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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣-٦
 من جدول األعمال ٣البند 
واالقتصادية والسياسية  تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقريرررر القريرررق العامرررب المعنررري بمسرررالة التمييرررز ورررد المرررر ة فررري القرررانون   
 *لكويتوالممارسة عن زيارته إلى ا

 مذكرة من األمانة  
تتشرررا األمانررن حترر ن  يرر  قو  اررس ح رروي اانفرران ت ريررر ال ريررة ال امرر  ا  رر   فرر لن  

كرانون   ١5قو  ٦التمييز ضد ا رأة يف ال انون وا مارسن عن زيارته قو الكويت خالل ال رتة مرن 
. ويف الت رير، يتنراول ال ريرة ال امر  حالرن ح روي اانفران ا ك ولرن لامررأة ٢٠١٦األول/ديفمرب 

ويباررررط اااررررار ال ررررانو  وا  سفرررر  يف الباررررد واارررر  االررررازايف والتاررررديايف يف  رررر ا ال رررردد. 
 لت زيررررز ا فرررراواة امنفررررانين ومشرررراركن ا رررررأة و كينقاررررا يف ا يرررراة األسرررررين وا  ت ررررادين ايتوالفياسرررر

وا جتماعيررن والفياسررين وال امررن، مرره قيررالا ا تمررا  خرراي لانفرراا الرراليت ي  ررن ضرراايا أ رركال 
وي ررد   ال ريررة ال امرر  تونرريايف مررن أجرر    يررة ا زيررد مررن الت ررد  يف سرربي    ررددة مررن التمييررز.مت

  ال ضاا عاى التمييز وت زيز ا فاواة.

__________ 

  د  الت رير حت د األج  احملدد لك  يتضمن أحدث التطورايف. *
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تقريرررر القريرررق العامرررب المعنررري بمسرررالة التمييرررز ورررد المرررر ة فررري القرررانون   
 **توالممارسة عن زيارته إلى الكوي

 احملتويايف
 ال  ان  

 ٣  ......................................................................................... م دمن - أو ا  
 ٣  ................................................................................. الزيارة - ألف
 ٣  ................................................................................الفياي - حتاا

 4  ................... اانفانين ح و قاا وك الن لامرأة ا فاواة لتا ية والفياسايت وا  سف  ال انو  اااار - ثانياا  
 4  ......................................................................... ال انو  اااار -ألف
 ١١  ..................................................................... ال دالن قو الونول -حتاا

 ١٢  ....................................................... ال امن والفياسايف ا  سف  اااار -جيم

 قو والونول وا جتماعين، وا  ت ادين ال امن ا ياة ويف والفياسين، والث افين األسرين ا ياة يف ا رأة مشاركن - ثالثاا  
 ١4  ............................................................................... ال اين اخلدمايف

 ١4  .................................................................. والث افين األسرين ا ياة - ألف

 ١٦  .................................................................. وال امن الفياسين ا ياة - حتاا

 ١8  ............................................................ وا جتماعين ا  ت ادين ا ياة - جيم

 ٢١  ............................................... قليقاا الونول وسب  ال اين الرعاين يف ا ة - دال

 ٢٢  ............................................. ا ت ددة التمييز أ كال ضاايا والنفاا امنفا  ال نف - راحت اا  

 ٢٢  ........................................................................ امنفا  ال نف - ألف

 ٢٣  .................................................... ا ت ددة التمييز أ كال ضاايا النفاا - حتاا

 ٢4  ........................................................................ والتونيايف ا ستنتاجايف - خامفاا  

 ٢4  .......................................................................... ا ستنتاجايف - ألف

 ٢5  ............................................................................. التونيايف - حتاا

 
 

__________ 

 ي مم حتالاغن اليت ُ د  هبا وحتال رحتين ف ط. **
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 مقدمة - والا  
 الزيارة - لف 

زار ال ريررة ال امرر  ا  رر   فرر لن التمييررز ضررد ا رررأة يف ال ررانون وا مارسررن الكويررت يف ال رررتة  -١
حتنرراا عاررى دعرروة مررن ا كومررن. واجتمرره اخلرررباا مرره  ٢٠١٦كررانون األول/ديفررمرب  ١5قو  ٦مررن 

خمتارررف أنرررااح ا  ررراان ا  نيرررك يف مدينرررن الكويرررت وامقارررراا. ويرررود اخلررررباا توجيررره الشررركر قو 
الفاطايف عاى ت اوهنا ا ااوظ وما  دمته من دعم لتنظيم الزيارة. كما يتوجقاون حتالشركر قو ييره 

 ولك ا كوميك وا قانيك ال ايك وممثار  اتتمره ا رد  واألوسراك األكادويرن وفريرة احملاورين وا ف
 األمم ا تادة ال طري وممثا  ال طاع اخلاي عاى كافن التباد يف ا ثمرة أثناا الب ثن.

ويف ال انمن، اجتمه اخلرباا مه وزير الش ون ا جتماعين وال م ، ونائب وزير اخلارجين  -٢
لوزارايف ا ف ولن عن ال دالن، ووزارايف الداخاين، والش ون ا جتماعيرن، وال ران، والرتحتيرن وممثا  ا

والت ايم ال ايل، والشباح، وا الين، والتجارة وال ناعن، واألو اا والش ون ااسرالمين، وااعرال ، 
عرن ال رو  وممثا  األمانن ال امن لامجاس األعاى لاتخطيط والتنمين، والفاطايف ال امرن ا فر ولن 

ال امان وااسكان واأل خاي ذوي ااعا ن، وامقااز ا ركزي   امرن أوضراع ا  يمرك حت رورة  ر  
 انونيررررن، ومكتررررب التنميررررن ا جتماعيررررن، ومنررررن  رررر ون ا رررررأة، واتاررررس الرررروا  لاث افررررن وال نررررون 

سررررتورين، واآلداح، وا كتررررب ا ركررررزي لاح رررراا. واجتمرررره اخلرررررباا أيضرررراا مرررره رئرررريس احملكمررررن الد
والنائرررب ال رررا  وحت ررر  الفررريدايف الررراليت جرررر  ت يرررنقان ألول مررررة يف و رررائف مررردعيايف عامرررايف، 
ومدير م قاد الدراسايف ال ضائين وال انونيرن، ومردير م قارد الباروث ال اميرن، والاجنرن ا ستشرارين 

قاررراا، ال ايررا  سررتكمال تطبيررة أحكررا  الشررري ن، وممثارر  الغرفررن التجاريررن وأعضرراا الرب رران. ويف ام
 الت ى اخلرباا حتاحملافظ والفاطايف احملاين األخر .

وزار اخلرباا مركزاا ايرواا ال راماليف ا نزليرايف وسرجن النفراا وعيرادة ومفتشر ى ومردار   -٣
 حكومين، يف ال انمن ويف امقاراا. 

 السياق -باء 
تتمترررره الكويررررت  ركررررز متميررررز يف اخلارررري  حت ضرررر  ريادهررررا يف اتررررال اانفررررا  وت اليررررد ا  -4

الناحتضررررن حتا يويررررن يف  ررررال الث افررررن الفياسررررين، حتونرررر قاا ماكيررررن دسررررتورين لررررديقاا أعررررري حتر رررران يف 
ا نط ررن. و  توجررد أحررزاح سياسررين ركيررن يف الكويررت حترر  ُ ررار  الفياسررن عررن اريررة تنظيمررايف 

 ي ن  وامقاا ياعايف اجتماعين وث افين متمايزة ومت ايشن. قيديولوجين عر 
يف م  ررر التنميررن البشرررين  مت رردماا  والكويررت  رر  ثررا  أ ررا حتاررد يف اخلارري  و ترر  مركررزاا  -5
ماليرررك نفررمن ت ريبررراا  4. ويترر لف سررركان الكويررت البرررال  عرردد م (١)(حتارررداا  ١88مررن حتررك  48)
ويشك  ذلر  أحرد أ رم اخل رائم ا ميرزة لابارد. ؛ (٢)مايون م يم ٢.8مايون مواان و ١.٢ من

__________ 

   (.٢٠١5) ال م  من أج  التنمين البشرينت رير التنمين البشرين: حترنام  األمم ا تادة اامنائ ،  (١)
  .٢٠١4ا ركز الوا  لام اومايف ال اين، الت رير الفنوي عن ال ان  (٢)
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، تواجرره الكويررت  ررديايف (٣)يف ا ائررن مررن الفرركان ٦٠وحتررالنظر قو أن الشررباح يشرركاون حرروايل 
 قضافين نا ئن عن ا ختالفايف حتك األجيال من حيط النقا  والتطا ايف.

حايف. وجريف الزيارة يف مرحارن مرا حت رد ا نتخاحترايف، ويف خضرم الردعوايف اجرراا قنرال -٦
و د  قاديف ال  ود ا اضرين حر  الرب ران عردة مررايف حتفربب اختالفرايف مره ا كومرن ت ر ر حاقارا 
وادعااايف تت اة حتال فاد. وتت اة حت   الشوا   اليت أُث يف حتاستمرارين الفياسن ا الين لاباد الريت 

  د ت رض ميزانين الدولن لاخطر. 
 وانررران ت زيرررز وت ميرررة اانرررالحايف  وي ررررح اخلررررباا عرررن ت ررردير م لامطالبرررايف ا ت ا رررن -٧

ا  ت ررادين وا جتماعيررن والفياسررين حتغيررن اسررتدامن التنميررن والدو راايررن يف الباررد يف سررياي ق ايمرر  
فيمرا يت ارة حتااارار ال رانو  والفياسرايت خرالل  كبر اا   يتفم حتاهلشا ن. و د أحرزيف الدولن ت ردماا 

ا يف ال امررن وا  ت ررادين، يف حررك   تررزال  نررا  ال  ررود ا اضررين، ويف ت زيررز ح رروي ا رررأة يف اترر
ثغررررايف خطررر ة يف  رررال ا فررراواة حترررك امنفرررك،   سررريما يف قارررار األسررررة وفيمرررا يت ارررة حترررال نف 
امنفرررا ، مثامرررا يتضرررت مرررن ترررد  ترتيرررب البارررد يف ا   رررر ال رررا   لا جررروة حترررك امنفرررك، الررر ي 

مرررن  ١١٧حتارررداا، حت ررد أن كررران يف ا رتبرررن  ١44مررن حترررك  ١٢8قو ا رتبرررن  ٢٠١٦تراجرره يف عرررا  
  .(4)٢٠١5حتاداا يف عا   ١45 حتك
ويشك  ال ضاا عاى التمييز ضد ا رأة يف ييه  ا يف ا ياة جزااا   يتجزأ من الت د   -8

يف   ا اتال،  ا يف ذل  فيما يت اة حتا ت اد توف  الرعاين يف الباد، ال ي ي دي و ي ته أساساا 
 اماليف ا قااجرايف، يف  ايل اخلدمايف ال امن واخلدمن ا نزلين، وفيما يت ارة أيضراا حتوضره حت ض  ال

ا رأة داخ  األسرة ومشاركتقاا ال  الن يف ا ياة الفياسين وال امن. ويف وا ه األمر، ت تض  ا  اي  
يه  ا يف ال ا ين أن تضمن الدول تكاف  ال ري مميه النفاا،  ن فيقان    ا واانايف، يف ي

النشرراك البشررري، وأن ت مرر  عاررى تغيرر  األمنرراك ا جتماعيررن والث افيررن لفرراو  ا رررأة والرجرر  الرريت 
 ت و  عاى فكرة ت وي الرج  أو عاى األدوار النمطين لامرأة أو الرج . 

اإلطار القانوني والمؤسسي والسياساتي لتحقيرق المسراواة للمرر ة وكقالرة  -ثانياا  
  حقوقها اإلنسانية

 اإلطار القانوني - لف 
  المصادقة على الصكوك الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -١ 

، وأ قارررريف (5)نرررد ت الكويرررت عارررى سرررب ن مرررن ال ررركو  األساسرررين   ررروي اانفررران -٩
التزامراا  ويراا حتالت راون مرره  ليرايف ح روي اانفرران التاحت رن ل،مرم ا تاردة، مثامررا يتضرت مرن ت اوهنررا 

__________ 

 .  https://www.youth.gov.kw/ENP/aboutUs_EN.aspx انظر الراحتط (٣)
   .٢٠١5و ٢٠١٦الت رير ال ا   لا جوة حتك امنفك ل ام   ، ا نتد  ا  ت ادي ال ا  (4)
مل ت دي الكويت عاى ا ت ا ين الدولين  ماين ح وي ييه ال مال ا قااجرين وأفراد أسرر م، وا ت ا يرن الدوليرن  (5)

ال  مايرررن ييررره األ رررخاي مرررن ا خت ررراا ال فرررري، والربوتوكرررول ا ختيررراري  ت ا يرررن ال ضررراا عارررى ييررره أ رررك
التمييرررز ضرررد ا ررررأة، والربوتوكرررول ا ختيررراري  ت ا يرررن منا ضرررن الت ررر يب و ررر ة مرررن ضرررروح ا  امارررن أو ال  وحترررن 
ال اسررين أو الالقنفررانين أو ا قاينررن، والربوتوكررول ا ختيرراري الثررا  ا ااررة حتال قاررد الرردويل اخلرراي حتررا  وي ا دنيررن 

   والفياسين، اهلادا قو قلغاا ع وحتن ااعدا .

https://www.youth.gov.kw/ENP/aboutUs_EN.aspx
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مررره  يئرررايف ا  ا ررردايف، وا سرررت راض الررردوري الشرررام ، وا  رررررة اخلانرررن ا  نيرررن  فررر لن ا  رررار 
الباررد  ن قو يررحتو   كاررفزيررارة   ولالرريت  امررت مرر خراا حتررحتاأل ررخاي،   سرريما النفرراا واألا ررال، 

 قضافن قو ت اون الكويت مه ال رية ال ام .  (٦)،١٩٩٦من  
وانضرررررمت الكويرررررت قو ات ا يرررررن ال ضررررراا عارررررى ييررررره أ ررررركال التمييرررررز ضرررررد ا ررررررأة، يف  -١٠
()و( )ا فراواة ١)١٦( )ح وي ا واانن(، وا رادة ٢)٩. وأحتديف   ظايف عاى ا ادة ١٩٩4 عا 

(، عاررى أسررا  أن  رر ة ا ررادة األخرر ة تتنررال مرره أحكررا  الشررري ن حتررك امنفررك يف الررزوار واألسرررة
ويت ررة ال ريررة ال امرر  مرره رأي الاجنررن ا  نيررن حتال ضرراا عاررى التمييررز ضررد ا رررأة الرر ي ااسررالمين. 

تت ارض مه  دا ا ت ا ين و رضرقاا، وي كردون مرن جديرد  ١٦ي يد حت ن التا ظايف عاى ا ادة 
وت ره عارى عراتة  يف لكر  تك ر    يرة ا فراواة حترك امنفرك.أمهين ساب الدولن هل ة التا ظرا

الرردول مفرر ولين الوفرراا حتالتزاماهررا الدوليررن ومراعرراة أهنررا اخترراريف قعطرراا األسررب ين لام رراي  ال انونيررن 
الدوليررن
. ويفرراط اخلرررباا الضرروا عاررى ا مارسررايف اميرردة لررب   الرردول الرريت سررابت   ظاهررا (٧)

(8)خطوة  امن حنو وضه قاار  انو  ف ال  ماين ح وي ا رأة ، ما وث ١٦عاى ا ادة 
.  

