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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة اخلمسون 

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  كويتال    
نظرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف التقرير اجلـامع للتقريـرين                -١

 ١٠١٢ و ١٠١١يف جلـستيها    ) CEDAW/C/KWT/3-4 ( للكويت الدوريني الثالث والرابع  
وتـرد  ). ١٠١٢ و CEDAW/C/SR.1011 (٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ١٣املعقودتني يف   

، وتـرد ردود    CEDAW/C/KWT/Q/3-4لة املطروحة يف الوثيقة     قائمة اللجنة بالقضايا واألسئ   
  .CEDAW/C/KWT/Q/3-4/Add.1حكومة الكويت عليها يف الوثيقة 

  مقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير املوحَّد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع املقدَّم مـن              -٢

مبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة يف       بوجٍه عام لل   ممتثالًالدولة الطرف، الذي جاء مفصالً      
فصَّلة حبـسب   املددة  احمللبيانات  للبعض من ا  ما يتعلق بإعداد التقارير، على الرغم من افتقاره         

  .نوع اجلنس وتأخر تقدميه عن موعده
ستناد إىل عملية تشاركية يف إعداد التقرير، الذي نسقته جلنة          االوتالحظ اللجنة عدم      -٣

 املشتركة بني الوزارات وشاركت يف إعـداده وزارات خمتلفـة، ذلـك أن            الدوليةاالتصال  
  .)١(منظمات اجملتمع املدين مل ُتستشر على الرغم من توصية اللجنة سابقاً بذلك

__________ 

 .٨٠، الفقرة (A/59/38) ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  )١(
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وُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدىل به رئيس الوفد               - ٤
ضايا واألسئلة اليت طرحها فريقها العامل ملـا قبـل          والردود اخلطية اليت تلقّتها على قائمة الق      

وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشمولية وفدها، الذي تضمَّن ممثلني للعديد من           . الدورة
اجلهاز املركزي ملعاجلة   اإلدارات احلكومية، ومكتب احملامي العام لنيابة األموال العامة، و        

وتقدِّر اللجنة احلـوار    .  املرأة مبجلس األمة   أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية، وجلنة شؤون      
البنَّاء الذي دار بني الوفد وبني أعضائها، على الرغم من أن بعض األسئلة الرئيسية قد ظلَّت                

   .بال إجابات أو أُجيب عليها جزئياً
 اللجنة التزام الدولة الطرف مبواصلة حتسني تشريعاهتا وسياساهتا من أجـل            وتالحظ  -٥

االتفاقية تنفيذاً كامالً، وهو ما يقتضي، من بني أمور أخرى، تفسري الـشريعة             تنفيذ أحكام   
اإلسالمية وفقاً اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، وسحب الدولة الطرف حتفظاهتـا     

  .  من االتفاقية١٦من املادة ) و(١ والفقرة ٩ من املادة ٢ الفقرة على

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
لجنة بتصديق الدولة الطرف على املعاهدات الدولية التالية حلقوق اإلنسان          ترحب ال   -٦

منذ أن نظرت يف تقرير الدولة الطرف اجلامع للتقريرين األويلّ والدوري الثـاين يف كـانون                
  :٢٠٠٤يناير /الثاين

اتفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك   امللحقان بن  ان االختياري الربوتوكوال  )أ(  
نازعات املسلحة، وبشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد            األطفال يف امل  

  ؛ ٢٠٠٤اإلباحية، يف عام 
وخباصـة النـساء    ،  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص         )ب(  
  .٢٠٠٦، يف عام عرب الوطنية ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة املكمِّ،واألطفال

 ١الحظ اللجنة مع التقدير قبول الدولة الطرف التعديل الذي أُدخل على الفقرة              وت  -٧
 حتفظهـا    من االتفاقية خبصوص وقت اجتماع اللجنة وسحب الدولة الطرف         ٢٠من املادة   
خبصوص القضاء على التمييز ضد املرأة يف ما يتعلق حبق االنتخاب يف مجيـع         ) أ(٧على املادة   

  العامة وأهلية الترّشح جلميع اهليئـات الـيت ُينتخـب أعـضاؤها     االنتخابات واالستفتاءات  
  .باالقتراع العام

، التـدابري التـشريعية   ٢٠٠٤وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف، منـذ عـام         -٨
  :والقرارات القضائية التالية الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، وتشمل

 ١٧ مبوجب القانون رقـم      ١٩٦٢لعام   ٣٥قانون االنتخابات رقم    تعديل    )أ(  
 حقوقها كاملةً على قدم املساواة مـع الرجـل يف           الذي يعطي املرأة الكويتية   ،  ٢٠٠٥لعام  

  ؛ ٢٠٠٩، مما أفضى إىل انتخاب عضوات يف الربملان يف عام  لالنتخاباتوالترّشحالتصويت 



CEDAW/C/KWT/CO/3-4 

3 GE.11-46831 

 ، الذي حيظـر فـصل     ٢٠١٠ لعام   ٦  رقم قانون العمل يف القطاع األهلي      )ب(  
  ؛األسس من وغريه نوع اجلنس على أساساملوظفني 
 الذي ُيلزم األطباء كافة بإبالغ الشرطة اجملتمعية        ٤١٣/٢٠٠٩القانون رقم     )ج(  

   األطفال دون سن السابعة عشرة من عنف بدين ونفسي؛مبا قد ُيمارس حبق
  من القانون  ١٥حكم احملكمة العليا ضد االشتراط املنصوص عليه يف املادة            )د(  

 وهو وجوب موافقة الزوج على طلب الزوجة احلصول علـى جـواز   ١٩٦٢ لعام   ١١رقم  
  سفر، مما عزَّز حرية تنقل املرأة؛

كما تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابري مؤسـسية وسياسـاتية               -٩
  :سيما التدابري التالية متنوعة، وال

، إىل إنشاء هيئة مركزيـة      ٢٠١٠ نوفمرب/ يف تشرين الثاين   مبادرة احلكومة،   )أ(  
مقيمني بصورة " حل لوضع السكان عدميي اجلنسية، البدون، الذين ُيعدُّ أفرادهم          بإجيادمكلَّفة  

  ؛"غري قانونية
ـ  اللجنة العليا حلقوق اإلنسان     إنشاء    )ب(        ١٠٤القرار الـوزاري رقـم      عمالً ب

إعداد التقارير اليت أُسندت إليها مهمة   الدويل املنبثقة منها   االتصالوخاصةً جلنة   ،  ٢٠٠٨ عامل
   الواجب تقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان؛الدورية

إنشاء آليات مؤسسية هتدف إىل النهوض باملرأة، مبا فيها جلنة شؤون املرأة              )ج(  
  مبجلس األمة؛

إنشاء قوة عمل الشرطة النسائية، اليت تتدخَّل يف حاالت التحرش اجلنـسي        )د(  
   األماكن العامة؛يف

إنشاء خط ساخن إلبالغ الشكاوى العمالية واإلبالغ عن حاالت االجتار            )ه(  
  ؛ ٢٠١٠/أ/١٤١بالبشر والعمل القسري، عمالً بالقرار الوزاري رقم 

اعتماد قاعدة تنظيمية متنع أرباب العمل يف القطاع املدين وقطاع البتـرول              )و(  
  .من احتجاز وثائق سفر موظفيهم

