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  املقدمة  -أوالً  

ُتعـد قاعـدة    يستند هذا التقرير على ما جاء يف الدستور الكوييت من مكونات أساسية                 
   :دستور القانون األعلىباعتبار الحلقوق وحريات اإلنسان يف الدولة 

 مـايو / أيـار   اإلنسان يف  قدمت دولة الكويت تقريرها الوطين األول جمللس حقوق         -١
تعهدات طوعية ،قـدمت    ) ٨(ب  حيث تقدمت    .٢٠١٠سبتمرب  /أيلولواعتمد يف    ٢٠١٠
توصيات مل حتظ بالدعم،    ) ٦(توصية، و ) ٢١ (تقبل، ومل   )١٢٣(توصية قبلت   ) ١٥٩(الدول

  .توصيات) ٩(وأحاطت علماً 
 حقوق اإلنـسان  يف تقريرها احلايل على املضي يف تعزيز ومحايةدولة الكويت  تؤكد    -٢

على املستوىني الوطين والدويل إضافة إىل رغبتها بتنفيذ اتفاقيات حقوق           يف مجيع اجملاالت،  
  .اإلنسان على أرض الواقع

  رمنهجية متابعة االستعراض وعملية إعداد التقري  -ثانياً  

  منهجية متابعة االستعراض    -ألف  
كبرية من أجل تنفيذ نتـائج       داً  منذ اعتماد التقرير األول بذلت دولة الكويت جهو         -٣

 التقرير مبوجب القرار الوزاري رقم      إلعداد جلنة   شكلتاالستعراض الدوري الشامل، حيث     
تنسيق اجلهود الوطنية يف إطار     ل،  ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٢ الصادر بتاريخ    ٢٠٠٩/٥٤
  . أو توصيات الدولتعهدات الطوعيةالتنفيذ 

  ية التشاوريةإعداد التقرير والعمل  -باء  
التقرير على التنسيق والتشاور مع اجلهات الوطنيـة ذات          اعتمدت اللجنة يف إعداد     -٤

  :العالقة حيث قامت باآليت
ومع ممثلني تنظيم لقاءات مع مؤسسات اجملتمع املدين و اجلهات احلكومية يف الدولة،           •

ألوسـط،  من املكتب اإلقليمي للمفوض السامي حلقوق اإلنسان يف منطقة الشرق ا          
االستعانة باخلربات الفنية املتخصصة يف الدولة هبدف التحضري  إلعـداد           حيث متت   

كما عقدت اللجنة ورشه تدريبية ألعـضاء اللجنـة         التقرير وفقا للمنهجية املتبعة،   
بالتعاون مع معهد جنيف حلقوق اإلنسان، بغية تدريبهم للوقوف على التعـديالت            

  .دوري الشاملاليت طرأت على آلية االستعراض ال
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عرض مشروع التقرير يف املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية، لتلقـي املقترحـات             •
واملالحظات من اجلمهور واملعنيني يف الدولة، كما مت تضمني ُنبـذة عـن عمليـة               
االستعراض الدوري الشامل والتقرير الوطين األول وما تضمنه من تعهدات وما نتج            

جملتمع هبذه العملية وأمهيتها وما يترتب عليها مـن         عنه من توصيات هبدف تعريف ا     
  .آثار وطنية ودولية وإقليمية

  التطورات يف اإلطار املعياري و املؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

سعت دولة الكويت إىل ترسيخ املزيد من اآلليات واملقومات احلقوقية          بعد تقريرها األول        
   : الكوييت على النحو التايلواإلنسانية داخل اجملتمع

  االتفاقيات الدوليةيف جمال   -ألف  
صادقت دولة الكويت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك مبوجب             -٥

، كما صادقت علـى     ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٤ الصادر بتاريخ    ٢٠١٣ لسنة   ٣٥القانون رقم   
 ٥بتـاريخ    ٢٠١٣ لـسنة    ٨٤ امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وذلك مبوجب القانون رقـم        

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول

  اللوائح و القرارات(والتشريعات واألنظمة الوطنية القوانني يف جمال   -باء  
االستعراض الدوري الشامل األول ، أصـدرت    وتوصيات  لتعهدات الطوعية   لتنفيذا    -٦

ت، ومنها ما هـو     الدولة جمموعة من التشريعات الوطنية، منها املُعدل ملا هو قائم من تشريعا           
  :، ومنها كل من القانون رقمستحدث امل

  . بشأن العمل يف القطاع األهلي٢٠١٠ لسنة )٦(
  .بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٢٠١٠ لسنة )٨(
  . بشأن املساعدات العامة٢٠١١ لسنة )١٢(
 بإصـدار   ١٩٦٠لسنة  ) ١٧( بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ٢٠١٢ لسنة )٣(

  .ت واحملاكمات اجلزائيةقانون اإلجراءا
  . بشأن مكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين٢٠١٣لسنة  )٩١(
  . بشأن دور احلضانة اخلاصة٢٠١٤لسنة  )٢٢(
  . بشأن قانون إقامة األجانب٢٠١٤لسنة  )٤١(
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  . بشأن إصدار قانون محاية البيئة٢٠١٤لسنة  )٤٢(
  :ومنها كل من القرار الوزاري رقم

  . بشأن تشغيل النساء٢٠١٠ لسنة )ع/١٨٦(
  .  وتعديالته بشأن ساعات العمل يف األماكن املكشوفة٢٠١٠لسنة  )ع/١٨٩(
 بشأن اخلط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومـات         ٢٠١٠لسنة   )ع/١٩٢(

  .االجتار بالبشر
  . بشأن عمل األحداث٢٠١٠لسنة ) ع/١٩٦(
ت الالزم توافرها ملنـاطق      بشأن االحتياجات واالشتراطا   ٢٠١٠لسنة   )ع  /١٩٨(

  .العمل حلماية املشتغلني واملترددين عليها من خماطر العمل
  . بشأن السكن العمايل٢٠١٠لسنة  )ع /١٩٩(
  . بشأن جترمي السخرة يف العمل٢٠١١لسنة  )ع/٢٠١(
  بشأن مستويات وقياسات املعايري املأمونـة يف أمـاكن           ٢٠١١لسنة   )ع/٢٠٨(

  .العمل
شأن التسهيالت واخلدمات املقدمة للمقيمني بصورة غـري         ب ٢٠١١ لسنة )٤٠٩(

  .قانونية
  . بشأن مشروع املسح الوراثي لألطفال حديثي الوالدة٢٠١٣لسنة  )٧(
  . بشأن املشروع الوطين للمسح السمعي حلديثي الوالدة٢٠١٣لسنة ) ١٧٨(
  . بشأن إنشاء إدارة اخلدمات الصحية لكبار السن٢٠١٤لسنة ) ٥٤(
 بشأن إنشاء فرق محاية الطفل من سوء املعاملة واإلمهـال يف            ٢٠١٤لسنة  ) ١٢٧(

  .املناطق الصحية
 بشأن تغيري مـسمى     ٢٠١٤يوليه  / متوز ٢٣ الصادر بتاريخ    ٢٠١٤لسنة  ) ٣٣٧٦(

  .اإلدارة العامة للهجرة لتصبح اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة

  مشروعات  القواننييف جمال   -جيم  
ت القوانني اجلاري اختاذ اإلجراءات الدستورية والتشريعية       هناك العديد من مشروعا     -٧

  . كل من مشروع قانونبشأن إصدارها ومنها
إنشاء ديوان حقوق اإلنسان املُعد استرشاداً مببادئ باريس بشأن مركز املؤسـسات             •

  .الوطنية حلقوق اإلنسان
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  .حلقوق الطفل •
  .بإنشاء حمكمة األسرة •
 .األحداث •

  .تعريف جرمية التعذيب •
  .وق املرضىحق •
  ".خادم"بكلمة " عامل مرتيل" بإحالل عبارة خاص •

  اآلليات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -دال  
  :قامت الدولة بإجياد آليات وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومنها  -٨

   :وتقوم باآليت: جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف جملس األمة الكوييت    
  . هبا يف الكويت  واقتراح تعديلهادراسة التشريعات املعمول •
  .تنمية الصالت مع املنظمات الدولية واهليئات الشعبية وبرملانات العامل وغريها •
  .تلقي الشكاوى واملالحظات حول املمارسات املرتبطة حبقوق اإلنسان •

اخلاص ،  ٢٠١٢ لسنة   ٢٤رسوم بالقانون رقم    أنشئت مب  :اهليئة العامة  ملكافحة الفساد      -٩
 هيئة وطنية مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد، إضافة إىل تنظيم أحكام الكـشف               إنشاءب

 السليب علـى جهـود      وأثرهاعن الذمة املالية، األمر الذي من شأنه تقليص أفعال وجرائم الفساد            
  .الدولة حنو محاية وتعزيز احلقوق واحلريات اإلنسانية

وتقوم ، ٢٠١٣لسنة  ١٠٩ مبوجب القانون رقمأنشئت  :اهليئة العامة للقوى العاملة  -١٠
اإلشراف على القوى العاملة يف القطاعني األهلي والنفطي، ومتابعـة إجـراءات تأسـيس              ب

  .النقابات العمالية وتقدير االحتياج العمايل وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل إىل آخر
 ٢٠١٠ لـسنة    ٨رقـم   أنشئت مبوجب قانون     :اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة      -١١
وضع  إقرار السياسة العامة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ومتابعة تنفيذها وتطويرها،         تقوم ب و

، ضمان  لقانون  االلوائح وحتديد اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة املنصوص عليها يف           
  .دجمهم يف اجملتمعوق األطفال ذوي اإلعاقة وبناء قدراهتم حقو
أنـشئ باملرسـوم    : از املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونيـة        اجله  -١٢

حيث أصبح اجلهة الرمسية الوحيدة اليت متثل املقيمني بـصورة          ) ٤٦٧/٢٠١٠(األمريي رقم   
 مع تـوفري احليـاة      ،غري قانونية يف تعامالهتم الرمسية ويهدف إىل معاجلة الوضع القانوين هلم          

  .ة واملدنية وكفالتهاالكرمية وحقوقهم اإلنساني
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   :مركز إيواء العمالة الوافدة    
:  احلقوق اخلاصة هبـم منـها      الداخلية ملركز إيواء العمالة املرتلية ،     ضمنت الالئحة     -١٣

املعاملة الالئقة مبا حيفظ كرامته اإلنسانية حبيث ال يتعرض الرتيل لإليذاء املعنوي أو البـدين               
اجلنسية أو الدين أو املذهب ،كما ال جيوز حرمان الرتيل          وتقدمي كافة اخلدمات دون متييز يف       

 التمتع بكافة احلقوق اليت كفلها الدسـتور        وضمنمن أية زيارات داخل املركز وخارجه ،        
  .والقوانني واالتفاقيات الدولية املعمول هبا يف الدولة

   :اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية    
 ٢٠٠٤ لـسنة    ٣٣نمية مبوجب املرسـوم رقـم       أُنشئ اجمللس األعلى للتخطيط والت      -١٤

 ٣٣ الفقرة األوىل من املادة األوىل من املرسوم رقـم            بتعديل   ٢٠١٣  لسنة ٣واملرسوم رقم   
إعداد الرؤية املستقبلية وحتديد األهداف     يقوم ب  بإنشاء اجمللس األعلى للتخطيط و     ٢٠٠٤لسنة  

  .قتراح التشريعات والنظموا للدولة وخطط التنمية وبرامج عمل احلكومة، اإلستراتيجية

  مجعيات ومؤسسات النفع العام  -هاء  
مؤخراً وقـف   وقد مت   بإشهار اجلمعيات واملؤسسات ذات النفع العام،       تقوم الدولة     -١٥

، والذي كان حيظـر إشـهار   )٢٠٠٤/٨٦٣(العمل بالبند الرابع من قرار جملس الوزراء رقم        
بلغ عدد اجلمعيات املـشهرة خـالل        وقد   .عنهمجعيات النفع العام اجلديدة إال بقرار يصدر        

  . مجعية٢١ حوايل ٢٠١٤/أ/١٠٠ القرار رقم إصدارالفترة اليت تلت 

  )التدابري والسياسات العامة  (السياسات واالستراتيجيات الوطنية  -واو  

   : وزارة اخلارجيةإستراتيجية    
قامت أوال   حيثيزها  خالهلا إىل التوعية حبقوق اإلنسان وتعز     سعت وزارة اخلارجية      -١٦
حقوق اإلنسان  ( كتاب   ٢٠١٣إصدار كتيبات خاصة حبقوق اإلنسان، وقد صدر منها عام          ب

) حقوق الطفل يف دولة الكويت     (٢٠١٤ويف عام   )  األسس واملرتكزات  –يف دولة الكويت    
تنظيم دورات تدريبية ختصـصية يف  و، )حقوق املرأة يف دولة الكويت(وجار اإلعداد لكتيب  

  .ثانياقوق اإلنسان جمال ح

   : وزارة الداخليةإستراتيجية    
 خاصة حبقوق اإلنسان تضمنت إعداد      إستراتيجيةقامت وزارة الداخلية بإعداد خطة        -١٧

وثيقة حول تطبيقات حقوق اإلنسان السجني يف املؤسسات اإلصـالحية      (وثيقة حتت عنوان    
برنـامج العمـل    ( حتت مسمى    تنمية وتطوير العمل  باإلضافة خلطة هتدف إىل     ، و )بالكويت  
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عن طريق االطالع على بعض     ) املقترح لتنمية وتطوير اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية        
  .التجارب العربية والعاملية

اإلجراءات اليت اختذهتا دولة الكويت بشأن تنفيذ التعهدات الطوعيـة            -رابعاً  
املراجعة الدورية والتوصيات اليت قبلتها خالل املرحلة األوىل من عملية        

  )٢٠١٠(الشاملة 

  التعهدات الطوعية    -ألف  
مشروع قانون بإنشاء هيئة وطنية تعىن بكافة املسائل املتـصلة حبقـوق اإلنـسان               •

  .معروض حاليا على الربملان بصدد إصداره
 ٢٠١٣ لسنة   ٣٥ مبوجب القانون رقم     اإلعاقةاالنضمام إىل االتفاقية الدولية لذوي       •

  .٢٠١٣فرباير / شباط١٤الصادر بتاريخ 
 والذي ٢٠١٠ لسنة ٦إصدار قانون العمل  يف القطاع األهلي  مبوجب القانون رقم  •