مررررررن ا ت ا يررررررن  ٧ويالحررررررظ اخلرررررررباا حتارتيرررررراف أن الدولررررررن سررررررابت   ظقاررررررا عاررررررى ا ررررررادة  -١١
، فيما يت ارة  شراركن ا ررأة يف ا يراة الفياسرين، لكرنقام أعرحتروا عرن أسر قام قزاا اسرتمرار ٢٠٠5 عا 

   وعد  وجود أي خطط لات دية عاى الربوتوكول ا ختياري لالت ا ين. التا ظايف األخر 

 اإلنجازات الرئيسية المتعلقة بتعزيز حقوق المر ة والمساواة بين الجنسين -٢ 
يشريد اخلررباا حترامقاود الريت تبر هلا الكويرت لردعم قاار را ال رانو  مرن أجر  ت زيرز و ايررن  -١٢

 لباد ال يادي يف   ا اتال عاى ن يد ا نط ن. ح وي اانفان لامرأة، ما أ قار دور ا

 الدستور  
يوفر الدستور أساساا متيناا  كافان التمييز ضد ا رأة، و و يكر   مبدأ ا فراواة  وجرب  -١٣

اليت تنم عاى أن ييره النرا  متفراوون أمرا  ال رانون يف الكرامرن وا  روي والواجبرايف  ٢٩ا ادة 
 أسا  نوع امنس أو األن  أو الاغن أو الدين.ال امن، دون  ييز عاى 

 قانون الحقوق االنتخابية  
البدايررن لفافرران مررن التررداحت  التشررري ين وال رررارايف  ٢٠٠5ل ررا   ١٧يشررك  ال ررانون ر ررم  -١4

 ٣5ال ضرررررائين الررررريت تاغررررر  األحكرررررا  ال انونيرررررن التمييزيرررررن. و ررررر ا ال رررررانون، ا  رررررد ل لا رررررانون ر رررررم 
ا نتخاحترررايف(، مرررنت ا ررررأة الكويتيرررن ح و ررراا كامارررن ومتفررراوين مررره الرجررر  يف ) رررانون  ١٩٦٢ ل رررا 

الت ررويت والرت ررت. ومرره ذلرر ، ي رررح اخلرررباا عررن أسرر قام مررن أن  رر ة ا  رروي ليفررت مطا ررن، 
نظرررراا لوجرررود ف ررررة يف ال رررانون ترررنم عارررى أن مشررراركن ا ررررأة يف ا يررراة الفياسرررين ينبغررر  أن تت يرررد 

  ك   يوجد  ديد من   ا ال بي  فيما خيم الرج .حتال وانك ااسالمين، يف ح

__________ 

(٦) A/HRC/35/37/Add.1 . 
(٧) A/HRC/29/40 . 
 .  ا رجه ن فه (8)
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 حقوق العمب  
ا ت ارررة حتال مررر  يف ال طرراع اخلررراي، يتضررمن  موعرررن مرررن  ٢٠١٠ل ررا   ٦ال ررانون ر رررم  -١5

(، والترررزا  نررراحب ال مررر  ٢٦الضرررمانايف ال انونيرررن،  رررا يف ذلررر  مبررردأ األجرررر ا تفررراوي )ا رررادة 
(، وقجرازة األمومرن ا دفوعرن ٢٢يف يف نوحترايف ليايرن )ا رادة حتتوف  األمن والن   لامو  ايف ال امال

يومررراا وقمكانيرررن مرررنت قجرررازة قضرررافين دون أجرررر  ررردة أرحت رررن أ رررقار، وا مايرررن مرررن  ٧٠األجرررر  ررردة 
(، والترزا  نراحب ال مر   رنت ا ررأة ال امارن سراعايف ٢4ال    من ال م  حتفبب ا م  )ا ادة 
مو رررف  ٢٠٠ن الط ررر  )الشرررركايف الررريت تو رررف أكثرررر مرررن لارضرراعن الطبي يرررن وتررروف  مرافرررة لرعايررر

(، و ديررد األجررور الرردنيا لاجميرره، واضرره  رر ة األحكررا  ٢5سرريدة( )ا ررادة  5٠أكثررر مررن  أو
 أدناة(. ٢٧( )انظر أيضاا ال  رة ٦٣لامراج ن ك  مخس سنوايف )ا ادة 

 اإلسكان  
 ررول عاررى  ررروض ، كرران اررة لارجررال ف ررط ا ٢٠١١ل ررا   ٢ برر  سررن ال ررانون ر ررم  -١٦

ااسكان ا  دمن من الدولن. و وجب   ا ال انون، أنبات األرام  وا طا ايف وا تزوجرايف مرن 
عامراا مر  اليف لاا رول عارى  ر ة  4٠   الكرويتيك و ر  ا تزوجرايف الراليت تتجراوز أعمرار ن 

الراليت كرن  هبرن. و ر ا التطرور اا را   رد فرتت ال رنرن هلر  ا النفراا  خاي ِما ال روض لشراا 
 أدناة(. ٣٠مفتب دايف  ب  ذل  )انظر أيضاا ال  رة 

 (٩)القانون المتعلق بالعمال المنزليين  
يك   ح وي ال م  لا مال ا نزليك. فقا ا ال انون، و رو  ٢٠١5ل ا   ٦8ال انون ر م  -١٧

ن أسررربوع  األول مرررن نوعررره يف ا نط رررن، مرررنت ال مرررال ا نرررزليك، يف يارررن أمرررور، ا رررة يف يرررو  راحررر
سرراعن تتخااقاررا أو ررايف  ١٢يومرراا، وحرردد يررو  ال مرر  حتررر  ٣٠وقجررازة سررنوين مدفوعررن األجررر مرردها 

لاراحن، واستا ا ايف هناين خدمن ت رادل راترب  رقار عرن كر  سرنن يف هنايرن ال  رد. وعرالوة عارى 
 ذل ، ونه ال انون وكا يف التو يف من فرض رسو  التو يف عارى ال مرال ا نرزليك أو تكراليف
الفررر ر أو أي رسرررو  مرررن  ررر ا ال بيررر ، ويرررنم عارررى أن تتررراف هلرررم سرررب  ا نت ررراا ال ضرررائ  يف 

يف  كبرر اا   حررا يف عررد  دفرره األجررور. ويرحررب اخلرررباا حتاعتمرراد  رر ا ال ررانون الرر ي يشررك  ت رردماا 
 أدناة(. ٢٩ ال ا ماين ال انونين لا مال ا نزليك )انظر أيضاا ال  رة 

 قرارات المحكمة الدستورية والمحاكم اإلدارية   
ي رررح اخلرررباا عررن حتررال  ت رردير م لرردور احملكمررن الدسررتورين الرريت تك رر  ا فرراواة  وجررب  -١8

الدستور عن ارية قندار  رارايف  ضائين. ف ارى سربي  ا ثرال، وكرن لامررأة الكويتيرن اآلن التمتره 
كنقارررا الفررر ر قو اخلرررارر دون أن ي رررابقاا أحرررد نفررربياا ودون عوائرررة حترررا ة يف حريرررن التن ررر ، وو

ين ر  الشررك  ٢٠٠٩األ رحتاا ال كور، وذل  ع ب نردور حكرم مرن احملكمرن الدسرتورين يف عرا  
الرر ي يفررتوجب مواف ررن الررزور عاررى ااررب زوجترره  ١٩٦٢الرروارد يف  ررانون جرروازايف الفرر ر ل ررا  

  .(١٠)ا  ول عاى جواز س ر

__________ 

 .A/HRC/35/37/Add.1 انظر أيضاا الوثي ن (٩)
(١٠) World Bank, Opening Doors (2013) . 
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الرب انيايف ا نتخبايف حديثاا دون وضره حجراح أمرا  ،  قاريف اثنتان من ٢٠٠٩ويف عا   -١٩
امم ين الوانين. وأعرتض حت   أعضاا الرب ران عارى  ر ا األمرر، مفتشرقادين حترا كم ا فرتمد مرن 
الشرررررري ن ااسرررررالمين الررررر ي اعُتمرررررد قو جانرررررب  رررررانون ا نتخاحترررررايف. ورأيف احملكمرررررن الدسرررررتورين أن 

 ا كم    حمددة واتم  عدة ت ف ايف. الفيدتك    مازمتك حتارتداا ا جاح، ألن 
، أمرررريف حمكمرررن قداريرررن جام رررن الكويررت حتالغررراا سياسرررتقاا الررريت ت تضررر  ٢٠١٢ويف عررا   -٢٠

ح ررول الطالبررايف عاررى نتررائ  أفضرر  مررن الطررالح يف ا متاانررايف لكرر  يررتمك ن مررن ا لتارراي 
 . (١١)حتكايايف م ينن، مث  الطب واهلندسن

كبرر ، لكررنقام  حظرروا أن اااررار ال ررانو    يررزال يشررتم  ورحررب اخلرررباا هبرر ا الت ررد  ال -٢١
 عاى فجوايف كب ة،   سيما فيما يت اة حتا فاواة حتك امنفك يف األسرة وال نف ضد ا رأة.

 التحديات  -٣ 
)) ررانون األحرروال  ١٩84ل ررا   5١ ررانون األسرررة يف الكويررت جررر  تدوينرره يف ال ررانون  -٢٢

ألحكررا  الشررري ن ااسررالمين. ويشررتم   ررانون األحرروال الشخ ررين عاررى الشخ ررين( وُسررن  اب رراا 
حت   األحكرا  ال انونيرن الريت   تتوافرة مره ا  راي  الدوليرن   روي اانفران. وعرالوة عارى ذلر ، 

تتمتررره ا ررررأة الكويتيرررن حتا فررراواة يف ا مايرررن ال انونيرررن، ألن األارررر ال انونيرررن ا طب رررن عارررى نفررراا   
ليفررت مماثارن لتارر  ا طب رن عارى النفرراا ا نتميرايف قو الطائ ررن الشري ين. ف حكررا   األ ابيرن الفرنين

ال انون اتاف حتشك  ا يف حتالنفبن هلاتك الطائ تك ااسالميتك، و  سيما يف  را يف الرزوار 
 . (١٢)وحضانن األا ال وا  اث

 الحالة الزواجية  
ر ا ررررأة ق   واف رررن الونررر  الررر كر عارررى وف ررراا ل رررانون األحررروال الشخ رررين،   ين  رررد زوا  -٢٣

(، وت ب   قاادة الرجال ف ط عارى الرزوار 8زواجقاا، حتينما   ُيشرتك ذل  حتالنفبن لارج  )ا ادة 
(، وُيفرمت لارجر  حتت ردد الزوجرايف ١8(، و  ين  د زوار ا فرامن حتغر  ا فرام )ا رادة ١١)ا ادة 

و حررأ م رفرررن زوجته/زوجاتررره األخريرررايف حررأ أرحتررره نفررراا، دون وجررود حكرررم يفرررتوجب مواف رررن أ
(، ٢٦عامراا لا تيران )ا رادة  ١٧عامراا لا تيرايف و ١5(، وا رد األد  لفرن الرزوار  رو ٢١)ا ادة 

(، ووكرن ٩٧ويُ را الطالي عاى أنه حر  ع ردة الرزوار حترارادة الرزور أو مرن ي رو  م امره )ا رادة 
ولكرن   حترد مرن  رقاادة رجارك أو رجر  (، ١٢٦لامرأة أن تطارب الت ريرة حتفربب الضررر )ا رادة 

(، و  يوجد حكم  يز لامرأة ااب الطالي عاى أسا  أن ١٣٣وامرأتك اثبايف الضرر )ا ادة 
 زوجقاا تزور حت خر .

 حضانة الطقب  
ب د و وع الطرالي، تفر ط عرن . ف(٢٠٩ نت حضانن األا ال عموماا قو األح )ا ادة  -٢4

مرررن  رررانون األحررروال الشخ رررين(.  ١٩١ ت مررررة أخرررر  )ا رررادةا ررررأة حضرررانن أي ا ررر  قذا تزوجررر
(. وتفرر ط حضررانن ا رررأة ١٩٢وُيفررمت لغرر  ا فررامن حضررانن الط رر  حررأ يبارر  الفرراحت ن )ا ررادة 

__________ 

 . https://www.hrw.org/news/2015/01/11/kuwait-upr-submission-2014انظر الراحتط  (١١)
   (.٢٠٠٩انظر أيضاا "ح وي ا رأة يف  انون األحوال الشخ ين الكوييت واألحكا  ال ضائين الشرعين البارينين" ) (١٢)

https://www.hrw.org/news/2015/01/11/kuwait-upr-submission-2014
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           عارررررى ا حترررررن حا رررررا ي ررررر  سرررررن الباررررروو، وتنتقاررررر  حضرررررانن البنرررررت حتزواجقارررررا ودخرررررول الرررررزور هبرررررا 
 (. ١٩4)ا ادة 

 الميراث  
ن األحرروال الشخ ررين، اررة لاررزور ا  ررول عاررى ن ررف مرر اث الزوجررن عنررد وف رراا ل ررانو  -٢5

وفاها قذا مل يكن هلا ولد أو ح يد، والرحته قذا كران هلرا ولرد أو ح يرد. ولازوجرن رحتره مر اث الرزور 
(. ويف حرررا يف ٢٩٩قذا مل يكرررن لررره ولرررد أو ح يرررد، والرررُثمن قذا كررران لررره ولرررد أو ح يرررد )ا رررادة 

  (.٣٢٧لا كر مث  حظ األنثيك )ا ادة ا  اث ال ائا ، يكون 

 الحقوق االجتماعية واالقتصادية  
 ررررانون األحرررروال الشخ ررررين يضرررر   الشرررررعين عاررررى  يمنررررن الرجرررر  عاررررى ا رررررأة. فتررررنم  -٢٦
، عاررى سرربي  ا ثررال، عاررى أ  ونرره الررزور زوجترره مررن ال مرر  خررارر ا نررزل ق  قذا كرران 8٩ ا ررادة

 عاى "م اان األسرة"، و و ما  د ي فر عاى حنو يضر حتاست الل ا رأة.  عماقاا ي ثر ساباا 

 العمب  
يتضمن أحكاماا  ييزيرن، مثر  ا رد مرن عمر  ا ررأة لريالا  ٢٠١٠ل ا  ٦ انون ال م  ر م  -٢٧

(. ويتضررمن حت رر  األحكررا  ا مائيررن، ٢٣(، وق ررارايف قو األخررالي واألنوثررن )ا ررادة ٢٢)ا ررادة 
ليالا، و   أحكا   د ياز  رند ا وت ييمقاا من حيط أثر را عارى ر برن أنرااح مث  عم  ا رأة 

ال مرر  يف تو يررف ا رررأة، نظررراا  ررا يرتتررب عاررى ذلرر  مررن أعبرراا قضررافين. و  يررنم ال ررانون عاررى 
 األجر ا تفاوي ل اا ال م  ا تفاوي ال يمن، عاى حنو ما ت تضيه ا  اي  الدولين.

