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تقري ررر القري ررق العام ررب المعن رري بمس ررالة التميي ررز و ررد الم ررر ة ف رري الق ررانون
والممارسة عن زيارته إلى الكويت*
مذكرة من األمانة
تتشرررا األمانررن حتر ن ير قو اررس ح رروي اانفرران ت ريررر ال ريررة ال امر ا ر فر لن
التمييز ضد ا رأة يف ال انون وا مارسن عن زيارته قو الكويت خالل ال رتة مرن  ٦قو  ١5كرانون
األول/ديفمرب  .٢٠١٦ويف الت رير ،يتنراول ال ريرة ال امر حالرن ح روي اانفران ا ك ولرن لامررأة
يف البا ررد واا ر ر اال ررازايف والتا ررديايف يف ر ر ا ال رردد .ويبا ررط ااا ررار ال ررانو وا سف ر ر
والفياسر رايت لت زي ررز ا ف رراواة امنف ررانين ومش رراركن ا ر ررأة و كينقا ررا يف ا ي رراة األسر ررين وا ت ررادين
وا جتماعيررن والفياسررين وال امررن ،مرره قيررالا ا تمررا خرراي لانفرراا الرراليت ي ررن ضرراايا أ رركال
مت ررددة مررن التمييررز .وي ررد ال ريررة ال امر تونرريايف مررن أجر يررة ا زيررد مررن الت ررد يف سرربي
ال ضاا عاى التمييز وت زيز ا فاواة .

__________

*

د الت رير حت د األج احملدد لك يتضمن أحدث التطورايف.
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تقري ررر القري ررق العام ررب المعن رري بمس ررالة التميي ررز و ررد الم ررر ة ف رري الق ررانون
والممارسة عن زيارته إلى الكويت**
احملتويايف

ال ان

أو ا -

م دمن ......................... ................................ ................................
ألف  -الزيارة ................. ................................ ................................
حتاا  -الفياي ................ ................................ ................................

٣
٣
٣

ثانيا -

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

4
4
١١
١٢

ثالث ا -

مشاركن ا رأة يف ا ياة األسرين والث افين والفياسين ،ويف ا ياة ال امن وا ت ادين وا جتماعين ،والونول قو
اخلدمايف ال اين ............... ................................ ................................
ألف  -ا ياة األسرين والث افين .................................. ................................
حتاا  -ا ياة الفياسين وال امن .................................. ................................
جيم  -ا ياة ا ت ادين وا جتماعين ............................ ................................
دال  -ا ة يف الرعاين ال اين وسب الونول قليقاا ............... ................................

١4
١4
١٦
١8
٢١

راحت ا -

ال نف امنفا والنفاا ضاايا أ كال التمييز ا ت ددة .............................................
ألف  -ال نف امنفا ........................................ ................................
حتاا  -النفاا ضاايا أ كال التمييز ا ت ددة .................... ................................

٢٢
٢٢
٢٣

خامفا -

ا ستنتاجايف والتونيايف ........................................ ................................
ألف  -ا ستنتاجايف .......................................... ................................
حتاا  -التونيايف ............................................. ................................
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__________
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والا -مقدمة
لف -الزيارة
 -١زار ال ريررة ال امر ا ر فر لن التمييررز ضررد ا ررأة يف ال ررانون وا مارسررن الكويررت يف ال رررتة
مررن  ٦قو  ١5كررانون األول/ديفررمرب  ٢٠١٦حتنرراا عاررى دعرروة مررن ا كومررن .واجتمرره اخل ررباا مرره
خمتا ررف أن ررااح ا رراان ا ني ررك يف مدين ررن الكوي ررت وامقار رراا .وي ررود اخلر ررباا توجي رره الش رركر قو
الفاطايف عاى ت اوهنا ا ااوظ وما دمته من دعم لتنظيم الزيارة .كما يتوجقاون حتالشركر قو ييره
احملاورين وا ف ولك ا كوميك وا قانيك ال ايك وممثار اتتمره ا رد واألوسراك األكادويرن وفريرة
األمم ا تادة ال طري وممثا ال طاع اخلاي عاى كافن التباد يف ا ثمرة أثناا الب ثن.
 -٢ويف ال انمن ،اجتمه اخلرباا مه وزير الش ون ا جتماعين وال م  ،ونائب وزير اخلارجين
وممثا الوزارايف ا ف ولن عن ال دالن ،ووزارايف الداخاين ،والش ون ا جتماعيرن ،وال ران ،والرتحتيرن
والت ايم ال ايل ،والشباح ،وا الين ،والتجارة وال ناعن ،واألو اا والش ون ااسرالمين ،وااعرال ،
وممثا األمانن ال امن لامجاس األعاى لاتخطيط والتنمين ،والفاطايف ال امرن ا فر ولن عرن ال رو
ال امان وااسكان واأل خاي ذوي ااعا ن ،وامقااز ا ركزي امرن أوضراع ا يمرك حت رورة ر
انونير ررن ،ومكتر ررب التنمير ررن ا جتماعير ررن ،ومنر ررن ر ر ون ا ر ررأة ،واتار ررس الر رروا لاث افر ررن وال نر ررون
واآلداح ،وا كت ررب ا رك ررزي لاح رراا .واجتم رره اخل ر ررباا أيض ر را م رره رئ رريس احملكم ررن الدس ررتورين،
والنائررب ال ررا وحت ر الفرريدايف الرراليت جررر ت يررنقان ألول مرررة يف و ررائف مرردعيايف عامررايف،
ومدير م قاد الدراسايف ال ضائين وال انونيرن ،ومردير م قارد الباروث ال اميرن ،والاجنرن ا ستشرارين
ال ايررا سررتكمال تطبيررة أحكررا الشرري ن ،وممثار الغرفررن التجاريررن وأعضرراا الرب رران .ويف امقارراا،
الت ى اخلرباا حتاحملافظ والفاطايف احملاين األخر .
 -٣وزار اخلرباا مركزا ايرواا ال راماليف ا نزليرايف وسرجن النفراا وعيرادة ومفتشر ى ومردار
حكومين ،يف ال انمن ويف امقاراا.

باء -السياق
 -4تتمت رره الكوي ررت رك ررز متمي ررز يف اخلا رري حت ضر ر رياده ررا يف ات ررال اانف ررا وت الي ررد ا
الناحتض ررن حتا يوي ررن يف ررال الث اف ررن الفياس ررين ،حتونر ر قاا ماكي ررن دس ررتورين ل ررديقاا أع ررري حتر رران يف
ا نط ررن .و توجررد أح رزاح سياسررين ركيررن يف الكويررت حت ر ُ ررار الفياسررن عررن اريررة تنظيمررايف
قيديولوجين عري ن وامقاا ياعايف اجتماعين وث افين متمايزة ومت ايشن.
 -5والكويررت ر ثررا أ ررا حتاررد يف اخلارري و ت ر مرك رزا مت رردما يف م ررر التنميررن البش ررين
( 48مررن حتررك  ١88حتارردا)( .)١ويت ر لف سرركان الكويررت البررال عرردد م  4ماليررك نفررمن ت ريب را
من  ١.٢مايون مواان و ٢.8مايون م يم()٢؛ ويشك ذلر أحرد أ رم اخل رائم ا ميرزة لابارد.
__________

()١
()٢
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وحتررالنظر قو أن الشررباح يشرركاون حروايل  ٦٠يف ا ائررن مررن الفرركان( ،)٣تواجرره الكويررت ررديايف
قضافين نا ئن عن ا ختالفايف حتك األجيال من حيط النقا والتطا ايف.
 -٦وجريف الزيارة يف مرحارن مرا حت رد ا نتخاحترايف ،ويف خضرم الردعوايف اجرراا قنرالحايف.
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.
 -٧وي رررح اخل ررباا عررن ت رردير م لامطالبررايف ا ت ا ررن وانرران ت زيررز وت ميررة اان ررالحايف
ا ت ررادين وا جتماعيررن والفياسررين حتغيررن اسررتدامن التنميررن والدو راايررن يف الباررد يف سررياي ق ايمر
يتفم حتاهلشا ن .و د أحرزيف الدولن ت ردما كبر ا فيمرا يت ارة حتااارار ال رانو والفياسرايت خرالل
ال ررود ا اضررين ،ويف ت زيررز ح رروي ا ررأة يف ات را يف ال امررن وا ت ررادين ،يف حررك ترزال نررا
ثغ ررايف خط ر ة يف ررال ا فرراواة حتررك امنفررك ،سرريما يف قاررار األسرررة وفيمررا يت اررة حتررال نف
امنفررا  ،مثامررا يتضررت مررن تررد ترتيررب الباررد يف ا ررر ال ررا لا جرروة حتررك امنفررك ،ال ر ي
تراجرره يف عررا  ٢٠١٦قو ا رتبررن  ١٢8مررن حتررك  ١44حتارردا ،حت ررد أن كرران يف ا رتبررن  ١١٧مررن
حتك  ١45حتادا يف عا .)4(٢٠١5
 -8ويشك ال ضاا عاى التمييز ضد ا رأة يف ييه ا يف ا ياة جزاا يتجزأ من الت د
يف ا اتال ،ا يف ذل فيما يت اة حتا ت اد توف الرعاين يف الباد ،ال ي ي دي و ي ته أساس ا
حت ض ال اماليف ا قااجرايف ،يف ايل اخلدمايف ال امن واخلدمن ا نزلين ،وفيما يت ارة أيضر ا حتوضره
ا رأة داخ األسرة ومشاركتقاا ال الن يف ا ياة الفياسين وال امن .ويف وا ه األمر ،ت تض ا اي
ال ا ين أن تضمن الدول تكاف ال ري مميه النفاا ،ن فيقان ا واانايف ،يف ييه ا يف
النشرراك البشررري ،وأن ت م ر عاررى تغي ر األمنرراك ا جتماعيررن والث افيررن لفرراو ا ررأة والرج ر الرريت
ت و عاى فكرة ت وي الرج أو عاى األدوار النمطين لامرأة أو الرج .

ثانيا -اإلطار القانوني والمؤسسي والسياساتي لتحقيرق المسراواة للمرر ة وكقالرة
حقوقها اإلنسانية
لف -اإلطار القانوني
 -١المصادقة على الصكوك الدولية والتعاون مع آليات حقوق

اإلنسان 

 -٩ن ررد ت الكوي ررت عا ررى س ررب ن م ررن ال رركو األساس ررين رروي اانف رران( ،)5وأ قا ررريف
التزامر ا وير ا حتالت راون مرره ليرايف ح روي اانفرران التاحت رن ل،مرم ا تاردة ،مثامررا يتضرت مرن ت اوهنررا

__________

()٣
()4
()5
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انظر الراحتط .https://www.youth.gov.kw/ENP/aboutUs_EN.aspx
ا نتد ا ت ادي ال ا  ،الت رير ال ا لا جوة حتك امنفك ل ام  ٢٠١٦و.٢٠١5
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
مايررن ييرره األ ررخاي مررن ا خت رراا ال فررري ،والربوتوكررول ا ختيرراري ت ا يررن ال ضرراا عاررى ييرره أ رركال
التميي ررز ض ررد ا ر ررأة ،والربوتوك ررول ا ختي رراري ت ا ي ررن منا ض ررن الت ر يب و ر ر ة م ررن ض ررروح ا اما ررن أو ال وحت ررن
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 .
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م رره يئ ررايف ا ا رردايف ،وا س ررت راض ال رردوري الش ررام  ،وا ررررة اخلان ررن ا ني ررن فر ر لن ا ررار
حتاأل ررخاي ،سرريما النفرراا واألا ررال ،الرريت امررت م ر خرا حت ر ول زيررارة كاررف حتو ي رن قو الباررد
من  )٦(،١٩٩٦قضافن قو ت اون الكويت مه ال رية ال ام .
 -١٠وانضر ررمت الكوير ررت قو ات ا ير ررن ال ضر رراا عار ررى يير رره أ ر رركال التميير ررز ضر ررد ا ر ررأة ،يف
عا  .١٩٩4وأحتديف ظايف عاى ا ادة ( )٢(٩ح وي ا واانن) ،وا رادة ()١(١٦و) (ا فراواة
حتررك امنفررك يف الررزوار واألسرررة) ،عاررى أسررا أن ر ة ا ررادة األخر ة تتنررال مرره أحكررا الشرري ن
ااسررالمين .ويت ررة ال ريررة ال ام ر مرره رأي الاجنررن ا نيررن حتال ضرراا عاررى التمييررز ضررد ا ررأة ال ر ي
ي يد حت ن التا ظايف عاى ا ادة  ١٦تت ارض مه دا ا ت ا ين و رضرقاا ،وي كردون مرن جديرد
أمهين ساب الدولن هل ة التا ظرايف لكر تك ر يرة ا فراواة حترك امنفرك .وت ره عارى عراتة
الرردول مفر ولين الوفرراا حتالتزاماهررا الدوليررن ومراعرراة أهنررا اخترراريف قعطرراا األسررب ين لام رراي ال انونيررن
الدوليررن( .)٧ويفرراط اخل ررباا الضرروا عاررى ا مارسررايف اميرردة لررب الرردول الرريت سررابت ظاهررا
()8
عاى ا ادة  ،١٦ما وث خطوة امن حنو وضه قاار انو ف ال ماين ح وي ا رأة  .
 -١١ويالح ر ررظ اخل ر ر ررباا حتارتي ر رراف أن الدول ر ررن س ر ررابت ظقا ر ررا عا ر ررى ا ر ررادة  ٧م ر ررن ا ت ا ي ر ررن
عا  ،٢٠٠5فيما يت ارة شراركن ا ررأة يف ا يراة الفياسرين ،لكرنقام أعرحتروا عرن أسر قام قزاا اسرتمرار
التا ظايف األخر وعد وجود أي خطط لات دية عاى الربوتوكول ا ختياري لالت ا ين.
 -٢اإلنجازات الرئيسية المتعلقة بتعزيز حقوق المر ة والمساواة بين الجنسين
 -١٢يشريد اخلررباا حترامقاود الريت تبر هلا الكويرت لردعم قاار را ال رانو مرن أجر ت زيرز و ايررن
ح وي اانفان لامرأة ،ما أ قار دور الباد ال يادي يف ا اتال عاى ن يد ا نط ن.
الدستور
 -١٣يوفر الدستور أساسا متينا كافان التمييز ضد ا رأة ،و و يكر مبدأ ا فراواة وجرب
ا ادة  ٢٩اليت تنم عاى أن ييره النرا متفراوون أمرا ال رانون يف الكرامرن وا روي والواجبرايف
ال امن ،دون ييز عاى أسا نوع امنس أو األن أو الاغن أو الدين.
قانون الحقوق االنتخابية
 -١4يشررك ال ررانون ر ررم  ١٧ل ررا  ٢٠٠5البدايررن لفافرران مررن التررداحت التشرري ين وال ررارايف
ال ضر ررائين الر رريت تاغ ر ر األحكر ررا ال انونير ررن التمييزير ررن .و ر ر ا ال ر ررانون ،ا ر رردل لا ر ررانون ر ر ررم ٣5
ل ررا  ( ١٩٦٢ررانون ا نتخاحتررايف) ،مررنت ا ررأة الكويتيررن ح و را كاماررن ومتفرراوين مرره الرج ر يف
الت ررويت والرت ررت .ومرره ذلر  ،ي رررح اخلررباا عررن أسر قام مررن أن ر ة ا رروي ليفررت مطا ررن،
نظ ررا لوجررود ف رررة يف ال ررانون ت ررنم عاررى أن مشرراركن ا ررأة يف ا يرراة الفياس ررين ينبغ ر أن تت ي ررد
حتال وانك ااسالمين ،يف حك يوجد ديد من ا ال بي فيما خيم الرج .
__________