 مبا يتسق مع معـايري العمـل الدوليـة    ١٩٦٤ لسنة ٣٨يعدل القانون السابق رقم   
  .واالتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية

 ٤٦٧رقم  مبرسوم   بصورة غري قانونية     إنشاء اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني      •
  .حلل قضيتهم  ٢٠١٠لسنة 

وهتريـب   مكافحة االجتار باألشـخاص     بشأن ٢٠١٣ لسنة   ٩١إصدار قانون رقم     •
  .املهاجرين

يتسق  ، بشأن حقوق األشخاص ذووي اإلعاقة     ٢٠١٠ لسنة   ٨إصدار القانون رقم     •
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمع 

  .ار قانون خاص حبقوق الطفلإصدالعمل على جارٍ  •
  .إصدار قانون إنشاء حمكمة خاصة باألسرةالعمل على جارٍ  •

  التوصيات  -باء  

   :األشخاص ذوي اإلعاقة    
األولويـة يف   : عدة حقوق منـها    لذوي اإلعاقة  ٢٠١٠ لسنة   ٨القانون رقم   أتاح    -١٨

ـ   ١٨ حتت سن    الرعاية السكنية ،وإقرار خمصص مايل للمعاق ملن هو         ،وىل رعايتـه   وملن يت
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 - ٥٠٠٠( سنة وتقدمي منحة مالية تتـراوح مـابني          ١٨وصرف معاش إعاقة ملن هو فوق       
دوالر أمريكـي وقـروض   ) ٣٤٨٠٤ – ١٧٤٠٢أي ما يعـادل    ) ( دينار كوييت  ١٠٠٠٠

إسكانية وزواج وختفيف ساعات العمل وتقليص مدة اخلدمة الوظيفية اليت حيق بعدها للمعاق             
إحالته للتقاعد مع استحقاقه  ملرتب كامل ،وااللتزام بصرف أجهزة أو من يتوىل رعايته طلب 

تعويضية بصورة جمانية وقد بلغ عدد املستفيدين من هذه املزايا املقررة يف القـانون سـالف                
مرفق إحـصائية   ( يشمل الذكور واإلناث     ٢٠١٠ معاق خالل    ٤٠٥٠٠اإلشارة إليه حوايل    

  .)يف هذا الشأن
 الفئة اإلحصائية

   سنة حتت رعاية اهليئة١٨ألطفال حتت سن ا  ٩٧٧١
 الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة التعليمية  ٦٧٤٠

  األشخاص ذوي اإلعاقة املتوسطة والشديدة  ١٩٧٢٠
  )الذين ال يعملون ( األشخاص ذوي اإلعاقة املتوسطة والشديدة   ٨٠٠٩
 )ال تعمل ( املرأة اليت ترعى شخص ذو إعاقة   ٤٠٢٠

  
،تأهيل كل )١٩٦٠والذي أُنشئ يف العام " (التأهيل املهين" خالل مركز  يتم من كما    -١٩

 وذلـك   ٤٥ إىل سـن     ١٨من سن ال    )  عقلياَ – حركياَ   – بصرياَ   –مسعياً  (فئات املعاقني   
بتعليمهم وتدريبهم املهن واحلرف اليت تتناسب مع نوع وطبيعة إعاقتهم، حيث بلـغ عـدد               

  ). إناثا٨١ً ذكوراً و ٧٠: تدربة   متدرباً وم١٥١(م ٢٠١٢املتدربني لعام 
كما أنشأت الدولة مركزا للتدخل املبكر يتوىل الكشف املبكـر لإلعاقـة وتقـدمي       -٢٠

 اخلدمات  -العالج الطبيعي -اإلشراف الطيب   : اخلدمات املتخصصة لألطفال مع ضمان اآليت     
 الدولة  تقومكما  .  خدمات نفسية واجتماعية وتربوية    -التروحيية و فرص الدمج االجتماعي      

  .باملسح الصحي الوراثي والسمعي للمواليد، للتقليل واحلد من حاالت اإلعاقة

   :حقوق املرأة    
الفتـرة   خـالل  دلت املؤشـرات التنمويـة    حيث  أولت الدولة املرأة اهتماماً بالغاً        -٢١

تنامي حصة املرأة الكويتية يف سوق العمل، حيث بلغـت          : حتقق  اآليت  ) ٢٠١٣ – ٢٠١٠(
 وبلغت نسبة   ٢٠١٣ عام    يف املائة  ٤٥ واحلكومي و   يف املائة  ٥١.٤تها يف القطاع اخلاص     نسب

 من إمجايل العاملني، إغالق الفجوة بني اجلنسني يف التعليم، حيث            يف املائة  ٢٠القيادات منهم   
شهدت معدالت التحاق الفتيات مبراحل التعليم العام والعايل معدالت أعلى من األوالد، وقد         

لك يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف التعليم قبل املوعد احملدد إلجناز أهداف األلفية              ساهم ذ 
  .٢٠١٥حبلول العام 
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   :إىل جانب ذلك صدرت العديد من التشريعات واإلجراءات اخلاصة باملرأة واليت منها    
 على املساواة يف األجور بـني       ٦/٢٠١٠رقم  أكد قانون العمل يف القطاع األهلي        •

واملـساواة بـني      ، )٢٦(ني من العمال طاملا كانا يؤديان عمالً مماثالَ  مادة           اجلنس
اجلنسني وعدم التمييز بينهم، وذلك عند إهناء صاحب العمل لعالقة العمـل املـادة         

، إلزام صاحب العمل بتوفري األمن واملواصالت للمرأة العاملة اليت يتم تشغيلها            )٤٦(
،  حظر تشغيل املرأة يف الصناعات اخلطرة والضارة،         )٢٣(واملادة  ) ٢٢املادة  ( ليالَ  

صاحب العمل مبنح العاملة فترة لرضاعة طفلـها حتتـسب   ) ٢٥(وقد ألزمت املادة    
ضمن ساعات عملها األصلية وإلزامه بتخصيص مكان حلضانة أطفـال العـامالت        

 كاملـة   للمرأة العاملة استحقاقها ملكافأة هناية اخلدمة     ) ٥٢(كما قررت املادة     لديه،
و تـوفري    إذا أهنت  العقد من جانبها بسبب زواجها خالل سنة من تاريخ زواجها،            

أكدت علـى محايـة     ) ٨٦(املادة  : قواعد الصحة والسالمة يف أماكن العمل مثال        
تؤكد على اسـتعمال    ) ٨٧(العامل من األضرار الصحية وأمراض املهنة، ويف املادة         

إلزام صاحب العمل بالتأمني على العامل ضـد        مت  ) ٨٨(وسائل الوقاية، ويف املادة     
إصـابات العمـل    ) ٩٧-٨٩(إصابات العمل وأمراض املهنة، وقد حددت املواد        

  .وأمراض املهن
 اخلاص بتشكيل جلنة عمل مشتركة بـني وزارة         ١٩٠/٢٠١١القرار الوزاري رقم     •

هتيئة الشؤون االجتماعية والعمل وجلنة شؤون املرأة مبجلس الوزراء لتنفيذ مشروع           
حـصر وحتديـد التـشريعات      مع  بيئة  تشريعية لدعم التمكني االجتماعي للمرأة        

مراجعـة القـوانني    والكويتية ذات الصلة حبماية املرأة من كافة أشكال التمييـز،           
 القـانون رقـم     -ن العمل يف القطاع األهلي      أ بش ٦/٢٠١٠القانون رقم    -:التالية

 بشأن ١٢/٢٠١١والقانون رقم  - بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ٨/٢٠١٠
  .املساعدات العامة

 امرأة متقدمة للعمل    ٢٢ واخلاص بقبول    ١٤/٢٠١٣قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم       •
  .يف سلك القضاء

بشأن إنشاء اهليئة املساندة يف وزارة الداخلية واملعـدل         ) ٢٢١/٢٠٠١(املرسوم رقم    •
ل يف وزارة الداخلية يف اجملـال  والذي أتاح للمرأة العم  ،) ٨٧/٢٠٠٩(باملرسوم رقم   

  .العسكري والشرطي
اخلاص بقواعد وضوابط منح املـساعدات لألسـر    ٢٠١١  لسنة ١٢القانون رقم  •

فقد العائل كما يف     :احلاالت التالية   واألفراد الكويتيني وقد جاء هذا القانون ليغطي        
 عن مواجهـة     عجز العائل مادياً   -مرض العائل أو عجزه      -حالة األرامل واأليتام    

حاالت خاصة أخرى   - كما يف حالة العاجز مادياً وأسر املسجونني         ،نفقاته اخلاصة 
  .مثل النكبات اليت تصيب أسر ال تقع ضمن الفئات املستحقة للمساعدة



A/HRC/WG.6/21/KWT/1 

 10 

 بشأن استحقاق وتقدير وربط املساعدة العامة حيث        ٢٠١٣ لسنة   ٢٣املرسوم رقم    •
 املطلقة اليت أهنـت     -ا ومل تتزوج    األرملة وهي كل سيدة تويف زوجه     :كل من مشل  

 كل زوجـة سـجني      -عدهتا الشرعية من زواج بدخول أو خلوة شرعية صحيحة        
البنت غري املتزوجة مىت جتاوزت الثامنة عشرة عاماً وليس هلا           -وأبنائها وأن تعددوا  

املـرأة  -عائل، ومن بلغت اخلامسة والثالثني ومل تتجاوز الستني ولو كان هلا عائل             
 ويف هـذه احلالـة تـصرف    ،ة من غري كوييت مىت ثبت عجزه عن الكسب املتزوج

املرأة الكويتية املتزوجـة    -املساعدة للكويتية ومن تعول من أبنائها من غري الكوييت          
 سنة ميالدية ما مل يثبت وجود مصدر دخل خاص هبا ،وقد بلغت             ٥٥واليت بلغت   

 ٢٠١٣فئات خـالل الـسنة   القيمة اإلمجالية للمساعدات العامة املصروفة لتلك ال
  .دوالراً أمريكياً ٣٦٩٤٤٦٢٧١,٥١ ديناراً كويتياً مبا يعادل )١٠٦.١٥٣.٨٩١(

:  تعديالت على قانون الرعاية السكنية ومنها        ٢٠١١ لسنة   ٢أضاف القانون  رقم      •
 حتسب مبقتضاها أولوية طلبات الكويتيات املتزوجات من        ١٥فقرة أخرية إىل املادة     
 على اجلنسية الكويتية الاليت كانت هلـن طلبـات مت قبوهلـا             غري كويتيني حصلوا  
 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتباراً مـن           ١٩٨٩وتسجيلها ىف عام    

 مكرر، ٢٨(تاريخ حصول الزوج على اجلنسية الكويتية، مخس مواد جديدة بأرقام           
 ٢٨(حيث نصت املـادة     ،   مكرر ٣٣ مكررج،   ٢٨ مكرر ب،    ٢٨ مكرر أ،    ٢٨

 من هذا القانون ومع عدم اإلخالل بالـشروط         ٢٨استثناء من أحكام املادة     ) مكرر
الواجب توافرها فيمن يستحق القرض اإلسكاين، يقدم بنـك االئتمـان الكـوييت              

 بغرض توفري ٢٨قروضاً بال فوائد ومبا ال جياوز قيمة القرض املنصوص عليه يف املادة       
يتية املطلقة طالقاً بائناً واملرأة الكويتية األرملـة     السكن املالئم إىل كل من املرأة الكو      

 لبنك االئتمان الكوييت منح من تتوافر فيهن شـروط           كما أجيز   منهن أوالد ،   وألي
احلصول على القروض وفقاً للفقرة السابقة بناء على طلبها، سكناً مالئمـاً بقـيم              

  . منخفضة عوضاً عن تقدمي القرضإجياريه

   :٢٠١٩/٢٠٢٠ – ٢٠١٥/٢٠١٦ املرأة يف اخلطة اإلمنائية أهداف وسياسات متكني    
مراجعـة وحتـديث    : تضمنت خطة الدولة رعاية قدرات املرأة الكويتية عن طريق            -٢٢

 دعم  –التشريعات املتصلة باملرأة إلزالة أشكال التمييز مبا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية             
 دعـم   ، إجياد ألية مؤسسة حلماية املرأة     –ادية  برامج تنمية قدرات املرأة االجتماعية واالقتص     

  .التمكني اجملتمعي للمرأة الكويتية

   :العنف املرتيل    
تنبذ دولة الكويت كافة مظاهر العنف وعلى وجه اخلصوص إذا أمتد  لفئات ضعيفة                -٢٣

ذلك جاءت املنظومة التـشريعية ملعاجلـة هـذه         كيف اجملتمع كالطفل واملرأة داخل األسرة،       
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 مـن الدسـتور،     )١٠(و) ٩(ت من خالل جترميها لكافة أنواع العنف، ومنها املادتان          احلاال
  :لى سبيل املثالع وتعديالته ١٦/١٩٦٠تضمنه القانون اجلزائي الكوييت باإلضافة ملا ت

كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو أحلق جبسمه أذى أو أخل حبرمة             ) ١٦٠(املادة   •
 باحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال        اجلسم وكان ذلك على حنو حمسوس يعاقب      

جتاوز مائة ومخسني ديناراً أو بإحدى هاتني العقوبتني، وشدد املشرع العقوبـة يف             
ويف حالة إذا ما أفضى     ) ١٦١املادة  ( حالة إذا ما أحدث الشخص بغريه أذى بليغ         

  .)١٦٢املادة ( األذى إىل إصابته بعاهة مستدمية 
ن ارتكب فعل تعد خفيف ال يبلغ يف جسامته مبلـغ           على أن كل م   ) ١٦٣(املادة   •

 أشـهر األفعال املنصوص عليها يف املواد السابقة يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالثة             
  . وعشرين ديناراً ومخسمائة فلس أو بإحدى هاتني العقوبتنيأثننيوبغرامة ال جتاوز 

نشاء إدارة الشرطة اجملتمعية ومن التدابري اليت اختذهتا الدولة يف مكافحة العنف املرتيل إ •
مـن   التابعة لوزارة الداخلية بإشـراك العناصـر النـسائية املدربـة             ٢٠٠٨عام  

مشاكل العنف ضد النساء بكافـة      ، ملعاجلة   االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني    
  .األعمار

 التعـرض للعنـف املـرتيل أو      عند  وفيما يتعلق باألحكام القانونية املتعلقة بالطالق         -٢٤
 هذا األمر فقررت    ١٩٨٤لسنة  ) ٥١(اجلنسي، كفل قانون األحوال الشخصية الكوييت رقم        

