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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ةالثامن دورةال
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٤-٣ ،جنيف

  دولة الكويت لالتقرير الوطين    

لثامنة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل       املقدم للدورة ا      
  *)UPR( حلقوق اإلنسان

من ) أ(١٥للفقرة    يف دولة الكويت إعماالً    أعد هذا التقرير عن حالة حقوق اإلنسان        
، ودولة الكويت إذ تقدم هذا التقرير لتؤكـد احترامهـا           )٥/١(قرار جملس حقوق اإلنسان     

ان على املستويني الوطين والدويل، وتعرب عن رغبتها يف املضي          والتزامها مبسائل حقوق اإلنس   
حنو نشر وتعزيز هذه احلقوق باعتبارها ركيزة أساسية لنمو وازدهار اجملتمعات، ويشمل            اً  قدم

  :هذا التقرير البنود اآلتية
  منهجية إعداد التقرير  - أوالً  
  املؤشرات السكانية واالجتماعية  - ثانياً  
   الوطين حلقوق اإلنساناإلطار  - ثالثاً  
  اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان  - رابعاً  

  دور سلطات الدولة يف تعزيز حقوق اإلنسان  - خامساً  
  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أرض الواقع  - سادساً  

  حتديات  - سابعاً  
  .تعهدات طوعية  - ثامناً  
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  منهجية إعداد التقرير  - أوالً  
من أن حقوق اإلنسان يرتبط هبا كل مكونات اجملتمع،         اً  التقرير انطالق مت إعداد هذا      

ومن مث ال بد من األخذ باالعتبار كافة هذه املكونات حني إعداده، وهو يف الوقت نفـسه                 
جناز عمل مشترك ضمن جلنة متخصصة برئاسة وزارة اخلارجية وعضوية مجيع اجلهات املعنية إ

 اجملتمع املدين، وذلك من خالل حوار تفاعلي وتبـادل          يف الدولة، كما مت إشراك مؤسسات     
املالحظات واالقتراحات واضعة يف االعتبار أمهية االلتزام بالشفافية واملوضوعية والواقعية يف            
وضع احللول واخلطوات املطلوبة، وكذلك التوفيق قدر اإلمكان بني عاملية مفاهيم حقـوق             

ترب الشريعة اإلسالمية وما حتكمه مـن أسـس         اإلنسان وخصوصية اجملتمع الكوييت الذي يع     
  .إحدى مصادر التشريع وجزءاً من نظامه العام

  املؤشرات السكانية واالجتماعية  - ثانياً  
مليـون  ) ٢,٣(مليون نسمة، منهم تقريبـاً      ) ٣,٤(يبلغ عدد سكان دولة الكويت        

 وهو مؤشـر    عام) ٦٧(جنسية ويبلغ متوسط العمر للكويتيني      ) ١٨٠(مقيم، موزعني على    
 وتعد دولة الكويت من الدول املتقدمة من حيث املؤشرات االجتماعية، حيث            اً،مرتفع عاملي 

 كما بلغت نسبة االلتحاق باملدارس      ٢٠٠٨عام  )  يف املائة  ٩٩(بلغت نسبة التعليم بني الكبار      
ر دوال) ٤٣ ١٠٠(ويبلغ متوسط دخل الفرد الـسنوي      )  يف املائة  ١٠٠(االبتدائية واملتوسطة   

  .٢٠٠٨أمريكي عام 

  اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان  - ثالثاً  

  حقوق اإلنسان يف إطار الدستور  -١  
لقد انتهجت دولة الكويت أسلوب املشاركة الشعبية والـشورى بـني احلـاكم               

واملواطنني، وذلك منذ فترة بعيدة قبل االستقالل حيث تأصلت هـذه املمارسـة إىل واقـع      
، فكانت النتيجة املنطقية والطبيعية لذلك األخذ جبميع حقوق         ١٩٦٢بصدور دستورها عام    

اإلنسان املنصوص عليها يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الدولية والعمـل علـى احترامهـا              
بد من وجود رقابة تشريعية لضمان احترام تلك احلقوق، حيث تضمن الدسـتور           وبالتايل ال 

ه سارت القوانني وباقي التشريعات واللـوائح       كافة مبادئ حقوق اإلنسان، ويف السياق نفس      
للدستور يف احترام حقوق اإلنسان، وعليه أصبحت دولة الكويت يف طليعـة            اً  التنفيذية وفق 
احلقوق، وباإلطالع على دستور الدولة يظهر إقراره هلذه احلقوق، وذلك            هلذه ةالدول الراعي 

  :على النحو اآليت
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  احلقوق املدنية والسياسية  )أ(  
    من الدستور صون ومحايـة احلريـة الشخـصية، ويف املـواد            ) ٣٠(لت املادة   كف  

نصت على تعزيز ومحاية عدد من احلريات واحلقوق، منـها          ) ٤٥-٤٣(واملواد  ) ٣٩-٣٥(
حرية االعتقاد وإقامة الشعائر الدينية، حرية الرأي والبحث العلمي، حرية التعـبري، حريـة              

ملراسالت الربيدية والربقية واهلاتفية وكفالة سريتها، حرية       الصحافة والطباعة والنشر، حرية ا    
لألسس الوطنية القانونية وحرية االجتماع واحلق يف خماطبة        اً  تكوين اجلمعيات والنقابات وفق   

السلطات العامة مباشرة، كما تضمنت هذه املواد التأكيد على احتـرام احلرمـة اخلاصـة               
  .باملساكن ومحايتها من أية انتهاكات

  ة والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعي  )ب(  

  العدل واحلرية واملساواة    
من الدستور مبادئ حقوق اإلنسان، حني أكدت علـى مبـادئ           ) ٧(تبنت املادة    •

  ؛اواة والتراحم بني أفراد اجملتمعالعدل واحلرية واملس
نـة  على صون الدولة لدعامات اجملتمع وكفالة األمـن والطمأني        ) ٨(أكدت املادة    •

  ؛وتكافؤ الفرص للمواطنني
  .بأن الناس متساوون يف احلقوق والواجبات) ٢٩(أكدت املادة  •

  األسرة واجملتمع    
على أن األسرة أساس اجملتمع وأن قوامها الدين واألخالق وحب          ) ٩(أكدت املادة     

  .الوطن، وحيفظ القانون كياهنا ويقوي أواصرها وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة

   ورعاية النشءمحاية    
من الدستور على رعاية النشء ومحايتـه مـن         ) ١٠(تعهدت الدولة مبوجب املادة       

  .االستغالل واإلمهال األديب واجلسماين والروحي

  الضمان االجتماعي    
املـرض   و على كفالة الدولة للمواطنني يف حاالت الشيخوخة      ) ١١(نصت املادة    •

جتمـاعي، واملعونـة االجتماعيـة      والعجز عن العمل، وتوفري خدمات التأمني اال      
  ؛والرعاية الصحية هلم

من الدستور على كفالة الدولة تضامن اجملتمع يف حتمل األعباء          ) ٢٥(نصت املادة    •
النامجة عن الكوارث واحملن العامة، وتعويض املصابني بأضرار احلرب أو بـسبب            

  .تأدية واجباهتم العسكرية
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  احلق يف التعليم    
تـشجيع  ) ١٤(احلق يف التعليم، كما كفلت املـادة        ) ٤٠(،  )١٣(كفلت املادتان     

  .البحث العلمي

  احلق يف العمل    
جمموعة من احلقوق اليت تتعلق بالعمل ومنها حق         )٤٢(،  )٤١(،  )٢٦(كفلت املواد     

  .كل مواطن يف العمل ويف اختيار نوعه

  احلقوق االقتصادية    
من األحكام اليت من شأهنا دعم      جمموعة  ) ٢٣(،  )٢٢(،  )٢١(،  )٢٠(تناولت املواد     

  . االقتصاد والتجارة والتشجيع على االستثمار وحتسني أوضاع املواطنني من الناحية املالية

  الرعاية الصحية     
على عناية الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعالج مـن          ) ١٥(أكدت املادة     

  .األمراض واألوبئة

  امللكية الفردية واخلاصة     
محاية امللكية الفردية وملكيـة رأس      ) ١٩(،  )١٨(،  )١٦( الدستور يف مواده     كفل  

  .املال والعمل وامللكية اخلاصة وحظر مصادرة األموال إال حبكم قضائي

  حقوق اجلنسية واملواطنة     
أساس منح اجلنسية الكويتية حيث قررت بأن منحها يتم مبوجب          ) ٢٧(بينت املادة     

ة، وال جيوز إسقاطها أو سحبها إال يف حدود القانون كما حظرت            التشريعات الوطنية النافذ  
  .عدم جواز إبعاد أي مواطن عن الكويت أو منعه من العودة إليها) ٢٨(املادة 

  احلق يف التقاضي    
من الدستور حق التقاضي للجميع، وذلك رغبة من املـشرع          ) ١٦٦(كفلت املادة     

مـن أيـة    اً  ني حق الدفاع عن حقوقهم قـضائي      الدستوري يف إعطاء مجيع املواطنني واملقيم     
  .انتهاكات قد تتعرض هلا حقوقهم أو حرياهتم

  مناهضة التمييز العنصري    
من الدستور حرص الدولة على ترسـيخ مبـادئ املـساواة           ) ٢٩(جسدت املادة     

ومناهضة التمييز بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين، وإعـالء الكرامـة اإلنـسانية                
  .د على املساواة يف احلقوق والواجبات العامةوالتأكي
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  حقوق اإلنسان يف إطار التشريعات الوطنية  -٢  
تتنوع النصوص واألحكام اليت تنظمها القوانني الوطنية الراعية حلقـوق اإلنـسان              

وحرياته األساسية، لتتواءم مع املبادئ الدولية الراسخة اليت قررهتا الصكوك واملواثيق الدولية            
صلة، حيث صدر عن املشرع جمموعة من القوانني الوطنية اليت تتضمن كـثري مـن               ذات ال 

  :األحكام اليت من شأهنا تعزيز احلريات األساسية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، ومن أبرزها
 بشأن اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الذي يتضمن       ١٩٦٠لسنة  ) ١٧(قانون رقم    •

  ؛ية األشخاص وحرمة مساكنهمالكثري من املواد املتعلقة حبر
  ؛ بشأن املطبوعات٢٠٠٦لسنة ) ٣(قانون رقم  •
  ؛ يف شأن العمل يف القطاع األهلي١٩٦٤لسنة ) ٣٨(قانون رقم  •
  ؛ بشأن إقامة األجانب١٩٥٩لسنة ) ١٧(القانون رقم  •
  ؛ بشأن األندية ومجعيات النفع العام١٩٦٢لسنة ) ٢٤(القانون رقم  •
  ؛ اخلاص بإنشاء احملكمة الدستورية١٩٧٣لسنة ) ١٤(القانون رقم  •
 بشأن تنظيم مكاتـب تـشغيل اخلـدم         ١٩٩٢لسنة  ) ٤٠(مرسوم القانون رقم     •

  ؛اخلصوصيني ومن يف حكمهم
  ؛ اخلاص بإلغاء حمكمة أمن الدولة١٩٩٥لسنة ) ٥٥(القانون رقم  •
  ؛ بشأن رعاية املعاقني١٩٩٦لسنة ) ٢٩(القانون رقم  •
  .التأمني الصحي لألجانب للخدمات الصحية بشأن ١٩٩٩لسنة ) ١(القانون رقم  •

  اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان  - رابعاً  
منذ حصول الدولة على استقالهلا سارعت إىل االنضمام ملعظم االتفاقيات واملواثيق             

الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، هذا باإلضافة إىل مشاركة الدولة من خالل احملافـل يف               
  . عداد الوثائق واالتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنساناملراحل التحضريية إل

) ٧٠(ويف هذا اخلصوص جتدر اإلشارة إىل أن الدستور الكـوييت قـرر يف مادتـه           
بإلزامية هذه الصكوك مبجرد التصديق عليها، ليعتربها جزء ال يتجزأ من املنظومة التـشريعية              

مـن  ) ١٧٧(ونفاذ كما نصت املـادة        قوة  نفس ما للقوانني الوطنية من     الوطنية ليكون هلا  
الدستور على أن تطبيق أحكامه ال خيل مبا ارتبطت به دولة الكويت مع باقي الدول واهليئات                