()٦
()٧
()8
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حقوق العمب
 -١5ال ررانون ر ررم  ٦ل ررا  ٢٠١٠ا ت اررة حتال م ر يف ال طرراع اخلرراي ،يتضررمن موعررن مررن
الضررمانايف ال انونيررن ،ررا يف ذل ر مبرردأ األج ررر ا تفرراوي (ا ررادة  ،)٢٦والت رزا نرراحب ال م ر
حتتوف األمن والن لامو ايف ال اماليف يف نوحترايف ليايرن (ا رادة  ،)٢٢وقجرازة األمومرن ا دفوعرن
األجررر رردة  ٧٠يوم ر ا وقمكانيررن مررنت قجررازة قض ررافين دون أجررر رردة أرحت ررن أ ررقار ،وا مايررن م ررن
من ال م حتفبب ا م (ا ادة  ،)٢4والترزا نراحب ال مر رنت ا ررأة ال امارن سراعايف
ال
لارضرراعن الطبي يررن وترروف مرافررة لرعاي رن الط ر (الشررركايف الرريت تو ررف أكثررر مررن  ٢٠٠مو ررف
أو أكثررر مررن  5٠سرريدة) (ا ررادة  ،)٢5و ديررد األجررور الرردنيا لاجميرره ،واضرره ر ة األحكررا
لامراج ن ك مخس سنوايف (ا ادة ( )٦٣انظر أيض ا ال رة  ٢٧أدناة).
اإلسكان
 -١٦ب ر سررن ال ررانون ر ررم  ٢ل ررا  ،٢٠١١كرران اررة لارجررال ف ررط ا ررول عاررى ررروض
ااسكان ا دمن من الدولن .و وجب ا ال انون ،أنبات األرام وا طا ايف وا تزوجرايف مرن
الكرويتيك و ر ا تزوجرايف الراليت تتجراوز أعمرار ن  4٠عامرا مر اليف لاا رول عارى ر ة
ال روض لشراا ِما خاي هبرن .و ر ا التطرور اا را رد فرتت ال رنرن هلر ا النفراا الراليت كرن
مفتب دايف ب ذل (انظر أيض ا ال رة  ٣٠أدناة).
القانون المتعلق بالعمال المنزليين

()٩

 -١٧ال انون ر م  ٦8ل ا  ٢٠١5يك ح وي ال م لا مال ا نزليك .فقا ا ال انون ،و رو
األول مررن نوعرره يف ا نط ررن ،مررنت ال مررال ا ن رزليك ،يف ياررن أمررور ،ا ررة يف يررو راح رن أسرربوع
وقجررازة سررنوين مدفوعررن األجررر مرردها  ٣٠يومرا ،وحرردد يررو ال مر حت ر  ١٢سرراعن تتخااقاررا أو ررايف
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
الف ر ر أو أي رسررو م ررن ر ا ال بي ر  ،ويررنم عاررى أن تت رراف هلررم س ررب ا نت رراا ال ض ررائ يف
حررا يف عررد دفرره األجررور .ويرحررب اخل ررباا حتاعتمرراد ر ا ال ررانون ال ر ي يشررك ت رردما كب ر ا يف
ال ا ماين ال انونين لا مال ا نزليك (انظر أيض ا ال رة  ٢٩أدناة).
قرارات المحكمة الدستورية والمحاكم اإلدارية
 -١8ي رررح اخل ررباا عررن حتررال ت رردير م لرردور احملكمررن الدسررتورين الرريت تك ر ا فرراواة وجررب
الدستور عن ارية قندار رارايف ضائين .ف ارى سربي ا ثرال ،وكرن لامررأة الكويتيرن اآلن التمتره
نف رربيا ودون عوائ ررة حت ررا ة يف حري ررن التن ر  ،ووكنقا ررا الف ر ر قو اخل ررارر دون أن ي ررابقاا أح ررد
األ رحتاا ال كور ،وذل ع ب نردور حكرم مرن احملكمرن الدسرتورين يف عرا  ٢٠٠٩ين ر الشررك
ال روارد يف ررانون ج روازايف الف ر ر ل ررا  ١٩٦٢ال ر ي يفررتوجب مواف ررن الررزور عاررى ااررب زوجترره
ا ول عاى جواز س ر(.)١٠
__________

( )٩انظر أيض ا الوثي ن .A/HRC/35/37/Add.1
(.World Bank, Opening Doors (2013) )١٠
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 -١٩ويف عا  ،٢٠٠٩قاريف اثنتان من الرب انيايف ا نتخبايف حديث ا دون وضره حجراح أمرا
امم ين الوانين .وأعرتض حت أعضاا الرب ران عارى ر ا األمرر ،مفتشرقادين حترا كم ا فرتمد مرن
الش ر رري ن ااسر ررالمين ال ر ر ي اعتُمر ررد قو جانر ررب ر ررانون ا نتخاحتر ررايف .ورأيف احملكمر ررن الدسر ررتورين أن
الفيدتك مازمتك حتارتداا ا جاح ،ألن ا كم حمددة واتم عدة ت ف ايف.
 -٢٠ويف عررا  ،٢٠١٢أمررريف حمكمررن قداريررن جام ررن الكويررت حتالغرراا سياسررتقاا الرريت ت تض ر
ح ررول الطالبررايف عاررى نتررائ أفض ر مررن الطررالح يف ا متاانررايف لك ر يررتمكن مررن ا لتارراي
حتكايايف م ينن ،مث الطب واهلندسن(.)١١
 -٢١ورحررب اخلررباا هبر ا الت ررد الكبر  ،لكررنقام حظروا أن اااررار ال ررانو يرزال يشررتم
عاى فجوايف كب ة ،سيما فيما يت اة حتا فاواة حتك امنفك يف األسرة وال نف ضد ا رأة.
 -٣التحديات
 -٢٢ررانون األسرررة يف الكويررت جررر تدوينرره يف ال ررانون  5١ل ررا  (( ١٩84ررانون األحروال
وسررن اب را ألحكررا الش رري ن ااسررالمين .ويشررتم ررانون األح روال الشخ ررين عاررى
الشخ ررين) ُ
حت األحكرا ال انونيرن الريت تتوافرة مره ا راي الدوليرن روي اانفران .وعرالوة عارى ذلر ،
تتمترره ا ررأة الكويتيررن حتا فرراواة يف ا مايررن ال انونيررن ،ألن األاررر ال انونيررن ا طب ررن عاررى نفرراا
األ ابيرن الفرنين ليفررت مماثارن لتار ا طب رن عارى النفرراا ا نتميرايف قو الطائ ررن الشري ين .ف حكررا
ال انون اتاف حتشك ا يف حتالنفبن هلاتك الطائ تك ااسالميتك ،و سيما يف را يف الرزوار
وحضانن األا ال وا اث(.)١٢
الحالة الزواجية
 -٢٣وف ر ا ل ررانون األح روال الشخ ررين ،ين ررد زوار ا ررأة ق واف ررن الون ر ال ر كر عاررى
زواجقاا ،حتينما يُشرتك ذل حتالنفبن لارج (ا ادة  ،)8وت ب قاادة الرجال ف ط عارى الرزوار
(ا ادة  ،)١١و ين د زوار ا فرامن حتغر ا فرام (ا رادة  ،)١8ويُفرمت لارجر حتت ردد الزوجرايف
حررأ أرحترره نفرراا ،دون وجررود حكررم يفررتوجب مواف ررن أو حررأ م رفررن زوجته/زوجاترره األخريررايف
(ا ادة  ،)٢١وا رد األد لفرن الرزوار رو  ١5عامرا لا تيرايف و ١٧عامرا لا تيران (ا رادة ،)٢٦
ويُ را الطالي عاى أنه حر ع ردة الرزوار حترارادة الرزور أو مرن ي رو م امره (ا رادة  ،)٩٧ووكرن
لامرأة أن تطارب الت ريرة حتفربب الضررر (ا رادة  ،)١٢٦ولكرن حترد مرن رقاادة رجارك أو رجر
وامرأتك اثبايف الضرر (ا ادة  ،)١٣٣و يوجد حكم يز لامرأة ااب الطالي عاى أسا أن
زوجقاا تزور حت خر .
حضانة الطقب
 -٢4نت حضانن األا ال عموما قو األح (ا ادة  .)٢٠٩فب د و وع الطرالي ،تفر ط عرن
ا ررأة حضررانن أي ا ر قذا تزوج رت مرررة أخررر (ا ررادة  ١٩١مررن ررانون األح روال الشخ ررين).
ويُفررمت لغ ر ا فررامن حضررانن الط ر حررأ يبا ر الف راحت ن (ا ررادة  .)١٩٢وتف ر ط حضررانن ا ررأة
__________

( )١١انظر الراحتط .https://www.hrw.org/news/2015/01/11/kuwait-upr-submission-2014
( )١٢انظر أيضا "ح وي ا رأة يف انون األحوال الشخ ين الكوييت واألحكا ال ضائين الشرعين البارينين" (.)٢٠٠٩
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عار ررى ا حتر ررن حا ر ررا ي ر ر سر ررن البار رروو ،وتنتقا ر ر حضر ررانن البنر ررت حتزواجقار ررا ودخر ررول الر ررزور هب ر ررا
(ا ادة .)١٩4
الميراث
 -٢5وف ر ا ل ررانون األحروال الشخ ررين ،اررة لاررزور ا ررول عاررى ن ررف مر اث الزوجررن عنررد
وفاها قذا مل يكن هلا ولد أو ح يد ،والرحته قذا كران هلرا ولرد أو ح يرد .ولازوجرن رحتره مر اث الرزور
قذا مل يك ررن ل رره ول ررد أو ح ي ررد ،وال ررثُمن قذا ك رران ل رره ول ررد أو ح ي ررد (ا ررادة  .)٢٩٩ويف ح ررا يف
ا اث ال ائا  ،يكون لا كر مث حظ األنثيك (ا ادة .)٣٢٧
الحقوق االجتماعية واالقتصادية
 -٢٦ررانون األح ر روال الشخ ر ررين يض ر ر الشر رررعين عا ررى يمنر ررن الرج ر ر عار ررى ا ر ررأة .فتر ررنم
ا ررادة  ،8٩عاررى سرربي ا ثررال ،عاررى أ ونرره الررزور زوجترره مررن ال م ر خررارر ا نررزل ق قذا كرران
عماقاا ي ثر سابا عاى "م اان األسرة" ،و و ما د ي فر عاى حنو يضر حتاست الل ا رأة.
العمب
 -٢٧انون ال م ر م  ٦ل ا  ٢٠١٠يتضمن أحكاما ييزيرن ،مثر ا رد مرن عمر ا ررأة لريالا
(ا ررادة  ،)٢٢وق ررارايف قو األخررالي واألنوثررن (ا ررادة  .)٢٣ويتضررمن حت ر األحكررا ا مائيررن،
مث عم ا رأة ليالا ،و أحكا د ياز رند ا وت ييمقاا من حيط أثر را عارى ر برن أنرااح
ال م ر يف تو يررف ا ررأة ،نظ ررا ررا يرتتررب عاررى ذل ر 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.
نظام الكقالة

()١٣

 -٢8ررانون ق ام ررن األجان ررب ل ررا  ١٩5٩واألنظم ررن ا رراحبن ال رريت ك ررم نظ ررا الك ال ررن يف
الكويت ت تض أن يكون لكر عامر مقاراجر ك ير حمار رو نراحب ال مر الر ي ي مر عنردة.
و ر ة األنظمررن اررول أنررااح ال م ر سرراطن منرره ال رراماك انون ر ا مررن تغي ر جقاررن ال م ر  ،وقلغرراا
ت ر ايف ق ررامتقام ييررط ي ررباون خمررال ك ل ررانون اهلجرررة ،والتباير عررن عررد مشررروعين ق ررامتقام قذا
ترك روا ال م ر دون مواف ررن الك ي ر  ،مررا ي رضررقام حتالتررايل لا وحتررايف امنائيررن أو الرتحي ر ( .)١4ور ررم أن
ا رسو ااداري ر م  84٢ل ا  ٢٠١5ي ب حت يدا ا فيه الك اين ،فانه يشرك خطروة ق احتيرن
أوو ،حي ررط يت رريت لا م ررال ا قا رراجرين فرن ررن ن ر ك ررالتقام قو ن رراحب عم ر جدي ررد حت ررد ث ررالث
سنوايف من ال م  ،دون ا اجن قو مواف ن الك ي ا ايل ،ريطن قخطارة ب  ٩٠يوم ا.
العمال المنزليون
 -٢٩يالحظ اخلرباا أن ال انون ا ت اة حتال مرال ا نرزليك يروفر الضرمانايف ا ن روي عايقارا يف
ال ررانون ال ررا لا م ر ا مررول حترره يف الباررد أو ا رراي الدوليررن .وارردد ا رسررو الرروزاري ر ررم ٢٣٠٢
ل ررا  ٢٠١٦ا ررد األد ألجررور ال مررال ا ن رزليك يف  ٦٠دينررارا كويتيرا (أي مررا ي ررادل  ٢٠٠دو ر

