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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

  الدورة اخلمسون
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

ـ              النظر يف  الردود على قائمة القضايا واألسئلة فيما يتعلـق ب
  التقرير املوحد اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع

  ** *الكويت    
  

__________ 

ه الوثيقـة قبـل   وفقاً للمعلومات اليت أُحيلت إىل الدول األطراف فيما يتعلق بتجهيز تقاريرها، مل ُتحّرر هذ    *  
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ردود الكويت على قائمة القضايا واألسئلة املطروحة من قبـل جلنـة            
القضاء على التمييز ضد املرأة املتعلقة بالنظر يف تقرير دولة الكويـت            

ى مجيع أشـكال    املوحد الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء عل       
  التمييز ضد املرأة

 ١الرد على السؤال رقم     

أُنشئت اللجنة العليا حلقوق اإلنسان برئاسة معايل وزير العدل وذلك مبوجب القرار              -١
، وانبثقت منها جلنة فرعية باسم جلنة التواصل الدويل واليت          ٢٠٠٨ لسنة   ١٠٤الوزاري رقم   

ن دولة الكويت الرتباطها باتفاقيات حقوق اإلنسان، ختتص بإعداد التقارير الدورية املطلوبة م
وزارة ، و زارة الداخليـة  وو ،وزارة اخلارجية : (وتضم اللجنة يف عضويتها عدة جهات وهي      

جامعـة  و ، االجتماعيـة والعمـل     الشؤون وزارةو ،وزارة الصحة و ،وزارة التربية و ،العدل
  ). اإلسالميةوالشؤونوزارة األوقاف ، والكويت

  ٢  السؤال رقمالرد على    
تشتمل املنظومة الدستورية والقانونية الكويتية على نصوص وأحكام تكفل االحترام            -٢

الفعال حلقوق اإلنسان، لذلك رأت دولة الكويت االكتفاء باالنضمام التفاقيـات حقـوق             
  .اإلنسان الرئيسية لعموميتها ومشوليتها متطلبات اإلنسان وحقوقه األساسية

  ٣ رقم الرد على السؤال    
أن الكويت إمارة وراثية يف ذرية      "تنص املادة الرابعة من دستور دولة الكويت على           -٣

ويشترط يف  "، كما تنص الفقرة الرابعة من ذات املادة على أنه           ..." املغفور له مبارك الصباح   
بعة  وبذلك وضعت املادة الرا    ."ويل العهد أن يكون رشيداً عاقالً وابناً شرعياً ألبوين مسلمني         

من الدستور شرطاً دستورياً يف من يتوىل والية العهد، هي أن يكون ابناً، وينـصرف لفـظ                 
االبن لغة واصطالحاً إىل الولد الذكر دون الولد األنثى، وحيث رسم الدستور طريق تـويل               

سـيما وقـد    إمارة البالد عرب والية العهد على هذا النحو، فال جيوز للمرأة تويل اإلمارة، ال        
مبايعة جملس األمة لويل العهد هدياً مبا تـستوجبه أحكـام الـشريعة              ت ذات املادة  اشترط

  . اإلسالمية السمحاء، من أن الوالية العامة تنعقد للذكور دون اإلناث
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  ٤الرد على السؤال رقم     
تقوم وزارة العدل ممثلة يف معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعريف باالتفاقيات             -٤٤

لية تفعيلها وبكافة اجملاالت وذلك عن طريق دورات تدريبية أو ندوات وورش عمل،             كافة وآ 
أو من خالل إدراج املوضوع ضمن املناهج التدريبية التخصصية للسادة القـضاة وأعـضاء              
النيابة وللمحققني، ويليب املعهد رغبة أي جهة معنية هبذا املوضوع يف حال طلبها عقد مثـل                

  .هذه الدورات
بتدريس مقرر القانون   " سعد العبد اهللا  "قوم وزارة الداخلية من خالل أكادميية       كما ت   -٥

 ومن ضمن املقـرر بـاب   .الدويل العام للطلبة الضباط، وذلك على مدى عام دراسي كامل 
كامل للعالقات الدولية حيتوي على فصل كامل للتعريف باملعاهدات الدولية مبـا يف ذلـك               

  . اإجراءات التصديق عليها وآثاره

  ٥الرد على السؤال رقم     
تلقت اللجنة العليا حلقوق اإلنسان عـدداً مـن الـشكاوى املقدمـة يف خمتلـف               -٦

