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  املقدمة -أوال   

اإلنسران   يارراير  حقروق أمراً جملرس اينواين الثرلراا تقريرهرت دولرة الكويرت استعرضر -1
 روأخرتت العلرب بر جزئر، بشركل  اتتوصي 4بشكل كامل و توصية 178لبلت ولد  2015

القيميررة أو الررال  ترراي ة   ي ررة ماظومتهررا  عالررال ال تتوالررق مررات توصرريورلضررت ال توصررية 25
 الظروف املالئمة   الباية التشريعية والسياسية واالجتماعية.

 ماهجية متابعة االستعراض وعملية ةعداد التقرير -اثنيا   
 ماهجية متابعة االستعراض -ألف 

الكويرررت جهررردا    تافيرررت نترررائ  دولرررة د التقريرررر الرررواين الثررراين برررتلت امارررت اعتمررر -2
مررراً أعرررداد تقرررارير دولرررة الكويرررت ةابلتحضررر  و  الدائمرررة االسرررتعراض  حيررر  لامرررت اللجارررة

نسرران والررال تضررب   عضررويتها اثلرر  عررر اجلهررات األجهررزة الدوليررة اات الحبررلة لقرروق اإل
الحبادرة هبتا الشرنن مرر خرالن تاظريب ورمرة عمرل احلكومية املعاية  مبتابعة تافيت التوصيات 

 .2017سان   مارس نمع املفوضية السامية حلقوق اإل

 ةعداد التقرير والعملية التشاورية -ابء 
مرراً األجهررزة الدوليررة أعررداد تقررارير دولررة الكويررت ةتحضرر  و لاباللجاررة الدائمررة لامررت  -3

تشررراورية مرررع املاظمرررات ةررر  احلكوميرررة وجلارررة نسررران   الررردخون بعمليرررة اات الحبرررلة لقررروق اإل
الرررتي يعترررن مطسسرررة واايرررة  عارررد  نسررراننسررران ابلنملررران والرررديوان الرررواين حلقررروق اإلحقرروق اإل

 .ةعداد هتا التقرير

 واملطسس، لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يالتطورات   اإلاار املعيار  -اثلثا   
الوااية الال صدرت خرالن لر ة االسرتعراض ولقرا القوان  والتشريعات واألنظمة  -ألف 

 للتوصيات رلب 
  35.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.72.146.147.148.149.150 

 واين حلقوق اإلنسانالديوان النشاء ةبشنن  67/2015لانون رلب  •
 األسرةإبنشاء حمكمة  2015 /12نون رلب لا •
 بشنن حقوق الطفل 2015/ 21لانون رلب  •
إبصدار لرانون األحرداو وتعديالترل ابلقرانون رلرب  2015لساة  111القانون رلب  •

1/2017 
 104/2015لانون ةنشاء صادوق دعب األسرة  •
 بشنن ةنشاء اهلي ة العامة ملكالحة الفساد 2016 /2لانون رلب  •
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 2016 /18لانون الرعاية االجتماعية للمسا  رلب  •
 2010لسراة  6بتعديل بعض أحكاً القانون رلرب  2016لساة  32القانون رلب  •

مبوجبل مت تغليظ العقروابت علرأ أصرحال العمرل     منن العمل   القطاع األهل،
 املخالف 

 بشنن الحبحة الافسية 2019لساة  14 رلب لانون •

 اإلنساناآلليات الوااية لتعزيز ومحاية حقوق  -ابء 
 ديوان الواين حلقوق اإلنسانةنشاء ال •
 جاة الوااية العليا حلماية حقوق الطفللةنشاء ال •
 ةنشاء هي ة مكالحة الفساد •
اللجاة الوااية الدائمة املعاية بتافيت االس اتيجية الوااية لالجتار ابألمخاص نشاء ة •

 املهاجريرو ريب 

 اإلنسانق التطورات   جمان األجهزة احلكومية املعاية لقو  -جيب 
 ةنشاء ةدارة حقوق اإلنسان   وزارة اخلارجية. •
 حمكمة األسرة.   ةةنشاء مراكز تسوية املاازعات األسري •
 .2015لساة  112ةنشاء ةدارة صادوق أتم  األسرة ولق القرار الوزاري رلب  •
 ن األسرة.طو ةعداد اهليكل التاظيم، للمجلس األعلأ لش •
 زارة الحبحة.ةنشاء مكتب محاية حقوق الطفل   و  •
 ةنشاء مكتب متابعة مطون األمخاص اوي اإلعالة   وزارة الحبحة. •
ن طو نقرل اختحبراص مر بشرنن 2018لسراة  614رلرب القررار صدر جملس الوزراء أ •

العمالة املازلية مر وزارة الداخلية ة  اهلي رة العامرة للقرول العاملرة اعتبرارا مرر  رير  
ن العمالرررة األجابيرررة املتعالررردة هبررردف أن تكرررون مسرررطولية مرررطو  2019مرررارس  31

 . ت مظلة واحده

ة الال لردمت ا  جملرس األمرة ولقرا مشاريع القوان  والتشريعات واألنظمة الوااي -دان 
 (143.144للتوصيات ) 

 مشروع لانون العاف األسري. •
 مشروع لانون   منن املاظمات الاقابية. •
 مشروع لانون   منن العمل اخل ي. •
 لانون العمل التطوع،.مشروع  •
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 مشروع لانون الزامية مرحلة رايض األافان. •
  منن حقروق األمرخاص  2010لساة  8مشروع تعديل بعض مواد القانون رلب  •

 اوي اإلعالة.

 ولقا  التوصيات  السياسات واالس اتيجيات الوااية -هاء 
  189.193.194.195.196.197 

الرال تسرعأ الواايرة  واالس اتيجياتات يالسياس رم وضعت دولة الكويت ماظومة -4
والال تتوالق مرع أهرداف التاميرة  ت األساسيةاياإلنسان واحلر  التمتع لقوقة  تعزيز وكفالة 

 (.1واملبياة   املرلق رلب )( 2030املستدامة )

ولقرررررا   لليميرررررا ودوليررررراةالتزامررررات دولرررررة الكويرررررت   جمررررران حقررررروق اإلنسررررران  -رابعا   
 (73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.85.86التوصيات التالية )

 اإلنسانحقوق ولقا  التفاليات  تقارير الكويت املقدمة -ألف 
 لنايرر مرهر   الكويرت دولرة بزايرة اإلنسان حلقوق املتحدة لألمب السام، املفوض لاً -5

 وكررتل  املسررطول  وكبررار ورعرراه هللا حفظررل الرربالد أمرر  السررمو صرراحب لضرررة ولقائررل 2017
املرردين  ملاالشررة التقرردً اجمرررز   جمرران حقرروق اإلنسرران علررأ املسررتوي   اجملتمررع ماظمررات اثلرر،

 .الواين والدويل
الررردون مرررر ةمرررادة مرررر املفررروض السرررام، حلقررروق اإلنسررران  ابعتبارهرررا  الكويرررت تلقرررت -6

  ماهرراميررا   والرر  ة  الولررت اجمرردد   املعايررة أمرراً اللجرران هررابتقرردت تقارير  كررامال    ا  لتزامررة امللتزمررة
 ابلتعاون مرع تلر  اآلليرات مرر أجرل االسرتفادة مرر اخلرنات الرال يتمترع هبرا أعضراء هرته اللجران

 .رزلتحقيق التقدً اجم

 ا را ةزاء انضرمامها ة  الحبركول الدوليرة بتقردتالتزامةحر اً حرصا  مر الكويرت    -7
تحضرر  ل دائمررة أنشررنت جلاررةلقررد تقاريرهررا الدوريررة لتليررات املعايررة لمايررة حقرروق اإلنسرران  

وةعررداد التقررارير اخلاصررة بدولررة الكويررت أمرراً األجهررزة الدوليررة اات الحبررلة لقرروق اإلنسرران 
اخلاصررة بتافيررت  هررابرائسررة وزارة اخلارجيررة وتضررب كالررة اجلهررات املعايررة  مررر أجررل تقرردت تقارير 

 .ولقا  التفاليات حقوق اإلنسان علأ الاحو التا  التزاما ا
لعهد الدويل اخلاص ابحلقروق اب اخلاصالتقرير الدوري الثال  دولة الكويت  تسلم -8

الثالر  ة  السرادس  اجلرامع مرر التقريرر الردوري  كرتلو   االلتحبادية واالجتماعية والثقاليرة
 ة  اللجان املعاية. 2018نولمن بشنن اتفالية حقوق الطفل   

حلقررروق ابتقريرهرررا الررردوري الثالررر  بشرررنن تافيرررت العهرررد الررردويل اخلررراص  استعرضرررت -9
 .2016يونيو  املدنية والسياسية  

ضررول  وةر ه مررالثال  بشنن اتفالية مااهضة التعتيب  استعرضت تقريرها الدوري -10
 .2016يوليو   و املهياة أنسانية ةو الالأو العقوبة القاسية أاملعاملة 
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اتفاليرة القضراء علرأ التمييرز ( بشرنن 24-21) اجلرامع التقرير الردوري استعرضت -11
 .2017أةسطس   العاحبري 

بشنن اتفالية القضاء علأ مجيع أمكان التمييز استعرضت التقرير الدوري اخلامس  -12
 .2017ضد املرأة   نولمن 

  ويل بشرررنن تافيرررت اتفاليرررة حقررروق األمرررخاص اوي اإلعالرررة التقريرررر األاستعرضرررت  -13
 .2019سبتمن 

استعرضت  علأ املستول اإللليم،  التقرير األون للميثاق العريب حلقروق اإلنسران  -14
 .2017  يااير 

 الكويت واإلجراءات اخلاصة   ةاار جملس حقوق اإلنسان -ابء 
جمللرس   ةاار سع، دولة الكويت ة  تعزيز التعاون مع آليات اإلجرراءات اخلاصرة  -15

 لقد استقبلت كل مر: حقوق اإلنسان

سرررربتمن   الاسرررراء واألافرررران  ال سرررريمااملقررررررة اخلاصررررة املعايررررة ابالجتررررار ابلبشررررر  •
2016. 

الفريررق العامررل املعررين مبسررنلة التمييررز ضررد املرررأة   القررانون واملمارسررة املابثررق عررر  •
 .2016ديسمن   جملس حقوق اإلنسان لدولة الكويت 

 .2018املقررة اخلاصة املعاية لقوق األمخاص اوي اإلعالة   نولمن  •
ملعررين املقرررر اخلرراص اكمررا تعكررف دولررة الكويررت علررأ تاسرريق موعررد زايرة كررل مررر  -16

املعاصررر  وأيضررا الفريررق العامررل املعررو مبسررنلة حقرروق ابحلررق   السرركر واملقرررر املعررين ابلرررق 
 اإلنسان والشركات عن الوااية وة ها مر مطسسات األعمان.

الرردورة الثانيرة للمراجعرة الدوريررة   مرا مت بشرنن تافيررت التوصريات املقبولرة  -خامسا   
 2015عاً لالشاملة 

وعرردً التمييررز املسررتدامة ونيكرر  املرررأة  ةبتافيررت أهررداف التاميرراملعايررة  التوصرريات -ألف 
  ها واملساواة ب  اجلاس  وه،ضد

  89.91.92.93.94.95.98.99.100.101.102.103.104.105.106.189.190.192.193 
  194.195.197.198.260.261.263.264 

 املتحدة ومطامتها خبطة التامية الواايةتافيت أهداف التامية املستدامة لألمب  -1 
 لأللفيررة اإلمنائيررة األهررداف بتحقيررق االهتمرراً األخرررل العررام دون الكويررت مرراارت -17
 الحبررلة اات واإللليميررة الدوليررة الفعاليررات مررر العديررد   ومرراركت الررواين  املسررتول علررأ

 واإللليميرة الدوليرة اجلهرود   الفعاليرة وبرافس أيضا تشارل أهنا األهداف  كما تل  بتحقيق
 أببعادهرا عشرر السربعة املسرتدامة التاميرة أهرداف لتافيرت املتحردة األمب برعاية حاليا املبتولة
 .2030 للون للعام ألضل مستقبل خلق هبدف والبي ، واالجتماع، االلتحبادي الثالو



A/HRC/WG.6/35/KWT/1 

GE.19-18024 6 

 متكاملررة بحبررورة عشررر السرربعة املسررتدامة التاميررة أهررداف  قيررق علررأ الكويررت تعمررل -18
 أولواي رررا لكالرررة حمرررددا املسرررتدامة التاميرررة أهرررداف تعرررد حيررر  للتجزئرررة  لابلرررة وةررر  وم ابطرررة

 اخلراص والقطراع احلكوميرة وةر  احلكوميرة املعايرة اجلهات كالة  مع التعاون خالن التاموية  مر
 رؤيتهررال السرربعة الركررائز مطابقررة ة  تطمرر  حيرر  املحبررلحة  وأصررحال املرردين اجملتمررع وجهررات
 املسررتدامة التاميررة وةرراايت أهررداف مررع ومواءمتهررا الواايررة التاميررة خطرر    املدرجررة 2035
   تتمثرررل الرررال اخلمسرررة األساسرررية املسرررتدامة التاميرررة أهرررداف أبعررراد ةارررار ظرررل    2030
 والشراكة. والسالً والكوكب واالزدهار الشعول

 األجرررل متوسرررطة اإلمنائيرررة اخلطرررة مرررع العامليرررة املسرررتدامة التاميرررة أهرررداف مواءمرررة مت -19
   دونحيررر  يبررر  اجلررر  (2019/2020 -2015/2016) للسررراوات الكويرررت لدولرررة

الركرررائز السررربعة  ( مرررع2030)أهرررداف خطرررة التاميرررة املسرررتدامة  مررردل موائمرررة (2املرلرررق )
 (.2035)للخط  اإلمنائية لدولة الكويت 

املاتررردل السياسررر، رليرررع املسرررتول املعرررين أبهرررداف استعرضررت الكويرررت   أعمررران  -20
  تقريرهرا الرواين الطروع، 2019التامية املستدامة   مقر األمب املتحدة بايويورل   يوليو 

 2030األون اخلرراص إبزررازات دولررة الكويررت    قيررق وتافيررت أهررداف التاميررة املسررتدامة 
 .مع تل  األهداف 2035ومدل موائمة خطة الدولة الوااية 

 نيك  املرأة -2 
حظيررت املرررأة الكويتيررة ابالهتمرراً والرعايررة لرردعب دورهررا اجملتمعرر، واألسررري  وكفالررة  -21

حقولهرررا االجتماعيررررة وااللتحبررررادية والسياسررررية. ولررررد عملرررت الدولررررة علررررأ  ي ررررة الظررررروف 
واآلليرررات التشرررريعية واملطسسرررية املااسررربة حلحبرررون املررررأة علرررأ كالرررة حقولهرررا وأداء دورهرررا 

ميرردان      لعلررأ سرربيل املثررانالتامرروي   اجملتمررع كشررري  علررأ لرردً املسرراواة مررع الرجررل
  العاملررة صرردرت العديرد مررر التشرريعات الواايررة الررال كفلرت وصررانت حقروق املرررأة العمرل 

  الرتي عرررف العامرل   الفقرررة 2010لسرراة  6  القطراع األهلرر، رلرب  ماهرا لرانون العمررل
ملحبرلحة صراحب  أو اهايرا   يردواي   نل "كل اكر وأنثرأ يرطدي عمرال  ( أب1( مر املادة )3رلب )