من قانون األحوال الشخصية أنه لكل من الزوجني أن يطلب التفريق بـسبب             ) ١٢٦(املادة  
 أحدمها على اآلخر قوالً أو فعالً، مبا ال يستطاع معه دوام العشرة بني أمثاهلما، وتنص                إضرار
على احملكمة "  أنه ٢٠٠٤ لسنة ٢٩ من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم )١٢٧(املادة  

أن تبذل وسعها لإلصالح بني الزوجني، فإذا تعذر اإلصالح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق             
  ."بينهما بطلقة بائنة، وإن مل يثبت الضرر عينت حكمني للتوفيق أو التفريق 

يل فتختص وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بتوفري       يف شأن إيواء ضحايا العنف املرت       -٢٥
 ويعترب األحـداث     هلم، إنشاء مؤسسات إيوائية  يف اجملتمع ب  لفئات  لبعض ا الرعاية االجتماعية   

، كذلك  ١٩٨٣ لسنة   ٣املعرضون لالحنراف إحدى هذه الفئات وفقا لقانون األحداث رقم          
 ١٨ مـادة  ( بري الوقائية حلماية احلدث يعترب إيداع احلدث يف املؤسسة االجتماعية أحد التدا

وميكن أن يستمر مكوثه يف املؤسسة إىل حني بلوغه سن إحدى وعشرين عامـا              ) ١٩ومادة  
وإىل جانب األحداث املعرضني لالحنراف فإن الوزارة مبا هلا من صفة يف تـوفري              ) ١٣مادة  (

  .تقوم بإيواء أفراد األسر املتصدعة، الرعاية االجتماعية
أو  تتوىل مؤسسات الرعاية االجتماعية إيواء األطفال جمهـويل الوالـدين،         ك  كذل  -٢٦

احملرومني من الرعاية األسرية لسبب اليتم أو تصدع األسرة أو عجزها عن تـوفري الرعايـة                
  .السليمة للطفل،حىت تتجاوز سنهم سن الثمانية عشرة عاما
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   :محاية البيئة    
بشأن محاية   ٢٠١٤لسنة  ) ٤٢(القانون رقم    صدر يف جمال البيئة والتنمية املستدامة      -٢٧

مكافحـة  ومحاية البيئة ومصادرها واحلفاظ على توازهنا الطبيعي        :البيئة، ويهدف القانون إىل   
 محاية اجملتمع وصحة اإلنسان والكائنـات احليـة       والتلوث والتدهور البيئي بأشكاله املختلفة      

  .ال اليت تتم خارج إقليم الدولةمحاية البيئة من التأثري الضار لألنشطة واألعمو
وتشري البيانات إىل حتسن تقييم الوضع البيئي لدولة الكويت على املستوى الـدويل               -٢٨

 عـام   ٤٢ إىل املركـز     ٢٠١٠ عام   ٥٨من املركز   ) EPI(حسب مؤشر قياس األداء البيئي      
  . دولة١٧٨ ضمن تصنيف ٢٠١٤

   :االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين    
 االجتـار  بـشأن مكافحـة      ٢٠١٣ لسنة   ٩١ دولة الكويت القانون رقم    أصدرت  -٢٩

 الربوتوكولني الدوليني امللحقني باتفاقيـة      بإحكامباألشخاص وهتريب املهاجرين، استرشاداً     
 باألشـخاص وهتريـب     االجتـار األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بـشأن          

 اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة      : كل من    تعريف) ١(رقم  املهاجرين، ويتناول القانون يف مادته      
 ويف مادتـه    ، باألشخاص، وتعريف هتريب املهاجرين، وماهية الدخول غري املشروع        االجتارو

ينص القانون على توقيع عقوبات تصل إىل اإلعدام على كل من يتاجر باألشخاص، ) ٢(رقم 
تصل إىل احلبس مدة ال تزيـد علـى         ينص القانون على توقيع عقوبات      ) ٣(ويف مادته رقم    

مخس عشرة سنة والغرامة اليت ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على عـشرين ألـف                  
من القانون على معاقبة    ) ٦(دينار، وذلك على مرتكيب جرمية هتريب املهاجرين، وتنص املادة          

 باألشخاص  االجتارة  املمثل القانوين واملدير الفعلي للشخص االعتباري إذا كان ارتكاب جرمي         
أو هتريب املهاجرين قد مت حلساب الشخص االعتباري وذلك دون اإلخـالل باملـسؤولية              

من القانون باحلبس مدة ال تزيد عـن        ) ٧(اجلزائية الشخصية ملرتكب اجلرمية، وتعاقب املادة       
 من  ثالث سنوات والغرامة اليت ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على ثالثة آالف دينار، كل               

 باألشخاص أو جرمية هتريب املهاجرين، دون أن        االجتارعلم بوجود مشروع الرتكاب جرمية      
من القانون النص على توقيع عقوبة على ) ٨(يبلغ ذلك إىل السلطات املختصة، وتتناول املادة     

من القـانون   ) ٩(مرتكيب أفعال التعدي على أحد القائمني على تنفيذ القانون، وُتجرم املادة            
تعمال القوة أو التهديد أو الرشوة حلمل شخص على اإلدالء بشهادة زور أو معلومـات               اس

  .كاذبة
وقد مت ختصيص مقر إليواء ضحايا االجتار باألشخاص وهتريب املهـاجرين حتـت               -٣٠

إشراف إدارة العمالة املرتلية بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزاريت الشؤون والصحة  بتكلفـة              
 ٢١٠٢١٦٢,٢٤مبـا يعـادل     ) ستمائة وأربعة آالف  ( دينار كوييت    ٦٠٤٠٠٠مالية قدرها   

دوالراً أمريكياً، ويضم املأوى عدداً من الباحثني االجتماعيني والنفسيني والقانونيني باإلضافة           
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يناير / كانون الثاين  ١، ويبلغ أعداد الذين مت إيواؤهم يف الفترة من          .إىل توفري الرعاية الصحية   
  .عامل مت ايواؤه) ١٩٧٠ (٢٠١٣ديسمرب / األول كانون٣١ إىل ٢٠١٣

   :محاية حقوق الطفل    
  :حيظى الطفل يف دولة الكويت برعاية ومحاية كبرية منها  -٣١

مت اختاذ العديد من التدابري اليت تكفل حتقيق احلماية من كافة أوجه اإلساءة لألطفال               •
وقانون األحداث   ١٩٦٠لسنة  ) ١٦(قانون اجلزاء رقم  ذلك يف   واستغالهلم، ويظهر   

  .١٩٨٣لسنة ) ٣(رقم
ويف اجلانب التربوي تنص الئحة النظام املدرسي على عدم مشروعية العقاب جبميع             •

االبتعـاد متامـاً عـن    : حيث جاء يف ديباجة الالئحة حتت بند قواعد عامة      ،أنواعه
 األسلوب اهلـادئ بعيـدا عـن        وإتباعالعقاب البدين واأللفاظ اجلارحة والتحقري      

العدل واملساواة يف توقيع اجلزاء وعدم األخذ بالشبهات وذلك         -ال والعصبية   االنفع
بالنظر إىل اجلزاء يف اإلطار التربوي السليم املراد منه حتقيق أهداف وقائية تقومييـة              

 حالة تعرض الطالب ألي     ويف ،ارتباط اجلزاء متاماً بالسلوك غري املرغوب     ووعالجية  
على شخصيته أو مستواه الدراسي فإن املدرسـة        نوع من أنواع العقاب وأثر ذلك       

تقوم عن طريق االختصاص النفسي واملشرف االجتماعي بدراسة احلالة وعمل خطة           
  .عالجية

 و جمهويل الوالدين    األحداث (مثليف املؤسسات االجتماعية يتم إيواء بعض الفئات         •
ك املؤسـسات   بل تشدد على العاملني يف تل      ,تهمإساءة معامل وُيحظر  ) و املعاقني   

بضرورة احملافظة على كرامة الرتيل وعدم االستهتار هبـم أو الـسخرية منـهم أو               
 ٨٤ و املادة األحداث من الئحة إدارة رعاية ٣٨املادة (استخدامهم يف أعمال دونية    

ويف حال )  من الئحة إدارة رعاية املعاقني٩٢من الئحة إدارة احلضانة العائلية واملادة 
 ، حبق من خيالف القواعد اليت متت اإلشارة إليهـا         ،دين أو النفسي  وقوع العقاب الب  

وقد يصل األمر إىل إحالة املخطئ إىل جهات        ،  واخلاصة بإيذاء الرتيل بدنياً أو نفسياً     
  .التحقيق القضائي

حظر املشرع جتنيد األطفال أو استغالهلم يف األعمال أو الرتاعات املسلحة، حيث ال              •
 ١٨ ت العسكرية والشرطية وما يف حكمها ملن هو أقل من جيوز االلتحاق باملؤسسا

 يف  ١٩٦٧لسنة  ) ٣٢(القانون رقم : سنة، كما جاءت نصوص تأكيدا لذلك ومنها        
 يف شـأن اخلدمـة   ١٩٨٠لسنة ) ١٠٢(، والقانون رقم    )٤٠(شأن اجليش يف املادة   

ل عمره عن   ، واللتني حتظران قبول أو اشتراك من يق       )٢(اإللزامية واالحتياطية املادة    
 )٢٣( سنة يف خدمة القوات املسلحة، وكذلك النص الصريح يف القانون رقـم            ١٨
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الذي اشترط لقبـول الـشخص       )٣٦( يف شأن نظام الشرطة يف املادة      ١٩٦٨لسنة  
  . سنة٢٠كعسكري يف قوة الشرطة أال يقل عن 

تكفل الدولـة   : ضمن مواد حتمي الطفل منها    مشروع قانون حقوق الطفل والذي       •
 الطفولة وترعاها وتعمل على هتيئة الظروف املناسبة لتنشئتهم التنشئة السليمة           محاية

يثبت سن   –يف بيئة تقوم على احترام احلرية والكرامة والقيم الروحية واالجتماعية           
يكون لكل طفل منذ والدته علـى   -الطفل مبوجب شهادة امليالد أو البطاقة املدنية     

لكل  - يف احلضانة والتربية والتعليم واحلماية والرعاية        الوالدين والدولة واجملتمع احلق   
يتمتـع  -ويسجل هذا االسم بالطريق الذي رمسه القانون        , طفل احلق يف اسم مييزه    

 وعلى األخص احلق يف الرضاعة واحلضانة واملأكل        ،كل طفل جبميع حقوقه الشرعية    
 قـانون األحـوال      وفقاً ألحكام  ، ورعاية أمواله  ، ورؤية والديه  ،وامللبس واملسكن 

يكون حلماية الطفل ومصاحله األولوية يف مجيع القرارات واإلجراءات          –الشخصية  
لكل طفل احلق يف أن      - أياً كانت اجلهة اليت تصدرها أو تباشرها         ،املتعلقة بالطفولة 

تكفل الدولـة    -ينسب إىل والديه الشرعيني والتمتع برعايتهما واثبات هذا النسب          
 تشمل حـضانة    - رعاية بديلة    ، أسرته ألي سبب من األسباب     لكل طفل حيرم من   

الطفل رعايته اجلسدية والصحية والنفسية والتربوية والتعليمية والثقافية، باإلضـافة          
وضع خطط للنهوض بالطفولة وأولويـات      :إلنشاء جملس أعلى للطفولة من مهامه     

اقتـراح  -تـصادية   وخطوات التنفيذ يف إطار خطة الدولة للتنمية االجتماعية واالق        
إعـداد  -اللوائح وحتديد اإلجراءات وتشكيل اللجان الالزمة وحتديد اختصاصاهتا         

دراسة ومتابعة تنفيذ   -مشروعات القوانني اليت تستهدف حتقيق أغراض هذا القانون         
  .االتفاقيات اإلقليمية والدولية املعنية بشؤون الطفل

   :٢٠١٩/٢٠٢٠ – ٢٠١٥/٢٠١٦ائية أهداف وسياسات رعاية األطفال يف اخلطة اإلمن    
 على  تطوير الرعاية االجتماعية والصحية والثقافيـة جلميـع           اإلمنائيةكزت اخلطة   ر  -٣٢

 وضع آلية للكشف املبكر عن حاالت العنف واالحنراف         -األطفال وتنمية مواهبهم وقدراهتم     
  . تأمني ورفع املستوى املايل للقصر واألسر املشمولة برعايتهم-

   : مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانإنشاء    
بشأن إنـشاء   )   التشريعي بالدولة    لساجمل( مت تقدمي مشروع قانون إىل جملس األمة          -٣٣

اختصاصاته تلقي الشكاوى حول انتهاكات حقـوق اإلنـسان         من  ديوان حقوق اإلنسان،    
قـوق  ودراستها وتقصي احلقائق بشأهنا  ومتابعة تطبيق االتفاقيات الدولية ذات الـصلة حب            

اإلنسان، إصدار التقارير الدورية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف الكويت، إرشاد ذوي الشأن إىل             
  . حيال انتهاكات حقوق اإلنسانتباعهااإلجراءات القانونية الواجب ا
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   :حمكمة األسرة ومراكز تصاحل األسرة    
 بإنشاء حمكمة   خاص) اجمللس التشريعي يف الدولة   (مت تقدمي مشروع إىل جملس األمة         -٣٤

عدم مالءمة نظر قضايا األحوال الشخصية مع غريها من القـضايا األخـرى            بسبب  لألسرة  
إنشاء مقر مـستقل     :اآليت راعى مشروع القانون     حيثيف مكان واحد    )  املدنية –اجلزائية  (

على أن يكون املقر جمهزاً مبا يلـزم لتـوفري اهلـدوء            " حمكمة األسرة   " بكل حمافظة يسمى    
ينة أثناء نظر املنازعات األسرية تلحق به قاعات النتظار األطفال الذين ترى احملكمـة              والسك

مناظرهتم أو مساع أقواهلم يف مسائل احلضانة والرؤية وما إىل ذلك ،ختتص حمكمة األسرة دون  
غريها بنظر منازعات األحوال الشخصية املشار إليها يف قانون املرافعات املدنية والتجاريـة             

شمل اختصاصاهتا الكويتيني وغري الكويتيني أياً كانت دياناهتم أو مذاهبهم، مع مراعاة     ،كما ت 
قواعد االختصاص الدويل الواردة بقانون املرافعات املدنية والتجارية، وأوجب املشرع علـى            