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  
تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بشكل منهجي ومـستمر مجيـع                - ١٠

أحكام االتفاقية وتنظر يف دواعي القلق والتوصيات احملّددة يف هذه املالحظات اخلتاميـة             
ريـر الـدوري    باعتبارها تتطلّب أولوية اهتمام الدولة الطرف منذ اآلن وحىت تقدمي التق          

وعليه، حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملاالت يف أنـشطتها             . املقبل
 مبا ستكون قد اختذته من إجراءات وحققته مـن نتـائج يف تقريرهـا               واإلبالغالتنفيذية  
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 مجيع  علىوهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية          . الدوري املقبل 
  .والسلطة القضائية، لضمان تنفيذها تنفيذاً تاماً) جملس األمة(ت املعنية والربملان الوزارا
وبالنظر إىل أمهية توافر بيانات موثوقة عـن احلالـة الدميغرافيـة والـسياسية                -١١

واالقتصادية واالجتماعية يف الكويت، هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقدم إىل هيئـات             
 العاملني حقيقة أنيقةً أساسية تعكس، من بني مسائل أخرى،        معاهدات حقوق اإلنسان وث   

 يربو على ثالثة ماليني نسمة     أصل ما    يشكلون أكثر من مليوين نسمة من     الذين  األجانب  
  .هم جمموع سكان الكويت قد يكون له تأثري على تنفيذ االتفاقية

  جملس األمة    
لية الرئيـسية عـن تنفيـذ       بينما تعيد اللجنة تأكيد أن احلكومة تتحمل املسؤو         - ١٢

التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية تنفيذاً كامالً وختضع للمساءلة عن ذلك بوجـه    
وتدعو اللجنـة   . خاص، تشّدد اللجنة على أن االتفاقية ُملزِمة جلميع فروع جهاز الدولة          

، يتماشى مع إجراءاتـه   على أن يقوم، على حنو      الدولة الطرف إىل تشجيع جملس األمة،       
اختاذ اخلطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية         بحسب االقتضاء،   و

  .وبعملية تقدمي احلكومة التقارير املقبلة مبوجب االتفاقية

  التحفظات    
من االتفاقية،  ) أ(٧لدولة الطرف حتفظها على املادة      بينما تشيد اللجنة بسحب ا      -١٣

، تأكيد قلقها بـشأن إبقـاء       )٢(ىل بياهنا املتعلق بالتحفظات   تكرر اللجنة، موجهةً االنتباه إ    
     ١٦مـن املـادة     ) و(١ والفقرة   ٩ة   من املاد  ٢الدولة الطرف على حتفظاهتا على الفقرة       

     املتعلقة باملـساواة   ) ١٩٩٤لعام  (٢١وإذ تشري اللجنة إىل توصيتها العامة       . من االتفاقية 
     مـن  ) و(١يد رأيها أن التحفظ علـى الفقـرة    تأكيف الزواج والعالقات األسرية، تكرر   

االتفاقية ومقصدها، وعليه، فهو غري جـائز مبوجـب         الغرض من    يتعارض مع    ١٦املادة  
  . من االتفاقية٢٨ من املادة ٢الفقرة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وتوصي، هلذه         -١٤

  :لدولة الطرف مبا يليالغاية، بأن تضطلع ا
أن تقدم، يف تقريرها املقبل، معلومات وافية عن أثر حتفظاهتا على تنفيذ               )أ(  

  أحكام االتفاقية ووضع املرأة يف الكويت؛
 ٩ من املادة    ٢أن تتخذ اخلطوات الالزمة لسحب حتفظاهتا على الفقرة           )ب(  
  . من االتفاقية١٦من املادة ) و(١والفقرة 

__________ 

، اجلزء الثاين،   (A/53/38/Rev.1) ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم           )٢(
 .الفصل األول، الفرع ألف
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  فاقيةالتعريف باالت    
أن املعاهـدات الدوليـة،      مـن الدسـتور،      ٧٠، وفقاً للمادة    بينما تالحظ اللجنة    -١٥

جزءاً من القوانني الوطنية تشكل ها يف اجلريدة الرمسية متّ التصديق عليها ونشراليت كاالتفاقية، 
للدولة الطرف، تكرر اللجنة تأكيد قلقها حيال عدم الوضوح الذي يكتنف مسأليت وجوب             

عـدم  إزاء  كما يساور اللجنة قلق     .  املباشر لالتفاقية وأولويتها على القوانني الوطنية      التطبيق
 الـذي   بني اجلنسني  املساواة املوضوعية  فهوممب و ، االتفاقية مبوجب املرأة   كفاية املعرفة حبقوق  

ة مـن   مجيع فروع احلكومة والسلطة القضائي    على صعيد   التوصيات العامة للجنة    ب و ،تتضمنه
  .اجلمهور من ناحية أخرىو ناحية،
 :توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف مبا يلي  -١٦

أن تضمن أولوية االتفاقية على القوانني الوطنيـة، ووجـوب تطبيقهـا        )أ(  
  ضمن اإلطار القانوين الوطين؛بشكل مباشر وإنفاذها 
شرائح اجملتمع كافـة،    على  أن تنشر االتفاقية والتوصيات العامة للجنة         )ب(  

تنظم دورات تثقيفية قانونية ودورات تدريبية منتظمة بشأن االتفاقية ووجوب تطبيقهـا            و
لموظفني احلكوميني واملشرِّعني والقضاة واحملامني وموظفي القضاء، مبـن         تكرس ل املباشر  

فيهم العاملون يف حماكم األحوال الشخصية واحملامون العامون وأفراد الشرطة وغريهم من    
جلميع القـوانني وقـرارات احملـاكم       فعاالً  إطاراً  نون، لتكون االتفاقية    موظفي إنفاذ القا  

  ؛والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة
أن تعزز وعي املرأة حبقوقها وبسبل إمكانية احتكام النساء الالئي يّدعني             )ج(  
ـ  الوطين واحمللي، و   االتفاقية إىل القضاء على الصعيدين    املقررة يف   حقوقهن  انتهاك   ضمن ت

، بوسـائل منـها     نساء يف مجيع أحناء الدولة الطـرف      إىل ال  معلومات عن االتفاقية     قدميت
  استخدام احلمالت اإلعالمية ووسائط اإلعالم؛

أن تقدم هذه املالحظات اخلتامية للجنة، بوصف ذلك أولوية، إىل جملس             )د(  
  .األمة هبدف متام تنفيذها

  املرأةتعريف التمييز ضد     
 نوع اجلنس أو اللون أو اللغة       على أساس ترحب اللجنة بضمانات املساواة دون متييزٍ         -١٧

بْيد أهنا تالحظ بقلق عدم وجود أحكـام قانونيـة   .  من الدستور٢٩أو الدين مبوجب املادة  
سبَّب  من االتفاقية، مما يت    ١مدنية وجنائية شاملة تعرَّف التمييز ضد املرأة وحتظره وفقاً للمادة           

  . بدأ الدستوري إنفاذاً فعاالًيف عدم إمكانية إنفاذ هذا امل
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد وتنِفذ بفعالية تشريعاً شامالً بـشأن               -١٨
 من االتفاقية، فضالً    ١املساواة بني اجلنسني، يشمل تعريفاً للتمييز ضد املرأة وفقاً للمادة           