 ويتم التعامل مع كل حالة على ِحدة وفق ظروفها وإحالتها جلهة االختـصاص              ،املوضوعات
  .ء وجتدر اإلشارة إىل أن اللجنة ال تنظر يف أي حالة أو شكوى معروضة على القضا.بالدولة

  ٦الرد على السؤال رقم     
يوجد هناك تنسيق بني اجلهات املعنية إلنشاء مؤسسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق                -٧

اإلنسان، وذلك حسب ما تعهدت به دولة الكويت أثناء استعراضها لتقريرها الدوري املقدم             
  .٢٠١٠مايو /أيارإىل جملس حقوق اإلنسان خالل شهر 

  ٧الرد على السؤال رقم     
يف تقرير دولة الكويت املوحد الثالث والرابع اإلشارة إىل أن الدستور الكوييت            ورد    -٨

تضمن العديد من احلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمرأة الكويتية الـيت تـضمن             
املساواة الكاملة يف الكرامة اإلنسانية واحلقوق والواجبات، ولكي يتم تطبيق مواد الدسـتور             

  : العديد من القوانني اليت تأصل املساواة وعدم التمييز واليت منهابصورة عملية صدرت
 الذي ساوى يف األجر بني الرجل ٦/٢٠١٠قانون العمل يف القطاع األهلي  )أ(  

واملرأة إذا كانت تؤدي العمل نفسه، كما مشل القانون تعريف العامل كل ذكر وأنثى الذي               
 بعدم جواز فـصل العامـل   ٤٦ت املادة يؤدي عمالً لصاحب العمل مقابل أجر، كما حدد   
 ؛بسبب نشاطه النقايب أو اجلنس أو اللون أو الدين
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 على إلزامية وجمانية التعليم     ١٩٦٥ينص قانون التعليم اإللزامي الصادر عام        )ب(  
  ؛)ذكر وأنثى(لكال اجلنسني 

 ؛١٩٧٨ لسنة ٢٢قانون املساعدات العامة رقم  )ج(  

 ؛اعيةقانون التأمينات االجتم  )د(  

 ؛٣/١٩٨٣قانون األحداث رقم   ) ه(  

 وهو قانون مينح الرعاية واحلياة الكرميـة دون         ،قانون التأمينات االجتماعية    )و(  
  .متييز بني الرجل واملرأة

كما تضمن الدستور الكوييت رؤية واضحة وقاطعة لفكرة املساواة وعدم التمييز بني              -٩
  : عة اإلسالمية ويتجلى ذلك يفمما جاء يف الشرياً الرجل واملرأة انطالق

أن الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية وأمام القانون ويف احلقوق والواجبات دون             •
 ٢٩متييز بسبب اجلنس أو اللون أو اللغة أو الدين وهي مساواة أكدت عليها املادة               

 .من الدستور

 علـى دعـم     وعلى أساس هذا املبدأ الدستوري، جاءت التشريعات الوطنية كافلة         -١٠
 :وصون وتوسيع حقوق املرأة الكويتية ومن بني هذه القوانني

 .قانون اجلزاء الكوييت •

  .قانون األحوال الشخصية •

  .قانون األحداث •

  .قانون الرعاية السكنية •

 .قانون دعم العمالة الوطنية •

  .قانون األندية ومجعيات النفع العام •

 ١٧/٢٠٠٥ مبوجب القانون رقم     ٣٥/١٩٦٢كما مت تعديل قانون االنتخابات رقم         -١١
الذي يعطي املرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة مع الرجل بالنص على تعديل املادة األوىل              

لكل كوييت بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة حق         : "نون املذكور على النحو التايل    من القا 
 بسحب حتفظها حـول     األمر الذي ترتب عليه أن قامت دولة الكويت       " االنتخاب والترشيح 

القضاء على  اتفاقية   اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة والوارد ذكرها يف         ٧ من املادة ) أ(البند  
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

االجتماعية والعمل على تنفيذ مشروع هتيئة بيئة تـشريعية   الشؤون  كما تقوم وزارة      -١٢
يتم تشكيل جلنة لدراسة القوانني وحتديد كافة       لدعم التمكني االجتماعي للمرأة الكويتية وس     

  .أشكال التمييز ضد املرأة يف القوانني للنظر بإمكانية تعديلها لصاحلها
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ــسنوات    و  -١٣ ــل لل ــطة األج ــية متوس ــة اخلماس ــة اإلمنائي ــضمنت اخلط ت
، حيث ورد يف اجلـزء      ٩/٢٠١٠ امللحقة بالقانون رقم     ٢٠١٠/٢٠١١/٢٠١٣/٢٠١٤ من