  .الدولية من معاهدات واتفاقيات
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  دور سلطات الدولة يف تعزيز حقوق اإلنسان  - خامساً 
ما مل تكـن مقترنـة      ال أمهية ألية نصوص تتعلق حبقوق اإلنسان يتم االتفاق عليها             

كان املخاطب بأحكامها أو نطاق تطبيقها وقيمتها       اً  بوجود نظام متكامل يكفل احترامها أي     
السلطة القضائية والسلطة   (القانونية، ولقد حرصت دولة الكويت من خالل سلطاهتا الثالث          

قابة الرأي  على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واضعة باالعتبار ر       ) التشريعية والسلطة التنفيذية  
  . العام والرقابة الدولية

  دور السلطة القضائية   -١  
ويف ظل النظام الدميقراطي الذي تنتهجه دولة الكويت، والذي يقوم على مبدأ الفصل               

  .بني السلطات، للقضاء اختصاص أصيل ال يتداخل مع اختصاص السلطتني التنفيذية والتشريعية
 سلطة الفصل - دون تدخل من غريها     -ا  درجاهت و فللمحاكم على اختالف أنواعها     

يف الدعاوي املطروحة عليها، وال جيوز هلا التخلي عن الفصل فيها أو الـرتول عـن هـذا                  
االختصاص ألية جهة أخرى، وال خيضع القضاة يف أحكامهم لغري حكم القانون، حىت أصبح              

هبذا الـدور   ينطبق عليه وحبق وصف حامي احلقوق وحارس احلرمات، ولكي يقوم القضاء            
الفعال حرص الدستور الكوييت على أنه ال سلطان ألي جهة علـى القاضـي يف قـضائه،                 

جيوز بأي حال التدخل يف سري العدالة، وعهد القانون ببيان ما يكفل استقالل القـضاء                وال
  ).١٦٣ ةادامل( وضمانات القضاة واألحكام اخلاصة هبم وأحوال عدم قابليتهم للعزل

 ١٩٩٠لـسنة   ) ٢٣( تنظيم القضاء األخري والصادر باملرسوم رقم        وقد تكفل قانون    
وتعديالته بيان القواعد واألحكام اليت تكفل هذا االستقالل وبينت الضمانات اليت حتقق عدم             
خضوع القضاة كهيئة وكأفراد لغري القانون نظمت أحكام تعيينهم بالنص على أن يكـون              

على للقضاء وعدم قابليتهم للعزل إال وفقاً إلجراءات        تعيينهم وترقيتهم بعد موافقة اجمللس األ     
احملاكمة التأديبية املنصوص عليها يف هذا القانون، وحرص على تنمية تكوينهم العلمي بإنشاء             

  .املعهد القضائي ونظام التفتيش على أعماهلم وتقدير كفايتهم بصفة دورية
زائية وما تضمنه من جتـرمي      ويتوىل القضاء ويف اختصاصه األصيل تطبيق القوانني اجل         

املساس جبسم اإلنسان أو شرفه واعتباره وحريته وكذلك االعتداء على املال إذا أخذ صـوراً      
معينة مراعياً يف العقوبة اليت نزهلا على اجلاين االعتبارات املستقر عليها وسياسة العقاب مـن               

من ردع لغريه ويف ذلك ضمانة      احلد من الرتعة اإلجرامية ملرتكب االعتداء وما حتققه العقوبة          
  .فعالة للحقوق املشار إليها

كما يتوىل القضاء بدرجاته املختلفة تطبيق القوانني املدنية وما تشمل عليه من تنظـيم                
مراعياً  استعمال احلقوق املالية وحرية الرأي، وامللكية الفكرية ووسائل محاية صاحب احلق فيها           

  .ليت وقعت عليها دولة الكويت وأصبح قانوناً من قوانينهايف ذلك أحكام االتفاقات الدولية ا
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ويف هذا النطاق فإنه منوط بالقضاء مبقتضى القوانني اإلجرائيـة اجلزائيـة مراقبـة                
اإلجراءات اليت تتخذ حبق األفراد من تفتيش ألشخاصهم ومساكنهم اخلاصة مـن وجـوب              

احملاكم فيما تنظره من دعـاوي      تطلب مقتضيات التحقيق الختاذ مثل هذا اإلجراء، وتراعي         
جزائية توفر الضمانات الضرورية ملمارسة حق الدفاع لكل من يقف موقف االهتام باعتبـار              

، ولبيان دور القـضاء يف      )٣٤ادة  امل( هذا احلق من احلقوق األصيلة اليت نص عليها الدستور        
  :تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان نورد أمهها على النحو التايل

ليل شامل يضم أهم اإلجراءات واإلرشادات للمواطن واملقيم هبدف      إعداد د   -١  
  ؛توعيته وتعريفه باحلقوق والواجبات اليت نص عليها كل من الدستور والقوانني املعمول هبا

ملبدأ املشروعية وكذلك القضاء    اً  إنشاء تنظيم القضاء اإلداري باعتباره حامي       -٢  
  ؛ستوريةالدستوري بوصفه األمني على الشرعية الد

التركيز على ختصيص دوائر للنظر يف منازعات العمل والعمال، وقـضايا             -٣  
  ؛األحوال الشخصية وقضايا األحداث وغريها من املنازعات ذات الطابع اخلاص

تبين القضاء التنبيه إىل ما قد يصادفه أثناء تطبيق القـوانني مـن ثغـرات                 -٤  
ركها وعالجها، وأهم املـسائل ذات الـصلة        إشكاليات حىت تقوم السلطات املعنية بتدا      أو

  .باحترام اإلنسان وصيانتها

  دور السلطة التشريعية  -٢  
ـ                اً،نظام احلكم يف دولة الكويت دميقراطي السيادة فيه لألمة مصدر السلطات مجيع

 السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية،   (ويتبع هذا النظام أسلوب الفصل بني السلطات الثالث         
ألحكام الدستور، وللسلطة التشريعية دور بارز يف وضـع         اً  مع تعاوهنا وفق  ) لقضائيةالسلطة ا 

السياسات والتشريعات ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وللربملان دور كبري يف رقابة حقوق            
من الدسـتور   ) ١١٥(اإلنسان من خالل األدوات اليت حددها الدستور، حيث نصت املادة           

ن جلانه، كلجنة العرائض والشكاوى، جلنة الشؤون التشريعية والقانونية، على أن يشكل الربملا  
جلنة التعليم والثقافة واإلرشاد، جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل، جلنة شؤون ذوي            
االحتياجات اخلاصة، جلنة شؤون الشباب والرياضة، جلنة املرأة واألسرة، جلنة أوضاع غـري             

ون البيئة وجلنة شؤون اإلسكان، ومن بني اللجان املهمة يف هـذا            حمددي اجلنسية، جلنة شؤ   
اخلصوص جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان، حيث أوكل هلا متابعة مسائل حيوية مهمـة يف               

  :جمال احترام حقوق اإلنسان على سبيل املثال
دراسة كافة التشريعات املعمول هبا يف دولة الكويت والعمل على تعديلها مبا يكفل            •

  ؛مانات الفعالة حلقوق اإلنسانالض
التأكد من كفالة احلدود الدنيا ملعاملة املتهمني واملسجونني واحتـرام كرامتـهم             •

  ؛ألحكام الدستوراً اإلنسانية وذلك وفق
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  ؛مراقبة أعمال األجهزة احلكومية للتأكد من مدى التزامها حبقوق اإلنسان •
  ؛الوعي حبقوق اإلنساناإلسهام والتعاون مع مجعيات النفع العام يف تنمية  •
إقامة الندوات وإجراء البحوث والدراسات يف جمال حقوق اإلنسان والعمل علـى       •

إنشاء مكتبة متخصصة تضم مجيع الوثائق الدستورية والقانونية احملليـة والدوليـة            
  ؛املتعلقة حبقوق اإلنسان

برملانـات  تنمية الصالت وتوثيق العالقات مع املنظمات الدولية واهليئات الشعبية و          •
العامل وغريها من اجلهات املعنية حبقوق اإلنسان لتبادل اخلـربات واملعلومـات،            
ومتابعة االنتهاكات حلقوق اإلنسان على املستوى الدويل واملشاركة يف اللقـاءات           

  ؛الدولية املعنية بذلك
تلقي الشكاوى واملالحظات حول املمارسات املرتبطة حبقوق اإلنسان والعمل على        •

  .احللول املناسبة هلا ومتابعتها مع األجهزة الرمسية املعنيةإجياد 

   دور السلطة التنفيذية  -٣  
هتتم دولة الكويت بكافة املسائل املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خـالل               

للوائح والقـوانني، ومـن     اً  مؤسساهتا املختلفة املعنية مبراقبة احترام هذه احلقوق، وذلك وفق        
  :تاملؤسسا هذه

  جهاز متابعة األداء احلكومي     
إىل رئيس جملس الوزراء اً سنوياً  يقوم هذا اجلهاز مبتابعة أعمال الوزارات ويرفع تقرير         

يكشف من خالله املخالفات، ويوضح اإلجراءات اليت متت هبا، وتقدمي املقترحات اليت مـن              
  .شأهنا االرتقاء مبستوى األداء احلكومي

  جلنة شؤون املرأة     
 وختتص  ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٣٠ بتاريخ   )٦٣٤(كلت بقرار جملس الوزراء رقم      ش  

بتنسيق اجلهود الوطنية اليت تقوم هبا اهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين املتعلقة بقضايا             
  .املرأة، واقتراح السياسات العامة واخلاصة بشؤون املرأة ومتثيلها يف احملافل العربية والدولية

  نة العليا حلقوق اإلنسان اللج    
مت تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية اجلهات املعنية حبقوق اإلنـسان               

 ومن اختصاصاهتا تقـدمي     ٢٠٠٨لسنة  ) ١٠٤(بالدولة، وذلك مبوجب القرار الوزاري رقم       
اجعـة  الرأي واملشورة ألصحاب القرار بالدولة يف مجيع القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومر        

األنظمة والقوانني واقتراح تعديلها، ونشر الوعي حبقوق اإلنسان من خالل وسائل اإلعـالم             
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املختلفة، والعمل على إعداد الكوادر املالئمة، وإبداء الرأي يف االتفاقيات الدوليـة املتعلقـة              
ـ      :حبقوق اإلنسان، وتنبثق عنها ثالث جلان فرعية متخصصة هي         ة  جلنة املتابعة احملليـة، جلن

  .التواصل الدولية وجلنة تأصيل مبادئ حقوق اإلنسان

  اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدويل اإلنساين     
مت إنشاء هذه اللجنة حتت إطار وزارة العدل وذلـك مبوجـب القـرار الـوزاري           

 حيث أوكل إليها متابعة مجيع املسائل ذات الصلة هبذا القـانون،            ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٤٤( رقم
هة استشارية ألصحاب القرار بالدولة بالنسبة جلميع املسائل املتعلقة بتطبيق قواعد وهي تعد ج

القانون الدويل اإلنساين امللزمة للدولة، وتوعية املواطنني بتلك املسائل بالتعاون مـع كافـة              
  .اجلهات ذات الصلة

  اهليئة العامة لشؤون القصر     
 ١٩٨٣لسنة  ) ٦٧(لقانون رقم   وهي هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية أنشأت با         

وهي حبكم طبيعة عملها تعترب جتربة فريدة ورائدة على مستوى العامل، فهي تقوم بالوصـاية               
على من ال وصي وال ويل له من القصر واحملجور عليهم وعدميي األهلية واملفقودين ومحايـة                

  .أمواهلم وصيانة ممتلكاهتم وتنميتها

  مكتب الشهيد     
 وهو ملحـق بالـديوان      ١٩٩١لسنة  ) ٣٨(ملرسوم األمريي رقم    أنشئ بناء على ا     

يف صور  اً  ومعنوياً  األمريي من أجل تكرمي الشهداء وتوفري املساعدات اإلنسانية ألسرهم مادي         
  .خمتلفة مبا يكشف عن تقدير الدولة ألبنائها الذين فقدوا حياهتم دفاعاً عن الوطن

  اجمللس األعلى لشؤون األسرة    
 برئاسة مسو رئيس جملس الـوزراء       ٢٠٠٦لسنة  ) ٤٠١( أمريي رقم    أنشئ مبرسوم   