 (١٣)نظام الكقالة  
واألنظمررررن ا  رررراحبن الرررريت  كررررم نظررررا  الك الررررن يف  ١٩5٩ون ق امررررن األجانررررب ل ررررا   رررران -٢8

الكويت ت تض  أن يكون لكر  عامر  مقاراجر ك ير  حمار   رو نراحب ال مر  الر ي ي مر  عنردة. 
و رر ة األنظمرررن ارررول أنرررااح ال مرر  سررراطن منررره ال ررراماك  انونررراا مررن تغيررر  جقارررن ال مررر ، وقلغررراا 

ن خمررال ك ل ررانون اهلجرررة، والتبايرر  عررن عررد  مشررروعين ق ررامتقام قذا ت  رر ايف ق ررامتقام ييررط ي ررباو 
 ور ررم أن .(١4)الرتحيرر  تركرروا ال مرر  دون مواف ررن الك يرر ، مررا ي رضررقام حتالتررايل لا  وحتررايف امنائيررن أو

خطروة ق احتيرن  ، فانه يشرك   ي  ب حت يداا  ا فيه الك اين ٢٠١5ل ا   84٢ر م  ااداري ا رسو 
حيرررط يتررريت لا مرررال ا قاررراجرين فرنرررن ن ررر  ك رررالتقام قو نررراحب عمررر  جديرررد حت رررد ثرررالث  أوو،

 يوماا.  ٩٠سنوايف من ال م ، دون ا اجن قو مواف ن الك ي  ا ايل،  ريطن قخطارة  ب  

 العمال المنزليون  
يف يالحظ اخلرباا أن ال انون ا ت اة حتال مرال ا نرزليك   يروفر الضرمانايف ا ن روي عايقارا  -٢٩

 ٢٣٠٢ واررردد ا رسرررو  الررروزاري ر رررمال ررانون ال رررا  لا مررر  ا  مرررول حتررره يف البارررد أو ا  رراي  الدوليرررن. 
دو ر  ٢٠٠ ي ررادل مررا دينرراراا كويتيرراا )أي ٦٠يف ا ررد األد  ألجررور ال مررال ا نررزليك  ٢٠١٦ ل ررا 

__________ 

  .A/HRC/35/37/Add.1 انظر أيضاا الوثي ن (١٣)
(١4) Human Rights Watch, Walls at Every Turn (2010), p. 32 . 
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ن ال مررال  وجررب أمريكرر (، فيك رر  لا مررال ا نررزليك األجررر األد  ن فرره الرر ي يت اضرراة  رر  م مرر
 مره حتا  ارنرن ل،جرور األد  ا رد  ر ا ترد  مد  ال اة مه اخلرباا  حظ ذل ، ومه  انون ال م .

 دو ر 4٠ ٠٠٠  رر  الفررنوي الرردخ  ت ررديرايف: الباررد عمومرراا يف ا رت رره والرردخ  ا  يشررن تكرراليف
نرررراحب ال مرررر  مررررن . واارررر  ال ررررانون خطرررروة ق احتيررررن  نرررره (١5)لارجررررال دو ر ٧5 ٠٠٠و لانفرررراا

. ومررره ذلررر ، (١٦)ا حت ررراظ زررروازايف ال ررراماك، لكنررره أ رررر ذلررر  يف حالرررن مواف رررن ال امررر  ا قاررراجر
توجرررد ع وحترررايف ضرررد أنرررااح ال مررر  الررر ين ات ظرررون زررروازايف سررر ر ال مرررال و   ليرررايف ف الرررن   

 أمهيتقاا الكب ة لتن ي  ال انون حت  الين. لارند واان اذ، عاى الر م من

 اإلسكان  
عاى الر م من الت د  ال ي أُحرز يف اتال التشري    نت ا رأة  روض ااسكان، أحتا  اخلرباا  -٣٠

حتررر ن حت ررر  النفررراا   يرررزلن مفرررتب دايف مرررن  ررر ة ا سرررتا ا ايف، و رررن  ديرررداا ال ازحترررايف دون سرررن 
ل عارررى  ررررض األرحت رررك والنفررراا ا تزوجرررايف. وعرررالوة عارررى ذلررر ، عارررم اخلررررباا أن اارررب امررررأة ا  رررو 

، وقن مل يوجررد  رررك  ررانو  يف  رر ا مواف ررن رجرر  مررن األسرررةيف ا مارسررن قسرركان   يررزال يفررتوجب 
ي ر  أن تُ امر  ا ررأة مثامرا يُ امر  أي فررد  . و دد اخلرباا عارى أمهيرن ا رة يف ا فراواة، و رو مراال دد

 فيما يت اة ي و قاا، وليس حتون قاا تاحت ن لازور أو األح.

 الجنسية  
،   ارة لامررأة الكويتيرن، عارى عكرس الرجر ، ن ر  ١٩5٩ وجب  انون امنفين ل ا   -٣١

جنفرريتقاا قو أا اهلررا ق  يف حررا يف الطررالي أو وفرراة األح أو قذا كرران عررديف امنفررين، وحررأ يف 
 رررر ة ا ررررا يف   يكررررون  رررررار مررررنت امنفررررين ل،ا ررررال تا ائيرررراا. و  وكررررن لامرررررأة الكويتيررررن ن رررر  

قو زوجقاررا األجنررال. و  يررود اخلرررباا الترردخ  يف اخت رراي الدولررن فيمررا يت اررة حتتنظرريم جنفرريتقاما 
مفرر لن مررنت امنفررين، لكررنقام ي رررون عاررى  كررك ا رررأة الكويتيررن مررن ن رر  جنفرريتقاا قو أا اهلررا 
وزوجقاررا األجنررال عاررى  ررد  ا فرراواة مرره الرجرر  الكرروييت. ف ررانون امنفررين الرر ي نرري   برر  وضرره 

ك رر  ا فرراواة الكاماررن حتررك الرجرر  وا رررأة، ينبغرر  ت ديارره حتغيررن ا عرررتاا يررة ا رررأة الدسررتور الرر ي  
الكويتيررن يف ن ررر  جنفررريتقاا قو الرررزور واألا ررال عارررى  رررد  ا فررراواة مرره الرجررر  الكررروييت وضرررمان 

 ا فاواة لامرأة أما  ال انون.

 العنف الجنساني  
نو  فيمررا يت اررة حتررال نف ضررد ا رررأة. يالحررظ اخلرررباا وجررود ثغرررة نررارخن يف اااررار ال ررا -٣٢

ولرررد  الكويرررت أحكرررا  عامرررن حتشررر ن أف رررال ال نرررف ولكرررن   توجرررد أحكرررا  حمرررددة هررردا قو 
و   رررر    رررانو  امرررزاا ال نرررف ا نرررزيل،  رررا يف ذلررر  ا  ت ررراح  .(١٧)مكافارررن ال نرررف امنفرررا 

ا ،  ر  ا رئر  حاليراا الزوج  والتارش امنف . ويف سبي  الت دي حت ورة مالئمن لا نف امنفر
يف اااار ال انو ، سيكون من الضروري وضه  انون  ام  حتش ن  اين ا رأة من ييره أ ركال 

__________ 

 .٢٠١٦ ل ا  كالت رير ال ا   لا جوة حتك امنفا نتد  ا  ت ادي ال ا  ،  (١5)
 . ٢٠٠٧ل ا   ١٦٦ا رسو  الوزاري ر م  (١٦)
مرررن ال رررانون، تكرررون ع وحترررن جرورررن ا  ت ررراح  ١8٦. ووف ررراا لامرررادة ١٦٣-١٦٠ رررانون امرررزاا الكررروييت، ا رررواد  (١٧)

   ااعدا  أو الفجن مد  ا ياة.
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ال نررف،  ررا يشررم  وضرره أحكررا  تت اررة حتاارراذ تررداحت  و ائيررن، وترروف  ا مايررن وا فرراعدة مميررره 
وع ال رررانون ا ت ارررة ضررراايا ال نرررف و رررريف امنررراة عارررى النارررو الواجرررب. وعارررم اخلررررباا حتررر ن مشرررر 

 ررد رفرر ، لكررنقام أ ررادوا حتررالتزا  مكتررب التنميررن ا جتماعيررن ووزارة  ٢٠١5حتررال نف ا نررزيل ل ررا  
 ال ان حتدعم ت ديف مشروع  انون  ام  هب ا الش ن قو الرب ان امديد.

ويش ر اخلررباا حترال اة قزاا الظرروا ا خ  رن لا  وحترن وأحكرا  قسر اك التقامرن، ا ن روي  -٣٣
مررن  ررانون امررزاا فيمررا خيررم جرررائم "الشرررا" عنرردما يرتكبقاررا رجرر  ضررد  ١5٣عايقاررا يف ا ررادة 

 زوجته أو امرأة أخر  من أ ارحته ارتكبت جرون الزنا.
مررررن  رررانون امرررزاا الكررروييت  يرررز قفرررراليف  ١8٢وأعررررح اخلررررباا عرررن أسررر قام ألن ا رررادة  -٣4

 يطن أن يوافة ون  ال تاة عاى الزوار.اخلااف من ال  اح قذا تزور ال تاة اليت اختط قاا،  ر 

 الميب الجنسي والهوية الجنسانية  
، ينم ال انون حالياا عاى أن ٢٠٠٧من  انون امزاا يف عا   ١٩8ع ب ت دي  ا ادة  -٣5

أي  ررخم "يتشرربه حتررامنس اآلخررر حترر ي  ررك  مررن األ رركال" ي رررض ن فرره لافررجن  رردة سررنن 
دينار كوييت. و ر ا الت ردي  ي رر ض مغرايرايف اهلويرن امنفرانين  ١ ٠٠٠مالين  در ا  واحدة و رامن

 لاتمييز عاى أسا  ا يول امنفين واهلوين امنفانين. 

 الزنا  
 ١٩٠-١8٩فيمرررررررررا يت ارررررررررة حتال ال رررررررررايف امنفرررررررررين خرررررررررارر قارررررررررار الزوجيرررررررررن )ا ادتررررررررران  -٣٦

انون امرزاا الكروييت عارى أهنرا جررائم (، يرنم  ر١٩٦-١٩5( والزنا )ا ادتان ١٩4-١٩٣ وا ادتان
سررنن. ويررر  اخلرررباا، عاررى الناررو ا  رررح  ١5قو  ٣جنائيررن ي ا ررب عايقاررا حتالفررجن  رردة ترررتاوف مررن 

، أن قحت رراا جروررن الزنررا يشررك  انتقااكرراا   رروي اانفرران ا ك ولررن لامرررأة،  رر هنا (١8)عنرره يف حتيرران عررا 
 رر ن سررائر ال رروانك الرريت  ررر  الفرراو  امنفرر . ف ررد أ ررريف ا جتقاررادايف ال انونيررن ا ت ا ررن ي رروي 
اانفان أن  ريف ال ال ايف امنفين حتالرتاض  حتك أ خاي حتالغك  و انتقاا    قام يف اخل ونرين 

من ال قاد الردويل اخلراي حترا  وي ا دنيرن والفياسرين، الر ي أنربات الكويرت  ١٧  لامادة وانتقاا
 ارفاا فيه. والدول األاراا يف ال قاد مازمن ز   ال واعد احملاين مراعين لتطور ا  اي  الدولين. 

 الحق في الصحة اإلنجابية والجنسية  
اض. فقا   ر  ااجقاراض وت ا رب عايره التشري ايف الكويتين ت ييدين فيما يت اة حتااجقا -٣٧

سرنن، و  ُيفرمت حتاهنراا ا مر  ق  يف حالرن واحردة،  ١5سرنوايف قو  ٣حتالفجن  دة ترتاوف مرن 
ووف رررراا لام رررراي  الدوليررررن   رررروي اانفرررران، ينبغرررر  لارررردول  .(١٩)و رررر : ا  رررراظ عاررررى حيرررراة األ 

ة ا ررأة يف قهنراا ا مر ، عارى است راض التشري ايف الوانين حتغين قلغاا  ريف ااجقااض وضمان ح
األ رررر  عنررررد وجررررود خطررررر عاررررى حياهررررا أو نرررراتقاا، أو عنرررردما يكررررون ا مرررر  نتيجررررن ا ت رررراح 

 أدناة(. 85س اف حمار  أو عندما يكون امنك م احتاا حت ا ن  اتان )انظر أيضاا ال  رة  أو
__________ 

 انظر الراحتط (١8)
http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12672&LangID=E . 

 . ١٧٧-١٧4 انون امزاا الكوييت، ا واد  (١٩)

http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12672&LangID=E
http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12672&LangID=E
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 عقوبة اإلعدام  
حتاهنرراا الو ررف ال  ارر  لتن يرر   ٢٠١٣ي رررح اخلرررباا عررن أسرر قام قزاا  يررا  الباررد يف عررا   -٣8

، واسررتئناا تن يرر  ع وحتررن ااعرردا   ررن اا. وأحتاغررت ٢٠٠٧أحكررا  ااعرردا  ا  مررول حترره منرر  عررا  
الفرراطايف اخلرررباا حترر ن الدولررن   تن رر  ع وحتررن ااعرردا  يررة النفرراا. حتيررد أن امرررأة كويتيررن وامرررأتك 

اخلررررباا عرررن جرررزعقام قزاا  وأعررررح .(٢٠)٢٠١٧مقاررراجرتك جرررر  قعررردامقان يف كرررانون الثا /ينررراير 
  ة ااعدامايف، و شياا مه مو ف اتتمه الردويل   روي اانفران هبر ا الشر ن، أحتردوا اعرتاضرقام 

، ن رررر يف الكويررررت ع وحتررررن ١٩٦4ومنرررر  عررررا   .(٢١)الشرررديد عاررررى قعررررادة ال مرررر  حت  وحتررررن ااعررردا 
  .(٢٢) خ اا حتينقام ست نفاا 8٠ااعدا  ية 

 الجمود التشريعي  
اخلرباا حتال اة قزاا عد  قحراز ت د  حتش ن قلغاا األحكا  التمييزين ضد ا رأة، مثر  يش ر  -٣٩

تاررر  الرررواردة يف  رررانون األحررروال الشخ رررين، و رررانون امنفرررين و رررانون امرررزاا، وقزاا مو رررف عررردة 
مفرررر ولك  رررراحتاقام اخلرررررباا يرررررون أن  ررررانون األسرررررة  رررر   احترررر  لاتن رررريت ألنرررره ي ررررو  عاررررى الشررررري ن 

ويود اخلررباا ت كيرد أن حت ر  الباردان الريت يُ رد ااسرال  الردين الركر  لادولرن فيقارا  رد ااسالمين. 
ت قارررديف  راج رررن  ررروانك األسررررة، وااررر يف خطررروة حنرررو زيرررادة ا متثرررال لام ررراي  الدوليرررن يف  رررال 

و رر ة اانررالحايف، الرريت ت ررو  عاررى ت فرر  الن رروي الدينيررن حت ررورة  .(٢٣)ا فرراواة حتررك امنفررك
 ا ية ا فاواة، تفتند قو ت ف  الشري ن ااسالمين حت ورة م انرة. مواتين لت

ويرر  ال ريررة ال امر  أن الث افررن ليفرت م قاومرراا جامرداا أو  رر   احتر  لاتغيرر ، عارى الررر م  -4٠
مررن أن حت رر  الرردول  يرر  قو ت رردوقاا عاررى  رر ا الناررو مررن أجرر  تربيررر عررد  ا فرراواة حتررك الرجرر  

 الث افن وا  ت دايف حتون قاا عنانر ثاحتترن ارول دون قعمرال ييره ح روي قن النظر قو .(٢4)وا رأة
 منا شرايف اجرراا الكبر ة األمهيرن عارى كثر ة أدلرن ومثرن اانفان وتطوير ا،  را فيقارا ح روي ا ررأة.

 يف النفراا ت يشره ال ي والوا ه حت يد أمد من  الراسخن ا  اي  حتك ا ختالفايف حتش ن  ادفن عامن
 اآلراا الفائدة يف اتتمه. من واس ن اائ ن تناول ذل  يشم  أن عاى اليو ، عامل

 الوصول إلى العدالة -باء 
أعرح اخلرباا عن ارتياحقام   رفن أن م قاد الدراسايف ال ضائين وال انونيرن يروفر التردريب  -4١

ا ت ا يرررايف ل ائررردة يف  رررال ات ا يرررن ال ضررراا عارررى ييررره أ ررركال التمييرررز ضرررد ا ررررأة و   رررا مرررن 
ال ضرراة وا رردعك ال ررامك. ومل يررتمكن اخلرررباا مررن ت يرريم حمتررو   رر ا الترردريب وترر ث ة احملرردد عاررى 
 رررارايف احملرراكم، لكررنقام ي ت رردون أن  رر ة ا مارسررن ق احتيررن، وأعرحترروا عررن أماقاررم يف ح ررول ييرره 

ال جروة حترك ال روانك الوانيرن  امقاايف ال اعان ال ضائين وال انونين عاى التدريب الالز  حتغين تضيية
وت ف  ا وتن ي  ا  اي  الدولين   وي اانفران. وي مر  اخلررباا كر ل  يف  فرن قمكانيرن ونرول 

__________ 

 .  https://www.hrw.org/news/2017/01/26/kuwait-first-executions-4-yearsانظر الراحتط  (٢٠)
 . www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx انظر الراحتط (٢١)
 .  www.capitalpunishmentuk.org/kuwait.htmlانظر الراحتط  (٢٢)
(٢٣) A/HRC/29/40 وA/HRC/20/28/Add.1 وA/HRC/23/50/Add.2 . 