مرالل مقابل أجر" حي  ألرد القانون لحبال كامال لتشغيل املررأة لرل ةدارتل و ةالعمل و ت 
املررأة  قأن "تسرتح( علرأ 26نحبرت املرادة )   كمراالتغطية التشرريعية الضراماة لتمكر  املررأة

اا كانرت تقرًو برافس العمرل"  وعليرل لران املسراواة بر  العاملة األجر املماثرل ألجرر الرجرل ة
  املرررأة العاملررة ابلرجررل   تقاضرر، نفررس األجررر مقررابال لررافس العمررل دون أي تفرلررة بياهمررا

( بشرررنن 111علرررأ االتفاليرررة الدوليرررة رلرررب ) تهاحبرررادلمب دولرررة الكويرررتواللررر  التزامرررا  مرررر 
 .املساواة   األجور والحبادرة عر ماظمة العمل الدولية

تتمتررع املرررأة الكويتيررة بكالررة اخلرردمات الحبررحية ابلدولررة  والررال تقرردً ابجملرران  وعلررأ  -22
سررراهب تلررر  اخلررردمات بحبرررورة حيررر  ت  وجرررل اخلحبررروص خررردمات الرعايرررة الحبرررحية األوليرررة

  وهرررو 2030مبامررررة   ةزررراز الكويرررت للهررردف الثالررر  مرررر أهرررداف التاميرررة املسرررتدامة 
 حية وابلرلاهية   مجيع األعمار"."ضمان نيّتع اجلميع أبمناط عيش ص

االهتمررراً ابألسررررة واملررررأة الكويتيرررة   جمررران الرعايرررة السررركاية تافيرررتا  ومرررر ماطلرررق  -23
مبرا  املررأة املطلقرة  2011( لسراة 2ألحكاً الدستور الكويال  حير  صردر القرانون رلرب )
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كاين للمرررأة لتررول  رملررة والعررزابء السرركر املالئررب  وتطبيقررا  للقررانون إبنشرراء صررادوق ةسررواأل
الرردعب لرربعض ل ررات املرررأة مررر املطلقررات واألرامررل وةرر  املتزوجررات واملتزوجررات مررر ةرر   
كرررويتي   والرررتي مرررر خاللرررل مت  ديرررد مرررروط أيسرررر حلحبرررون املررررأة علرررأ حقررروق الرعايرررة 
السكاية  لي  ال  رًر أي امررأة كويتيرة مرر حقروق الرعايرة السركاية مهمرا كانرت أوضراعها 

 ة واالجتماعية ومهما كان عمرها.العائلي
حدو تطور نوع،   نظاً املساعدات مر خالن دعب لدرة املرأة الكويتية وأسر ا  -24

ن االجتماعية  بتطبيق للسفة جديدة   طو علأ رلع مستول الدخل  حي  بدأت وزارة الش
 ويرل الف رات  تقدت خدما ا متمثلة   تبو برام  متطورة لتاميرة القردرات اإلنسرانية هبردف

 املتلقية للمساعدات االجتماعية خاصة اإل و ة  ل ات ماتجة.
القطررراع  -ولرررد لامرررت احلكومرررة ابمررررال كالرررة مرررركاء التاميرررة )القطررراع احلكررروم،  -25

جرررل للسررراوات عرررداد اخلطرررة اإلمنائيرررة متوسرررطة األةماظمرررات اجملتمرررع املررردين(    -اخلررراص
تباررررررت اخلطررررررة اإلمنائيررررررة متوسررررررطة األجررررررل ( والررررررال 2020/ 2019- 2015/2016)

 2015لسراة  11( الحبادرة ابلقانون رلب 2019/2020- 2015/2016للساوات )
 .العمل علأ رعاية ونيك  املرأة مر خالن  قيق األهداف والسياسات التالية

 رعاية وتامية لدرات املرأة الكويتية  
اي املرررأة الكويتيررة  مبررا يسررهب   مراجعررة و رردي  كالررة التشررريعات اات العاللررة بقضررا -26

 ةزالة كالة أمكان التمييز ضدها  وال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.
دعب برام  تامية لدرات املرأة االجتماعية وااللتحبادية واحلرليرة  وكفالرة اسرتقرارها  -27

وتعزيرز دورهرا   املشراركة مر خالن تافيت برام  أتهيلية لرلع كفاءة املرأة  األسري والافس،
  احلياة العامة  وتول  اخلدمات للمرأة العاملة  وتشجيع ودعب دورها   جمان املشروعات 

 الحبغ ة.
ةجيررراد آليررررة مطسسرررية حلمايررررة املررررأة مررررر حررراالت العاررررف بكالرررة أمرررركالل اجملتمعرررر،  -28

ا ودعمهرا ومحايتهرمر خالن ةنشاء مركز واين ملااهضة العارف اجملتمعر، األسرري    واألسري
 ابلتعاون مع اجلهات احلكومية املعاية.

 دعب التمك  اجملتمع، للمرأة الكويتية  
مررر خررالن تعزيررز دورهررا     نيكرر  املرررأة الكويتيررة  وتوسرريع أاررر مشرراركتها اجملتمعيررة -29

 مراكز صاع القرار   اجملاالت االلتحبادية واالجتماعية والسياسية   اجملتمع.
تعمررل األمانررة العامررة للمجلررس األعلررأ للتخطرري  والتاميررة وبررر م  األمررب املتحرردة  -30

اإلمنررائ، ومركررز ألرراو ودراسررات املرررأة   جامعررة الكويررت ضررمر دورهررا   تافيررت مشررروع 
  اجملررران السياسررر، مرررر أجرررل كويتيرررة   ( ةمررررأة60)باررراء القررردرات لاحرررو  علرررأنيكررر  املررررأة 
مرررا علرررأ املسررررتول   أواخلطرررراابت االنتخابيرررةارة احلمرررالت املهرررارات القياديررررة وةداكتسرررال 

تافيتي  لشركات خاصة علأ "مبادئ نيك  املرأة" الرؤساء مر ال 25ولع االلتحبادي لقد 
تلر  املشراركة    الواايرة تشرمل الشرركات" ل"Women's Empowerment Principles املعرولرة
  ةتافيت الن م     كل مركة   لملد اتهحي  يتب متابع  علأ مولع األمب املتحدةاملبادئ 
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رائرردات األعمررران   تافيررت املشررراريع عررداد دراسرررة ميدانيررة ملعرلرررة التحرردايت أمررراً ةجانررب 
 .الحبغ ة

العارف هاررال تعرراون مرا برر  اجلهرات احلكوميررة وماظمررات و  جمران محايررة املررأة مررر  -31
 حير  يرتب العمرل علرأ املررأة مرر العارف  اجملتمع املدين للتوعية حون السبل الكفيلة حلمايرة

تطوير اس اتيجيات حون العاف ضد املرأة مر خالن باراء لاعردة بيرا ت سريتب اسرتخدامها  
ولرد أجررت أون دراسرة   كقاعدة لالس اتيجية الوااية إلهناء العارف ضرد املررأة   الكويرت

  ماطقرة دون جملرس أسرة اا جعلها الدراسة األو  ( 2000) استقحبائية عر العاف علأ
وابإلضررالة ة  العمررل اجلرراري إلعررداد بيررا ت مرراملة عررر تافيررت أهررداف   التعرراون اخلليجرر،

 التامية املستدامة وخباصة اهلدف اخلامس علأ املستول الواين.
نيكر  املررأة   الوظيفرة أن اخلطوات والتداب  الكب ة الرال اذرت ا الدولرة مرر أجرل  -32

والدبلوماسررية( دلعررت ة  ا ررراط املرررأة ليهررا وبشرركل خرراص والقضررائية  )العسرركريةالعامررة 
 الوظيفة العسكرية والقضائية واليًو نشهد تزايد أعداد الاساء   هتير القطاع .

 عدً التمييز ضد املرأة واملساواة ب  اجلاس  -3 

والقضراء علرأ مجيرع أمركان تعتن دولة الكويت املساواة ب  اجلاس  ونيك  املرأة  -33
العاررف ضرردها أحررد دعررائب السياسررات التامويررة بدولررة الكويررت  ويشرركل أحررد القطاعررات 
الرئيسرررة للتاميرررة البشررررية واجملتمعيرررة   اخلطرررة اإلمنائيرررة متوسرررطة األجرررل  والرررتي تسرررتهدف 
ء العمل علأ جتاوز االمكاليات املرتبطرة بتحقيرق املسراواة بر  اجلاسر  واالنحبراف  والقضرا

علرررررأ لجررررروة الاررررروع االجتمررررراع،   كالرررررة اجملررررراالت االلتحبرررررادية واالجتماعيرررررة والتعليميرررررة 
 والسياسية  والعمل علأ دلع أدوراها األسرية واجملتمعية.

كفررل الدسررتور الكررويال حقرروق املرررأة االجتماعيررة وااللتحبررادية والسياسررية  حيرر   -34
-29-7-6ها مر خرالن املرواد )جعل املساواة كاملة ب  اجلاس  دون أي نيييز بل ححبا

( والررررال تعررررزز كرامتهررررا وحقولهررررا 30-35-36-37-40-41-43-44-45-80
صردرت العديرد مرر القروان  لقرد ولكر، يرتب تطبيرق مرواد الدسرتور بحبرورة عمليرة   وواجبا ا

 .الال تطصل املساواة وعدً التمييز
أهررداف جمموعررة  2020-2015تضررمات خطررة التاميررة الواايررة لدولررة الكويررت  -35
بر م  األمب املتحردة  تل  اهلدف يعمللقضاء علأ كالة صور التمييز ضد املرأة و قيقا  لل

اإلمنائ، واملكتب اإللليم، هلي رة األمرب املتحردة لتمكر  املررأة واملسراواة بر  اجلاسر  ملاطقرة 
لرردعب مشررروع تافيررت اهلرردف اخلررامس مررر أهررداف التاميررة الرردون العربيررة مررع مررركاء حمليرر  

الال تافتها األمانة العامة للمجلس األعلأ للتخطي  والتامية مع مركز دراسات  املستدامة 
يقرًو هرتا املشررع بتفعيرل التغر ات التحوليرة اويلرة حير    وألاو املرأة   جامعة الكويرت

املردل الرال مررر مرنهنا نيكررر الكويرت مررر  قيرق األهررداف الطموحرة ألجارردة نيكر  املرررأة   
وسروف يركرز هرتا املشرروع علرأ ثالثرة جمراالت رئيسرية   أهداف التامية املستدامة تافيتظل 
 :،ه

 والسياسية.دعب وتعزيز مشاركة املرأة   احلياة العامة  )أ( 
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تطبيرررق لدعرررب مشررراركة املررررأة   كالرررة القطاعرررات مرررر خرررالن زايدة الررروع،  )ب( 
 .مشاركة املرأةالسياسات اإلجيابية جتاه اجلاس  مر أجل تعزيز 

البيرا ت مرر أجرل دعرب خطرة واايرة مراملة تفحبريلية ملعاجلرة العارف  ةعداد )ج( 
 ضد املرأة.

الرأي والتعب   باشر ثقالة حقوق اإلنسان وبااء القدرات وحرية التوصيات املعاية -ابء 
 الافع العاً ومكالحة االجتار ابلبشر وه،   وتكوير مجعياتالقانون سيادة و 
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155.156 

 

 

157.158.159.160.161.162.163.173.174.175.177.179.180.181.182

.183 

 نشر ثقالة حقوق اإلنسان -1 
عملررت الكويررت علررأ مواصررلة جهودهررا   نشررر ثقالررة حقرروق اإلنسرران مررر خررالن  -36

بية لامت هبا العديد مر وزارات الدولرة  والر  لاميران أبن نشرر اعتماد برام  تثقيفية وتدري
ثقالرررة حقررروق اإلنسررران يسررراهب   محايرررة احلقررروق ودعرررب االسرررتقرار السياسررر، واالجتمررراع، 
وااللتحبادي والثقرا  ابلشرراكة مرع املفوضرية السرامية حلقروق اإلنسران أو املاظمرات الدوليرة 

مشروعا   تباتتية  ة  جانب أن وزارة اخلارجية املتخحبحبة أو املاظمات ة  احلكومية الكوي
تامواي  ضمر خطتها التامويرة تعرو   ةلامرة العديرد مرر الاردوات التثقيفيرة وور  العمرل مرع 

(  الرال ركرزت علرأ 2019 – 2015املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خالن الف ة مرر )
 دولة الكويت   جمان حقوق اإلنسان ماها: تالتزاما
 حون " الديوان الواين الكويال حلقوق اإلنسان منواي". ندوة •
 ندوة حون "لانون حقوق الطفل   دولة الكويت". •
نررردوة حرررون تافيرررت دولرررة الكويرررت ألهرررداف التاميرررة املسرررتدامة مرررر ماظرررور حقررروق  •

 اإلنسان.
 ندوة حون تطور حقوق املرأة الكويتية. •
    دعب حقوق اإلنسان.ندوة حون املسطولية االجتماعية للقطاع اخلاص الكويال •
ورمة عمل حرون " اخلطرة الواايرة لتافيرت التوصريات الحبرادرة عرر اآلليرات الدوليرة  •

 حلقوق اإلنسان".
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علررأ أن تتضررمر اخلطررة العامررة التدريبيررة كمررا حرصررت وزارة الداخليررة ماررت سرراوات  -37
بر  أعضراء    نشرر ثقالرة حقروق اإلنسرانةالساوية عددا  مر الدورات التدريبية الال  ردف 

لوة الشراة ابألجهزة األماية املختلفة  مر خالن عقد دورات تدريبية   هرتا اجملران يحبرمب 
براجمهررا متخحبحبرر  علررأ درجررة عاليررة مررر اخلررنة والكفرراءة  ويقررًو بتافيررتها مرردرب  مررطهل  

( عرردد الرردورات التدريبيررة الررال 3يوضرر  املرلررق )  أبعلررأ الرردرجات العلميررة واخلررنة الواسررعة
 تاظمها وزارة الداخلية   جمان حقوق اإلنسان.

وجترردر اإلمررارة ة  أن التحرراق أعضرراء لرروة الشررراة ابلرردورات التدريبيررة ال يقتحبررر  -38
علررأ الرردورات الررال تعقررد داخررل دولررة الكويررت  سررواء كانررت   املعاهررد ومراكررز الترردريب 

 اخلراري للمشراركة   تلر  ةيفاد أعضاء لوة الشرراة ة  يتببوزارة الداخلية أو خارجها  بل 
 الدورات الال تتعلق لماية حقوق اإلنسان.