وعضوية وزراء خمتصني وآخرين من الشخصيات العامة، ويهدف إىل تعزيز روابط األسـرة             
  .واحلفاظ على كياهنا وتنمية قدراهتا مبا حيقق األمن واالستقرار االجتماعي للجميع

  األمانة العامة لألوقاف    
وقف األهلي لألموال اليت يتربع هبا األفـراد ضـمن وصـايا            هي هيئة عامة تدير ال      

وصكوك تسمح لألمانة يف إدارهتا واستثمارها لصاحل مشاريع تنموية وتعليميـة واجتماعيـة      
  .خلدمة اجملتمع ومؤسساته

  بيت الزكاة     
 كهيئة عامة ذات ميزانية مستقلة      ١٩٨٢لسنة  ) ٥(أنشئ بيت الزكاة بالقانون رقم        

 االعتبارية، حيث يقوم بتوزيع أموال الزكاة وصرفها يف أوجههـا الـشرعية             وهلا الشخصية 
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والقيام بأعمال الرب واخلري اليت دعا إليها الدين اإلسالمي احلنيف داخل الكويت وخارجهـا              
  .وهي أيضاً من املؤسسات الرائدة اليت تنفرد هبا دولة الكويت يف هذا اجملال

  اعية املؤسسة العامة للتأمينات االجتم    
 لتتـوىل تطبيـق نظـام التـأمني         ١٩٧٦لسنة  ) ٦١(أنشأت مبوجب القانون رقم       

االجتماعي والذي يشمل التأمني يف حاالت الشيخوخة والعجز واملرض وإصـابات العمـل        
والوفاة للعاملني املدنيني يف القطاع احلكومي واألهلي والنفطي واملشتغلني حلساهبم اخلـاص            

  .ومن يف حكمهم

  لعامة للبيئة اهليئة ا    
هيئة علمية رقابية استشارية هتتم بشؤون البيئة من حيث احلفاظ على املوارد الطبيعية               

ومكافحة التلوث البيئي وحفظ التنوع البيولوجي والتوازن احليوي وحتقيق التنمية املـستدامة            
ط يف والتخطيط املتكامل للمجتمع وهي تلزم اجلهات واألفراد بالتقيد مبا حتدده مـن ضـواب           

  .إطار اختصاصاهتا

  اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية    
 لتعمل على تقدمي خـدماهتا اإلنـسانية        ١٩٨٦لسنة  ) ٦٤(تأسست بالقانون رقم      

عن التدخل يف السياسية أو الصراعات      اً  للفقراء واحملتاجني يف العامل دون متييز أو تعصب بعيد        
دية والصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية     العرقية، حيث تشمل أنشطتها النواحي االقتصا     

  .باإلضافة إىل أعمال اإلغاثة

  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أرض الواقع  - سادساً 
تعكس املمارسات أفضل املؤشرات على مدى احترام والتزام الدولة حبقوق اإلنسان،          

القانون الـدويل اإلنـساين     ال سيما   ووذلك مبوجب املواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة        
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، فمن خالل نظرة عامة جلهود دولة الكويت هبذا الشأن جند              
التزاماً عاماً من قبل مجيع مؤسسات الدولة ومراعاة واضحة هلذه احلقـوق والعمـل علـى                

  :احترامها، وذلك على النحو اآليت

  دور القضاء   -١  
 من خالل خمتلف درجاته وعلى رأسها احملكمـة الدسـتورية دور            للقضاء الكوييت   

يف تعزيز واحترام حقوق اإلنسان، وذلك من خالل ما يصدره من أحكـام ومبـادئ                كبري
  .وأسس واضحة
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  :على سبيل املثال وبالنسبة ملراحل حياة اإلنسان، •

علـى  احلق يف ثبوت نسب الطفل ألبويه باإلقرار أو البينة دون االعتماد فقط    •
تقرير البصمة الوراثية، وحقه يف حسن اختيار االسم، ومراعاة مـصلحته يف            
تقرير حق احلضانة وصيانة أهليته بعدم حتليف القاصر اليمني عند شهادته أمام            

  .متتد معه مواعيد التقاضياً احملكمة وأن املرض يعترب عذر
   :أما بالنسبة حلقوق اإلنسان األساسية وحرياته العامة فقد قرر •

أن محاية امللكية اخلاصة من املقومات األساسية للمجتمع، حيـث تـصدى             •
الستيالء الدولة على احلقوق اخلاصة للمنفعة العامة وأقر التعويض العادل عنه،       

  ؛ونظم الوقف وأحكامه
يف إطار حق العمل قرر أن للعامل أن يثبت عالقته بالعمـل بكافـة طـرق                 •

ه إىل وزارة الشؤون االجتماعية والعمـل       مبستحقاتاً  اإلثبات، وأن تقدميه طلب   
ينتج نفس آثار الدعوى القضائية، وبني أن تقرير حق أو ميزة للعامل مبوجب             
الئحة العمل تكون أساس يف احتساب مكافأة هناية اخلدمة ولو كانت ختالف            
قانون العمل، كما أعطى احلق يف االعتراض على مـا يعـرض عليـه مـن       

 الطعن على القرار اإلداري الـذي يـضره         ورسوم، وكفل حقه يف    ضرائب
من يوم علمه اليقيين، وطبق عليه القوانني والقرارات مـن          اً  يوم) ٦٠(خالل  

تاريخ صدورها محاية له وأعطى احلق ملستحقي معاش املؤمن عليـه حـىت             
  ؛سنة) ٢٦( سن

للوفاء بدينه    حافظ على استمرار النشاط االقتصادي فقرر إعطاء املدين أجالً         •
  ؛مسؤولية املتبوع املالية يف مواجهة املضرور عن أعمال تابعهوأقر 

يف جمال احملافظة على راحة املواطن وصحته أقر الرقابة على احملالت العامـة              •
  ؛واملقلقة للراحة واملضرة بالصحة

املساواة أمام القضاء مبساواة املدعي بـاحملكوم عليـه يف اسـتئناف حكـم               •
 وأن تبىن األحكام اجلنائية على الـيقني        اً،ناردي) ٤٠(اليت ال تتجاوز     الغرامة

  ؛وليس الظن
املساواة أمام القانون حيث قرر أن املساواة بني املواطنني وعدم التمييز بينهم             •

للتوازن بني احلقوق واحلريات العامة، واملصلحة العامة اليت تقوم         اً  يعد انعكاس 
 أحكام االتفاقيات   عليها الشرعية الدستورية وأكد أنه على القاضي أن يطبق        
  ؛الدولية يف جمال حقوق اإلنسان كما يطبق القوانني الوطنية

نظم احلريات العامة ففي جمال حرية التعبري عن الرأي قرر أن الدستور كفـل              •
للقانون وأن اخلروج عن اآلداب يف جـرائم        اً  وسائل التعبري عن األفكار وفق    
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واطن له احلق يف حرية الفكر      يف ضوء القوانني، وأن امل    اً  النشر يقدر موضوعي  
وإبداء الرأي مبا يف ذلك حق النقد، وعاقب من ميـس بـسمعة الـشخص               
وكرامته ومنع الكراهية واالزدراء وأقر العقاب على خمالفة ذلك، وقد أكدت           
احملكمة الدستورية ذات احلكم حني أقرت بأن حرية الرأي مكفولة ولكـل            

كتابة أو غريمها وأن األصل الدستوري      إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول أو ال       
حرية النشر وإبداء الرأي وعدم املساس بالقيم، كما أكدت عدم دسـتورية            

  ؛بعض القوانني الواردة يف قانون االجتماعات العامة والتجمعات
كما أكد على حرية التنقل بضرورة إعالن أمر منع السفر خالل أسبوعني من              •

  ؛ر املنع ويسقط إذا مل يعلن يف امليعادصدوره إلتاحة فرصة التظلم من أم
بني أن احلصانة الربملانية هي حظر اختاذ أي إجراء من اإلجراءات اجلزائية ضد              •

عضو الربملان حىت يتمكن من تأدية وظيفته الربملانيـة يف التعـبري عـن أداء               
  ؛ومطالب ناخبيه

ويف حرية الشخص يف مسكنه بني ضوابط تلك احلرية ومنع ضبط وتفتـيش              •
الشخص أو مسكنه أو فحص األشياء أو الرسائل أو أجهزة احلواسيب اآللية            

  ؛اخلاصة به إال يف إطار القانون
يف جمال العقاب أقر االمتناع عن النطق بالعقاب بالنـسبة للجـرائم الـيت               •

تستوجب احلبس، كما قرر عدم املسؤولية اجلنائية يف حالة الضرورة ونفـى            
رية االختيار وأن النيابة العامة خصم عادل متثـل   املسؤولية إذا فقد اإلنسان ح    

الصاحل العام، وأكدت احملكمة الدستورية عدم دستورية بعض نصوص قانون          
  ؛اجلزاء املتعلقة بعقاب من أخفى متحصالت جرمية بعقوبة الفاعل األصلي

مل تغفل حمكمة التمييز عن حق املرأة بشكل عام، حيث أقرت حق املوظفـة               •
توىف زوجها، يف العالوة االجتماعية عن أوالدها سواء كـانوا          الكويتية اليت   

  ؛مولودين ألب كوييت أو أجبين
مل تغفل حمكمة التمييز عن حق اإلنسان بعد وفاته بل كرمته حيث أقرت بأن               •

كل من ثبت أنه من األسرى أو املفقودين أثناء الغزو العراقـي يعـد مـن                
  .ة على ذلكالشهداء، وقررت منح ذويه املميزات املترتب

  املقيمني بصورة غري قانونية  -٢  
شك أن الطفرة االقتصادية اليت شهدهتا دولة الكويت يف مطلع ستينيات القـرن              ال  

املاضي وما ترتب على ذلك من حتسن مستوى املعيشة، أدت إىل دخول الكثري من مـواطين                
  .دول املنطقة وغريهم إىل البالد بصورة غري مشروعة
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اً إقامة الكثري منهم بصورة غري قانونية إال أن دولة الكويت وانطالق          وبالرغم من أن      
من الدوافع اإلنسانية، أولتهم الرعاية الالزمة، وبذلت الكثري من اجلهود يف سـبيل معاجلـة               

  . أوضاعهم على الصعيد اإلنساين واألمين واالجتماعي والثقايف واالقتصادي
 شيوع مفهوم خاطئ وهو االعتقاد السائد ويرتكز اجلانب األساسي هلذا املوضوع يف  

لدى غالبيتهم بأن إخفاء جنسيتهم األصلية هو الطريق األفضل واألقصر للحـصول علـى              
اجلنسية الكويتية، وأن قيامه بتعديل وضعه غري القانوين بإبراز جواز سفره أو اإلفصاح عـن               

متع هبا وسقوط مطالبتـه     جنسيته احلقيقية سوف يترتب عليه احلرمان من االمتيازات اليت يت         
باجلنسية الكويتية األمر الذي أدى بالكثريين منهم إىل التمسك بوضعهم املخالف للقـانون             
على أمل احلصول على اجلنسية الكويتية، متجاهلني أن مسألة اجلنـسية ينظمهـا القـانون               

منيـة  والدستور وحتكمها شروط وقواعد وأسس وما تقتضيه املصلحة الوطنية من اعتبارات أ           
  . واجتماعية واقتصادية وثقافية

من اإلطار الشامل الذي اعتمدته دولة الكويت جاءت اخلطوات العمليـة           اً  وانطالق  
اليت هتدف إىل إجياد حل بصورة جذرية وهنائية يقوم على مبادئ ومرتكزات رئيسية من أمهها       

 هو الـركن األساسـي       أو ما قبله، وأن املعيار األمين      ١٩٦٥اعتماد التواجد يف البالد عام      
واألول يف مواجهة تلك املشكلة والتعامل معها وأن الوضع القانوين الصحيح للعمل واإلقامة             

ال ميكن جتاوزه بالنسبة جلميع املقيمني غري الكويتيني لتأكيـد احتـرام            اً  يف البالد ميثل أساس   
ة لن ختـرج عـن      القانون وسيادته، والتأكيد على أن اخلطوات التنفيذية حلل وحسم املشكل         

  .اإلطار القانوين
التنفيذيـة  (وقد قامت الدولة خبطوات تنفيذية يف إطار التعاون بني السلطات الثالثة              