__________

( )١٣انظر أيض ا الوثي ن .A/HRC/35/37/Add.1
(.Human Rights Watch, Walls at Every Turn (2010), p. 32 )١4
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أمريك ر ) ،فيك ر لا مررال ا ن رزليك األجررر األد ن فرره ال ر ي يت اضرراة ر م م رن ال مررال وجررب
انون ال م  .ومه ذل  ،حظ اخلرباا مه ال اة مد ترد ر ا ا رد األد ل،جرور حتا ارنرن مره
تكرراليف ا يشررن والرردخ ا رت رره عمومر ا يف الباررد :ت ررديرايف الرردخ الفررنوي ر  4٠ ٠٠٠دو ر
لانف رراا و ٧5 ٠٠٠دو ر لارج ررال( .)١5واا ر ر ال ررانون خط رروة ق احتي ررن ن رره ن رراحب ال م ر ر م ررن
ا حت رراظ زر روازايف ال رراماك ،لكن رره أ ررر ذلر ر يف حال ررن مواف ررن ال امر ر ا قا رراجر( .)١٦وم رره ذلر ر ،
توجررد ع وحتررايف ضررد أنررااح ال م ر ال ر ين ات ظررون ز روازايف س ر ر ال مررال و ليررايف ف الررن
لارند واان اذ ،عاى الر م من أمهيتقاا الكب ة لتن ي ال انون حت الين.
اإلسكان
 -٣٠عاى الر م من الت د ال ي أُحرز يف اتال التشري نت ا رأة روض ااسكان ،أُحتا اخلرباا
حت ر ن حت ر ر النف رراا ي رزلن مف ررتب دايف م ررن ر ة ا س ررتا ا ايف ،و ررن دي رردا ال ازحت ررايف دون س ررن
األرحت ررك والنفرراا ا تزوجررايف .وعررالوة عاررى ذل ر  ،عاررم اخل ررباا أن ااررب ام ررأة ا ررول عاررى رررض
قسرركان ي رزال يفررتوجب يف ا مارسررن مواف ررن رج ر مررن األسرررة ،وقن مل يوجررد رررك ررانو يف ر ا
ال دد .و دد اخلرباا عارى أمهيرن ا رة يف ا فراواة ،و رو مرا ي ر أن تُ امر ا ررأة مثامرا يُ امر أي فررد
فيما يت اة ي و قاا ،وليس حتون قاا تاحت ن لازور أو األح.
الجنسية
 -٣١وجب انون امنفين ل ا  ،١٩5٩ارة لامررأة الكويتيرن ،عارى عكرس الرجر  ،ن ر
جنفرريتقاا قو أا اهلررا ق يف حررا يف الطررالي أو وفرراة األح أو قذا كرران عررديف امنفررين ،وحررأ يف
ر ر ة ا ررا يف يك ررون ر ررار م ررنت امنف ررين ل،ا ررال تا ائير ر ا .و وك ررن لامر ررأة الكويتي ررن ن ر ر
جنفرريتقاما قو زوجقاررا األجنررال .و يررود اخلررباا الترردخ يف اخت رراي الدولررن فيمررا يت اررة حتتنظرريم
مف ر لن مررنت امنفررين ،لكررنقام ي رررون عاررى كررك ا ررأة الكويتيررن مررن ن ر جنفرريتقاا قو أا اهلررا
وزوجقاررا األجنررال عاررى ررد ا فرراواة مرره الرجر الكرروييت .ف ررانون امنفررين الر ي نرري بر وضرره
الدسررتور الر ي ك ر ا فرراواة الكاماررن حتررك الرجر وا ررأة ،ينبغر ت ديارره حتغيررن ا عررتاا يررة ا ررأة
الكويتيررن يف ن ر جنفرريتقاا قو الررزور واألا ررال عاررى ررد ا فرراواة مرره الرج ر الكرروييت وضررمان
ا فاواة لامرأة أما ال انون.
العنف الجنساني
 -٣٢يالحررظ اخل ررباا وجررود ثغرررة نررارخن يف اااررار ال ررانو فيمررا يت اررة حتررال نف ضررد ا ررأة.
ول ررد الكوي ررت أحك ررا عام ررن حتش ر ن أف ررال ال ن ررف ولك ررن توج ررد أحك ررا حم ررددة ه رردا قو
مكافا ررن ال ن ررف امنف ررا ( .)١٧و ررر ررانو ام رزاا ال ن ررف ا ن ررزيل ،ررا يف ذل ر ا ت رراح
الزوج والتارش امنف  .ويف سبي الت دي حت ورة مالئمن لا نف امنفرا  ،ر ا رئر حالير ا
يف اااار ال انو  ،سيكون من الضروري وضه انون ام حتش ن اين ا رأة من ييره أ ركال
__________

( )١5ا نتد ا ت ادي ال ا  ،الت رير ال ا لا جوة حتك امنفك ل ا .٢٠١٦
( )١٦ا رسو الوزاري ر م  ١٦٦ل ا .٢٠٠٧
( )١٧ررانون ام رزاا الكرروييت ،ا رواد  .١٦٣-١٦٠ووف ر ا لامررادة  ١8٦مررن ال ررانون ،تكررون ع وحتررن جروررن ا ت رراح
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 مميرره
ض رراايا ال ن ررف و ررريف امن رراة عا ررى النا ررو الواج ررب .وعا ررم اخل ررباا حت ر ن مش ررروع ال ررانون ا ت ا ررة
حتررال نف ا نررزيل ل ررا  ٢٠١5ررد رف ر  ،لكررنقام أ ررادوا حتررالتزا مكتررب التنميررن ا جتماعيررن ووزارة
ال ان حتدعم ت ديف مشروع انون ام هب ا الش ن قو الرب ان امديد.
 -٣٣ويش ر اخلررباا حترال اة قزاا الظرروا ا خ رن لا وحترن وأحكرا قسر اك التقامرن ،ا ن روي
عايقاررا يف ا ررادة  ١5٣مررن ررانون ام رزاا فيمررا خيررم ج ررائم "الشرررا" عنرردما يرتكبقاررا رج ر ضررد
زوجته أو امرأة أخر من أ ارحته ارتكبت جرون الزنا.
 -٣4وأع رررح اخلر ررباا ع ررن أسر ر قام ألن ا ررادة  ١8٢م ررن ررانون امر رزاا الك رروييت ي ررز قف رراليف
اخلااف من ال اح قذا تزور ال تاة اليت اختط قاا ،ريطن أن يوافة ون ال تاة عاى الزوار.
الميب الجنسي والهوية الجنسانية
 -٣5ع ب ت دي ا ادة  ١٩8من انون امزاا يف عا  ،٢٠٠٧ينم ال انون حاليا عاى أن
أي ررخم "يتشرربه حتررامنس اآلخررر حتر ي ررك مررن األ رركال" ي رررض ن فرره لافررجن رردة سررنن
واحدة و رامن مالين در ا  ١ ٠٠٠دينار كوييت .و ر ا الت ردي ي ررض مغرايرايف اهلويرن امنفرانين
لاتمييز عاى أسا ا يول امنفين واهلوين امنفانين.
الزنا
 -٣٦فيم ر ر ر ررا يت ا ر ر ر ررة حتال ال ر ر ر ررايف امنف ر ر ر ررين خ ر ر ر ررارر قا ر ر ر ررار الزوجي ر ر ر ررن (ا ادت ر ر ر رران ١٩٠-١8٩
وا ادتان  )١٩4-١٩٣والزنا (ا ادتان  ،)١٩٦-١٩5يرنم رانون امرزاا الكروييت عارى أهنرا جررائم
جنائيررن ي ا ررب عايقاررا حتالفررجن رردة تررتاوف مررن  ٣قو  ١5سررنن .ويررر اخلررباا ،عاررى الناررو ا رررح
عنرره يف حتيرران عررا ( ،)١8أن قحت رراا جروررن الزنررا يشررك انتقااكر ا رروي اانفرران ا ك ولررن لامررأة ،ر هنا
ر ن سررائر ال روانك الرريت ررر الفرراو امنف ر  .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
وانتقاا لامادة  ١٧من ال قاد الردويل اخلراي حترا وي ا دنيرن والفياسرين ،الر ي أنربات الكويرت
ارف ا فيه .والدول األاراا يف ال قاد مازمن ز ال واعد احملاين مراعين لتطور ا اي الدولين.
الحق في الصحة اإلنجابية والجنسية
 -٣٧التشري ايف الكويتين ت ييدين فيما يت اة حتااجقااض .فقا ر ااجقاراض وت ا رب عايره
حتالفجن دة ترتاوف مرن  ٣سرنوايف قو  ١5سرنن ،و يُفرمت حتاهنراا ا مر ق يف حالرن واحردة،
و ر ر  :ا رراظ عار ررى حي رراة األ ( .)١٩ووف ر را لام رراي الدولير ررن رروي اانفر رران ،ينبغ ر ر لار رردول
است راض التشري ايف الوانين حتغين قلغاا ريف ااجقااض وضمان حة ا ررأة يف قهنراا ا مر  ،عارى
األ ر ر عن ررد وج ررود خط ررر عا ررى حياه ررا أو ن رراتقاا ،أو عن رردما يك ررون ا مر ر نتيج ررن ا ت رراح
أو س اف حمار أو عندما يكون امنك م احتا حت ا ن اتان (انظر أيضا ال رة  85أدناة).
__________

( )١8انظر الراحتط

.http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12672&LangID=E
( )١٩انون امزاا الكوييت ،ا واد .١٧٧-١٧4
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عقوبة اإلعدام
 -٣8ي رررح اخل ررباا عررن أس ر قام قزاا يررا الباررد يف عررا  ٢٠١٣حتاهنرراا الو ررف ال ا ر لتن ي ر
أحكررا ااعرردا ا مررول حترره من ر عررا  ،٢٠٠٧واسررتئناا تن ي ر ع وحتررن ااعرردا ررن ا .وأحتاغررت
الفرراطايف اخل ررباا حت ر ن الدولررن تن ر ع وحتررن ااعرردا يررة النفرراا .حتيررد أن ام ررأة كويتيررن وام ررأتك
مقارراجرتك جررر قعرردامقان يف كررانون الثا /ينرراير  .)٢٠(٢٠١٧وأعرررح اخل ررباا عررن جررزعقام قزاا
ة ااعدامايف ،و شيا مه مو ف اتتمه الردويل روي اانفران هبر ا الشر ن ،أحتردوا اعرتاضرقام
الش ررديد عا ررى قع ررادة ال مر ر حت وحت ررن ااع رردا ( .)٢١ومنر ر ع ررا  ،١٩٦4ن ر ر يف الكوي ررت ع وحت ررن
ااعدا ية  8٠خ ا حتينقام ست نفاا(.)٢٢
الجمود التشريعي
 -٣٩يش ر اخلرباا حتال اة قزاا عد قحراز ت د حتش ن قلغاا األحكا التمييزين ضد ا رأة ،مثر
تا ر ال رواردة يف ررانون األح روال الشخ ررين ،و ررانون امنف ررين و ررانون ام رزاا ،وقزاا مو ررف ع رردة
مفر ر ولك ر راحتاقام اخلر ررباا ي رررون أن ررانون األس رررة ر ر احتر ر لاتن رريت ألن رره ي ررو عا ررى الش ر رري ن
ااسالمين .ويود اخلررباا ت كيرد أن حت ر الباردان الريت يُ رد ااسرال الردين الركر لادولرن فيقارا رد
ت قاررديف راج ررن روانك األسرررة ،واا ر يف خطرروة حنررو زيررادة ا متثررال لام رراي الدوليررن يف ررال
ا فرراواة حتررك امنفررك( .)٢٣و ر ة اانررالحايف ،الرريت ت ررو عاررى ت ف ر الن رروي الدينيررن حت ررورة
مواتين لتا ية ا فاواة ،تفتند قو ت ف الشري ن ااسالمين حت ورة م انرة.
 -4٠ويرر ال ريررة ال امر أن الث افررن ليفرت م قاومر ا جامردا أو ر احتر لاتغير  ،عارى الررر م
مررن أن حت ر الرردول ير قو ت رردوقاا عاررى ر ا الناررو مررن أجر تربيررر عررد ا فرراواة حتررك الرجر
وا رأة( .)٢4قن النظر قو الث افن وا ت دايف حتون قاا عنانر ثاحتترن ارول دون قعمرال ييره ح روي
اانفان وتطوير ا ،را فيقارا ح روي ا ررأة .ومثرن أدلرن كثر ة عارى األمهيرن الكبر ة اجرراا منا شرايف
عامن ادفن حتش ن ا ختالفايف حتك ا اي الراسخن من أمد حت يد والوا ه ال ي ت يشره النفراا يف
عامل اليو  ،عاى أن يشم ذل تناول اائ ن واس ن من اآلراا الفائدة يف اتتمه.