  .وعقوبات حلماية املرأة من األفعال التمييزيةعن سبل انتصاف مدنية وغريها 

  القوانني التمييزية    
 الدولـة   يف قـوانني  ال تزال قائمة  متييزية كثرية  اًأحكامألن  اللجنة عن قلقها    تعرب    -١٩

 وقانون السجون والقانون املـدين      زاء من قبيل قانون األحوال الشخصية وقانون اجل       الطرف،
مع التزامـات   مبا يتعارض    العمل يف القطاع األهلي،      م وقانون وقانون اجلنسية وقانون التعلي   

  .الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض قوانينها ولوائحها استعراضاً منهجياً،            -٢٠

 االضطالع بذلك، من أجـل      آخذةً يف اعتبارها ممارسة بلدان أخرى يف املنطقة جنحت يف         
تعديل أو إلغاء األحكام التميزية القائمة على نوع اجلنس والفـوارق بـني اجلنـسني يف               

  . منها٢االتفاقية، وفقاً للمادة تشريعاهتا، هبدف ضمان االمتثال الكامل ألحكام 

  اآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى    
ومقاضاة كانت حمل حتقيق تعلقة جبرائم حمددة فيما ترحب اللجنة بالبيانات املفصَّلة امل     -٢١

املتعلقـة  شكاوى  احمليط بعدد من ال   وضوح  الها أمام احملاكم، تالحظ اللجنة بقلق عدم        ملرتكبي
، مبا يف ذلك شكاوى العنف املرتيل، املقدمة من نساء إىل اللجنـة العليـا                وبنتيجتها التمييزب

  . حلقوق اإلنسان وإىل احملاكم
أن إىل القضاء وتوصي ب   الفعلي   الدولة الطرف على تيسري االحتكام       حتث اللجنة   -٢٢

  :تضطلع الدولة الطرف مبا يلي
سـيما   أن تيسر تقدمي الشكاوى من جانب النساء ضحايا التمييز، وال           )أ(  

  بتقدمي املساعدة القانونية الالزمة هلن؛
 العنف أن ترصد كل ما ُيرتكب من جرائم ضد املرأة، مبا يف ذلك أعمال          )ب(  

  املرتيل واجلنسي، وتفّصلها حبسب نوع اجلنس والسن واجلنسية؛
أن جتمع بيانات عن العقوبات املفروضة على مرتكيب هذه اجلرائم وُتبلغ             )ج(  
  .اللجنة هبا

  الوطين للنهوض باملرأةاجلهاز     
ترحب اللجنة باستحداث احلكومة عدداً من آليات التنسيق اإلداريـة واحلكوميـة              -٢٣
ولية املعنية بتحقيق املساواة للمرأة، مبا فيها جلنة تنسيق شؤون املرأة، اليت تسدي املـشورة             الد

جمللس الوزراء، وجلنة شؤون املرأة التابعة جمللس األمة، وواليتها حبث التـشريعات القائمـة              
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عـدم  إال أن اللجنة ال تزال قلقةً إزاء        . املتصلة باملرأة وصياغة قوانني جديدة ورصد تنفيذها      
 الوطين املعين باملساواة بني اجلنسني، وواليته، وماهية املوارد البشرية    اجلهازوضوح أثر أنشطة    

عالوةً على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود         . واملالية املخصَّصة لفرادى اآلليات فيه    
  .الوطين املعين بالنهوض باملرأةاجلهاز سلطة مركزية خمصَّصة لقيادة 

اللجنة عن قلقها أيضاً بشأن االفتقار إىل خطة عمل شاملة ترمي إىل حتقيق             وتعرب    -٢٤
املساواة بني اجلنسني، على الرغم من االلتزام الذي تعهَّدت به الدولة الطرف باعتماد هـذه               

  .ستعراض الدوري الشامل للكويتاخلطة يف سياق عملية اال
 :توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف مبا يلي  -٢٥

أن توضح، يف تقريرها الدوري املقبل، أثر أنشطة فرادى العناصر املكوِّنة             )أ(  
الوطين املعين باملساواة بني اجلنسني، ووالياهتا، وماهية املوارد اإلنسانية واملاليـة           للجهاز  

  املخصصة لكل آلية؛
 املرأة حتدَّد هلا والية   لتمكني   ةالوطنيتوجه اآللية    أن تنِشئ سلطة مركزية       )ب(  

قوية وُترصد هلا موارد مالية وبشرية كافية، ألهداف من بينها تعزيز مشاركة املرأة علـى               
  مستوى صنع القرار؛

أن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية شاملة ترمي إىل حتقيق املساواة   )ج(  
بني اجلنسني، وفقاً لاللتزامات اليت تعّهدت هبا خالل خـضوعها لعمليـة االسـتعراض              

شامل، وأن تأخذ الكويت أحكام االتفاقية واملالحظات اخلتامية املوجَّهة إليهـا           الدوري ال 
  .يف االعتبار على النحو الواجب

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يساور اللجنة قلق بشأن عدم اختاذ الدولة الطرف أي تدابري خاصة مؤقتة للتعامل مع           -٢٦

املتعلقة بـاملرأة يف    ) ١٩٩٧لعام  (٢٣امة رقم   عقضايا املساواة بني اجلنسني عمالً بالتوصية ال      
املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة    ) ٢٠٠٤لعام  (٢٥ والعامة والتوصية العامة رقم      احلياة السياسية 

وتالحظ اللجنة تصريح الوفد بأنه بينما تتألف اجملالس البلديـة مـن            . الصادرتني عن اللجنة  
ضماناً، من بني مسائل أخرى، لتمثيل املـرأة، فـال      أعضاء منتخبني وُمعيَّنني على حدٍّ سواء       

توجد نسبة أو حصة متثيل ثابتة للمرأة يف جملس األمة أو لعملها يف القطـاع اخلـاص ويف                  
  . املناصب اإلدارية الرفيعة املستوى

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات ترمي إىل حتقيق املساواة املوضوعية              -٢٧
 مـن   ٤ من املادة    ١، بسبلٍ منها اعتماد تدابري خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة          بني الرجل واملرأة  

الصادرة عن اللجنة، وتوصـي الدولـة       ) ٢٠٠٤لعام  (٢٥التفاقية والتوصية العامة رقم     ا
يف مسألة اعتماد تدابري خاصة على الصعيدين الوطين والدويل، من قبيـل            بأن تنظر   الطرف  
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مرأة من أجل اإلسراع مبشاركتها الـسياسية يف احليـاة   إقرار حصصٍ أو معاملٍة تفضيلية لل  
العامة والسياسية، مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بتقلُّد املرأة املناصب العامة وأدائها مجيع املهام              

  .على مجيع مستويات احلكومة، فضالً عن عملها يف القطاع اخلاص

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة     
ن جهود الدولة الطرف املبذولة يف سبيل التوعية بقضية حتقيق املساواة           على الرغم م    -٢٨

للمرأة والقضاء على ثقافة السلطة األبوية والقوالب النمطية التمييزية يف ما يتصل بدور املرأة              
والرجل ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمع، تالحظ اللجنة بقلق حمدودية أثر هـذه التـدابري،              