   : املشكلة من خاللهبوضع حلول جدية من شأهنا معاجلة هذ) والتشريعية والقضائية
سبة مع  تشكيل جلنة تنفيذية لشؤون املقيمني بصورة غري قانونية، إلجياد احللول املنا           •

   ؛الختصاصها الوارد مبرسوم إنشائهااً مراعاة أبعادها وتبعاهتا وذلك تطبيق
تشكيل جلنة تسمى اللجنة العليا لتحقيق اجلنسية الكويتية على مـستوى الـوزراء       •

لدراسة وفحص كافة الطلبات املقدمة للحصول على اجلنسية الكويتية بالتجنيس،          
يمني بصورة غري قانونية اجلنسية الكويتية      وقد نتج عن ذلك منح عدد كبري من املق        

  . للضوابط واملعايري املعتمدة باإلضافة إىل أبنائهم القصراً وفق
ويف هذا اخلصوص جتدر اإلشارة إىل أن دولة الكويت اهتمت بتعليم أبناء املقـيمني                

لكويتيني بصورة غري قانونية العاملني يف وزارات الدولة يف مدارس التعليم العام شأهنم شأن ا             
وهلم ذات احلقوق والواجبات على حساب الدولة، كما أنشئ صندوق خريي لدعم التعليم             

 حتت إشراف وزارة التربية واألمانة العامة لألوقاف واللجنة التنفيذية لـشؤون            ٢٠٠٣عام  
املقيمني بصورة غري قانونية ألبناء العاملني يف القطاعات األخرى، حيث بلغ عـدد هـؤالء               
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مليـون دوالر   ) ١٥(طالب بتكلفة إمجالية مقدراها     ) ٢٠ ٠٩٦ (٢٠٠٨/٢٠٠٩م  الطلبة عا 
أمريكي، ويف شأن الرعاية الصحية مت إنشاء صندوق خريي ألبناء احملتاجني مـن املقـيمني               

      ألـف فـرد بتكلفـة إمجاليـة قـدرها        ) ٦٠(بصورة غري قانونية استفاد منها ما يزيد عن         
  . دوالر أمريكي) ٦ ٣٢٠ ٠٠٠(

من منطلق إنساين تقوم الدولة بالسماح للكثري منهم بالسفر للخارج وذلك للعالج            و  
   .أو الدراسة أو ألداء املناسك الدينية

  العمالة املتعاقدة   -٣  
من املبادئ اليت كفلها الدستور يف شأن حرية اختيار العمل وتنظيم العالقـة             اً  انطالق  

باالتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها دولـة       اً  زامالعمالية على أساس العدالة االجتماعية والت     
اتفاقية، مت اختـاذ تـدابري تـشريعية        ) ١٨(الكويت يف جمال العمل والبالغ عددها أكثر من         

تستهدف تقنني احلد األدىن من احلقوق العمالية وتأمني ظروف عمل حتظر إساءة اسـتغالل              
ة وذلك من خالل إصدار قانون بـشأن        العمال وتكفل هلم اشتراطات السالمة املهنية الالزم      

العمل يف القطاع األهلي وعدد كبري من القرارات التنظيمية لكافة جوانب العمل بـدء مـن        
اً استقدام العمال وتشغيلهم وانتهاًء باختاذ إجراءات تسوية منازعاهتم مع أصحاب العمل ضمان   

  . جمال محاية العمالللحصول على مستحقاهتم العمالية، وهناك الكثري من القرارات يف

  جهود الدولة بالنسبة للعمالة املتعاقدة     
أصدرت الدولة عدة قوانني وقرارات هبذا الشأن واليت عاجلت من خالهلـا بعـض                

اخلالفات القائمة بشأن تنفيذ العقود املربمة بني العمال وأصحاب العمل اليت ترتب على أثرها              
  :تقدمي بعض الضمانات على النحو التايل

 م، القواعد األساسية الدقيقة لتنظـيم   ١٩٦٤لسنة  ) ٣٨(ضمن قانون العمل رقم     ت •
أوجه وعالقات العمل داخل الدولة وكذلك حتديد املعايري والنظم املتعلقة بالعمالة           

   ؛بالقانون املشار إليه على النحو املوضح تفصيالً
عمالـة  بشأن تنظيم عمل مكاتب استقدام ال) ٤٠/٩٢(صدور مرسوم بقانون رقم      •

املرتلية، وعليه مت إنشاء إدارة تابعة لوزارة الداخلية ختتص مبتابعة تنفيذ هذا القانون             
ت الذي نظم عمل مكاتب استقدام العمالة املرتلية والتفتيش عليها وحترير املخالفا          

  ؛يف حال وقوعها على هذه املكاتب
ل وصاحب العمل   إعداد عقد عمل ثالثي األطراف خاص بالعمالة املرتلية بني العام          •

ومكتب االستقدام، يتضمن حتديد حد أدىن ألجر العامل وساعات العمل وأحقية           
العامل يف اإلجازات السنوية وتوفري كافة متطلبات املعيشة من مـسكن ومأكـل             

   ؛ورعاية طبية دون مقابل
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وجوب تضمني عقود املشاريع حد أدىن لألجور مع حتمل صاحب العمل نفقات             •
   ؛قتضيات معيشته من مسكن ومأكل وتأمني صحي وانتقالإقامة العامل وم

مراجعة احلد األدىن ألجور العمالة كل مخس سنوات كما حيظر علـى صـاحب               •
العمل حجز وثائق سفر العمال والسماح هلم باالنتقال من صاحب العمـل دون             
   ؛موافقته إىل آخر بعد مضي ثالث سنوات على خدمته لدى صاحب العمل األول

كز إليواء العمالة الوافدة تقدم فيه كافة اخلدمات املعيشية هلم حلني تسوية            إنشاء مر  •
مركـز   أوضاعهم أو إعادهتم إىل بلداهنم، وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن           

اإليواء قد قام مبساعدة العديد من العمالة املرتلية الذين ال يـستطيعون املغـادرة               
 على تسوية أوضاعهم مـع أربـاب        ألسباب مادية، وذلك من خالل مساعدهتم     

أعماهلم وتسهيل مغادرهتم من خالل توفري تذاكر سفرهم على نفقة دولة الكويت            
بالتنسيق مع حكومات دوهلم ولقد مت وضع خط ساخن لتلقي شكاوى العمـال             
املتعلقة حبقوقهم وإحالتها إىل جهة االختصاص، كما مت اختاذ خطوات حنو إنـشاء        

بإدارات العمل التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيـة والعمـل         دوائر عمالية قضائية    
   ؛لتسهيل الفصل يف املنازعات

شاركت دولة الكويت يف ورشة عمل مت عقدها بالتعاون مع مكتب بعثة املنظمـة    •
 حول تعزيـز    ٢٠٠٩لعام  فرباير  /شباطالدولية للهجرة يف دولة الكويت يف شهر        

 ومبشاركة ممثلني عن احلكومة واجملتمع املدين       إدارة العمالة الوافدة يف دولة الكويت     
   ؛وامللحقني العماليني يف الدول املرسلة للعمالة

 عقد ورشة عمل هي األوىل مـن نوعهـا يف دولـة             ٢٠٠٩كما مت يف هناية عام       •
الكويت، لتدريب فريق مدربني يف جمال تنظيم العمالة الوافدة ومبشاركة ممثلني عن            

داخلية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ومنظمـات       وزارة اخلارجية، وزارة ال   
  ؛اجملتمع املدين يف دولة الكويت

مليون نسمة منهم مليون    ) ٣,٤(شارة بأن عدد سكان دولة الكويت بلغ        إلوجتدر ا  •
نسمة من املواطنني أما البقية فهم من العمالة األجنبيـة الـيت تنتمـي إىل أكثـر                 

اوى العمالية نسبة ضئيلة من إمجايل عدد       دولة وتشكل القضايا والشك   ) ١٨٠( من
قـضية، وقـد    ) ٩ ٧٦٣ (٢٠٠٩العمالة، حيث بلغت الشكاوى والقضايا لعام       

قـضية إىل القـضاء،     ) ٣ ١٩٩(قضية، كما مت إحالـة      ) ١ ٢٩٧(تسوية   متت
  .زالت قيد البحث املتبقي منها فقد مت حفظه لتنازل الشاكي أو أهنا ال أما

   النقابات واالحتادات  -٤  
من الدسـتور مبـدأ   ) ٤٣(تتميز دولة الكويت بنظام دميقراطي حيث كفلت املادة          

حرية تكوين النقابات على أسس وطنية بوسائل سلمية وحتظر إجبـار أي شـخص علـى                
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االنضمام إليها، األمر الذي ينسجم مع االتفاقية الدولية بشأن احلقوق واحلريات النقابية واليت             
ت إليها، وقد بلغ عـدد احتـادات أربـاب األعمـال حـىت              سبق أن انضمت دولة الكوي    

نقابة واحتاد يف القطاعني العام     ) ٥٨( وعدد النقابات واالحتادات املشهرة      اً،احتاد) ٤٠( تارخيه
  .واخلاص، كما تتمتع النقابات بشخصية اعتبارية مستقلة

  مؤسسات اجملتمع املدين  -٥  
ع املدين بالشراكة االجتماعية يف مجيع      من دولة الكويت بدور مؤسسات اجملتم     اً  إميان  

الفعاليات واليت من شأهنا تعزيز واحترام حريات التعبري والرأي ونشر الثقافة والوعي وحقوق             
 بشأن األندية ومجعيـات   ١٩٦٢لسنة  ) ٢٤(املواطنة والترابط االجتماعي صدر القانون رقم       

 يف تعزيز حقوق اإلنـسان وتوعيـة        النفع العام مما يؤكد إميان الدولة بأمهية هذه اجلمعيات        
) ١٤٠ (٢٠٠٩أكتـوبر   /تـشرين األول  اجملتمع، ويبلغ عدد اجلمعيات املشهرة حىت هنايـة         

نفع عام هلا شخصية اعتبارية مستقلة وذات أهداف متنوعة، وميكن تقـسيمها علـى               مجعية
  :التايل النحو

  ؛مجعية) ١٨(مجعيات مهنية وعددها  •
  ؛مجعيات) ٥(مجعيات تعىن باملرأة وعددها  •
  ؛مجعيات) ٨(مجعيات تعىن بذوي االحتياجات اخلاصة وعددها  •
  ؛مجعيات) ١٠(مجعيات خريية وعددها  •
  ؛مربة) ٦٧(ات خريية ألهداف حمددة وعددها رمرب •
  ؛مجعية) ٢٩(مجعيات اجتماعية ثقافية وعددها  •
  .مجعيات) ٣(مجعيات فنية وعددها  •

جلمعيات خالل السنة املالية األخـرية      وبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك ا         
مليون دوالر أمريكي وهذا املبلغ يشمل الدعم السنوي هلـا ملـشاركاهتا يف             ) ١٧(أكثر من   

   .املؤمترات وامللتقيات اإلقليمية والدولية

  حرية الرأي  -٦  
الرأي مبقتـضى    كفل الدستور حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية الفكر وإبداء          
هذا هو األصل واحلظر استثناءاً من هذا األصل إذا كان هذا النشر  وجعل) ٣٧ و٣٦(املادتني  

 شأنه املساس باآلداب العامة أو الكرامة أو حريات األشخاص، وقـد صـدر القـانون               من
، ١٩٦١ لسنة )٣(القانون   عن  والنشر وذلك بدالً   بشأن املطبوعات  ٢٠٠٦لسنة  ) ٣( رقم

األسـبوعية   و اب أمام إصدار العديد من الصحف اليوميـة       حيث فتح هذا القانون اجلديد الب     
إضافة إىل القنوات الفضائية وذلك وفق شروط باإلمكان توافرها لدى األفراد، حيث حتتـل              
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لتقرير منظمة مراسلون اً يف جمال احلرية الصحافية وذلك وفق  اً  دولة الكويت املرتبة األوىل عربي    
  .٢٠٠٩بال حدود لعام 

  ديان واملعتقداتحرية األ  -٧  
دين الدولة اإلسالم والـشريعة     "نص دستور دولة الكويت يف املادة الثانية على أن            

كما نصت  ". اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، والقوانني تصدر مطابقة للشريعة اإلسالمية        
 حرية االعتقاد مطلقة وحتمي الدولة حرية القيام بـشعائر األديـان    "منه على أن    ) ٣٥(املادة  