باء -الوصول إلى العدالة
 -4١أعرح اخلرباا عن ارتياحقام رفن أن م قاد الدراسايف ال ضائين وال انونيرن يروفر التردريب
يف ررال ات ا يررن ال ضرراا عا ررى ييرره أ رركال التميي ررز ضررد ا ررأة و ررا مررن ا ت ا يررايف ل ائ رردة
ال ضرراة وا رردعك ال ررامك .ومل يررتمكن اخلررباا مررن ت يرريم حمتررو ر ا الترردريب وتر ث ة احملرردد عاررى
ررارايف احملرراكم ،لكررنقام ي ت رردون أن ر ة ا مارسررن ق احتيررن ،وأعرحتروا عررن أماقاررم يف ح ررول ييرره
امقاايف ال اعان ال ضائين وال انونين عاى التدريب الالز حتغين تضيية ال جروة حترك ال روانك الوانيرن
وت ف ا وتن ي ا اي الدولين وي اانفران .وي مر اخلررباا كر ل يف فرن قمكانيرن ونرول
__________

()٢٠
()٢١
()٢٢
()٢٣
()٢4
GE.17-08435

انظر الراحتط .https://www.hrw.org/news/2017/01/26/kuwait-first-executions-4-years
انظر الراحتط .www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIndex.aspx
انظر الراحتط .www.capitalpunishmentuk.org/kuwait.html
 A/HRC/29/40و A/HRC/20/28/Add.1و.A/HRC/23/50/Add.2
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ا ررأة قو ال دالررن وق امررن نظررا عدالرن أكثررر مراعرراة لالعتبررارايف امنفرانين ،وذلر ع ررب يررا الباررد
م خرا حتت يك سيدايف لامرة األوو يف منانب مدعيايف عامايف (انظر ال رة  ٦٦أدناة).
 -4٢و حتد من اا ادة حتانشاا حماكم ل،سرة يف عا  ٢٠١٣من أج فك م امن ا فرائ
فرتايف الت اض يف ضايا األحروال الشخ رين .وعرالوة عارى ذلر  ،ويف حرك يتريت
األسرين وت
ررانون ااج ررااايف امزائيررن ونررول ييرره ا يمررك قو احملرراكم عاررى ررد ا فرراواة مرره ر م ،حتغ ر
النظر عن نوع امنس أو امنفين ،فان انون األحوال الشخ ين ينم عاى أن رقاادة ا ررأة ت رادل
ن ررف ررقاادة الرجر  .و فررن ا ررظ ،ت يررد حت ر الفرراطايف ال ضررائين حتر ن ر ا ا برردأ ر مطبررة،
ولكررن ي رزال يت ررك ت رردي ال ررانون .وأُحتا ر اخل ررباا أيض ر ا حت نرره اررة لاجميرره ا ررول عاررى ا ونررن
ال انونيرن والرتيررن ال وريرن انر ا ،مررا يشرك أحررد ال نانرر اهلامررن لااررة يف الونرول قو ال دالررن .ومرره
ذلر  ،توجررد م اومررايف عررن نوعيررن ر ة ا فرراعدة .ويش ر ر اخل ررباا حت اررة خرراي قزاا مررد ت روافر
ونوعيرن ا ونررن ال انونيررن ا دمرن قو النفرراا ا قارراجرايف ،لريس ف ررط عنرردما ي رن ضرراايا لتجرراوزايف،
وقمنرا أيضر ا لرد اهرامقان حتارتكراح جررائم .فقانرا سرت نفراا ُحكرم عاريقان حتااعردا ونرُ ر ا كرم
ي قان يف الباد حأ اآلن ،كان حتينقان مخس نفاا مقااجرايف(.)٢5
 -4٣وخ ررالل الزي ررارة ،أُحتار ر اخلر ررباا حت ن رره ومنر ر ع ررا  ،٢٠١4رروز ألي ررخم ،ح ررأ ر ر
الك ررويتيك ،الاج رروا قو احملكم ررن الدس ررتورين لت ررديف رركو حتشر ر ن ت رض رره لاتميي ررز .وتُ ررد ر ر ة
اخلطوة امرن لتافرك ا رة يف الونرول قو ال دالرن .ومره ذلر  ،حرظ اخلررباا أن الكثر ايف مرن
النفاا مدركايف و قان ال انونين أو ا فائ اليت تشك ييزا ي قان ،ما أسقام يف عزوفقان
عن الدفاع عن تا ا وي وا ست ادة من سب ا نت اا الدستورين .وعالوة عاى ذل  ،أُحتا
اخل ررباا حت ر ن تكا ررن ت ررديف رركو قو احملكمررن الدس ررتورين تتجرراوز  5 ٠٠٠دين ررار كرروييت (أكث ررر
من  ١5 ٠٠٠دو ر أمريك ) ،ما اول دون ا فاواة يف الونول قليقاا .ومه ذل  ،واستنادا قو
اال ررازايف ال رريت ح تقا ررا احملكم ررن الدس ررتورين ح ررأ اآلن ،ي رررح اخلر ررباا ع ررن ث ررتقام يف قمكاني ررن
استمرار ا الت د .

جيم -اإلطار المؤسسي والسياسات العامة
 -١اإلطار المؤسسي
 -44تضررطاه ك ر مررن وزارة الش ر ون ا جتماعيررن وال م ر  ،واألمانررن ال امررن لامجاررس األعاررى
لاتخطرريط والتنميررن ،واهليئررن ال امررن ل ،ررخاي ذوي ااعا ررن ،ومكتررب التنميررن ا جتماعيررن ،حترردور
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
من الوزارايف ،ا فيقاا وزارة الش ون ا جتماعين وال م  ،ووزارة ال ان ،ووزارة ال دل ،حتغين ت زيرز
ح وي ا رأة .وأ اد اخلرباا عارى حنرو خراي حتروزارة الشرباح حتاعتبار را روة داف رن حمتمارن يف سربي
كك ا رأة.
 -45ورحررب اخل ررباا حتاعتمرراد ال ررانون ر ررم  ٦٧ل ررا  ٢٠١5ا ت اررة حتانشرراا م سفررن وانيررن
رروي اانفرران (دي روان ح رروي اانفرران) .ومرره ذل ر  ،ي رررح اخل ررباا عررن أس ر قام ألن ا ررتاف

__________

( )٢5انظر الراحتط .www.capitalpunishmentuk.org/kuwait.html
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ا ت اة حتانشاا منن م نين ي وي ا رأة د ُرف  ،عاى أسا ا دعاا حت ن ضايا ا رأة تنا رر يف
نطرراي ضررية .و ر ا يررنم حتوضرروف عررن عررد ت قاررم ا ف ر لن ،ألن التمييررز ضررد ا ررأة ينطرروي عاررى
روا هررم أكث ررر مررن ن ررف الف رركان .وي م ر اخل ررباا يف أن تررر ر ة ا سف ررن النررور امتث ررا ا
لامب ررادت ا ت ا ررن رك ررز ا سف ررايف الواني ررن لت زي ررز و اي ررن ح رروي اانف رران (مب ررادت حت رراريس)،
سيما فيما يت ارة حت ردرها ا فرت ان عارى الرنرد وااحترالو( ،)٢٦را يشرم ييره أ ركال التمييرز
ضد ا رأة .وسيمث ذل قلرازا امر ا فيمرا يت ارة حتتوايرد ااارار ا سفر الروا مايرن ح روي
اانفان ،وسيظقار عز الدولن عاى أخ ح وي ا رأة عاى حمم امد.
 -4٦و يزال اخلرباا يش رون حتال اة من عد وجود ساطن مركزين لتوجيه اآللين الوانين ا نيرن
حتتمكك ا رأة .و د أنش ال رع التن ي ي يف ا كومن منن مشرتكن حتك الوزارايف م نين حتش ون ا رأة
تاحت ن تاس الروزراا ،و ر هردا يف يارن أمرور قو تنفرية ييره ا برادرايف ا ت ا رن حت ضرايا ا ررأة،
والدعوة وقذكاا الوع والتدريب وتن يت ال روانك ذايف ال ران بر عرضرقاا عارى امم يرن الوانيرن.
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
اخلرباا أن ا الكيان ا ة ا اي اليت حددها الاجنن ا نين حتال ضراا عارى التمييرز ضرد ا ررأة
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.
 -٢السياسات العامة
 -4٧يف اخلطر ر ررن اامنائي ر ر ررن لا ر ر رررتة  ،٢٠-٢٠١٩-١٦/٢٠١5ح ر ر رردديف الكوير ر ررت أ ر ر ررداا
وسياسرايف كررك ا ررأة .وتتضررمن اخلطررن ،يف ياررن أمرور ،ت زيررز رردرايف ا ررأة الكويتيررن مررن خررالل
مراج ررن التش رري ايف و ررديثقاا مررن أج ر ال ضرراا عاررى التمييررز ضررد ا ررأة ،ررا يت ررة مرره الش رري ن
ااسررالمين؛ ودعررم حتررام تطرروير ال رردرايف ا جتماعيررن وا ت ررادين لامررأة؛ وقنشرراا ليررن م سفررين
ماين ا رأة من ال نف يف اتتمه واألسرة .كما نوة اخلرباا حتامقاود اليت حتُ لت لزيادة قحتراز مفر لن
ح رروي ا ر ررأة ،وال ي ررا يف ع ررا  ٢٠١٦حت رراعالن ي ررو  ١٦أيار/م ررايو م ررن كر ر ع ررا يومر ر ا لام ر ررأة
الكويتين ،لالحت ال ي ول ا رأة الكويتين عاى ح و قاا الفياسين.
 -48وت ررد الدولررن ال ديررد مررن ا سررتا ا ايف ا جتماعيررن لام رواانك احملترراجك قو مفرراعدة
خانررن ،مث ر النفرراا وذوي ااعا ررن وكبررار الف ررن واألا ررال .وخررالل الزيررارة ،حررظ اخل ررباا أن
الدول ر ررن ت ر رردعم دخر ر ر األس ر رررة ر ررو ال ط ر رراع ال ر ررا وت ر ررد قعان ر ررايف س ر ررخين ،ر ر ر أن ر ر ر ة
ا ستا ا ايف ُ نت لارجال عموم ا ما مل تكن ا رأة رحتن أسرة (مطا رن ،أرمارن ،أو متزوجرن مرن ر
كرروييت)؛ وتُفررتب د النفرراا مررن ا ررول عايقاررا حررأ قذا كانررت الزوجررن ف ررط ر الرريت ت م ر يف
و ي ررن عامررن ( .)٢٧ويررربر ا ف ر ولون ذل ر حتررال ول قن الرج ر ررو رح األس ررة ويُنتظررر مررن الرجررال
ف ط تابين ا حتياجايف ا ادين ل،سرة.
 -4٩ووف ا لا رار الروزاري ر رم  ١٩٠ال رادر عرا  ُ ،٢٠١١ركات منرن عامارن مشررتكن حترك
وزارة الشر ون ا جتماعيررن وال مر والاجنررن النفررائين ا شرررتكن حتررك الرروزارايف لتن ير خطررن ترمر قو

__________

( )٢٦انظر أيض ا  ،CAT/C/KWT/CO/2ال رة .٢٧
(.World Bank, Opening Doors )٢٧
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هيئن حتيئن تشري ين ت ض قو كك ا رأة عارى ال ر يد ا جتمراع  ،وذلر عرن اريرة ضرمان أن
التش رري ايف الكويتيررن ذايف ال رران يمايررن ا ررأة تنطرروي عاررى أي ررك مررن أ رركال التمييررز.
و ن ررا حاج ررن قو من ررن مماثا ررن راج ررن يي رره ال ر روانك التمييزي ررن ال ائم ررن وت زي ررز امتث ررال الدول ررن
لتزاماها الدولين ا ت ا ن ي وي اانفان .وعام اخلرباا أيضا حتوجرود مشرروع سياسرايف عامرن يرد
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.

ثالث ا -مش رراركة الم ررر ة ف رري الحي رراة األسر ررية والثقافي ررة والسياس ررية ،وف رري الحي رراة
العامة واالقتصادية واالجتماعية ،والوصول إلى الخدمات الصحية
 -5٠أُحرز ت د كب يف قزالرن ا رواجز ال انونيرن التمييزيرن الريت كانرت رول دون مشراركن ا ررأة
يف ات ررا يف ا ت ررادين وال ام ررن خ ررالل ال رردين ا اض رريك .ومم ررا ي س ررف ل رره أن ر ة التط ررورايف
مل تن كس عاى ا ياة األسرين .و ا التمييز ا فتمر ي روي قو حرد كبر يرة ا فراواة الكامارن
لامرأة يف ييه ا يف ا ياة.

لف -الحياة األسرية والثقافية
 -5١األحك ررا ال انوني ررن التمييزي ررن ا ف ررتمرة ال رريت تر ر ثر يف ا ي رراة األسر ررين تف ررتند قو افر ررتاض
اعتمرراد ا ررأة عاررى الرجر  ،مررا ي ر ثر يف ترره ا ررأة حتا فرراواة يف الررزوار والطررالي وحضررانن األا ررال
وا اث (انظر ال رايف  ٢5-٢٢أعالة).
 -5٢ومل ا اخلرباا عاى أي حتيانايف ركين حتشر ن انتشرار زوار األا رال .ووف ر ا لرب الت رارير،
فران  5يف ا ائرن مرن الز رايف ا فرجان تنرردرر رت زوار ال انررايف( .)٢8وت يرد قح رااايف أخرر حتر ن
ال رررتة حت ررك ع ررام  ٢٠٠8و ٢٠١١ررقاديف ت ررزوي م ررا حت ررك  5١قو  ٢٦١فت رراة دون س ررن اخلامف ررن
عش رررة ،وت ررزوي م ررا حت ررك  ٢ ٦٦٢قو  ٣ ٠5١فت رراة كر ر س ررنن تر ررتاوف أعم ررار ن حت ررك اخلامف ررن عش رررة
والتاس ن عشرة ،و د حتاغت نفبن تزوي ال تيايف من ال ئن األخ ة  ١4.5قو  ٢١يف ا ائرن مرن مروع
ة الز ايف( .)٢٩ووف ا لابيانايف الركيرن ،يف  ،٢٠١5مل تُفرج حرا يف لبنرايف متزوجرايف دون سرن
اخلامفن عشرة .ويُدعى أن الز ايف ا رتبن حتك األسر تزال ال اعدة.
 -5٣ووف را لررب امقاررايف ا نيررن ،فرران ت رردد الزوجررايف حمرردود ويبرردو أنرره يرتاجرره يف أوسرراك
جير الشررباح ،ولكررن مل ا ر اخلررباا عاررى حتيانررايف ركيررن هبر ا الشر ن أثنرراا الزيررارة .ووف ر ا ررا
تناوله حتاست اضن يف ت رير ندر عن أحد األفر ن ال امان( ،)٣٠وعاى حنو ما ورد يف التونين ال امن
ا شرتكن ر م  ٣١ال ادرة عن منن ال ضاا عاى التمييز ضد ا رأة/الت ايرة ال را ر رم  ١8ال رادر
عن منن ح وي الط ( )٢٠١4حتش ن ا مارسايف الضارة ،فان ت دد الزوجايف يتنال مره كرامرن
ا ررأة وال ترراة ويشررك انتقااكر ا رروي اانفرران وا ريررايف ،ررا يف ذلر ا فرراواة وا مايررن يف قاررار
األسرة .وحتالنفبن لازوجايف ،مثن دراسايف تبك أن ت ردد الزوجرايف ير ثر عاريقان مرن حيرط ال ران