  :ية البشرية يف اخلطة للفترة املذكورة ما يلياخلاص بسياسات التنم

  ٥الفقرة     
زيادة فرص العمل يف قوة العمـل الوطنيـة يف القطـاع اخلـاص السـتيعاب                 •

 من إمجايل الداخلني اجلدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية           يف املائة  ٦٥ حوايل
 عمـل    مبا فيها توفري فـرص     اً،فرصة عمل يف املتوسط سنوي     ١٤ ٠٠٠مبا يعادل   

للمرأة والشباب الكوييت لالخنراط يف العمل احلر من خالل إصدار تشريعات تتعلق            
باملشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم وذلك هبدف رفع نسبة العمالـة الوطنيـة            

 يف  ٣٠ إىل   ٢٠٠٨ عام    يف املائة  ١٧بالقطاع اخلاص من إمجايل العمالة الوطين من        
 . مع هناية خطة التنميةاملائة

  : املرأة والشباب الواردة يف اخلطةبشؤونالسياسات املتعلقة  -٤فقرة ال    
مراجعة كافة التشريعات اليت تكفل احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة مبا حيقـق             •

العدالة االجتماعية لكافة فئات اجملتمع وال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسـالمية            
  .والدستور

  ٨الرد على السؤال رقم     
م دولة الكويت العديد من اجلهات اليت تعمل يف جمال قضايا األسرة واملرأة سواًء              تض  -١٤

أو يف  ) خلإ ،التربيـة و ،األوقـاف و ،الشؤون االجتماعية والعمـل   (يف املؤسسات احلكومية    
  .املؤسسات األهلية مثل اجلمعيات النسائية ومجعية املعلمني وجلان حقوق املرأة وغريها

ات بالعديد من األنشطة اليت تسعى لتعزيز الـصورة اإلجيابيـة           وتقوم هذه املؤسس    -١٥
والداعمة للمرأة، مع التأكيد على دورها سواء كانت ربة أسرة أو عاملة يف أي موقع كان،                

  .فظ على كرامتها وصان إنسانيتهاامع التأكيد على نظرة اإلسالم للمرأة الذي ح
عديد من النـدوات وورش العمـل    ولتحقيق هذه األهداف تقوم تلك اجلهات يف ال         -١٦

واللقاءات اجلماهريية املباشرة والتوعية اإلعالمية املستمرة، إضافة لتحديد التطـور يف جمـال      
املرأة ومكانتها،كما تتعاون أكثر من جهة إلعداد الندوات أو ورش العمل، ومثـال علـى               

تية بالتعاون مع برنامج    ذلك، ورشة العمل اليت نظمتها اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان الكوي         
 ٢٠١٠نـوفمرب   /تشرين الثاين األمم املتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا يف         

العديد مـن   كشاروقد  ".اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة"وكانت بعنوان 
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التمويل الكـوييت   بيت  ك واألهلية   ، اخلارجية والتربية وغريمها   وزاريتك احلكومية   املؤسسات
  . ومتخصصون من رجال األعمال واملهتمون يف هذا اجملال بصورة فردية،وغريه
  : االجتماعية والعمل ضمن خطة التنمية بتنفيذ ما يأيتالشؤونكما تقوم وزارة   -١٧

  مشروع التمكني االقتصادي للمرأة    
  : على ما يلي٣، و٢، و١يف إطار اخلطة اإلمنائية نصت الفقرات   -١٨

الدفع باجتاه املزيد من التمكني اجملتمعي للمرأة الكويتية، وذلك من خـالل              )أ(  
دعم حقوقها السياسية، وتعزيز دورها يف مراكز صنع القرار، وتوسـيع أطـر مـشاركتها               

  ؛اجملتمعية، وتذليل العقبات أمام حتقيق املرأة للمزيد من املكاسب املشروعة
يا املرأة والشباب واألسرة ورصد التقـدم       تطوير آلية مؤسسية ملتابعة قضا     )ب(  

 ؛واإلخفاقات اليت تواجهها واقتراح احللول هلا

املسامهة يف توفري الرعاية السكنية لبعض فئات النساء من خـالل إنـشاء              )ج(  
صندوق إسكاين للمطلقات واألرامل واملتزوجات من غري الكوييت وغري املتزوجة مما سيخدم            