  ".طبقاً للعادات املرعية على أن ال خيل ذلك بالنظام العام أو ينايف اآلداب
ومن هذا املنطلق فقد مسحت الدولة ألتباع الديانات السماوية بكافة طوائفها، حرية              

ـ                اً ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء دور العبادة اخلاصة هبم دون تعرض أو تضييق وذلـك وفق
   .للنظام العام

من الدولة يف نشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف من خالل احلوار البنـاء مـع       اًوإميان  
  .خمتلف األديان السماوية، مت إنشاء املركز العاملي للوسطية

  املرأة  -٨  
لقد أولت دولة الكويت املرأة االهتمام والرعاية، ومنحتها حقوق أكثر مما هو ملقى               

راً لدورها الفعال يف صيانة اجملتمع واستقراره       على عاتقها من واجبات والتزامات وذلك تقدي      
ويف الوقت نفسه تتمتع املرأة حبقوق تعادل حقوق الرجال يف كثري من نواحي احليـاة دون                
متييز بينهما وبشكل خاص يف شؤون احلريات واحلقوق املدنية والسياسية والنقابية واحلق يف             

  .ري وتأسيس مجعيات النفع العامالتعليم والرعاية الصحية وحق امللكية وحرية التعب
فاملرأة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وأهلية كاملة، سواء بسواء مع الرجـل دون               

الناس سواسية يف   "من الدستور اليت تنص على أن       ) ٢٩(متييز وذلك تأكيداً ملا جاء يف املادة        
مـن خـالل   ، ولقد جسدت هذه احلقـوق  "الكرامة اإلنسانية وهم متساوون لدى القانون 

  :املمارسات الفعلية من قبل مؤسسات الدولة املختلفة على سبيل املثال ال احلصر
رسال أول بعثة من الطالبات إىل مجهورية مصر العربية للدراسة فيها وذلـك يف              إ •

  ؛١٩٥٦ عام
أعطى املشرع للمرأة احلق مبباشرة حقوقها السياسية وذلـك مبوجـب القـانون              •

نتخاب أعضاء جملس األمة حيث متت مشاركتها        بشأن ا  ١٩٦٢لسنة  ) ٣٥( رقم
 فـازت أربـع     ٢٠٠٩، ويف عـام     ٢٠٠٥يف العملية االنتخابية ألول مرة عـام        

مرشحات يف االنتخابات الربملانية إضافة لتوليها حقائب وزارية وتعيني بعـضهن           
  ؛أعضاء يف اجمللس البلدي وهو أحد اجملالس النيابية يف الدولة
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ة يف الدولة كوكيلة وزارة وسفرية والعديد من الوظائف         تقلدت عدة مناصب قيادي    •
يف مجيع اجملاالت منها العمل يف السلك الدبلوماسي وبعض الوظائف العـسكرية            
والوظائف املعاونة للقضاء ومدعي عام وحمام دولة إضـافة للمجـال األكـادميي            

  ؛واإلعالمي واالقتصادي والتجاري والعمل االجتماعي
 بشأن العمل يف القطاع األهلي على ١٩٦٤لسنة ) ٣٨( رقم تسري أحكام القانون •

أم أنثى فلم ينتقص املشرع من حقوق العاملة بسبب جنسها بل وفر            اً  العامل ذكر 
هلا محاية وضمانات وحقوق مل متنح للعامل الذكر ومنها على سبيل املثال حظـر              

ة هنايـة خدمـة     أو يف الصناعات اخلطرة والضارة واستحقاقها ملكافأ        تشغيلها ليالً 
  ؛كاملة عند تركها العمل مبحض إرادهتا خالل ستة أشهر من زواجها

) ٣٨( بتعديل أحكام القانون رقم   ٢٠٠٧لسنة  ) ٥٢(أصدرت الدولة القانون رقم      •
  بشأن العمل يف القطاع األهلي حيث مت مبوجبـه تعـديل املـادتني              ١٩٦٤لسنة  

وحظـر     املـرأة لـيالً    وذلك هبدف زيادة الضمانات يف شأن تشغيل      ) ٢٤-٢٣(
يف تلك املواد قبل    اً  تشغيلها يف املهن والصناعات وذلك باملقارنة مع ما كان مقرر         

املعدلة أوجب املشرع على صـاحب العمـل تـأمني          ) ٢٣(تعديلها، ففي املادة    
املعدلة حظـر   ) ٢٤(املواصالت وتوفري األمن للمرأة أثناء عملها الليلي ويف املادة          

أة يف املهن الضارة باألخالق واملنافية لآلداب العامة واليت تقـوم     املشرع تشغيل املر  
على استغالل أنوثتها كما حظر تشغيلها يف اجملاالت اليت تقدم خدماهتا للرجـال             

يف توفري احلماية والضمانات للمرأة من عدم انتهاك حقوقهـا قـرر           اً  فقط، وإمعان 
صـفة الـضبطية    ) ٢٤-٢٣( املختصني يف تطبيق املـادتني       املشرع منح املوظفني  

القضائية وهلم حق االستعانة بالقوة األمنية ويف هذا اخلصوص جتدر اإلشـارة إىل             
تشرين ألف حىت هناية     )٧٣ ٧٤٣( حجم قوة عمل املرأة يف القطاع األهلي تقريباً       

  ؛٢٠٠٩أكتوبر /األول
 املرأة صادقت دولة الكويت على االتفاقية املتعلقة مبناهضة كافة أشكال التمييز ضد    •

)CEDAW ( ؛١٩٩٤سنة  
  :يف توفري الرعاية االجتماعية للمرأة من خالل اآليتاً بالغاً تويل الدولة اهتمام •

تقدمي املساعدة االجتماعية للعاجزات عن العمل أو من تعذر حصوهلن عليـه             •
وكذلك من كان دخلها ال يفي ملواجهة أعباء املعيـشة الكرميـة والفئـات              

مل شرحية كبرية من النساء كاملطلقات واألرامـل        املستحقة للمساعدات تش  
وغري املتزوجات باإلضافة ألبناء الكويتية املتزوجة من غري كوييت إذا كانـت            

  ؛هي املعيلة هلم
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تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للمرأة هبدف صقل مواهبها وتنمية قدراهتا            •
ـ             شجيعها لتمكينها من االعتماد على نفسها يف تأمني مصدر عيشها ويـتم ت

  ؛ذلك على
تقدمي املشورة االجتماعية والنفسية هلا من قبل اختـصاصيني ملـساعدهتا يف             •

التغلب على مشكالهتا األسرية واالجتماعيـة ألن االسـتقرار االجتمـاعي           
  ؛والنفسي هو املنطلق لتنمية الفرد واجملتمع

رأة أفرد قانون املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عدة مميزات خاصة بـامل           •
اً العاملة من حيث اخلدمة والسن، وتقليص هذه املدة ما إذا كانت ترعى زوج            

) منحة زواج(تقدم املؤسسة لإلناث يف حالة وفاة الوالد أيضاً  واً،معاقاً أو ولد 
للمسامهة يف مصاريف الزواج، كما لألرملة احلق يف اجلمع بني مرتبها وبني            

  ؛انصيبها من راتب الزوج وغريها من املزاي
 ختصص املؤسسة العامة للرعاية السكنية مساكن حكومية للفئات من النساء           •

) املطلقات واألرامل املتزوجات من غري كوييت وغري املتزوجة من املواطنات         (
كما تعطي املؤسسة املرأة املعاقة أو األسرة اليت لـديها معـاق األولويـة يف               

  .السكنية الرعاية

  الطفولة  -٩  
من مبادئهـا الدسـتورية     اً   على توفري الرعاية للطفل انطالق     حرصت دولة الكويت    

انضمت إليها دولة الكويت،     و والتزاماهتا الدولية الواردة يف املواثيق واملعاهدات اليت صادقت       
  :ومن أبرزها

  ؛بشأن احلد األدىن لسن التشغيل) ١٣٨(اتفاقية  •
   ؛غالهلماخلاصة باحلد من أسوأ أشكال عمل األطفال واست) ١٨٢(اتفاقية  •
  .االتفاقية اخلاصة حبقوق الطفل والربوتوكوالن االختياريان امللحقان هبا •

وقد مت اختاذ التدابري الالزمة لوقاية الـنشء مـن االسـتغالل أو اإليـذاء البـدين              
اجلسماين والروحي وتقدمي املعونة والعناية الصحية من األمراض واألوبئة وضـمان حـق             أو

   :لتلك املبادئ اختذت اآليتاً ميته وجمانيته، وتنفيذالتعليم، والنص على إلزا
الرعاية الصحية األولية، الوقائية والعالجية للطفل هبدف خفض معدالت الوفيات           •

  .وغرس السلوك الصحي اإلجيايب
وقاية الطفل من اإلمهال أو تعرضه لالحنراف أو االعتداء على حريته أو بدنه وذلك               •

 شديد العقوبة على مرتكبيها، وجاءت تلك التدابري      من خالل جترمي تلك األفعال وت     
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 وقانون األحـداث    ١٩٦٠لسنة  ) ١٦(بعدد من نصوص مواد قانون اجلزاء رقم        
 تـشرين  يف) وزارة الـصحة  (، كما صدر قـرار وزاري       ١٩٨٣لسنة  ) ٣( رقم
 بإلزام مجيع األطباء باإلبالغ عن حاالت اإلساءة اجلـسدية          ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  ؛وجدت لنفسية، وإنشاء جلان يف املناطق الصحية لرصدها وملتابعتها إنواجلنسية وا
العناية بأموال القاصر من خالل إنشاء اهليئة العامة لـشؤون القـصر بالقـانون               •

 اليت تعترب املمثل القانوين للقاصر واملسئولة عن إدارة أمواله    ١٩٨٣لسنة  ) ٦٧( رقم
 ومتتد رعايـة    اً،عام) ٢١(لسن القانونية   واحملافظة عليها واملطالبة هبا حىت بلوغه ا      

  ؛اهليئة حلاالت إنسانية أخرى
حظر مشاركة األطفال يف مسابقة اهلجن وإلـزام أصـحاب هـذه الـسباقات               •

   ؛على ظهور اهلجن) آيلرجل ( الروبوت بأجهزة عن ذلك ةباالستعاض
لطفل ومن  إنشاء مؤسسات تقدم اخلدمات الثقافية والترفيهية والتروحيية واإليوائية ل         •

أبرزها إدارة املرأة والطفولة، وما يتبعها من حدائق األطفال ودور حضانة خاصـة             
ملن هم دون سن مرحلة رياض األطفال وإدارة احلضانة العائلية وما يتبعها من دار              

   ؛للطفولة وإدارة رعاية األحداث
ـ             • الل االهتمام باألطفال جمهويل الوالدين ومن يف حكمهم من األيتام وذلك من خ

الستقرارهم النفسي واالجتمـاعي    اً  تشجيع احتضاهنم من قبل أسر طبيعية ضمان      
لـسنة  ) ٨٢(واندماجهم يف اجملتمع، ويف هذا الشأن صدر املرسوم بقانون رقـم            

 بشأن احلضانة العائلية باإلضافة إىل منح األسر احلاضنة مساعدات ماليـة            ١٩٧٧
وادخار مبالغ مالية بـصفة شـهرية       لتمكينها من تلبية احتياجات الطفل احملتضن،       

  ؛لصاحل هؤالء األطفال لتعينهم على مواجهة أعباء احلياة عند استقالهلم
إنشاء جملس أعلى لشؤون األسرة يهدف إىل تقوية روابـط األسـرة وتكافلـها               •

حيقق األمن واالستقرار اجلماعي باعتبارها النواة األساسية لنشأة الطفل ويف كل            مبا
 األسرة مبا يف ذلك إنشاء احلضانات العامة يف مواقع عمل املـرأة             ما يتعلق بشؤون  

  .والربامج الوقائية حلماية األطفال من التعرض لشىت أنواع االحنراف
كذلك أكد التقرير الصحي ملسودة برنامج التعاون بني الكويت واليونيسيف اخلاصة             

  :على احلقائق اآلتية) ٢٠٠٩ -٢٠٠٧(بالطفل لألعوام 
يف األلـف يف عـام      ) ١٢٨(دل وفيات األطفال دون سن اخلامسة من        تراجع مع  •