 القواعد واإلجراءات املقررة يف هذا القانون ،كما أجازت للمحكمة االستعانة           إتباعاحملكمة  
 من االختصاصيني االجتماعيني والنفسيني ، إنشاء نيابة متخصصة لشؤون األسرة يف برأي أي

مقر كل حمكمة أسرة، إنشاء مركز يف كل حمافظة يلحق مبحكمة األسرة، يتـوىل تـسوية                
منازعات األسرة، وذلك ببذل املساعي الودية لتسوية تلك املنازعات بكافة أنواعها، يف سرية             

صاص ذلك املركز حبماية أفراد األسرة وخاصة األطفال والنـساء يف           تامة هذا فضالً عن اخت    
حالة وقوع أعمال عنف أو اعتداء عليهم من أفراد األسرة اآلخرين ،إنشاء صندوق تـأمني               

 – والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو املطلقة         األحكاملألسرة ختصص موارده لتنفيذ     
  . أو األبناء واألقارب، واليت يتعذر تنفيذها–سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة 

   :االلتزام بتقدمي التقارير الدورية    
مناهـضة  :التقارير اآلتية حيث ناقشت   بتقدمي تقاريرها الدورية    دولة الكويت   تلتزم    -٣٥

، ٢٠١١أكتـوبر  / تشرين األولاتفاقية التمييز ضد املرأة يفو ٢٠١١  مايو/ أيارالتعذيب يف
اتفاقيـة  و،٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األولخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يفالعهد الدويل او

 سـبتمرب /أيلوليف  اتفاقية حقوق الطفل     و ،٢٠١٢ فرباير/ شباط يف مكافحة التمييز العنصري  
تـشرين  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف        و ،٢٠١٣
يرها الثالث اخلاص بالعهد الدويل باحلقوق املدنيـة        ، وسوف تقدم تقر   ٢٠١٣ نوفمرب/الثاين

  .٢٠١٤ نوفمرب /تشرين الثاين والسياسية يف

   :محاية كبار السن    
 ونتيجة هلـذه    يف مجيع اجلوانب ،    ،هتمت دولة الكويت حبماية ورعاية كبار السن        -٣٦

 إىل  ٢٠١٠ عـام     يف املائـة   ٣,٣١ن  م عاماً   ٦٥الرعاية ارتفعت نسبة من جتاوز منهم سن        
 إىل  ٣٧٥١٢ أي أن عددهم ارتفع من       ، من إمجايل عدد السكان    ٢٠١٣ عام    يف املائة  ٣,٥٥

يقيم املسن إقامة كاملة     )الرعاية اإليوائية   :(  وتتمثل أوجه الرعاية لكبار السن يف      ، ٤٤٠٥٩
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 فردا  ٣٢تقدم كافة اخلدمات وعلى مدار الساعة وبلغ عدد املستفيدين            حيث ،يف دار الرعاية  
 حيث يتم رعاية املسنني     ،يقيم املسن يف دار الرعاية فترة النهار      ) الرعاية النهارية  (٢٠١٣عام  

 الذين يعيشون داخل أسرهم وحيصلون على اخلدمات اليت تقدمها الدار كالعالج الطبيعـي            
وهي األوسع انتشاراً وتقدم جماناً وتشمل اجلوانـب الـصحية، والنفـسية            ) الرعاية املتنقلة (

ة وتوفري األجهزة واإلعانات املالية، وللتأكيد على الترابط األسري واالجتمـاعي           واالجتماعي
 ٢٠١٣عـام   عن   ٣٢٥٠وجعل املسن يعيش وسط أسرته، وقد كان عدد املستفيدين منها           

) الرعاية الالحقة ( ٢٧٩٣  حيث كان عددهم     ،٢٠١٠ عن عام     يف املائة  ١٦,٤بنسبة زيادة   
) الرعاية القانونيـة  (ها للمؤسسات هبدف النصح واإلرشاد      نظام متابعة للحاالت اليت مت ترك     

تعىن باملسن وجعله حتت مظلة الرعاية القانونية اإللزامية اليت تكفلها التشريعات وتشمل حالة             
 علـى  ٢٠٠٧لـسنة  ) ١١(العجز وردع السلوك املنحرف جتاه املسنني، ونص القانون رقم    

أسرته أو أقاربه مع صرف مكافأة مالية لـه         تعيني شخص مكلف لرعاية املسن من بني أفراد         
  .كما نص املشرع على عقوبة يف حال ثبوت إمهال املكلف بتقدمي الرعاية

 ١٩٥٠مبا يعـادل  )  دينار كوييت  ٥٥٩(كذلك تقدم الدولة دعماً مالياً شهرياَ قدره          -٣٧
ن رقـم  للمسن من اجلنسني الذي يثبت حاجته إليه وذلك من خالل القـانو       دوالراً أمريكياً   

يعترب امتداداَ وحتديثاَ للمرسوم بقـانون رقـم        الذي   اخلاص باملساعدات العامة و    ١٢/٢٠١١
٢٢/١٩٧٨.  
ومؤخرا مت إنشاء إدارة اخلدمات الصحية لكبار السن يف وزارة الـصحة ، وذلـك                 -٣٨

 بشأن إنشاء إدارة اخلدمات الصحية لكبـار        ٢٠١٤لسنة) ٥٤(مبوجب القرار الوزاري رقم     
  .السن

   :اإلعدامقوبة ع    
وضـع  مع  عقوبة أقرهتا الشريعة اإلسالمية ،مت حصرها يف احلاالت اخلطرة          اإلعدام    -٣٩

ال يتم الفصل يف اإلعدام إال بعد أن يتم الفصل يف أحكام            : منهاالعديد من الضوابط املتعلقة     
 عـشر   التمييز والعفو أو ختفيف احلكم، عدم جواز احلكم باإلعدام فيمن مل يبلغ سنه مثـاين              

عاما،  حظر تنفيذه على املرأة احلامل وعندما تضع وليدها يعاد النظر يف احلكم إلبدال احلكم                
باحلبس املؤبد، عدم التطبيق على األشخاص فاقدي قواهم العقلية، ال يتم اإلعدام إال بعـد                

فيذ تصديق مسو أمري البالد عليه، ويودع بالسجن إىل حني صدور املرسوم األمريي سواء بالتن             
 إىل  ٢٠٠٧ما بني عام    أن عدد احلاالت اليت نفذ هبا حكم اإلعدام          ، مع أو التخفيف أو العفو   

رمية القتل العمد بأربعة منها وحكم جبلب مواد خمدرة بقـصد           تتعلق جب أحكام  ) )٦ ٢٠١٣
:  أمري البالد املراسيم الثالثفقد أصدر ويف املقابل ،االجتار وحكم أخري خبطف وهتك العرض

 وذلك بتخفيض عقوبة اإلعدام احملكوم هبا على        ١٣١/٢٠١٣،  ١٠١/٢٠١٣،  ٨٠/٢٠١٣
  . شخصاً إىل عقوبة احلبس املؤبد خالل هذه الفترة١٦عدد 
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   :األحداث اجلاحنني و املعرضني لالحنراف    
 للحدث سواء املنحرف أو املعرض لالحنراف       ٣/١٩٨٣رقم  األحداث  قانون  ينظر    -٤٠

 وهتذيبـه   تـه جتماعية اليت يعيش فيها لذا عمل املشرع على محاي        بأنه ضحية ظروف البيئة اال    
إيداعـه يف إحـدى     -سليمه إىل ويل مؤمتن   باختاذ تدابري منها ت   وإعادة تأهيله بدالً من عقابه      

هـو  : االختبار القضائي -املؤسسات اإلصالحية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل        
 بيئته الطبيعية إذا أثبت البحث االجتماعي صالحيتها        تدبري عالجي لتعديل سلوك املنحرف يف     

 مراقب السلوك وما يقدمه من      وإشرافيف حسن رعاية احلدث املنحرف وذلك حتت توجيه         
 تعيني مراقب سلوك يتابع حالة احلدث -األحداثنصح ومشورة وهذا التدبري تصدره حمكمة     

اإلشراف علـى املؤسـسات     باث   إدارة رعاية األحد   تقوم و ،سواء يف املؤسسة أو يف أسرته     
  . جمموعة من ذوي االختصاص النفسي واالجتماعييعمل فيهاو، اإلصالحية لألحداث

وبالتعاون مع الوزارات األخرى مثل التربية والشؤون واإلعـالم         كما تقوم اإلدارة      -٤١
تعزيـز  وغريها باإلضافة ملؤسسات اجملتمع املدين، بتنفيذ برامج توعوية وإرشادية اهلدف منها       

القيم اإلنسانية وااللتزام بالنظام والقانون والعمل االجتماعي، باإلضافة للربامج املوجهة لألسر      
  .على شكل ندوات وحماضرات وكتيبات يتم توزيعها

مجلـة مـن    يـضم   قانون جديد لألحداث     تسعى الدولة حاليا إىل إصدار    كذلك    -٤٢
حرف واملعرض لالحنراف تـساهم يف      استحداث تدابري للحدث املن   : الضمانات للحدث منها  

 إنشاء مكتب لإلرشاد النفسي و إلزام ويل أمر         - يف معاهد تدريب     إحلاقه مثل   ، تأهيله إعادة
متكني احلدث أو مـن     -احلدث يف االلتحاق بدورات تأهيلية ومعاقبته عند امتناعه عن ذلك           

ت اإلمهال يف رعاية    تشديد العقوبة على حاال   – كافة طرق الطعن القضائي      ذميثله من استنفا  
 تقليص فتـرة    -احلدث وتعريضه لالحنراف وعلى وجه اخلصوص من كانت له الوالية عليه            

  .احلبس االحتياطي اليت تأمر به نيابة األحداث أو حمكمة األحداث

   :احلريات الدينية    
 مـن  )٣٥(احلرية الدينية جزء من حرية االعتقاد، وكفلها الدستور الكوييت يف مادته        -٤٣

حرية االعتقاد مطلقة، وحتمي الدولة حرية القيام بشعائر األديـان طبقـا    " الدستور على أن    
وهذا يعـين  أن دولـة       " للعادات املرعية، على أال خيل ذلك بالنظام العام أو ينايف اآلداب            

الكويت ال تفرض معتقداهتا على من يعيش على أراضيها وال متنع أحداً من ممارسة احلريـة                
 وما يتعلق هبا من شعائر شريطة اتساقها مع النظام العام وعدم منافاهتا لآلداب، والدليل الدينية

على إتاحة هذه املساحة الكبرية من حرية االعتقاد أن اجلاليات اليت تعيش يف دولة الكويـت                
  .مع تنوع اجلنسية واملذهب يتمتعون حبرية العقيدة وبشكل مطلق
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   :العمال األجانب    

   القطاع األهليالعمل يف     
 بشأن العمل يف القطاع األهلي احلماية الكافية للعمال         ٦/٢٠١٠رقمضمن القانون     -٤٤

األجانب يف دولة الكويت والذي روعي يف إعداده نصوص ما أكدت عليـه االتفاقيـات                
 وضعت حداً أدىن لألجـور علـى أن تـتم    ٦٣املادة: على سبيل املثال    الدولية ذات الصلة،  

 حظرت االنتقاص من أجر العامل حىت ولو مبوافقتـه،          ٢٨س سنوات، املادة    املراجعة كل مخ  
 أكدت على أن كل ما تضمنه القانون من حقوق حد أدىن ال جيوز املساس بـه أو                  ٦املادة  

الرتول عنه وإمنا جيوز إضافة مميزات أخرى، عدا حق العامل باإلجـازات بأنواعهـا كافـة                
 خـصت املـرأة العاملـة       ٢٥اإلصابات، ويف املادة    ومكافآت هناية اخلدمة والتعويض عن      

بساعات الرضاعة أثناء العمل وإلزام صاحب العمل بإنشاء دور حضانات لألطفال دون سن             
 ضمانات قانونية للعامل يف حالة التحقيق معه فيما         ٣٧الرابعة يف مراكز العمل، وفرت املادة       

 ألزمت صاحب العمل مبنح العامل فترة إنذار كافية عنـد           ٤٤نسب إليه من خمالفات، املادة      
 حظرت إهناء عقد العمل أثناء متتع العامل بأي من إجازاته، املادة            ٤٥ املادة   ،إهناء عقد العمل  

ثناء تعطيل عمل املنشأة كلياً أو جزئيـاَ ألي          ألزمت صاحب العمل بدفع أجور العامل أ       ٦١
 نظم القانون إجراءات األمن والسالمة ٩٠ حىت ٨٠ويف املواد من  سبب ال دخل للعمال فيه،
  .والصحة املهنية والتعويض

كذلك أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  العديد من القـرارات تتعلـق               -٤٥
 بشأن ساعات   ٢١٢/٢٠١١ واملعدل بالقرار    ١٨٩/٢٠١٠القرار  : حبقوق العمال واليت منها   

- بـشأن الـسخرة يف العمـل       ٢٠١/٢٠١٠ القـرار    -العمل يف األمـاكن املكـشوفة       
 بشأن السكن العمايل والضوابط الشروط اخلاصة بالـسكن ووسـائل           ١٩٩/٢٠١٠القرار

ق  بشأن االحتياجات واالشتراطات الالزم توافرها يف منـاط        ١٩٨/٢٠١٠ القرار   -االنتقال  
 بـشأن   ٢٠٨/٢٠١١ القـرار    -العمل حلماية املشتغلني واملترددين عليها من خماطر العمل         

 بشأن ٢٠٤/٢٠١١ القرار -املستويات والقياسات واملعايري املأمونة يف مناطق وأماكن العمل   
  .جداول حتديد نسب العجز يف حاالت إصابات العمل وأمراض املهنة

خط ساخن أنشأته وزارة الشؤون االجتماعية      توفري  باإلضافة للضمانات السابقة مت       -٤٦
لسنة  ١٠٣  والذي مت حتديثه مبوجب القرار رقم        ٢٠٠٨ لسنة   ١٧٣والعمل مبوجب القرار    

بشكواه حول ما يتعرض له من انتهاكات من قبل أصـحاب           العامل   مبوجبه يتقدم    ،٢٠١٢
تمتع بضبطية قضائية وفقـا  تتم إحالة هذه الشكاوى إىل إدارة تفتيش العمل اليت ت         و ،األعمال
  .ةهات القضائياجلإحالتها إىل ،وتتم  ٢٠١٠ لسنة ٦ من القانون رقم ١٣٣للمادة 
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   :العمالة املرتلية    
 يف شأن تنظيم مكاتب تشغيل اخلـدم        ١٩٩٢ لسنة   ٤٠املرسوم بقانون رقم    ينظم    -٤٧