لامرررت اهلي رررة العامرررة للقرررول العاملرررة إبعرررداد برررر م  وىف جمررران احلرررق ابلعمرررل لقرررد  -39
  ابإلضرالة ة  دوليرة متكامل يتضمر دورات تدريبية إلعداد املفتش  ابلتعاون مع ماظمرات

تافيتها مر خالن مشروع دعب لدرات اهلي ة العامة للقول العاملة األنشطة التدريبية الال مت 
مع ثرالو ماظمرات دوليرة وهرب برر م  األمرب  2017 - 2015التي مت خالن الف ة مر 

املتحرردة اإلمنررائ، واملاظمررة الدوليرررة للهجرررة وماظمررة العمررل الدوليرررة  ولررد تضررمر املشرررروع 
 ل  عر احلكومة وأصحال األعمان والعمان.دورات تدريبية علأ معاي  العمل الدولية ملمث

كمرررا مت تاظررريب عررردة دورات تدريبيرررة مرررر خرررالن لطررراع التررردريب والتطررروير اإلداري  -40
والرر  لررزايدة كفرراءة مفتشرر، العمررل علررأ رصررد املخالفررات ومررر تلرر  الرردورات نرردوة األمررر 

 –وااللتزامررات( قروق احلورمررة عمرل تعريفيررة لتوعيرة أصررحال العمرل والعمرران ) –الحبرااع، 
كررتل  مت تاظرريب دورات وور  عمررل خاصررة    صرراابت العمررلةدورة تدريبيررة حررون حرروادو و 

مبركز اإليواء ودورات وور  عمل ابلتاسيق مع املاظمات الدولية مثل ماظمة العمل الدولية 
 وماظمة اهلجرة الدولية.

 يحرية التعب  والرأ -2 
عرر الررأي  والر   التعب  حرية احلق  ضمان  أجل تويل الكويت عااية خاصة مر -41

 مررر مررنن تعزيزهررا وتقويررةابعتبارهررا مررر املقومررات األساسررية للمجتمعررات الدميقراايررة والررال 
 36 املررواد أتررت الرر  اإلنسرران ومحايتهررا  ومررر حقرروق وتعزيررز القررانوين املرراظب هلررا  اإلاررار

 الررأي والبحر  عرر التعبر  حرية كفالة  علأ ابلاص الكويال الدستور مر 45و 44و 37و
 خمابطرررة   واحلرررق السرررلم،  التجمرررع وحريرررة والاشرررر  والطباعرررة الحبرررحالة وحريرررة العلمررر، 
 اإلنسران حلقروق العرامل، مت تبايرل   اإلعرالن مرا مع يتسق حنو علأ العامة  وال  السلطات

 العهرررد مرررر 21  19 املررراد ن أحكامرررل ونحبرررت عليرررل ولحبرررلت  27  20  19 املرررواد  
 .والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل

حنظررأ   الكويرررت مباررراي دميقراارر، نيرررارس ليرررل حريررة التعبررر  عرررر الرررأي عرررن كالرررة  -42
الوسرررائل املتاحرررة سرررواء التقليديرررة ماهرررا   اجملرررالس والررردواوير واملاتررردايت  أو مرررر خرررالن 

اإلن نرررت ووسرررائ   صرررفحات اجلرائرررد واجملرررالت وعلرررأ القاررروات التلفزيونيرررة  أو عرررن موالرررع
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التواصررل االجتمرراع، احلديثررة  وة هررا مررر الوسررائل  حيرر  ميلرر  اجلميررع اررر  آراءه علررأ 
 الاطاق العاً توصال  ة  تبادن الفكر والرأي.

جتدر اإلمارة ة  أنل مواصلة للجهرود الراميرة ة  تعزيرز اإلارار القرانوين املراظب هلرته  -43
مررنهنا احلررد مررر اارسررتها  لقررد صرردر القررانون رلررب  احلقرروق ومحايتهررا ومراجعررة أي ليررود مررر

 الدسرررتورية لمحكمرررةلاللجررروء املبامرررر   ق   حيررر  لررررر لأللرررراد احلررر2014لسررراة  109
  مواجهة أي لانون أو الئحة تثور معها مبهة التعرارض  وعرض ماازعا ب الدستورية أمامها

جمكمرة ابطران الر  القرانون حير  نيلر  هرته ا  مع املبادئ الدستورية أو احلد مر ضما  ا
 التعبرر  جمرران تعزيررز حريررة   التشررريعوال خيفررأ أثررر هررتا أو الالئحررة واعتبارهررا كررنن م تكررر  

 والرأي ومحايتها.
بشررنن املطبوعررات  2006لسرراة  3 القررانون رلرربواسررت االا ملررا سرربق وتبارراه كررل مررر  -44

واملسررموع والرر  ابلاسرربة  املرئرر، اإلعررالً   مررنن 2007لسرراة  61والقررانون رلررب والاشررر 
 امرر ااات وتسررهيل واإلعررالً  الحبررحالة علررأ املسرربقة الرلابررة أنررواع مررر نرروع أي ة  حظررر
لقررد  املهاررة  هررته ابيعررة مررع تررتالئب خمففررة جررزاءات ووضررع واإلعالميررة  الحبررحفية املاشرر ت

احلمايرة بتاظيب اإلعالً اإللك وين وهبدف توسريع نطراق  2016لساة  8صدر القانون رلب 
املقررة للحبحالة التقليدية عاد اارسرتها عرن موالرع االن نرت ووسرائ  التواصرل االجتمراع، 

 احلديثة.
 ابإلعررالً للمشرتغل  الحبرحالة مهاررة اارسرة عارد القانونيرة املراكررز بر  مرا وللتقريرب -45

املعلومررات  صرردر  تقايررة جمرران   الاامررط  األلررراد مررر عررداهب وبرر  وااللكرر وين  التقليرردي
 التشررريع املعلومررات بوصررفل تقايررة جرررائب مكالحررة مررنن   2015 لسرراة 63 رلررب القررانون
 تشرريعية معاجلرة يكرون أن يعردو ال والرتي االلكر وين  اإلجراً ملكالحة املاظب العاً اجلزائ،
 اسررتحدو لررد 2015القررانون الحبررادر    أن القررانون العرراً  حيرر  موضرروع اجلرررائب لررتات
 اخلاصة للطبيعة نظرا   العامة  القواعد   عليل نص عما للمالحقة القضائية ألحبر تقادً مدد
عتداء علأ كرامات املعلومات  دون أن يغفل خطورة اال تقاية جرائب خالهلا مر ترتكب الال

وأمرواهلب وهرو مرا التضرأ اسرتحداو نحبروص خاصرة لتجررت  واتلكرا ب ومررلهب األمخاص
 املعلومرات صية واالبتزاز والتزوير االلكر وين  وتعمرد تعطيرل انسريالألعان اإلضرار ابخلحبو 

لريررررة  ومكالحررررة جرررررائب ةسررررل األمرررروان واالجتررررار ابلبشررررر ةاا مررررا نيررررت عررررر اريررررق تقايررررة 
 املعلومات.

 سيادة القانون -3 

التزمرررت الكويرررت بحبرررورة عامرررة مبعطيرررات سررريادة القرررانون علرررأ املسرررتول الرررواين  -46
أمراً  ةواملسراوااإلنسران والدويل  ملا ميثلل هتا املبدأ مر ركيزة أساسية للحفرا  علرأ حقروق 

لرق واتيالقانون  واملساءلة أماً القانون  والعدن   تطبيرق القرانون   ةارار لضراء مسرتقل  و 
 الدولية حلقوق اإلنسان. مع القواعد واملعاي 

العدالة  حرص املشرع علأ ضمان ة حة حريرة اللجروء  ة وليما يتعلق لق الوصون  -47
القضاء أماً اجلميع سواء موااا  أو مقيم   ويعد حرق التقاضر، وحرايترل مرر الضرما ت  ة 

ر الدستور حي  ( م166القانونية واالجتماعية الال كفلها الدستور  وال  ولقا  لاص املادة )
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نحبررت علررأ أن "حررق التقاضرر، مكفررون للارراس  ويبرر  القررانون اإلجررراءات واألوضرراع الالزمررة 
 واستقالليتل الكاملة. وحيادتيلملمارسة هتا احلق" كما أن القضاء الكويال يتمتع بازاهتل 

علرأ أعرالء مبردأ سريادة  ال  طات املقررر ابلدسرتور دلريلويشكل مبدأ الفحبل ب  الس -48
القانون  حي  حرص املشرع الكويال علأ الفحبل ب  السلطة التشريعية والسلطة التافيتية 

 والسلطة القضائية.
وةميا  مر املشرع الكويال   حق مجيع األمخاص   التقاضر، وال سريما حقهرب    -49

لامررت مرربهة  ةااو الئحررة الطعررر أمرراً اجمكمررة الدسررتورية   أي لررانون أو مرسررًو بقررانون أ
بتعررديل بعررض  2014( لسرراة 109صرردر القررانون رلررب )لقررد مبخالفتررل ألحكرراً الدسررتور 

إبنشاء اجمكمة الدستورية  حي  ما  كرل مرخص  1973( لساة 14أحكاً القانون رلب )
  حيرر  مثررل ابيعرر، أو اعتبرراري حررق الطعررر مبامرررة أمرراً اجمكمررة الدسررتورية برردعول أصررلية

حررق الفرررد   اع اضررل علررأ أي لررانون يررراه خمالفررا   اررا يتوجررب مررر اجمكمررة هررتا التعررديل 
 الدستورية الاظر   هتا االع اض.

  ةاار اهتماً معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتنهيل وةعرداد الكروادر  -50
بيررة   جمرران القضررائية مررر السررادة القضرراة وأعضرراء الايابررة العامررة لرردً املعهررد عرردة دورات تدري

نسان.  دف هته الدورات ة  تعزيرز نسان ابلتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلحقوق اإل
ها بشكل خاص وس  مرلق القضاء كونرل ئنسان الدولية وترسي  ليمها ومباداملعرلة لقوق اإل

علرأ حي  مت عقرد الردورات   نسان علأ الحبعيد الوايناملعين بتطبيق وةنفاا لانون حقوق اإل
وتعتن هته الدورات ه، إبمراف  مبامر مر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  مراحل ثالو 

نسان   أو  مراحل مشروع متكامل يهدف   هنايتل ة  ةدماي مادة القانون الدويل حلقوق اإل
 نسرانأتهيل القضاة حون القانون الدويل حلقروق اإل مر اجل القضائ،معهد لاملاهاي التدرييب ل

نسرران  وكاترراي هلررته الرردورة التنسيسررية مت ذررري  سرربعة مررر واآلليررات الدوليررة حلمايررة حقرروق اإل
يررتب االسررتعانة هبررب   الترردريب  نسررانأعضرراء السررلطة القضررائية كمرردرب    جمرران حقرروق اإل

 .(4كما هو مب    املرلق )ابملعهد   

 معيات اات الافع العاًتكوير اجل -4 

( 47)ةمهار تطمر الكويت أبمهية دور مطسسات اجملتمع املدين   الدولة حي  مت  -51
 وعليرررل لقرررد بلرررم جممررروع اجلمعيرررات األهليرررة واملاظمرررات 2015ة مارررت عررراً جديرررد ةمجعيررر

( 185كما مت ةمرهار )   ( مجعية خ ية45( مجعية تعاونية و)75)نفع عاً ومجعية ( 142)
  .لريق تطوع، خالن عاً واحد لق

حلضررور مررطنيرات خارجيررة  الافررع العرراً ن االجتماعيررة مجعيرراتطو دعب وزارة الشررترركمررا  -52
بتكلفرررررررة ( 2019-2018( خرررررررالن السررررررراة املاليرررررررة )9حيررررررر  بلرررررررم عررررررردد املرررررررطنيرات )

ميررا   مررر الدولررة ة  جانررب ةلامررة أنشررطة مشرر كة مررع مجعيررات الافررع العرراً ة د.ل( 18068)
 .اوط هبا   جمان نشر الوعأ ابلقضااي اجملتمعية  الدور امل جلمعياتتل  اأبمهية دور 

تشركيل لقد مت اختيار اثل  مر تلر  اجلمعيرات عارد  لتعزيز الشراكة اجملتمعيةوسعيا   -53
 اات االختحباص مثل:مطسسات الدولة 

 .قوق اإلنسانحل الواين ديوانال •
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 .اجمللس األعلأ لش ون األسرة •
 لألمخاص اوي اإلعالة.جملس ةدارة اهلي ة العامة  •
 اللجاة الوااية العليا حلماية الطفل. •

 ابلبشراالجتار مكالحة  -5 
 مررروزيررر العرردن بتشرركيل جلاررة برائسررتل وتضررب   عضررويتها اثلرر   لررف جملررس الرروزراءك -54

 .وضع اس اتيجية وااية ملكالحة االجتار ابألمخاص و ريب املهاجرير   تتو املعاية اجلهات
 ولد لامت اللجاة بوضع اس اتيجية امتملت علأ ثالو حماور أساسية وه،: -55

 .الولاية )أ( 
 .حلماية )ب( 
 .بااء الشراكات والتعاون الداخل، واإللليم، والدويل )ج( 

 5املاعقرد بتراري   6/2018  اجتماعرل رلرب  261صدر لرار جملس الوزراء رلب  -56
املهرراجرير  ابعتمرراد االسرر اتيجية الواايررة ملاررع االجتررار ابألمررخاص و ريررب  2018لنايررر 
 2018لسرراة  2062صرردر لرررار وزارة العرردن رلررب  لقررداالسرر اتيجية  تافيررت علررأ ا  حرصرر

ألمخاص و ريب املهاجرير والال تضب   عضويتها العديد إبنشاء جلاة وااية ملاع االجتار اب
  الررال تعررد اسررتكماال  للجهررود الواايررة   مكالحررة االجتررار ابلبشررر والررال مررر اجلهررات املعايررة

لكرل مرر يثبرت والتي لرر عقوابت لاسية ورادعة  2013لساة  91صدر هبا القانون رلب 
  دولررة الكويررت وكررتل  ةلرررار عقرروابت ليامررل ابإلجتررار ابألمررخاص أو بتهريررب املهرراجرير ة

مشررددة لكررل مررخص علررب بوجررود مشررروع الرتكررال أي جرميررة تتعلررق ابإلجتررار ابألمررخاص 
 و ريب املهاجرير وم يقب إببالغ السلطات املختحبة بتل .