  ؛٢٠٠٥فقط يف األلف يف عام ) ٨( إىل ١٩٦٠
ضئيلة ال تتجاوز مخس وفيات     ) أثناء أو بسبب الوالدة   (أن نسبة وفيات األمهات      •

من حاالت احلمل حتت إشـراف      ) يف املائة  ٩٥(يف السنة كما تتم الوالدة لنحو       
  ؛طيب فريق
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من أطفال الكويـت وبكـل      ) يف املائة  ٩٨,٧(طفال بلغ معدل تغطيته     تطعيم األ  •
  .التطعيمات أنواع

هذا وقد سبق أن أشادت مسئولة الطفل يف منظمة الصحة العاملية الدكتورة سوزان               
الرعاية الصحية للطفل السليم يف الكويت      "كامل فرهود يف ضوء زيارهتا لدولة الكويت إىل         

ني دول اإلقليم وذلك من خالل الربامج الوقائية والتوعويـة الـيت             به ب  ىحتذُياً  تعد منوذج 
أن معـدل   "وأضـافت   " تقدمها إضافة إىل رعايتها للطفل من الناحية النفسية واالجتماعية        

" ألـف طفـل   ) ١٢(وفيات األطفال يف الكويت هو األدىن يف املنطقة وهي حالة وفاة لكل             
عن قيام األهل بزيارة طبيب األطفال من أجل        أشادت بعيادة الطفل السليم وهي عبارة        كما

الفحص بشكل دوري بالرغم من عدم وجود أمراض لديه هبدف الكشف عن أي أمـراض               
  . بشكل مبكر إن وجدت

كما أشادت بإجراءات الفحص الطيب الشامل وإعطاء اللقاحات واحلصول علـى              
اؤالت األهل يف كـل    التوجيهات واإلرشادات حول تربية الطفل وسلوكه واإلجابة على تس        

ما يتعلق بصحة الطفل النفسية واجلسدية، وذكرت أهنا أعجبت بنظـام احلاسـب اآليل يف               
وحدات الرعاية الصحية األساسية يف الكويت واليت تسهم يف تسهيل تـسجيل املعلومـات              

  .حول أطفال الكويت بشكل سريع ودقيق

  ذوي اإلعاقة ورعاية املسنني  -١٠  
من ذلـك   اً  وجه الرعاية والعناية لذوي اإلعاقة واملسنني، وانطالق      تقدم الدولة كافة أ     

  :قامت الدولة مبا يأيت

  ذوي اإلعاقة    
بتوفري مجيع أنواع الرعاية    اً  خاصاً  أولت الدولة هذه الشرحية من أبناء اجملتمع اهتمام        •

يف اً  هلم، حيث قامت بتوفري كل أسباب احلياة الكرمية هلم ومل جتعل اإلعاقة سـبب             
ماهنم من حقوقهم كاحلق يف التعليم والتأهيل والتدريب والتشغيل، فأصـدرت           حر
، كما مت إنـشاء عـدة إدارات لرعايتـهم          ١٩٩٦لسنة  ) ٤٩(رقم  اً  خاصاً  قانون
رتقاء مبستواهم واحلد من آثار اإلعاقة ومتكينهم من ممارسة حقهم واندماجهم           الوا

   ؛يف اجملتمع
الذي يقدم خدماته لكافة الفئـات العمريـة،        مت تشكيل اجمللس األعلى للمعاقني و      •

 اللجنة الطبية والتعليمية واملساعدات     :ويوجد يف اجمللس جلان خمتلفة متخصصة منها      
والقانونية واألجهزة والتعويضية والدراسات وغريها، واليت تضم متخصصني مـن          

إلعاقة خمتلف جهات الدولة، ويصدر اجمللس هوية إثبات اإلعاقة لألفراد تفيد بنوع ا
واليت متكن حاملها االستفادة من مواد القانون واعتمادها لدى اجلهات احلكوميـة            
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وغري احلكومية، كذلك تسمح هلم باالستفادة من اخلدمات والتـسهيالت الـيت            
  ؛توفرها اجلهات احلكومية واألهلية

ـ             •  اًيقوم اجمللس بسداد الرسوم لدعم الدارسني منهم يف املدارس األهلية اخلاصة وفق
لشروط الدعم التعليمي املمنوح من اجمللس إذا مل يتوفر االختصاص املطلـوب يف             
مدارس وزارة التربية، كما تعفيهم الدولة من الرسوم اجلمركيـة علـى املـواد              

مـن القـانون    ) ١٢(مع نص املـادة     اً  واألجهزة الطبية اخلاصة هبم، وذلك متاشي     
 تنص علـى إعفـاء األدوات       ، بشأن رعاية املعاقني واليت    ١٩٩٦لسنة  ) ٤٩( رقم

  ؛واألجهزة التأهيلية والتعويضية الالزمة هلم من الرسوم والضرائب
يقوم اجمللس األعلى بالتنسيق مع جهات أخرى خلدمة ذوي اإلعاقة، فهناك تنسيق             •

بني اجمللس األعلى وديوان اخلدمة املدنية فيما يتعلق بتشغيلهم مـع وزارة التربيـة              
بعة على مدارسهم وفصوهلم من قبل متخصصني، كمـا يـتم           لتنفيذ الرقابة واملتا  

التنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة أوضاعهم املرورية وتنفيذ القـوانني والقواعـد    
  ؛املتعلقة هبم حيث تصرف هلم لوحات مرورية خاصة

الـذين تتجـاوز أعمـارهم      ) راتب إعاقة (راتب لذوي اإلعاقة     يقوم اجمللس بصرف   •
مليون دوالر أمريكـي، كمـا      ) ٢٠( املبالغ املصروفة هلم     سنة وبلغت قيمة   )١٨(

لقانون املساعدات  اً  سنة إعانة اجتماعية وفق   ) ١٨(يتقاضى من تقل أعمارهم عن      
اً  حيث بلغت قيمة املساعدات املصروفة هلم سـنوي        ١٩٧٨لسنة  ) ٢٢(العامة رقم   

  ؛٢٠٠٨/٢٠٠٩مليون دوالر أمريكي لعام ) ٥٦(
اخلـدمات التعليميـة     رس خاصة لذوي اإلعاقة لتقدمي    اهتمت الدولة بإنشاء مدا    •

 واليت منـها  ) ٨(والتأهيلية هلم وقامت بإنشاء مجعيات وأندية خاصة يبلغ عددها          
النادي الرياضي للمعاقني، وتعمل هذه املؤسسات على تطوير مهاراهتم ودجمهـم           

   ؛اجملتمع يف
ك لألسرة اليت يكون    منحت الدولة األولوية للرعاية السكنية لذوي اإلعاقة وكذل        •

  .أحد أفرادها معاقاً

  رعاية املسنني    
حرصت دولة الكويت على توفري الرعاية االجتماعية اخلاصة والكاملة للمـسنني،             

 اخلاص برعاية املسنني العديد من      ٢٠٠٧لسنة  ) ١١(حيث أفرد املشرع الكوييت القانون رقم       
   :ومنها فري أفضل أوجه الرعاية واحلماية هلماملبادئ االجتماعية واألطر التنظيمية الكفيلة بتو

  ؛ تقدم كافة اخلدمات وعلى مدار الساعة:الرعاية اإليوائية •
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 وتشمل اجلوانب   اً،يف اخلدمات اليت تقدمها الدولة جمان     اً   تعترب منوذج  :الرعاية املرتلية  •
الصحية واألجهزة واإلعانات املالية، وللتأكيد على الترابط األسرى واالجتمـاعي          

وسط أسرته حبيث مت توفري العناية لـه يف منازلـه، ففـي              فقد جعل املسن يعيش   
حالة والرعايـة   ) ٢ ٥١٦( كان عدد من مت تقدمي الرعاية املرتلية هلم          ٢٠٠٩ عام

  ؛حالة) ٣٥( اإليوائية
 عبارة عن قسم جمهز بأحـدث اإلمكانيـات يقـدم اخلـدمات       :الرعاية النهارية  •

  ؛واالجتماعية النفسية
 نظام متابعة للحاالت الـيت مت تركهـا للمؤسـسات هبـدف             : الالحقة الرعاية •

  ؛واإلرشاد النصح
 تعىن باملسن وجعله حتت مظلة الرعاية القانونية الوجوبيـة الـيت            :الرعاية القانونية  •

تكفلها التشريعات وتشمل حالة العجز وردع السلوك املنحرف جتـاه املـسنني،            
عيني شخص مكلف لرعاية املسن من       على ت  ٢٠٠٧لسنة  ) ١١(ونص القانون رقم    

بني أفراد أسرته أو أقاربه مع صرف مكافأة مالية له كما نص املشرع على عقوبة               
  .يف حال ثبوت إمهال املكلف بتقدمي الرعاية

  الرعاية الصحية  -١١  
التزمت دوله الكويت بالرعاية الصحية اجملانية كحق من حقوق اإلنسان كما نـص              

مراكز (، وعلى مجيع مراحل الرعاية الصحية       )١٥،  ١١،  ١٠( املواد   عليها الدستور الكوييت  
، حيث )٣٢(املراكز الطبية املتخصصة ) ٦(، املستشفيات العامة )٨٧ (ةوليألالرعاية الصحية ا

املساواة بني مجيع األفراد من حيث إمكانية الوصول إىل اخلدمة           و توفر املظلة الصحية العدالة   
والتعامل مـع   ) األهلي و القطاع احلكومي (على الرعاية الصحية    الصحية وإمكانية احلصول    

مواطنني، مقيمني، كبـار الـسن، األطفـال وذوي    (األولوية الصحية جلميع شرائح اجملتمع   
  )....، االحتياجات اخلاصة، املرأة، الشباب والعمال

) ٩٦٢,٢(على صعيد التمويل فقد قامت الدولة بتخصيص موارد من امليزانية العامة              -١
من إمجـايل   ) يف املائة  ٥,٢(، وهو ما يعادل     ٢٠٠٨/٢٠٠٩مليون دينار كوييت من ميزانيه      
  .ميزانيه الدولة للرعايا الصحية

 األطباء  : كوادر مؤهلة موزعة كالتايل    ٢٠٠٨ عام   حىت يعمل يف املؤسسات الصحية     -٢
، )٩ ٨٥٨(ية  ، اهليئة التمريض  )٧١٦(، الصيادلة   )٧٤٢( ، أطباء أسنان  )٤ ٣٥٢(البشريون  

، الوظائف  )٨ ٤٠٣(، اإلداريون   )٢ ١٠٥(الفنيون غري الطبيني     ،)٦ ٦٠٠(الفنيون الطبيون   
، نسبة العمالـة الوطنيـة      )٣٣ ٩٩٠(، إمجايل القوى العاملة     )١ ٢١٤(املعاونة واملساعدة   

  ). يف املائة ٤٩,٤(
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تقدمـة فمنـذ    تتماثل مؤشرات التغطية باخلدمات الصحية مع مثيالهتا يف الدول امل           -٣
احلـصبة، االلتـهاب    : للتطعيمـات التاليـة   ) يف املائة  ٩٩( تبلغ نسبه التغطية     ٢٠٠٦ عام

، بينما تبلغ نسبه اكتشاف حاالت الدرن باستخدام        )DTP(وبالتطعيم الثالثي   ) ب( الكبدي
  ).يف املائة ٩٥(نظام املراقبة املباشر 

ـ أما فيما يتعلق باملؤشرات الصحية فقد تطورت اجي         -٤  ٢٠٠٨ لتـصبح يف عـام    اً  ابي
، معـدل الوفيـات     )١٧,٣( معدل املواليد اخلـام      :ألف مولود حي كالتايل   ) ١٠٠( لكل
  ).١٥,٦(، معدل الزيادة الطبيعية )١,٧( اخلام
ـ         و قائي و حرص الدولة على توفري غطاء      -٥  ةعالجي ريادي يف التعامـل مـع األوبئ

خلنازير وغـريه حيـث وفـرت العقـاقري     املستجدة مثل سارس، أنفلونزا الطيور، أنفلونزا ا   
  . حلماية صحة اجملتمع واألمصال الالزمة ضمن خطه طوارئ صحية مت إعدادها

  احلق يف التعليم  -١٢  
  :اهتمت دولة الكويت باحلق يف التعليم بشكل كبري ويتضح ذلك من خالل اآليت  