ل كاخلـدم   اخلصوصيني ومن يف حكمهم أوضاع وحقوق العمالة غري اخلاضعة لقانون العم          
اخلصوصيني وسائقي السيارات واملزارعني اخلصوصيني، والذي مت يف ضوئه إعداد عقد عمل            

حتديد ساعات  : يشمل اآليت ثالثي األطراف بني صاحب العمل والعامل ومكتب االستقدام،       
 تـوفري املـسكن     - عدم تشغيله لطرف ثالث      - األسبوعية   اإلجازة -ساعات  ) ٨(العمل  

 يف حالة   - االحتفاظ جبواز السفر     - عدم تشغيله يف كل ما ميس كرامته         -واملأكل وامللبس   
  . توفري تذكرة السفر عند العودة-الوفاة يتم نقل اجلثمان على نفقة صاحب العمل 

 حيث مت إدخال    ٢٢٨٢/٢٠١٠وتأكيداً لتوفري احلماية للعامل صدر القرار الوزاري          -٤٨
التوسع يف الـضمانات واحلمايـة مـن         ب ،٦١٧/١٩٩٢العديد من التعديالت على القرار      

االستغالل ومكافحة اإلجتار بالعمال، وذلك عن طريق وضع الشروط القانونية على تراخيص            
أال يكون طالب التـرخيص مـن   :  مكاتب اخلدم اخلصوصيني ومن يف حكمهم واليت منها   

خيص ضماناً ماليـاً    موظفي الدولة أو املؤسسات واهليئات العامة التابعة هلا، يقدم طالب التر          
لصاحل وزارة الداخلية  دوالراً أمريكيا ٦٩٢٥٢,٠٨ مبا يعادل قدره عشرون ألف دينار كوييت

 ال جيوز نقل الترخيص أو توكيـل  -ويظل ساري املفعول طول مدة النشاط وملدة سنة تالية         
  .الغري إلدارة هذا النشاط وينتهي بوفاة الصادر له

الت إساءة معاملة العـاملني يف اخلدمـة املرتليـة ومقاضـاة            فيما يتعلق بالتحقيق يف حا        
   :مرتكبيها

حترص دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية على اختاذ كافة اإلجراءات اليت من شأهنا               -٤٩
إنـشاء  : حتقيق الضمانات الالزمة وكافة احلقوق الواجب تقدميها للعمالة املرتلية واليت منها            

مت عليه اليت أسند هلا التفتيش على مكاتب استقدام العمالة بصفة دورية، و    إدارة العمالة املرتلية    
 )١٢٣٦(حترير الكثري من املخالفات لبعض املكاتب املرخص هلـا حيـث كـان عـددها           

مكتباً، كما تـستقبل    ) ٣٧٠(ليصبح عددها   مكتباً   )٨٦٦(مت إلغاء الترخيص لعدد     ،مكتب
  . العملاإلدارة شكاوى العمالة املرتلية ضد أصحاب

مت ختصيص شعبة الستقبال شكاوى السفارات وحل مـشاكلهم بـالطرق           كذلك    -٥٠
 وإذا تعذر حل املشكلة يطلب من السفارة والعامل رفع قضية مدنية أمـام احملـاكم                ،الودية

ختصيص مقر إليواء العمالة الوافدة وخاصة عمال املنازل الذين يكون          ، باإلضافة إىل    الكويتية  
على هذا  ) إدارة العمالة املرتلية  (تشرف وزارة الداخلية    واب العمل شكوى،    بينهم وبني أصح  

، وقد بدأ فعالً العمل هبذا املركز الـذي          االجتماعية والعمل  املقر بالتعاون مع وزارة الشئون    
) رعاية صحية وحتقيقات وباحثني وباحثات اجتماعيات ومكاتب لبعض الـسفارات         (يضم  

اإليواء من غرف معيشة ومطاعم واستراحات وتزويده بعيادة        وجتهيزه بكافة متطلبات مركز     
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طبية وعيادة لإلرشاد النفسي واحلرص على صحة، كما حترص على التأكيد علـى اسـتالم            
  .العامل كافة حقوقه املالية قبل سفره إىل بالده

فيما يتعلق بإجبار العامل على اإلبقاء على عمله ملدة ثالث سنوات فـإن ذلـك ال                 -٥١
 من  ٦/٢٠١٠من قانون العمل األهلي رقم      ) ٥( على العمالة املرتلية فقد استثنت املادة        ينطبق

 والـذي مل    ٤٠/٩٢ وقد نظم عملهم املرسوم بقانون رقم        ،تطبيق أحكامه فئة العمالة املرتلية    
  .حيدد للعامل املرتيل مدة معينة للعمل لدى رب العمل

   : أنفسهمفيما يتعلق بترك جوازات السفر حبوزة العمال    
على األجانب خالل مدة    :" بأنه ١٧/١٩٥٩ من الرسوم بقانون رقم      ٨أكدت املادة     -٥٢

مما يعين "  جواز السفر أو الوثيقة اليت تقوم مقامه- مىت طلب منهم ذلك -إقامتهم أن يقدموا 
أن جواز السفر هو ملك صاحبه وال جيوز حجزه أو مصادرته من قبل الغري، كذلك تضمني                

األطراف بنداً يقضي بأن جواز سـفر العامـل وثيقـة    )  ثالثية–ثنائية  (مل  سواء    عقود الع 
 وقد صدر يف هذا الشأن عدة أحكام منـها حكـم            ،شخصية وحيق له االحتفاظ هبا مبعرفته     

 يف  ١٩٨٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٧حمكمة االستئناف العليا دائرة التمييز الصادر جبلسة        
 مبا   حيث قضى بتعويض عامل مببلغ ألف دينار كوييت        ١٩٨٩ لسنة   ١٨ و ١٦الطعنني  رقمي  

والطعـن بـالتمييز رقـم        عن احتجاز جواز سـفره ،       دوالراً أمريكياً  ٣٤٦٢,٦٠يعادل  
، والطعـن   ٢٠١٣ديـسمرب   /األول كـانون    ٢٢ الدائرة املدنية األوىل جلسة      ١٢٧/٢٠٠٣

 ،٢٠٠٤ديسمرب  /ألولا كانون   ١٩ الدائرة العمالية الثانية جلسة      ١٤٦/٢٠٠٤بالتمييز رقم   
 سرعة وصول هؤالء العمال إىل وثائق سفرهم عن طريـق           إمكانيةوقد أيدت األحكام ذاهتا     

 ٢٤ حالـة حـىت     ١٣٢٨لعمالة بعض الدول حيـث بلـغ عـددهم          الدعوى املستعجلة   
  .٢٠١٢أبريل /نيسان

   :فيما يتعلق بسن وإنفاذ التشريعات حلماية املغتربني والسيما العمالة املرتلية    
بشأن قانون إقامـة    ) ١٧/٥٩(مكرر أ من املرسوم األمريي رقم       ) ٢٤(نصت املادة     -٥٣

توقيع عقوبة احلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وغرامة ال تتجاوز ثالثـة              (األجانب على 
آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني على كل من سهل ألجنيب احلصول علـى تـصريح                

ومن هنا كانت   ،) اء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعداً بذلك         زيارة أو إقامة بالبالد لق    
مصادقة دولة الكويت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنيـة   

) النساء واألطفال (والربوتوكولني املكملني هلا واملتعلقني مبكافحة اإلجتار باألشخاص وخاصة         
رين أمراً منطقياً ويتفق مع األسس اليت بين عليها النظـام القـانوين             ومكافحة هتريب املهاج  

  .الكوييت
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   :املخدرات واملؤثرات العقلية    
تقوم دولة الكويت جبهود كبرية يف مواجهة املخدرات من خالل مـسارين األول               -٥٤

والثاين تربوي وعالجـي، عـن     قانوين يتضمن عقوبات وتشريعات رادعة للمتاجرين هبا، ،       
 ففي اجملال التربوي يتم التنويه علـى        ، وبعض مؤسسات اجملتمع املدين    تالوزارايق تعاون   طر

اإلضافة للحمالت بالتعـاون مـع وزارة الداخليـة         بأخطار املخدرات يف املناهج الدراسية      
من جانب آخر تقوم الدولة بتعزيز الرقابة على املواد الصيدالنية           .والصحة واألوقاف وغريها  

 النفسي والعقلي مع تشديد العقوبة على اإلجتار هبا، وهذا يتم وفق القانون رقـم               ذات التأثري 
تقـوم  كذلك   يف شأن مكافحة املؤثرات العقلية وتنظيم استعماهلا واالجتار هبا،           ٤٨/١٩٨٧

وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة بالتحديث الدوري لقائمة بأنواع املواد الصيدالنية            
نفسي والعقلي اليت يساء استخدامها، باإلضافة  إىل إنشاء مراكز عالج وتأهيل            ذات التأثري ال  

وإدارة  ، ٢٠٠٢مثل املركز العالجي التأهيلي يف السجن املركزي الذي أنشئ منـذ عـام              
، ومرتل منتصف الطريـق ، الـذي        ٢٠٠٨الرعاية الالحقة يف املؤسسة اإلصالحية منذ عام        

 فور خروجهم من مركز عالج اإلدمان، وذلك لتأهيلـهم           للعناية باملدمنني  ٢٠١٢أنشئ يف   
 وقد بلغ عدد جمتازي تلـك  ،فترة العالج حىت ميكنهم متابعة حياهتم االجتماعية والعمليةبعد  

  . حالة١٠٧٥، ٢٠١٣الربامج التأهيلية حىت عام 
 الذي يـستخدم    ٩٧٩٢٨٢٨٢تأكيداً للحماية واملتابعة مت ختصيص اخلط الساخن        و  -٥٥

 فيتم اإلبالغ للنيابـة العامـة   ، من األهل أو من جهة العمل واإلبالغكاوى اإلدمان   لتلقي ش 
إلحالة املدمن للعالج يف املركز خارج إطار املساءلة القانونية واألمنية بـدون تـسجيل أي               

مراكز الرعاية الصحية األولية بالكشف الطيب ورصد وإرشاد        سابقة يف سجله، كما تساهم      
  .ول خماطر املخدرات والوقاية منهاوتوعية املراجعني ح

   :الصحة    
مراكز الرعاية الـصحية    حترص دولة الكويت على توفري الرعاية الصحية عن طريق            -٥٦

و عيادات  ) ٣٦( واملراكز الطبية املتخصصة     )٦(و املستشفيات العامة    )  مركز ١٠٠(األولية  
ىل مركز دمسان ألحباث     عيادة سكر، باإلضافة إ    ٧٣وصل عددها مؤخراً ل     (أمراض السكر   

كافة األفراد، وتقدم هذه اخلدمات الصحية احلكوميـة        لحيث توفر املظلة الصحية     ) السكري
  .يوفره القطاع الطيب األهلي جماناَ للمواطنني و بأسعار رمزية  للمقيمني إىل جانب ما

) ٢٠١٢لسنة   )١٧٢( بالقرار الوزاري رقم  مت إنشاء إدارة  الصحة املدرسية       كذلك    -٥٧
لإلشراف على العيادات املدرسية املتطورة اليت أدخلت إىل املدارس واليت متثل خـط أول يف               
التوعية الصحية العامة يف شىت اجملاالت كصحة األسنان والغذاء والوقاية مـن األمـراض و               

  .هناك توجهاً للدولة لتنفيذ امللف اإللكتروين الصحي لطلبةو ،األوبئة
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مومة والطفولة وطب العائلة والصحة العامة وتعزيز الـصحة         تقدم عيادات األ  كما    -٥٨
خدماهتا لألم احلامل والطفل والعائلة وهي متاحة للجميع جمانا للمواطنني وبأسـعار رمزيـة             

  .لغريهم من خالل التأمني الصحي والضمان الصحي
لدولة كما حترص ا،وتقوم أقسام الصحة الوقائية بدورها الوقائي من األمراض املعدية   -٥٩

 يف  ٩٩ مبختلف أنواع التطعيمات، وقد بلغ معدل تغطيته         األطفالعلى التطعيم اجملاين جلميع     
  .٢٠١٣ يف عام املائة
 ٢٠١٣لـسنة   ) ١١٢(صدر قانون إنشاء اهليئة العامة للغذاء والتغذية رقم         كذلك    -٦٠

حة وسالمة الذي يؤكد على ضرورة سالمة الغذاء وتعزيز تغذية اجملتمع للوصول إىل أفضل ص
للبدن والعقل والنفس والبيئة واحلد من انتشار أمراض نقص العناصر الغذائية ومحاية الصحة              

  .العامة ومراقبة تطبيق القوانني واللوائح اخلاصة بالغذاء والتغذية
ومن املشروعات اخلاصة باألطفال املصابني بالسرطان واألمراض املستعصية سـواء            -٦١

 للعناية بالطفل و أسرته يف حـال        ٢٠١١عام  )  عبداهللا  (  بيت   شاءإنالكويتيني أم غريهم ،   
وسائل الراحة والترفيه و اجلـو      وتعذر شفائه و يف املراحل األخرية من املرض بتوفري الرعاية           

األسري حتت إشراف طيب و اجتماعي و نفسي متخصص وبوجود فريق مؤهل لتخفيـف              
 الواقع على شاطئ البحر بعيـداَ عـن جـو           األمل عن كاهل املريض و ذويه يف هذا املنتجع        

  .املستشفى
الدولة، عالجهم يف   يف حال تعذر     لدولة املرضى إىل العالج يف اخلارج،     ترسل ا كما    -٦٢

ــام ــادل ٦٢٩٤٨٥٤٣مت صــرف  )٢٠١٠/٢٠١١ (ويف الع ــا يع ــوييت مب ــار ك  دين
 بنـد   املبلغ املعتمد حتت  ) ٢٠١٣/٢٠١٤(، ويف العام    اً أمريكي اً دوالر ٢١٨١٩٥٧٨٧,١٥

 اً دوالر ٤١٦٥٦٢٨٢٣,٦٦مليون دينار كوييت أي مـا يعـادل          ١٢٠العالج يف اخلارج    
 اً أمريكياً دوالر١١٢٨٥٢٥٦٧٥ مليون دينار كوييت أي ما يعادل ٣٢٥ يف حني بلغ اًأمريكي

  ).٢٠١٤ (يف السنة املالية
لرعايـة  كويت وريادهتا يف جمال ايف الأشادت اللجنة الدولية للصليب األمحر   كذلك    -٦٣