لنمطية التمييزية املغالية يف التشديد على دور املرأة كزوجـة وأم ال تـزال        ذلك أن القوالب ا   
وفيما تتوافر معلومات عن مشاريع عديدة بشأن املـرأة واألسـرة          . سائدة يف الدولة الطرف   

الكويتيتني، من قبيل الدراسات املتعلقة بتأثري اإلنترنت على التوافق الزواجي، وأسباب تشّبه            
 املدارس الثانوية بالكويت، وتأثري القنوات الفضائية علـى سـلوكيات           الفتيات بالفتيان يف  

الفتيات الكويتيات، يساور اللجنة قلق بشأن عدم وضوح نتائج تلك التدابري اليت قد تعزِّز يف               
كما تالحظ اللجنة بقلق إسهام مناهج التعليم يف مرحلتـه          . الواقع القوالب النمطية التمييزية   

لَبة األدوار النمطية للمرأة والرجل، واالفتقار إىل معلومات عن الدور الذي           املبكرة أيضاً يف غَ   
تؤديه كل من وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكوميـة يف مكافحـة القْولبـة النمطيـة                

  .واالجتاهات اجملتمعية السلبيتني
  :توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف مبا يلي  -٢٩

ساهتا التوعوية من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني        أن تنقِّح تدابريها ودرا     )أ(  
فعال والتغلب على االجتاهات السلطوية األبوية والقوالب النمطيـة التمييزيـة           على حنو   

الراسخة اجلذور يف ما يتعلق بأدوار املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمع، وأن             
   الدوري املقبل؛ُتعلم اللجنة بنتائج تلك التدابري يف التقرير

أن تعدِّل مناهج التعليم يف مرحلته املبكرة تالفياً لنقل صور منطية عـن               )ب(  
  أدوار املرأة والرجل؛

أن تتخذ تدابري منهجية هتدف إىل إشراك وسائط اإلعالم واملنظمات غري             )ج(  
  ني؛احلكومية يف مكافحة القْولبة النمطية واالجتاهات اجملتمعية السلبيت

  .ع املتعلقة بالفتيات والنساءُتعلم اللجنة بنتائج املشاريأن   )د(  

  العنف ضد املرأة    
تكرر اللجنة تأكيد قلقها بشأن االفتقار إىل بيانات متاحة، مفصَّلة حبـسب نـوع                -٣٠

اجلنس والسن واجلنسية والعالقة بني الضحية واجلاين، عن عدد ما أُبلغ عنه من حاالت عنٍف               
د املرأة وما أُجري من حتقيقات جنائية فيها وعدد حاالت املقاضاة           مرتيل وجنسي ُمماَرس ض   
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، مبـا فيهـا    ٢٠٠٥واملعاقبة على هذه األفعال وسبل االنتصاف املقدمة للضحايا منذ عـام            
كما يساور اللجنة قلق بشأن خلّو قانون اجلزاء من أي أحكام جترِّم ممارسة مجيـع      . التعويض

وتالحظ اللجنة بقلـق  . املرأة يف األسرة ويف مكان العملأشكال العنف املرتيل واجلنسي ضد  
     من قانون اجلـزاء،    ١٨٦املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأنه، مبوجب املادة           

فعالً "ال ُيعدُّ االعتداء اجلنسي على املرأة من جانب الزوج جرميةً جنائية إال إذا ارتكب الزوج       
ور اللجنة قلق أيضاً حيال التزام احملكمة، وفقاً للتـشريعات          ويسا". آخر ميس بعرض زوجته   

ويف هذا السياق، تـشري     . الكويتية، بتوفري حمامني للمتَّهمني فقط، ال لضحايا األفعال اجلنائية        
سيما احلق يف أن     اللجنة إىل ضرورة كفالة حقوق اإلنسان جلميع النساء ضحايا العنف، وال          

اللجنة قلق بشأن عدم توفر مآوٍ لضحايا العنـف مـن النـساء             كما يساور   . ميثِّلهّن حمامون 
املتزوجات ورفض مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل إيـواء الفتيـات    

  وتالحظ اللجنة بقلق عدم وضوح عبء.دون سن الثامنة عشرة الالئي يتعرضن لعنف أسري 
الق يف ما يتعلق بتعرضهّن لألذى جّراء ممارسـة  اإلثبات الواقع على النساء لتقدمي التماس الط 

ويـساور  . عنٍف مرتيل ضدهن، وقد أُفيد بأنه يلزم لذلك شهادة رجلني أو رجل وامـرأتني             
خفّة العقوبات علـى تلـك األفعـال        و" جرائم الشرف "  بللجنة قلق أيضاً بشأن ما يْدعى       ا

كن معاقبة الرجل الذي ُيـشتبه  فبموجب هذه املادة، مي.  من قانون اجلزاء١٥٣مبوجب املادة   
يف ارتكابه جرمية قتل كرد فعل عل فعل الزنا بالسجَّن مدةً تصل إىل ثالث سنوات أو بدفع                 

وتالحظ .  روبية، مقارنةً باملرأة، اليت قد ُيحكم عليها بالسَّجن املؤبَّد         ٣ ٠٠٠غرامة تصل إىل    
يف ذكـور   حـراس   قيد مراقبة   تجزات  اللجنة بقلقٍ أيضاً املمارسة املتمثِّلة يف وضع النساء احمل        

  .ذمة احملاكمة واحلبس االحتياطيحاالت االحتجاز على 
  :توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف مبا يلي  -٣١

أن جتمع بيانات، مفصَّلة حبسب نوع اجلنس والسن واجلنسية والعالقـة             )أ(  
ماَرس ضـد    وجنسي يُ  غ عنه من حاالت عنف مرتيل     بني الضحية واجلاين، عن عدد ما أُبل      

اليت حوكم فيها مرتكبـو     االت  احلاملرأة وعدد ما أُجري من حتقيقات جنائية فيها وعدد          
، وكذلك عن سبل االنتصاف املتاحة للضحايا منذ الصادرة حبقهمهذه األفعال والعقوبات 

  .، مبا فيها التعويض٢٠٠٥عام 
يل واجلنسي، مبـا يف     أن تعتمد تشريعات حمددة ُتجرِّم أعمال العنف املرت         )ب(  

 من قانون اجلزاء لُتجرِّم االغتصاب الزوجي، مستلهمةً ذلك من          ١٨٦ذلك تعديل املادة    
  بلدان أخرى ذات خصائص ثقافية مماثلة قد اختذت خطوات يف هذا الصدد؛

أن تساعد النساء الضحايا على إبالغ الشرطة مبا يتعرضَّـن لـه مـن                )ج(  
لٍ منها تقدمي املساعدة القانونية والطبية والنفسية هلن        حوادث عنف مرتيل أو جنسي، بسب     

  ؛ مالئمة، مبا يف ذلك بتوفري مآوٍ االعتبار هلنورد 
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أن تكفل التحقيق الفوري والرتيه يف كل ما ُيبلَّغ عنه من حوادث عنف               )د(  
  افية لضحايا هذا العنف؛كالنتصاف اال سبل وإتاحةمرتيل وجنسي ومقاضاة اجلناة، 