الايابرة العامرة أو  )تترو ( مر القانون سالف الرتكر علرأ أنرل 12ولد نحبت املادة ) -57
( مررر هررتا القررانون 3  2اجمكمررة املختحبررة أثارراء نظررر اجلرررائب املاحبرروص عليهررا   املررادت  )

 التالي :ابذاا ما تراه مر التدب ير 
ةحالررررة اجملررررين عليررررل   جرميررررة اإلجتررررار ابألمررررخاص أو مررررر مت  ريبررررل مررررر  )أ( 

اعيررة لسررب األحرروان لتقرردت العررالي املهرراجرير ة  اجلهررات الطبيررة أو دور الرعايررة االجتم
 لل.والرعاية الالزمة 

اإليررداع أبحررد مراكررز اإليررواء الررال ذحبحبررها الدولررة هلررتا الغرررض حرر  يررتب  )ب( 
 اجلرمية.ةعادتل ة  الدولة الال يتبعها جباسيتل أو الال كان يقيب ليها ولت ارتكال 

يوضر  . الداخليرةل وزارة اإلجراءات املتبعرة مرع ضرحااي االجترار ابألمرخاص مرر لبر -58
  :(2019-2015جرائب االجتار ابألمخاص خالن الف ة مر )( عدد 5املرلق )

 مقابلة الضحااي وتبحب ها لقولها. )أ( 
اخطرررار نقررراط االتحبررران اجمرررددة مرررر وزارة الداخليرررة )ةدارة محايرررة اآلدال  )ب( 

 .ابألمخاص(العامة ومكالحة االجتار 
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ةحالرررة الضرررحية للمرررنول أو لوحررردة الرعايرررة الحبرررحية )مركرررز ةيرررواء العمالرررة  )ج( 
 (.الوالدة

التاسرررريق مررررع الايابررررة العامررررة بشررررنن استحبرررردار القرررررارات الالزمررررة حلمايررررة  )د( 
 الضحااي.
عرررادة االدمررراي أو العرررودة ةخررردمات لوريرررة وخررردمات اويلرررة املررردل ماهرررا  )ه( 
 .الطوعية

اإلعالررة ورعايررة كبررار األمررخاص اوي حقرروق لطفررل و لقرروق التوصرريات املعايررة ا -جيب 
 السر واحلق   التعليب والعمالة املتعالدة وه،

 
 

148.200.202.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216

.217.218 

 

 

219.220.222.223.224.225.226.227.228.230.231.232.233.234.235

.237.239 

 حقوق الطفل -1 
بشرنن حقروق الطفرل والرتي تو متوالقرا  مرع  2015لسراة  21اعتمد لرانون رلرب  -59

ولية بشنن حقوق الطفل والتي ساهب   ةعداده ماظمات ة  االتفالية الد الكويت انضماً
يكفررل للطفررل احلررق   احليرراة والبقرراء والامررو   كاررف ةرر  حكوميررة حيرر  أن هررتا القررانون 

ة  جانررب التعلرريب  رعايررة صررحيل وحررق احلحبررون علررأ   والتمتررع أسرررة متماسرركة ومتضرراماة
ولقررا  محايتررل مررر مجيررع أمرركان العاررف أو الضرررر أو اإلسرراءة البدنيررة أو املعاويررة أو اجلاسررية 

املرادة كمرا نحبرت   اجلسردية  الافسرية  اجلاسرية واإلمهران  اإلساءة ( الال تتااون71للمادة )
واذراا الرالًز ودراسرة  الشركاول( تاص علأ ةنشاء مراكز محاية الطفولرة والر  لتلقر، 77)

 .فان التير يتعرضون لألالحاالت األا
الررتي تضررمر أحكامررا  حلمايررة  12/2015صرردر لررانون حمكمررة األسرررة رلررب كمررا  -60

حقهرررب   احلضرررانة والافقرررة واسرررتخراي األوراق و األافررران وخاصرررة بعرررد انفحبررران الوالررردير 
 الرمسية.

وتضرررب العديرررد مرررر  اللجارررة الواايرررة العليرررا حلمايرررة الطفرررل   وزارة الحبرررحة أنشرررنت -61
الرنام  الرال ترمر، ة  تسرلي  هات احلكومية واملاظمات ة  احلكومية   دف ة  وضرع اجل

الضرروء علررأ لضررااي الطفولررة وحشررد التنييررد حوهلررا مررر أجررل التعريررف لقرروق الطفررل ونشررر 
ثقالتل علأ أوسع نطاق ورصد االنتهاكات الال يتعررض هلرا األافران مرر أجرل التحبردي هلرا  

ةمنا مر خالن السياسات والنام  العالجية والولائيرة  وتو هرتا  ليس لق  مبعالبة املعتدير
العمرررل ليكرررون متسرررقا  مرررع اخلطرررة العامليرررة لتعزيرررز دور الاظررراً الحبرررح،   التحبررردي للعارررف 
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( األنشرطة الرال لامرت هبرا اللجارة 6ويب  املرلرق )  وخحبوصا  ضد الاساء والفتيات األافان
 الوااية العليا حلماية الطفل.

د ركررزت اجلهررود حرر  اآلن   الكويررت علررأ تررول  الرروع، الررواين حررون ةسرراءة ولرر -62
وتثقيرف اجملتمرع واألافران بتلر  احلقروق حقروق األافران  لتكرريس لدعوةوامعاملة األافان 

احلمررررالت اإلعالميررررة  والاشرررررات  الررررواردة ابالتفاليررررة الدوليررررة حلقرررروق الطفررررل مررررر خررررالن
 .والفعاليات

حلمايرة حقروق الطفرل بروزارة الحبرحة يقرًو بتافيرت  ليا مكتربالعكما أنشنت اللجاة  -63
( والرررتي خيررردً 147)اخلطررر  والرررنام  حيررر  لررراً أبنشررراء خررر  مسررراندة الطفرررل الكرررويال 

( ومقرردم، الرعايررة هلررب مررع تررول  18سررر الرروالدة وحرر  سررر العمريررة )األافرران مررر الف ررة 
  محايررة كالررة ةكمررا يهرردف خرر  مسرراندة الطفررل بشرركل مبامررر   واإلحالررة خرردمات املشررورة 

حقرروق الطفررل والتحبرررف حيرران أيررة مشرركلة مبررا اقررق سررالمتل أو مبررا اقررق محبررلحة الطفررل 
حراالت سروء معاملرة الطفرل  ( ةححبائية عدد7املرلق ) املتختة  الفضلأ   كالة اإلجراءات

 (.2018 -2010واإلمهان )
الكويررت ومررر أي هرراتف ويقررًو  يسررتقبل اخلرر  كالررة االتحبرراالت مررر كالررة ماررااق -64

موظف االتحبان ابلرد مبامرة وتوزيع االتحباالت بحبورة متوالية  ومر مث يتب التحقق مرر أن 
دا ال  يتب توجيل املتحبل االتحبان الوارد خاص بطفل دون سر الثاماة عشرة عاما   ليما ع

يررتب تحبررايف االتحبرران   حيرر  خلطرروط اإلرمرراد أو اجلهررات املعايررة املااسرربة خلدمررة الرامرردير
وتوثيقررل   لاعرردة البيررا ت و  حرراالت االتحبرراالت اجلررادة يررتب تعب ررة الامررواي اخلرراص هبررته 

تحبررران ايلرررة االتحبررراالت وتوثيقرررل   لاعررردة البيرررا ت أثاررراء املكاملرررة  يرررتب تقررردير خطرررورة اال
عاليررة  -متوسرطة –)عاديرةاألمهيرة املكاملة والتعامل مع مسرتول اخلطرورة لسرب مرا تقتضريل 

ساعة   اليًو  24اخلطورة (  مر خالن آليرات اإلحالرة يعمل خ  مساندة الطفل الكويال 
لريرررق متخحبرررص علرررأ اسرررتعداد السرررتقبان املكاملرررات والبالةرررات  رايً األسررربوع مرررأواررروان 

 ساعدة.شورة واملامل تقدت و 
والرررتي يررراظب احتضررران  80/2015لرررانون احلضرررانة العائليرررة رلرررب  كمرررا مت اعتمررراد -65

 –تعلرريب  –جمهررويل الوالرردير وكيفيررة دجمهررب ابجملتمررع وتررول  العديررد مررر احلقرروق هلررب )أسرررة 
( 3  مراحهب اجلاسرية الكويتيرة مبوجرب املرادة )ة ابإلضرالةمبلم مرهري(  –وظيفة  –سكر 

 .15/1959مر لانون اجلاسية رلب 

 مخاص اوي اإلعالةحقوق األ -2 
بلررم عرردد األمررخاص بررتلت الكويررت جهررودا    جمرران حقرروق اوي اإلعالررة حيرر   -66

ن اوي اإلعالرة وولقررا للبيران االححبرائ، لعرراً طو اوي اإلعالرة املسرجل    اهلي رة العامررة لشر
عردد ةر  الكرويتي  ما أ (45436عدد الكويتي  ماهب بلم )مخص  )52205( 2018

وتعديالترررل ابلقرررانون رلرررب  2010/ 8و  سررربيل تافيرررت القرررانون رلرررب  (6769)لقرررد بلرررم 
 تتو  اهلي ة تقدت التايل: 5/2016والقانون رلب  101/2015
عالة مات اكتشاف اإلعالرة عارد لتدريب األافان اوي اإل :خدمات التدخل املبكر •

 كويتي .الالوالدة ة  أربع ساوات لألافان الكويتي  وستة ساوات لألافان ة  
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( 61االررررب مررررر اوي اإلعالررررة ملتحقرررر  ) (8666)يسررررتفيد  :الرررردعب التعليمرررر، •
وبلغرررت ميزانيرررة الررردعب العامرررة لشرررطون اوي اإلعالرررة مطسسرررة معتمررردة مرررر اهلي رررة 

كمرررا مت   (ديارررار  36,133,740.00) 2019-2018التعليمررر، للسررراة املاليرررة 
سرراواي  للبعثررات اخلارجيررة وبلررم جممرروع عرردد الطلبررة املبتعثرر   ( مقعررد50)ذحبرريص 

  ( االبررا  96)حرر  ماتحبررف هرتا العرراً للخراري الررتير الزالروا علررأ مقاعررد الدراسرة 
 .2019-2018واالبة مت لبوهلب لعاً  ( االب22)ة  ابإلضالة 

ومرا  21تسرتقبل األمرخاص اوي اإلعالرة مرر عمرر املراكز واملطسسرات التنهيليرة:  •
 .وتقدً برام  أتهيلية ملساعد ب علأ االعتماد علأ أنفسهب وقل

مرخاص اوي االعالرات األبرام  الرور  احلرليرة لتنهيرل  : اعتمدتالتنهيل املهين. •
يل احلاسرب اآل –اخلرزف  –التهاية والبسيطة واملتوسطة واملزدوجة التاليرة )الاجرارة 

 –عة ورمرة االلتحبراد املارزيل الزرا –املوسيقأ  –السايكودراما  -مان الفايةعاأل –
ا بلررم عرردد املترردرب  ولقررا ةورمررة السررياوةراليا( مررع تررول  املواصررالت للمترردرب  

 .انثأ " 32اكر  47" 2018للبيان االححبائ، لعاً 
 عامال كويتيا لنكثر وعددها  : ححبر الشركات الال تستخدً مخسالدم  الوظيف، •

 املعررال  املاحبرروص عليهررا   املررادة مررركة  ومجيعهررا ةرر  مسررتولية لاسرربة تعيرر  77
اإلعالرة  بشنن تطبيق نسربة العمالرة لتشرغيل اوي  8/2010مر القانون رلب  14
املقررررة ولقررا   بضرررورة االلتررزاً بتعيرر  نسرربة امت خماابررة تلرر  الشررركات إللاد رر دولرر

 للقانون.
 171)اإلعالررة لررتوي  لمررزااي املاليررةاملخحبحبررة ل: بلغررت امليزانيررة الرعايررة األسرررية •

اإلعالررة وبلرم عردد املسرتفيدير مررر التقاعرد لرعايرة مرخص مرر اوي  (مليرون ديارار
 .2018عاً ( ل2845)

يحبررف لألمرخاص اوي اإلعالرة الكرويتي  مرر بار  االئتمران  سرة:دعب تكوير األ •
ا بلررم عردد البررات القرررض االجتمرراع، ة .ل(د 6000)تبلررم الكرويال ماحررة زواي 

 .2018( الب لعاً 84)
لشخص اوي االعالة واويل ار تاطبرق علريهب مرروط يتمتع ا :اخلدمات اإلسكانية •

لرتوي اإلعالرة  .ل(د 5000 ) ماحرة مقردارها مرر خرالن التمتع ابلرعاية السركاية
لرررتوي اإلعالرررة املتوسرررطة والشرررديدة و  حررران وجرررود  .ل(د 10000 ) البسررريطة

السرركر ولقررا  ملررا  لبارراء (د.ل 20000 ) أكثررر مررر معرراق ابألسرررة يسررتحق مبلررم
 .2018( عاً 497اتاجونل وبلم عدد الطلبات الرعاية السكاية ) 

تررول  السررماعات الطبيررة والكراسرر، اات املواصررفات اجمررددة األجهررزة التعويضررية:  •
لرررراد اجملهرررزة لرررتوي اإلعالرررة مرررر مركبرررات األو واألجهرررزة التنهيليرررة  وةعفررراء األدوات

  اباعرة مجيرع املعرامالت ةكرسر، ةضرالة   (511الرسًو أبنواعها حي  مت تسرليب )
 اخلاصة بف ة اإلعالة البحبرية ابستخداً لغة برايل.

اجمللررس األعلررأ الررتي يشرركل جملررس ةدارة اهلي ررة    : يضرربالقررراراملشرراركة   اذرراا  •
  ة العرررررراً  ابإلضررررررالةعضررررررويتهما أربعررررررة اثلرررررر  ماتخبرررررر  عررررررر مجعيررررررات الافررررررع 
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مررع  ةن اوي اإلعالررة وتعقررد اجتماعررات دوريرراوي الكفرراءة واخلررنة بشررطو  عضرروية
اثل، مجعيات الافع العاً املعاية برتوي اإلعالرة للتباحر    سربل تطروير اخلردمات  

ا ةمرخاص مرر اوي اإلعالرة أكما مكل لريق مستشارير للمدير العاً مكرون مرر 
 هنب ألدر علأ معرلة ما يااسبهب مر تشريعات ولوان .أ

عرررددا  مرررر املشررراريع  اوي اإلعالرررةاألمرررخاص ن طو اهلي رررة العامرررة لشررر كمرررا نفرررتت -67
  :والنام 

مرورهب أوليراء أخلدمة املراجع  مر األمخاص اوي اإلعالرة و جديدة  مقرات التتا  •
املقررررر  جانرررب  ةمحررردي الفروانيررررة واجلهرررراء واإل اتواملكلفررر  برعرررايتهب   حمالظررر
 معامال ب. ازاز لتسهيل الرئيس،   حمالظة حويل وال 

تافيرت مشررروع ميكاررة مجيرع اإلجررراءات اخلاصررة ابخلرردمات املقدمرة مررر اهلي ررة العامررة  •
الارررالع علرررأ معامالترررل وحالتهرررا لوناليرررر أخررردمات  لشرررطون اوي اإلعالرررة وتفعيرررل

 دراي خدمة الرسائل الاحبية.ةو 
 2018يوليررو  30ةارالق محلررة لرردراو بشرعار "لرردراو نييررزين مرا هرر، لرردرات "    •

 إلاكاء وتعزيز الوع، بقدرات وةسهامات األمخاص اوي اإلعالة.
عمار لتدريب وتوظيف األمخاص اوي اإلعالة مر األمحلة مركاء لتوظيفهب تاظيب  •

ا مت ترردريب ةشرراركة جمموعررة مررر اجلهررات واملطسسررات املختلفررة مبعامررا  18-33
 مخص مر اوي اإلعالة لتوظيفهب ابلقطاع املحبر . 30

ويررت لسررهولة الوصررون مررر خررالن الفريررق املشرركل مررر هي ررة بلديررة تافيررت كررود الك •
الكويررررت  وزارة األمررررغان العامررررة  اهلي ررررة العامررررة للرعايررررة السرررركاية  اإلدارة العامررررة 

اافررراء  األمانرررة العامرررة للمجلرررس األعلرررأ للتخطررري  والتاميرررة  مجعيرررة املهادسررر  ل
 الكويتية  اجلمعية الكويتية ألولياء أمور املعال .