 موضحة بأن الدولة قد سبقت منظمة الصحة العاملية بأربعني          ،الصحية اليت تقدم يف السجون    
عاما يف مطالبتها دول العامل جبعل الرعاية الصحية داخل السجون حتت إشراف وزارة الصحة             

  .وليس وزارة الداخلية

   :إزالة مجيع األلغام    
 سـعت   ،١٩٩١ عام   فرباير/ شباط اشم يف بعد حترير الكويت من الغزو العراقي الغ        -٦٤
وقدرت أعداد األلغام الـيت      تطهري البالد من األلغام واملتفجرات وإزالة آثار املعارك احلربية،        ل

  يف املائة٦٥,٥لغم مضاد لألفراد بواقع  ١,٠٧٨,٨٢٩ لغم، منها ١,٦٤٦,٥١٤متت إزالتها 
  يف املائة٣٤,٥ للدبابات بواقع  لغم مضاد٥٦٧,٦٨٥من إمجايل عدد األلغام، والباقي وقدره 
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  يف املائة  ٩١,٤ من األلغام املضادة لألفراد،       يف املائة  ٩٥,٧من العدد اإلمجايل، وقد مت تدمري       
من األلغام املضادة للدبابات، وال يزال هناك كثري من األلغام املزروعة نظراً للكثافة العاليـة               

جلهود الزالت  مستمرة  على الـرغم مـن          لأللغام، وكذلك التنوع الكبري منها، علما بأن ا       
 -قلة املعلومات والبيانات املتوفرة عن حقول األلغام :  الصعوبات اليت واجهت إزالتها و منها

  .الظواهر الطبيعية السائدة واألحوال املناخية اليت أدت إلخفاء األلغام

   :تعزيز حقوق اإلنسان وتعليمها    
 يتم تدريس مقررات خاصة حبقوق اإلنسان يف التعلـيم          ،يف اجملال التربوي والتعليمي       -٦٥

 ويأيت هذا يف سياق تنفيـذ       ،باإلضافة إلدماجها يف اجملاالت التعليمية األخرى       , العام والعايل   
الـدليل  (ومت إصدار كتيب بعنوان     ) ٢٠١٤–٢٠٠٩(خطة التربية العربية على حقوق اإلنسان       
ومـؤلفي املنـاهج   للمعلمني قد دورات تدريبية وع) االسترشادي للتربية على حقوق اإلنسان      

  . دورات يف كل سنة باإلضافة للمحاضرات والندوات املستمرة٤وفق خطة مربجمة مبعدل 
واملؤسسات اإلصالحية يتم العمل مع اللجان واهليئـات احملليـة          يف جمال السجون      -٦٦

اخلاص مبراجعة القواعد    حضور االجتماع    هاواإلقليمية والدولية يف جمال حقوق اإلنسان، ومن      
 التعاون مـع اللجنـة    - ٢٠١٤ يونيه/حزيرانالنموذجية الدنيا ملعاملة السجناء يف جنيف يف        

 ديـسمرب / كـانون األول   الدولية للصليب األمحر واالجتماع مبمثله عند زيارته الكويت يف        
الذي عقد  ) حنو إستراتيجية وطنية لتطوير املنظومة اإلصالحية       (  املشاركة يف مؤمتر     -٢٠١٣

يف ) منهج حقوق اإلنسان يف إدارة الـسجون      (املشاركة يف دورة     - ٢٠١٣يف األردن عام    
، وخالل السنوات املاضية قامت اإلدارة بالعديد من الـدورات ذات الـصلة             ٢٠١٣جنيف  

 :حبقوق اإلنسان، واجلدول اآليت يوضحها

اتاملوظف املدنيني األفرادضباط الصف الضباط  املوسم التدرييب  اجملموع 
٦٣٦ ٤٣٠ ٠ ٢٢ ١١٢ ٧٢  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
٤٢٥ ٢٤٦ ٠ ١١٩ ١٧ ٤٣  ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
٧٩٤ ٦٢٤ ١٤ ٣٦ ٣١ ٨٩  ٢٠١٠/٢٠١١ 
٥٠٦ ١٩٩ ١٨ ٧٩ ١٤٢ ٦٨  ٢٠١١/٢٠١٢ 
٢١٧ ١٣٥ ٢ ٢ ٤٩ ٢٩  ٢٠١٢/٢٠١٣ 
 ٢٥٧٨ ١٦٣٤ ٣٤ ٢٥٨ ٣٥١ ٣٠١  اجملموع

اتاملوظف املدنيني األفرادضباط الصف الضباط  الفئة املستهدفة  اجملموع الكلي 
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م،  ٢٠١٣ مارس/ آذار عقد ورشتني األوىل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يف        مت    -٦٧
 أكتـوبر /تـشرين األول   والثانية خاصة باإلجتار بالبشر بالتعاون مع شبكة هجرة العمالة يف         

٢٠١٣. 

   :التقدم احملرز يف ملف املقيمني بصورة غري قانونية    
 اخلاص بإنشاء اجلهـاز املركـزي       ٤٦٧/٢٠١٠ مرسوم رقم     صدر ٢٠١٠يف عام     -٦٨

ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية، والذي قام خبطوتني أساسيتني بعد حصر عددهم             
املطلوب تعـديل   : تقسيمهم إىل جمموعات هي   :  األوىل   ،شخص) ١١١٣٦٦(والذي يبلغ   
 -) ١٥/١٩٥٩( الكوييت رقم     الذين ميكن النظر بتجنيسهم وفق قانون اجلنسية       -أوضاعهم  

فتتعلق بتوفري سـبل احليـاة      : الذين يقترح منحهم إقامة قانونية يف البالد، أما اخلطوة الثانية         
الكرمية للمقيمني بصورة غري قانونية  وإدماجهم باجملتمع من خالل تنفيذ قرار جملس الوزراء              

دول اآليت يوضح تلك    واجل, بشأن استكمال تقدمي اخلدمات واملميزات      ) ٤٠٩/٢٠١١(رقم  
  :اخلدمات بالتفصيل

 
 امليزة املقدمـة  الـحـقـــائـــــق  اإلحــصـائيــات

املـستفيدين مـن    عدد   بلغ •
 الصندوق اخلـريي للرعايـة    

سـبتمرب  /أيلولالصحية منذ   
 ٢٠١٢وحىت هنايـة     ٢٠٠٣

 بتكلفة  شخص،) ٥٦,٥٤٧(
  .ك.٣,٨١٢,١٠٧بلغت 

بلغ عدد احلاالت املـسجلة      •
 حة يف عـام   لدى وزارة الص  

ــة ٢٠١٢  لألمــراض املعدي
للمقيمني بصورة غري قانونية    
ومت التبليــغ عنــها واختــاذ 
اإلجراءات الوقائية بـشأهنا    

  :والتطعيمات والعقاقري
  ).٢٤٢( االناث -أ

  .)٣٤٢(الذكور  -ب

منذ إنشاء اجلهاز املركزي تكفلت الدولة  بتكاليف العالج          •
  .هلم بصورة جمانية 

ي للرعاية الصحية وفقا للقرار رقـم       إنشاء الصندوق اخلري   •
الذي يتكفل بتغطية كامل تكاليف الرعاية      ) ٢٠٠٣/٨٥٥(

األشـعات، العمليـات    : الصحية منها على سبيل املثـال     
اجلراحية، التحاليل الطبية، األدويـة، تركيـب األطـراف         

  .الصناعية
 حتصل املرأة على كامل اخلدمات العالجية أسوة بالرجـل،         •

ات املتعلقة حباالت الوالدة والرعاية الصحية      إضافة اىل املميز  
  .الالزمة هلا

صدر قرار وزارة الصحة بتوفري العالج اجملاين جلميع األطفال       •
  .يف دولة الكويت وهذا يشملهم

  العــالج

عدد الطالب للعام الدراسي     •
)٢٠١٢/٢٠١١ (
طالب وطالبـة   ) ١٣,٥٣٣(

إنشاء الصندوق اخلريي لتعليم األطفال احملتاجني وفقاً لقرار         •
، وتقوم احلكومة بتقدمي    )٢٠٠٣/٨٥٥(جملس الوزراء رقم    

الدعم املايل هلذا الصندوق لتغطية كامل أوجه املـصاريف         

  تعليمال
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 امليزة املقدمـة  الـحـقـــائـــــق  اإلحــصـائيــات

ــت  ــة بلغــ بتكلفــ
  .ك.د) ٣,٥٨٩,٠٠٠(

لدراسي عدد الطالب للعام ا    •
)٢٠١٣/٢٠١٢ (
طالب وطالبـة   ) ١٤,٢٥٠(

ــت  ــة بلغــ بتكلفــ
  .ك.د) ٤,١٣٧,٤٣٥(

إمجايل عدد الطالب للعـام      •
) ٢٠١٤/٢٠١٣(الدراســي 

طالب وطالبة  ) ١٤,٩١٠(=
ــت  ــة بلغــ بتكلفــ

  .ك.د) ٤,٤٥٣,٥٦٦(
عدد الطلبة املستفيدين مـن      •

مشروع رعاية طالب العلـم     
 منذ نشأة املشروع يف عـام     

معي  وحىت العام اجلا   ٢٠٠٧
)٢٠١٣/٢٠١٤ = (
 وطالبــة طالــب) ١,٠٦٣(

 = بلغـــت بتكلفـــة
  .ك. د) ٤٢٠,٠٧٨(

الطالب الذين مت قبوهلم     عدد •
ــام يف ــامعي العـ  اجلـ
ــة) ٢٠١٤/٢٠١٣(  باملنح

 العامة اهليئة عام مبدير اخلاصة
والتـدريب   التطبيقي للتعليم

  .طالب) ٥٠(
عدد الطالب للعام الدراسي     •

)٢٠١٥/٢٠١٤ (
ـ  ) ١٥,١٠٥( ة طالب وطالب

ــت  ــة بلغــ بتكلفــ
  .ك.د) ٤,٧١١,٠٩٣(

الطالب الذين مت قبوهلم     عدد •
ــام يف ــامعي العـ  اجلـ
ــة) ٢٠١٥/٢٠١٤(  باملنح

  .الدراسية
لطلبة املستوى التعليمي ذاته الذي يتلقـاه الطلبـة         يتلقى ا  •

  .الكويتيون من حيث املستوى التعليمي واملناهج الدراسية
 وفقاً  تعليمهم اجلامعي أتاحت الدولة الفرصة هلم الستكمال       •

لآللية املعتمدة لقبوهلم والضوابط والشروط املعمول هبا لدى        
  .كليات اجلامعة

لتقدمي املـساعدات هلـم      العلم طالب رعاية إنشاء مشروع  •
  .وسداد الرسوم الدراسية

  .لديهم فرصة للقبول لدى اجلامعات اخلاصة  •
مت التنسيق مع اهليئة العامة للتعلـيم التطبيقـي والتـدريب            •

  .للسماح له للدراسة يف  كليات اهليئة
مت قبول مجيع أبنـائهم     ) ٢٠١٣/٢٠١٢(يف العام اجلامعي     •

ًء على التوجيهات الـسامية     الفائقني  للدراسة يف اجلامعة بنا     
  .لصاحب السمو أمري البالد

يف احلـصول علـى     املساواة بني الطلبة الذكور واالنـاث        •
  .اخلدمات التعليمية

 اخلـدمات يتلقى الطفل املقيم بصورة غري قانونيـة كافـة           •
التعليمية حبيث يتحمل الصندوق اخلريي لتعلـيم األطفـال         

  .احملتاجني كامل النفقات التعليمية 
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 العامة اهليئة عام مبدير اخلاصة
والتـدريب   التطبيقي للتعليم

  .طالب) ٥٠(
العدد اإلمجـايل للطـالب      •

املقيدين يف جامعة الكويـت     
ــام   ــذ الع ــي من الدراس

حىت العام  ) ٢٠١١/٢٠١٢(
) ٢٠١٤/٢٠١٥(ي الدراســ

بكافة الفـصول الدراسـية     
ــصيفي  ــاين وال األول والث

  .طالب وطالبة) ٥,٧٥٨(
  :شهادات امليالد •

ــام   ــذ ع ــىت  ٢٠١١من ح
 مت إصدار   ٢٠١٤ أغسطس/آب

  .شهادة) ٢٣,٢٤٧(
  :شهادات الوفاة •

مارس /آذارحىت   ٢٠١١منذ عام   
) ١,٢٦٨( مت إصــدار ٢٠١٤
  .شهادة

  :عقود الزواج •
 ٢٠١٤ ينـاير / كانون الثاين  منذ

 مت  ٢٠١٤ أغـسطس /آبوحىت  
  .عقد زواج) ٦,٢٥٦(إصدار 

  :شهادات الطالق •
يوليـه  /متوزوحىت   ٢٠١١منذ  
شهادة ) ٨٣٧( مت إصدار    ٢٠١٤
  .طالق

استخراج الوثائق املدنية بكافة أنواعها تعد حقاً ثابتاً تعترف          •
  .به الدولة جلميع األشخاص املوجودين على أراضيها

 شهادات امليالد والوفـاة وفقـا لقـانون رقـم           تستخرج •
  .والوفيات يف شأن تنظيم قيد املواليد) ١٩٦٩/٣٦(

إصدار وتوثيق حمررات الزواج واملصادقة عليهما طبقـاً        يتم   •
لألوضـاع املنــصوص عليهـا القــرار الـوزاري رقــم    

الصادر يف شـأن إعـادة تنظـيم اإلدارة         ) ٢٠٠٢/١٤٢(
  .والقرارات والتعاميم اإلدارية املنظمة للعمل

مت تسهيل إجراءات استخراج الوثائق وفقاً لقـرار جملـس           •
غـري  (اعتمـاد مـصطلح     مت  ) ٢٠١١/٤٠٩(الوزراء رقم   

بدالً من اجلنسية األصلية يف خانة اجلنسية املدرجة يف ) كوييت
  .هذه الوثائق

ترتب على التسهيالت اليت اعتمدهتا الدولة تزايد يف أعـداد         •
الوثائق املستلمة من قبلهم بعد أن كـانوا ميتنعـون عـن            

  .االستالم
  

  :التوثيق املدين ويشمل
  شهادات امليالد •
  شهادات الوفاة •
التوثيقات اخلاصة   •

  بالوصايا واإلرث
  وثائق الزواج •
  شهادات الطالق •

  

  :وثيقة مراجعة •
 يوليـه / متوز وحىت ٢٠١١منذ  

  .وثيقة) ٧٧( مت إصدار ٢٠١٤

    