توفر الدولة الطرف التدريب بانتظام ألفراد الشرطة واحملـامني العـامني          أن    )ه(  
املقاضاة ويف أعمال العنف املرتيل واجلنسي املُماَرس ضد املرأة         الفعال  والقضاة بشأن التحقيق    

واملعاقبة عليها، ويشمل ذلك توفري التدريب بشأن الضمانات املتعلقة حبـق الـشخص يف أن               
  ره، وأن ُتعلم عامة اجلمهور بالطبيعة اجلنائية هلذه األعمال؛ ميثِّله حمام من اختيا

أن تعيد النظر يف األحكام القانونية القائمة املتعلقة بـالطالق يف حالـة               )و(  
األذى جّراء التعرض للعنف املرتيل أو اجلنسي، بغية تيسري طالق النساء ضـحايا هـذه               

املواطنة اليت تلتمس الطالق مـن رجـل        األفعال، وتقدمي املساعدة القانونية للمرأة غري       
  كوييت بسبب تعرضها للعنف املرتيل؛

 من قانون اجلزاء من أجل إلغاء املسؤولية اجلنائيـة      ١٥٣أن تعدِّل املادة      )ز(  
جـرائم  "  الرجال الذين يرتكبون ما ُيـدعى ب      املخفَّفة وتشديد العقوبات املفروضة على      

  ؛"الشرف
زاء ليقضي بعقوبات متساوية علـى الرجـل        أن تعدِّل كذلك قانون اجل      )ح(  

  الزنا؛بدافع واملرأة على حدٍّ سواء يف ما يتعلق جبرائم القتل 
أن تكفل الدولة الطرف خضوع النساء إلشراف حارسـات يف مجيـع              )ط(  

  أماكن االحتجاز؛
كافياً من املآوى مبستوى كاٍف من اجلودة جلميع ضحايا         أن توفر عدداً      )ي(  

  .العنف من اإلناث دون قيود متصلة بالسن أو احلالة االجتماعية

  االجتار باألشخاص واالستغالل اجلنسي    
يعـىن  جملس األمة   إىل  تقدمي مشروع قانون    بفيما ترحب اللجنة باملعلومات املتعلقة        -٣٢
يب املهاجرين، ومنع أرباب العمل يف القطاع املدين وقطاع         كافحة االجتار باألشخاص وهتر   مب

البترول من احتجاز وثائق سفر املوظفني، تالحظ اللجنة عدم وضـوح تعريـف االجتـار               
باألشخاص املتوّخى يف مشروع القانون وُتعرب عن قلقها بشأن التفسري الذي قدمته الدولـة              

الصارمة اليت تطبقها احملـاكم واإلدارة العامـة   الطرف يف ما يتعلق بإبقائها على معايري اإلثبات      
 يتعلق  سيما يف ما   للمباحث اجلنائية لتقرير ما إذا كانت املرأة ُتكَره على البغاء رغماً عنها، وال            

كما يساور  . بأدلة اإلكراه، من قبيل احتجاز املرأة وراء أبواب موصدة ونوافذ ذوات قضبان           
ليت تفيد بأن النساء غري املواطنات ضحايا البغاء القسري         اللجنة قلق حيال املعلومات املقدمة ا     

  .ال ُتمنحَن تصاريح إقامة إال إذا كان هلّن كفيل وثبتت براءهتن
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  :توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف مبا يلي  -٣١
أن ُتضمِّن مشروع قانون مكافحة االجتار باألشـخاص الـذي تعتـزم              )أ(  

 عن ضماناٍت للتحقيق يف هذه األفعال واملقاضاة واملعاقبـة          اعتماده تعريفاً لالجتار، فضالً   
 ،وخباصة النساء واألطفال  ،  ربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص     عليها وفقاً ل  

  ؛ عرب الوطنية ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمةاملكمِّ
نـع االجتـار    الرامية مل د  هواجلأن ُتنشئ آلية وطنية مركزية ُتعىن بتنسيق          )ب(  

  باألشخاص ومكافحته ومحاية ضحاياه، وأن تعتمد خطة عمل وطنية يف هذا الصدد؛
أن ختفِّف من صرامة معايري إثبات اإلكراه وتسمح يف حـاالت البغـاء               )ج(  

القسري بالنظر يف جمموعة الظروف بأكملها، وأن تنظر يف منح تصاريح إقامة ألسـباب              
  املواطنات ضحايا االجتار والبغاء القسري؛إنسانية للنساء غري 

أن جتمع بيانات عن أفعال االجتار وعن الضحايا الذين احُتجزوا أو حوكموا              )د(  
  ؛الفرار من وجه العدالة بتهمة ارتكاب أفعال كالبغاء أو ٢٠٠٥أو أُبعدوا منذ عام 

وثيقـة  أن تعاجل األسباب اجلذرية لظاهرة االجتار، مبا يف ذلك صـلتها ال        )ه(  
بظاهريت بغاء النساء والفتيات واستغالهلن جنسياً، مبـن فـيهن العـامالت املرتليـات              

  .  األجنبيات

  العامةاحلياة املشاركة يف احلياة السياسية و    
، الحقـاً ، وانُتخبت،   ٢٠٠٥يف حني ُمنحت املرأة حق االنتخاب والترّشح يف عام            -٣٤

إىل حـد   يظل ناقصاً   متثيل املرأة   ألن   عن قلقها    أربع نساء لعضوية جملس األمة، تعرب اللجنة      
 منخفـضاً   مستوى متثيلها يف الربملان واحلكومة    ويظل  السياسية  احلياة  كبري يف احلياة العامة و    

عـام وأن   الامي  احملكما تالحظ اللجنة بقلق أن النيابة العامة ال تعيِّن نساء يف منصب             . جداً
ويساور اللجنة قلق أيضاً ألن لدى الدولة       . اضياتاجمللس األعلى للقضاء ُيحجم عن تعيني ق      

  .  بعثة٨٢الطرف سفريتني فقط يف بعثاهتا الدبلوماسية يف اخلارج البالغ عددها 
حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تشجيع وتيسري متثيل املرأة يف الربملـان               -٣٥

اصب العليـا يف اخلدمـة      ويف املناصب الوزارية، وتعيينها كمحامية عامة وقاضية ويف املن        
رئيسة لدبلوماسية، مبا يف ذلك تعيينها      املدنية، وعلى زيادة مستوى متثيل املرأة يف اخلدمة ا        

  .هتا الدبلوماسية يف اخلارجالبعث

  اجلنسية    
 مبوجب قانون اجلنسية    ، املواطنة الكويتية  حرمانتكّرر اللجنة تأكيد قلقها البالغ إزاء         -٣٦

بناءها جنسيتها، إال يف حالة الطالق أو إذا كان والد األبناء متـوىفً أو              نح أ من احلق يف أن مت    
. اجلنسية حـىت يف هـذه احلـاالت       الطفل  عدمي اجلنسية، وإزاء عدم تلقائية تنفيذ قرار منح         
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وتالحظ اللجنة بقلق أن املرأة الكويتية، خبالف الرجل، ال تزال غري قادرة على منح زوجها               
ساور اللجنة قلق بشأن ما وردها من بالغات بأن إصدار وجتديـد            كما ي . األجنيب جنسيتها 