 اجلامعة،   يف مجيع مراحله من رياض األطفال حىت       ١٩٦٥أن التعليم جماين منذ عام       •
وإلزامي يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، ووفق تقرير األمم املتحدة اإلمنائي للتنمية     

  ؛اً احتلت دولة الكويت املركز األول عربي٢٠٠٩اإلنسانية 
   ؛من ميزانية الدولة) يف املائة ١٤(، ٢٠٠٨بلغت نسبة مصروفات التعليم للعام  •
 ٣,٥(،  ٢٠٠٩ بلغت نسبة األميـة عـام        جنحت دولة الكويت يف حمو األمية حىت       •

   ؛)املائة يف
بالنسبة لتعليم ذوي اإلعاقة، قامت الدولة بتوفري كافة اخلدمات التعليمية مع دمج             •

  ؛بعض احلاالت يف التعليم العام أو عن طريق إنشاء مدارس خاصة هبم
أتاحت الدولة حق التعليم لكل من يعيش على أراضيها، حيث مسحـت بافتتـاح         •

  ؛د من املدارس اخلاصة باجلاليات العاملة فيهاالعدي
 واليت ضـمت كـل      ١٩٦٦يف جمال التعليم العايل افتتحت جامعة الكويت عام          •

التخصصات العلمية وقد كان للمرأة تواجد مميز منذ االفتتاح حىت يومنـا هـذا              
أو عضو هيئة تدريس أو عميـدة إىل أن أصـبحت مـديرة للجامعـة                كطالبة
 إىل افتتاح اهليئة العامة للتعليم التطبيقي بكلياهتا العامة اخلمس          إضافة م،١٩٩٣ عام

باإلضافة لتسعة معاهد متخصصة، كما مسحت الكويت بافتتاح جامعات خاصـة         
  ؛جامعات حىت تاريخ إعداد هذا التقرير) ٧(بلغ عددها 

دوله ) ٦٣( دراسية لعدد من الدول يف التعليم العام بلغ عددها        اً  قدمت الدولة منح   •
دولة ) ٣٦(أما املنح اجلامعية فقد بلغ عددها        ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ العام الدراسي    حىت

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨للعام الدراسي 
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  تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان  -١٣  
مل تكتف دولة الكويت بالنص على حقوق اإلنسان يف الدستور والتشريعات ذات             •

قافة اخلاصة الصلة، بل سعت لتأصيل قيم حقوق اإلنسان وذلك عن طريق تعزيز الث      
  ؛هبا يف مجيع املستويات، سواء يف اخلطاب اإلعالمي أو التربوي أو التنظيمي

 يف املرحلة الثانوية    ٢٠٠٦يف اجلانب التربوي بدأ تدريس حقوق اإلنسان منذ عام           •
   ؛يف كتاب منفصل والذي من أهدافه توعية املتعلم بأمهية

عارف واملعلومات املتعلقـة هبـا،      الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان وإملامه بامل      •
وتعزيز  وإعداده للممارسة احلياتية وفق مبادئ الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان        

القيم اإلنسانية املتعلقة هبا إضافة لتكوين االجتاهات اإلجيابية حنو الدميقراطية والدستور           
رها ومـصاد  وحقوق اإلنسان بشكل عام، ويتم تدريس مفاهيم حقوق اإلنـسان         
مـن تلـك     اًوأمهيتها ومساهتا ودور املنظمات الدولية يف محايتها مع استعراض بعض         

   ؛اإلنسان احلقوق، كذلك تقوم جامعة الكويت بتدريس مقرر خاص حبقوق
كما تقوم اجلهات األمنية بتثقيف وتعليم وتدريب العاملني لديها من العـسكريني             •

نية، باملواد واملناهج الدراسية املتعلقة     وغريهم منذ التحاقهم بالكليات واملعاهد األم     
حقوق اإلنسان والقوانني اجلزائية املرتبطة هبا، هبـدف         و بالقانون الدويل اإلنساين  

اإلملام الكامل بالقانون الكوييت الذي يرتكز على تدعيم وتعزيز مفـاهيم حقـوق             
ا باستمرار  اإلنسان يف دولة الكويت كما تقوم اجلهات األمنية بإحلاق العاملني لديه          

وبصفة دورية بدورات تدريبية عالية املستوى ليتمكنوا من متابعة التطورات يف هذا          
للدور الذي يقومون به يف حفظ األمن والنظام ومحاية األفـراد           اً  اجملال وذلك نظر  

  ؛وتنفيذ القوانني واألحكام القضائية الداعمة حلقوق اإلنسان
 والقانونية يربز دور معهـد الكويـت        على مستوى الدراسات التدريبية القضائية     •

للدراسات القضائية والقانونية والذي يقوم بالتنسيق مـع وزارة العـدل بتنظـيم             
الدورات التدريبية وورش العمل للجهات املختصة مبجال حقوق اإلنسان يف ضوء           
املواثيق والصكوك الدولية والقوانني الوطنية السائدة يف دولة الكويت، ويشارك يف           

ات هذه الدورات التدريبية كل من القضاة ووكالء النيابة العامة والبـاحثون            فعالي
القانونيون من بعض األجهزة ومن بينها وزارات العـدل والداخليـة والـشؤون             

  ؛االجتماعية والعمل واخلارجية
كذلك ترأست وشاركت دولة الكويت بشكل فاعل يف إعداد اخلطة العربية للتربية  •

واليت أشرفت عليهـا اجلامعـة العربيـة        ) ٢٠١٤-٢٠٠٩(على حقوق اإلنسان    
وصدقت عليها الدول العربية كافة يف مؤمتر القمة العريب الـذي عقـد بدمـشق               

، وهتدف اخلطة إىل إدماج حقوق اإلنسان يف املنظومـة التربويـة يف             ٢٠٠٨ عام
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ـ            ى خمتلف املراحل التعليمية، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها يف جمال التربية عل
حقوق اإلنسان وهتيئة البيئة التعليمية وتوسيع املشاركة اجملتمعية يف نشر ثقافة حقوق            

  .اإلنسان، كما أن اخلطة مبجملها مشلت كل الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان

  بيئةال  -١٤  
إن احلق يف العيش يف بيئة نظيفة من احلقوق اليت أولتها دوله الكويـت االهتمـام                  

الدستور على أمهيه توفري البيئة الصحية ومحاية اإلنسان مع احملافظة علـى            كد  أالكبري، حيث   
معهد األحباث  : الثروات واملوارد الطبيعية لذلك قامت بإنشاء املؤسسات اليت تعىن بالبيئة مثل          

  .العلمية، اهليئة العامة للبيئة وغريها من املؤسسات ومجعيات النفع العام
يع على االتفاقيات املعنية حبماية البيئة مثل اتفاقية        كذلك قامت دولة الكويت بالتوق      

 وغريهـا، باإلضـافة     ١٩٦١ واتفاقية منع تلوث البحـار       ١٩٧٨محاية البيئة البحرية عام     
  . وغريه١٩٩٢ملشاركتها الدائمة يف املؤمترات الدولية ذات الصلة كمؤمتر ريو 

 يف حميطها اجلغـرايف     ويف هذا الصدد عملت دولة الكويت إىل إصالح النظام البيئي           
وسعت من أجل ذلك إىل وضع خطط اإلصالح والتنمية اخلاصة بإعادة تشكيل بيئتها حـىت             
تكون على الوجه األكمل من خالل إنشاء جملس أعلى للبيئة برئاسة النائب األول لـرئيس               

  . جملس الوزراء ووزير الدفاع
ى البيئة الكويتيـة الـيت       تأثري كبري عل   ١٩٩٠ولقد كان للغزو العراقي الغاشم عام         

اً بئـر ) ٧٣٠(شعال النريان بأكثر من     إزالت تعاين منه حىت يومنا هذا، وذلك بعد أن مت            ال
 وسكبه املاليني من براميل النفط يف بر وحبر الكويت مما ساعد على تـشكيل أكثـر                 اً،نفطي
ملنشآت الصناعية  حبرية نفطية، عدا ما قام به من زراعة األلغام وتدمريه وإتالف ا           ) ٣٢٠( من

  .وما نتج عن ذلك من أضرار جسيمة حلقت بالبيئة وما خلفته من أمراض خطرية
مليـار  ) ٢,٨(ويف هذا اخلصوص فقد أقرت جلنه األمم املتحدة للتعويضات مبلـغ              

جل إعادة تأهيل البيئة اليت تعرضت حلجم كبري من الـدمار مـن        أدوالر لدوله الكويت من     
ال تزال اجلهات املختصة يف الدولة تبذل مساعيها إلعادة تأهيل البيئـة            جراء الغزو العراقي، و   

شراف على  إل ل ة املركزي ةنشأت اللجن أثره  أوالذي على    من أجل حمو كافة آثار الدمار البيئي      
   . وزير النفطة برئاسةمشاريع تأهيل البيئ

لكويت براجمها  على غرس القيم اإلجيابية واحملافظة على البيئة ضمنت دولة ا         اً  وتأكيد  
التعليمية والتربوية موضوعات تتعلق بالبيئة، ففي مرحلة رياض األطفال يتم تعويد األطفـال             
احملافظة على البيئة، ويف املرحلة االبتدائية يتم تناول البيئة عن طريق األنشطة واملواد التعليمية،              

ويف املرحلة الثانوية يدرس ويف املرحلة املتوسطة تدرس مقررات خاصة مبهارات احلياة والبيئة،  
  .مقرر التربية البيئية
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بينها وبني حكومة اليابان حول إنـشاء  اً ويف هذا السياق أبرمت دولة الكويت اتفاق    
مركز للتعليم البيئي والتدريب واألحباث يف الكويت يعد األول من نوعه يف املنطقة، وهنـاك             

 بوضـع   ٢٠٠٧يت بدأت ومنذ عام     بأن الكو اً   علم اً،ألف طالب سنوي  ) ٤٣(خطة إلشراك   
) ٢٤(مدرسة متوسطة مث أصبح عدد املدارس       ) ١٢(برامج تتعلق بتحسني الوضع البيئي مشل       

 وقـد سـاهم األطفـال       اً،معلم) ٣٠(باإلضافة لتدريب   اً  طالب) ٨٥٠(مدرسة شارك منها    
تقليل مـن   إضافة لل ) يف املائة  ٢٥(بتنظيف الشواطئ وترشيد استهالك املاء والكهرباء بنسبة        

  ).يف املائة ٢٠(نفايات املنازل بنسبة 

  جهود دولة الكويت اإلنسانية يف التنمية املستدامة  -١٥  
يف جمال التنمية املستدامة كان لدولة الكويت إسهامات كـبرية وملحوظـة علـى                

بارها منها بأمهية التنمية وعالقتها حبقوق اإلنسان باعت      اً  الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل إميان    
إحدى السبل الكفيلة برقي األفراد واجملتمع على السواء، وتربز جهود دولة الكويت يف التنمية      

  :املستدامة من خالل اآليت

  على الصعيد الوطين    
قامت دولة الكويت بوضع اخلطط التنموية منذ ستينيات القرن املاضي وتوفري كافة              

كة يف املؤمترات الدولية املعنية بالتنميـة       السبل إلمتام تلك اخلطط، كما حرصت على املشار       
املستدامة، والتحرك وفق خطط واستراتيجيات بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة وغريها من            
اجلهات، وقد جنحت الكويت يف حتقيق معدالت تنموية عالية، حيث أشار تقريـري وزارة              

طاعت أن حتقق معظم    إىل أن دولة الكويت است    ) ٢٠٠٥-٢٠٠٣(التخطيط الصادرين عامي    
  .٢٠١٥أهداف الغايات اإلمنائية لأللفية قبل موعدها احملدد عام 

  على الصعيد اإلقليمي والدويل    
استمرت دولة الكويت يف هنجها الثابت يف جمال تقدمي املساعدات التنموية ودعـم               
 طريـق    وذلك عـن   اً،دولة نامية والدول األقل منو    ) ١٠٠( التحتية ألكثر من     البىنمشاريع  

 حىت تارخيه مساعدات ١٩٦١الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية الذي قدم منذ إنشائه عام    
  . مليار دوالر أمريكي) ١٤,٥(تتجاوز 
 تعزيز النمو االقتصادي ورفع مستوى      إىلكما قامت دولة الكويت مببادرات هتدف         