(٢4) A/HRC/29/40 . 

https://www.hrw.org/news/2017/01/26/kuwait-first-executions-4-years
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.capitalpunishmentuk.org/kuwait.html
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ا ررأة قو ال دالررن وق امررن نظررا  عدالرن أكثررر مراعرراة لالعتبررارايف امنفرانين، وذلرر  ع ررب  يررا  الباررد 
 أدناة(. ٦٦عامايف )انظر ال  رة  حتت يك سيدايف لامرة األوو يف منانب مدعيايف م خراا 
من أج   فك م امن ا فرائ   ٢٠١٣و  حتد من اا ادة حتانشاا حماكم ل،سرة يف عا   -4٢

األسرين وت    فرتايف الت اض  يف  ضايا األحروال الشخ رين. وعرالوة عارى ذلر ، ويف حرك يتريت 
 ررد  ا فرراواة مرره  رر  م، حتغرر    ررانون ااجرررااايف امزائيررن ونررول ييرره ا  يمررك قو احملرراكم عاررى

النظر عن نوع امنس أو امنفين، فان  انون األحوال الشخ ين ينم عاى أن  رقاادة ا ررأة ت رادل 
ن ررف  ررقاادة الرجرر . و فررن ا ررظ، ت يررد حت رر  الفرراطايف ال ضررائين حترر ن  رر ا ا برردأ  رر  مطب ررة، 

ارررة لاجميرره ا  ررول عاررى ا  ونرررن يررزال يت ررك ت رردي  ال رررانون. وأحتارر  اخلرررباا أيضرراا حت نرره  ولكررن  
ال انونيرن والرتيررن ال وريرن  انرراا، مررا يشرك  أحررد ال نانرر اهلامررن لااررة يف الونرول قو ال دالررن. ومرره 

توجررد م اومررايف عررن نوعيررن  رر ة ا فرراعدة. ويشرر ر اخلرررباا حت اررة خرراي قزاا مررد  ترروافر  ذلرر ،  
ا قارراجرايف، لريس ف ررط عنرردما ي  رن ضرراايا لتجرراوزايف، ونوعيرن ا  ونررن ال انونيررن ا  دمرن قو النفرراا 

أيضراا لرد  اهرامقان حتارتكراح جررائم. فقانرا  سرت نفراا ُحكرم عاريقان حتااعردا  ونُر  ر  ا كرم  وقمنرا
 .  (٢5)ي قان يف الباد حأ اآلن، كان حتينقان مخس نفاا مقااجرايف

حرررأ  ررر  ،  ررروز ألي  رررخم، ٢٠١4وخرررالل الزيرررارة، أحتاررر  اخلررررباا حت نررره ومنررر  عرررا   -4٣
الكررررويتيك، الاجرررروا قو احملكمررررن الدسررررتورين لت ررررديف  رررركو  حتشرررر ن ت رضرررره لاتمييررررز. وتُ ررررد  رررر ة 

 امرن لتافرك ا رة يف الونرول قو ال دالرن. ومره ذلر ،  حرظ اخلررباا أن الكثر ايف مرن  اخلطوة
عزوفقان  النفاا    مدركايف   و قان ال انونين أو ا فائ  اليت تشك   ييزاا ي قان، ما أسقام يف

عن الدفاع عن تا  ا  وي وا ست ادة من سب  ا نت اا الدستورين. وعالوة عاى ذل ، أحتا  
دينرررار كررروييت )أكثرررر  5 ٠٠٠اخلررررباا حتررر ن تكا رررن ت رررديف  ررركو  قو احملكمرررن الدسرررتورين تتجررراوز 

قو دو ر أمريك (، ما اول دون ا فاواة يف الونول قليقاا. ومه ذل ، واستناداا  ١5 ٠٠٠ من
االررررازايف الرررريت ح  تقاررررا احملكمررررن الدسررررتورين حررررأ اآلن، ي رررررح اخلرررررباا عررررن ث ررررتقام يف قمكانيررررن 

 استمرار   ا الت د .

 اإلطار المؤسسي والسياسات العامة  -جيم 
 اإلطار المؤسسي -١ 

تضررطاه كرر  مررن وزارة الشرر ون ا جتماعيررن وال مرر ، واألمانررن ال امررن لامجاررس األعاررى  -44
والتنميررن، واهليئررن ال امررن ل، ررخاي ذوي ااعا ررن، ومكتررب التنميررن ا جتماعيررن، حترردور لاتخطرريط 

أساس  يف  بكن األمان ا جتماع  حتون قاا كيانرايف مفر ولن عرن تن ير  الفياسرن ال امرن لادولرن 
فيما يت اة حتت ديف الرعاين ا جتماعين الشامان. وأنش يف ا كومن مكاتب لش ون ا رأة يف ال ديرد 

زارايف،  ا فيقاا وزارة الش ون ا جتماعين وال م ، ووزارة ال ان، ووزارة ال دل، حتغين ت زيرز من الو 
ح وي ا رأة. وأ اد اخلرباا عارى حنرو خراي حتروزارة الشرباح حتاعتبار را  روة داف رن حمتمارن يف سربي  

  كك ا رأة.
 سفرررن وانيرررن ا ت ارررة حتانشررراا م ٢٠١5ل رررا   ٦٧ورحرررب اخلررررباا حتاعتمررراد ال رررانون ر رررم  -45

ا عررن أسرر قام ألن ا  رررتاف اخلررربا ي رررح ذلرر ، ومرره   رروي اانفرران )ديرروان ح رروي اانفرران(.
__________ 

   .www.capitalpunishmentuk.org/kuwait.html انظر الراحتط (٢5)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.capitalpunishmentuk.org/kuwait.html
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ا ت اة حتانشاا منن م نين ي وي ا رأة  د رُف ، عاى أسا  ا دعاا حت ن  ضايا ا رأة تنا رر يف 
عارررى  نطررراي ضرررية. و ررر ا يرررنم حتوضررروف عرررن عرررد  ت قارررم ا فررر لن، ألن التمييرررز ضرررد ا ررررأة ينطررروي

  ررروا   هرررم أكثرررر مرررن ن رررف الفررركان. وي مررر  اخلررررباا يف أن ترررر   ررر ة ا  سفرررن النرررور امتثرررا ا 
لامبررررادت ا ت ا ررررن  ركررررز ا  سفررررايف الوانيررررن لت زيررررز و ايررررن ح رررروي اانفرررران )مبررررادت حترررراريس(، 

،  را يشرم  ييره أ ركال التمييرز (٢٦)سيما فيما يت ارة حت ردرها ا فرت ان عارى الرنرد وااحترالو  
د ا رأة. وسيمث  ذل  قلرازاا  امراا فيمرا يت ارة حتتوايرد ااارار ا  سفر  الروا   مايرن ح روي ض

 اانفان، وسيظقار عز  الدولن عاى أخ  ح وي ا رأة عاى حمم  امد.
و  يزال اخلرباا يش رون حتال اة من عد  وجود ساطن مركزين لتوجيه اآللين الوانين ا  نيرن  -4٦

رأة. و د أنش  ال رع التن ي ي يف ا كومن منن مشرتكن حتك الوزارايف م نين حتش ون ا رأة حتتمكك ا 
تاحت ن تاس الروزراا، و ر  هردا يف يارن أمرور قو تنفرية ييره ا برادرايف ا ت ا رن حت ضرايا ا ررأة، 

لوانيرن. والدعوة وقذكاا الوع  والتدريب وتن يت ال روانك ذايف ال ران  بر  عرضرقاا عارى امم يرن ا
وت ررد  الاجنررن  رااا مدروسررن حتنرراا عاررى ااررب مررن الرروزارايف، لكنقاررا   تبررادر حتررااالي منا شررايف 
سياساتين و  تتادث حت ويف موحد عن ا فائ  ا رجن اليت تواجه ييه النفراا يف البارد. ويرر  

مييرز ضرد ا ررأة اخلرباا أن   ا الكيان   ا ة ا  اي  اليت حددها الاجنن ا  نين حتال ضراا عارى الت
حتش ن قنشاا  لين وانين متكامان ت ا حتش ون ا رأة،  ا يف ذل  ضرورة ونول ا ررأة قو ا نانرب 

 ال يادين يف ا كومن.

 السياسات العامة -٢ 
، حررررررردديف الكويرررررررت أ رررررررداا ٢٠-٢٠١٩-٢٠١5/١٦يف اخلطرررررررن اامنائيرررررررن لا ررررررررتة  -4٧

وسياسرايف  كررك ا رررأة. وتتضررمن اخلطررن، يف ياررن أمرور، ت زيررز  رردرايف ا رررأة الكويتيررن مررن خررالل 
مراج رررن التشرررري ايف و رررديثقاا مرررن أجررر  ال ضررراا عارررى التمييرررز ضرررد ا ررررأة،  رررا يت رررة مررره الشرررري ن 

ر ال رردرايف ا جتماعيررن وا  ت ررادين لامرررأة؛ وقنشرراا  ليررن م سفررين ااسررالمين؛ ودعررم حترررام  تطرروي
 ماين ا رأة من ال نف يف اتتمه واألسرة. كما نوة اخلرباا حتامقاود اليت حتُ لت لزيادة قحتراز مفر لن 

أيار/مررررايو مررررن كرررر  عررررا  يومرررراا لامرررررأة  ١٦حترررراعالن يررررو   ٢٠١٦ح رررروي ا رررررأة، وال يررررا  يف عررررا  
 ي ول ا رأة الكويتين عاى ح و قاا الفياسين. الكويتين، لالحت ال 

وت ررد  الدولررن ال ديررد مررن ا سررتا ا ايف ا جتماعيررن لامررواانك احملترراجك قو مفرراعدة  -48
خانرررن، مثررر  النفررراا وذوي ااعا رررن وكبرررار الفرررن واألا رررال. وخرررالل الزيرررارة،  حرررظ اخلررررباا أن 

قعانررررررايف سرررررخين،  ررررر  أن  رررررر ة الدولرررررن تررررردعم دخرررررر  األسررررررة  رررررو    ال طرررررراع ال رررررا  وت رررررد  
عموماا ما مل تكن ا رأة رحتن أسرة )مطا رن، أرمارن، أو متزوجرن مرن  ر   ا ستا ا ايف ُ نت لارجال 

؛ وُتفرررتب د النفررراا مرررن ا  ررول عايقارررا حرررأ قذا كانرررت الزوجررن ف رررط  ررر  الررريت ت مررر  يف كرروييت(
رة ويُنتظررر مررن الرجررال ويررربر ا فرر ولون ذلرر  حتررال ول قن الرجرر   ررو رح األسرر .(٢٧) و ي ررن عامررن

 ف ط تابين ا حتياجايف ا ادين ل،سرة.
، ُ ركات منرن عامارن مشررتكن حترك ٢٠١١ال رادر عرا   ١٩٠ووف اا لا رار الروزاري ر رم  -4٩

وزارة الشرر ون ا جتماعيررن وال مرر  والاجنررن النفررائين ا شرررتكن حتررك الرروزارايف لتن يرر  خطررن ترمرر  قو 
__________ 

 .٢٧، ال  رة CAT/C/KWT/CO/2انظر أيضاا  (٢٦)
(٢٧) World Bank, Opening Doors . 
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كك ا رأة عارى ال ر يد ا جتمراع ، وذلر  عرن اريرة ضرمان أن هيئن حتيئن تشري ين ت ض  قو  
التشرررري ايف الكويتيرررن ذايف ال ررران يمايرررن ا ررررأة   تنطررروي عارررى أي  رررك  مرررن أ ررركال التمييرررز. 
و نررررا  حاجررررن قو منررررن مماثاررررن  راج ررررن ييرررره ال رررروانك التمييزيررررن ال ائمررررن وت زيررررز امتثررررال الدولررررن 

وي اانفان. وعام اخلرباا أيضاا حتوجرود مشرروع سياسرايف عامرن  يرد  لتزاماها الدولين ا ت ا ن ي 
النظر حتش ن األسرة، يركز عاى أمهين تضمك   ة الفياسايف ال امن عنانر ت دمين ل ائدة قعمال 

 ح وي ا رأة وا فاواة حتك امنفك. 

مشررراركة المرررر ة فررري الحيررراة األسررررية والثقافيرررة والسياسرررية، وفررري الحيررراة  -ثالثاا  
 عامة واالقتصادية واالجتماعية، والوصول إلى الخدمات الصحية ال

ُأحرز ت د  كب  يف قزالرن ا رواجز ال انونيرن التمييزيرن الريت كانرت  رول دون مشراركن ا ررأة  -5٠
يف اترررا يف ا  ت رررادين وال امرررن خرررالل ال  ررردين ا اضررريك. وممرررا ي سرررف لررره أن  ررر ة التطرررورايف 

ين. و  ا التمييز ا فتمر ي روي قو حرد كبر    يرة ا فراواة الكامارن تن كس عاى ا ياة األسر  مل
  لامرأة يف ييه  ا يف ا ياة.

 الحياة األسرية والثقافية - لف 
األحكررررا  ال انونيررررن التمييزيررررن ا فررررتمرة الرررريت ترررر ثر يف ا يرررراة األسرررررين تفررررتند قو افرررررتاض  -5١

رأة حتا فرراواة يف الررزوار والطررالي وحضررانن األا ررال اعتمرراد ا رررأة عاررى الرجرر ، مررا يرر ثر يف  ترره ا رر
 . أعالة( ٢5-٢٢وا  اث )انظر ال  رايف 

ومل ا   اخلرباا عاى أي حتيانايف ركين حتشر ن انتشرار زوار األا رال. ووف راا لرب   الت رارير،  -5٢
حترر ن  . وت يرد قح رااايف أخرر (٢8)يف ا ائرن مرن الز رايف ا فرجان تنرردرر  رت زوار ال انررايف 5فران 

فتررراة دون سرررن اخلامفرررن  ٢٦١قو  5١ رررقاديف ترررزوي  مرررا حترررك  ٢٠١١و ٢٠٠8ال ررررتة حترررك عرررام  
فتررراة كررر  سرررنن تررررتاوف أعمرررار ن حترررك اخلامفرررن عشررررة  ٣ ٠5١قو  ٢ ٦٦٢عشررررة، وترررزوي  مرررا حترررك 

يف ا ائرن مرن  مروع  ٢١قو  ١4.5 والتاس ن عشرة، و د حتاغت نفبن تزوي  ال تيايف من ال ئن األخ ة
، مل ُتفرج   حرا يف لبنرايف متزوجرايف دون سرن ٢٠١5. ووف اا لابيانايف الركيرن، يف (٢٩)الز ايف  ة 

 تزال    ال اعدة. ويُدعى أن الز ايف ا رتبن حتك األسر   اخلامفن عشرة.
ووف رراا لررب   امقاررايف ا  نيررن، فرران ت رردد الزوجررايف حمرردود ويبرردو أنرره يرتاجرره يف أوسرراك  -5٣

 رر  اخلرررباا عاررى حتيانررايف ركيررن هبرر ا الشرر ن أثنرراا الزيررارة. ووف رراا  ررا   جيرر  الشررباح، ولكررن مل ا
، وعاى حنو ما ورد يف التونين ال امن (٣٠)تناوله حتاست اضن يف ت رير ندر عن أحد األفر ن ال امان