وتيسرر  دخررون األمررخاص مررر  ر اإلاررار الررواين إل حررة اجمتررول االلكرر وينصررداة •
   الشبكة االلك ونية وكل حمتول الك وين.ةاوي اإلعالة 

عملية تشغيل املعرال  2010لساة  8اوي اإلعالة  األمخاص لانون حقوق  وياظب -68
افطرر، الررال تسررتخدً " تلررًز اجلهررات احلكوميررة واألهليررة والقطرراع ال 14حيرر  نررص   املررادة 

علرأ األلرل ابسرتخداً نسربة مرر األمرخاص اوي اإلعالرة املرطهل  مهايرا  يا  كويت  مخس  عامال  
تلرررًز املطسسرررات  14مرررر العرررامل  الكرررويتي  لرررديها "  وعليرررل لررران املرررادة  %4ال تقرررل عرررر 

ا احلكوميررة وةرر  احلكوميررة تشررغيل املعررال  وال جيرروز ألي مررر هررته اجلهررات رلررض التعيرر  ارر
وتررولر يضررمر مبرردأ تكررالط الفرررص برر  املعررال  وةرر هب عاررد تسرراوي القرردرات واملررطهالت  

 األمررخاص الدولررة برررام   فيزيررة جلهررات العمررل الررال توظررف مررا يزيررد عررر الاسرربة اجمررددة مررر
اوي اإلعالة  وجيوز للحكومة تقدت الدعب املادي للجهات الال تتجاوز هته الاسبة  ويحبدر 

 .بشروط الدعب لرار مر السلطة املختحبة بااء علأ عرض اهلي ة
اهلي رررة العامرررة ابلتاسررريق مرررع اوي اإلعالرررة األمرررخاص ن طو شرررالعامرررة لة لامرررت اهلي ررر -69

اوي االعالرة األمخاص فعاليات خاصة هبدف تعريف بللقول العاملة وكالة اجلهات املعاية 
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ابلفرص الوظيفية املتاحة هلب   القطاع اخلاص وتشجيعهب علأ دخون سوق العمل  وبافس 
 الولت اذاا االجراءات الالزمة جتاه الشركات ةر  امللتزمرة بتطبيرق الاسربة املاحبروص عليهرا

   القانون.

 رعاية كبار السر -3 

ن ابعتبرررارهب ثرررروة واايرررة بوضرررعية اجتماعيرررة متميرررزة كفلهرررا الدسرررتور و يتمترررع املسرررا -70
( علررأ " أن تكفررل الدولررة املعونررة االجتماعيررة 11) ةاداملررالكويررت  حيرر  نررص الدسررتور   

للموااا    حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عر العمل كما تولر هلرب خردمات الترنم  
 االجتماع، واملعونة االجتماعية والرعاية الحبحية".

بشنن الرعاية االجتماعية للمسا    مادترل  2016لساة  18القانون رلب  تضمر -71
أما املسر املعوز لقد   ساة" 65تعريف املسر أبنل "كل مواار كويال بلم مر العمر  األو 

عرلرررل القرررانون أبنرررل "كرررل مسرررر ةررر  لرررادر علرررأ أن يرررطمر لافسرررل كليرررا  أو جزئيرررا  مرررا يطمارررل 
الشخص العرادي مرر ضررورات احليراة الطبيعيرة نتيجرة لحبرور   لدراترل املاليرة أو البدنيرة أو 

 .العقلية أو الافسية"
   هرربالكويرت براظب الرعايرة الحبرحية والافسرية واالجتماعيرة  ابعتبارهرا األ اهتمرت -72

جمررران رعايرررة املسرررا  لكرررب املرحلرررة العمريرررة  ارررا أدل ة   سررر  أسررراليب الولايرررة والعرررالي 
  اجملتمرررع الكرررويال  وابلترررايل  يررراتوا فررراض   معررردالت الولواليرررد وارتفررراع   معررردالت امل

العمرر ارا زاد مرر أعرداد املسرا   حير  تشر  ةححبرائيات وزارة الحبرحة عراً ارتفع متوس  
 76.8 ) أن متوس  العمر املتولع عاد امليالد للكويتي    اجملتمع الكويال لد بلم 2014

ويرررزداد هرررتا املعررردن ومتوسررر  العمرررر املتولرررع للمرررواار (  عررراً لرررا و 81عررراً للرررتكور و
تطرور ل البيراين شركل( يبر  ال8مرلرق ) أعرداد املسرا    الكويال مرر عراً آلخرر ارا يزيرد معرل

 .(2018 - 2014ساة لنكثر( حسب الاوع خالن الف ة ) 65عدد املسا  )
 سر  أيضرا  الزايدة   أعداد املسا  تعن عر استمرار  سر الوضع الحبرح، و أن  -73

كما أهنا تعين زايدة مطردة   حجب الف رة املسرتهدلة خبردمات رعايرة   احلياة   نوعية وجودة 
حيرر  زادت   الدولررة وألررراد اجملتمررع الكررويال أومررر مث زايدة تكرراليف رعررايتهب علرر  املسررا 

عررراً  %4.1 نسررربة ة  2014عرراً  %3.6 نسررربة نسرربة املسرررا    اجملتمرررع الكررويال مرررر
2018. 

 نظب رعاية املسا   
يوائيرررة للمسرررا : هررر، رعايرررة مررراملة مرررر الارررواح، الحبرررحية واالجتماعيرررة الرعايررة اإل -74

ويقدً هتا الاوع مر الرعاية لكبرار السرر الرتير ال أسرر هلرب  أو هرطالء   والافسية واملعيشية
 ةلامة كاملة   دار الرعاية. علأ رعايتهب يتب تول التير ال نيل  أسرهب املقدرة 

ي  يقيب املسر   دار الرعاية ل ة الاهار لق  مث يعود الرعاية الاهارية للمسا : ح -75
 ة  اويل   هناية الاهار ح  ال يعزن عر اجملتمع اخلارج،.
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متاحرل  هر، اخلدمرة األكثرر انتشرارا بر  كبرار املسرا  وهر،خدمات الرعاية املتاقلة:  -76
مر التير يعانون مر مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية ويحبعب نقلهرب لبها مر يط لكل

 األولية.ة  مراكز الرعاية الحبحية 

 التعليب   احلق -4 
تكفرررل الكويرررت احلرررق   التعلررريب للجميرررع  دون نيييرررز  اسرررتاادا ملرررا تضرررماتل املرررادة  -77
تمرررع  تكفلرررل ( مررر الدسرررتور   والرررال نحبررت علرررأ أن "التعلررريب ركرررر أساسرر، لتقررردً اجمل13)

الدولررة وترعرراه: لفيمررا خيررص التعلرريب اإللزامرر، لقررد جتلررأ اهتمرراً الدولررة مررر خررالن ةصرردار 
والرتي  25/2014بشنن التعليب اإللزام،  املعدن ابلقانون رلرب  11/1965القانون رلب 

مررر خاللررل ألزمررت الدولررة ويل األمررر بضررمان تعلرريب الطالررب   املرحلررة اإللزاميررة  ووضررعت 
الرر  عقوبررة تولررع علررأ ويل األمررر حرران عرردً التزامررل بررتل   وهرر، أمررور تكفررل   ملخالفررة 

 جمملها ضمان ححبون الطفل علأ حقل   التعليب.
أمررا ليمررا خيررص التعلرريب اجلررامع، لقررد كفلررت الدولررة أيضررا  لكالررة املتعلمرر  احلررق    -78

رص للمتعلمرررر  بعررررد الثانويررررة ميررررا  الفرررر نظرررراً التعلرررريب مرررراالوصررررون ة  التعلرررريب اجلررررامع،  و 
مررع حاجررات سرروق  وابلتاسرريقولررق ميرروهلب وحاجررا ب ولرردرا ب  السررتكمان دراسررتهب العليررا

  والرر  ولقررا  لضررواب  عامررة وجمررردة تكفررل تكررالط الفرررص وتقررًو علررأ العمررل داخررل الدولررة
أسررس موضرروعية تقررًو علررأ معيررار الكفرراءة الررال يتحبررف هبررا راةررب مواصررلة التعلرريب اجلررامع، 

 .الشخحبية ونسب القبون وولق الطالة االستيعابية للكليات واملعاهد اتالقدر ومبراعاة 
هلي ررة العامررة أ حررت الدولررة الفرصررة ملررر م يلتحررق ابلتعلرريب اجلررامع،   االلتحرراق اب -79

  كمرررا مهايررة وأأكادمييررة كليا ررا ومعاهرردها  سرررواء  كانررت الدراسررة   كالررةبلتطبيقرر، ا للتعلرريب
ودور القطراع اخلراص  أخرل الستكمان التعليب عر اريق الشرراكةعلأ تول  وسائل عملت 

لتمرا  لرصرة للرتعلب  العديد مرر اجلامعرات اخلاصرة مت التتا   حي    دعب التعليب والثقالة
ة  جانررب التعلرريب احلكرروم، لقررد أ حررت الدولررة   داخررل الكويررت تضررب ذحبحبررات متاوعررة

ته اجلاليررات األجابيررة  حيرر  مسحررت احلررق   التعلرريب لكررل مررر يعرريش علررأ أراضرريها مررر هرر
إبنشاء العديد مر املدارس اخلاصة لبعض اجلاليات   حران رةبرة هرته اجلاليرات   الدراسرة 

 العرررادات والتقاليررردو   اللغرررات  الكبررر  لتاررروع الثقرررا   تلررر  املررردارس  والررر  اح امرررا  ل
 للجميع.للجاليات املقيمة   البالد وحرصا  علأ تول  لرص بديلة للتعليب 

ونظرا  ألن هاال الكثر  مرر األلرراد لرد اجمرون عرر ةحلراق أبارائهب مبراحرل التعلريب  -80
املختلفة ابلتعليب اخلاص ألسبال التحبادية  لقد مت ةنشاء الحبادوق اخل ي ملتابعة املتعثررير 

 ماليا  مر الطالل  وبغض الاظر عر جاسيا ب.
اوي اإلعالررة لعمرردت ة  نشررر الرروع،  أولررت الكويررت اهتمامررا  خاصررا  ابألمررخاص -81

أبمهيررة تعلرريمهب  وعملررت علررأ ةنشرراء املرردارس اخلاصررة هبررب لضررمان ححبرروهلب علررأ التعلرريب 
 األساس، اجملاين واإللزام، أسوة بغ هب مر ة  اوي اإلعالة.

انتهجررت ةدارة مرردارس ال بيررة اخلاصررة ماحررأ تقرردميا   تخررت ابلتوجهررات العامليررة    -82
اإلمكررا ت الالزمررة للاهرروض ابملسررتول التعليمرر، لررتوي اإلعالررة  والرر    ظررل  تررول  كالررة
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زايدة عدد الطرالل الدارسر    مردارس ال بيرة اخلاصرةك والر  مرر خرالن املاراه  املقدمرة 
 هلب  أو علأ مستول اهلي ات التعليمية واملرلقية الال لفزت لفزة نوعية.

ألمرررخاص اوي اإلعالرررة بترررول  الرعايرررة م تقتحبررر املكتسررربات الرررال ححبرررل عليهررا ا -83
التعليميررة هلررب  بررل ذطتهررا ة  تررول  كالررة صررور الرعايررة الطبيررة واخلدميررة  حيرر  يررتب تررول  
العررالي الطبيعررر، لطرررالل اإلعالرررة احلركيرررة  وتررول  العيرررادات التخحبحبرررية هلرررب  والرررال ت قررردً 

التخااررب   كررل مدرسررة دعمهررا الطرريب علررأ مرردار اليررًو التعليمرر،  ةضررالة ة  تررول  مراكررز 
واحلررررص علرررأ اختيرررار الكفررراءات املطهلرررة واملدربرررة للعمرررل   الاررروادي املسرررائية الرررال تعرررين 
ابجلانب الافس، واجملتمع، والتنهيل، لتوي اإلعالة  ة  جانب تطبيق نظراً سرجل الطالربك 

 ء هبب.وهو ما ساعد علأ تول  لاعدة بيا ت تفاعلية تساعد علأ متابعة الطالل واالرتقا
وليما خيص جمهودات القضراء علرأ األميرة لقرد عملرت الدولرة علرأ تقلريص أعرداد  -84

األميررر   والررر  مرررر خرررالن التوسرررع   ةنشرررراء مراكرررز تعلررريب الكبرررار وحمرررو األميرررة وتقرررردت 
تعلررريب الدارسررر  األّميررر  مبرررادئ القرررراءة والكتابرررة وبعرررض مبرررادئ التسرررهيالت للعمرررل علرررأ 

  احلحبون علأ الشهادات الدراسرية املتوسرطة  الراةب  ماهبمساعدة   مث احلسال والعلًو
تاظريب السررلب التعليمر، املسرائ، للمراحررل الدراسرية الرتي يكررون   ةارار التعلرريب   و والثانويرة
... ولد ا فضت تبعا  لتل  نسبة األمير    الكويرت ة  أن وصرلت اآلن ة  ألرل الاظام،
( مراكرز تعلرريب الكبرار وأعررداد الدارسرر  9ويبرر  املرلررق ) ة  %(   السرراوات األخر 2مرر )
 ليها.

 العمالة املتعالدة -5 
الكويت مر الدون اجلاابة للعمالة سواء كانت تعمل   القطاع األهل، أو دولة ةن  -85

تقريبررا و  زايدة  ا  العمالررة املازليررة  حيرر  أن عرردد العمالررة الوالرردة جترراوز الثالثررة ماليرر  والررد
حي  تتون اواعية لثا  عر لرص عمل ألضل    مستمرة ويشكلون أكثر مر عدد السكان

القرررانون دون نيييرررز بررر   لضرررما ت الرررال تكفلهرررا الدولرررة هلرررطالء ومرررر خرررالن تطبيرررقوالررر  ل
السررخرة العمالررة مررر مايررة   ابإلضررالة ة  السياسررات والتررداب  حلعامررل املتعالررداملررواار وال

 والعمل اجلني.
بشررنن العمررل   القطرراع األهلرر،   رردف  6/2010كمررا أن نحبرروص القررانون رلررب  -86

(  ووجرول أن 1ة  تول  ألحبأ درجات احلماية هلرب بدايرة مرر تعريرف )العامرل(   املرادة )
 (.28يكون عقد العمل اثبت ابلكتابة كما جاء   املادة )

لة للعمالة األجابية تحبرون حقرولهب ولقرا  ملرا جراء وحرصا   تول  ظروف عمل عاد -87
حير  جراء البرال الرابرع   بشنن العمرل   القطراع األهلر، 6/2010احبوص القانون رلب ب

( وح  55مال بعاوان "   نظاً وظروف العمل " ويقع   أربعة لحبون ويشمل املواد مر )
كرل مرا يتعلرق لفرظ حرق (  حي  مت تعريف أجر العامل وولرت تسرليب العامرل لألجرر و 97)

 العامل ابألجر.
ضررالية  ةكررتل  مت  ديررد سرراعات العمررل اليوميررة وضررواب  تشررغيل العمرران لرر ات  -88

ساعات يوميا  مع عدً جرواز تشرغيل  8و أساعة أسبوعيا  48حي   ديد ساعات العمل 
   العامل أكثرر مرر مخرس سراعات متحبرلة يوميرا دون أن يعقبهرا لر ة راحرة ال تقرل عرر سراعة
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كما حددت نحبوص القانون اإلجازات املستحقة للعامل  وتعريف الراتب وكيفية احتسرال 
عطأ املشرع العامل حق   راحرة أسربوعية مدلوعرة األجرر ابإلضرالة أو   مكالنة هناية اخلدمة

جازات الساوية مدلوعة األجر وجواز ما  العامرل جازات املرضية واإللاجازات الرمسية واإل
جازة عدة للعاملة املتروىف زوجهرا ةجازة   حالة ولاة األلارل و ةجازة احل  و ةو جازة دراسية ة
 جازة حلضور املطنيرات واللقاءات الدورية واالجتماعات العمالية.ةو 

بشررنن العمررل    6/2010كمررا تضررمات أحكرراً الفحبررل الرابررع مررر القررانون رلررب  -89
صرردرت  كمررا   (87 – 80د مررر )القطرراع األهلرر، لواعررد السررالمة والحبررحة املهايررة   املرروا

 عدة لرارات تافيتية لقانون العمل  دف ة  تول  محاية العامل وماها:
بشرررنن سررراعات العمرررل   األمررراكر املكشرررولل )حظرررر  535/2015القررررار رلرررب  •

 العمل ولت الظه ة(.
 .بتحديد احلد األدىن لألجور 14/2017القرار رلب  •
القرانون الطريرق الرتي يسرلكل العامرل للمطالبرة لقولرل   حران ليراً نرزاع بيارل  رسب -90

وبرر  صرراحب العمررل  لضررال عررر صرردور عرردة لرررارات تافيتيررة  رردف لتررول  محايررة للعامررل 
  ولرررار  ديررد سرراعات العمررل   14/2018وماهررا لرررار  ديررد احلررد األدىن لألجررر رلررب 

 .535/2015ماكر املكشولة رلب األ
تقررًو اهلي ررة العامررة للقررول العاملررة مررر  لررل وتفعرريال ملررواد القررانون والقرررارات املاظمررة -91

خالن ةدارة تفتيش العمل جبوالت تفتيشية دورية علرأ موالرع العمرل ملتابعرة الترزاً أصرحال 
 العمل أبحكاً القانون والقرارات املافتة لل.