  :حصر اإلرث •
مت إصـدار    ٢٠١٢خالل عام   
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  .حصر إرث) ٣١٥(
 ٢٠١٤يناير/كانون الثاين ومنذ  
 مت  ٢٠١٤ يوليـه / متـوز  وحىت

حـصر  ) ٨٤= (اصدار عـدد    
  .ةورث

  :اإلعالم الرمسي •
مت إصـدار    ٢٠١٢خالل عام   

  .إعالم) ١٥,٤١٦(
 ٢٠١٤ يناير/ كانون الثاين  ومنذ
 مت  ٢٠١٤ يوليـه / متـوز  وحىت

إعالم ) ٧,٣٢٦= (اصدار عدد   
  .رمسي

  :التوكيالت العامة •
مت إصـدار    ٢٠١٢خالل عام   

  .توكيل عام) ١,٤٢٧(
  :التوكيالت اخلاصة •

مت إصـدار    ٢٠١٢خالل عام   
  .وكيل خاصت) ٣,٦٠٣(
  :متلك العقارات •
  .معاملة) ١٧(
  :متلك مبوجب هبة من الدولة •
  .معامالت) ١٠(
حصص ارثية مـن أقـارب       •

  :كويتيني
  .حصص) ٤(
  :٢٠١٣خالل عام  •
  .معاملة تصديق) ٤,٢٤٠(
ــق  ) ١,٣٠٩( ــة توثي معامل
  ).الوكاالت واالقرارات(
معاملة فحص طـيب قبـل       •

  :الزواج

    



A/HRC/WG.6/21/KWT/1 

 28 
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معاملة خـالل الـثالث     ) ٧٩(
  .٢٠١٤ىل من عام أشهر االو

  :رخص القيادة •
 مت اصدار   )٢٠١٢ (خالل عام 

  .رخصة) ٢,٠٤٦= (عدد 
كـانون   وخالل الفتـرة مـن    

 وحـىت   )٢٠١٣( ينـاير /الثاين
مت ) ٢٠١٤( مارس/ آذارمنتصف

ــدد  ــدار ع ) ٣١,٤٦٤=(اص
  .رخصة

معامالت تسجيل وجتديـد     •
  :وحتويل مركبات

مت اجـراء   ) ٢٠١٢(خالل عام   
  .معاملة) ٣,١٨٦(عدد 

مـن  ) ٨٥( شروط منح رخص القيادة باملادة       مت النص على   •
القـرار الـوزاري رقـم      ]الالئحة التنفيذية لقانون املرور     

بشأن ) ٢٠١٣/٣٩٣(املعدل بالقرار رقم    ) ٢٠٠٥/١٧٢٩(
  :[شروط منح رخص القيادة

حيث مت استثناء بعض الفئات من توافر الشروط ومن بينـها           "
ن حيملون بطاقة مراجعة سارية     املقيمني بصورة غري قانونية الذي    

املفعول من اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري         
  ".قانونية 

إصدار رخص قيـادة    
  السيارات

 بلغ عدد من مت توظيفهم حىت      •
 = ٢٠١٤مــــارس /آذار

موظف وموظفة  ) ١,٤١٩(
  :موزعني كاآليت

ــصحة  ١ ) ٧٤٧(وزارة الـ
  .موظف

وزارة التربية والتعليم العايل     ٢
  .موظف) ٣٧٤(

وزارة األوقاف والـشئون     ٣
  .موظف) ٦٧(اإلسالمية 

) ٢٥(وزارة األشغال العامة  ٤
  .موظف

) ٢٠(وزارة الكهرباء واملاء     ٥
  .موظف

) ٧٢(اهليئة العامة للصناعة   ٦
  .موظف

هيئــــة الــــشباب  ٧
  .موظف) ٦٥(والرياضة

 ديوان اخلدمة املدنيـة بـشأن التوظيـف يف     مت االتفاق مع   •
 على فتح باب القبـول لتـوظيفهم  يف          احلكومي   القطاع

  .وزارات الدولة ليتم توظيفهم حسب احلاجة
مت إنشاء موقع إلكتروين    : للعمل يف القطاع اخلاص   بالنسبة   •

ع غرفة جتارة وصناعة الكويت ووزارة الـشئون        بالتعاون م 
االجتماعية والعمل ليتم توزيع طاليب العمل يف لقطاع اخلاص 

  .على حسب الشواغر املتاحة
الذي يتقاضاه يتم حتديده وفقا ملا يستحقه       للمرتب  بالنسبة   •

املرشح للتعيني فيما لو عني طبقا لقانون ونظام اخلدمة املدنية  
ليت يشغلها ويتم مساواته بـاملوظف      وحبسب نوع الوظيفة ا   

املقيم بصورة قانونية، أما بالنسبة للقطاع اخلاص فإنه يـتم          
  .حتديد االجر حبسب العقد الذي يربم بني الطرفني

 مت التنسيق مع احتاد اجلمعيات      :القطاع التعاوين العمل لدى    •
  .التعاونية لتوفري فرص عمل للمقيمني بصورة غري قانونية

  
  
  
  

  الـعـمــل
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والبقيــة مــوزعني علــى  ٨
  .وزارات الدولة املختلفة

بلغ عدد من مت تـوظيفهم       ٩
ــاع  ــات يف قط اجلمعي

التعاونيـــة حــــىت  
 = ٢٠١٤يونيه   /حزيران

  .شخص) ٦٣٠(

  
  
  
  
  
بة االستغالل االقتصادي لألطفال من قبل ذويهم مبا هو         حمار •

  .متاح من وسائل وفقا للقانون
بلغ عدد املستفيدين من أكثر      •

  .ألف فرد) ٨٨,٠٠٠(
منحهم املواد الغذائية األساسية ذات اإلستهالك الواسع من         •

  .خالل منح البطاقة التموينية 
  منح البطاقة التموينية

اص املقيمني   األشخ  عدد يبلغ •
بصورة غري قانونية املستفيدين    
من اخلدمات الـيت تقـدمها      
اهليئة العامـة لـشئون ذوي      

  . شخص)١,٨٧١(اإلعاقة 
بلغ عدد الطلبـة املعـاقني       •

ــصول   ــسجلني يف الف امل
الدراسية لذوي االحتياجات   
اخلاصة يف املدارس األهليـة     

) ٣٦ (٢٠١٣خالل عـام    
  .طالب وطالبة

ني بلغ عدد الطلبـة املعـاق      •
املــسجلني يف املــدارس  
احلكومية للعـام الدراسـي     

)٨٧)=(٢٠١٠/٢٠٠٩( 
  .طالب وطالبة

وخــالل العــام الدراســي  •
)٩١)=(٢٠١٠/٢٠١١ (

  .طالب وطالبة
يبلغ عدد املعاقني املستفيدين     •

من اخلدمات املقدمـة مـن      
كانون يوائية حتى املراكز اإل 

) ٨٩=(٢٠١٣ ينـاير /الثاين

مني بصورة غري قانونية باخلدمات اليت      يتمتع املعاقني من املقي    •
يقدمها اجمللس األعلى للمعاقني ممن تنطبق علـيهم املـادة          

يف شـأن حقـوق     ) ٢٠١٠/٨(من القانون رقـم     ) ١/٢(
  :األشخاص ذوي اإلعاقة

تسري أحكام هذا القانون على ذوي اإلعاقة من الكـويتيني          "
حدود كما تسري على أبناء الكويتية من غري الكوييت وذلك يف 

الرعاية الصحية والتعليمية واحلقوق الوظيفية الواردة يف هـذا         
  ."القانون

 ال تنطبق عليه املادة السابقة حيال إىل صـندوق إعانـة            من •
  .املرضى وبيت الزكاة

جاري التنسيق مع اهليئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة بـشأن           •
  ):٢٠١٠/٨(من القانون رقم ) ٢/٢(تفعيل نص املادة 

ن تقرر سريان بعض أحكامها على ذوي اإلعاقة   أيئة  جيوز لله " 
من غري الكويتيني وفقاً للشروط والضوابط اليت تراهـا بعـد           

  ."موافقة اجمللس األعلى للمعاقني
  .حبيث يستفيد من هذه املادة املقيمون بصورة غري قانونية

ىل حني إقرار املقترح السابق، فإن اهليئة العامة لشئون ذوي          إ •
  : اخلدمات التالية للمعاقني منهم اآليتاإلعاقة تقدم

منحهم شهادة رمسية تثبت اإلعاقة يعتّد هبا لدى اجلهات          ١
  .احلكومية

منحهم كتباً رمسية موجهة إىل بيت الزكاة وصندوق إعانة         ٢
  .املرضى للحصول على خدمات هذه اجلهات

  رعاية ذوي اإلعاقة
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  .فرد
  

  .صرف اللوحات املرورية اخلاصة هبم ٣
شرطة عالوة األبناء   يصرف لألبناء املعاقني للعسكريني وال     ٤

  .باملساواة مع املواطن الكوييت
  .يصرف لألبناء املعاقني لألم الكويتية دعم تعليمي كامل ٥
حتصل املرأة املعاقة املتزوجة من كوييت أو اليت يكون هلـا            ٦

ابن كوييت معاق ومطلقة من زوجها الكوييت أو أرملتـه          
  .ك.د) ٣٠٠(على معاش شهري بواقع 

اليت لديها ابن معاق شهادة لتخفيـف       متنح األم الكويتية     ٧
  .العمل

  .االعفاء من رسوم االقامة ٨
خصصت وزارة التربية والتعليم العايل بتخصيص فصول        •

 لذوي االحتياجات اخلاصة يف املـدارس األهليـة،         دراسية
  .إضافة إىل قبول تسجيلهم يف املدارس احلكومية

 دون  تعيني املعاقني ذهنياً من محلة شهادات التأهيل املهـين         •
  .الثانوية لدى وزارة الشئون االجتماعية والعمل

بلغ عدد املساكن اليت يتمتع هبا -
املقيمني بصورة غـري قانونيـة      

  .وحدة سكنية) ٤,٨٠٠(
بلغت قيمة بدل السكن مـا      -

ممن ليس ك .د) مليون ٢(يقارب 
  .له سكن

الصادر بشأن الرعايـة    ) ٢٠٠٧/٤٥(تضمن القانون رقم     •
السكنية إنشاء مشروع املساكن خمفضة التكـاليف والـيت         

  .طرحت يف السوق بغية تأسيسها
يتمتع العسكريون العاملون يف اجليش والشرطة  بـاحلقوق          •

  .اليت يقررها قانون التأمينات االجتماعية

  الرعاية السكنية

ــرف - ــاش ) ٩٢١(مت ص مع
  .تقاعدي

املستفيدين االحداث  يبلغ عدد   -
ز خالل عام   من خدمات املراك  

فرد، وعـدد   ) ٢٢٩ (٢٠١٢
فـرد، وعـدد    ) ١٧٣(املسنني  
  .٢٠١٣فرد لعام ) ٨٩ (املعاقني

بالرغم من أن املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي من          •
يصرف املعاشات التعاقدية للمواطنني الكويتيني، إال أهنا تقوم 

  .بصرف املعاش التقاعدي للعسكريني منهم
املراكز اإليوائية التابعة لوزارة الشئون     اخلدمات اليت تقدمها     •

  :االجتماعية والعمل للفئات التالية
  .لألحداث ١
  .املسنني املستفيدين من اخلدمات املتنقلة للرعاية اإليوائية ٢
  .للمعاقني ٣
  .مت التواصل مع العديد من مجعيات النفع العام •

  :اخلدمات االجتماعية
التأمينـــــات -أ

  :االجتماعية
ــاش   ــرف املع ص

  ديالتقاع
خدمات اإليواء  -ب

يف مؤسسات الرعاية   
  .االجتماعية

التواصــل مــع -ج
مؤسسات اجملتمـع   

  .املدين
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 امليزة املقدمـة  الـحـقـــائـــــق  اإلحــصـائيــات

بلغ عدد املتهمني من املقـيمني      
بصورة غري قانونية املـشمولني     

 = ٢٠١٣بالعفو االمريي لعام    
  . شخص١٨٢

هلم حق اللجوء للمحاكم الكويتية دون متييز بينهم وبـني           •
  .أو اجلهات الرمسية املواطن، سواء ضد األفراد 

ضع اإلنساين هلم فوفقا لقواعـد      تراعي الدولة خصوصية الو    •
) ٢٠١٤(و ) ٢٠١٣(وضوابط العفـو األمـريي لعـامي        

للسجناء فإنه يعفى كافة احملكوم عليهم من املقيمني بصورة         
  .غري قانونية من تنفيذ عقوبة االبعاد القضائي

  حق التقاضي

املرئية : سائل اإلعالم املختلفة  هلم احلق يف إبداء الرأي عرب و       •  
واملسموعة واملقروءة، وال قيد عليهم يف ذلك سـوى مـا           

  .يفرضه القانون
هلم احلق يف التجمع السلمي للتعبري عن آرائهم مع االلتـزام            •

  .بضوابط القانون
هذا احلق مكفول لألطفال أيضا ، حيث قام جمموعة منهم           •

حبماية مـن   حبضور التجمعات السلمية واملظاهرات وذلك      
قوات األمن، وقد شاركوا كذلك بعدة محالت تنظيميـة         

  .للتعبري عن آرائهم

ــرأي يف   ــداء ال إب
ــالم  ــائل اإلع وس

  والتجمع السلمي

بلغ عـدد جـوازات الـسفر       
من ) ١٧(الصادرة وفقا للمادة    

قانون جوازات السفر الكـوييت     
 ١اليت صرفت هلم يف الفترة من       

 ٢٠١٠نـوفمرب   /تشرين الثاين 
=  ٢٠١٣مـارس   / آذار ١ حىت

  .جواز سفر) ٤٣,١٤٢(

 من القانون ١٧يتم استخراج جوازات سفر هلم وفقا للمادة    •
يف شأن جوازات السفر، ألداء املناسك      ) ١٩٦٢/١١(رقم  

الدينية سواء العمرة أو احلج أو العالج يف اخلارج أوالدراسة          
.  