__________

( )٢8انظر الراحتط .http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=KWT
(parallel report to )٢٩Group’sMusawahandSocietyWorkersSocialOrganization,LineHuman“The
)(2015”CommitteeRightsHumanthetosubmittedreportKuwait’sofState.the
(.A/HRC/29/40 )٣٠
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البدنين وال اين والرفاة ا جتماع وا اكين وي دي قو ا رمان؛ كمرا ير ثر عارى اموانرب ال اا يرن
وا ت ا ررن حتا اكيررن حتالنفرربن ل،ا ررال ،وكث ر ا مررا ي ر دي قو عوا ررب وخيمررن عاررى رفررا قام .و نررا
التزامررايف نررران عاررى الرردول األا رراا يف ات ا يررن ال ضرراا عاررى ييرره أ رركال التمييررز ضررد ا ررأة
ت تض منقاا كبت ممارسن ت دد الزوجايف وحظر ا لكوهنا منافين لالت ا ين .
 -54وأعرررح اخل ررباا عررن ا قاررم قزاا كرراعقام م ررارا خررالل الزيررارة ررول حت ر ا ف ر ولك قنرره
يوجرد أي ييرز ضرد ا ررأة يف الكويرت ،عامرا حتر ن الرتكيبرن الث افيرن ا ت ا رن حتنروع امرنس ت ضر
قو حدوث ييز عا ضد ا رأة يف ييه الث افايف ،ويف أي حتاد .ويش ال رية ال امر قو األمهيرن
األساسررين لامررادة  5مررن ات ا يررن ال ضرراا عاررى ييرره أ رركال التمييررز ضررد ا ررأة الرريت تُاررز الرردول
حتت رردي األمن رراك ا جتماعي ررن والث افي ررن لف رراو الرجر ر وا ررأة ،م ررن أجر ر ال ض رراا عا ررى التاامر ر
وال ادايف ال رفين وسرائر ا مارسرايف الريت ت رو عارى فكررة دونيرن أو ت روي أحرد امنفرك ،أو عارى
أدوار منطين لارج ولامرأة .وتوفر ة ا ادة األسا ال انو ألسب ين حة ا رأة يف ا فاواة عارى
()٣١
ا ا ة عاى ال تاو الدينين .
األمناك الث افين لافاو التمييزي ،ا يف ذل أسب ين
 -55وتا ى اخلرباا م اومايف عن وجود لين ،تنفر قاا وزارة ااعرال  ،م نيرن حتاسرت راض حمترو
وسررائط ااعررال ا ت اررة حت ررورة ا ررأة .ومل يررتمكن اخل ررباا مررن ت يرريم عمر ر ة اآلليررن أو ت ث ررا،
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
حتناا حتش ن ا فائ ا فاسرن ،مثر تنراول ييره أ ركال ال نرف ضرد ا ررأة ،وح قارا يف ا فراواة يف
األسرة ،وأن ت دي يف الو ت ن فه قو ك الن حرين الت ب عاى الناو الواجب.
 -5٦وأُحتار اخلررباا أيضر ا حتا بررادرايف الرريت اار ها وزارة األو رراا والشر ون ااسررالمين مررن أجر
قذكرراا الرروع ال ررا حتال ضررايا الرريت ت ر ثر يف ح رروي ا ررأة .ومبررادرة الرروزارة حتتخ رريم ال ديررد مررن
خط ررب ن ررالة امم ررن لتن رراول ر ة ا ف ررائ تُ ررد خط رروة أوو ام ررن س ررت دي قو ا س ررت ادة م ررن
الت اون الواسه النطاي مه عاماا مفامك ددين داخ الباد ومن ييه أحناا ال امل ااسالم .
 -١الجنسية
 -5٧شيا مه راا عدة يئايف م ا دايف وأنااح م اان خررين ،ي ررح اخلررباا عرن ال ارة
قزاا وض رره النف رراا الكويتي ررايف ا تزوج ررايف حتغر ر ك ررويتيك (انظ ررر ال رررة  ٣١أع ررالة) .فوف ر ر ا ل ررب
البيانايف ،أُندريف  ٢٠ 4١٧قاادة زوار حتك عام  ١٩8٢و ٢٠١٣لنفراا كويتيرايف متزوجرايف
مرن ر كرويتيك( .)٣٢و رد سربة لاخررباا أن أعرحتروا حتال ر عرن ا قارم قزاا رانون امنفرين عرن اريررة
رسرائ حت ثروا هبرا قو الدولررن حترك عررام  ٢٠١4و .)٣٣(٢٠١5وان ردا ا فرراواة ر ا يف ال ررانون ير ثر
ت ر ث اكب ر ا عاررى النفرراا وأا رراهلن حتفرربب حرمرراهنم يف وا رره ا ررال مررن ايررن الدولررن الرريت تك اقاررا
ا واانررن .وي رررح اخل ررباا عررن األسررف سررتخدا حج ر تتفررم حتالت ررب الرروا كوسرريان وحيرردة
لتناول مف لن التمييز ال ي تواجقاه تا النفاا ،ألن ذل يغاة الباح أما ا وار.
__________

( )٣١ا رجه ن فه.
( )٣٢ال نود الشارخ" ،وضه ا واانن ا تزوجن من مواان يف دول اس الت اون اخلايج " (.)٢٠١5
( )٣٣انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/CommunicationsMiddleEast.aspx
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 -٢األثر
 -58قن توف اين انونين متفاوين لامرأة ،وونروهلا ا تفراوي قو اخلردمايف ال امرن ،و ردرها
عاى ا تناا األنول ،ومشاركتقاا يف ييه جوانب التنمين الوانين تت ثر سرابا حتت فر ايف وتطبي رايف
النظ ررا ال ررانو لادول ررن .وعا ررى ال ررر م م ررن األداا ال ررايل لنف رراا مقاني ررايف حت ررا رايف يف الكوي ررت،
يالح ررظ اخل ررباا أن ال ررأي الف ررائد ررو أن دور ا ررأة ينبغ ر أن يُك ررر أساس ر ا لامج ررال األس ررري
ورعاين األا ال ،و و م قاو ترسخ حأ يف ا نا الدراسين األساسين لامدار ا كومين (انظرر
ال رة  ٧٣أدناة) .ويشدد اخلرباا عاى ضرورة م امان النفاا حتالتفراوي مره الرجرال داخر األسررة
فيما خيم ت اسم ا وي وا ف وليايف.
 -5٩ويضررمن دسررتور الدول ررن ا فرراواة الكاما ررن حتررك الرج ر وا ررأة و ررو من ررتت عاررى م ررادر
تشريه مت ددة ويتبه نرُ ُقاج ا انونين م ارنن توفر أساس ا متين ا لت زيز ا وار ال ا حول ة ا فر لن.
و حتررد مررن ا فررارعن قو وضرره خريطررن اريررة مررن ر هنا أن تفرراعد يف فررتت البرراح أمررا قدخررال
قنالحايف عاى انون األسرة.

باء -الحياة السياسية والعامة
 -٦٠كانررت ا ررأة و ترزال مررن ال رراعاك النشررطك يف ا يرراة ال امررن لاباررد ،سرريما يف فررتايف
النزاعررايف .ومل ر ا ررأة عاررى ح و قاررا ا نتخاحتيررن ق يف عررا  ،٢٠٠5حت ررد ع ررود مررن الك رراف
ا فتمر والرف ا تكرر( .)٣4ووث ذل خطوة حاكن يف س يقاا حنو ية ا فاواة.
 -٦١لكن ،وحت د أكثر من ع د مرن الرزمن ،يرزال عردد النفراا يف الرب ران ضرئيالا و خر ا يف
التنررا م .ف ر ا نتخاحتررايف الوانيررن ل ررا  ،٢٠٠٩و ررو ال ررا الر ي انتخبررت فيرره نفرراا ل ضرروين
الرب رران ،ح ررات النف رراا عا ررى أرحت ررن م اع ررد يف ت ررويت ك رران حم ر اع ررتاض ررديد .وأس ر ريف
أحرردث انتخاحتررايف وانيررن ،يف  ٢٦تش ررين الثررا /نوفمرب  ،٢٠١٦عررن انتخرراح امررأة واحرردة مررن
أنر ر  5٠عضر روا يف الرب رران ،و ررو م ررا يض رره الكوي ررت يف أسر ر ائم ررن ال رردول يف ر ر ا ات ررال
(قذ احتات ا رتبن  ١8٣من أن  ١٩٠حتادا)( ،)٣5م ارنن توسط عر حتا  ١8.٩يف ا ائن من
أعضاا الرب ان( .)٣٦كما تراج ت نفبن ا ر اايف من  ١١.١يف ا ائرن عرا  ٢٠٠٦قو  ٢.5يف
ا ائ ر ررن ع ر ررا .٢٠١٣ويف انتخاحت ر ررايف ع ر ررا  ،٢٠١٦حتا ر ر ر ع ر رردد ا ر ر رراايف  ١5مر ر رران م ر ررن
أن  ٢8٧مر اا (حوايل  5يف ا ائن) ،مرا وثر فرنا ا ي را م ارنرن حتانتخاحترايف عرا .٢٠١٣
وأعرح اخلرباا أيضا عن أس قام ل د تر ت أي امرأة عاى مفتو الباديايف.
 -٦٢و ت رزال ا ررأة يف الكويررت تواجرره ع بررايف خط ر ة يف ممارسررن ح و قاررا الفياسررين نتيجررن
ال ديررد مررن ا رواجز الث افيررن وا سفررين واهليكايررن واسررتب اد ا مررن ا ركررايف والشرربكايف الفياسررين

__________

أيض ا www.bakerinstitute.org/media/files/files/f812567d/WRME-pub-PoliRep-Kuwait-

( )٣4انظر
.091515.pdf
( )٣5انظر .www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
( )٣٦انظر .www.ipu.org/wmn-e/world.htm
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ال ائمررن الرريت يقارريمن عايقاررا ال ر كور .ومررا ر النقارروض ال ا ر حتالتمثي ر الفياس ر لام ررأة أكثررر
ن وحتن و أن الباد توجد فيه أحزاح سياسين ركين ،حت حتاألحر حركايف قيديولوجين(.)٣٧
 -٦٣والدولن مازمن ،وجب ات ا ين ال ضاا عاى ييه أ كال التمييز ضرد ا ررأة ،حتازالرن ييره
ا واجز اليت ول دون ا شاركن ا تفاوين لامرأة ،حتفب منقاا وضه نظا ح رم أو ااراذ ترداحت
خانن أخر لتا ية التمثي الفياس لامرأة عاى ييه مفتويايف ا كومرن وفروعقارا( .)٣8وأُحتار
اخلررباا حت نرره مل يتخر أي قجرراا ر مرد ومنقاجر ومفررتدا لرردعم مشرراركن ا ررأة الفياسررين وأن فكرررة
التداحت اخلانن ا تن م قاومن و ظى حتالت ييد يف الباد.
 -٦4ويالح ررظ اخلر ررباا أن ال دي ررد م ررن حتا رردان ال ررامل ،ررا يف ذلر ر البا رردان ا رت ررن ال رردخ ،
اعتمديف كالا من أ كال التداحت اخلانن ا تن لات وي عن تر خر اررراك ا ررأة يف ال مايرايف
ا نتخاحتين الوانين .وتر الاجنن ا نين حتال ضاا عاى التمييز ضرد ا ررأة أن الترداحت اخلانرن ا ترن
جررزا مررن اس ررتاتيجين حتررد لارردول األا رراا مررن اعتماد ررا لتا يررة مفرراواة موضرروعين حتررك ا ررأة
والرج ر ر يف التمتر رره ي ر رروي اانفر رران( .)٣٩حت ر ر قن حت ر ر الر رردول سر ررنت ر روانك حتش ر ر ن ا فر رراواة،
تشك تداحت م تن حت قنالحايف انتخاحتين دائمن ثبت أهنا م يردة يف يرة ا فراواة يف ثير
ا رأة يف ا ياة الفياسين.
 -٦5و تضم ا كومن ا الين سو امرأة واحدة مرن حترك  ١٦وزيررا .ومل تضرم رالس الروزراا
الفراحت ن أكثرر مررن امررأتك .و ترزال ا ررأة ،ر ررم دور را النشرط يف اتتمرره اروال ع ررود ،ت را مررن
حتررطا الرت ر يف الو ررائف ا كوميررن وتواجرره ع بررايف يف تررويل ا نانررب ال ياديررن ال ايررا .و كنررت
النفرراا ،يف حت ر ال طاعررايف ،مث ر ال رران ،مررن يررة لاحررايف امررن ،قذ تشررغ ا ررأة م ظررم
منانررب مررديري وزارة ال رران ،لكنقاررا تشررغ سررو من ررب وكير وزارة واحررد مررن أنر ١٢
وكير يف وزارة ال رران .و تر النفرراا األ ابيررن الفرراح ن مررن منانررب مررديري ال يررادايف ا ت ررددة
التخ ايف والبال عدد ا  ١٠٠عيادة ،فيما تشك النفاا ن ف عدد مديري ا فتش يايف.
 -٦٦وكران مررن دواعر سرررور اخلررباا أنرره عامروا أن جام رن الكويررت ،و ر م سفررن حكوميررن،
ترأسرقاا امررأة .وعررالوة عاررى ذلر  ،نُ ر مشرروع رريال رائررد أفضررى قو ت يررك  ٢٢امررأة مرردعيايف
عامايف يف تشرين الثا /نوفمرب  ،٢٠١4ما وقاد الطرية أمرا ا ررأة كر ت ربت اضرين حت رد سرت
سررنوايف يف من ررب ا دعيررن ال امررن( .)4٠وينبغ ر أن تشررجه ر ة التجرحتررن اا احتيررن خررالل سررنتك
الفاطايف عاى موانان ا بادرة دون ان طاع ،وقحت اا الباح م توح ا ل،جيال ا بان.