عويررة   كالررة وسررائل اإلعررالً ةعالميررة تو  تمحررالالعامررة للقررول العاملررة اهلي ررة تطلرق  -92
والتواصررل االجتمررراع،  هبررردف تعريررف العمررران وأصرررحال العمررل أبحكررراً القرررانون وحقررروق 
وواجبررات كرررل اررررف  ابإلضرررالة ة  تعرررريفهب بكالررة اخلررردمات الرررال تقررردمها اهلي رررة وبشررركل 
خاص اخلدمات الال يتب تقدميها ةلك ونيا مثل خدمرة تسرجيل الشركول العماليرة عرر اريرق 

 ع اهلي ة اإللك وين ومتابعة العامل لكالة اإلجراءات املتعلقة بل.مول
بطباعرة مطروايت تعريفيرة تتضرمر  العامة للقول العاملة لضال عر ال  لامت اهلي ة -93

هب اإلجراءات الواجب اتباعهرا واجلهرات الرال ميكارل اللجروء أمعلومات ةرمادية للعامل عر 
ء عملرررل  ومت توزيرررع هرررته املطررروايت علرررأ البعثرررات ةمررركالية أثارررا   أليليهرررا عارررد مواجهترررل ة

  بعثرات دولرة ةالدبلوماسية للدون املرسلة للعمالة املعتمدة لردل دولرة الكويرت  ابإلضرالة 
الكويرررت لررردل تلررر  الررردون والررر  هبرررردف ةارررالع العامرررل مسررربقا علرررأ أهرررب املعلومررررات 

 واإلجراءات لبل مغادرتل لبالده.

 العمالة املازلية -6 

بشررنن العمالررة املازليرة والررتي وضررع أحكامررا   2015لسراة  68 صردر القررانون رلررب -94
حرصرا مرر دولرة الكويرت علرأ ترول  املزيرد و تفحبيلية للعاللة بر  العامرل وصراحب العمرل  

مر احلماية والرعايرة لف رة العمالرة املازليرة وتاظريب العاللرة بر  كالرة أارراف العاللرة التعالديرة 
ةدارة العمالرة املازليرة التابعرة    لقد أنشرنتب العمل مكتب االستقداً()العامل املازيل صاح
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للهي ررة العامررة للقررول العاملررة والرر  بعررد صرردور لرررار جملررس الرروزراء باقررل االختحبرراص مررر 
  حي  ذرتص هرته اإلدارة 2019مات أبريل وزارة الداخلية ة  اهلي ة العامة للقول العاملة 

تافيررت أحكرراً القررانون والتفترريش علررأ مكاتررب االسررتقداً ابلعديررد مررر املسررطوليات أمههررا  
و ريررر املخالفررات لقهررا واسررتقبان الشرركاول  حيرر  أمررادت مقررررة األمررب املتحرردة املعايررة 
 ابالجتار ابلبشر ال سيما الاساء واألافان مبا جاء هبتا القانون مر ضما ت للعمالة املازلية.

( ألرررف عامرررل وعاملرررة 717628لكويرررت )يبلرررم عررردد العمالرررة املازليرررة   دولرررة ا -95
( 2087عردد ) 2019بريرل ة  اةسرطس أدارة خالن الف ة مر مازلية  ولد استقبلت اإل

أمررررا  وداي  ( مررركول 1232( ماهرررا للقضررراء كمررررا مت حرررل عررردد )256حالرررة )ةمررركول مت 
 .2019ةسطس أ( مكتب مسجال  رمسيا  ح  451مكاتب االستقداً له، )

( املشررار ةليررل لمايررة العمالررة املازليررة  والررتي 68/2015رلررب )كمررا كفررل القررانون  -96
تضرمر العديررد مرر الاحبرروص الررال تلرًز صرراحب العمرل ابلعديررد مررر االلتزامرات جترراه العامررل 

 اآلو:املازيل التي يعمل لديل واهلدف ماها تول  احلماية للعامل املازيل ونتكر ماها 
مررر لررانون العمالررة املازليررة ألزمررت صرراحب العمررل برردلع  (8  7ن )املرراد  )أ( 

األجررر املتفررق عليررل للعامررل املاررزيل الررتي يعمررل لديررل هنايررة كررل مررهر ويعتررن ةيحبرران التحويررل 
ووصل االستالً صورة مر صرور ةثبرات اسرتالً العامرل املارزيل راتبرل وأن دلرع األجرر للعامرل 

أبي حران خحبرب أي جرزء مرر  زال جيرو ل وأنرل املازيل يكون مر التاري  الفعل، الستالمل العم
 الراتب.

مرر اات القرانون لرررت " أبنرل ةاا أتخرر صراحب العمرل عرر  (27املادة ) )ب( 
املواعيد املتفق عليها استحق العامرل املارزيل مبلرم عشررة د نر  كويتيرة عرر   ابألجر  الولاء 

 كل مهر أتخ  ".
مرررر اات القرررانون ألزمرررت صررراحب العمرررل إباعررراً  (11  10  9املرررواد ) )ج( 

العامل املازيل وكسوتل ونفقات عالجرل ونيريضرل وكرتل  ترول  سركر مالئرب تتروالر ليرل سربل 
وز لحبرراحب العمررل تكليررف العامررل املاررزيل أبي أعمرران خطرررة مررر املعيشررة الالئقررة وأنررل ال جيرر

 منهنا أن تطثر علأ صحتل أو    كرامتل اإلنسانية.
مرررررر اات القرررررانون لرررررررت أبنرررررل جيرررررب أن تتضرررررمر عقرررررود  (22املرررررادة ) )د( 

 وماها:االستقداً الال تعدها ةدارة العمالة املازلية حقوق العمالة 
سرراعة خررالن  (12ل مبررا ال يزيررد عررر ) ديررد احلررد األلحبررأ لسرراعات العمرر •

 اليًو الواحد تتخللها ساعة راحة.
أحقية العامل املازيل   احلحبون علأ راحة أسبوعية وأخرل ساوية مدلوعة  •

 األجر.
ةلرررزاً صررراحب العمرررل بعرررالي العامرررل املارررزيل حررران ةصرررابتل بسررربب العمرررل  •

 وتعويضل عر ةصاابت العمل.
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العامرررل املارررزيل وثيقرررة مخحبرررية ارررق للعامرررل  جرررواز سرررفرالررراص علرررأ أن  •
االحتفررا  هبررا وال جيرروز لحبرراحب العمررل حجررز جررواز سررفر العامررل املاررزيل 

 وحرمانل مر االحتفا  بل.
مبوجرررب هرررتا القرررانون يلترررًز أصرررحال العمرررل ومكاترررب اسرررتقداً العمالرررة املازليرررة  -97

زارة اخلارجيررة التعمرريب بضرررورة ةرسرران صررورة مررر عقررد العمررل للعامررل املاررزيل  ويتعرر  علررأ و 
علررأ البعثررات الكويتيررة ابلرردون املحبرردرة للعمالررة املازليررة بضرررورة نيكرر  العامررل املاررزيل مررر 
االاالع علأ عقد العمل لبل التوليع وال  ح  مراجعة العامل للبعثرة الكويتيرة للححبرون 

ً بكالررة مررر هررتا اإلجررراء أن يكررون العامررل املاررزيل علررأ علررب   واهلرردفعلررأ مسررة الرردخون  
 حقولل وااللتزامات املفروضة عليل وكتل  العلب ابلظروف الال يعمل ليها.

 الشكاولآلية تلق،   
نحبرررت كرررال ماهمرررا علرررأ أن  (2015/ 68القرررانون ) ( مرررر35  31ةن املرررادت  ) -98

املاازعات الال تاشن ب  أاراف العقد ياعقد االختحباص ليها إلدارة العمالرة املازليرة لتسروية 
 اع   حان تعتر التسوية اان الازاع ة  اجمكمة املدنية املختحبة.الاز 
ةاا ما تقدً العامل بشكول ضد صاحب العمل إبدارة العمالة املازلية وتعتر عليهرا  -99

حررل موضرروع الشرركول ليكررون للعامررل املاررزيل كامررل احلررق   اللجرروء ة  القضرراء ملقاضرراة 
( 166)املرادة صاحب العمل حي  أن حق التقاض، مكفون للكالة وهتا ما أكردت عليرل 

 ق التقاض، مكفون للكالة".مر الدستور الكويال والال لررت "ح
 (189مدل اتساق لانون العمالة املازلية واملعاي  الدولية التفالية العمل الالئق رلب )  

والقررار  التافيتيرة  تلشنن العمالة املازلية والئحب 2015لساة  68ةن القانون رلب  -100
لقرررانون   مرررنن لواعرررد وةجرررراءات تافيرررت أحكررراً ا 2016( لسررراة 2302الررروزاري رلرررب )

سالف التكر تتفقان مع املعاي  الدولية واألحكاً الال نظمتها اتفاليرة العمرل الالئرق للعمران 
 اآلتية:( والال تضمات األحكاً 189املازلي  رلب )

سراة  21ماع تشغيل األافان حي  ماع استقداً العمالة املازليرة ألرل مرر  )أ( 
 عاد خمالفة ال .عاما  ولررت عقوبة احلبس  60وال تزيد عر 

( مررر القرانون سرالف الررتكر والرال تراص علررأ أن 21ولقرا  ألحكراً املرادة ) •
)اظر اسرتقداً أو تشرغيل العمالرة املازليرة مرر اجلاسر  ارر تقرل أعمرارهب 

سرررراة ميالديررررة وجيرررروز للرررروزير املخررررتص  60سرررراة أو تزيررررد عررررر  21عررررر 
 االستثااء مر مرط السر(.

القانون سالف التكر الال تاص علأ كل مر اسرتقدً ( مر 29املادة رلب ) •
سراة للعمرل لديرل يعالرب ابحلربس مردة ال  21عامال  مازليا  يقل عمرره عرر 

تزيد عر ستة أمهر وبغرامة ال تزيد عرر مخسرمائة ديارار كرويال أو إبحردل 
هات  العقوبت  بدولة الكويت أبن ترتب عرر اريرق مكاترب مررخص هلرا مرر 

  وألرًز صراحب العمرل إببرراً عقرد اسرتقداً يضرمر لبل اجلهرات املختحبرة
حقوق العاملة املازليرة  كمرا نظرب القرانون سراعات العمرل والعمرل اإلضرا  
وأحقيررة العامررل   العررالي ابملستشررفيات احلكوميررة ونيريضررل وتررول  سرركر 
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مالئررب تترروالر ليررل سرربل املعيشررة الحبررحية الالئقررة وسررداد األجررر   املوعررد 
خحبرررب أي مبلرررم مرررر أجرررر العامرررل املارررزيل وةاعامرررل  املتفرررق عليرررل  وعررردً

وكسرررروتل علررررأ نفقررررة صرررراحب العمررررل وأحقيتررررل   ةجررررازة سرررراوية وأخرررررل 
 أسبوعية يقضيها   املكان التي يرةب ليل.

كما وضع لرانون العمالرة املازليرة سرالف الرتكر والالئحرة التافيتيرة املاظمرة  )ب( 
 التايل:يل وال  علأ الاحو الضما ت املتعلقة أبجر العامل املاز  لل كالة

( بشرنن العمالرة املازليرة 68/2015( مر القرانون رلرب )19نحبت املادة ) •
علررأ أنررل )يقحبررد ابألجررر مررا يتقاضرراه العامررل املاررزيل مررر األجررر األساسرر، 
واجمدد   عقد العمل بر  الطررل  علرأ أال يقرل عرر احلرد األدىن لألجرور 

 (.يةاجمدد ابلقرار الحبادر مر وزير الداخل
صررراحب العمرررل بررردلع األجرررر  )يلترررًز( تررراص علرررأ أن 20جرراءت املرررادة ) •

 مهر(.املتفق عليل   العقد   هناية كل 
( ماهررررا علررررأ أن 12أكرررردت الالئحررررة التافيتيررررة سررررالفة الررررتكر   املررررادة ) •

العامل املازيل أجره اجمدد بعقد العمل   هناية كل مهر علرأ أال  )يتقاضأ
دد بقرررار مررر الرروزير املخررتص ولقررا  لرراص املررادة يقررل عررر احلررد األدىن اجمرر

"19.)" 
املسكر  – )املنكلعلما  أبن األجر التي يتقاضاه العامل املازيل ال يشمل  •

بررل يلتررًز  العمررل(التعررويض عررر ةصرراابت  –نفقررات العررالي  -امللرربس  –
( مرررررر القرررررانون رلرررررب 9بررررتل  صررررراحب العمرررررل ولقرررررا  ملرررررا جررررراء ابملرررررادة )

(68/2015.) 
صرراحب العمررل    2015 /68لررانون العمالررة املازليررة رلررب كمررا عالررب  •

حالة أتخره عر سداد رواتب العامل املازيل   موعرده بتغرميرل مبلرم عشررة 
 ( مال.27د ن  كويتية عر كل مهر أتخ  ولقا  للمادة )

( مرررر الالئحرررة التافيتيرررة الحبرررادرة 8ابإلضرررالة ة  مرررا جررراءت برررل املرررادة ) •
( ماهررا والررال تلررًز صرراحب 4(   الفقرررة )2194/2016ابلقرررار رلررب )

