .االجتاه بنفس املدين
 يايــــة بشــــأن 8108 لفــــنة 01 رقــــم بقــــا ون املرســــوم صــــدور إىل هنــــا ااشــــارة وجتــــدر -003
 عةـى. .. التنبـري وسـائل مـن وسـيةة بـأي احلـض أو الـدعوة أو القيـام اتر والذي الوطنية الوادة
 األفكــار  شــر أو  القبةيــة أو الطائفيــة الفــن إثــارة أو  اجملتمــع فلــات مــن فلــة أي ازدرا  أو كراهيــة



CCPR/C/KWT/3 

GE.14-23802 42 

 أو   فــب أو جــنس أو ديــين مــذهب أو أصــل أو لــون أو  اعــة أو عــرظ أي تفــوظ إىل الداعيــة
 إعـادة أو بـث أو طبـع أو  شـر أو إذاعـة أو  الغـرض اذا الننف أعمال من عمل عةى التحريض

 بــث إعــادة أو بــث أو عةمفــمو  أو مرئيــة مــادة أو مطبــوع أو حمتــو  أي تــداول أو إ تــاج أو بــث
 .تقدم ما إىل يؤدي أن شأ ه من ما تتضمن كاذبة إشاعات
ـــــة كفـــــل قـــــد الكـــــويا الدســـــتور كـــــان وإذا -002 ـــــاا  مةتزمـــــة الدولـــــة فـــــون  االعتقـــــاد اري  قا و 
 النــام بالنتــام ذلــك خيــل ال أن عةــى املرعيــة لةنــادات طبقــاا  األديــان بشــنائر القيــام اريــة نمايــة
 .النامة اآلدا  أو

 الشـــرتاطات وختضـــع ببنائهـــا  ألصـــحاهبا يصـــرا أمـــاكن ي الشـــنائر هـــذه ممارســـة وتـــتم -005
 .وموافقااا الرمسية اجلهات
 مبمارســـة اـــم فيفـــمز حتديـــداا ( البوذيـــة اانـــدو   الفـــيخ ) خيـــك فيمـــا أ ـــه ويالاـــى -001

 منـــازلو  أمـــاكن ي وشـــنائرها طقوســـها تقـــيم ايـــث  تضـــييق دون كامةـــة نريـــة الدينيـــة شـــنائرهم
 عــادة عامــة أمــاكن ي تقــام الــا طقوســها طبينــة أن إىل عائــد وذلــك  هبــا خاصــة عبــادة كــدور
  الدســتور عةيهــا  ــك والــا الدولــة ي املرعيــة النامــة اآلدا  مــع تتنــاى تصــرفات عةــى تنطــوي مــا
 والــا والفياسـية املد يـة بــاحلقوظ ايـاا الـدويل النهـد اتفاقيــة تضـمنته مـا مــع يتفـق موقـف وهـو

 لةقيـود إال منتقـده أو دينـه ي اا فـان ارية إخضاع توز ال أ ه عةى( 02/3) املادة ي أكدت
 النامـة الصـحة أو النـام النتام أو النامة الفالمة حلماية ضرورية تكون والا القا ون يفرضها الا
 .األساسية وارياام اآلخرين اقوظ أو النامة اآلدا  أو

 بشرررررررر نارررررررر  المالحظررررررررات الخلاايررررررررة  40ةقرررررررر ة الرررررررروامدة لرررررررري الالمالحظررررررررة   
 اللج نف قواني 
 التففريية املذكرة وأكدت. سةف كما االعتقاد ارية كفالة من الكويا الدستور ا طةق -001
 اريـة ذلـك ويشـمل. الفـماوية وعـري منهـا الفـماوية األديـان جلميـع احلرية هذه استينا  عةى له

 هـــذا مـــن اســـتثنا ا  وحيتـــر. عـــام كأصـــل الـــرأي  دا وإبـــ الفكـــر واريـــة والنشـــر والطباعـــة الصـــحافة
 .األشخاا اريات أو الكرامة أو النامة باآلدا  املفا  شأ ه من كان إذا النشر األصل 
 والقــــا ون اجلـــزا   أو والنشــــر املطبوعـــات قــــا ون ســـوا  الوطنيــــة  القـــوا ني تضــــمنت وقـــد -002
 بنــض تــرم مــا مماثةــة   صوصــاا  ناملتضــم واملفــموع املرئــي ااعــالم بشــأن 8111 لفــنة 10 رقــم
 االسـتثنا  مع. النام والنتام النامة اآلدا  ياية با  من األخر  الديا ات وحتقري التندي صور
 أو حماضــرة أو ديــين مــذهب ي أو ديـــن ي نــث أذيــع إذا الصــور هــذه بنــض عــن املفــؤولية مــن
 البااـث  يـة افـن وثبـت ةاملثـري  األلفـا  مـن وخايل متزن هادئ بأسةو  عةمي كتا  أو مقال
 .اياا النةمي النقد إىل اجتاهه
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 الـــــدين ذلـــــك اســـــم حتديـــــد دون املــــذهب إىل ااســـــا ة عةـــــى تناقـــــب تةـــــك والنصــــوا -001
 ديــن ااســالم وكــون. اســتثنا  دون واملــذاهب األديــان جلميــع احلمايــة هــذه يتــيز ممــا املــذهب  أو

 املفــا لة عنــه املخــالف يفــتحق الكــويا  نــامال النتــام عةــى تنــدياا  ينتــرب لــه التنــرض فــون الدولــة 
 لة ا ـــب التنـــرض حيـــاول مـــن لكـــل أيضـــاا  الكويـــت دولـــة تتصـــد  النصـــوا  وبتةـــك. والنقـــا 
 .اا فان اياة من الرواـي
 دولــــة جمتمــــع وطبينــــة ظــــروف خصوصــــية عةــــى كــــذلك التأكيــــد  مبكــــان األمهيــــة ومــــن -081

 خاصــني وتقــدير ااــرتام إيــال  مــن بــذلك طيــرتب ومــا إســالمية  عربيــة أصــول مــن املنبثــق الكويــت
 االاـرتام ذات األخـر  األديـان إىل املنتمني إعطا  لةمفاواة  وإاقاقاا . وتناليمه الدين هذا لرموز

 حيققـه أن عفـى ملا لةدما  صو اا  البيان سالفة الكويت دولة تشرينات جا ت مث  ومن. والتقدير
 . عنف من ورموزها لألديان املتبادل التطاول
 مـــن الفـــرتة خـــالل الت ـــديف قـــوا ني خمالفـــة بشـــأن املفـــ ةة القضـــايا عةـــى وبـــاالطالع -080
 :اآلي تبنيا   8102آذار/مار   30 اىت 8101 عام

؛8101 عام ي قضية أية تف ل ه 
؛قضيتني س ةت 8100 عام ي 
؛بالربا ة منها اثنان قضي قضايا 3 س ةت 8108 عام ي 
؛انقضيت س ةت 8103 عام ي 
آذار/ 30 اـــــىت8102 كـــــا ون الثاين/ينـــــاير  0 مـــــن الفـــــرتة عـــــن قضـــــية أيـــــة تفـــــ ل ه 

 .8102 مار 

 الرر أ  ح نررة بشرر نارر  المالحظررات الخلاايررة  45الرروامدة لرري الةقرر ة  المالحظررة  
  اللعبي 
 الكـالم طريـق عـن واآلرا  األفكـار عـن التنبـري ي  فـاناا اريـة هي والتنبري الرأي ارية -088
 عــدم بشــرط مكفولــة احلريــة وهــذه مطةقــة  اكوميــة قيــود أو رقابــة بــدون فــين عمــل أو تابــةالك أو

 التنبـري وجمـاالت  ـوااي كـل بـدوره الكـويا الدسـتور فكفـل. الفارية الدولة وأعراف قوا ني خرظ
 حلمايــة األصــيل احلــق هــذا تنتــيم القــوا ني إىل وأوعــز. مفــبقة رقابــة أو قيــود أي دون اآلرا  عــن

 :ا تهاكها وعدم التالية املصاح
؛ومسنتهم اآلخرين اقوظ اارتام 
؛القومي األمن ياية 

النامة واألخالظ اآلدا  ياية. 
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 مرفوضـــة بتصـــرفات بويـــذائهم بـــاآلخرين إضـــراراا  ا تهاكهـــا فيشـــكل النامـــة  األخـــالظ أمـــا -083
 تـدخل ألهنـا عةنـاا  ارتكبـت مـا إذا القـا ون عةيهـا يناقـب باحليا  املخةة التصرفات إن بل أخالقيا 

 .لةقا ون وفقا جائزاا  جترميها فيصبز بالغري  املضرة التصرفات با  ي
 لةبحـث املتااـة والفبل الرأي اق( 31) لةمادة وفقا الدستور تناول آخر جا ب  ومن -082
 و شـره رأيـه عـن التنبـري اـق إ فـان ولكـل مكفولـة  النةمـي والبحـث الـرأي ارية: "بنصه النةمي

 ".القا ون يبينها الا واألوضاع لةشروط وفقا وذلك عريمها أو الكتابة أو لقولبا
 وفقــــــاا  الدســــــتور كفةهــــــا اقــــــوظ فهــــــي النةمــــــي  والبحــــــث الــــــرأي اريــــــة خيــــــك فيمــــــا -085
 اريـة املشـرع جنـل وقـد  اـدودها يبـني الـذي بالقـا ون االلتزام بشرط قيدها ولكنه( 31) لةمادة

 .الصحافة هبا تةتزم أن تب الا واحلدود الضوابط إطار ي لةمكفو  والنشر والطباعة الصحافة
 ي بنصــه اياصــة االجتماعــات ي املنةومــات تبــادل ي لألفــراد اقــاا  الدســتور أورد كمــا -081
 مــن ألاــد تــوز وال ســابق إخطـار أو اذن ااجــة دون االجتمــاع اــق لألفــراد: "أن( 22) مـادة
 مبااـــة والت منـــات واملواكـــب النامـــة واالجتماعـــات ؛اياصـــة اجتماعـــاام اضـــور األمـــن قـــوات
 ســـةيمة ووســـائةه االجتمـــاع أعـــراض تكـــون أن عةـــى القـــا ون بينهـــا الـــا واألوضـــاع لةشـــروط وفقـــا
 ".اآلدا  تناي وال