 مرهونٌ باشتراط تـوقيعهم علـى       - "املقيمني بصورة غري قانونية    "- بطاقات اهلوية للبدون  
  .إقرارات مشفوعة بيمني بالتنازل عن أي مطالبات باحلصول على اجلنسية الكويتية

 :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٧

أن تعيد النظر يف قانون اجلنسية لتكفل املساواة بني املرأة والرجل يف ما               )أ(  
 أبنائهايتعلق باحلصول على اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا ومتكني املرأة الكويتية من منح 

  وزوجها األجنيب جنسيتها؛
، لدى إصدار   "املقيمني بصورة غري قانونية    "- أن متتنع عن إجبار البدون      )ب(  

و جتديد بطاقات هوياهتم، على التوقيع على إقرارات مشفوعة بيمني بالتنـازل عـن أي    أ
  .مطالبات باحلصول على اجلنسية الكويتية

  التعليم    
بينما تالحظ اللجنة تزايد عدد الفتيات والنساء امللتحقات باجلامعة، وخاصةً يف جمال           -٣٨

عليمات وزارة التعليم اليت متنع الطالبات  دراسة الطب واهلندسة، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ت        
املتزوجات من مواصلة تعليمهن يف املدارس النهارية فيما تـسمح بتـسجيلهنَّ يف مـدارس               

 املدارس املسائية بدرجٍة أكرب     اليت تشهدها مسائية، على الرغم من ارتفاع معدالت التسّرب        
ب على أساس نوع اجلـنس يف       وتالحظ اللجنة بقلق الفصل بني الطال     . من املدارس النهارية  

، وتوظيف معلمـني    ١٩٩٦ لعام   ٢٤املدارس الثانوية العامة واجلامعات عمالً بالقانون رقم        
وموظفني إداريني من نفس نوع اجلنس فقط يف املدارس العامة، مما قد ُيدمي القوالب النمطية               

يم يف جمال الـصحة     ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم وضوح ما إذا كان التعل          . التمييزية
  . جزءاً من مناهج التعليم العاماجلنسية واإلجنابية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية يشكِّل

 :توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف مبا يلي  -٣٩

أن تعيد النظر يف اللوائح املتعلقة بالتحاق املـرأة املتزوجـة باملدرسـة               )أ(  
  مبدارس هنارية؛ وتسمح بالتحاقها

أن تسمح بالتعليم املختلَط يف املدارس العامة وتوظِّف فيهـا معلمـني              )ب(  
  وموظفني إداريني من اجلنسني؛

أن ُتضمِّن مناهج التعليم العام تعليماً أمشل يف جمال الـصحة اجلنـسية               )ج(  
  .واحلقوق اجلنسية واإلجنابيةواإلجنابية 
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  العمالة    
لعمـل يف القطـاع     املتعلـق با  ن اجلديد   تالحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف القانو       -٤٠

، لكنها ال تزال قلقة حيال عدم حظره التمييز املباشر وغري املباشـر علـى أسـاس                 األهلي
بشأن التمييـز يف    ) ١٩٥٨لعام   (١١١األسباب املعدَّدة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

. حظر التحـّرش اجلنـسي    سيما   االستخدام واملهنة يف ما يتعلق جبميع جوانب العمل، وال        
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من بالغات خطرية بتعرض العـامالت املرتليـات               

 متعددة، تشمل نظام الكفالة وما يتصل بذلك مـن          أسساملهاجرات للتحّرش والتمييز على     
عدم حصول العامالت املهاجرات املتعاقدات على ضمانات اجتماعية وعدم توفر آلية مناسبة            

  .هلن اللتماس االنتصاف القانوين
  : يليالقيام مباتشجع اللجنة الدولة الطرف على   -٤١

 حكمـاً   لعمل يف القطاع األهلـي    املتعلق با أن ُتدرج يف القانون اجلديد        )أ(  
قية منظمـة العمـل      املعدَّدة يف اتفا   األسسالتمييز املباشر وغري املباشر على      شامالً حيظر   
ما يتعلق جبميع جوانب العمل، وأن تدرِج كذلك أحكاماً         في) ١٩٥٨(١١١الدولية رقم   

للتحـرش  لى أساس اإلذعان ملقدمات جنـسية و عإنزال الدرجة الوظيفية أو ترفيع حتظر  
سيما النساء، سـبل     لضحايا، وال فعالً ل ، وأحكاماً تكفل    )يف املقابل (اجلنسي أو رفضهما    
  .  االنتصاف القانوين

 تبعية العمال املرتليني    التقليل من  الكفالة من أجل     أن تعيد النظر يف نظام      )ب(  
، وأن تنظـر يف     احلّد من هشاشة أوضاعهم   سيما النساء، ألرباب عملهم      املهاجرين، وال 

التـأمني  اعتماد تدابري من شأهنا أن تكفل للعمال املرتليني املهاجرين احلـد األدىن مـن               
  ل بسبب املرض؛يف حالة فقدان الدخالتأمني االجتماعي، مبا يف ذلك 

أن تنظر يف التماس املساعدة التقنية، مع التركيز على تنفيـذ اتفاقيـة               )ج(  
قية منظمة العمـل    ، بغية إمكانية التصديق أيضاً على اتفا      ١١١منظمة العمل الدولية رقم     

بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي ) ١٩٥١لعام (١٠٠الدولية رقم 
  قيمة متساوية؛ 

لعـام  (١٨٩قية منظمة العمل الدولية رقم أن تنظر يف التصديق على اتفا       )د(  
  .عمل الالئق للعمال املرتلينياملتعلقة بال) ٢٠١١

  الصحة    
صوص إلزام مجيع األطباء بـإبالغ      فيما ترحب اللجنة بالتشريع الذي ُسنَّ مؤخراً خب         -٤٢

السابعة عشرة من عنـف بـدين       اجملتمعية مبا قد يتعرض له األطفال دون سن         احلماية  شرطة  
ونفسي، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار الدولة الطرف إىل سياسة ُتلزم املوظفني الطبـيني     
برصد حاالت العنف املرتيل املماَرس ضد املرأة واإلبالغ عنها وإزاء استمرار املمارسة املتمثِّلة             
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كما يساور اللجنة قلق بـشأن      .  الطيب ي املرأة العالج  يف التماس موافقة الويلّ الذكر على تلقّ      
االفتقار إىل تشريع ينظم مسألة احتجاز املرضى العقليني ومعاجلتهم يف مستشفيات األمراض            

ويساور اللجنة قلق بوجٍه خاص بشأن ما وردها مـن          . دتهمبباالحتجاز و دون قرار   النفسية  
ة لـسوء سـلوكهن   بالغات تتعلق بإدخال النساء قسراً يف مستشفيات األمـراض النفـسي       

وال يزال عدم وضوح املعيار الطيب احملـدِّد  . االجتماعي أو خلروجهن عن القواعد االجتماعية     
  .حىت اآلنقلق مصدراً آخر للألسباب اإلجهاض يف حاليت االغتصاب وِسفاح احملارم 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٤٣
 بانتظام من أجل رصد مجيـع       أن تضمن تدريب وتوعية املوظفني الطبيني       )أ(  