ال رادر  ١8ال ادرة عن منن ال ضاا عاى التمييز ضد ا رأة/الت ايرة ال را  ر رم  ٣١ا شرتكن ر م 
( حتش ن ا مارسايف الضارة، فان ت دد الزوجايف يتنال مره كرامرن ٢٠١4ح وي الط   )عن منن 

ا رررأة وال ترراة ويشررك  انتقااكرراا   رروي اانفرران وا ريررايف،  ررا يف ذلرر  ا فرراواة وا مايررن يف قاررار 
األسرة. وحتالنفبن لازوجايف، مثن دراسايف تبك أن ت ردد الزوجرايف ير ثر عاريقان مرن حيرط ال ران 

__________ 

 .  http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=KWTانظر الراحتط  (٢8)
(٢٩) “TheHumanLineSocialWorkersSocietyandMusawahGroup’sparallel report to,Organization 

theStateofKuwait’sreportsubmittedtotheHumanRights. (2015)”Committee 
(٣٠) A/HRC/29/40 . 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/%23economy=KWT
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ال  اين والرفاة ا جتماع  وا اكين وي دي قو ا رمان؛ كمرا ير ثر عارى اموانرب ال اا يرن البدنين و 
و نرررا  مرررا يررر دي قو عوا رررب وخيمرررن عارررى رفرررا قام.  وا ت ا ررن حتا اكيرررن حتالنفررربن ل،ا رررال، وكثررر اا 

التزامررايف نررران عاررى الرردول األاررراا يف ات ا يررن ال ضرراا عاررى ييرره أ رركال التمييررز ضررد ا رررأة 
   تض  منقاا كبت ممارسن ت دد الزوجايف وحظر ا لكوهنا منافين لالت ا ين.ت

خرررالل الزيرررارة  رررول حت ررر  ا فررر ولك قنررره  وأعررررح اخلررررباا عرررن  ا قارررم قزاا كررراعقام مرررراراا  -54
يوجرد أي  ييرز ضرد ا ررأة يف الكويرت، عامراا حتر ن الرتكيبرن الث افيرن ا ت ا رن حتنروع امرنس ت ضر    

ويش  ال رية ال امر  قو األمهيرن قو حدوث  ييز عا  ضد ا رأة يف ييه الث افايف، ويف أي حتاد. 
اررز  الرردول مررن ات ا يررن ال ضرراا عاررى ييرره أ رركال التمييررز ضررد ا رررأة الرريت تُ  5األساسررين لامررادة 

حتت ررردي  األمنررراك ا جتماعيرررن والث افيرررن لفررراو  الرجررر  وا ررررأة، مرررن أجررر  ال ضررراا عارررى التاامررر  
وال ادايف ال رفين وسرائر ا مارسرايف الريت ت رو  عارى فكررة دونيرن أو ت روي أحرد امنفرك، أو عارى 

أة يف ا فاواة عارى وتوفر   ة ا ادة األسا  ال انو  ألسب ين حة ا ر  أدوار منطين لارج  ولامرأة.
األمناك الث افين لافاو  التمييزي،  ا يف ذل  أسب ين   ا ا ة عاى ال تاو  الدينين
(٣١)

. 
وتا ى اخلرباا م اومايف عن وجود  لين، تنفر قاا وزارة ااعرال ، م نيرن حتاسرت راض حمترو   -55

ا مررن ت يرريم عمرر   رر ة اآلليررن أو ت ث  ررا، وسررائط ااعررال  ا ت اررة حت ررورة ا رررأة. ومل يررتمكن اخلررربا
لكنقام  ددوا عاى أن م يا  لاحقاا يكمن يف ضمان أ  ت دي ال والرب النمطيرن امنفرانين يف 
وسائط ااعرال  واانرتنرت وا رواد الفرم ين والب ررين قو قدامرن ث افرن التمييرز، حتر  قو قجرراا حروار 

 ركال ال نرف ضرد ا ررأة، وح قارا يف ا فراواة يف حتناا حتش ن ا فائ  ا فاسرن، مثر  تنراول ييره أ
 األسرة، وأن ت دي يف الو ت ن فه قو ك الن حرين الت ب  عاى الناو الواجب.

وأحتارر  اخلرررباا أيضرراا حتا بررادرايف الرريت اارر ها وزارة األو رراا والشرر ون ااسررالمين مررن أجرر   -5٦
ومبررادرة الرروزارة حتتخ رريم ال ديررد مررن قذكرراا الرروع  ال ررا  حتال ضررايا الرريت ترر ثر يف ح رروي ا رررأة. 

خطرررب نرررالة امم رررن لتنررراول  ررر ة ا فرررائ  تُ رررد خطررروة أوو  امرررن سرررت دي قو ا سرررت ادة مرررن 
 الت اون الواسه النطاي مه عاماا مفامك  ددين داخ  الباد ومن ييه أحناا ال امل ااسالم . 

 الجنسية -١ 
م اان  خررين، ي ررح اخلررباا عرن ال ارة مه  راا عدة  يئايف م ا دايف وأنااح   شياا  -5٧

أعررررالة(. فوف رررراا لررررب    ٣١قزاا وضرررره النفرررراا الكويتيررررايف ا تزوجررررايف حتغرررر  كررررويتيك )انظررررر ال  رررررة 
لنفراا كويتيرايف متزوجرايف  ٢٠١٣و ١٩8٢ قاادة زوار حتك عام   ٢٠ 4١٧البيانايف، ُأندريف 
و رد سربة لاخررباا أن أعرحتروا حتال  ر  عرن  ا قارم قزاا  رانون امنفرين عرن اريررة  .(٣٢)مرن  ر  كرويتيك

وان ردا  ا فرراواة  ر ا يف ال ررانون يرر ثر  .(٣٣)٢٠١5و ٢٠١4رسرائ  حت ثرروا هبرا قو الدولررن حترك عررام  
تررر ث اا كبررر اا عارررى النفررراا وأا ررراهلن حتفررربب حرمررراهنم يف وا ررره ا رررال مرررن  ايرررن الدولرررن الررريت تك اقارررا 

وي ررررح اخلررررباا عرررن األسرررف  سرررتخدا  حجررر  تتفرررم حتالت  رررب الررروا  كوسررريان وحيررردة  .ا واانرررن
 لتناول مف لن التمييز ال ي تواجقاه تا  النفاا، ألن ذل  يغاة الباح أما  ا وار. 

__________ 

 .  ا رجه ن فه (٣١)
   (.٢٠١5ال نود الشارخ، "وضه ا واانن ا تزوجن من    مواان يف دول  اس الت اون اخلايج " ) (٣٢)
 .  www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/CommunicationsMiddleEast.aspxانظر  (٣٣)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/CommunicationsMiddleEast.aspx
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 األثر  -٢ 
قن توف   اين  انونين متفاوين لامرأة، وونروهلا ا تفراوي قو اخلردمايف ال امرن، و ردرها  -58
ا تناا األنول، ومشاركتقاا يف ييه جوانب التنمين الوانين تت ثر سراباا حتت فر ايف وتطبي رايف عاى 

النظررررا  ال ررررانو  لادولررررن. وعاررررى الررررر م مررررن األداا ال ررررايل لنفرررراا مقانيررررايف حتررررا رايف يف الكويررررت، 
لامجرررال األسرررري  يالحرررظ اخلررررباا أن الررررأي الفرررائد  رررو أن دور ا ررررأة ينبغررر  أن ُيكرررر   أساسررراا 

اين األا ال، و و م قاو  ترسخ حأ يف ا نا   الدراسين األساسين لامدار  ا كومين )انظرر ورع
أدناة(. ويشدد اخلرباا عاى ضرورة م امان النفاا حتالتفراوي مره الرجرال داخر  األسررة  ٧٣ال  رة 

  فيما خيم ت اسم ا  وي وا ف وليايف.
ويضرررمن دسرررتور الدولرررن ا فررراواة الكامارررن حترررك الرجررر  وا ررررأة و رررو من رررتت عارررى م رررادر  -5٩

تشريه مت ددة ويتبه نُرقُاجاا  انونين م ارنن توفر أساساا متيناا لت زيز ا وار ال ا  حول   ة ا فر لن. 
و  حتررد مررن ا فررارعن قو وضرره خريطررن اريررة مررن  رر هنا أن تفرراعد يف فررتت البرراح أمررا  قدخررال 

 حايف عاى  انون األسرة. قنال

 ة والعامةيالحياة السياس -باء 
كانررت ا رررأة و  تررزال مررن ال رراعاك النشررطك يف ا يرراة ال امررن لاباررد،   سرريما يف فرررتايف  -٦٠

، حت ررد ع ررود مررن الك رراف ٢٠٠5النزاعررايف. ومل   رر  ا رررأة عاررى ح و قاررا ا نتخاحتيررن ق  يف عررا  
 ذل  خطوة حاكن يف س يقاا حنو   ية ا فاواة. ووث   .(٣4)ا فتمر والرف  ا تكرر

 يف لكن، وحت د أكثر من ع د مرن الرزمن،   يرزال عردد النفراا يف الرب ران ضرئيالا و خر اا  -٦١
، و ررو ال ررا  الرر ي انتخبررت فيرره نفرراا ل ضرروين ٢٠٠٩التنررا م. ف رر  ا نتخاحتررايف الوانيررن ل ررا  

كررران حمررر  اعررررتاض  رررديد. وأسررر ريف   الرب ررران، ح رررات النفررراا عارررى أرحت رررن م اعرررد يف ت رررويت
، عررن انتخرراح امرررأة واحرردة مررن ٢٠١٦تشرررين الثررا /نوفمرب  ٢٦أحرردث انتخاحتررايف وانيررن، يف 

يف الرب رررران، و ررررو مررررا يضرررره الكويررررت يف أسرررر    ائمررررن الرررردول يف  رررر ا اتررررال  عضررررواا  5٠أنرررر  
 يف ا ائن من ١8.٩، م ارنن  توسط عر  حتا  (٣5)حتادا( ١٩٠من أن   ١8٣احتات ا رتبن  ذق)

يف  ٢.5قو  ٢٠٠٦يف ا ائرن عرا   ١١.١كما تراج ت نفبن ا ر اايف من   .(٣٦)أعضاا الرب ان
مر رررررران مررررررن  ١5، حتارررررر  عرررررردد ا ر رررررراايف ٢٠١٦ويف انتخاحتررررررايف عررررررا  . ٢٠١٣ا ائررررررن عررررررا  

. ٢٠١٣م ارنرن حتانتخاحترايف عرا   ا ي راا  يف ا ائن(، مرا وثر   فرناا  5)حوايل  مر ااا  ٢8٧ أن 
 اخلرباا أيضاا عن أس قام ل د  تر ت أي امرأة عاى مفتو  الباديايف. وأعرح 

و  ترررزال ا ررررأة يف الكويرررت تواجررره ع برررايف خطررر ة يف ممارسرررن ح و قارررا الفياسرررين نتيجرررن  -٦٢
ال ديررد مررن ا ررواجز الث افيررن وا  سفررين واهليكايررن واسررتب اد ا مررن ا ركررايف والشرربكايف الفياسررين 

__________ 

-www.bakerinstitute.org/media/files/files/f812567d/WRME-pub-PoliRep-Kuwaitانظر أيضاا  (٣4)

091515.pdf . 
 .www.ipu.org/wmn-e/classif.htm نظرا (٣5)
 .www.ipu.org/wmn-e/world.htm انظر (٣٦)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.bakerinstitute.org/media/files/files/f812567d/WRME-pub-PoliRep-Kuwait-091515.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.bakerinstitute.org/media/files/files/f812567d/WRME-pub-PoliRep-Kuwait-091515.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.bakerinstitute.org/media/files/files/f812567d/WRME-pub-PoliRep-Kuwait-091515.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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ال ائمررن الرريت يقارريمن عايقاررا الرر كور. ومررا   رر  النقارروض ال  ارر  حتالتمثيرر  الفياسرر  لامرررأة أكثررر 
  .(٣٧)ن الباد   توجد فيه أحزاح سياسين ركين، حت  حتاألحر  حركايف قيديولوجينأن وحتن  و 

والدولن مازمن،  وجب ات ا ين ال ضاا عاى ييه أ كال التمييز ضرد ا ررأة، حتازالرن ييره  -٦٣
واجز اليت  ول دون ا شاركن ا تفاوين لامرأة، حتفب  منقاا وضه نظا  ح رم أو ااراذ ترداحت  ا 

وأحتار   .(٣8)خانن أخر  لتا ية التمثي  الفياس  لامرأة عاى ييه مفتويايف ا كومرن وفروعقارا
 اخلرررباا حت نرره مل يتخرر  أي قجررراا  رردم ومنقاجرر  ومفررتدا  لرردعم مشرراركن ا رررأة الفياسررين وأن فكرررة

 التداحت  اخلانن ا   تن    م قاومن و   ظى حتالت ييد يف الباد. 
ويالحرررظ اخلرررررباا أن ال ديرررد مررررن حتارررردان ال رررامل،  ررررا يف ذلرررر  الباررردان ا رت  ررررن الرررردخ ،  -٦4

اعتمديف  كالا من أ كال التداحت  اخلانن ا   تن لات وي  عن تر خر اررراك ا ررأة يف ال مايرايف 
ر  الاجنن ا  نين حتال ضاا عاى التمييز ضرد ا ررأة أن الترداحت  اخلانرن ا   ترن ا نتخاحتين الوانين. وت

جررزا مررن اسرررتاتيجين   حتررد لارردول األاررراا مررن اعتماد ررا لتا يررة مفرراواة موضرروعين حتررك ا رررأة 
حترررر  قن حت رررر  الرررردول سررررنت  رررروانك حتشرررر ن ا فرررراواة،  .(٣٩)والرجرررر  يف التمترررره ي رررروي اانفرررران

حت  قنالحايف انتخاحتين دائمن ثبت أهنا م يردة يف   يرة ا فراواة يف  ثير  تشك  تداحت  م  تن   
 ا رأة يف ا ياة الفياسين.