 ي عــــــام واــــــق  اياصــــــة االجتماعــــــات ي لألفــــــراد خــــــاا اــــــق هنــــــاك أن ويتضــــــز -081
 ااداري الضــبط ســةطة عةــى املشــرع واتــر  ونالقــا  تةتــزم أن بشــرط املبااــة النامــة االجتماعــات

 بشرط مبااة جنةها فقد النامة االجتماعات أما  بقا ون يقيده وه اياصة االجتماعات اضور
 أن وهـــو آخــر بقيــد النامــة االجتماعــات وقيــد النـــادي  املشــرع يصــدره الــذي بالقــا ون تةتــزم أن

 شــأ ه الكــويا الدســتور فــون وبالتــايل. اآلدا  تنــاي وال ســةيمة ووســائةه االجتمــاع أعــراض تكــون
 وفقـاا " تكون أن تب والرأي التنبري حلرية املقررة احلقوظ  يع أن قرر قد األخر   الدساتري شأن

 ".القا ون بينها الا واألوضاع لةشروط
 ي مثيــل لــه يوجــد ال بشــكل وااعــالم الصــحافة يايــة بتنزيــز الكــويا املشــرع قــام وقــد -082
 وفقـا وااعالمـي الصـحفي عـن الفـ ن عقوبـة بولغـا  وذلـك والنربية  ايةي ية ناتالتشري أعةب
 ه كمـا الصـحافة بتنتـيم املتنةـق القـا ون وهـو 8111 لفـنة( 3) رقـم والنشـر املطبوعـات لقـا ون
 املتطةبـة الشـروط مـن شـرط فقـدان أو قضـائي نكم إال واجملالت الصحف ترخيك بولغا  يفمز
 بالنفــبة الوضــع هــو وكــذلك  التنطيــل أو اايقــاف اــق النامــة الفــةطة كمتةــ فــال الرتخــيك ملــنز

 وفقـاا  ااعالميـني عةـى الف ن عقوبة تطبيق الكويا املشرع اتر فقد املرئي أو املفموع لاعالم
 تــرخيك ســحب اتــر كمــا واملرئــي املفــموع بــااعالم املتنةــق 8111 لفــنة( 10) رقــم لةقــا ون
 .الرتخيك عةى احلصول شروط من شرط فقدان أو قضائي حلكم وفقا إال احملطة
 قـــا ون قواعــد عــن خارجـــة ااعالمــي أو لةصــحفي تنفــب الـــا األفنــال كا ــت إذا أمــا -081

ــــي املفــــموع قــــا ون أو الصــــحافة  0111 لفــــنة( 01) اجلــــزا  قــــا ون بقواعــــد تتصــــل كــــأن واملرئ
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 القــا ون عةيــه يطبــق فو ــه اريــاام أو الدينيــة اآلخــرين مبنتقــدات كاملفــا  لــه املكمةــة والقــوا ني
 .الصحافة مبهنة أو التنبري نرية يتصل ال عمةه ألن فيه الواردة والنقوبات الشأن هبذا املتنةق
 مــرات عــدة األمــريي النفــو اســتخدم قــد الــبالد أمــري الفــمو صــااب أن بالــذكر واجلــدير -031
 يؤكـد هـذا أن شـك وال  املـدا ني كـل عـن النفو وتقريره األمريية الذات بفب تتنةق قضايا بشأن
 أن كما بالبالد  سةطة أعةى من عةيها والتأكيد احلريات أمهية مبد  األمري مسو إميان مد  عةى
 وعـــــري الكـــــويتيني -  ـــــينهم املفـــــاجني عةـــــى ختفيفـــــا عـــــام كـــــل ي األمـــــري لةنفـــــو ية ـــــأ مســـــوه

 بشــكل كــنول لةحريــة ســالبة بنقوبــات عةــيهم اكــم مــن لتــروف مســوه مــن مراعــاة - الكــويتيني
 القضـائية األاكـام ا يـة ميـس أن تـب ال الـذي األمريي النفو وقواعد الدستور مع يتفق منتم

 .اا املقرر واالارتام
 العيرر  تهمررة بررالب اءة ليهررا حكررم أ  النيابررة ارر  حةظررت لملهمرري  القضررانا بعرر د إحصررائية  

 ا اي نة بالذات
 تارخيه اىت 8102 8103 8108 8100 8101   البيان

      
 5 83 25 80 3 مف ةة قضايا

 - 00 01 1 0  افتت قضايا

 3 82 2 0 8   الربا ة أاكام

 جرررر ائم بررررالب اءة ليهررررا حكررررم أ  النيابررررة ارررر  حةظررررت لملهمرررري  القضررررانا بعرررر د إحصررررائية  
 (الصحالة)  النش  المطبوعات

 تارخيه اىت 8102 8103 8108 8100 8101   البيان

 885 511 355 201 111 مف ةة قضايا

 80 22 30 81 2  افتت قضايا

 008 825 312 512 511   الربا ة أاكام

  المسمو  الم ئي ج ائم  
 تارخيه اىت 8102 8103 8108 8100 8101   البيان

 50 18 11 001 001 مف ةة قضايا

 1 05 01 01 5  افتت قضايا

 01 21 033 030 20   الربا ة أاكام
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 اسرررلقاللية بشررر ناررر  المالحظرررات الخلاايرررة  46الررروامدة لررري الةقررر ة المالحظرررة   
 القضاء
 الـثالي الفـةطات أاـد باعتبـاره وتقـدير ااـرتام حمـل هـو دائماا  الكويت دولة ي القضا  -030
 القضـاة  و زاهـة القضـا   شـرف: "أ ـه عةـى  صـت الكـويا الدستور من( 018) فاملادة  بالدولة
 أي وجـود عـدم الدسـتور مـن( 013) ادةاملـ وأكـدت ."واحلريـات لةحقـوظ وضـمان املةـك أسا 
 القــا ون وأن كمــا. الندالــة ســري ي التــدخل جــواز وعــدم قضــائه ي القاضــي عةــى جلهــة ســةطان
 وي. لةنـزل قـابةيتهم عـدم وأاـوال هبم اياصة واألاكام القضاة ضما ات ويبنيا  استقالله يكفل
 الـــنك صـــياعة جـــا ت  الكويـــت دولـــة ي الفـــةطات بـــني الفصـــل ملبـــدأ الدســـتور تنـــاول ســـياظ
 التنفيذيـة - األخـر  الدولـة بفـةطات بنالقتـه املتنةقـة تةـك عن مغايرة البالد أمري بنالقة القا وين

 لةفــــةطتني الــــبالد أمــــري تــــويل عةــــى  صــــتا الدســــتور مــــن( 58)و( 50) فاملادتــــان - والتشــــرينية
. لةدسـتور وفقـاا  - الربملـان - األمـة وجمةـس والـوزرا  الوزرا  جمةس من كل مع والتشرينية التنفيذية

 اـــدود ي األمــري باســـم القضــائية الفـــةطة احملــاكم تـــويل عةــى منـــه( 53) املــادة ي  ـــك اــني ي
 .الدستور
 83 رقـــــم بالقـــــا ون املرســـــوم وصـــــدر أعةـــــى  جمةـــــس لةقضـــــا  يكـــــون لةدســـــتور  ووفقـــــاا  -038
 القضـا  شؤون ةىع املهيمن ف نةه. اجملةس هذا أاكام ينتم القضا  تنتيم بشأن 0111 لفنة
 اختصــاا اجملةــس هــذا إىل األخــري القــا ون فأســند. االســتقاللية ملبــدأ تكريفــاا  الكويــت دولــة ي

 هبـم املتنةقـة املفـائل ي رأيـه وإبـدا  و ـدهبم و قةهـم وتـرقيتهم النامـة النيابـة وأعضـا  القضاة تنيني
 صــالايات أو دور أي سلةم ةــ القــا ون هــذا تنــل ه أ ــه ويالاــى. شــأهنا ي يــراه مــا واقــرتاا
 القضــاة مــن اجملةـس تشــكيل ورعـم. النامــة النيابـة أو احملــاكم أمـام القضــايا سـري ي التــدخل بشـأن

 التصـويت عمةيـة ي يشـرتك ال األخـري أن إالا  النـدل  وزارة ووكيـل النـام والنائـب درجاام باختالف
 اـا األخـري اضـور أو تماعاتـهاج النـدل وزيـر دعـوة اجملةـس صـالاية وأن كمـا. اجملةس قرارات عةى
 قـرارات عةـى التصـويت ي أيضـاا  األخـري اشـرتاك دون مـن يكـون األمهية  ذات املفائل بنض لنرض
 بـا  مـن إالا  أساسـاا  الكـويا لةقضـا  بالنفـبة النـدل وزارة ووكيـل النـدل وزير دور كان وما. اجملةس
 هنـاك يكـون أن دون األخـر  لدولةا جبهات القضا  تربط فنالة وسيةة ووجود القضا  عمل تفهيل
 أو إداريـــة تبنيـــة فهيالتبنيـــة  بشـــأن يثـــار مـــا أمـــا. و زاهتـــه القضـــا  الســـتقاللية دعمـــاا  مباشـــر اتصـــال
 اســـــتقالليته بكامـــــل الكـــــويا القضـــــا  يتمتـــــع مث ومـــــن فنيـــــة  تبنيـــــة هنـــــاك تكـــــون أن دون تنتيميـــــة

 .الندل وزارة فيها مبا وطنية جهة أية من تدخل دومنا الفنية وصالاياته
 وإجنــاز الندالــة ســري افــن لضــمان أعمــاام عةــى دوري تفتــية اجــرا  القضــاة وخيضــع -033

. وكفـــا ة خـــربة ذوي قضـــاة مـــن املشـــكةة القضـــائي التفتـــية إدارة ااجـــرا  هـــذا ويتـــوىل القضـــايا 
 خيضــــــع أن ميكـــــن لةقــــــا ون  وفقـــــاا  املطةــــــو  التقـــــدير عةــــــى القاضـــــي اصــــــول عـــــدم اـــــال وي