 -٦٧وتشك النفاا جزاا يتجزأ من وة الشران ال امان يف خمتاف ال طاعايف( .)4١ويوجرد
حالي ر ر ا ح ر روايل  ٣58ام ر ررأة يف الش ررران ،وتش ررغ ام ر ررأة من ررب ا تا رردث حتاس ررم وزارة الداخاي ررن
فيما تشك النفاا  4٩يف ا ائن من مو اادارة ال امن لاتا ي ايف.
__________

()٣٧
()٣8
()٣٩
()4٠
()4١
GE.17-08435

انظر أيضا .http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=KWT
الاجنن ا نين حتال ضاا عاى التمييز ضد ا رأة ،التونين ال امن ر م  )٢٠٠4(٢5حتش ن التداحت اخلانن ا تن.
ا رجه ن فه.
رار اتاس األعاى لا ضاا ر م  ١4ل ا .٢٠١٣
انظر ا رسو ر م  8٧ل ا .٢٠٠٩
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 -٦8و ا رراك والت د يف الفا الدحتاوماس مغا را نفربيا حتوجره ا ررأة قو و رت ريرب.
و ن ررا سر ر تان ف ررط( )4٢م ررن أنر ر سر ر راا البا ررد الب ررال ع رردد م  84سر ر ا .و بر ر اان ررالف
الفياسررايت ال ر ي ررقادته وزارة اخلارجيررن عررا  ،٢٠١4مل يكررن حتامكرران النفرراا الرراليت خض ر ن
لررن س الترردريب الدحتاوماسر الر ي خضرره لرره الرجررال ق ال مر ك ر "حتاحثررايف سياسرريايف" ووكررن
اآلن ت يك النفاا كدحتاوماسيايف حت د اجتياز امتاان دخول خيضه له ييه ا ر اك .وكران مرن
دواعر سرررور اخلررباا أن ي امروا أن امررأتك كانتررا م رن حتررك ا ر رراك اخلمفررن ا برولك لتررويل ر ة
ا نانب عا .٢٠١4
 -٦٩وتتمترره ا ررأة الكويتيررن أيض ر ا حترردور نش ررط جرردا يف اتتم رره ا ررد  ،س رريما يف ا طالب ررن
ي و قاا الفياسين من سرب ينيايف ال ررن ا ن رر  .حتيرد أن ردرها عارى تشركي حركرن منفر ن تبردو
م ي رردة حت وام ر ر خمتا ررن .ف ررد أف رراديف ع رردة ت ررارير حت ر ر ن حري ررن التجم رره م ي رردة يف الكوي ررت وأن
ا نظمايف ا كومين اضه لر احتن الدولرن( .)4٣ويطررف ذلر ع برايف قضرافين أمرا النا رطك يف
ررال الرردفاع عررن ح رروي ا ررأة الر ين ي ماررون يف حتيئررن تتفررم حتث افررن أحتويررن ويررن .وي مر اخل ررباا أن
ي دي مشروع انون تنظرر فيره وزارة الشر ون ا جتماعيرن وال مر حالير ا قو تردعيم ا نظمرايف ر
ا كوميررن الفرراعين قو ت زيررز و ايررن ح رروي ا ررأة وتشررجي قاا عاررى ممارسررن نشررااقاا حت ررورة حرررة
ومفررت ان .ويررود اخلررباا ت كيررد أمهيررن أن يكررون اتتمرره ا ررد حيويرا ومفررت الا ،مررا يرروفر الض رواحتط
وا وازين الالزمن ل ماين دو رااين سايمن يف الكويت.
 -٧٠ويش ر اخلرباا حتا رتياف رراك الشراحتايف حتنشراك يف ا يراة ال امرن والفياسرين وتطروير ن
ألسرراليب عم ر خانررن هبررن ،حتفررب منقاررا اسررتخدا التكنولوجيررايف ا بتكرررة يف ررال ا اومررايف
وا ت ررا يف ،اي ررال أن رواهن .لكررن اخل ررباا يش ر رون حتررال اة قزاا ت رارير عررن التررداحت ال م يررن
ا تخ ة ية حت مفتخدم وسائ التوان ا جتماع  ،ا يف ذلر الترداحت ا تخر ة وجرب
انون ا ت ا يف امديد(.)44

جيم -الحياة االقتصادية واالجتماعية
 -٧١يف ال ود ا اضين ،أُحرز ت د متك يف مشاركن ا رأة يف ا ياة ا ت رادين وا جتماعيرن،
حت ضر زخررم ا بررادرايف التش رري ين الرريت كرران هلررا أثررر كب ر عاررى ترره ا ررأة ي و قاررا (انظررر ال ررايف
من  ١٢قو  ٢١أعالة).
 -١التعليم
 -٧٢يشريد اخلررباا حتاالررازايف الرئيفرين لادولررن يف سررد ال جرروة حترك امنفررك يف ررال الت ارريم.
قذ ت ا فاواة حتك البنك والبنايف يف م د يف ا لتااي حتا ردار ا حتتدائيرن ( ٩٣يف ا ائرن).
وم ررد يف التارراي ال تيررايف حتا رردار الثانويررن أعاررى مررن م ررد يف التارراي البنررك ( 85يف ا ائررن
م احت  8١يف ا ائن) لكنقاا تتجاوز ا حتكث يف الت ايم ال ايل ( ٣٣يف ا ائرن لانفراا م ارنرن حت ر ٢٠

__________

اس الت اون اخلايج .

( )4٢قحدامها س ة لد
(Sanja Kelly and Julia Breslin, Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress )4٣
Amid Resistance (2010); https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kuwait; and
.https://www.alkarama.org/alkpages/annrep2016/kuwait2016_en.html

( )44انظر .https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kuwait
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يف ا ائن لارجال)( )45و د يكرون ارت راع نفرب الرجرال الدارسرك يف اخلرارر رو الفربب يف ارت راع
م ر ررد يف النفر رراا يف ا فر ررتو امر ررام داخ ر ر البار ررد( .)4٦وحتااضر ررافن قو ذل ر ر  ،أديف امقار ررود
ا توانان اليت تب هلا ا كومن قو ار اض كب يف م دل األمين ،حأ ونرات قو  5يف ا ائرن مرن
النفاا م احت  ٣يف ا ائن من الرجال(.)4٧
 -٧٣وي ررر اخل ررباا حتاالررازايف يف ررال الت ارريم ،لكررن ال اررة يفرراور م ألن حت ر ا مارسررايف
ا اليررن ت ررزز ال والررب النمطي ررن ا ت ا ررن كانررن ك ر مررن ا ررأة والرج ر يف اتتمرره .وي ر نظ ررا
الت ارريم يف الكويررت حتررك امنفررك يف ا رردار ا كوميررن ا حتتدائيررن والثانوي رن( .)48وخررالل الزيررارة،
قو اعتبارايف دينين وث افين واجتماعين .و حرظ اخلررباا أن البنرايف وحرد ن
استُند يف تربير ال
يتا ك دروس ا تت اة حتالطقا وا ياكن وقدارة ون األسرة .وكث ا ما ت د ا نا الت ايمين نورة
ت ايديررن لام ررأة حتون ر قاا زوجررن وأ  .وييرره ا درسررك يف نظررا الت ارريم ا حتترردائ ررم مررن النفرراا.
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
امنفك يف اتتمه .وأحتاغت الفاطايف اخلرباا حت ن ا دار الثانوين تدر ح وي اانفان(.)4٩
 -٧4و حظ اخلرباا أن م سفايف الت ايم تشرك عارى مرا يبردو م رالا لانزعرن احملافظرن وتررور
لرؤ متضارحتن حيال ا رأة ،سيما يف مفتويايف الت ايم الدنيا حيط ت د نورة ا ررأة عارى أهنرا
الزوجررن واأل ف ررط ،حتينمررا يُشررج ن يف مفررتويايف الت ارريم ال ايررا عاررى موانرران حيرراهن ا قانيررن يف
خمتاف اتا يف ،ا يف ذل اتا يف اليت يقايمن عايقاا ال كور.
 -٢العمالة
ومناقارا قمكانيرن موانران حياهرا ا قانيرن يف
 -٧5أد تيف الونول قو الت ايم قو كرك ا ررأة ا
ا يف متنوعن .وت م النفاا يف م ظم ا قان ،و ن عضوايف يف اتالس التن ي ين لب ا ارا
الك رررب والش ررركايف اخلان ررن .وزاديف مش رراركن ا ر ررأة يف ال م ر ر  :قذ ارت ررت النف رربن ا ئوي ررن لانف رراا
النا رطايف ا ت رراديا مررن  ٣5يف ا ائررن عررا  ١٩٩٠قو  44يف ا ائررن عررا  ،)5٠(٢٠١4فيمررا حتاغررت
ر ة النفرربن حتررك الرجررال  ٧8يف ا ائررن عررا  ١٩٩٠و 8٣يف ا ائررن عررا  .)5١(٢٠١4وزاديف النفرربن
ا ئوي ررن ش رراركن ا ر ررأة م ررن م رروع ال رروة ال اما ررن زي ررادة ا ي ررن م ررن  ٢٦.8يف ا ائ ررن ع ررا ١٩٩٠
قو  ٢٧.٢يف ا ائن عا  .)5٢(٢٠١4وتتضارح ة ااح ااايف مه البيانايف اليت دمتقاا ا كومن
واليت ت يد حت ن النفاا وثان  55.٧يف ا ائن من موع ال روة ال امارن الوانيرن .ور رم ار راض م ردل
البطالن عموما ،حتاغت نفبن البطالن حتك النفاا  5.5يف ا ائن عا  ٢٠١5م احت  4.٢يف ا ائن حترك
__________

()45
()4٦
()4٧
()48
()4٩
()5٠
()5١
()5٢
GE.17-08435

.World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2016
).Kuwait: MENA Gender Equality Profile (2011
.World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2016
ال انون ر م  ٢4ل ا .١٩٩٦
س ود الل ا ر  ،رحتن دولن الكويت يف ال الرتحتين عاى ح وي اانفان (.)٢٠١٠
انظر .http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS
انظر .http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.MA.ZS
انظر .http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS
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الرج ررال( .)5٣ووف ر را لاح ررااايف الر رواردة م ررن الف رراطايف ،تبار ر ال ج رروة يف األج ررور حت ررك امنف ررك
حالي ا  ٣8يف ا ائن يف ال طاع اخلاي و ٢8يف ا ائن يف ال طاع ال ا (.)54
 -٧٦ويتزاي ررد ت رردير م ظ ررم طاع ررايف اتتمر رره لانف رراا ال رراماليف الناجا ررايف ،لك ررن حت ر ر
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.
 -٣إجازة األمومة
ا ررأة يف الكويرت عارى قجرازة أمومرن مدفوعرن األجرر ردة  ٧٠يومر ا و ر مرن حترك
-٧٧
أاررول قجررازايف األمومررن يف ا نط ررن ،لكنقاررا مررا زالررت حت يرردة عررن ا متثررال لام رراي الدوليررن (٩8
يوما)( .)55ويش ر اخلرباا حتا رتياف حيرال حت ر ا برادرايف اا احتيرن الريت اار ها الشرركايف اخلانرن
يف الباررد لزيررادة مرردة قجررازة األمومررن ا دفوعررن األجررر .وحتررالنظر قو ررارح حتارردان أخررر اعتمررديف
قجازة األحتوة ،ير اخلرباا أن من ن مث ة اخلطوة أن ت ثر تر ث ا م يردا يف را يف مت رددة،
ا يف ذل وضه حد ل،دوار النمطين.
 -٤العمال المنزليون

()5٦

 -٧8يف ر ررتخد ح ر روايل  ٩٠يف ا ائ ر ررن م ر ررن األس ر ررر الكويتي ر ررن ع ر ررامالا منزلي ر را أو أكث ر ررر( .)5٧وتش ر ر
الت ديرايف قو وجود حوايل  ٦٦٠ ٠٠٠عام منزيل يف الباد ،أ ابيتقام الفاح ن من ا قااجرايف(.)58
 -٧٩وحتااضررافن قو اعتمرراد ال ررانون الثرروري حتش ر ن ال مررال ا ن رزليك (انظررر ال رررة أعررالة ،)١٧
وامقاود اليت تب هلا ا كومن لنشر ال انون خبمس لغايف يف ا طار ويف وسرائ التوانر ا جتمراع ،
يشرريد اخل ررباا حتانشرراا م ر و رريال خلادم ررايف ا نررازل ع ررا  ،٢٠١4تبا ر درت رره ا س ررتي احتين 5٠٠
ام ررأة .وخررالل الزيررارة ،اسررتمه اخل ررباا قو روايررايف مروعررن عررن رراوزايف رردث ،حتينقاررا امتنرراع أرحترراح
ال مر عرن دفرره أجرور ال مررال ا نرزليك عاررى مرد سررنوايف واسرتخدا ال نررف يف م راماتقام .وي رررح
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 ر ن
تطبيررة ام رزااايف ا ناسرربن أن يشررك رادع ر ا وونرره تك ررار ر ة ا نتقااكررايف .ويشرراار اخل ررباا أيض ر ا
ا ررة اخلانن ا نيرن حتا رار حتاأل رخاي ،سريما النفراا واألا رال ،مرا أعرحترت عنره مرن روا
حتش ر ن نظررا الك الررن ،فقا ر ا النظررا يتفرربب يف قض ر اا ال مررال ألنرره ي ررحتط ك ر عام ر حترررح عم ر
م ك ،عاى حنو يتيت اتال ل ال ايف عم مفيئن واستغاللين(.)5٩
__________

()5٣
()54
()55
()5٦
()5٧

قح ااايف دمتقاا ا كومن خالل الزيارة.
ا رجه ن فه.
ات ا ين منظمن ال م الدولين حتش ن اين األمومن( ٢٠٠٠ ،ر م .)١8٣
انظر .A/HRC/35/37/Add.1
oil-rich Gulf: how effective are theytheinpoliciesimmigrationlabour“RecentShah,M.Nasra
)(2008”?beto.likely