وزيرراا. ومل تضرم  رالس الروزراا  ١٦مرأة واحدة مرن حترك او  تضم ا كومن ا الين سو   -٦5
د، ت را  مررن الفراحت ن أكثرر مررن امررأتك. و  تررزال ا ررأة، ر ررم دور را النشرط يف اتتمرره اروال ع ررو 

حترررطا الرت ررر  يف الو رررائف ا كوميرررن وتواجررره ع برررايف يف ترررويل ا نانرررب ال ياديرررن ال ايرررا. و كنرررت 
النفرراا، يف حت رر  ال طاعررايف، مثرر  ال رران، مررن   يررة لاحررايف  امررن، قذ تشررغ  ا رررأة م ظررم 

 ١٢منانررب مررديري وزارة ال رران، لكنقاررا   تشررغ  سررو  من ررب وكيرر  وزارة واحررد مررن أنرر  
وزارة ال رران. و ترر  النفرراا األ ابيررن الفرراح ن مررن منانررب مررديري ال يررادايف ا ت ررددة وكيرر  يف 

 عيادة، فيما تشك  النفاا ن ف عدد مديري ا فتش يايف.  ١٠٠التخ  ايف والبال  عدد ا 
وكران مررن دواعر  سرررور اخلررباا أنرره عامرروا أن جام رن الكويررت، و ر  م سفررن حكوميررن،  -٦٦

مرردعيايف  امرررأة ٢٢لرر ، نُ رر  مشرروع  ررريال رائررد أفضررى قو ت يررك . وعررالوة عاررى ذامرررأةترأسرقاا 
، ما وقاد الطرية أمرا  ا ررأة كر  ت ربت  اضرين حت رد سرت ٢٠١4عامايف يف تشرين الثا /نوفمرب 

وينبغرر  أن تشررجه  رر ة التجرحتررن اا احتيررن خررالل سررنتك  .(4٠)سررنوايف يف من ررب ا دعيررن ال امررن
  طاع، وقحت اا الباح م توحاا ل،جيال ا  بان. الفاطايف عاى موانان ا بادرة دون ان

ويوجرد  .(4١)وتشك  النفاا جزااا   يتجزأ من  وة الشران ال امان يف خمتاف ال طاعايف -٦٧
مرررررأة من ررررب ا تارررردث حتاسررررم وزارة الداخايررررن امرررررأة يف الشررررران، وتشررررغ  ا ٣58حرررروايل  حاليرررراا 
 يف ا ائن من مو    اادارة ال امن لاتا ي ايف.  4٩تشك  النفاا  فيما

__________ 

 .  http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=KWTانظر أيضاا  (٣٧)
 ( حتش ن التداحت  اخلانن ا   تن.٢٠٠4)٢5التمييز ضد ا رأة، التونين ال امن ر م  الاجنن ا  نين حتال ضاا عاى (٣8)
 .  ا رجه ن فه (٣٩)
 .٢٠١٣ل ا   ١4 رار اتاس األعاى لا ضاا ر م  (4٠)
 .٢٠٠٩ل ا   8٧انظر ا رسو  ر م  (4١)

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/%23economy=KWT
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و   ا رراك والت د  يف الفا  الدحتاوماس  مغا راا نفربياا حتوجره ا ررأة قو و رت  ريرب.  -٦8
. و بررر  اانرررالف سررر  اا  84مرررن أنررر  سررر راا البارررد البرررال  عررردد م  (4٢)و نرررا  سررر  تان ف رررط

، مل يكرررن حتامكررران النفررراا الررراليت خضررر ن ٢٠١4يرررن عرررا  الفياسرررايت الررر ي  رررقادته وزارة اخلارج
لررن س الترردريب الدحتاوماسرر  الرر ي خضرره لرره الرجررال ق  ال مرر  كررر "حتاحثررايف سياسرريايف" ووكررن 
اآلن ت يك النفاا كدحتاوماسيايف حت د اجتياز امتاان دخول خيضه له ييه ا ر اك. وكران مرن 

ن حتررك ا ر رراك اخلمفررن ا  بررولك لتررويل  رر ة كانتررا مرر  امرررأتكدواعرر  سرررور اخلرررباا أن ي امرروا أن 
  .٢٠١4ا نانب عا  

وتتمتررره ا ررررأة الكويتيرررن أيضررراا حتررردور نشرررط جرررداا يف اتتمررره ا رررد ،   سررريما يف ا طالبرررن  -٦٩
ي و قاا الفياسين من  سرب ينيايف ال ررن ا ن رر . حتيرد أن  ردرها عارى تشركي  حركرن منفر ن تبردو 

أفرررراديف عرررردة ت ررررارير حترررر ن حريررررن التجمرررره م يرررردة يف الكويررررت وأن  م يرررردة حت وامرررر  خمتا ررررن. ف ررررد
. ويطررف ذلر  ع برايف قضرافين أمرا  النا رطك يف (4٣)ا نظمايف    ا كومين اضه لر احتن الدولرن

وي مرر  اخلرررباا أن   ررال الرردفاع عررن ح رروي ا رررأة الرر ين ي ماررون يف حتيئررن تتفررم حتث افررن أحتويررن  ويررن.
قو تردعيم ا نظمرايف  ر   ارة الشر ون ا جتماعيرن وال مر  حاليراا ي دي مشروع  انون تنظرر فيره وز 

ا كوميررن الفرراعين قو ت زيررز و ايرررن ح رروي ا رررأة وتشررجي قاا عارررى ممارسررن نشررااقاا حت ررورة حررررة 
، مررا يرروفر الضررواحتط ومفررت الا  ومفررت ان. ويررود اخلرررباا ت كيررد أمهيررن أن يكررون اتتمرره ا ررد  حيويرراا 

 دو رااين سايمن يف الكويت.  وا وازين الالزمن ل ماين
ويش ر اخلرباا حتا رتياف  رراك الشراحتايف حتنشراك يف ا يراة ال امرن والفياسرين وتطروير ن  -٧٠

ألسررراليب عمررر  خانرررن هبرررن، حتفرررب  منقارررا اسرررتخدا  التكنولوجيرررايف ا بتكررررة يف  رررال ا  اومرررايف 
ارير عررن التررداحت  ال م يرررن . لكررن اخلرررباا يشررر رون حتررال اة قزاا ت ررأنررواهنوا ت ررا يف، اي ررال 

ا تخ ة ية حت   مفتخدم  وسائ  التوان  ا جتماع ،  ا يف ذلر  الترداحت  ا تخر ة  وجرب 
 . (44) انون ا ت ا يف امديد

 الحياة االقتصادية واالجتماعية -جيم 
وا جتماعيرن، يف ال  ود ا اضين، ُأحرز ت د  متك يف مشاركن ا رأة يف ا ياة ا  ت رادين  -٧١

حت ضرر  زخررم ا بررادرايف التشررري ين الرريت كرران هلررا أثررر كبرر  عاررى  ترره ا رررأة ي و قاررا )انظررر ال  رررايف 
 . أعالة( ٢١قو  ١٢ من

 التعليم  -١ 
يشريد اخلرررباا حتاالررازايف الرئيفرين لادولررن يف سررد ال جرروة حترك امنفررك يف  ررال الت ارريم.  -٧٢

يف ا ائرن(.  ٩٣نايف يف م د يف ا لتااي حتا ردار  ا حتتدائيرن )قذ    ت ا فاواة حتك البنك والب
يف ا ائررن  85وم ررد يف التارراي ال تيررايف حتا رردار  الثانويررن أعاررى مررن م ررد يف التارراي البنررك )

 ٢٠يف ا ائرن لانفراا م ارنرن حترر  ٣٣يف ا ائن( لكنقاا تتجاوز ا حتكث  يف الت ايم ال ايل ) 8١م احت  
__________ 

 قحدامها س  ة لد   اس الت اون اخلايج . (4٢)
(4٣) Sanja Kelly and Julia Breslin, Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress 

Amid Resistance (2010); https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kuwait; and 

https://www.alkarama.org/alkpages/annrep2016/kuwait2016_en.html.   
  .https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kuwaitانظر  (44)

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kuwait
https://www.alkarama.org/alkpages/annrep2016/kuwait2016_en.html
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kuwait
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و د يكرون ارت راع نفرب الرجرال الدارسرك يف اخلرارر  رو الفربب يف ارت راع  (45)يف ا ائن لارجال(
وحتااضرررررافن قو ذلررررر ، أديف امقارررررود  .(4٦)م رررررد يف النفررررراا يف ا فرررررتو  امرررررام   داخررررر  البارررررد

يف ا ائرن مرن  5ا توانان اليت تب هلا ا كومن قو ار اض كب  يف م دل األمين، حأ ونرات قو 
 . (4٧)ئن من الرجاليف ا ا ٣النفاا م احت  

وي ررر اخلرررباا حتاالررازايف يف  ررال الت ارريم، لكررن ال اررة يفرراور م ألن حت رر  ا مارسررايف  -٧٣
ا اليرررن ت رررزز ال والرررب النمطيرررن ا ت ا رررن  كانرررن كررر  مرررن ا ررررأة والرجررر  يف اتتمررره. وي  ررر  نظرررا  

وخرررالل الزيرررارة،  .(48)نالت اررريم يف الكويرررت حترررك امنفرررك يف ا ررردار  ا كوميرررن ا حتتدائيرررن والثانويررر
اسُتند يف تربير ال    قو اعتبارايف دينين وث افين واجتماعين. و حرظ اخلررباا أن البنرايف وحرد ن 
يتا ك دروساا تت اة حتالطقا  وا ياكن وقدارة   ون األسرة. وكث اا ما ت د  ا نا   الت ايمين نورة 

الت ارريم ا حتترردائ   ررم مررن النفرراا. ت ايديررن لامرررأة حتونرر قاا زوجررن وأ . وييرره ا درسررك يف نظررا  
ويفاور اخلرباا ال اة من أن   ة ا مارسايف تكر  ال والب النمطين التمييزين حتش ن دور ا رأة يف 
اتتمه وأن  نا  ال اي  من الوع  أو ا عرتاا حت ثر   ة ال والب عاى  كك ا رأة وا فاواة حتك 

 . (4٩)اا حت ن ا دار  الثانوين تدر   ح وي اانفانامنفك يف اتتمه. وأحتاغت الفاطايف اخلرب 
انزعرن احملافظرن وتررور لو حظ اخلرباا أن م سفايف الت ايم تشرك  عارى مرا يبردو م  رالا  -٧4

لرؤ  متضارحتن حيال ا رأة،   سيما يف مفتويايف الت ايم الدنيا حيط ت د  نورة ا ررأة عارى أهنرا 
فرررتويايف الت اررريم ال ايرررا عاررى موانررران حيررراهن ا قانيرررن يف الزوجررن واأل  ف رررط، حتينمرررا ُيشررج ن يف م

 خمتاف اتا يف،  ا يف ذل  اتا يف اليت يقايمن عايقاا ال كور. 

 العمالة -٢ 
أد  تيف  الونول قو الت ايم قو  كرك ا ررأة ومنااقارا قمكانيرن موانران حياهرا ا قانيرن يف  -٧5

ن، و ن عضوايف يف اتالس التن ي ين لب   ا  ارا  ا يف متنوعن. وت م  النفاا يف م ظم ا قا
الكرررررب  والشررررركايف اخلانررررن. وزاديف مشرررراركن ا رررررأة يف ال مرررر : قذ ارت  ررررت النفرررربن ا ئويررررن لانفرررراا 

حتاغررت  فيمررا ،(5٠)٢٠١4يف ا ائررن عررا   44قو  ١٩٩٠يف ا ائررن عررا   ٣5النا رطايف ا ت ررادياا مررن 
وزاديف النفرربن  .(5١)٢٠١4يف ا ائررن عررا   8٣و ١٩٩٠يف ا ائررن عررا   ٧8 رر ة النفرربن حتررك الرجررال 

 ١٩٩٠ يف ا ائررررن عررررا  ٢٦.8ا ئويررررن  شرررراركن ا رررررأة مررررن  مرررروع ال رررروة ال اماررررن زيررررادة ا ي ررررن مررررن 
وتتضارح   ة ااح ااايف مه البيانايف اليت  دمتقاا ا كومن  .(5٢)٢٠١4يف ا ائن عا   ٢٧.٢ قو

ئن من  موع ال روة ال امارن الوانيرن. ور رم ار راض م ردل يف ا ا 55.٧واليت ت يد حت ن النفاا وثان 
يف ا ائن حترك  4.٢م احت   ٢٠١5يف ا ائن عا   5.5البطالن عموماا، حتاغت نفبن البطالن حتك النفاا 

__________ 

(45) World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2016. 
(4٦) Kuwait: MENA Gender Equality Profile (2011) . 
(4٧) World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2016.  
   .١٩٩٦ل ا   ٢4ال انون ر م  (48)
   (.٢٠١٠)  رحتن دولن الكويت يف  ال الرتحتين عاى ح وي اانفانس ود  الل ا ر ،  (4٩)
 .http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZSانظر  (5٠)
 .http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZSانظر  (5١)
 .http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZSانظر  (5٢)

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS
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ووف رررراا لاح ررررااايف الررررواردة مررررن الفرررراطايف، تبارررر  ال جرررروة يف األجررررور حتررررك امنفررررك  .(5٣)الرجررررال
  .(54)يف ا ائن يف ال طاع ال ا  ٢8اخلاي ويف ا ائن يف ال طاع  ٣8 حالياا 
ويتزايررررد ت رررردير م ظررررم  طاعررررايف اتتمرررره لانفرررراا ال رررراماليف الناجاررررايف، لكررررن حت رررر   -٧٦

التنميطايف امنفانين الضارة وا  ثرة عارى ت فريم األدوار وا فر وليايف مرا زالرت  ائمرن و ر  ت يرة 
 ا شاركن ا تفاوين لامرأة يف ال وة ال امان يف الكويت. 

 إجازة األمومة -٣ 
و ر  مرن حترك  يومراا  ٧٠    ا ررأة يف الكويرت عارى قجرازة أمومرن مدفوعرن األجرر  ردة  -٧٧

 ٩8أاررول قجررازايف األمومررن يف ا نط ررن، لكنقاررا مررا زالررت حت يرردة عررن ا متثررال لام رراي  الدوليررن )
ويش ر اخلرباا حتا رتياف حيرال حت ر  ا برادرايف اا احتيرن الريت اار ها الشرركايف اخلانرن  .(55)(يوماا 

يف الباررد لزيررادة مرردة قجررازة األمومررن ا دفوعررن األجررر. وحتررالنظر قو  ررارح حتارردان أخررر  اعتمررديف 
دة، قجازة األحتوة، ير  اخلرباا أن من   ن مث    ة اخلطوة أن ت ثر تر ث اا م يرداا يف  را يف مت رد

  ا يف ذل  وضه حد ل،دوار النمطين. 

 (5٦)العمال المنزليون -٤ 
وتشررررر   .(5٧)يف ا ائرررررن مرررررن األسرررررر الكويتيرررررن عرررررامالا منزليررررراا أو أكثرررررر ٩٠يفرررررتخد  حررررروايل  -٧8

   .(58)عام  منزيل يف الباد، أ ابيتقام الفاح ن من ا قااجرايف ٦٦٠ ٠٠٠الت ديرايف قو وجود حوايل 
(، ١٧وحتااضرررافن قو اعتمررراد ال رررانون الثررروري حتشررر ن ال مرررال ا نرررزليك )انظرررر ال  ررررة أعرررالة  -٧٩

وامقاود اليت تب هلا ا كومن لنشر ال انون خبمس لغايف يف ا طار ويف وسرائ  التوانر  ا جتمراع ، 
 5٠٠، تباررر   درتررره ا سرررتي احتين ٢٠١4يشررريد اخلررررباا حتانشررراا مررر و   رررريال خلادمرررايف ا نرررازل عرررا  

. وخررالل الزيررارة، اسررتمه اخلرررباا قو روايررايف مروعررن عررن  رراوزايف  رردث، حتينقاررا امتنرراع أرحترراح امرررأة
ال مررال ا نرزليك عاررى مرد  سررنوايف واسرتخدا  ال نررف يف م راماتقام. وي رررح  أجرورال مر  عرن دفرره 

 اخلرباا عن األسف لتد  مفتو  ااحتالو )عاى األرجت حتفبب اخلوا مرن ا نت را ( وألن مررتكال
ال نررف   ارراكمون و  ي ررا بون حت ررورة منقاجيررن، ر ررم مررا يوجررد مررن ضررمانايف  انونيررن. ومررن  رر ن 
تطبيرررة امرررزااايف ا ناسررربن أن يشرررك  رادعررراا وونررره تكررررار  ررر ة ا نتقااكرررايف. ويشررراار اخلررررباا أيضررراا 

وا   ا  ررة اخلانن ا  نيرن حتا  رار حتاأل رخاي،   سريما النفراا واألا رال، مرا أعرحترت عنره مرن  ر
حتشرر ن نظررا  الك الررن، فقاررر ا النظررا  يتفرربب يف قضررر اا ال مررال ألنرره يرررحتط كررر  عامرر  حترررح عمررر  

   .(5٩)م ك، عاى حنو يتيت اتال ل ال ايف عم  مفيئن واستغاللين

__________ 

  ح ااايف  دمتقاا ا كومن خالل الزيارة.ق (5٣)
 .  ا رجه ن فه (54)
 .  (١8٣)ر م  ٢٠٠٠ات ا ين منظمن ال م  الدولين حتش ن  اين األمومن،  (55)
 .A/HRC/35/37/Add.1انظر  (5٦)
(5٧) NasraRecentlabourimmigrationpoliciesintheoil-rich Gulf: how effective are they“,Shah.M 

likelyto. (2008)”?be 
(58) Human Rights Watch, Walls at Every Turn. 
(5٩) A/HRC/35/37/Add.1 . 
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 الحق في الرعاية الصحية وسبب الوصول إليها -دال 
 حصول الجميع على الرعاية الصحية -١ 

قن ال مررر ا تو رره لانفرراا والرجررال زاد   رردار أرحترره سررنوايف  ت ررول منظمررن ال رران ال ا يررن -8٠
ويرحررررب اخلرررررباا حتررررامقاود الرررريت تبرررر هلا وزارة  .(٦٠)سررررنن ٧8فبارررر   ٢٠١٢-٢٠٠٠خررررالل ال رررررتة 

ال رران لضرررمان ح رررول ا رررأة الكويتيرررن عارررى رعايررن نررراين جيررردة. وتبررك ا  اومرررايف الرررواردة أن 
النفاا يشكان أ ابيرن األابراا الر ين ي ردمون الرعايرن التغطين امغرافين لارعاين ال اين جيدة وأن 
 األولين يف ال يادايف ا ت ددة التخ  ايف.