 .اتاجلزا  لبنض
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 بــني ثنائيــة اتفاقيــات فتوجــد الكويــت  دولــة ي األجا ــب القضــاة بتنيــني يتنةــق فيمــا أمــا -032
 وفـق القضاة و د  التناقد فيتم. القضائي التناون جمال ي حتديداا  األخر  والدول الكويت دولة
 ودينـــ كـــي الثنائيـــة االتفاقيـــات هـــذه عةـــى بنـــا ا  النـــد  مـــدة حتديـــد ويـــأي. االتفـــاظ ذلـــك قواعـــد
 ســةطات بتقــدير رســالته أد  أن بنــد عمةــه الســتكمال لــه ناجــة تكــون الــا بــالده إىل القاضــي
 .األخر  الدولة

 أشرررخاص بشررر ناررر  المالحظرررات الخلاايرررة  47الررروامدة لررري الةقررر ة المالحظرررة   
 عسك نة احاكم قبل ا  ا اني 
 حمت ـزون اصـاا أشخ يوجـد وال تارخيـه  اـىت الكويـت دولـة ي عفـكرية حمـاكم تشـكل ه -035
 . بالتوصية املبنيا  الوصف افب احلايل الوقت ي

 ا لرر اد حررق بشرر نارر  المالحظررات الخلاايررة  48الرروامدة لرري الةقرر ة المالحظررة   
 السلمي اللجم ع ح نة لي

 االجتماعـات ي احلـق لألفـراد الكـويا الدسـتور كفل فقد النهد من 80 لةمادة إعماالا  -031
 أن عةـى  القـا ون بينهـا الا واألوضاع لةشروط وفقاا  وذلك والت منات بواملواك والنامة اياصة
 .اآلدا  تناي وال سةمية االجتماعات تةك أعراض تكون

 والت منـات النامـة االجتماعـات شـأن ي( 15/0111) رقـم بقا ون املرسوم جا  كما -031
 :منها  منينة لضوابط وفقاا  واملتاهرات واملواكب الت منات هذه عقد لنمةية منتماا 

 احلصــول إليــه الــدعوة أو عنــه ااعــالن أو عــام اجتمــاع لنقــد يشــرتط -0 
 أيــام خبمفــة االجتمــاع هــذا لنقــد احملــدد املوعــد قبــل املختصــة اجلهــة مــن تــرخيك عةــى
 .األقل عةى

 مـن الـتتةم لـه جـاز طةبـه رفـض ومت تـرخيك بطةـب شخك تقدم إذا -8 
 .الداخةية وزير إىل ذلك

 ســالا حيمــل وهــو عــام اجتمــاع ي يشــرتك أن شــخك يأل تــوز ال -3 
 .يةه ي له مرخصاا  كان ولو( والبيضا  النارية األسةحة أ واع  يع ذلك ويشمل)

 عةــى احملافتــة مهمتهــا  تــام جلنــة عــام اجتمــاع لكــل يكــون أن تــب -2 
 النتــام أو لةــدين خمــالف فنــل أو قــول كــل ومنــع االجتمــاع  مــن الغــرض وعةــى القــوا ني

 لة نــة كمــا األمــر  لــزم إذا الشــرطة برجــال االســتنا ة اــق واــا النامــة  اآلدا  أو نــامال
 .االجتماع فض اق
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 التمتـــــع لةكافــــة تكفـــــل الكويــــت دولــــة ي هبـــــا املنمــــول القــــوا ني أن ذلـــــك مــــن يتبــــنيو  -032
 الــا الضــوابط وفــق واملتــاهرات واملواكــب والنامــة اياصــة االجتماعــات عقــد ي الكامــل نقهــم
 ؛القا ون دهااد

 ي 8111أيار/مــايو  0 بتــاريخ املننقــدة جبةفــتها الدســتورية احملكمــة اكــم صــدر وقــد -031
 :باآلي( 0/8115) رقم الدعو 

 رقــــــــــم بقــــــــــا ون املرســــــــــوم مــــــــــن( 2  0) املــــــــــادتني دســــــــــتورية بنــــــــــدم -0 
 ؛والت منات النامة االجتماعات شأن ي( 15/0111)

  00  01  1  2  1  5  3  8) املـــــواد  صـــــوا دســـــتورية بنـــــدم -8 
 تةـك تضـمنته فيمـا وذلـك إليـه  املشـار بقـا ون املرسـوم من( 81  01  02  01  01

 .النام باالجتماع متنةقاا  النصوا

 ا حرررزاب بشررر ناررر  المالحظرررات الخلاايرررة  4٩الررروامدة لررري الةقررر ة المالحظرررة   
 السياسية

 توجـــد بأ ـــه عةمـــا. الفياســـية األاـــزا  إشـــهار وتنتـــيم وجـــود الكـــويا الدســـتور مينـــع ه -021
 قبيـل مـن اعتبارهـا ميكـن والـا ولوجيـةييداا ملنتقـدااا وفقـاا  مصـنفة جمـاميع الكـويا الربملـان داخل

 تنتـيم أو إطـار إتاد اول تصورات اعداد جمتمني  قا  مؤخراا  يدور كما الفياسية  األازا 
 .مفتقبال األازا  هذه لنمل رمسي

 العالقرة تجر نم بشر نا  المالحظات الخلااية  24لةق ة الوامدة لي ا المالحظة  
 اآلخ  بالجنس  اللشب   الجنس نةس ا  البالغي  بي  بالل اضي الجنسية
 أاكـام إىل اسـتنكارهو  رفضه يتفا د اجلنس  فس من أفراد بني اجلنفية النالقة جترل إن -020
 وهـو. بيا ـه سـةف كمـا الكويـت ولـةد ي لةتشـريع الرئيفـي املصـدر باعتبارها ااسالمية  الشرينة
 ملــا اآلخــر بــاجلنس التشــبه عةــى أيضــاا  ينطبــق وهــذا صــريز  بشــكل اا فــا ية الفطــرة ينــاي فنــل
 النــام النتـام تشــكل الـا واالجتماعيــة الرتبويـة واألعــراف واجملتمـع الفــرد ي سـةبية آثــار مـن لـذلك
 .الدولة ي النامة واآلدا 
 املمارســة ايــث مــن اجلــرم وقــوع اــاالت ي إال تــتم ال فهــي االعتقــاالت  خبصــوا أمــا -028
 ااجـرا ات وفـق احملاكمـة وتتم االجتماعي  والنتام القا ون ملخالفته النامة األماكن ي التشبه أو

 .بذلك اياصة القا و ية
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 ا قليرررات بشررر ناررر  المالحظرررات الخلاايرررة  20الررروامدة لررري الةقررر ة المالحظرررة   
 ونة اللغ  ال ننية الع قية
 وإقــامتهم  لنمةهــم املنتمــة والقــوا ني لةدســتور وفقــاا  وواجبــات اقــوظ األجا ــب لةرعايــا -023
 مبــا اجلميــع عةــى االعتــدا  تــرم فالقــا ون لــذلك. االجتمــاعي األمــن ســياظ ي تــأي احلمايــة وهــذه
 تااجـــرا ا اختـــاذ يـــتم عةـــيهم االعتـــدا  االـــة وي. الكويـــت دولـــة ي املقيمـــة الـــدول رعايـــا فـــيهم

 اـق فـون كـذلك . الوطنيـة الواـدة قا ون مبوجب احلماية بشأن سةف ما ذلك ويشمل اجلزائية 
 .األاوال  يع ي ام متاا التقاضي
 أو املنتقــد ســوا  احلريــات مــن واســع جمــال األخــر  الــدول لرعايــا فــون آخــر  جا ــب مــن -022
 البيـان سـالفة الدسـتور مـن( 35) املـادة ي جـا  كمـا الدولـة قـوا ني مـع يتفـق مبـا الثقافـة أو الرأي
 أدىن دون لغـتهم واسـتخدام هبـم اياصـة الوطنيـة الثقافيـة واملشـاركات الـرأي عـن التنبري ايث من
 التنةــيم ي احلــق عةــى أيضــاا  ينطبــق وهــذا هبــم  خاصــة مــدار  ي لغــتهم لتنةــيم بااضــافة جتــرل
ـــاا ( 018551) الطـــال  وعـــدد( 501) اياصـــة املـــدار  عـــدد يبةـــع ايـــث ـــتم وطالبـــة  طالب  وي
 .التنةيمية الدول تةك أل تمة وفقاا  فيها التدريس

 العهرر  نشرر  بشرر نارر  المالحظررات الخلاايررة  24الرروامدة لرري الةقرر ة المالحظررة   
 الصلة ذات الخلااية  المالحظات  ال د د  اللقامن 
 والفياســية  ةاملد يــ بــاحلقوظ ايــاا الــدويل النهــد تقــارير  شــر مت قــد بأ ــه التأكيــد  ــود -025
 إىل ايارجيــة بــوزارة ايــاا االلكــرتوين املوقــع عةــى اا فــان نقــوظ الصــةة ذات التقــارير وكــذلك
 .الدورية التقارير مناقشة وبند وأثنا  قبل الكويتية الصحافة قبل من تغطيته يتم ما جا ب

 توصريات تنةيذ بش نا  المالحظات الخلااية  22الوامدة لي الةق ة  المالحظة  
  45  0٩  ،08 الةق ات لي الوامدة اللجنة

 08 الةق ة لي الوامدة اللوصية  
 ر  أو صـااب عةـى يطةـق اصـطالا هـو إمنـا عةيه  يطةق كما  تاماا  ليس الكفيل إن -021
 طـرفني بـني عالقـة هـي األهةـي القطـاع ي أو احلكومـة ي سـوا  عمـل عالقـة أيـة أن ذلك النمل 
 .منهما أياا  بدون النالقة هذه قيام يتصور وال  النمل صااب أو ور  النامل مها

ـــة أن  وضـــز كمـــا -021  املهـــاجرين اقـــوظ ااـــرتام تكفـــل الـــا ااجـــرا ات جبميـــع تقـــوم الدول
 ي كمـا اكمهـم ي ومـن ايصوصيني ايدم تشغيل مكاتب تنتيم من بداية املنازل ي النامةني
 قواعـــــد بتنتـــــيم (101/8101) رقـــــم الـــــوزاري القـــــرار واـــــىت( 21/18) رقـــــم القـــــا ون مرســـــوم