  أعمال العنف املرتيل رصداً منهجياً وإبالغ سلطات إنفاذ القانون هبا؛ 
أن تلغي، باعتبار ذلك أولوية، اشتراط موافقة الويلّ الذكر لتتلقي املرأة             )ب(  

  العالج الطيب العاجل أو غري العاجل؛
    رضـى العقلـيني    أن تعتمد قوانني بشأن الصحة العقلية تنظم احتجاز امل          )ج(  

حملـاكم قـرارات    يف املستشفيات النفسية وفقاً للمعايري الدولية، مبا يف ذلك إصـدار ا           
  باالحتجاز ومدته؛

 أن االغتصاب   تؤسس لواقع أن تعتمد معايري طبية وتوفر آليات تنفيذية          )د(  
  .وسفاح احملارم يشكالن سببني لإلجهاض

  فئات النساء احملرومة    
تياجـات الالجـئني   ة بقلق عدم وجود قانون جلوء يتعامـل مـع اح        تالحظ اللجن   -٤٤

املسجَّلني لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف الدولـة           وملتمسي اللجوء   
كما تالحظ اللجنة بقلـق أن الالجـئني        .  يف املائة منهم   ٥٠الطرف، وتشكل النساء نسبة     

على تصاريح اإلقامة القانونية يف الدولة الطرف       وملتمسي اللجوء غري القادرين على احلصول       
وتكرر اللجنة تأكيد قلقها . ال ُتتاح هلم فرص العمل الرمسية أو اخلدمات االجتماعية األساسية 

بشأن عدم إمكانية احلصول على اجلنسية أو منحها سوى عن طريـق زوج أو أب كـوييت                 
متناسب علـى األشـخاص عـدميي       اجلنسية، عدا استثناءات بضعة، مما يؤثر على حنو غري          

، وبشأن عدم إصدار شـهادات      "املقيمون بصورة غري قانونية    "- اجلنسية، مبن فيهم البدون   
  .بدون املتزوجني من غري كويتينيميالد وغريها من وثائق اهلوية ألبناء النساء والرجال ال

سـيما   ة، وال من االتفاقي٩حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثاهلا للمادة        -٤٥
وتوصي بأن تـضطلع    . مبنح املرأة حقوقاً متساوية مع الرجل يف ما يتعلق جبنسية أبنائهما          

  :الدولة الطرف مبا يلي
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أن تسوِّي وضع الالجئني املعتَرف هبم يف إطار والية مفوضـية األمـم               )أ(  
 تشمل  املتحدة السامية لشؤون الالجئني من أجل متكينهم من اإلفادة من حقوقٍ أساسية،           

  تقدمي اخلدمات الصحية لالجئات وتوفري التعليم هلن؛
 املتعلقة مبركـز الالجـئني      ١٩٥١أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام          )ب(  

  للجوء؛ اً، وتعتمد قانون١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام 
أن تعيد النظر يف قانون اجلنسية وتعدِّله ضماناً لتحقيق املساواة بني املرأة              )ج(  
يف ما يتعلق باحلصول على اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا وحصول األبنـاء              والرجل  

  على اجلنسية بامليالد؛ 
 املتعلقة مبركز األشـخاص     ١٩٥٤أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام          )د(  

  ؛١٩٦١االت انعدام اجلنسية لعام عدميي اجلنسية وإىل اتفاقية ختفيض ح
إصدار شهادات ميالد وغريها من وثائق اهلوية       أن تكفل الدولة الطرف       )ه(  

  ني كوسيلة ملنع انعدام اجلنسية؛ألبناء النساء والرجال البدون املتزوجني من غري كويتي
أن تعّجل باعتماد مشروع القانون الذي مينح األجانب الـذين هـم يف               )و(  

بطاقات اهلوية؛  وضع غري نظامي حقوقاً مدنية واجتماعية، مبا فيها إمكانية احلصول على            
وشهادات امليالد والوفاة وعقود الزواج؛ وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، وإمكانية          

  .متلكات، واحلصول على فرص العملالتمتع حبق حيازة امل
وتالحظ اللجنة أنه بإمكان املواطنني كافة اإلفادة من خدمات الرعاية الصحية وهي              -٤٦

هنا تالحظ بقلق أن توفري التأمني الطيب للعامالت املهاجرات هـو           بْيد أ . جمانية كلياً أو جزئياً   
مسؤولية أرباب العمل وحدهم، دون أن تقدم هلن الدولة أي ضـمانات للحـصول علـى               

  .خدمات الرعاية الصحية األساسية، مبا فيها خدمات الطوارئ
ية حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للعامالت املهاجرات خدمات الرعا            -٤٧

  .  الصحية األساسية، مبا فيها خدمات الطوارئ
ويف حني ترحب اللجنة بتطمينات الدولة الطرف أن النساء ذوات اإلعاقة ال ُيكرهن               -٤٨

لتعقيم اإللزامي أو اإلجهاض، فال تزال اللجنة قلقةً حيال عدم وجود قانون شامل حيمي اعلى 
  . من التعقيم القسري واإلجهاضاملرأة
جنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل حيمي املرأة، مبـا يف ذلـك              حتث الل   -٤٩

   .املرأة ذات اإلعاقة، من التعقيم القسري واإلجهاض

  الزواج والعالقات األسرية    
تالحظ اللجنة بقلق تواصل تطبيق األحكام التمييزية الواردة يف قـانون األحـوال               -٥٠

 الزوجات، وحظر زواج املرأة املسلمة مـن        سيما جواز تعدد   الشخصية للدولة الطرف، وال   
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رجل غري مسلم، واشتراط موافقة الويلّ لزواج املرأة السُّّنية، وتقييد حق املرأة يف الطـالق،               
وحقوق املرأة السُّنية يف املرياث، اليت جيب عليها، خبالف املرأة الشيعية، أن تتقاسم ممتلكات              

اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم توافر معلومات عـن         ويساور  . زوجها املتوىف مع أقربائه الذكور    
 ١٥أي خطوات اختذهتا الدولة الطرف لرفع احلد األدىن لسن الزواج للمرأة والرجـل مـن                

 عاماً، كما أوصت اللجنة، وكذلك عن أي تدابري هتـدف           ١٨ عاماً، على التوايل، إىل      ١٧و
  . إىل منع حاالت الزواج املبكر يف اجلماعات القبلية

  :صي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف مبا يليتو  -٥١
 يف قـانون األحـوال       الـواردة  أن تعيد النظر يف األحكام التمييزيـة        )أ(  

   حظر زواج املرأة املسلمة مـن رجـل غـري          على وجه اخلصوص    تلغي  أن  والشخصية،  
مسلم والقيود املفروضة على حق املرأة يف الطالق، وترفع احلد األدىن القـانوين لـسن               

 عاماً للرجل واملرأة على حدٍّ سواء طبقاً التفاقية حقوق الطفل، وتتخـذ             ١٨الزواج إىل   
  كل ما يلزم من تدابري ملنع ممارسة الزواج املبكر يف مجيع فئات اجملتمع يف الدولة الطرف؛ 

  أن تلغي اشتراط موافقة الويلّ لزواج املرأة املسلمة السُّنية؛  )ب(  
زوجات يف املمارسة العملية ويف القانون وحتظـره،        أن ُتثين عن تعدد ال      )ج(  