 . امرأة٦٠ ٠٠٠ أكثر من

   : وهي٢٠١٠تنظيم العديد من الدورات التدريبية والورش واملؤمترات لعام     
 ١٠املنتدى األول للمرأة مبناسبة االحتفال مبئوية اليوم العاملي للمرأة الذي عقد يف              •

  .٢٠١٠مارس/آذار
 .٢٠١٠مارس/آذار ٣١-٢٩املرأة وهنضة األمة املنعقد خالل الفترة  •

 .٢٠١٠أبريل /نيسان ٧نعقدة يف ندوة حول الوالدين يف األسرة امل •

 ١٣-١١ورش عمل حول برنامج املرأة والتنمية األوىل املنعقدة خالل الفترة مـن              •
 .٢٠١٠مايو/أيار

 شـاركت فيهـا الـسيدة     " املرأة الكويتية حقوق وواجبات   "تنظيم حلقة نقاش     •
سلوى اجلسار، عضو يف جملس األمة، وحمامية الدولة يف الفتـوى والتـشريع              .د

 .٢٠١٠نوفمرب/تشرين الثاين ٨وذلك بتاريخ ، جنالء النقي .أ السيدة

 املعنونـة   ٢٠١٠نوفمرب/تشرين الثاين  ٨سلمى العجمي بتاريخ    . حماضرة السيدة د   •
 ".التنمية املستدامة أين املرأة"

 /آذار ٢٣بتـاريخ   " دور املرأة الكويتية يف التنمية والتقـدم       " بعنوان حلقة نقاشية  •
  .٢٠١١مارس 
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املنعقدة خالل الفترة مـن     " العنف النوعي والعنف ضد املرأة    " عنوانب عملورشة   •
 .٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٧-٢٦

  : ما يليكما مت إصدار دراسات حول -١٩
   .اندماج املرأة الكويتية املعاقة يف التنمية •
  .مسرية وأوضاع املرأة الكويتية •

مرفـق طيـه اهليكـل     ( اإلسالمية ونوالشؤالتنمية األسرية التابعة لوزارة األوقاف      إدارة      
  ) ١مرفق رقم (التنظيمي اخلاص بإدارة التنمية األسرية 

 ١٩٩٧ اإلسالمية اليت تأسست عـام       والشؤونهي إحدى إدارات وزارة األوقاف        -٢٠
 وتـرأس   .وهي تقوم على خدمة اجملتمع الكوييت بشكل عام واألسرة الكويتية بشكل خاص           

ضليات العامالت بوزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية         تلك اإلدارة إحدى السيدات الف    
وينصب الغرض الرئيس لتلك اإلدارة على خدمة األسرة الكويتية وذلك عن طريق الـدروس   
والندوات الشرعية يف املدارس واملصليات النسائية أو من خالل الدورات التدريبيـة أو مـن        

رعية وذلك بالتفاعـل مـع بعـض        خالل الدراسات واألحباث أو اإلصدارات الثقافية والش      
  .ملؤسسات التربوية املختلفة بدولة الكويتواالوزارات 

 أهدافها    

  . وضع إطار روحي وثقايف لألسرة •
تفعيل دور األسرة يف اجملتمع وفق املنظور اإلسالمي مع مراعاة مستجدات العـصر    •

  . احلضارية
  . نشر الوعي الثقايف والتربوي والديين يف الوسط النسائي •
  . أدية الدور التكميلي مع مؤسسات الدولة املختلفة ذات األهداف املشتركةت •
صياغة شخصية الناشئة صياغة متميزة وفق املنظور اإلسالمي وتعـاليم الـشريعة             •

  . اإلسالمية
  .إعداد الربامج التنموية لألسرة وتفعيلها اجتماعياً وإعالمياً •
ابعة إلدارة التنمية األسرية لكل منـها       كما يوجد العديد من املراقبات واألقسام الت        -٢١

  .نشاطاً معيناً تؤديه خلدمة املرأة واألسرة الكويتية ومن ضمن هذه األقسام قسم املكتب الفين
  :ومن مهامه ٢٠٠٣أنشئ املكتب الفين حديثاً سنة   -٢٢

  .دراسة املوضوعات املرفوعة إىل املدير وإبداء الرأي فيها •
  .اجملتمع وتقدمي الدراسات والبحوث يف شأهنادراسة الظواهر واملشكالت يف  •
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 من  املسامهة يف حتقيق رسالة إدارة التنمية األسرية ورفع مستوى األداء فيها، وذلك            •
دراسة املشكالت اليت تواجه اإلدارة للتعرف على أسباهبا واقتـراح سـبل             خالل