 التشـرينات وهذه اكمهم ي ومن ايصوصيني ايدم مكاتب تراخيك عةى احلصول وإجرا ات
 .املنازل ي النامةني املهاجرين اقوظ باارتام كفيةة
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 وتقـوم والقـوا ني لةتشـرينات النمـل أصـحا  ااـرتام فنةيـاا  ترصـد آلية إ شا  خيك وفيما -022
 إدارة وهــي ذلــك ملتابنــة كامةــة إدارة الدولــة أ شــأت فقــد وتناقبــه  ينتهكهــا مــن عــن بتحقيقــات
 ايــث النمــل  أصــحا  جتــاه املنزليــة النمالــة شــكاو  اســتقبال عةــى تنمــل والــا املنزليــة النمالــة
 الوديــة  بــالطرظ اةهــا وحماولــة الشــكاو  تةــك بشــأن منهــم والتحقيــق الكفــال  باســتدعا  تقــوم
 بنــد عامــة إدارة وجنةتهــا اا ــرة مبااــث إدارة اختصــاا عبتوســي الدولــة قامــت ذلــك عــن فضــال
 .لةه رة النامة لادارة تابنة صغرية إدارة كا ت أن

 رقــم القــا ون مبوجــب األهةــي القطــاعي  النمــل لقــا ون حتديثــه عنــد املشــرع اــرا كمــا -021
 وبشــكل - النامةــة القــو  شــؤون تنتــيم تتــوىل عامــة هيلــة إ شــا  عةــى الــنك عةــى( 1/8101)

 ليــتم ايــاا القطــاع ي وتشــغيةها النمالــة اســتقدام اايلــة خــالل مــن ليــتم - منهــا الوافــدة خــاا
 .الكفيل  تام أادثها الا الفةبيات عةى القضا 

 0٩ الةق ة لي الوامدة اللوصية  

 كـل تقـدل يكفـل قا و ـا تبـين ضـرورة عةـى البنـد هـذا ي الواردة املالاتات ا صبت فقد -051
  يــع موا مــة تكفــل وأن ســاعة( 22) خــالل القضــاة أاــد إىل جنائيــة بتهمــة زحمت ــ أو موقــوف
 النهـــد مـــن( 1) املـــادة اشـــرتاطات مـــع لةمحاكمـــة املمهـــدة وممارســـتها لقوا ينهـــا األخـــر  اجلوا ـــب
 .بأسرهم واالتصال مبحام االتصال من الفور عةى املنتقةني األشخاا ومتكني
 0111 لفــنة( 01) رقــم اجلزائيــة واحملاكمــات اتااجــرا  قــا ون مــن( 28) املــادة تــنك -050
 بـه يتقـدم ومـا أقـوال مـن املـتهم يبديـه مـا التحـري حمضـر حترير أثنا  الشرطة رجل يثبت: "أن عةى
 مبـدئيا تدوينـه الشـرطة ولرجـل جرمية  بارتكا  اعرتافا تتضمن املتهم أقوال كا ت وإذا دفاع  من
  صــت كمــا االعــرتاف  هــذا صــحة مــن والتثبــت وابهالســت  احملقــق إىل املــتهم وحيــال حمضــره  ي

 ي البـــد  قبـــل احملقـــق فنةـــى ااضـــراا  املـــتهم كـــان إذا" أ ـــه عةـــى القـــا ون ذات مـــن( 12) املـــادة
 ي اجلرمية بارتكا  املتهم اعرتف إذا إليه  املوجهة التهمة عن شفويا يفأله أن التحقيق إجرا ات

 وجــب املــتهم أ كــر وإذا تفصــيةيا و ــوقة صــدوره فــور التحقيــق حمضــر ي اعرتافــه اثبــت وقــت أي
 ي يثبت أو عةيه تالواا بند أقواله عةى املتهم ويوقع ااثبات شهود مساع بند تفصيةيا است وابه
 ."عنه امتناعه أو التوقيع عن ع زه احملضر
 عةـى والفياسـية املد يـة بـاحلقوظ ايـاا الـدويل النهـد مـن 1 املـادة مـن الثالثة الفقرةتنك  -058
 املخـــولني املـــوظفني أاـــد أو القضــاة أاـــد إىل ســـريناا  جنائيـــة  بتهمــة احملت ـــز أو املوقـــوف يقــدم" أن

 عنــه  يفــرج أن أو منقولــة مهةــة خــالل حيــاكم أن اقــه مــن ويكــون قضــائية وظــائف مباشــرة قا و ــا
 هـو لـنكا وهـذا" النامة القاعدة هو احملاكمة ينتترون الذين األشخاا اات از يكون أن توز وال
 واحملت ــزين لةموقــوفني يتــوفر بأ ــه عةمــاا   الكويــت بدولــة لــذلك املنتمــة القــوا ني عةيــه تــنك مــا عــني
 .حمامي توكيل - بأسرهم االتصال ومنها النادلة لةمحاكمة الضما ات  يع
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 مـــــن الثا يـــــة الفقـــــرة بتنـــــديل قـــــا ون مبشـــــروع احلكومـــــة تقـــــدمت فقـــــد ذلـــــك إىل إضـــــافة -053
 ا ــــز مــــدة بتخفــــيض( 01/0111) رقــــم اجلزائيــــة ااجــــرا ات ي قــــا ون دةالــــوار ( 11) املــــادة

 املـادة مـن األوىل الفقـرة وكـذلك أيام ( 2) من بدال ساعة( 82) عةى تزيد ال ملدة عةيه املقبوض
 .أسابيع ثالثة من بدال أسبوع إىل االاتياطي احلبس مدة بتخفيض القا ون ذات من( 11)

 أمــام املتهمــني مثــول الكــويا واحملاكمــات ااجــرا ات ا ونقــ يضــمن ســبق مــا عةــى ترتيبــا -052
 نــق واألطبــا  واحملــامني لألقــار  والفــماا إبطــا   ودون اات ــازهم عقــب مفــتقةة قضــائية هيلــة

 .استثنا  دون لة ميع األساسية احلصا ة هو األمر هذا وينترب فوراا  باحملت زين االتصال

 ال  لرة تقر نم بشر نمالحظرات الخلاايرة ار  ال 20لي الةقر ة  المالحظة الوامدة  
 ا ساسية  ثيقلها
 .املطةو  الصدد هذا ي املتبنة األطر وفق الفابقة تقاريرها الكويت دولة قدمت -055

  الثالرر   الثرراني ا    الجررزء لرري الرروامدة للمررواد تنةيررذاا  المحرر ز اللقرر م -ثانياا  
  العه  ا 

 ال  لة قبل ا  الملخذة نة اإلدام   القضائية اللش نعية الل ابي   
  0 المادة  

 المصي  تق ن  حق
 املتحـــدة  األمـــم مليثـــاظ وفقـــا مصـــريها تقريـــر ي الشـــنو  اـــق تـــدعم الكويـــت دولـــة إن -051
ـــديها والزال كـــان ايـــث اســـتقالاا لنيـــل املشـــروع كفااهـــا وأيـــدت  احملافـــل ي إتابيـــة مواقـــف ل
 تقريــر ي الشــنو  اــق عةــى تــنك الــا الدوليــة القــرارات لكافــة بتأييــدها ذلــك ويتمثــل. الدوليــة
 .مصريها
 تقــوم لةدولــة  مةــك( 80 املــادة) الكــويا الدســتور افــب فهــي بــالثروات  يتنةــق وفيمــا -051
 ولألمـــوال. الـــوطين واقتصـــادها الدولـــة أمـــن مقتضـــيات ومراعـــاة اســـتغالاا  وافـــن افتهـــا عةـــى
 .يايتها مواطن كل واجب منو  مصادراا توز فال ارمة  الكويت دولة ي النامة

  4 المادة  
 العه  لي بها المعل   الحقوق احل ام
 بـوعي أتبـع والفياسـية املد ية باحلقوظ اياا الدويل النهد عةى الكويت دولة صادقت -052

 سـبق مـا حنـو عةـى النهـد إىل املفتندة القضائية األاكام ي أاكامه وتطبيق تنفيذ عةى القائمني
 .التقرير هذا ي
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  2 المادة  
  السياسية الم نية الحقوق بجميع اللملع لي  الم أة ال جل بي  المسا اة
 بقــوا ني التقريــر هــذا ي ســةف كمــا اجلنفــني بــني املفــاواة الكويــت دولــة قــوا ني كفةــت -051
 .الغرض اذا استحدثت وقرارات

  6 المادة  
 الحياة لي الحق
 :إقرار إىل ففنت كرمية  صحية اةاي ي الفرد نق الكويت دولة اهتمت -011

 أ شأ الذي  8112 لفنة 30 رقم  الزواج قبل الطم الفحك قا ون -0 
 اجلنفـية األمـراض يشمل والفحك بالزواج الراعبني الستقبال الزواج قبل لةفحك مراكز
 ااصابات من النديد الطبية الفحوصات أظهرت وقد. باملنطقة الشائنة والوراثية املندية
 الالزمــة التطنيمــات بر ــاما خــالل مــن وذلــك فائقــة طبيــة مبهنيــة منهــا التنامــل مت والــا
 مت ذلــك خــالل ومــن عالجهــا  ميكــن الــا األخــر  لألمــراض والنــالج األمــراض لــبنض
 عـدد بةع فقد. لةدولة كوجناز هبا  فتخر مذهةة بنتي ة اآلمن عري الزواج اـــاالت تقةيل

 81211 املاضــــي 8108 عــــام خــــالل الــــزواج لقبــــ الطــــم الفحــــك ملراكــــز املــــراجنني
 3 هنــاك وكــان. كــويتيني عــريي املائــة  102و كــويتيني ي املائــة   1108 مــنهم مراجــع 
ي  008و" آمــن" شــهادةي املائــة  1102 إصــدار مت بأ ــه عةمــا االيــدز مبــرض إصــابات
 ه" مـناآل عـري" الـزواج اـاالت مـني املائـة  1103 بـأن عةمـاا  "آمـن عـري" شـهادةاملائة 
 ؛الطرفني لكال الطبية املشورة بند الزواج يتموا

 إذا إال يولـــد أن قبـــل( اجلنـــني) الطفـــل ايـــاة وكفالـــة ااجهـــاض جتـــرل -8 
 ؛اجلنني أو األم اياة عةى خطرا هناك كان