 املازيل.العمل بعدً خحبب أية مبالم مر أجر العامل 
 املازيل:احتجاز جواز سفر العامل مر ماع صاحب العمل  )ج( 

اظرر علرأ صراحب العمررل  املازليرة ( مرر لرانون العمالررة 12ولقرا  للمرادة ) •
للعامررل ةال بارراء علررأ ي مسررتادات أو واثئررق ةثبررات مخحبررية االحتفررا  أب

 موالقتل.
واق للعامل املازيل اللجوء ة  اجمكمة املدنيرة للمطالبرة أبي مسرتادات أو  •

مررر لبررل صرراحب العمررل وتلررًز اجمكمررة  احتجررزتواثئررق رمسيررة خاصررة بررل 
لة نصرراحب العمررل بتسررليب تلرر  املسررتادات  ولررد نظررب القررانون هررته املسرر

 اآلو:مر خالن 
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املاازعرررات الرررال ال يرررتب التوصرررل ة  تسررروية هلرررا جيررروز  مجيرررع :(35املرررادة ) 
ألاراف العقد التوجل بشنهنا ة  اجمكمة املدنية لاظرها أماً الدائرة العمالية 

 االستعجان(.علأ وجل 
)مجيع لضااي العمالرة املازليرة الرال يكرون املردع، ليهرا العامرل : (36املادة )

 التقاض،(.اً مجيع درجات املازيل تكون معفاة مر الرسًو القضائية أم
)ادد رئيس الدائرة العمالية جلسة لاظر الازاعات اجمالة ةليل : (37املادة )

علرررأ وجرررل السررررعة خرررالن مرررهر علرررأ األكثرررر وعلرررأ ةدارة كترررال اجمكمرررة 
ةخطرار اخلحبررًو مبيعراد اجللسررة اجمررددة لاظرر الرردعول خرالن أسرربوع  علررأ 

 األلل(.
عقررررد اسرررررتقداً مكتررررول ابللغتررررر  العربيرررررة  ةلررررزاً صررررراحب العمررررل إببرررررراً )د( 

 :علأ( مر القانون والال تاص 18واإلزليزية وااللتزاً بل ولقا  للمادة )
جيوز ألصرحال العمرل ةحلراق العامرل املارزيل ابلعمرل لرديهب ةال مبوجرب  )ال •

عقود استقداً ثاائية أو ثالثية حسب األحروان( صرادرة عرر ةدارة العمالرة 
 .املازلية مكتوبة ابللغت  العربية واإلزليزية

ألررًز القررانون صرراحب العمررل عرردً االعتررداء البرردين والافسرر، علررأ العامررل  )ه( 
 ( والال تاص علأ:10لمادة )ل تكليفل أبعمان خطرة ابقااملازيل وعدً 

جيوز تكليف العامرل املارزيل أبي أعمران خطررة مرر مرنهنا أن ترطثر علرأ  )ال •
صررحتل أو  رر  كرامتررل اإلنسررانية وذررتص ةدارة العمالررة املازليررة ابلتحبرررف 

 ابالدعاءات الاام ة هلتا السبب(.
وأحقيررة العامررل املارررزيل    ماررع مجيررع أمررركان العمررل  اجلررني أو اإللزامررر، •

( مرر القررار الروزاري 4تقدت مكول ولق اإلجراءات الال حدد ا املرادة )
( بشنن لواعد وةجراءات تافيت أحكاً القانون رلب 2302/2016رلب )

(   مرررنن العمالرررة املازليرررة  حيررر  أن العامرررل املارررزيل عارررد 68/2015)
حب العمررل يررتب تقدمررل بشرركول للمطالبررة أبي حررق مررر حقولررل لرردل صررا

حرررررل الشررررركول   ةدارة العمالرررررة املازليرررررة  وةاا تعرررررتر احلرررررل يرررررتب ةحالرررررة 
الشرركول ة  اجمكمررة املختحبررة مررع ةعفرراء العامررل املاررزيل مررر كالررة الرسررًو 
القضائية  كما يقدً لل الدعب القرانوين وتوكيرل حمرام، جمرا   ومسراعد ب   

 احلحبون علأ حقولهب.
لقرروق مسرراوية للعمرران اآلخرررير  ررت لررانون  كمررا تتمتررع العمالررة املازليررة •

العمرررل حيررر  ألرررًز القرررانون صررراحب العمرررل مبكالرررنة هنايرررة خدمرررة للعامرررل 
نيرراً مرردة العقررد تعررادن أجررر مررهر واحررد عررر كررل سرراة ابقررا  ةاملاررزيل بعررد 

جرر يعرادن ليمرة أجرر نحبرف أ(  وألًز صاحب العمل بسداد 23للمادة )
( مرررر 14واحررد ابقرررا  للمررادة )يررًو عرررر عمررل سررراعت  ةضررا    اليرررًو ال

 10( وتغررت صراحب العمرل 68/2015) الالئحة التافيتية للقانون رلب
د نررر  كويتيرررة عرررر كرررل مرررهر أتخررر    سرررداد راترررب العامرررل املارررزيل ولقرررا  

( مررر القررانون سررالف الررتكر  خبررالف مجيررع احلقرروق السررابق 27للمررادة )
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تفروق مرا هرو اارو  للعمران بياهنا اا يردن علرأ نيترع العامرل املارزيل لقروق 
اآلخرررير ابلقطرراع األهلرر،  أمررا بشررنن أصررحال العمررل املررتنب  ابلتحررر  
واإلسررراءة للاسررراء العرررامالت   املارررازن لررران لرررانون اجلرررزاء الكرررويال رلرررب 

( لررد عالررب كررل مررر يتعرردل جاسرريا  أو ابلضرررل علررأ أي 16/1960)
 املازلية.( يب  عدد مكاوي العمالة 10مرلق )  مخص

جمررران تعزيرررز تعررراون الكويرررت مرررع أجهرررزة وآليرررات األمرررب املتحررردة املعايرررة  -سادسا   
 لقوق اإلنسان

  تعزيز التعاون مر أجل االرتقاء لقوق اإلنسان -ألف 
أن دولة الكويت حرصت علرأ التعراون بشركل وثيرق مرع املفوضرية السرامية حلقروق  -101

واإلجررراءات اخلاصررة مرر خررالن عرردد مرر الررنام  واملشرراريع   االنسران واهلي ررات التعالديرة 
 جمان نشر ثقالة حقوق اإلنسان أو بااء القدرات.

كما أن التعاون مرع أجهرزة وآليرات األمرب املتحردة علرأ املسرتول الرواين م ياسريها  -102
مسامهات   مد يد الدعب ة  دون ةلليمية تواجل ظرولا  صعبة مر خالن ذحبيص جزء مر 

دولررة الكويررت الطوعيررة لعرردد مررر املاظمررات الدوليررة املتخحبحبررة   توجيههررا ة  أمرراكر   
أمررس احلاجررة لتررول  الرردعب  لعلررأ سرربيل املثرران ترردعب دولررة الكويررت بررر م  ماظمررة العمررل 
الدولية املتعلق ابلعمل الالئق والعدالة االجتماعيرة   األراضر، الفلسرطياية اجمتلرة  واهلرادف 

 ال   س  سبل العيش للشعب الفلسطيين الشقيق.مر 
ولعررت دولررة الكويررت مشررروع دعررب لرردرات اهلي ررة العامررة للقررول العاملررة الررتي مت  -103

برر م  األمرب املتحردة  ،مع ثالو ماظمرات دوليرة وهر 2017 - 2015خالن الف ة مر 
ملشرررروع دورات اإلمنرررائ، واملاظمرررة الدوليرررة للهجررررة وماظمرررة العمرررل الدوليرررة  ولرررد تضرررمر ا

تدريبيرررة علرررأ معررراي  العمرررل الدوليرررة وآليرررات مكالحرررة العمرررل اجلرررني واالجترررار ابألمرررخاص 
 ملمثل  عر احلكومة وأصحال األعمان والعمان.

توليع متكرة تفاهب مع ماظمة العمل الدولية بشنن أون بر م  واين للعمل الالئرق  -104
أ ثررالو حمرراور رئيسررية هرر، تعزيررز   دولررة الكويررت علررأ مرردل ثررالو سرراوات ويشررمل علرر

مهارات العامل  والعرامالت األجانرب   سر  ةدارة األيردي العاملرة األجابيرة  تعزيرز احلروار 
 والتعاون الثالث، وجاري حاليا البدء   تافيته. االجتماع،

 الطوعية ولقا  للتوصيات تقدت املسامهات  -ابء 
  274.275.276.277.278 84. 

تواصررل دولررة الكويررت تقرردت مسررامهات اوعيررل سرراوية لعرردد مررر املاظمررات الدوليررة  -105
اإلنسانية ةميا   ابلدور التي تضطلع بل مر أجل العمل علرأ ذفيرف وارنة املعرا ة اإلنسرانية 

 ليمة املسامهات الطوعية.( 11يوض  املرلق )وتقدت املساعدات الفاية وبااء القدرات  
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 دعب العمل اإلنساين والتاموي ولقا  للتوصياتالكويت   دولة  جهود - سابعا   
  265.266.267.268.269.270.271.272.273 

  السياسة اإلنسانية لدولة الكويت -ألف 
اجملررر، أو الررردويل علرررأ  ي لكويرررت سرررواء علرررأ املسرررتو ل ترتكرررز السياسرررة اإلنسرررانية -106

ملرا لبرل ل   وجدانرامل سرخة واملتجرترة لردل اإلنسران الكرويال  القيمة اإلنسرانية واألخالليرة
ظهور الاف  والثروة  والشواهد علأ ال  عديدة    ري  الكويت  ومثان علأ ال  لقرد 

لكويرت     ملسراعدة الفقرراء مرر أباراء ا1913مت أتسيس أون مجعيرة خ يرة كويتيرة   عراً 
 تل  الف ة.

ارتكررزت بشرركل أساسرر، علررأ رسررخت الكويررت لواعررد اثبتررة   سياسررتها اخلارجيررة  -107
سرواء لبرل اسرتقالهلا زمرات اإلنسرانية املختلفرة  عارد األتقدت املساعدات اإلنسانية العاجلة 

 عررن الحبررادوق الكررويال للتاميررةبعررد اسررتقالهلا  أومررر خررالن هي ررة اجلاررول واخللرري  العررريب 
واملوجهة لكالة البلدان دون نيييز وهو ما يعررف ابلدبلوماسرية اإلنسرانية لدولرة  االلتحبادية 

الكويت  انطاللا مر لااعتها أبمهية الشراكة الدوليرة وتوحيرد وتفعيرل اجلهرود الدوليرة هبردف 
( 17اإلبقاء واجمالظة علأ األسس الال لامت ألجلهرا البشررية  والرال تاسرجب مرع اهلردف )

داف التاميررة املسررتدامة  ولررتل  لقررد تبرروأت دولررة الكويررت املرتبررة األو  عامليررا   مررر أهرر
 تقدت املساعدات ابلاسبة إلمجايل الدخل القوم،.

  ا  الكويررت لقررد أصرردر جملررس الرروزراء لرررار   أتكيرردا لاشررر للسررفة العمررل اإلنسرراين  -108
سرراين  السررتحداو مرراه  يعلررر ليررل عررر  قيررق رةبررة مسررو األمرر  بحبررفتل لائرردا للعمررل اإلن

  دراسررر، يشررريع ثقالرررة العمرررل اإلنسررراين التطررروع، كمرررادة تربويرررة أساسرررية   ماررراه  التعلررريب
يتمحور هدف هتا املاه  حون ال كيز علأ تربية الاشء مات الحبغر مر أجل التعرف علرأ 

 ماهية العمل التطوع، اإلنساين  وعلأ ليب ومهارات ومعارف البد مر اإلملاً هبا.

 الكويت ىفتغي  مفهًو العمل اإلنساين  -ابء 
عقرود  ونتيجرة المفهًو العمل اإلنساين بدولة الكويت مهد تطورا ملحوظا علأ مر  -109

للمتغ ات الدولية وتغ  ابيعة األزمات اإلنسانية حون العرام وارون أمردها  أصربحت دولرة 
علررأ   طسسررات اإلنسررانية ةرر  احلكوميررة واملرراحن  علررأ مسررتول األلررراداملالكويررت مبررا ليهررا 

ة لااعة بضرورة االستجابة لألزمات اإلنسانية بطريقرة خمتلفرة تاسرجب مرع االحتياجرات امللحر
واملتزايدة و قق االكتفاء التاو  لنصبحت االهتمامرات اإلنسرانية الكويتيرة ةر  حمحبرورة   

 اجملان اإلةاث، بل جتاوز ا ة  التامية.
تسعأ دولة الكويت ة  نشر للسفة العمل اإلنساين واخل ي املستداً  التي يركرز  -110

 سراين واخلر ي عرن مسراعدات مطلترةعلأ املا  اي األثر الدائب  لي  ال يكون العمل اإلن
  كما أن حسر االختيار الاوع، للعمرل اخلر ي بل ابنشاء مشاريع تاموية اات عائد مستمر

هرو اآلخرر مرر السرمات البرارزة لفلسرفة العمرل اإلنسراين بدولرة الكويرت  وأن يكرون للعمررل 
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ثررل   مشررروعات اإلنسرراين واخلرر ي مردودهررا االجتمرراع، والثقررا  والتامرروي املسررتداً املتم
 أتهيلية للفرد أو األسرة أو اجملتمع اجمل، مبا يساعدهب علأ االعتماد علأ أنفسهب.