(.Human Rights Watch, Walls at Every Turn )58
(.A/HRC/35/37/Add.1 )5٩
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دال -الحق في الرعاية الصحية وسبب الوصول إليها
 -١حصول الجميع على الرعاية الصحية
 -8٠ت ررول منظمررن ال رران ال ا يررن قن ال مررر ا تو رره لانفرراا والرجررال زاد رردار أرحترره سررنوايف
خ ررالل ال رررتة  ٢٠١٢-٢٠٠٠فبا ر ر  ٧8س ررنن( .)٦٠ويرح ررب اخل ر ررباا حت ررامقاود ال رريت تب ر ر هلا وزارة
ال رران لضررمان ح ررول ا ررأة الكويتيررن عاررى رعايررن نرراين جيرردة .وتبررك ا اومررايف ال رواردة أن
التغطين امغرافين لارعاين ال اين جيدة وأن النفاا يشكان أ ابيرن األابراا الر ين ي ردمون الرعايرن
األولين يف ال يادايف ا ت ددة التخ ايف.
 -8١ويف حررك ترروفر الدولررن الرعايررن ال رراين انر ا واانيقاررا ،فرران ا يمررك الشرررعيك اآلخررين
ررب عارريقام دفرره رسررم رمررزي رردرة دينررار واحررد ( ٣دو رايف ت ريب را) ستشررارة ابيررب يف مركررز
نرا حكروم  .وت ررد الرعايرن الالح ررن واألدويرن انرا ،ررا يف ذلر التاالير ا خربيرن .و ر
النفرراا الكويتيررايف عا ررى الرعايررن الو ائيررن ،مث ر ت رروير الثرردي حتاأل ر ن وفارروي الكشررف ع ررن
سراان الرحم ،ان ا ،حتينما يتوجب عاى ا يمايف األخريايف م تكاليف ة اخلدمايف.
 -٢الصحة الجنسية واإلنجابية
 -8٢يالحظ اخلرباا حتارتياف ارت اع م دل الرعاين الفاحت ن لاو دة ،و و ما اى يف ا ر راض
النفال ا تباين يف م د يف الوفيايف الن اسين :مل تفرج أي وفراة ن اسرين حترك النفراا الكويتيرايف
فيمررا حتاغررت ر ة النفرربن  ٢٦.٣لك ر  ١٠٠ ٠٠٠و دة حتررك النفرراا ا قارراجرايف( .)٦١وكرران مررن
دواع سرور اخلرباا أيض ا 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
أن مواف ررن الررزور ضرررورين بر أي عمايررن جراحيررن اضرره هلررا ا ررأة يف جقااز ررا التناسررا  ،ر ررم أن
يفتند قو أي أسا انو .
ذل
 -8٣وت ررتاوف م ررد يف اخل روحتن يف الكويررت حتررك  ٠.٩لامقارراجرايف و ٣.5لاكويتيررايف(.)٦٢
وكرران مررن دواع ر سرررور اخل ررباا أهنررم حظ روا ار رراض م رردل و دايف ا را ررايف ،مررن  ٢٦و دة
لكر  ١ ٠٠٠فترراة عررا  ١٩٩٠قو  ٩و دايف عررا  )٦٣(٢٠١5وتُ رررا ونر ايف وسررائ منرره
ا م ر دون مواف ررن الرج ر  ،لكررن انتشررار وسررائ منرره ا م ر ي رزال منخ ض ر ا لاغايررن ( 5٢يف
ا ائرن)( .)٦4و حررظ اخلررباا عررد ا ررول عارى ت ررويم عرن تكرراليف وسررائ منره ا مر  .وأُحتاغروا
حت ر ن ا راكررز ال رراين ا كوميررن أو ررت ترروف وسررائ منرره ا م ر حتاترران ،ررا يف ذل ر الوسررائ
ال اجاررن نرره ا م ر  ،حررأ يف حررا يف ا ت رراح ،وقن كانررت ر ة الوسررائ مترروفرة يف أ فررا
الطب الشرع يف ا فتش يايف ووكن راؤ ا من ال يدليايف حتون ن ابين .ويث ا األمر ا ا
حتالغ ر را فيم ررا يت ا ررة حتا قا رراجرايف ذوايف ال رردخ ا ررنخ لاغاي ررن والا ر روايت وك ررن أن تك ر رون ر ر ة
__________

()٦٠
()٦١
()٦٢
()٦٣
()٦4
GE.17-08435

انظر .http://www.who.int/gho/countries/kwt.pdf?ua=1
ا ركز الوا لام اومايف ال اين ،الت رير ال ا الفنوي.
ا رجه ن فه.
انظر .http://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?end=2015&start=1990
.World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015
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التك رراليف حتا ظ ررن حتالنف رربن هل ررن .كم ررا أن ع ررددا م ررن ا قا رراجرايف ُحك ررم عا رريقان حتالف ررجن حتف رربب
" اقان الشرع " (انظر ال رة  8٩أدناة) ،و و أمر ينطوي عاى ييز واضت.
 -84وتكر ات ا ين ال ضاا عاى ييه أ كال التمييز ضد ا رأة حة ا ررأة يف الرتاكم حت ردد
ما تريد قلاحته من مواليد ،فيما أكد اخلرباا أن ا ول ،دون ييز وحتتكا ن م ولن ،عارى وسرائ
()٦5
جيرردة نرره ا م ر  ،رررك مررن ررروك ا ررول عاررى رعايررن جيرردة يف ررال ال رران االاحتيررن .
و حتد من توف التث يف امنف الشام ووسائ منه ا م ال الن خل حرا يف ا مر ر
ا ر رروح فيرره ،وحتالترايل خ ر عرردد حررا يف ااجقارراض .وثبررت يف الوا رره أن البارردان الرريت يفررقا
فيقاا توف ا اومايف واألساليب ا ديثن اخلانن نه ا م واليت يرز ااجقاراض انونر ا ،تفرج
أد م ررد يف قجقارراض( .)٦٦و حررظ اخل ررباا أن ا نا شررايف ال امررن تتطررري قو مف ر لن ا رروي
امنفين واالاحتين ،ا يف ذل ااجقااض (انظر أيضا ال رة  ٣٧أعالة).
 -85كما عام اخلررباا حتا ررتاك خضروع ال مرال ا قاراجرين ل اونرايف الرد لات كرد مرن عرد
قناحتتقام حت مراض م دين أو سارين (كا الريا أو التقاراح الكبرد أو فر و ن رم ا ناعرن البشررين).
وت رراد ا ررأة ا قارراجرة قو حتاررد ا األنررا قذا مررا تبررك أهنررا م راحتن حت ر و ن ررم ا ناعررن البش ررين.
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 .

رابعا -العنف الجنساني والنساء وحايا شكال التمييز المتعددة
لف -العنف الجنساني
 -8٦حررظ اخلررباا ال ررمت ال ررا عررن مفر لن ال نررف ضررد ا ررأة يف األسرررة وال نررف امنفررا
حتشك عا  .وعالوة عاى األسئان اليت اُرحت أثناا ا جتماعايف مه الفاطايف ،أُحتا اخلرباا حت ن
ا راكررز ال رراين و ررا مررن أ فررا ا شررورة تفررت ب حررا يف عنررف منررزيل ،ونررادرا مررا تُبار الشررران
هب ة ا ا يف .واول ن م ااح ااايف دون ت ييم ا جم ا ي هل ة الظا رة.
 -8٧ويف عد وجود أي مركز ايواا الضاايا ،وعد وجود أي انون ام يتناول مفر لن
ال نف امنفا ويتضمن أحكام ا حمددة حتش ن ال نف ا نزيل ،من ال ب تيف ااحتالو عرن ر ة
ا ررا يف و نررب الاجرروا قو التفررويايف الوديررن الفررائدة حاليرا .وكثر ا مررا يُغاررب منطررة ا رراظ عاررى
وحرردة األسرررة عاررى حفرراح اح ررتا ح رروي ا ررأة .ويررنم التش رريه الشررام ا ت اررة يمايررن الط ر
(ال ررانون ر ررم  ٢١ل ررا  )٢٠١5عاررى أحكررا تت اررة حتالتررداحت واآلليررايف اخلانررن حتالو ايررن وااحالررن
وأخررر تت اررة حتا فرراعدة ا ناسرربن وا ت ررددة التخ ررايف وحتالرعايررن (الطبيررن  -ال انونيررن والن فررين)،
ما يبك التغي الكب ال ي وكن أن ادثه ال انون.

__________

(.A/HRC/32/44 )٦5
( )٦٦انظر .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20600&LangID=E
( )٦٧انظر .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20055&LangID=E
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باء -النساء وحايا شكال التمييز المتعددة
 -١المهاجرات والسجينات
 -88خررالل زيررارة سررجن النفرراا ،أُحتا ر فريررة اخل ررباا حت ر ن ا قارراجرايف يشرركان البيررن احملتج رزايف.
ومل ا ر اخلررباا عاررى أي حتيانررايف ركيررن عررن امررائم ومرردد األحكررا  .ومرره ذلر  ،عاررم اخلررباا ع ررب
م احتاليف مه عدد من احملتجزايف ،أن النفاا ي ضك ع وحترايف اويارن (ت ر قو  ١5سرنن) رتكراهبن
ج ررائم حتف رريطن مث ر الف ررر ن وت رراا ا خ رردرايف و"ا م ر ر ر ا ش ررروع" (انظ ررر ال رررة  ٣٦أع ررالة).
و حظوا ،عالوة عاى ذل  ،وجود أا ال (ت ر أعمرار م يف حت ر األحيران قو مخرس سرنوايف) مره
الكث ر مررن األمقاررايف يف الفررجن .وي ررر اخل ررباا حتوجرروح عررد ف ر األا ررال عررن أمقارراهم ،لكررنقام
ي كرردون مررن جديررد دعرروة ا ررررة اخلانررن ا نيررن فر لن ال نررف ضررد ا ررأة وأسررباحته وعوا برره قو النظررر يف
حتدائ منقاجين حتجاز النفاا ،سيما حتالنفبن لانفاا الاوايت يُ ان أا ا ا(.)٦8
 -٢النساء عديمات الجنسية
 -8٩توجررد يف الكويررت أكثررر مررن  ٩٠ألررف ررخم عررديف امنفررين( ،)٦٩ت ترررب م الفرراطايف
"م يمررك حت ررورة ر انونيررن"( .)٧٠و ث ر مف ر لن األ ررخاي عرردو امنفررين ،أو البرردون ،أحررد
م ررادر ال اررة الرئيفررين لااكومررن ،و ر تشررك ررديا سياسرريا واجتماعي را  -ا ت رراديا رئيفرريا.
وعا ررى ال ررر م م ررن امقا ررود ا ب ول ررن لتف رروين وض رره الكث ر م ررن الب رردون ،وقن رردار وث رائة وي ررن هل ررم
ومررناقام قمكانيررن ا ررول عاررى الت ارريم والرعايررن ال رراين( ،)٧١ت كررد عرردة جقاررايف م نيررن ان رردا
اارادة الفياسين الالزمن ا اد ح دائم هلم(.)٧٢
 -٩٠ويفرراور اخلررباا ال اررة مررن أن ا ررأة البرردون ت ررا اروال حياهررا مررن أ رركال مت ررددة مررن
التمييررز ا نقاج ر  ،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
خرردمايف ت ايميررن ونرراين متدنيررن وت ررا مررن اررن فررري ال م ر ا تاحررن هلررا .وتت رررض ر ة ا ررأة
لاتمييررز حتون ر قاا جررزاا مررن أ ايررن ت ررا مررن حالررن ض ر ف ررديد ،وك ر ل حتون ر قاا ام ررأة داخ ر
تم قاا احملا وأسرها ،وتواجه الونم عنردما تردافه عرن ح و قارا .ويكررر اخلررباا مرا أعررح عنره،
يف ر ر ا ال رردد ،ال دي ررد م ررن يئ ررايف ا ا رردايف ،ووك ررا يف األم ررم ا تا رردة ومنظم ررايف اتتم رره
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
()٦٩
()٧٠
()٧١
()٧٢
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ا حتجازين لامجرمايف.
 .A/68/340انظر أيضا واعد األمم ا تادة امان الفجينايف والتداحت
م وضين األمم ا تادة الفامين لش ون الالجئك ،ا ا ايف ال ا ين :التشريد ال فري يف ال ا .)٢٠١٦( ٢٠١5
انظر أيضا .A/HRC/35/37/Add.1
.A/HRC/WG.6/21/KWT/1
انظر أيض ا
.http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=KWT&Lang=EN
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 -٣مغايرات الهوية الجنسانية
 -٩١تا ى اخلرباا ت ارير عن ت رض النفاا لاتمييز عاى أسا اهلوين امنفانين والت ب عنقاا.
وأعرررح اخل ررباا ،يف رسررالن ادع رراا مشرررتكن ،ع ررن ا قاررم قزاا احتج رراز ام ررأة كويتي ررن خررارر مك رران
ق امتقا ررا واهامقا ررا حت ر ر "التش رربه حت ررامنس اآلخ ررر" (انظ ررر ال رررة  ٣5أع ررالة)( .)٧٣ووف ر ا لام اوم ررايف
ال رواردة ،يش ررك مغ ررايرو اهلوي ررن امنف ررين يف الكوي ررت فئ ررن ت ررا م ررن اا رراا والتميي ررز والض ر ف
وتت رض لامضاي ن والتقاديد.
 -٤النساء العامالت في البغاء/المشتغالت بالجنس
 -٩٢أعرح اخلرباا عن ال اة قزاا حالن النفراا ال راماليف يف البغراا الر ي رمره الكويرت(.)٧4
ف ررد أ رراريف ا ررررة اخلانرن ا نيررن حتا ررار حتاأل ررخاي ،سرريما النفرراا واألا ررال ،يف ت رير ررا
عن حت ثتقاا قو الكويت ،قو وجود استغالل جنف لانفاا ،سريما ر ا واانرايف( .)٧5وير كر
اخل ررباا حت ر ن ررريف النف رراا الالئ ر وارس ررن البغاا/ا ش ررتغاليف حت ررامنس ي رض ررقان ال ررن م ررن الظا ررم
والضر ف والونررم ،و ررو أمررر يتنررال مرره أحكررا ال ررانون الرردويل رروي اانفرران .والاجنررن ا نيررن
حتال ضاا عاى التمييز ضد ا رأة ت كد حتانتظا ضرورة عد ريف ا رأة حتفبب ممارسن البغاا(.)٧٦