ويف حررك ترروفر الدولررن الرعايررن ال رراين  انرراا  واانيقاررا، فرران ا  يمررك الشرررعيك اآلخرررين  -8١
دو رايف ت ريبرراا(  ستشررارة ابيررب يف مركررز  ٣ ررب عارريقام دفرره رسررم رمررزي  رردرة دينررار واحررد )

،  ررا يف ذلر  التااليرر  ا خربيرن. و  رر  نرا  حكروم . وت ررد  الرعايرن الالح ررن واألدويرن  انراا 
النفررراا الكويتيرررايف عارررى الرعايرررن الو ائيرررن، مثررر  ت ررروير الثررردي حتاأل ررر ن وفاررروي الكشرررف عرررن 

 سراان الرحم،  اناا، حتينما يتوجب عاى ا  يمايف األخريايف  م  تكاليف   ة اخلدمايف. 

 لجنسية واإلنجابيةالصحة ا -٢ 
يالحظ اخلرباا حتارتياف ارت اع م دل الرعاين الفاحت ن لاو دة، و و ما  اى يف ا ر راض  -8٢

النفال ا تباين يف م د يف الوفيايف الن اسين: مل تفرج  أي وفراة ن اسرين حترك النفراا الكويتيرايف 
وكرران مررن  .(٦١)يفو دة حتررك النفرراا ا قارراجرا ١٠٠ ٠٠٠لكرر   ٢٦.٣فيمررا حتاغررت  رر ة النفرربن 

دواع  سرور اخلرباا أيضاا أن ي اموا أن خدمايف ال يادايف ا كوميرن ا ت رددة التخ  رايف ت رد  
حتن س الطري ن مميه النفاا، حت را النظر عن ا الن الزواجين. لكن ا  اومرايف الرواردة تشر  قو 

التناسررا ، ر ررم أن  أن مواف ررن الررزور ضرررورين  برر  أي عمايررن جراحيررن اضرره هلررا ا رررأة يف جقااز ررا
 ذل    يفتند قو أي أسا   انو . 

 .(٦٢)لاكويتيرررايف ٣.5لامقاررراجرايف و ٠.٩وتررررتاوف م رررد يف اخل ررروحتن يف الكويرررت حترررك  -8٣
و دة  ٢٦وكرران مررن دواعرر  سرررور اخلرررباا أهنررم  حظرروا ار رراض م رردل و دايف ا را  ررايف، مررن 

وُت رررا ونرر ايف وسررائ  منرره  (٦٣)٢٠١5و دايف عررا   ٩قو  ١٩٩٠فترراة عررا   ١ ٠٠٠لكرر  
يف  5٢ا مررر  دون مواف رررن الرجررر ، لكرررن انتشرررار وسرررائ  منررره ا مررر    يرررزال منخ ضررراا لاغايرررن )

. و حررظ اخلررباا عررد  ا  ررول عارى ت ررويم عرن تكرراليف وسررائ  منره ا مرر . وأحتاغرروا (٦4)ا ائرن(
يف ذلررر  الوسرررائ   حتررر ن ا راكرررز ال ررراين ا كوميرررن أو  رررت تررروف  وسرررائ  منررره ا مررر  حتاتررران،  رررا

ال اجاررن  نررره ا مررر ، حرررأ يف حرررا يف ا  ت رراح، وقن كانرررت  ررر ة الوسرررائ  متررروفرة يف أ فرررا  
الطب الشرع  يف ا فتش يايف ووكن  راؤ ا من ال يدليايف حتون ن ابين. ويث    ا األمر  ا اا 

ون  رررر ة حتالغرررراا فيمررررا يت اررررة حتا قارررراجرايف ذوايف الرررردخ  ا ررررنخ   لاغايررررن والارررروايت وكررررن أن تكرررر
__________ 

 . http://www.who.int/gho/countries/kwt.pdf?ua=1انظر  (٦٠)
   الت رير ال ا  الفنوي.ا ركز الوا  لام اومايف ال اين،  (٦١)
 .  ا رجه ن فه (٦٢)
 . http://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?end=2015&start=1990انظر  (٦٣)
(٦4) World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015. 

http://www.who.int/gho/countries/kwt.pdf?ua=1
http://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?end=2015&start=1990
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التكررراليف حتا ظرررن حتالنفررربن هلرررن. كمرررا أن عررردداا مرررن ا قاررراجرايف ُحكرررم عاررريقان حتالفرررجن حتفررربب 
 أدناة(، و و أمر ينطوي عاى  ييز واضت.  8٩" اقان    الشرع " )انظر ال  رة 

وتكر  ات ا ين ال ضاا عاى ييه أ كال التمييز ضد ا رأة حة ا ررأة يف الرتاكم حت ردد  -84
من مواليد، فيما أكد اخلرباا أن ا  ول، دون  ييز وحتتكا ن م  ولن، عارى وسرائ  ما تريد قلاحته 

 .(٦5)جيرردة  نرره ا مرر ،  رررك مررن  ررروك ا  ررول عاررى رعايررن جيرردة يف  ررال ال رران االاحتيررن
حتد من توف  التث يف امنف  الشام  ووسائ  منه ا م  ال  الن خل   حرا يف ا مر   ر   و 

ايل خ رر  عرردد حررا يف ااجقارراض. وثبررت يف الوا رره أن البارردان الرريت يفررقا  ا ر رروح فيرره، وحتالترر
فيقاا توف  ا  اومايف واألساليب ا ديثن اخلانن  نه ا م  واليت  يرز ااجقاراض  انونراا، تفرج  

و حررظ اخلرررباا أن ا نا شررايف ال امررن   تتطررري قو مفرر لن ا  رروي  .(٦٦)أد  م ررد يف قجقارراض
  أعالة(. ٣٧ا يف ذل  ااجقااض )انظر أيضاا ال  رة امنفين واالاحتين،  

وع ال مرال ا قاراجرين ل اونرايف الرد  لات كرد مرن عرد  ضركما عام اخلررباا حتا ررتاك خ -85
قناحتتقام حت مراض م دين أو سارين )كا الريا أو التقاراح الكبرد أو فر و  ن رم ا ناعرن البشررين(. 

مررا تبررك أهنررا م رراحتن حت رر و  ن ررم ا ناعررن البشرررين.  ا قارراجرة قو حتاررد ا األنررا  قذا ا رررأةوت رراد 
وير  اخلرباا أن   ا ااجراا مناا لام اي  الدوليرن   روي اانفران و  حترد مرن تن ياره. وينبغر  

 . (٦٧)توف  ال الر ا الئم مميه النفاا ا  احتايف حت  و  ن م ا ناعن البشرين/اايدز، دون  ييز

 لنساء وحايا  شكال التمييز المتعددة العنف الجنساني وا -رابعاا  
 العنف الجنساني - لف 

 حررظ اخلرررباا ال ررمت ال ررا  عررن مفرر لن ال نررف ضررد ا رررأة يف األسرررة وال نررف امنفررا   -8٦
حتشك  عا . وعالوة عاى األسئان اليت اُرحت أثناا ا جتماعايف مه الفاطايف، أحتا  اخلرباا حت ن 

مررا تُبا رر  الشررران   شررورة تفررت ب  حررا يف عنررف منررزيل، ونررادراا ا راكررز ال رراين و   ررا مررن أ فررا  ا
 هب ة ا ا يف. واول ن م ااح ااايف دون ت ييم ا جم ا  ي   هل ة الظا رة. 

ويف    عد  وجود أي مركز ايواا الضاايا، وعد  وجود أي  انون  ام  يتناول مفر لن  -8٧
حمددة حتش ن ال نف ا نزيل، من ال  ب تيف  ااحتالو عرن  ر ة  ال نف امنفا  ويتضمن أحكاماا 

ا ررا يف و نررب الاجرروا قو التفررويايف الوديررن الفررائدة حاليرراا. وكثرر اا مررا يُغا ررب منطررة ا  رراظ عاررى 
وحررردة األسررررة عارررى حفررراح احررررتا  ح ررروي ا ررررأة. ويرررنم التشرررريه الشرررام  ا ت ارررة يمايرررن الط ررر  

( عاررى أحكررا  تت اررة حتالتررداحت  واآلليررايف اخلانررن حتالو ايررن وااحالررن ٢٠١5ل ررا   ٢١)ال ررانون ر ررم 
ال انونيررن والن فررين(،  - وأخررر  تت اررة حتا فرراعدة ا ناسرربن وا ت ررددة التخ  ررايف وحتالرعايررن )الطبيررن

 يبك التغي  الكب  ال ي وكن أن ادثه ال انون.  ما

__________ 

(٦5) A/HRC/32/44 . 
 .  www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20600&LangID=Eانظر  (٦٦)
 .  www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20055&LangID=Eانظر  (٦٧)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=20600&LangID=E
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx%3fNewsID=20055&LangID=E
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 النساء وحايا  شكال التمييز المتعددة -باء 
 جرات والسجينات المها -١ 

خرررالل زيرررارة سرررجن النفررراا، أحتاررر  فريرررة اخلررررباا حتررر ن ا قاررراجرايف يشررركان  البيرررن احملتجرررزايف.  -88
ا رر  اخلرررباا عاررى أي حتيانررايف ركيررن عررن امرررائم ومرردد األحكررا . ومرره ذلرر ، عاررم اخلرررباا ع ررب  ومل

سرنن(  رتكراهبن  ١5م احتاليف مه عدد من احملتجزايف، أن النفاا ي ضك ع وحترايف اويارن )ت ر  قو 
أعرررالة(.  ٣٦جررررائم حتفررريطن مثررر  الفرررر ن وت ررراا  ا خررردرايف و"ا مررر   ررر  ا شرررروع" )انظرررر ال  ررررة 

و حظوا، عالوة عاى ذل ، وجود أا ال )ت ر  أعمرار م يف حت ر  األحيران قو مخرس سرنوايف( مره 
لكرررنقام الكثررر  مرررن األمقارررايف يف الفرررجن. وي رررر اخلررررباا حتوجررروح عرررد  ف ررر  األا رررال عرررن أمقاررراهم، 

ي كرردون مررن جديررد دعرروة ا  ررررة اخلانررن ا  نيررن  فرر لن ال نررف ضررد ا رررأة وأسررباحته وعوا برره قو النظررر يف 
 .  (٦8)حتدائ  منقاجين  حتجاز النفاا،   سيما حتالنفبن لانفاا الاوايت يُ ان أا ا ا 

 النساء عديمات الجنسية -٢ 
ت ترررب م الفرراطايف  ،(٦٩)ألررف  ررخم عررديف امنفررين ٩٠توجررد يف الكويررت أكثررر مررن  -8٩

و ثررر  مفرر لن األ رررخاي عررردو  امنفرررين، أو البررردون، أحرررد  .(٧٠)"م يمررك حت رررورة  ررر   انونيرررن"
. رئيفرررياا  ا ت ررادياا  - واجتماعيررراا  سياسررياا  م ررادر ال اررة الرئيفرررين لااكومررن، و رر  تشرررك   رردياا 

ائة  ويرررن هلرررم وعارررى الرررر م مرررن امقارررود ا ب ولرررن لتفررروين وضررره الكثررر  مرررن البررردون، وقنررردار وثررر
ت كررد عرردة جقاررايف م نيررن ان رردا   ،(٧١)ومررناقام قمكانيررن ا  ررول عاررى الت ارريم والرعايررن ال رراين

 . (٧٢)اارادة الفياسين الالزمن ا اد ح  دائم هلم
ويفرراور اخلرررباا ال اررة مررن أن ا رررأة البرردون ت ررا  ارروال حياهررا مررن أ رركال مت ررددة مررن  -٩٠

التمييررز ا نقاجرر ، حتفرربب انتمائقاررا قو  تمرره مررن  تم ررايف األ ايررايف. وكمررا يتضررت مررن الت ررارير 
الواردة، ما زالت تا  ا رأة ت ا  من اا  اا ا جتماع  والونرم و  ر ، يف يارن أمرور، عارى 

 ايميررن ونرراين متدنيررن وت ررا  مررن  اررن فررري ال مرر  ا تاحررن هلررا. وتت رررض  رر ة ا رررأة خرردمايف ت
لاتمييررز حتونرر قاا جرررزااا مررن أ ايررن ت رررا  مررن حالررن ضررر ف  ررديد، وكرر ل  حتونررر قاا امرررأة داخررر  
 تم قاا احملا  وأسرها، وتواجه الونم عنردما تردافه عرن ح و قارا. ويكررر اخلررباا مرا أعررح عنره، 

 ديرررد مرررن  يئرررايف ا  ا ررردايف، ووكرررا يف األمرررم ا تاررردة ومنظمرررايف اتتمررره يف  ررر ا ال ررردد، ال
ا د ، وما جر  ت كيدة يف قاار ا ست راض الدوري الشام ، ويشددون عاى ضرورة أن ت رتا 

 ييه امقاايف ا  نين حتا الن اخلانن لانفاا البدون وتت قامقاا وت امقاا. 

__________ 

(٦8) A/68/340.انظر أيضاا  واعد األمم ا تادة   امان الفجينايف والتداحت     ا حتجازين لامجرمايف .   
   (.٢٠١٦) ٢٠١5ا  ا ايف ال ا ين: التشريد ال فري يف ال ا  م وضين األمم ا تادة الفامين لش ون الالجئك،  (٦٩)
  .A/HRC/35/37/Add.1انظر أيضاا  (٧٠)
(٧١) A/HRC/WG.6/21/KWT/1  . 
 انظر أيضاا  (٧٢)

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=KWT&Lang=EN.  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=KWT&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=KWT&Lang=EN


A/HRC/35/29/Add.2 

GE.17-08435 24 

 مغايرات الهوية الجنسانية -٣ 
اخلرباا ت ارير عن ت رض النفاا لاتمييز عاى أسا  اهلوين امنفانين والت ب  عنقاا. تا ى  -٩١

وأعررررح اخلررررباا، يف رسرررالن ادعررراا مشررررتكن، عرررن  ا قارررم قزاا احتجررراز امررررأة كويتيرررن خرررارر مكررران 
. ووف ررراا لام اومرررايف (٧٣)أعرررالة( ٣5"التشررربه حترررامنس اآلخرررر" )انظرررر ال  ررررة  ق امتقارررا واهامقارررا حترررر

يشرررك  مغرررايرو اهلويرررن امنفرررين يف الكويرررت فئرررن ت رررا  مرررن اا  ررراا والتمييرررز والضررر ف الرررواردة، 
 وتت رض لامضاي ن والتقاديد. 