( 8101 لفـــنة 21 تنمـــيم) املتنـــدد لةحمـــل احلثيثـــة الصـــحية الرعايـــة -3 
 املبكــــرة الـــوالدات مــــن والطفـــل األم المةســـ عةــــى ارصـــا تـــوائم بثالثــــة ســـقفها وحتديـــد

 ؛املتنددة ومضاعفااا

 الوقائيـة الصـحة بنتـام بـد اا  لةفـرد متكامةـة شامةة صحية رعاية تقدل -2 
ي املائــــة  12 إىل ارتفنــــت بتغطيــــة املنديــــة األمـــراض مــــن لة ميــــع اجملا يــــة والتطنيمـــات

 011 إىل تصــل املراكــز نمــ بشــبكة األوليــة الصــحية الرعايــة مبنتومــة ومــرورا 8102 ي
 النامــــــة املفتشــــــفيات مث بالفــــــكان املأهولــــــة الكويــــــت مفــــــااة شــــــامل تغطــــــي مركــــــز

 ؛الفرد اياة لصيا ة وذلك متقدمة وأجهزة متخصصة ماهرة بكوادر اجملهزة والتخصصية

 8111 عــــــام مــــــن الفــــــرتة فخــــــالل التقريــــــر  هــــــذا ي ســــــةف وكمــــــا -5 
 الـــبالد أمـــري أصـــدر املقابـــل  وي. امبااعـــد صـــادرة أاكـــام 1 عـــدد  فـــذ 8103 واـــىت
 شخصـاا  80 عـدد عةـى هبـا احملكـوم ااعـدام عقوبـة بتخفـيض وذلك مراسيم عشرة عدد
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 مـــن وذلـــك ذااـــا الفـــرتة هـــذه خـــالل منهـــا بوااـــدة وااعفـــا  املؤبـــد احلـــبس عقوبـــة إىل
 .عةيه حمكوماا  51 أصل

  7 المادة  
  يةالقاس المعاالة أ  لللعذن  أح  إخضا  جواز ع م
 القاسـية  املنامةـة أو لةتنـذيب أاد إخضاع جواز بندم واياا األول اجلز  تناول سبق -010
ــــك ــــد وذل ــــرد عن ــــني عةــــى ال ــــر  هــــذا مــــن( 80)و  (01) رقــــم املالاتت ــــل التقري  ورد مــــا إىل وحني
 . بشأهنما
 إىل فبااضـافة احلـر  الشـخك رضـا دون النةميـة أو الطبيـة الت ـار  بـوجرا  يتنةـق فيما -018

 الشــــؤون جلنــــة عةيــــه وافقــــت: املــــريض اقــــوظ بشــــأن قــــا ون مشــــروع يوجــــد احلاليــــة  التشــــرينات
 .بشأ ه القا و ية ااجرا ات استكمال صدد ي وهو الربملا ية  والقا و ية التشرينية

  8 المادة  
 بال قيق تجامال   ال ق حظ 
 ي النمــل بشــأن جديــداا  قا و ــاا  الدولــة أصــدرت  8111 عــام الــوطين التقريــر تقــدل بنــد -013
 اتفاقيـــات مــع توافقـــا األكثــر ينـــد والــذي  8101 لفـــنة( 1) رقــم القـــا ون هــو األهةـــي  القطــاع
 عـدم تنمـد مث عمالـة اسـتقدام النمل صااب عةى حيتر القا ون ومبوجب الدولية  النمل منتمة

 قبــل مــن فنــلال هــذا فمثــل  (01 املــادة) اــم الفنةيــة ااجتــه عــدم تثبــت أن أو النمــل تفــةيمهم
 لــذا وأســرته  عيشــه رمــق ســد بغــرض فيــه يرعــب ال عمــل أدا  عةــى النامــل تــرب النمــل صــااب
 .(032 املادة) النمل صااب مناقبة عةى املشرع شدد
 واريـب باألشـخاا االجتـار مكافحـة بشـأن 8103 لفـنة 10 رقـم القا ون صدر كما -012

 تشـــمل االســـتغالل  مـــن خمتةفـــة صـــوراا  رميـــةاجل اـــذه القـــا ون أورد وقـــد. البيـــان ســـالف املهـــاجرين
 قفـراا  ايدمة أو والفخرة اجلنفي االستغالل أشكال من شكل أي أو الغري دعارة ي االستغالل
 .األعضا  و زع بالرظ الشبيهة واملمارسات واالسرتقاظ

 متهمـــاا  50 قرابـــة النامةـــة لةقـــو  النامـــة اايلـــة أاالـــت األخـــري  القـــا ون اـــذا وإعمـــاال -015
 .النامة النيابة إىل الفخرة ي النمالة باستغالل
 الـــذي 8101 لفـــنة( 810) رقـــم قرارهـــا والنمـــل االجتماعيـــة الشـــؤون وزارة وأصـــدرت -011
 .النمل ي الفخرة حيتر
 األيـدي ا تقـال تفـهل إجـرا ات والنمـل االجتماعيـة الشـؤون بوزارة ممثةةا  الدولة فاختذت -011
 القــا ون بصــدور ســيما ال النمــل صــااب موافقــة إىل احلاجــة ندو  النمــل أصــحا  بــني النامةــة
 إمكا يـة عةـى لةقضـا  سـةف كمـا النامةة لةقو  النامةة اايلة بو شا  8103 لفنة( 011) رقم
 .النمل عةى النمال إجبار إىل النمل أصحا  جلو 
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  ٩ المادة  
  ا اان الح نة لي الحق

( 01) رقـــــم القـــــا ون أاكـــــام بنـــــض لبتنـــــدي 8108 لفـــــنة( 3) رقـــــم القـــــا ون صـــــدر -012
 مـن( 1) املـادة ي ورد مـا مع متوافقاا  اجلزائية واحملاكمات ااجرا ات قا ون بوصدار 0111 لفنة
 إليهـا الرجـوع وميكـن تناواـا سـبق الـا األاكـام وتضمن والفياسية املد ية باحلقوظ اياا النهد
 بتنـــويض ســـابقاا  إليـــه واملشـــار الصـــادر القضـــائي احلكـــم إىل الرجـــوع ميكـــن كمـــا. التقريـــر هـــذا ي

 .القا وين عري االعتقال عن احملبو 
  04 المرادة  

 اإلصالحية المؤسسات نرزلء
 مراعــاة مت أ ــه إىل ااشــارة ميكــن الفــابقة  الكويــت دولــة تقــارير ي ورد مــا إىل بااضــافة -011
 إ شــا  خـالل مــن وذلـك تحــدةامل األمـم مــؤمتر باعتمادهـا أوصــى الـا الرئيفــية النموذجيـة القواعـد
ــــاين وصــــيا ة وحتــــديث ــــذ اياصــــة املب ــــة لتنفي ــــات حتقيقــــاا  لةحريــــة الفــــالبة النقوب  الصــــحية لةمتطةب
 بيلة توفري يكفل مبا الطقس واالة والتهوية وااضا ة واملفااة ااوا  ايث من املناخية والتروف
 وااصــالاي التــأهيةي الــنها تنفيــذ ي والبنــا  ااتــاي بــاألثر ينــود والــذي لةنــزال  مناســبة منيشـية
 .ااصالاية لةمؤسفات النامة اادارة به تقوم الذي

 :اآلتي الممامسات هذه أهم  ا  ،اإلصالحية للمؤسسرات الجير ة الممامسرات  

 الحضانررة -0 
 املتطةبــات بكــل وتزويــده لةنفــا  املخصصــة ااصــالاية باملؤسفــة احلضــا ة مبــى إعــداد -011
 الشــؤون وزارة مــع بالتنــاون مشــرفات وتنيــني ومفــتةزمات وأســرة  ــوم عــرف مــن باألطفــال املتنةقــة

 اـىت نضـا تها النزيةـة طفـل إبقا  أجاز الف ون تنتيم قا ون فون ذلك  إىل إضافة االجتماعية 
 .إليه املشار القا ون من( 32) املادة لنك وفقاا  وذلك عمره من الثا ية سن

 جلماعري ال اإلنسانري الجانر  -4 
 املؤسفــة ضـابط مــن تتـألف جلنـة قبــل مـن واالجتماعيــة النففـية النزيـل االــة فحـك يـتم -010

 الة نــــة هــــذه وتقــــدم الــــديين والــــواعى والنففــــية االجتماعيــــة النةــــوم ي واألخصــــائي ااصــــالاية
 اافطــار - باملرضــى االهتمــام خــالل مــن ذلــك ويكــون النزيــل  منامةــة شــأن ي تــراه مبــا توصــيااا

 اجلوا ــــــب ملناجلــــــة إرشــــــادية و ــــــدوات اجتماعــــــات عقــــــد - بــــــذويهم النــــــزال  لقــــــا  - جلمــــــاعيا
 .لةنزال  النففية

 النسائيرة المشاغرل -2 
 باملؤسفــــة مشــــغةني اســــتحداي عةــــى ااصــــالاية لةمؤسفــــات النامــــة اادارة عمةــــت -018

 تــوفري ومت( ياطــةلةخ الثــاين واملشــغل كففــواراتلا  األول املشــغل) لةنفــا  املخصصــة ااصــالاية
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 اياصـــة املالبـــس  يـــع وتـــوفري اا تاجيـــة ايطـــة وتفنيـــل هبـــم اياصـــة الضـــرورية املفـــتةزمات كـــل
 .املفتشفيات وموظفي واملشرفني النامةني واألطفال بالنزال 

 النرزلء انلجرات اعرامض -0 
 سـنوياا  املـتقن لوالنمـ الناليـة اجلـودة ذات والنـزيالت بالنزال  اياصة املنت ات عرض يتم -013
 وقــــد ااصــــالاية  املؤسفــــات جممــــع ي النــــزال  ملنت ــــات ااعالميــــة احلمةــــة خــــالل مــــن وذلــــك
 .النتري منقطع اجلماهريي بااقبال ااعالمية احلمةة هذه اتفمت

 ت ليهيرة االعر  -5 
 الفـــــةة وكـــــرة القـــــدم كـــــرة) عةـــــى تشـــــتمل لةنـــــزال  جديـــــدة ترفيهيـــــة مالعـــــب إ شـــــا  مت -012
 (.ائرةالط وكرة