خامسا -االستنتاجات والتوصيات
لف -االستنتاجات
 -٩٣حرزت الكويت تقدم ا كبيرا على مدى العقود الماوية في استحداث قوانين تعزز
حقرروق المررر ةع ومررع ذلررك ،ال ت رزال انرراك تش رريعات تمييزيررة ،ال سرريما فرري مجررال األحرروال
الشخصية وقوانين الجنسية وقانون الجزاء ،إلى جانب فجروة كبيررة فري تشرريعات مكافحرة
العنف الجنسانيع وال بد من إلغاء اذه األحكام القانونيرة التمييزيرة لتحقيرق اردال الدولرة
المتمثلة في إجراء إصالحات واسعة النطاقع
 -٩4وقررد ثبتررت المحكمررة الدسررتورية نهررا مررن حمرراة التقرردم ،نظ ررا للرردور الهررام الررذ
تؤديرره فرري إلغرراء األحكررام القانونيررة التمييزيررة عررن طريررق قراراتهررا الترري تيرنقررذ المعررايير الدوليررة
الخاصر ررة بالمسر رراواةع وباسر ررتطاعة الكوير ررت ن تر ررذاب إلر ررى بعر ررد مر ررن التغيي ر ررات الجزئير ررة
ألحكامهررا القانونيررة التمييزيررة ،وذلررك باتخرراذ إج رراءات ملموسررة وفوريررة تهرردل إلررى إج رراء
مراجعررة شرراملة للقرروانين ،مررن جررب مواصررلة التقرردم صررو تحقيررق المسرراواة الكاملررة بررين
الرجب والمر ة ،على النحو الذ يكقله الدستور ووفق ا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسانع
 -٩5وإلى جانب الجهرود التري تبرذلها الدولرة مرن جرب االسرتمرار فري التقردم ،مرا زالرت
القوالررب النمطيررة بشرران دور المررر ة والرجررب تهرريمن وتعيررق التمكررين القعلرري للمررر ةع ويتررالف
المجتمررع الكررويتي مررن قرروى تقدميررة و خرررى محافظررة ،وتعرري وتعمررب فيرره نسرراء مهنيررات

__________

()٧٣
()٧4
()٧5
()٧٦
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متميزات ويخ َريات يتبنين سلو حياة معاكس رافضات للتطورع ويشرمب االلترزام القرانوني
لل رردول بالقض رراء عل ررى جمي ررع ش رركال التميي ررز و ررد الم ررر ة تغيي ررر دوار الرج ررال والنس رراء
المسررتندة إلررى فكررار ثقافيررة و دينيررة محافظررة تررروو لتقرروق الرجررب وترردعي تمتعرره بقرردرات
على وإلى مقاايم نمطية عما يستطيع الرجال و النساء القيام بره و يعجرزون عنرهع وال برد
مررن مبررادرات خاصررة لتشررجيع الحرروار العررام ،بمررا فرري ذلررك فرري المجررالين الثقررافي والررديني،
بغية تغيير المواقف والسلوكيات التمييزيةع
 -٩٦وتتعرراي فرري الكويررت حقررائق متعررددة شررديدة االخررتالل والتقرراوت عنرردما يتعل رق
األمررر بواق ررع المه رراجرين ال ررذين يش رركلون كث ررر مررن ثلث رري مجم ررو الس رركانع وبينم ررا ت رروفر
الحكومة خدمات سخية لجميع المواطنين والمقيمرين ،فر ن المعاملرة التقضريلية للمرواطنين
ممارسة شرائعةع وتواجره فترات محرددة مرن النسراء ،بمرن فريهن المهراجرات ونسراء البردون،
تميي رزا متعرردد األشرركال و /و منهجي را واررن بحاجررة إلررى ااتمررام خرراا فرري سررياق الجهررود
الرامية إلى تغيير القوانين والممارساتع
 -٩٧ويامررب الخب رراء ن تررتمكن قيررادة الدولررة مررن اتخرراذ مررا يلررزم مررن خطرروات رئيسررية
لمواصررلة وتعزيررز اإلنجررازات فرري مجررال إعمررال حقرروق اإلنسرران الخاصررة بررالمر ةع ولكرري
يمضي البلد قدما ،ال بد من إجراء حوار عام مقترو بشران المسرائب الخالفيرة ،وارو حروار
يتطلررب وررمان حريررة الكررالم والتعبيرررع وستسررتقيد الب ررامع اإلصررالحية للدولررة مررن تعزيررز
المجتمع المدني ،ال سيما الشابات اللواتي يشكلن شريحة كبيرة من السكانع

باء -التوصيات
 -٩8برررو مررن التعرراون ،يقرردم الخب رراء التوصرريات التاليررة بغيررة تعزيررز الترردابير الراميررة إلررى
ومان المساواة بين الجنسين ،وتمكين المر ة ،وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بهاع
اإلطار القانوني
 -٩٩يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي:
التصديق على البروتوكول االختيرار التقاقيرة القضراء علرى جميرع شركال
(أ)
التميي ررز و ررد الم ررر ة وعل ررى الص رركوك الدولي ررة األخ رررى المتعلق ررة بحق رروق اإلنس رران الت رري
لم يصبح البلد طرفا فيها بعد؛
(ح) سحب التحقظات على المادتين  )٢(9و()١(١6و) مرن اتقاقيرة القضراء
على جميع شكال التمييز ود المر ة؛
(ر) إلغ رراء جمي ررع األحك ررام التمييزي ررة ف رري ق ررانون األح رروال الشخص ررية وق ررانون
الجنسررية وقررانون الج رزاء علررى النحررو المقصررب فرري اررذا التقريررر ،ووررمان المسرراواة مررام
القانون امتثاالا لاللتزامات الدولية للدولة؛
(د) سررن تش رريعات شرراملة تتقررق مررع مبررادل اتقاقيررة مجلررس وروبررا بشرران منررع
ومكافحررة العنررف وررد المررر ة والعنررف العررائلي (اتقاقيررة اسررطنبول) لمنررع ومكافحررة ومعالجررة
جميع شكال العنف الجنساني ،بما في ذلك العنرف العرائلي ،وورمان اسرتقادة المرر ة مرن
الحماية الواجبة وحصولها على الخدمات الطبية والقانونية والنقسية  -االجتماعية؛
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( ) إنشاء آليرة فعالرة ومسرتقلة تتريح للنسراء ورحايا العنرف تقرديم الشركاوى،
والحرررا علررى تسررجيب الشرررطة لمحاوررر اررذه الشرركاوى وإج رراء تحقيقررات فوريررة ونزيهررة
وفعالة وشاملة فيها ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم ،عند االقتضاء؛

(و)

إلغاء تجريم إنهاء الحمب ،بما يتماشى مع المعايير الدولية؛

(ز) ومان امتثال قانون العمب للمعايير الدوليرة ،بمرا فري ذلرك إجرازة األمومرة

والمسرراواة فرري األجررر لقرراء العمررب المتسرراو القيمررة ،وفرري اررذا الصرردد إلغرراء حكررم
تمييز في التشريعات الحالية؛
(ف) التص ررديق عل ررى اتقاقي ررة منظم ررة العم ررب الدولي ررة بش رران العم ررال المنر رزليين
(رقم  ،٢٠١١ )١٨9وومان امتثال القانون الوطني ألحكام االتقاقية وووع آليات رصد
ممولة تمويالا كافيا لضمان التنقيذ القعال للقانون؛
(ك) إلغاء نظرام الكقالرة واالستعاورة عنره بقواعرد تنظيميرة تضرمن تمترع العمرال
المهاجرين بحرية كبيرة في سوق العمب؛
(ي)

إعادة العمب بالوقف االختيار لعقوبة اإلعدام بهدل إلغاء اذه العقوبةع

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

خقض تكاليف إيدا الشكاوى لدى المحكمة الدستوريةع

(ح) تقديم معونة قانونية مجانية وجيدة للجميع ،ال سيما المهراجرات والنسراء
البدون المستضعقات؛
(ر)

تدريب موظقي الشرطة والقضاء على النحو الواجبع

اإلطار المؤسسي
 -١٠١يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي:
وررمان ن تسررتوفي آليررات حقرروق اإلنسرران الخاصررة بررالمر ة المعررايير الترري
(أ)
حددتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ود المر ة؛
(ح) التعجيب ب نشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،وتزويداا بآليرة خاصرة
لضرمان إيررالء االعتبررار الواجررب لحقرروق اإلنسرران الخاصررة بررالمر ة وتناولهررا باعتباراررا مسررالة
شاملة لعدة جوانب؛
(ر) اسررتخدام يرروم المررر ة الكويتيررة ( ١6يار/مررايو) للتوعيررة بررالتمييز وإعمررال
كافة حقوق اإلنسان لجميع النساء في البلدع
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السياسات
 -١٠٢فيما يتعلق باألسرة والحياة الثقافية ،يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي:
اتخ رراذ التر رردابير الالزم ررة للشر رررو ف رري حر رروار بن رراء بشر رران المس رراواة بر ررين
(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
م ررن الجه ررات بينه ررا وزارة األوق ررال والش ررؤون اإلس ررالمية ،وا رري الهيت ررة االستش ررارية العلي ررا
فيما يتعلق بالشريعة ،والمنظمات غير الحكومية الوطنية؛
(ح) تنقيذ استراتيجيات مستدامة بهدل القضاء علرى التحيرزات والممارسرات
العرفية القائمة على فكرة دونية المر ة و على األدوار النمطية للرجب والمر ةع
 -١٠٣وفيما يتعلق بالعنف الجنساني ،يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي:
تطبي ررق الت رردابير الخاص ررة المؤقت ررة لض ررمان المس رراواة ف رري التمثي ررب الع ررام
(أ)
والتمثيب السياسي ،في الجهازين التنقيذ والتشريعي ،وفي القضاء؛
(ح) توفير دعم خاا ،يشمب التردريب والمسراعدة فري الحمرالت االنتخابيرة،
لمساعدة المرشحات على تعزيز حضوران وتيسير قدرتهن على التواصب؛
(ر) تنقي ررذ اس ررتراتيجية ش رراملة وفعال ررة وخط ررة عم ررب للمس رراواة ب ررين الجنس ررين
وتمكين المر ة تشمب مجموعة كاملة من التدابير الخاصة المؤقتة ،من قبيب الحصص؛
(د) إتاح ررة إنش رراء األحر رزا السياس ررية ف رري البل ررد ب رردالا م ررن نظ ررام التك ررتالت/
االئتالفررات السررائد ،ووررمان حصررول المررر ة علررى تمثيررب كررال فرري األح رزا مررن خررالل
اعتماد قوانين الحصص و المساواة و إنقاذ جزاءات عدم االمتثال؛
( ) اإلبقرراء علررى ممارسررة السررما للنسرراء بالتقرردم المتحرران المرردعين العررامين
واالمتحان التنافسي الخاا بالسلك الدبلوماسي ،وومان ن تترا لجميرع النسراء اللرواتي
تقلرردن وظررائف ثباحثررات سياسررياتث فرري الرروزارة قبررب عررام  ٢٠١٤القرررا العادلررة نقسررها
ليصبحن دبلوماسيات؛
(و) وررمان ترروفير التثقيررف فرري مجررال حقرروق اإلنسرران ابتررداء مررن المرردار
االبتدائية واستناده على النحو الواجب إلى المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك
مبادل المساواة بين الجنسين وحقوق المر ة؛
(ز) اتخرراذ جميررع الترردابير الالزمررة لتمكررين المنظمررات الوطنيررة لحقرروق المررر ة
وتشجيع تعاونها مع الشبكات الدولية؛
(ف)

ومان حرية التعبير وحرية التجمع وإعمالها بشكب منهجي للجميعع

 -١٠4وفيمرا يتعلررق بالحصررول علررى الخرردمات الصرحية ،يوصرري الخبرراء برران تقرروم الدولررة
بما يلي:
التاك ررد م ررن ن العملي ررات الجراحي ررة المتص ررلة بالجه رراز التناس ررلي للم ررر ة
(أ)
ال تحتاو إلى موافقة زوجها؛
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(ح) ترروفير وس ررائب منررع الحم ررب مجانر را للنسرراء ذوات اإلمكان ررات االقتص ررادية
المحدودة ،بما في ذلك الوسائب العاجلة لمنع الحمب ،ال سيما في حاالت االغتصا ؛
(ر)

ومان حصول الجميع على خدمات اإلجهاضع

 -١٠5وفيما يتعلق بالعنف الجنساني ،يوصي الخبراء بان تقوم الدولة بما يلي:
إج رراء البحرروث وجمررع البيانررات عررن مرردى انتشررار جميررع شرركال العنررف
(أ)
الجنساني ،بما في ذلك العنرف المنزلري ،فضرالا عرن جمرع بيانرات إحصرائية عرن الشركاوى
والمالحقات القضائية واألحكام الصادرة؛
(ح) التوعية بجميع شكال العنف الجنساني ،وإنشاء آليرات ميسرورة لالبرال
عررن حرراالت العنررف المنزلرري ورفررع الشرركاوى بشررانها ،بمررا فرري ذلررك الخطررو السرراخنة،
وإقامررة مالجررف كافيررة ووررمان التحقيررق فرري الشرركاوى علررى النحررو الواجررب ومعاقبررة الجنرراة
وتوفير الجبر الكامب للضحاياع
 -١٠٦وفيم ررا يتعل ررق بالنس رراء و ررحايا ش رركال التميي ررز المتع ررددة ،يوص رري الخبر رراء الدول ررة
بما يلي:
إيجاد حب مستدام ،يستوفي المعايير الدولية ،لحالة نساء البدون لضمان
(أ)
عدم وقوعهن وحايا للتمييز بشكب منهجي؛
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(ح)
للمعايير الدولية؛

ومان بدائب الحتجاز النساء ،ال سيما النساء اللواتي يعلن طقراالا ،وفقر ا

(ر)
للمهاجراتع

تقلرريص القجرروة بررين الحقرروق الممنوحررة للمررر ة الكويتيررة وتلررك الممنوحررة
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