 النساء العامالت في البغاء/المشتغالت بالجنس  -٤ 
 .(٧4)أعرح اخلرباا عن ال اة قزاا حالن النفراا ال راماليف يف البغراا الر ي  رمره الكويرت -٩٢

ن ا  نيررن حتا  ررار حتاأل ررخاي،   سرريما النفرراا واألا ررال، يف ت رير ررا ف ررد أ رراريف ا  ررررة اخلانرر
. وير ك ر (٧5)عن حت ثتقاا قو الكويت، قو وجود استغالل جنف  لانفاا،   سريما  ر  ا واانرايف

اخلررررباا حتررر ن  رررريف النفررراا الالئررر  وارسرررن البغاا/ا شرررتغاليف حترررامنس ي رضرررقان  الرررن مرررن الظارررم 
مررر يتنررال مرره أحكررا  ال ررانون الرردويل   رروي اانفرران. والاجنررن ا  نيررن والضرر ف والونررم، و ررو أ

 . (٧٦)حتال ضاا عاى التمييز ضد ا رأة ت كد حتانتظا  ضرورة عد   ريف ا رأة حتفبب ممارسن البغاا

 االستنتاجات والتوصيات -خامساا  
 االستنتاجات - لف 

على مدى العقود الماوية في استحداث قوانين تعزز  كبيراا    حرزت الكويت تقدماا  -٩٣
حقرروق المررر ةع ومررع ذلررك، ال تررزال انرراك تشررريعات تمييزيررة، ال سرريما فرري مجررال األحرروال 
الشخصية وقوانين الجنسية وقانون الجزاء، إلى جانب فجروة كبيررة فري تشرريعات مكافحرة 

تمييزيرة لتحقيرق  اردال الدولرة العنف الجنسانيع وال بد من إلغاء اذه األحكام القانونيرة ال
 المتمثلة في إجراء إصالحات واسعة النطاقع

وقررد  ثبتررت المحكمررة الدسررتورية  نهررا مررن حمرراة التقرردم، نظررراا للرردور الهررام الررذ   -٩4
تؤديرره فرري إلغرراء األحكررام القانونيررة التمييزيررة عررن طريررق قراراتهررا الترري ترين قررذ المعررايير الدوليررة 

طاعة الكويررررت  ن تررررذاب إلررررى  بعررررد مررررن التغييرررررات الجزئيررررة الخاصررررة بالمسرررراواةع وباسررررت
ألحكامهررا القانونيررة التمييزيررة، وذلررك باتخرراذ إجررراءات ملموسررة وفوريررة تهرردل إلررى إجررراء 
مراجعررة شرراملة للقرروانين، مررن  جررب مواصررلة التقرردم صررو  تحقيررق المسرراواة الكاملررة بررين 

 لمعايير الدولية لحقوق اإلنسانع الرجب والمر ة، على النحو الذ  يكقله الدستور ووفقاا ل
وإلى جانب الجهرود التري تبرذلها الدولرة مرن  جرب االسرتمرار فري التقردم، مرا زالرت  -٩5

القوالررب النمطيررة بشرران دور المررر ة والرجررب تهرريمن وتعيررق التمكررين القعلرري للمررر ةع ويتررالف 
نيررات المجتمررع الكررويتي مررن قرروى تقدميررة و خرررى محافظررة، وتعرري  وتعمررب فيرره نسرراء مه

__________ 

(٧٣) A/HRC/26/21, p. 54, case No. KWT 1/2014.  
   .٢٠4-٢٠٠ انون امزاا، ا واد  (٧4)
(٧5) A/HRC/35/37/Add.1.  
  .A/HRC/32/44انظر أيضاا  (٧٦)
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َريات يتبنين  سلو  حياة معاكس رافضات للتطورع ويشرمب االلترزام القرانوني  متميزات و يخ 
للررردول بالقضرررراء علررررى جميررررع  شرررركال التمييرررز وررررد المررررر ة تغييررررر  دوار الرجررررال والنسرررراء 
المسررتندة إلررى  فكررار ثقافيررة  و دينيررة محافظررة تررروو لتقرروق الرجررب وتررد عي تمتعرره بقرردرات 

م نمطية عما يستطيع الرجال  و النساء القيام بره  و يعجرزون عنرهع وال برد  على وإلى مقااي
مررن مبررادرات خاصررة لتشررجيع الحرروار العررام، بمررا فرري ذلررك فرري المجررالين الثقررافي والررديني، 

  بغية تغيير المواقف والسلوكيات التمييزيةع
ق وتتعرراي  فرري الكويررت حقررائق متعررددة شررديدة االخررتالل والتقرراوت عنرردما يتعلرر -٩٦

األمرررر بواقرررع المهررراجرين الرررذين يشررركلون  كثرررر مرررن ثلثررري مجمرررو  السررركانع وبينمرررا تررروفر 
الحكومة خدمات سخية لجميع المواطنين والمقيمرين، فر ن المعاملرة التقضريلية للمرواطنين 
ممارسة شرائعةع وتواجره فترات محرددة مرن النسراء، بمرن فريهن المهراجرات ونسراء البردون، 

واررن بحاجررة إلررى ااتمررام خرراا فرري سررياق الجهررود  و منهجيرراا متعرردد األشرركال و/  تمييررزاا 
 الرامية إلى تغيير القوانين والممارساتع

ويامررب الخبررراء  ن تررتمكن قيررادة الدولررة مررن اتخرراذ مررا يلررزم مررن خطرروات رئيسررية  -٩٧
لمواصرررلة وتعزيرررز اإلنجرررازات فررري مجرررال إعمرررال حقررروق اإلنسررران الخاصرررة برررالمر ةع ولكررري 

بد من إجراء حوار عام مقترو  بشران المسرائب الخالفيرة، وارو حروار يمضي البلد قدماا، ال 
يتطلرررب ورررمان حريرررة الكرررالم والتعبيررررع وستسرررتقيد البررررامع اإلصرررالحية للدولرررة مرررن تعزيرررز 

 المجتمع المدني، ال سيما الشابات اللواتي يشكلن شريحة كبيرة من السكانع

 التوصيات -باء 
وصرريات التاليررة بغيررة تعزيررز الترردابير الراميررة إلررى برررو  مررن التعرراون، يقرردم الخبررراء الت -٩8

  ومان المساواة بين الجنسين، وتمكين المر ة، وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بهاع

 اإلطار القانوني   
 يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي: -٩٩
ل التصديق على البروتوكول االختيرار  التقاقيرة القضراء علرى جميرع  شركا )أ( 

التمييررررز وررررد المررررر ة وعلررررى الصرررركوك الدوليررررة األخرررررى المتعلقررررة بحقرررروق اإلنسرررران الترررري 
 يصبح البلد طرفاا فيها بعد؛ لم
()و( مرن اتقاقيرة القضراء ١)١6( و٢)9سحب التحقظات على المادتين  )ح( 

  على جميع  شكال التمييز ود المر ة؛
الشخصرررية وقرررانون إلغررراء جميرررع األحكرررام التمييزيرررة فررري قرررانون األحررروال  )ر( 

الجنسرررية وقرررانون الجرررزاء علرررى النحرررو المقصرررب فررري ارررذا التقريرررر، وورررمان المسررراواة  مرررام 
 القانون امتثاالا لاللتزامات الدولية للدولة؛

سررن تشررريعات شرراملة تتقررق مررع مبررادل اتقاقيررة مجلررس  وروبررا بشرران منررع  )د( 
لمنررع ومكافحررة ومعالجررة ومكافحررة العنررف وررد المررر ة والعنررف العررائلي )اتقاقيررة اسررطنبول( 

جميع  شكال العنف الجنساني، بما في ذلك العنرف العرائلي، وورمان اسرتقادة المرر ة مرن 
  االجتماعية؛ - الحماية الواجبة وحصولها على الخدمات الطبية والقانونية والنقسية
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إنشاء آليرة فعالرة ومسرتقلة تتريح للنسراء ورحايا العنرف تقرديم الشركاوى،  ( )  
تسررجيب الشرررطة لمحاوررر اررذه الشرركاوى وإجررراء تحقيقررات فوريررة ونزيهررة  والحرررا علررى

  وفعالة وشاملة فيها ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، عند االقتضاء؛
 ، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛الحمب إنهاء تجريم إلغاء )و( 
 األمومرة إجرازة ذلرك فري بمرا الدوليرة، للمعايير العمب قانون امتثال ومان )ز( 

 حكرررم    إلغررراء الصررردد ارررذا وفررري القيمرررة، المتسررراو  العمرررب لقررراء األجرررر فررري والمسررراواة
 لية؛الحا التشريعات في تمييز 

التصرررديق علرررى اتقاقيرررة منظمرررة العمرررب الدوليرررة بشررران العمرررال المنررررزليين  )ف( 
، وومان امتثال القانون الوطني ألحكام االتقاقية وووع آليات رصد ٢٠١١ (١٨9 )رقم

 لضمان التنقيذ القعال للقانون؛ كافياا   يالا ممولة تمو 
إلغاء نظرام الكقالرة واالستعاورة عنره بقواعرد تنظيميرة تضرمن تمترع العمرال  )ك( 

 المهاجرين بحرية كبيرة في سوق العمب؛
 إعادة العمب بالوقف االختيار  لعقوبة اإلعدام بهدل إلغاء اذه العقوبةع )ي( 

  إمكانية اللجوء إلى القضاء  
 يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي: -١٠٠

 خقض تكاليف إيدا  الشكاوى لدى المحكمة الدستوريةع )أ( 
تقديم معونة قانونية مجانية وجيدة للجميع، ال سيما المهراجرات والنسراء  )ح( 

 البدون المستضعقات؛
 تدريب موظقي الشرطة والقضاء على النحو الواجبع  )ر( 

 اإلطار المؤسسي  
 يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي: -١٠١

وررمان  ن تسررتوفي آليررات حقرروق اإلنسرران الخاصررة بررالمر ة المعررايير الترري  )أ( 
 حددتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ود المر ة؛

التعجيب ب نشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، وتزويداا بآليرة خاصرة  )ح( 
جررب لحقرروق اإلنسرران الخاصررة بررالمر ة وتناولهررا باعتباراررا مسررالة لضرمان إيررالء االعتبررار الوا

 شاملة لعدة جوانب؛
 يار/مررايو( للتوعيررة بررالتمييز وإعمررال   ١6اسررتخدام يرروم المررر ة الكويتيررة ) )ر( 

  كافة حقوق اإلنسان لجميع النساء في البلدع
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  السياسات  
  بان تقوم الدولة بما يلي: فيما يتعلق باألسرة والحياة الثقافية، يوصي الخبراء -١٠٢

اتخرررراذ الترررردابير الالزمررررة للشرررررو  فرررري حرررروار بنرررراء بشرررران المسرررراواة بررررين  )أ( 
الجنسين في األسرة، بمرا يشرمب دعروة الخبرراء المعنيرين بحقروق اإلنسران الخاصرة برالمر ة 
المتخصصرين فري إيجراد تقسريرات معاصررة للنصرروا الدينيرة، مرع المشراركة النشرطة لعرردد 

بينهرررا وزارة األوقرررال والشرررؤون اإلسرررالمية، واررري الهيترررة االستشرررارية العليرررا مرررن الجهرررات 
 يتعلق بالشريعة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية؛ فيما
تنقيذ استراتيجيات مستدامة بهدل القضاء علرى التحيرزات والممارسرات  )ح( 

 المر ةعالعرفية القائمة على فكرة دونية المر ة  و على األدوار النمطية للرجب و 
 وفيما يتعلق بالعنف الجنساني، يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي: -١٠٣

تطبيررررق الترررردابير الخاصررررة المؤقتررررة لضررررمان المسرررراواة فرررري التمثيررررب العررررام  )أ( 
 والتمثيب السياسي، في الجهازين التنقيذ  والتشريعي، وفي القضاء؛

لحمرالت االنتخابيرة، توفير دعم خاا، يشمب التردريب والمسراعدة فري ا )ح( 
 لمساعدة المرشحات على تعزيز حضوران وتيسير قدرتهن على التواصب؛

تنقيرررذ اسرررتراتيجية شررراملة وفعالرررة وخطرررة عمرررب للمسررراواة برررين الجنسرررين  )ر( 
 وتمكين المر ة تشمب مجموعة كاملة من التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيب الحصص؛

 البلرررد بررردالا مرررن نظرررام التكرررتالت/ إتاحرررة إنشررراء األحرررزا  السياسرررية فررري )د( 
االئتالفرررات السرررائد، وورررمان حصرررول المرررر ة علرررى تمثيرررب كرررال فررري األحرررزا  مرررن خرررالل 

 اعتماد قوانين الحصص  و المساواة  و إنقاذ جزاءات عدم االمتثال؛
اإلبقرراء علررى ممارسررة السررما  للنسرراء بالتقرردم المتحرران المرردعين العررامين  ( )  

اا بالسلك الدبلوماسي، وومان  ن تترا  لجميرع النسراء اللرواتي واالمتحان التنافسي الخ
القرررا العادلررة نقسررها  ٢٠١٤تقلرردن وظررائف ثباحثررات سياسررياتث فرري الرروزارة قبررب عررام 

 ليصبحن دبلوماسيات؛
ورررمان تررروفير التثقيرررف فررري مجرررال حقررروق اإلنسررران ابترررداء مرررن المررردار   )و( 

عايير الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االبتدائية واستناده على النحو الواجب إلى الم
 مبادل المساواة بين الجنسين وحقوق المر ة؛

اتخرراذ جميررع الترردابير الالزمررة لتمكررين المنظمررات الوطنيررة لحقرروق المررر ة  )ز( 
 وتشجيع تعاونها مع الشبكات الدولية؛

 ومان حرية التعبير وحرية التجمع وإعمالها بشكب منهجي للجميعع )ف( 
وفيمرا يتعلررق بالحصررول علررى الخرردمات الصرحية، يوصرري الخبررراء برران تقرروم الدولررة  -١٠4

 بما يلي:
ة  التاكرررد مرررن  ن العمليرررات الجراحيرررة المتصرررلة بالجهررراز التناسرررلي للمرررر  )أ( 
 تحتاو إلى موافقة زوجها؛ ال
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للنسررراء ذوات اإلمكانرررات االقتصرررادية  تررروفير وسرررائب منرررع الحمرررب مجانررراا  )ح( 
 ذلك الوسائب العاجلة لمنع الحمب، ال سيما في حاالت االغتصا ؛ المحدودة، بما في

 ومان حصول الجميع على خدمات اإلجهاضع )ر( 
 وفيما يتعلق بالعنف الجنساني، يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي: -١٠5

إجررراء البحرروث وجمررع البيانررات عررن مرردى انتشررار جميررع  شرركال العنررف  )أ( 
العنرف المنزلري، فضرالا عرن جمرع بيانرات إحصرائية عرن الشركاوى  الجنساني، بما في ذلك

 والمالحقات القضائية واألحكام الصادرة؛
التوعية بجميع  شكال العنف الجنساني، وإنشاء آليرات ميسرورة لالبرال   )ح( 

عررن حرراالت العنرررف المنزلرري ورفررع الشررركاوى بشررانها، بمررا فررري ذلررك الخطررو  السررراخنة، 
ن التحقيررق فرري الشرركاوى علررى النحررو الواجررب ومعاقبررة الجنرراة وإقامررة مالجررف كافيررة ووررما

 وتوفير الجبر الكامب للضحاياع
وفيمرررا يتعلرررق بالنسررراء ورررحايا  شررركال التمييرررز المتعرررددة، يوصررري الخبرررراء الدولرررة  -١٠٦
 يلي: بما
إيجاد حب مستدام، يستوفي المعايير الدولية، لحالة نساء البدون لضمان  )أ( 

 للتمييز بشكب منهجي؛عدم وقوعهن وحايا 
ومان بدائب الحتجاز النساء، ال سيما النساء اللواتي يعلن  طقراالا، وفقراا  )ح( 

 للمعايير الدولية؛
تقلرريص القجرروة بررين الحقرروق الممنوحررة للمررر ة الكويتيررة وتلررك الممنوحررة  )ر( 

  للمهاجراتع
    