 ال بيعري المخيرم -6 
 والتمتــع الشــتا  فصــل ي بــالت مع لةنــزال  الفــماا عةــى ااصــالاية املؤسفــات تنمــل -015

 بالفــــااات ااصــــالاية املؤسفــــة أســــوار اــــدود داخــــل بريــــة ربينيــــة راةــــة ي الربينيــــة بــــاألجوا 
 يـومني أو يـوم النزيـل وميـنز الربيـة لةـراالت املفـتةزمات  يـع تـوفري يتم ايث - الواسنة ايضرا 
 .الراةة هبذه اياصة باأل شطة لةتمتع

 اإلمشراد ا كرز -7 
( رجــال الرشــاد مركــز) مفــمى حتــت عةميــة وأســس  تــم عةــى مبــين تــأهيةي صــرا وهــو -011
 والنمــل لتهيلتهمــا والنزيةــة النزيــل حتتضــن الــا الصــاحلة البيلــة لتهيلــة وذلــك(  فــا  الرشــاد مركــز)و

 إىل والنــزيالت النــزال  مــن النديــد بوعــادة املركــز جنــاا ثبــت وقــد. صــاحلني نيمــواطن إعادامــا عةــى
 لنقـد وتقوميهـا الـنفس إصالا إىل يهدف إمياين تربوي بر اما إىل خضوعهم بند اجملتمع صفوف
 صـبااية دراسـة بـاملركز ويوجـد املـدين اجملتمـع مبفـا دة أخـر  مـرة لاجرام النودة عدم عةى النزمية
 .املومسية األ شطة بنض إىل افةا ضإ األكادميية  الدراسة مفمى حتت وهذا مفائية ودراسة

 الالحقرة ال عانرة  
 باسـتحداي 8110 يفان/أبريل  05 بتاريخ( 558/8110) رقم الوزاري القرار صدر -011
 الةقــا ات عقــد خــالل مــن عــنهم املفــرج متابنــة إىل يهــدف( الالاقــة الرعايــة قفــم) يفــمى قفــم

 ملتنـاطي عالجي بر اما يقدم كما لة رمية  عودام وعدم سةوكهم ملالاتة اعيةاجلم والراالت
 األوقــاف وزارة - املركــزي الفــ ن إدارة) منهــا جهــات عــدة الرب ــاما هــذا ي ويشــرتك املخــدرات

 الطـــــب مفتشـــــفى -النـــــدل وزارة - والرياضـــــة لةشـــــبا  النامـــــة اايلـــــة - االجتماعيـــــة الشـــــؤونو 
 يفـتفيد ارفـة النزيل لتنةيم والتأهيل التشغيل بر اما ااصالاية سفاتاملؤ  إدارة وتند(. النففي
 .عنه اافراج بند منها
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  02 المادة  
 اإلبعاد
 منتتـري اـاالت تنتـر خمتصـة جلنة تشكيل بشأن التقرير هبذا سبق ما إىل الرجوع ميكن -012
 .اابناد

  07 المادة  
 الخصوصية لي الحق
 ي الفــرد حلــق املختةفـة لة وا ــب الكـويا القــا وين النتـام كفةهــا الـا احلمايــة إىل ةإضـاف -011

 أهـم بـني ومـن. االلكرتو يـة املنـامالت شـأن ي 8102 لفنة 81 رقم القا ون صدر ايصوصية 
 :وهي احلق هذا ياية لكفالة اجلرائم من عدداا  إيراده القا ون  هبذا جا  ما

الوصــول تنطيــل أو االلكرتو يــة  ناجلــةامل  تــام إىل اــق وجــه بغــري الــدخول تنمــد جرميــة 
 بطاقــــات بيا ــــات أو أرقــــام عةــــى احلصــــول أو  إتالفــــه ي التفــــبب أو النتــــام  هــــذا إىل

 ؛(أ/31 م) الغري أموال عةى لةحصول االلكرتو ية البطاقات من وعريها ائتما ية

شخصـــية منةومــات أو بيا ــات أيــة  شــر أو إفشــا  أو اــق  وجــه دون االطــالع جرميــة 
 الفـــرية أو الوظيفيـــة بالشـــؤون تتنةـــق الكرتو يـــة مناجلـــة أ تمـــة أو ســـ الت ي فـــ ةةم

ـــة أو االجتماعيـــة  مـــن ذلـــك عـــري أو لألشـــخاا املاليـــة الذمـــة عناصـــر أو الصـــحية احلال
 أو النامـة املؤسفات أو اايلات أو احلكومية اجلهات لد  املف ةة الشخصية البيا ات
 بــه املتنةقــة الشــخك موافقــة دون هبــا  النــامةني وأ احلكوميــة عــري اجلهــات أو الشــركات

 ودون مفبب  قضائي قرار ودون قا و اا  عنه ينو  من أو املنةومات  أو البيا ات هذه
 الغــرض هــذا اــدود ي  نهــا ودون املنةومــات أو البيا ــات هــذه  ــع مــن الغــرض بيــان
 ؛(و/31و 38 م)

البنـد ي إليهـا املشـار - الشخصـية ماتواملنةو  البيا ات جتهيز أو تف يل أو  ع جرمية 
 هـذه بـه تتنةـق الـذي الشـخك رضـا  بغري أو مشروعة عري طرظ أو بأساليب - الفابق
 ؛(و/31و أ/35و 38 م) قا و اا  عنه ينو  من رضا  أو البيا ات

الفـــــابق البنـــــد ي إليهـــــا املشـــــار -الشخصـــــية املنةومـــــات أو البيا ـــــات اســـــتخدام جرميــــة 
 األعــراض عــري ي منةومااــا بأ تمــة أو إليهــا املشــار اجلهــات التســ  لــد  واملفــ ةة

 .(و/31و  /35و 38 م) أجةها من  نت الا

  08 المادة  
  ال ن   الوج ان الةك  ح نة
 .اجلديد الوطنية الوادة قا ون ياية بشأن تناوله سبق ما إىل الرجوع ميكن -021
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  0٩ المادة  
  اللعبي  ال أ  ح نة
 مطةقـــة  االعتقـــاد اريـــة أن عةـــى منـــه 35 املـــادة ي الكويـــت دولـــة دســـتور رااـــ لقـــد -020
 النـام بالنتام ذلك خيل أال عةى املرعية  لةنادات طبقا األديان بشنائر القيام ارية الدولة وحتمي
 ولكــل مكفولــة النةمــي والبحــث الــرأي اريــة أن عةــى 31 املــادة ي  ــك كمــا اآلدا  ينــاي أو

 يبينهــا الــا لةشــروط وفقــا وذلــك عريمهــا أو الكتابــة أو بــالقول و شــره رأيــه نعــ التنبــري اــق إ فــان
 وفقـــا مكفولـــة والنشـــر والطباعـــة الصـــحافة اريـــة أن عةـــى الدســـتور  ـــك 31 املـــادة وي القـــا ون
 .القا ون يبينها الا واألوضاع لةشروط
 اقـــوظ اقضـــاي مـــنز عةـــى حتـــرا الكويـــت دولـــة تـــزال وال كا ـــت املـــواد لتةـــك وإعمـــاال -028

 الدوليــة املفــرية ومواكبــة الكامــل واالجتمــاعي واالقتصــادي والتشــريني الفياســي الــدعم اا فــان
 .اا فان اقوظ مبادئ لتحقيق الفاعية ةاأليديولوجي املفاهيم وإرسا  تنزيز ي املتمثةة
ــــدا -023 ــــة صــــادقت التوجــــه اــــذا وتأكي ــــدويل النهــــد عةــــى الكويــــت دول  بــــاحلقوظ ايــــاا ال

 القــــا ون مبوجــــب أراضــــيها عةــــى  افــــذا وأصــــبز 0111 عــــام والثقافيــــة واالجتماعيــــة يةاالقتصــــاد
 أما ة أودع والذي النهد اذا اال ضمام صك الكويت دولة ضمنت وقد. 0111 لفنة 00 رقم
 هـذا وميثـل النهـد  مـواد عةـى املرتتبـة والتـدابري االلتزامـات كافـة بتنفيـذ التـام التزامها املتحدة األمم

 األساسية املقومات صيا ة حنو وشنبا واكومة أمريا الكويت دولة لد  األصيل التوجه اال ضمام
 .عرقه أو أصةه أو دينه كان أيا كافة اا فان حلقوظ
 اا فـان اقـوظ بقضـايا االهتمـام اـد عنـد الكويـت لدولـة الفياسـية القيـادة تكتف وه -022
 الــدويل اجملتمــع أطــراف  يــع إىل نــونال يــد مــد إىل اثيثــا ســنيا ســنت بــل احملةــي  الصــنيد عةــى
 أعضــا   يــع يتمتــع أن ي منهــا رعبــة اــا  والفياســي املــادي الــدعم مقدمــة( منتمــات - دول)

 .الكرمية باحلياة الدويل اجملتمع
 اريـــة الكويـــت ي توجـــد أ ـــه إىل ااشـــارة جتـــدر الشـــأن هـــذا ي احملـــرز التقـــدم إطـــار وي -025
 ي ومقـــرو ة مـــؤثرة صـــحفنا أن خصوصـــا ومصـــداقيتها مكا تهـــا زتنزيـــ ي ســـامهت كبـــرية إعالميـــة
 عةـى مضـى وقـت أي مـن أكثـر وجةيـا واضـحا الكويـت دولـة اـرا بـدا ايث الدول  من كثري
 لةكويــــت النادلــــة القضــــايا عــــن والــــدفاع النصــــر ملواكبــــة وتطــــويره املفــــؤول احلــــر ااعــــالم دعــــم

 .الناه أحنا  خمتةف ي والكويتيني
 مفــتنري بفكــر( بالدولــة ااعــالم تنتــيم عــن املفــؤولة هــةاجل) عــالماا وزارة تفــنى كمــا -021
 كافــة ااعالميــة واملؤسفــات املــدين اجملتمــع منتمــات مــع واســرتاتي ي اقيقــي تنــاون لبنــا  أيضــا
 .كافة األصندة ي املتميزين ااعالميني ولدعم واا فا ية الوطنية ورسالته ااعالم مكا ة ولتنزيز
 الدوليـة املتغـريات ضـو  ي النصـر قضـايا مـع الـواعي التنامـل أمهيـة عةـى باسـتمرار وتؤكد -021