الصادرة عن اللجنة، املتعلقة باملـساواة يف       ) ١٩٩٤لعام   (٢١وفقاً للتوصية العامة رقم     
  الزواج والعالقات األسرية؛

أن تنظر يف تنقيح أحكام قانون املرياث حبيث تكون املرأة قادرة على أن               )د(  
  .ترث على قدم املساواة مع الرجل

لدولة الطـرف   لاملدين  قانون  ال من   ١١٠وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أن املادة           -٥٢
 من قانون األحوال الشخصية ما زالتا ُتخوِّالن األب واألقرباء الذكور اآلخرين            ٢٠٩واملادة  

. الوصاية على القاصر، بينما ال ميكن لألم أن تكون وصية إال بإذن عن طريق قرار حمكمـة                
سيما  فال تزال األم ممنوعة من اختاذ القرارات ومتثيل أبنائها أمام اهليئات الرمسية، وال            ومن ثَّم،   

يف ما يتعلق بتسجيل أبنائها يف املدارس وحتويلهم من مدرسة إىل أخرى، وهو مـا يـستلزم                 
  . من األب حىت وإن ُعيِّنت األم وصيةً عليهم من جانب احملكمةتوكيالً
رف على أن تضمن إمكانية ممارسـة اآلبـاء واألمهـات    حتث اللجنة الدولة الط   -٥٣

حقوق احلضانة والوصاية على األبناء القاصرين على قدم املساواة يف مجيع مناحي احلياة،             
وفقاً ملعيار مصلحة الطفل العليا الوارد يف اتفاقية حقوق الطفل، والكويت طرف فيهـا،              

  .ييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم١٦واملادة 
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  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
فيما ترحب اللجنة بإعادة الدولة الطرف تأكيد اعتزامها إنشاء مؤسـسة وطنيـة                -٥٤

مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق            
 خالل عملية    الكويت عي الذي تعّهدت به   ، متاشياً مع االلتزام الطو    )مبادئ باريس (اإلنسان  
عدم وضوح اخلطوات احملددة اليت اختذهتا الدولة       اللجنة   تالحظ الدوري الشامل،    هااستعراض

  .الطرف من أجل إنشاء هذه اآللية
  توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقـوق اإلنـسان              -٥٥

ذي قطعته على نفسها خـالل عمليـة االسـتعراض    ، عمالً بالعهد ال   وفقاً ملبادئ باريس  
  .الدوري الشامل

  الربوتوكول االختياري    
يف ضوء التوصية السابقة املقدمة من اللجنـة بالتـصديق علـى الربوتوكـول                -٥٦

 قبول توجيـه    الدولة الطرف االختياري امللحق باالتفاقية، وإذ حتيط اللجنة علماً برفض         
  عملية استعراضها الدوري الشامل اخلاص بالكويـت،       مثل هذه التوصية إليها يف سياق     

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري             
  .من أجل تيسري التمتع الكامل باحلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
هتا مبوجب االتفاقية، على أن تستفيد      حتثّ اللجنة الدولة الطرف، يف تنفيذ التزاما        -٥٧

استفادة تامة من إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعّززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل             
  .الدولة الطرف تضمني معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  النشر    
ف تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف الدولة الطـر              -٥٨

 جملس األمـة  من أجل جعل شعبها، مبن فيه املسؤولون احلكوميون والسياسيون وأعضاء           
واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على علم باخلطوات اليت اتُّخذت لكفالة           
حتقيق املساواة القانونية والفعلية للمرأة، واخلطوات األخرى الـالزم اختاذهـا يف هـذا              

وتشجع اللجنـة   . أن متتد عملية النشر لتشمل اجملتمعات احمللية      وتوصي اللجنة ب  . الصدد
 الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه         

الواسع النطاق، على املنظمات    نشر  الوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة       . املالحظات
وصيات العامة للجنة، وإعالن ومنـهاج عمـل        لتالنسائية ومنظمات حقوق اإلنسان خاصة ل     
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    املـرأة "مبوضـوع    بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املتعلقة        
  ."نالم يف القرن احلادي والعشرياملساواة بني اجلنسني والتنمية والس: ٢٠٠٠عام 

  التصديق على معاهدات أخرى    
تـسعة  ال إىل الصكوك الدولية الرئيسية      ة الطرف ام الدول انضمأن  تالحظ اللجنة     -٥٩

 ز متتع املرأة حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية         يعزِّمن شأنه أن     )٣(حلقوق اإلنسان 
لى النظر يف   الكويت ع لذلك، تشجع اللجنة حكومة     . يف مجيع جوانب احلياة   املكفولة هلا   

 االتفاقية الدولية حلماية    حتديداً،،  وهي  فيها بعد  اً اليت ليست طرف   اتالتصديق على املعاهد  
 ؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      ؛حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تني، معلومات خطية عن    تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدِّم، يف غضون سن           -٦٠
  . أعاله٣٥ و٣١توصيات الواردة يف الفقرتني لتنفيذ الختذت االيت طوات اخل

  املساعدة التقنية    
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف التماس املساعدة التقنية واإلفادة منها              -٦١

. تفاقية ككل يف تطوير وتنفيذ خطة شاملة هتدف إىل تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله واال           
وهتيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعاوهنا مع الوكـاالت املتخصـصة              
والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئة األمم املتحدة للمـساواة بـني               

، ، وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة     )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (اجلنسني ومتكني املرأة    
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة           

  .اإلنسان للسكان، ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق

  إعداد التقرير املقبل    
 تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل املشاركة الواسعة جلميـع الـوزارات        -٦٢

واهليئات العامة، يف إعداد تقريرها الدوري املقبل، وأن تستشري، خالل هـذه املرحلـة،              
  .طائفة متنوعة من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               )٣(
؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              والسياسية

التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية                 
يع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛      املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مج         أو

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  لجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب، يف تقريرهـا الـدوري املقبـل             وتطلب ال   -٦٣
املُعرب عنها يف هذه املالحظـات      للشواغل   من االتفاقية،    ١٨الذي يقدم مبوجب املادة     

 /وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف تشرين األول           . اخلتامية
  .٢٠١٥أكتوبر 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتِّباع املبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقـارير      -٦٤
 ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقـة       مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف      

أساسية موحَّدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت جرت املوافقة عليها يف االجتمـاع             
 ٢٠٠٦يونيـه   /اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، يف حزيران         

)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(      رير اخلاصـة   وجيب تطبيق املبادئ التوجيهية لتقدمي التقـا
 ٢٠٠٨ينـاير   /باملعاهدات، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كـانون الثـاين           

)A/63/38   مع املبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي وثيقـة  ن، باالقترا )، املرفق األول  ١، اجلزء 
وجـب  فهما يشكّالن معاً املبادئ التوجيهية املنّسقة لتقدمي التقـارير مب         . أساسية موحَّدة 

وينبغي أن يقتصر طول الوثيقة اخلاصة . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ـ     ينبغي أ   صفحة، يف حني ال    ٤٠باملعاهدات على      ية الوحَّـدة  ن تتجاوز الوثيقـة األساس

  . صفحة٨٠احملّدثة 

        