يف أسعار املواد الغذائيـة      اًاملعيشة للتخفيف من اجلوع والفقر يف الدول اليت واجهت ارتفاع         
األساسية، حيث مت إنشاء صندوق احلياة الكرمية خالل املنتـدى االقتـصادي اإلسـالمي              

 لتمويل أحباث القطاع الزراعي ومساعدة الـدول        ٢٠٠٨الذي عقد يف الكويت عام       الرابع
مليون دوالر أمريكـي كمـا خصـصت مبلـغ     ) ١٠٠( وتربعت فيه مببلغ اً،األكثر تضرر 

مليون دوالر أمريكي للقضاء على املرض والفقر يف القـارة األفريقيـة لـصندوق               )٣٠٠(
  .التضامن اإلسالمي للتنمية عن طريق البنك اإلسالمي للتنمية
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فإن نسبة ما تقدمه دولة الكويت من مساعدات إنسانية تنموية تتجـاوز النـسبة                
ي املنعقد  ري مؤمتر متويل التنمية يف مونت     واليت مت التأكيد عليها يف    ) يف املائة  ٠,٧(اً  املعتمدة دولي 

من إمجايل الناتج احمللي مقارنـة بنـسبة        ) يف املائة  ١,٣١( حيث بلغت النسبة     ٢٠٠٢عام  
  .OECDللدول األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية االقتصادي ) يف املائة ٠,٤٥(

مـة   أول ق  ٢٠٠٩ويف هذا الصدد استضافت دولة الكويت خالل شهر يناير عام             
اقتصادية تنموية عربية، دعا لعقدها حضرة صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحـد              
اجلابر الصباح، وذلك من منطلق إمياهنا بأن التعاون االقتصادي وتعزيز التجارة الدولية مهـا              
رابط وثيق وجسر يعزز العالقات بني الدول، كما أهنما يعدان أهم العناصر والركائز اليت من               

  . هنا حتقيق النمو والرقي والرفاه لإلنسانشأ
وقد مت اعتماد عدد من املشروعات االقتصادية الطموحة واملهمة لبنـاء شـراكات               

جديدة من التعاون، كذلك اعتماد مقترح دولة الكويت اخلاص بإنشاء صـندوق برأمسـال              
ة واملتوسـطة   مليار دوالر أمريكي، هبدف دعم متويل املشاريع التنموية الـصغري         ) ٢(قدره  

لتحقيق األهداف اإلنسانية النبيلة حيث بلغت مسامهة دولة الكويت فيـه مبلـغ وقـدره               
  .مريكيأمليون دوالر  )٥٠٠(

من التربعات السنوية الطوعية االستثنائية للـهيئات       اً  يوضح عدد   هذا ونورد جدوالً    
  :واملنظمات الدولية

 ) األمريكيبالدوالر(   التربعات الطوعية السنوية املنتظمة  
  ٣ ٠٠٠ ٠٠٠  (ICRC)اللجنة الدولية للصليب األمحر 

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  (UNHCR)مفوضة األمم املتحدة لشئون الالجئني 
  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  )UNRWA -األنروا (وكالة غوث لتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

  ٣٠٠ ٠٠٠  مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان
  ٢٠٠ ٠٠٠  دة للطفولةصندوق األمم املتح

  ٥٠٠ ٠٠٠  الصندوق العاملي ملكافحة االيدز والسل واملالريا
  ٥ ٣٤٤  صندوق األمم املتحدة ملكافحة املخدرات
  ١٠ ٦٨٥  صندوق األمم املتحدة لضحايا التعذيب
  ١٠ ٦٨٥  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

  ٥٠٠ ٠٠٠  (ILO)منظمة العمل الدولية 
  ٢٠٠ ٠٠٠  (IOM)ة للهجرة املنظمة الدولي

  ٥٠٠ ٠٠٠  (WHO)منظمة الصحة العاملية 
  ٢١٣ ٧٠٠  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  ٥٧٠ ٠٠٠  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  ٥٠ ٠٠٠  C E R Fصندوق األمم املتحدة لالستجابة للطوارئ 

  ٢٥٠ ٠٠٠  االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
  ٨ ٨١٠ ٤١٤   التربعات الطوعيةإمجايل
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  التعاون الدويل اإلنساين   -١٦  
) ١٠٠(لقد تقدمت دولة الكويت مبسامهات ومساعدات مالية وغوثية عديدة منها             

مليـون دوالر   ) ١٠٠(مليون دوالر أمريكي للدول املتضررة من كارثة تسونامي، ومبلـغ           
يون دوالر للمتضررين من إعصار     مل) ٥٠٠(للدول املتضررة من زلزال جنوب آسيا، ومبلغ        

من املبادئ الثابتة لسياسة دولة الكويت اخلارجية واليت تؤكد على أمهيـة            اً  كاترينا، وانطالق 
تعزيز األمن والسلم الدوليني ونبذ العنف وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وتشجيع حـل              

  .الرتاعات بالوسائل السلمية واحترام حقوق اإلنسان
 الكوارث  كويت اختذت سياسة إنسانية لتقدمي املساعدات إلغاثة منكويب       فإن دولة ال    

الطبيعية واليت جسدت احلرص والتفاعل على مشاركة اجملتمـع الـدويل والتزامهـا جتـاه               
اً املؤسسات والصناديق والربامج اإلقليمية والدولية، ولقد أصـدر جملـس الـوزراء قـرار             

من قيمة أي مسامهة تربع طوعي تقدمه       ) ملائةيف ا  ١٠( مت مبوجبه ختصيص نسبة      ٢٠٠٧ عام
دولة الكويت ألي دولة منكوبة لوكاالت األمم املتحدة املتخصصة العاملة يف هذا امليـدان،              
واستجابة لنداء وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف قطاع غـزة بعـد العـدوان               

  . دوالر للوكالةمليون) ٣٤(اإلسرائيلي، قدمت دولة الكويت تربع طوعي وقدره 
من حرصها على مساعدة اجلمهورية العراقيـة       اً  هذا وقامت دولة الكويت وانطالق      

الشقيقة إلهناء ملف األسرى واملفقودين بتربع طوعي وقدره مليون دوالر لتمويل الربنـامج             
ة اخلاص يف جمال تقنيات التنقيب عن املقابر اجلماعية والذي ترعاه جلنة األمم املتحدة ملساعد             

  . مع وزارة حقوق اإلنسان العراقية"UNAMI"العراق 
مليون دوالر أمريكي ملساعدة املتضررين من      ) ٣,٥(كما قدمت دولة الكويت مبلغ        

كارثة الزلزال األخري الذي تعرضت له هايييت لتجاوز آثارها وختفيف معانـاهتم، وتكليـف              
 وتعترب مجعية اهلالل األمحر الكوييت      مجعية اهلالل األمحر الكوييت بتأمني إيصال تلك املعونات،       

والنامجة عن اً من اجلمعيات اإلنسانية التطوعية اليت تقدم املساعدة والعون ألشد احلاالت ضعف     
وضع اجتماعي معني أو عن وقوع حروب أو كوارث طبيعية داخل الكويت وخارجهـا،              

 للمعتقدات الـسياسية    دومنا تفرقة بسبب الدين أو املذهب أو اجلنس أو اللون، ودون النظر           
والفكرية، وتتمتع باستقالهلا الذايت وهلا شخصية اعتبارية، وهي تعمـل كهيئـة مـساعدة              

  .للسلطات الرمسية يف اجلانب اإلنساين
تأيت دولة الكويت يف طليعة الدول اليت تقدم مجيع أنواع املساعدات اإلنسانية إلغاثة               
 اً،املعاناة عنهم وال سيما الدول النامية واألقل منو        الكوارث الطبيعية واملسامهة يف رفع       منكويب

ولسرعة التفاعل مع األضرار النامجة عن تلك الكـوارث يف املنـاطق املنكوبـة يف مجيـع                 
وفق التقارير األولية ذات الصلة، فإهنا تقدم تلك املساعدات بشكل ثنائي دون متييز،              القارات
ت لدعم صندوق األمم املتحـدة لالسـتجابة      من أوائل الدول اليت تقدمت مبسامها      تعد كما

  .CERFللطوارئ 
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  حتديات  - سابعاً  
على الرغم مما تضمنه هذا التقرير من مبادرات والتزامات تعهدت هبا دولة الكويت               

يف سبيل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان، ومواكبة املستجدات الوطنيـة والدوليـة وحتـديث              
  :اك بعض التحديات منهاالتشريعات والقوانني والنظم، إال أن هن

قيام الدولة جبهود كبرية لوضع احللول الالزمة للمقيمني بصورة غري قانونية، إال أن              •
أجهزة الدولة املختصة تعاين من صعوبة التوصل إىل جنسياهتم األصـلية، وذلـك             
نتيجة لعدم تعاوهنم وقيام العديد منهم بإخفاء كافة املستندات اليت تثبت هويتـهم             

  ؛ مما يزيد أمد الوصول إىل حلول جذريةوجنسياهتم
االستمرار يف العمل على مواصلة اجلهود يف حتسني الظروف البيئية، واليت تعرضت             •

  ؛هلا دولة الكويت لدمار كبري من جراء الغزو العراقي
مواصلة اجلهود إلحراز تقدم أكرب يف جمال التنمية البشرية، هبدف احملافظـة علـى               •

ولة الكويت يف هذا اجملال حيث حققـت املركـز األول   التقدم الذي حظيت به د 
  ؛لتقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية البشريةاً وفقاً عربي

التعامل مع اآلثار املترتبة على استقدام العمالة وما تتكبده الدولة من أعباء صـحية               •
  .وتعليمية وتنموية وأمنية

  تعهدات طوعية  - ثامناً  
ان وكفالة حقوق اإلنسان تؤكد دولة الكويـت التزامهـا          ميان بضم إلانطالقاً من ا    

تفاقيات والصكوك الدوليـة املعنيـة حبقـوق        الما نصت عليه ا    واحترامها مبواصلة يف تنفيذ   
   :اإلنسان اليت صادقت عليها، كما نود يف هذا السياق أبرز التعهدات الطوعية التالية

  ؛ املتصلة حبقوق اإلنسانتنظر الدولة إنشاء هيئة وطنية تعىن بكافة املسائل •
ليها دولة الكويت   إت والصكوك الدولية اليت مل تنضم       تفاقيات واملعاهدا الدراسة ا  •

ن، جيري العمل حالياً على اختاذ إجراءات االنضمام إىل االتفاقية الدوليـة            آلحىت ا 
  ؛لذوي اإلعاقة

 القطاع  اختاذ اإلجراءات القانونية اخلاصة حنو إصدار قانون جديد بشأن العمل يف           •
تلزم بوضع حد أدىن لألجـور      اً  األهلي كبديل عن القانون احلايل يتضمن أحكام      

ومراجعتها بشكل دوري وإعادة تنظيم سوق العمل مبا يكفل التوازن بني حريـة             
  ؛انتقال العمالة واحملافظة على مصاحل أصحاب األعمال
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ونية ومنح املستحق مواصلة اجلهود حنو إجياد حلول مناسبة للمقيمني بصورة غري قان   •
  ؛منهم اجلنسية

مواصلة اجلهود إلصدار تشريع مكافحة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين يتماشى           •
  ؛مع االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها امللحقني هبا

ء يف  دراسة مشروع قانون بشأن رعاية املعاقني مبا يكفل املزيد من احلقوق سـوا             •
جمال التأهيل والتدريب والتـشغيل والرعايـة الـسكنية والـصحية والتعليميـة             
واالجتماعية وغريها، وتسعى الدولة إىل حفظ الكرامة اإلنسانية لـذوي اإلعاقـة        

منـتجني  اً  أفـراد  باعتبارهم ودجمهم يف اجملتمع وإشراكهم يف مناحي احلياة كافة،       
  ؛الدولة يف

لسلطتني التشريعية والتنفيذية إلصدار تشريع خاص      السعي من خالل التعاون بني ا      •
مع االتفاقية الدوليـة    اً  يوحد التشريعات الوطنية املتعلقة حبقوق الطفل كافة، متاشي       

  ؛بشأن حقوق الطفل وبروتوكوليها اإلضافيني وباقي االتفاقيات املعنية بالطفل
  .السعي إلنشاء حمكمة خاصة لألسرة، وذلك لفض املنازعات األسرية •

        