 ووضع النوملة وظواهر واملنةومات واالتصال ااعالم جماالت ي املتفارع التقين والتقدم وااقةيمية
 يدمـة ااعـالم إمكا ـات  يـع تفـخري ميكـن اـىت ااعـالم ارية عةى حتافى إعالمية اسرتاتي ية
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 الدســتور ايــث مطةقــة اريــة ليفــت ااعالميــة احلريــة أن االعتبــار ي األخــذ مــع واجملتمــع طناملــوا
 .وبضوابط ومهين أخالقي إطار ي ولكن األسا  هي ااعالمية احلرية أن عةى  ك الكويا
 اياصــة التةفزيو يــة القنــوات مــن لنــدد إعالميــة تــراخيك مبــنز ااعــالم وزارة قامــت كمــا -022

 أكـرب لـه كـان ممـا إعالميـة اريـة مـن الكويـت دولة تشهده ما إطار ي وذلك وعةاملطب والصحف
 ي وذلــك املــواطنني مــن كبــرية شــرحية إىل وايصــااا ومناقشــتها القضــايا مــن الكثــري تنــاول ي األثــر
 ااعـالم وزارة لـد  تنامـت كمـا الوطن اـم الـا القضـايا  يـع تنـاول ي الكامةـة احلريـة من إطار
 الكــوادر مبفــتو  االرتقــا  هبــدف ااعالميــون منــه ليفــتفيد ااعالمــي لةتــدريب مركــز  إ شــا فكــرة

 أجهزة هبا تقوم الا االجنازات عن وموضوعية دقيقة صورة  قل ي واملفامهة وفنيا مهنيا ااعالمية
 يفـاهم مبـا كافـة القضـايا مـن الكويت مواقف عةى الضو  من مزيد إلقا  وكذلك املختةفة الدولة
 ظل ي كبري باهتمام ااعالمي ايطا  اتي كما الكويت  ي والتنمية النهضة مفرية دعم ي
 ي ااعالمــي لةخطــا  صــياعة إعــادة تفــتوجب جذريــة تغــريات مــن والنــاه املنطقــة تشــهده مــا
 بااضـافة هـذا  شـأته  منـذ الكـويا ااعالم عةيها جبل الا املفؤولة واحلرية الدميقراطية من إطار
 دول بــني والفياســي الدبةوماســي لةتنفــيق  تي ــة ايةي ــي املفــتو  عةــى التكامــل مــن زيــدم إىل

 وااسـرتاتي ية التنفيذيـة ايطـوات وضـع اسـتن ال إىل ااعـالم وزرا  سـنى أن بنـد التناون جمةس
 ايةي ي ااعالم إشراك ي  وعية  قةة وحتقيق اجملةس دول عن اتابية ذهنية صورة لتقدل الالزمة

 .احلديث بااعالم يتنةق مافي
 براجمــه تتضــمن أن عةــى احلــرا أشــد حيــرا الكويــت دولــة تةفزيــون أن بالــذكر واجلــدير -021
 01 املـادة فقـرات ي جـا  مـا وخاصـة لألفـراد املد ية احلقوظ النامةة  الثماين قنواته وعرب املختةفة

. التنبـري اريـة ي اـق إ فـان لكـل نإ ايـث والفياسية املد ية باحلقوظ اياا الدويل النهد من
 هبـذا تتنةـق الـا التةفزيو يـة الـرباما مـن النديـد الكويـت دولـة تةفزيـون أ ـتا فقـد املنطةـق هذا ومن
 :ومنها الشأن

( 31) مدتـه أسـبوعي بر ـاما وهـو( اا فـان واقـوظ النمالة) بر اما -0 
 الضـو  وتفـةيط نمالـةبال املتنةقة القضايا خمتةف ويتناول األوىل القناة عةى ينرض دقيقة
 ؛وواجباام نقوقهم التنريف جا ب إىل ايادية بكل ومشاكةهم مهومهم عةى

 ضــمن يــومي بر ــاما وهــو( والنامليــة والنربيــة احملةيــة الصــحافة) بر ــاما -8 
 تتناولـه مـا  يـع الرب اما يطرا ايث( كويت يا ايري صباا) بر اما ي الثابتة الفقرات
 منةـوم هـو وكمـا املشـاهد  اـم وموضـوعات أخبـار مـن والنامليـة بيـةوالنر  احملةية الصحافة
 ؛احملافل  يع ي اا واملشهود الكويتية الصحافة به تتمتع الذي الكبري احلرية سقف

ــــاما -3  ــــاما وهــــو( الربملــــان مــــن) بر  ــــاول أســــبوعي بر   احليــــاة مفــــرية يتن
 جلــان وأعمــال مــةاأل جمةــس جةفــات عةــى الضــو  وتفــةيط الكويــت بدولــة الدميقراطيــة
 ؛اجملةس
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 تةفزيـون حيرا ايث: األمة جمةس جةفات لوقائع الكامل التف يل -2 
 اـا ا نقادهـا يـوم  فـس ي اجملةـس جلةفـات الكامـل التفـ يل بـث عةى الكويت دولة
 ؛الشفافية ملبدأ حتقيقا وذلك اجملةس ي طراه يتم ما عةى الكرل املشاهد يطةع

( 11) مدتـه قا وين ثقاي أسبوعي بر اما وهو( الندالة ميزان) بر اما -5 
 مـن عةيـه ومـا لـه مبا وتنريفه املواطن وتثقيف القا و ية والقضايا املوضوعات يتناول دقيقة
 ؛وواجبات مد ية اقوظ

 عةــــى الضــــو  يةقــــي أســــبوعي بر ــــاما وهــــو( الفــــاهرة النــــني) بر ــــاما -1 
 بالناايـــة يتنةـــق فيمـــا ويـــتالك دولـــة أرض عةـــى واملقيمـــني املـــواطنني وواجبـــات اقـــوظ
 .األمنية

 والـا اجملـال هـذا ي املختصـني مـع املتنوعة والةقا ات الرباما من النديد جا ب إىل هذا -011
 إىل بااضـافة( كويـت يـا ايـري مفـا  كويـت  يـا ايـري صـباا بر ـاما) ك اليوميـة الرباما تشمةها

 .والتنبــري االعتقــاد نريــة التنريــف تتنــاول يــةتوعو  بــراما مــن الثقافيــة الدينيــة إثــرا  قنــاة تنرضــه مــا
 (.التقرير هذا ي الواردة اااصائيات إىل الرجوع ميكن)

  44 المادة  
 ال ننية أ  العنص نة أ  القواية الك اهية إلى  ال عوة لح ب،ال عانة ل حظ 
 .اجلديد الوطنية الوادة ياية قا ون خبصوا سبق ما إىل الرجوع ميكن -010

  40 ةالماد  
 السلمي اللجمع لي الحق
 سابقاا  واملبني املهم الدستورية احملكمة واكم احلق اذا الوطنية القا و ية احلماية ظل ي -018
. تأكيـــده إىل جاحنـــاا  وكـــان احلـــق  اـــذا األفـــراد مبمارســـة تتنةـــق قضـــايا الكـــويا القضـــا   تـــر فقـــد
 :أد اه اجلدول ي ذلك إيضاا وميكن

  بالب اءة ليها حكم أ  النيابة ا  حةظت لملهمي  قضاناال بع د إحصائية  
 اللجمه  تهمة  

 تارخيه اىت 8102 8103 8108 8100 8101 8111  البيان

 1 85 33 5 8 8 مف ةة قضايا

 - 8 1 - - 8  افتت قضايا

 085 801 58 1 8 -  الربا ة أاكام

 .اجلدول هبذا حتتها وردت الا عةى ةسابق بفنوات احلفى وقرارات الربا ة أاكام بنض تتنةق قد *
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  44 المادة  
 الجمعيات تكون  ح نة
 ألغــى اجلديــد  األهةــي القطــاع ي النمــل بشــأن 8101 لفــنة( 1) رقــم القــا ون بصــدور -013
 الفـــابق القـــا ون عةيهـــا يـــنك كـــان والـــا إليهـــا واال ضـــمام النقابـــات تكـــوين عةـــى القيـــود املشـــرع
 النقابـــة إىل اال ضـــمام دون اال تفـــا  اـــق وقيـــد النـــددي يـــدالق مثـــل 0112 لفـــنة (32) رقـــم

 من كامةة نرية تتمتع النقابات أصبحت اجلديد  القا ون فبموجب. الوطنية عري لةنمالة بالنفبة
 الدوليـة باالتفاقيـة والتزامـا اارتامـا وذلـك النامة الفةطات من تدخل دون وإداراا تكوينها ايث
 .النقاي احلق وكفالة النقابية ريةاحل بشأن 0122 لفنة( 21) رقم
 والـذي  (213/8112) رقـم الوزرا  جمةس قرار من الرابع بالبند النمل وقف مؤخراا  ومت -012
 اجلمنيـات عـدد بةـع ايـث. عنـه يصـدر بقـرار إال اجلديدة النام النفع  نيات إشهار حيتر كان

 8102 مـايوأيار/ 88 املـؤر  8102/أ/011 رقـم القـرار إصـدار تةـت الـا الفـرتة خالل املشهرة
 لةثقافــة الكويتيــة اابــداع  نيــة  الفــمنية لاعاقــة الكويتيــة اجلمنيــة: ومنهــا  نيــات012 اــوايل
 قضــايا ملتابنــة الكويتيــة اجلمنيــة الكويتيــة  احلقــوقيني  نيــة اياصــة  االاتياجــات لــذوي والفنــون
 الــــوطين  لاخــــا  الكويتيـــة اجلمنيــــة نني املفــــ وتأهيـــل لرعايــــة ايرييــــة الكويتيـــة اجلمنيــــة  املنـــاقني
 الرســــالة  نيــــة الــــوطين  لةنمــــل الكويتيــــة اجلمنيــــة الصــــناعية  املةكيــــة حلمايــــة الكويتيــــة اجلمنيــــة
 الكويتيــة اجلمنيــة القــيم  لتنزيــز الكويتيــة اجلمنيــة  وبيلتــه احليــوان يايــة  نيــة  الوطنيــة اا فــا ية
 النــوير  نيـة الكويتيـة  الـنفس عةـم  نيـة والتغذيـة  ذا لةغـ الكويتيـة اجلمنيـة احلضـاري  لةتواصـل
 أخطـار مـن لةحمايـة الكويتيـة اجلمنية االجتماعية  لةخدمة الكويتية اجلمنية اا فا ية  لألعمال
 . املنازعات حلل الودية والطرظ لةتحكيم الكويتية اجلمنية احلريق 