منح جواز الـسفر    
  ١٧وفقا للمادة 

  :تكاليف البصمة الوراثية-
ك لعــدد . ألـف د ٦٢٧ ١

  .شخص) ٧,٣٨٢(
ــام  ٢ ــت ٢٠١٣يف ع  بلغ

ــة  ٨١٤,٣٠٠= التكلف
 ٩,٥٨٠ك لعـــدد .د

  .شخص
بلغت تكلفـة املـساعدات     -

  :املالية
 ٢٠١٢لعــــــام  ١

 ك،.د ١٣,٦٠٦,٤٧٤=
  . فرد٦٢,٥٩٠مشلت 

  :تكفل بيت الزكاة باآليت •
  .بتكاليف البصمة الوراثية ١
  .تقدمي املساعدات املالية ٢
املـواد الغذائيـة، املالبـس و       : تقدمي املساعدات العينية   ٣

  .األجهزة الكهربائية، واحلقائب املدرسية
إصدار بطاقات الضمان الصحي ملـن ال حيمـل بطاقـة            ٤

  .املراجعة لدى اجلهاز املركزي
تنفيذ مشروع تأهيل القادرين على العمل مـن األسـر           ٥

احملتاجة ومن ضمنهم املقيمني بصورة غري قانونية بالتنسيق        
  .مع مجعية صندوق إعانة املرضى

 واملعدل للمرسوم بقـانون     ٢٠١١/١٢(صدر القانون رقم     •

  :التكافل االجتماعي
ــت -أ ــدمات بي خ

  .الزكاة
ــوم مر-ب ســـ

ــساعدات  املـــ
  .االجتماعية
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 امليزة املقدمـة  الـحـقـــائـــــق  اإلحــصـائيــات

ــام  ٢  = ٢٠١٣لعـــ
ك، .د ٤٦٥,١٣,٠٨٦

 أسـرة   ١٣,٤٣٤مشلت  
 ٦٤,٩٤٩عدد أفرادهـا   

  .فرد
 ينـاير /كانون الثـاين  منذ   ٣

يوليـه  /متوزىت   ح ٢٠١٤
 مليون  ٦,٧٣ = ٢٠١٤

دينــار كــوييت، مشلــت 
  . أسرة١٣,٤١٤

  :املساعدات العينية-
ــام  ١ ــت ٢٠١٢لع  بلغ

ــها  ١,٠٥٢,٤١٠=قيمت
 ٣٧,٩٤٧=ك، مشلت   .د

  .فرد
  بلغ عـدد   ٢٠١٣لعام   ٢

ــستفيدين   ٤,١١٥املـ
أسرة، بلغ عدد أفرادهـا     

  . فرد٢٨,٨٠٥
حــىت   ٢٠٠٧ منــذ ٣

٦٩,٨٨٠=٢٠١٤ 
 ٥,٣٥٧، مشلـــت ك.د

  .أسرة
لغ عدد االفراد املستفيدين    ب-

من مشروع تأهيل القـادرين     
  :على العمل

فـــرد بتكلفـــة   ١٣٥
  .ك.د) ١٥٨,٣٠٠(

يف شأن املساعدات العامة حيث قـام       ) ١٩٨٧/٢٢(رقم  
املرأة  :بإضافة فئات جديدة مستحقة للمساعدة ومن ضمنها      

، وعليه يدخل ضمن هـذا      الكويتية املتزوجة من غري كوييت    
النص الكويتية املتزوجة من املقيم بصورة غري قانونية وأصبح         

  .حقها ثابتا

بلغ عدد االشخاص الـذين     -
قاموا بتعديل أوضاعهم حـىت     

ــول ــبتمرب /أيل = ٢٠١٤س
  . شخص٦,١٨٥

مت ختصيص جهتني الستقبال املقيمني بصورة غري قانونيـة          •
مركز مبارك الكبري، مباحـث     : الراغبني بتعديل أوضاعهم  

  .اهلجرة
 يعتـربون   على الرغم من أن املقيمني بصورة غري قانونيـة         •

اال ) ١٧/١٩٥٩(خمالفني لقانون إقامة األجانب الكوييت رقم     
أنه يتم تسهيل إجراءات تعديل الوضع هلم وال يتعرضـون          

  .ألي عقوبة قانونية بسبب خمالفتهم 
 مبنحهم املميزات االنـسانية     يستمربل إن اجلهاز املركزي      •

  تعديل الوضع
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 امليزة املقدمـة  الـحـقـــائـــــق  اإلحــصـائيــات

على الرغم من أهنم مل يعودوا من ضمن        واملدنية تشجيعا هلم    
  .ذه الفئةه

   واملبادرات واالجنازاتأفضل املمارسات  -جيم  

   : املساعدات اخلارجية للدول الناميةجمال    
الشعوب املتضررة جراء األزمـات والرتاعـات       دأبت دولة الكويت على مساعدة        -٦٩

ة، ويف هذا    اآلليات واملنظمات الدولي   أوعرب القنوات الثنائية    والكوارث الطبيعية ،    العسكرية  
صـباح  /السياق ال بد من اإلشارة هنا إىل قبول حضرة صاحب السمو أمري البالد الـشيخ              
بان كي /األمحد اجلابر الصباح، حفظه اهللا ورعاه، الدعوتني املوجهتني له من قبل معايل السيد            

مون األمني العام لألمم املتحدة الستضافة دولة الكويت ملؤمتري املاحنني إلغاثـة الـشعب              
 مليار دوالر ملساعدة أبناء     ٣٠٩ واليت متكن اجملتمع الدويل بفضل انعقادمها من مجع          ،السوري

 مليون دوالر أمريكـي سـلمت       ٨٠٠الشعب السوري وكانت مسامهة دولة الكويت منها        
  .بالكامل هليئات األمم املتحدة املعنية

 الكويت اإلنـسانية    ومن هذا املنطلق ومن باب تقدير اجملتمع الدويل لعطاءات دولة           -٧٠
السخية لدول وشعوب العامل املنكوبة، فقد مت تكرمي حضرة صاحب الـسمو أمـري دولـة                
الكويت حفظه اهللا ورعاه، من قبل السكرتري العام لألمم املتحدة بان كي مون يف مقر األمم                

ـ       ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٩املتحدة بنيويورك بتاريخ     دة ، حيث أطلق السكرتري العام لألمم املتح
  ".مركزاً إنسانياً " ، وعلى دولة الكويت "قائد العمل اإلنساين"على مسو األمري لقب 

التكرمي ألقى مسوه حفظه اهللا ورعاه، كلمة خلصت فلسفة دولة الكويـت جتـاه              وخالل    -٧١
إن دولة الكويت ومنذ استقالهلا وانضمامها لألمم املتحدة سنت         : " قضايا العمل اإلنساين حني قال    

 لكافة  اإلنسانية ثابتاً يف سياستها اخلارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقدمي املساعدات             هنجاً
البلدان احملتاجة بعيداً عن احملددات اجلغرافية والدينية واالثنية، انطالقاً من عقيدهتا وقناعتـها بأمهيـة               

على األسس الـيت قامـت       واحملافظة   اإلبقاءالشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل اجلهود الدولية هبدف        
 ".ألجلها احلياة وهي الروح البشرية

حفظه اهللا ورعاه،مبضاعفة مسامهة دولة الكويت السنوية الثابتة لصندوق         كذلك أمر     -٧٢
  .أمريكياألمم املتحدة املركزي لالستجابة للطوارئ اإلنسانية إىل مليون دوالر 

وكاالت األمم املتحـدة    وداللة على حرص دولة الكويت بدعم جهود منظمات و          -٧٣
 القرار الذي اختذته حكومة دولة الكويت منـذ         إىلاملتخصصة بالعمل اإلنساين نود اإلشارة      

 الـيت تقـدمها     اإلنسانية من إمجايل املساعدات      يف املائة  ١٠ بتخصيص ما قيمته     ٢٠٠٨عام  
 تقـدم   للدول املتضررة من الكوارث الطبيعية أو الكوارث اليت هي من صنع اإلنسان، لكي            
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ملنظمات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة املعنية بالعمل اإلنساين، جتسيداً لدور الكويـت            
 .على دعـم اجلهود اإلنسانية لألمم املتحدة

كما جتدر اإلشارة إىل أن قيمة القروض اليت قدمها الـصندوق الكـوييت للتنميـة                 -٧٤
 أمريكـي  مليـار دوالر     ١٧،٦قرن  االقتصادية بلغ خالل مسريته املمتدة ألكثر من نصف         

 من الدخل القومي اإلمجـايل       يف املائة   ١,٢استفادت منها مئة وثالث دول، وهو ما يعادل         
 املتحدة  األمممتجاوزة بذلك نسبة السبعة من عشرة من الدخل القومي اإلمجايل اليت حددهتا             

 . كمساعدات رمسية للتنمية من الدول املتقدمة١٩٧٠عام 

 ١ خـالل الفتـرة مـن         للدول    عدد قروض الصندوق املمنوحة    إمجايل حيث بلغ   -٧٥
 ٢٦٠١٤٠١٤٢٠,٨٧١ قرض بقيمـة     ٣٢٧ ،٢٠١٤يوليه  / متوز ١٣ إىل ١٩٩٩أبريل  /نيسان

كما بلغ جمموع املعونات الـيت       ،  دوالر أمريكي  ٨٨٤٤٧٦٤٨٣٠,٩٦دينار كوييت مبا يعادل     
دينار كـوييت مبـا      ٧١١٠٢٩٥٧,٥٤٨معونة بقيمة    ٩٥قدمها الصندوق خالل ذات الفترة      

 .دوالر أمريكي ٢٤٣٦٠٣٩٥٧,٣٤يعادل 

 :وميكن توضيح حجم ما تقدمه الكويت باآليت   -٧٦

  . ألف دوالر سنويا٥٠٠ً: الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز واملالريا والسل •
  .مليون دوالر سنوياً: صندوق األمم املتحدة املركزي لالستجابة للطوارئ •
  . مليون دوالر سنويا٣ً: ليب األمحراللجنة الدولية للص •
  .مليون دوالر سنوياً: املفوضية السامية لشؤون الالجئني •
  . ألف دوالر سنويا٥٠٠ً: اإلنساناملفوضية السامية حلقوق  •
  . دوالر سنوياًإلف ٥٧٠:اإلمنائي املتحدة األممبرنامج  •
  . دوالر سنوياًإلف ٢٠٠:  املتحدة لرعاية الطفولةاألمممنظمة  •
   .أمريكي دوالر إلف ٥٠:  املتحدة للمرأةاألممهيئة  •
  .سنوياً  آالف دوالر١٠:  املتحدة لضحايا التعذيباألممصندوق  •
  . آالف دوالر سنويا٥ً: صندوق األمم املتحدة ملكافحة إساءة استخدام املخدرات •
كما جتدر اإلشـارة إىل قـرار        . دوالر سنوياً    إلف ٥٠٠: منظمة الصحة العاملية     •

 بتقدمي تربع طوعي إضايف إىل منظمة       ٢٠١٤سبتمرب  /أيلولة الكويت يف    حكومة دول 
الصحة العاملية مببلغ مخسة ماليني دوالر أمريكي لدعم جهود منظمة الصحة العاملية            

  .ملواجهة انتشار فريوس إيبوال يف دول غرب أفريقيا
  . ألف دوالر سنويا٥٠٠ً: منظمة العمل الدولية  •
  . دوالر سنوياًإلف ٥٠٠: املنظمة العاملية للهجرة  •
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كمـا جتـدر    .  مليون دوالر سنوياً   ٢:وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني     •
 عنـدما   ٢٠٠٩ تقدمي دولة الكويت تربعا هلذه الوكالـة يف عـام            إىلاإلشارة هنا   

 مليون  ٣٤واجهت مصاعب مالية، حيث قدمت الكويت يف حينه دعماً مباشراً ب            
ونروا، امياناً من دولة الكويت بالدور اإلنـساين هلـذه          دوالر لتغطية احتياجات اال   

  .الوكالة
 نـوفمرب /تشرين الثـاين  يفبادرت الكويت باستضافة القمة العربية األفريقية  كذلك    -٧٧

 حيث قامت دولة الكويت خالل تلك القمة بتخصيص ملياري دوالر للمساعدة يف             ٢٠١٣
 ختصيص جائزة مالية سنوية مببلـغ       وأيضاقبلة   على مدى السنوات امل    إفريقياعملية التنمية يف    

 .مليون دوالر باسم الدكتور عبد الرمحن السميط لألحباث

كما أقرت القمة االقتصادية واالجتماعية العربية اليت انعقدت بدولة الكويـت خـالل               -٧٨
 إنشاء صندوق عريب سامهت كل من دولـة الكويـت   ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين٢٠-١٩الفترة  
مليون دوالر أمريكي باإلضافة للمسامهات األخرى  ٥٠٠ لكة العربية السعودية بالتربع مببلغ واملم

 دولة عربية حىت هنايـة      ١٥من الدول العربية ،وقد بلغ عدد الدول املشاركة يف احلساب اخلاص            
 ١٢٠٣وقد بلغ جمموع قيمـة املـسامهات      .  مسامهة الصندوق العريب     إىل، باإلضافة   ٢٠١٢عام  
 كـانون   ٣١دوالر أمريكـي حـىت تـاريخ        مليـون    ٥٩٤,٨ دوالر أمريكي، دفع منها      مليون
  .٢٠١٢ديسمرب /األول

  اخلامتة    
رغم املتغريات اإلقليمية اليت أحاطت بدولة الكويت منذ تقدمي تقريرها األول والـيت      -٧٩

أثرت يف نواحٍ كثرية فإن دولة الكويت وهي تقدم تقريرها تؤكد وبشكل قـاطع علـى أن                 
 انطالقـاً مـن   ،من رسالتها اليت تسعى إىل حتقيقها      حقوق اإلنسان وتعزيزها جزء ال يتجزأ       

 وعليه جاءت مواد الدستور وكافة القوانني متضمنة أطـر    ،دينها وعروبتها وقيمها اإلنسانية     
  .تطبيق تلك املبادئ السامية واليت تأيت حقوق اإلنسان يف طليعتها

قوق اإلنسان متطورة وذات طابع تكـاملي فـإن دولـة           وإذا كنا نقر أيضاً بأن ح       -٨٠
الكويت ستستمر يف هذا النهج دون كلل أو ملل للتوسع يف توفريها ومحايتها بكافة الـسبل                

 ،إمياناً منها بسمو مضامينها وعالقتها بتطور الفرد والدولة واجملتمع اإلنساين بصورة عامـة              
الدويل بشكل فاعل وإجيايب من خالل كل       كما أن دولة الكويت ستواصل العمل مع اجملتمع         

املنظمات واملؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان وذلك من أجل اإلنسانية وليعم السلم واألمـن             
 .ولتسود أيضاً قيم املساواة والعدالة واحلرية

       