ضرررحااي األزمرررات االنسرررانية املختلفررة حرررون العرررام  لقرررد  التضرررامر مررعميررا  أبمهيرررة ة -111
 استضالت دولة الكويت ثالو مطنيرات للماحن  لدعب الوضع االنساين للاازح  والالج  

مليرار دوالر أمريكر، (   1,9) سوراي ة  جانب املشاركة   املطنير الرابع واخلامس وتقردت   
مليررررون دوالر أمريكرررر،(  لتغطيررررة  200مت تقرررردت ) كمررررا لرررردعب الوضررررع االنسرررراين   سرررروراي   

والتعهرد  عمرار العرراقةعرادة ةمرطنير  االحتياجات اإلنسانية   العراق  ة  جانب استضالت
مليرون  600كمرا مت تقردت )   مليار دوالر أمريك،( علأ مركل لرروض واسرتثمارات 2بتقدت )

مليون دوالر ( خالن  15دوالر أمريك،( لدعب االحتياجات اإلنسانية   اليمر  واملسامهة )
مرطنير تاظريب  جرريالروهياغرا  و لردعب الجر    مطنير مراحن   لدولة الكويت ش كةاملرائسة ال

لتحضررر  لعقرررد مرررطنير دويل لررردعب   وىف هرررتا السرررياق يرررتب افلسرررطيينلطفرررل الحلقررروق ادويل 
اجلهررود انسرجاما مرع ركررائز سياسرة الكويررت اخلارجيرة  والررال  تلر كررل    التعلريب   الحبرومان

 .هداف التامية املستدامةأسان و نمع املبادئ العامة لاعالن العامل، حلقوق اإل أتتالل

 ةلتامية االلتحباديل الكويال حبادوقدور ال -جيب 
نشرراء الحبررادوق الكررويال ةنسرراين الررتي تقررًو بررل الكويررت مررع ال يتررزامر العمررل اإل -112

هي رة  لبرل اسرتقالهلا  حير  مت انشراء  ةبرل يرجرع   1961العربية عراً  االلتحباديةللتامية 
مرر و  اجملراورة تافيرت مشراريع تامويرة   الردون لوالر    1953 عاً العريباجلاول واخللي  

يعمرل هي رة اجلارول واخللري  العرريب و  ليكمرل دور بعرد االسرتقالن جاء الحبادوق الكرويالمث 
خرررل   خططهررا التامويررة يسرراعد الرردون العربيررة والرردون الااميررة األعلررأ توسرريع الاشرراط ل

 موااايها. معيشة  مكالحة اجملاعة وحماربة الفقر ورلع مستول ةالرامية 
( دولررة 106) واالجتماعيررة االلتحبرراديةمررر نشرراط الحبررادوق   التاميررة  اسررتفادت -113

  كرا الالتيايرة والبحرر الكرارييبيورواب وأمر ألريقيرا وآسريا و أ  كل مرر  2018ح  هناية عاً 
مليررار دوالر  22وصررلت ليمررة املسرراعدات الررال لرردمها علررأ مرركل لررروض ميسرررة حرروايل 

مبرا     الاقل واملواصالت مثلطاعات حيوية ل مشروعا (   970)أمريك،  اهبت لتمويل 
 الحبررح، وامليرراه والحبرررف  واالتحبرراالت  اجلويررة والبحريررة واملرروان الطرررق واجلسررور   الرر 

 املزارع .وباول التسليف لحبغار  والطالة  والتعليب  والحبحة  والتحبايع  والري والزراعة 
للررردون العربيرررة  لايرررةومرررا  ومسررراعدات  ميسررررة ا  لروضررر الكرررويال الحبرررادوق يقررردً -114

 ماحرررة(  80)ة   2018حيررر  وصرررل عرررددها حررر  هنايرررة عررراً  األخررررل والررردون الااميرررة 
أمريكرر،(  دوالر مليررار  7.3)حرروايل مجاليررة وصررلت ليمتهررا اإلدولررة(   45)اسررتفادت ماهررا 

 لتل .ضالة ة
طسسرات امليساهب الحبرادوق الكرويال نيابرة عرر دولرة الكويرت   رأمسران عردد مرر  -115

مليررار  1.2لرروايل  2018سرراهب حرر  هنايررة عرراً  والدوليررة  ولرردلليميررة اإلتامويررة الاليررة امل
الااميررة   الرردون ا يسررتفيد مررر خرردمات هررته املطسسررات عرردد كبرر  مررر ة أمريكرر، دوالر 

عرن تلر   الكرويال الحبرادوقل تل  املسرامهات الرال يقردمها العام  وأن مثأرجاء خمتلفة مر 
  عرردد   واالجتماعيررة االلتحبرراديةضرراع و    سرر  األتسرراعد  الدوليررة املطسسررات التامويررة
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 نسرانيةوضراع اإلجيرااب علرأ األارا يراعكس ة األخررل  الااميرةكب  مر الدون العربية والردون 
 املستفيدة.لسكان الدون  واملعيشية

اسرتمرت  املاضرية  خالن العقود مالعا اجتاحتالرةب مر األزمات املالية الال  علأ -116
مجررايل ة ( مررر%0.7)متوسررطة دولررة الكويررت اثلررة   الحبررادوق الكررويال علررأ ذحبرريص مررا 

 واتفقرتمبا أختتل علأ نفسها الدون املتطورة  احتتاء التاموية دخلها القوم، للمساعدات 
ةمجررررايل دخلهررررا القرررروم،   ( مررررر%0.7)عررررر بتخحبرررريص مررررا ال يقررررل   1970عليررررل عرررراً 

نسررراين عررراً للعمرررل اإل مررر  دولرررة الكويرررت لائررردا  أولعرررل تسرررمية مسرررو  تامويرررة كمسررراعدات 
هرود الكويرت مرب املتحردة جلاأل اثال  مباظمةهلو دليل علأ التقدير التي يكال العام  2014

 األروا  علرررأ تنسرررانية الرررال حالظررراملتواصرررل للعمليرررات اإل السرررخية ودعمهررراسرررهاما ا ةو 
 العام.مر خمتلفة مر معا ة عدد كب  مر السكان   ماااق  خففتو 

 ألضل املمارسات - اثماا   
  حمكمة األسرة -ألف 

يتعلرررق هبررا مرررر نظرررا  للخحبوصررية الرررال تتسررب هبرررا دعرراول األحرروان الشخحبرررية ومررا  -117
إبنشررراء حمكمررة األسرررة  حيررر   2015لسرراة  12ماازعررات أسرررية أن صرردر القرررانون رلررب 

 تضمر اآلو:
الرراص علررأ ةنشرراء حمكمررة   كررل حمالظررة للاظررر   كررل دعرراوي األحرروان  )أ( 

 .الشخحبية واالستعجان هبا
 ةنشاء مراكز لتسليب اجمضون ورؤيتل   كل حمالظة. )ب( 
مركز   كل حمالظة يلحق مبحكمرة األسررة ويعرين بتسروية املاازعرات ةنشاء  )ج( 

 األسرية ومحاية ألراد األسرة مر العاف اإليتاء.
 تاشن   كل حمالظة مبحكمة األسرة ةدارة خاصة لتافيت األحكاً. )د( 
 وزارة العدن.   ةنشاء صادوق أتم  األسرة )ه( 

لامت وزارة العدن إبصدار العديد مر القرارات الوزارية الالزمة للبدء   عمل  لقد -118
إبنشرراء  2016لسرراة  113حمكمررة األسرررة وماهررا علررأ سرربيل املثرران القرررار الرروزاري رلررب 

تسررروية املاازعرررات  -مررررالبت  إبدارة االستشرررارات األسررررية )مرالبرررة الرؤيرررة وتسرررليب اجمضرررون
 ا:سري مبحكمة األسرة( ومر ضمر اختحباصا األسرية ومااهضة العاف األ

 تسوية املاازعات األسرية وةبداء الاحب  واإلرماد لتوي الشنن. )أ( 
لرررراد األسررررة مرررر العارررف واإليرررتاء الرررتي يقرررع مرررر أحررردهب علرررأ أمحايرررة  )ب( 

 األخرير  وحلولل ةجياد احللون املااسبة إلجياده.
وخاصررررررة األافرررررران  العمررررررل علررررررأ تعزيررررررز الثقررررررة لرررررردل الطرررررررف املعاررررررف )ج( 

 ومساعدا ب.
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 معاجلة ما ادثل العاف األسري مر تفك  أسرل. )د( 
نيك  اوي الشنن مر رؤية اجمضون مبا اقق الغاية مرر الرؤيرة مرر تعرااف  )ه( 

 وأتلف أسري وصلة لألرحاً.
املسررررامهة   ةعرررررداد أنشررررطة وةصررررردارات ةعالميررررة توعويرررررة اات العاللرررررة  )و( 
 الرؤية.مبوضوع 

إبنشرراء وتاظرريب مراكررز تسرروية  2016لسرراة  115كمررا صرردر القرررار الرروزاري رلررب  -119
املاازعررات األسرررية ومحايررة الررراد األسرررة مررر العاررف واإليررتاء  والرر    كررل حمالظررة ويلحررق 

تسوية املاازعات األسرية ومحاية ألراد األسرة مرر العارف هتا املركز مبحكمة األسرة  ويتو  
 .التي يقع مر أحدهب علأ ألرادها األخريرواإليتاء 

 تقدت الشكاول العمالية الك ونيا   -ابء 
تقرردت خرردمات الك ونيررة  2018 مطلررع عرراً  ةبرردأت اهلي ررة العامررة للقررول العاملرر -120

 ااهب مرررر تقررردت معرررامال ب الك ونيررريرررنيكب مرررر اجرررل جبميرررع ل رررا  املسرررجل  لرررديها للعمالرررة
 واالستفسرررار عرررر بالةرررات التغيرررب املقدمرررة تهررراواخلاصرررة بتقررردت الشررركاوي العماليرررة ومتابع

حرص اهلي ة العامة    ة  جانبوال  هبدف محاية حقوق العامل    القطاع األهل، لقهب 
 احررر امهب  للولررروف علرررأ مررردل أصرررحال العمرررل علرررأ التواصرررل أيضرررا مرررع للقرررول العاملرررة 

لك ونيررة نيكررر ةوائ  املاظمررة للعاللررة العماليررة  كمررا تقرردً خرردمات لقرررارات واللرروالقرروان  ل
العررامل    القطرراع األهلرر، اسررتخراي نسرر  مررر املسررتادات الررال مررر مررنهنا ةثبررات العاللررة 
العمالية كما ميكر للعامل    القطاع األهل، تسجيل مكاول املاازعات العمالية وماازعات 

وابلترروازي لحبرراحب العمررل ميكررر تسررجيل بالةررات تحبرراري  العمررل ومتابعررة سرر  الشرركول 
لمررر   التغيررب ومتابعررة ةجراءا ررا مررر خررالن " اخلدمررة العماليررة" املقدمررة ألصررحال العمررل

دمات اإللك ونيررة مررر املمكررر ةخطررار اررر  عاللررة العمررل بكررل مررا يسررتجد اخلررهررته خررالن 
م عررردد بلررر   حيررر خبحبررروص املاازعرررة أو التغيرررب مرررر خرررالن رسرررالة نحبرررية تحبرررل للطررررل 

 (.مكول  14062) 2019سبتمن  –يااير االلك ونية املقدمة خالن الف ة  الشكاول

 العمالة يواءةمركز  -جيب 
تلر  العمالرة  حقوق مر الاساء لتعزيز أار محاية ةنشاء مركز ةيواء للعمالة الوالدة  -121

مرررر أجرررل ترةرررب بررردخون هرررتا املركرررز لرررديها مشررركلة عماليرررة و العمالرررة الرررال  حيرر  يسرررتقبل
   حيرر  تقرردر الطالررةدمات الررال يقرردمهااخلررواالسررتفادة مررر احلحبررون علررأ احلمايررة القانونيررة 

 ة.عامل 500هلتا املركز ستيعابية الا
يقررًو املركررز ابسررتقبان العمالررة الررال تتقرردً ةليررل بطلررب التحرراق رةبررة  ماهررا بتعررديل  -122

وضعها القانوين  وال  عر اريق استقبان العامل وتول  احلمايرة القانونيرة واخلدمرة الحبرحية 
لل  واملساعدة   تعديل وضعل القانوين سواء كان بتحويرل ةلامرة العامرل جلهرة أخررل يرةرب 

  بلرده   حران رةرب الر   والر  إبلرزاً صراحب العمرل بردلع ةغادرتل هبا أو مر خالن م
 تكاليف السفر للعامل.
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كمررا أن املركررز يقررًو بتقرردت مخررس وجبررات يوميررة للعمالررة املتواجرردة  ويررولر سرربل  -123
الراحررة واألنشررطة ال ليهيررة والرر  عررر اريررق تررول  أمرراكر معيشررية علررأ مسررتول عررايل مررر 

العامررة للقررول العاملررة علررأ تررول  خرردمات اات جررودة عاليررة  حرصررت اهلي ررة  حيرر  اجلررودة
وتشر ل   تتمامأ واملعاي  الدولية املعمرون هبرا   مثرل هرته املراكرز احليويرة  والرال تشررف 

 .تقدت اخلدمات أكثر مر جهة حكومية
يررزور املركررز بشرركل مسررتمر املاظمررات احلكوميررة أو ةرر  احلكوميررة سررواء اجمليررة أو  -124
يررررة وأصررررحال اإلجررررراءات اخلاصررررة   جملررررس حقرررروق اإلنسرررران  ة  جانررررب البعثررررات الدول

الدبلوماسية املعتمدة   دولة الكويت لالاالع والولوف علأ اخلدمات الرال يقردمها املركرز 
 للعمالة املتواجدة ليل.

أن الاجا  التي حققل مركز ةيواء العمالة الاسرائية   تكرريس أارر احلمايرة للعمالرة  -125
ضرر، علررأ العديررد مررر املشرركالت  دلررع اهلي ررة العامررة للقررول العاملررة للعمررل علررأ ةنشرراء ول

 مركز ةيواء للعمالة الرجان.

 التحدايت - سعا   
 تعالردةيعتن سروق العمرل الكرويال أحرد أهرب الوجهرات املرةوبرة واجلاابرة للعمالرة امل -126

 ثقالا ب.كب ة جدا مر العمان األجانب ابختالف   ا  حي  يستقطب أعداد
أهررب التحرردايت الررال تواجررل سرروق العمررل الكررويال تتمثررل   عرردً وعرر، العمالررة ةن  -127

لبررل الوالرردة لقولهررا وواجبا ررا أو حرر  ابلقرروان  واألعررراف املعمررون هبررا   دولررة الكويررت 
 .وصوهلا
لية عرردً وعرر، طو نرررل أن الرردون املرسررلة للعمالررة يقررع عليهررا اجلررزء األكررن مررر مسرر -128

مر تل  الدون أن  تب بتوعية عماهلا املتوجه  للعمرل   اخلراري العمان حي  أن املف ض 
والررر  لبرررل مغرررادر ب لبلرررداهنب والررر  ةمرررا عرررر اريرررق عقرررد دورات توعويرررة هلرررب أو بتوزيرررع 

   توض  احلقوق والواجبات اللحبيقة هلب عاد مغادر ب للعمل   اخلاري.مطبوعات
التحررردي نيثلرررت   ابرامهرررا اذرررتت دولرررة الكويرررت خطررروات عمليرررة ملواجهرررة هرررتا  -129

مرع الردون املرسرلة للعمالرة   جمران تاظريب اسرتقداً وعمرل  ثاائيرة العديد مر متكرات تفاهب
األيرردي العاملررة  وكررتل  لامررت دولررة الكويررت بتدمرر  محررالت توعويررة للعمرران سررواء علررأ 

طررار موالرع التواصرل االجتمراع، أو بتوزيرع برومرورات بعردة لغرات علرأ القرادم  مراهب   م
 .الكويت

 التعهدات الطوعية -عامرا   
 األسريلانون العاف  •
 ةعداد خطة وااية ماملة حلقوق اإلنسان •
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السرريما  2030ود الواايررة لتحقيررق أهررداف التاميررة املسررتدامة لعرراً هررمواصررلة اجل •
 هداف اات الحبلة لقوق اإلنساناأل

 اخلانية -احلادي عشر
تقريرهررا الثالرر  لالسررتعراض الرردوري الشررامل علررأ تطكررد دولررة الكويررت وهرر، تقرردً  -130

مواصرررلة جهودهرررا   تعزيرررز ومحايرررة حقررروق اإلنسررران واحلررررايت األساسرررية  والررر    أارررار 
ولوانياهررا الواايررة والتزاما ررا الدوليررة  ومواصررلة االهتمرراً بتحقيررق التاميررة الشرراملة  تشررريعا ا

ان  وترحرررب ابالسرررتعراض القرررادً أببعادهرررا املختلفرررة مبرررا   الررر  نشرررر ثقالرررة حقررروق اإلنسررر
الثالثة للفريق العامل  وتاظر إبجيابية ملا سوف يحبدر مر خالن احلوار التفاعل، علأ  للدورة

 .أن يساهب   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   دولة الكويت
    