  42 المادة  
 الز اج لي الحق
 األمـــــة جمةــــس إىل أايـــــل قــــا ون مشــــروع فُأعـــــد واألم  باألســــرة اا اهتمامـــــ الدولــــة أولــــت -015
  تـر مالئمـة عـدم مـن النمةـي الواقـع عنـه أسفر ما ملناجلة وذلك لألسرة حمكمة بو شا ( الربملان)

 تتفـم ملـا الندالـة  بدور وااد مكان ي األخر  القضايا من عريها مع الشخصية األاوال قضايا
 وااجــة. واألوالد بــالزوجني اياصــة األســرية األمــور بــأدظ اوتنةقهــ وافاســية خصوصــية مــن بــه
 .واجملتمع األسرة مصةحة يكفل حنو عةى طبينتها مع تتناسب إجرا ات إىل املنازعات هذه
 :التالية االعتبارات القا ون مشروع راعى وقد -011
 ؛األسرة حمكمة" يفمى حمافتة بكل مفتقل مقر إ شا" 

إليهـا املشـار الشخصـية األاـوال منازعـات بنتـر - عريهـا ندو  - األسـرة حمكمـة ختتك 
 ينـــد النحـــو هـــذا عةـــى اختصاصـــها فـــون مث ومـــن  والت اريـــة املد يـــة املرافنـــات قـــا ون ي

 ؛النام بالنتام يتنةق  وعياا  اختصاصاا 
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مـــن أي بـــرأي االســـتنا ة - لـــذلك ضـــرورة وجـــدت كةمـــا - لةمحكمـــة أجـــازت كمـــا 
 األخــرية الفقــرة ي إليــه املشــار باجلــدول املقيــدين النففــينيو  االجتمــاعيني االختصاصــيني

 ؛القا ون هذا من التاسنة املادة من

 أن عةــى املــادة  صــت فقــد عامــة األســرية بــاألاوال الشــرعية التوثيقــات التصــال و تــراا 
 النـدل وزيـر من قرار بتنتيمه يصدر الشرعية لةتوثيقات مكتب أسرة حمكمة بكل يةحق
 ؛املتقاضني  هور عةى تيفرياا  وذلك

 ي األسرة لشلون متخصصة  يابة إ شا  عةى الفابنة املادة  صت النام لةصاح وحتقيقاا 
 الشخصــية األاــوال قــا ون مــن 320-031 لةمــواد طبقــاا  تتــوىل أســرة حمكمــة كــل مقــر
 ؛فيها الصادرة األاكام ي والطنن فيها التدخل أو الدعاو  رفع

منازعـات تفـوية يتـوىل األسـرة  مبحكمـة يةحـق حمافتـة كـل ي مركز إ شا  تضمن كما 
 ســرية ي أ واعهــا  بكافــة املنازعــات تةــك لتفــوية الوديــة املفــاعي ببــذل وذلــك األســرة 
 والنفـا  األطفـال وخاصـة األسرة أفراد نماية املركز ذلك اختصاا عن فضالا  هذا تامة
 .اآلخرين سرةاأل أفراد من عةيهم اعتدا  أو عنف أعمال وقوع االة ي

  40 المادة  
 الطةل حقوق
 05 بتـــاريخ مت احلكوميـــة واملؤسفـــات املـــدين اجملتمـــع مؤسفـــات بـــني الشـــراكة إطـــار ي -011

 بيــت ملــربة التــابع الننــف ملناجلــة أمــان مركــز: مــن كــلا  بــني مــا االتفــاظ مت  8102 يفــان/أبريل 
 بروتوكـول عةـى والنمـل االجتماعيـة الشـؤون بـوزارة األاـداي رعايـة وإدارة - خرييـة جهة - ايري
 يـــد عةــى أمــورهم ومتابنــة مبنــاجلتهم لةننــف  تنرضــوا الــذين األطفــال هــؤال  املركــز لرعايــة تنــاون

 بــودارة لةفتيــان االجتماعيــة الضــيافة دار مبــى ذلــك  إىل يضــاف. تامــة وبفــرية باجملــان املختصــني
 .مماثةة مهام يتوىل الذي األاداي رعاية
 مـع الـوزرا  جمةـس إىل وأايـل الطفـل اقوظ بشان متكامل قا ون مشروع عدادإ مت كما -012
 .وإصداره اقراره متهيدا( الربملان) األمة جمةس إىل إاالته ي االستن ال صفة منحه

 :التايل النحو عةى أبوا  سبنة من املشروع ويتألف -011

 هـــــاأبرز  ومــــن لةقـــــا ون النامــــة املبــــادئ يتضـــــمن والــــذي األول البــــا  -0 
 لتنشـــلتهم املناســـبة التـــروف ايلـــة عةـــى وتنمـــل وترعاهـــا الطفولـــة يايـــة الدولـــة تكفـــل"

 واالجتماعيــة الروايــة والقــيم والكرامــة احلريــة ااــرتام عةــى تقــوم بيلــة ي الفــةيمة التنشــلة
 الــواردة الطفــل اقــوظ  أدىن كحــد   وتكفــل  والــوطن واألهــل األســرة واــب واا فــا ية
 ؛"الكويت دولة ي النافذة الصةة ذات الدولية املواثيق من عريهاو  الطفل اقوظ باتفاقية
 هـــذه وتتمثـــل. لةطفـــل االجتماعيـــة احلقـــوظ ي وايـــاا الثـــاين البـــا  -8 
 ؛احلضا ة دور وتنتيم احلضا ة ي واحلق لألسرة اال تفا  ي احلق ي احلقوظ
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 فصــول 3 ويتضــمن .لةطفــل الصــحية بالرعايــة وايــاا الثالــث البــا  -3 
 ؛وعذا ه وحتصينه الطفل وتطنيم املواليد قيد موضوعااا  وتضم

 ؛وثقافته الطفل بتنةيم تتنةق فصول ويتضمن الرابع  البا  -2 

ــــا  -5   األعةــــى اجملةــــس بو شــــا  خاصــــة أاكــــام ويتضــــمن ايــــامس  الب
 ؛واختصاصاته لةطفولة

 ؛نالقا و  أاكام ملخالفة املقررة النقوبات ويتضمن الفاد   البا  -1 

 ي الطفـــــل يايـــــة" أبرزهـــــا عامـــــة أاكـــــام ويتضـــــمن الفـــــابع  البـــــا  -1 
 ؛"املفةحة والنزاعات والطوارئ الكواري ااالت

 مـــواد إضـــافة قـــررت لةمشـــروع املنـــدة اجلهـــة أن بالـــذكر اجلـــدير ومـــن -2 
 .اايذا  يطر املنرضني أو املننفني األطفال ايوا  مراكز إ شا  تنتم له جديدة

 األجهـزة عـن ممثةـني عضـويته ي ويضم مبرسوم بصدور يأي لةطفولة األعةى جملةسا وإ شا  -811
 وضــــع جمـــال ي اجلهــــود تنفـــيق يتــــوىل الشـــأن  هبــــذا واالهتمـــام االختصــــاا ذات واألهةيـــة الرمسيـــة

(. 13 املــادة) القــا ون هــذا أهــداف حتقيــق بغــرض والتقــول واملتابنــة والتنفيــذ والتخطــيط الفياســات
 النمـل منهـا  االختصاصـات مـن النديـد املـذكور اجملةـس يتـوىل املشروع  ذات من 12 لةمادة ووفقا
 لرعايتــه الالزمــة القا و يــة واحلمايــة الضــما ات تــوفري ويايتــه  لةطفــل األساســية احلقــوظ كفالــة عةــى

ـــاة الطفـــل إعـــداد واالجتمـــاعي  اا فـــاين مبفـــتواه واالرتقـــا  وتأهيةـــه  عةـــى اا فـــا ية والكرامـــة لةحي
 وإبـراز الطفـل نقـوظ يتنةـق مـا كـل وترسـيخ إرسـا  واالعتدال  والتفامز والندل املفاواة من أسس
 .األمة مفتقبل هم الذين لألطفال الفةيمة التنشلة لتحقيق أمهيتها
 باجلــدول الصــةة  ذات الدولــة اختــذاا الــا اجلهــود بنــض عــرض ســةف  مــا إىل يضــاف -810
 :أد اه

 (4402-4404) للةل ة ولةالطة اؤش ات أهم نبي  ج     
 8103 8108 8100 8101 املؤشر

 00 2 2 2  االطفال ادائق عدد

 0121 0151 0151 0222   االطفال ادائق من املفتفيدين األطفال عدد

 1 - - -   النامة احلضا ات عدد

 818 883 023 015   اياصة احلضا ات عدد
 01111 01518 05111 02122   اياصة احلضا ات من املفتفيدين األطفال عدد
 دور مــــــن االجتماعيــــــة الرعايــــــة عةــــــى احلاصــــــةني األيتــــــام عــــــدد

   النائةية احلضا ات

801 811 015 025 

 0202 0182 0111 8830  االاداي رعاية ادارة خدمات من املفتفيدين األاداي عدد
 0888 0318 122 112  تأهيةهم سيتم الذين األاداي عدد
 305 883 013 031  املدار  ي همقيد املناد األاداي عدد

 .8103-8101 من والنمل االجتماعية الشؤون وزارة بيا ات :املصدر



CCPR/C/KWT/3 

63 GE.14-23802 

  45 المادة  
 العااة الوظائف  تقل   النلخاب العااة الشؤ ن إدامة لي المشامكة لي الحق
 .الصةة ذات التقرير هذا ي تناوله سبق ما إىل الرجوع ميكن -818

  46 المادة  
 تمييز د ن القانونية بالحمانة اللملع
 .املادة هبذه واملتنةق سابقاا  التقرير هذا ي طرا ما إىل الرجوع ميكن -813

    