  . العالج املناسبة هلا
  :جنازات املكتب الفينإومن   -٢٣

استكمال دراسة مدى تكامل األدوار بني الزوجني يف اجلوانب املاديـة           : لاملشروع األو     
 والتربوية يف األسرة الكويتية

 األخرية من دراسة تكامـل األدوار بـني          الثالثة مت يف هذه الفترة استكمال املراحل       -٢٤
  .٢٠٠٥-٢٠٠٤يف األسرة الكويتية، واليت بدأت يف اً وتربوياً الزوجني مادي

إعداد ورقة عمل إدارة التنمية األسرية للمشاركة يف املـؤمتر األسـري            : ثايناملشروع ال     
  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلولاألول إلدارة التنمية األسرية يف 

هناء األيوب بإعداد ورقة عمل مت عرضها يف املؤمتر         /قامت رئيسة قسم املكتب الفين      -٢٥
 األدوار بـني الـزوجني يف       تكامل "٢٠٠٥ سبتمرب/أيلولاألسري األول للتنمية األسرية يف      

  :، وقد مشلت ورقة العمل احملاور التالية"األسرة الكويتية
  .املفهوم العصري للتكامل بني الزوجني •
هل هناك قصور يف حتمل أي من الوالدين لدوره التربوي املنوط بـه يف األسـرة                 •

  الكويتية؟
  ."البوربوينت"برنامج وقد صاحب ذلك عرض بيان الرسوم البيانية لنتائج الدراسة من خالل 

  تدريبية إحلاق عضوات املكتب الفين بدورات: املشروع الثالث    
 وذلك للتمكن من عمل عروض لنتـائج الدراسـات          "البوربوينت"دورة    )أ(  

 ؛٢٠٠٥أبريل /نيسانوالبحوث وتقدميها يف امللتقيات العلمية، وقد مت عقد الدورة يف شهر 

لعلمية املـستخدمة يف جمـال البحـوث        األسس واألساليب ا  "دورة حول     )ب(  
للمستشار رفعت أبو زيد، واستمرت الدورة ملدة مخسة أيـام بواقـع            " والدراسات امليدانية 

  .يومني يف األسبوع يف مقر إدارة التنمية األسرية

تأهيل فريق املكتب الفين يف جمال البحث العلمي والدراسات امليدانيـة           : املشروع الرابع     
  ائيوالتحليل اإلحص

مت تأهيل فريق املكتب الفين بوضع خطة تدريبية مكثفة لاللتحـاق بـربامج تدريبيـة                 -٢٦
متخصصة ومفصلة حول األساليب واألسس العلمية املستخدمة يف جمال البحوث والدراسـات            
 امليدانية وذلك هبدف الوصول بأعضاء الفريق إىل أعلى مستوى تدرييب ممكن يف جمال البحـث              
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مبـادئ  ) ب(؛ و  مراحل البحـث االجتمـاعي     )أ( :وهذا يشمل .  اإلحصائي العلمي والتحليل 
  .التحليل اإلحصائي

   برنامج مراحل البحث االجتماعي  - أوالً  
خالل  ساعة   ٢٧محود القشعان ومت خالل     الدكتور  كان هذا الربنامج التدرييب من إعداد         -٢٧

وقد قام  . ٢٠٠٦فرباير  /اطوشبيناير  /كانون الثاين ، وشهري   ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول شهر  
  .محود القشعان بتأهيل فريق املكتب الفين يف كتابة البحث االجتماعيالسيد 

  برنامج مبادئ التحليل اإلحصائي  - ثانياً  
سهام اخلترش والـذي مت تنفيـذه       . االلتحاق بربنامج تدرييب مكثف من إعداد د      مت    -٢٨

ور حول مبادئ التحليل اإلحصائي     ساعة، وكان يد   ٢٧ بإمجايل   ٢٠٠٦بريل  أ/نيسانخالل  
 الذي من خالله يتم إدخال البيانات واملعلومات، ويعترب هذا الربنامج      SPSSباستخدام برنامج   

ـ     اً  أحد الربامج املهمة واألكثر شيوع     يف عمليـات التحليـل     اً  بني الربامج املـستخدمة حالي
  . اإلحصائي

  : نتائج إجيابية منهاوقد توصل الفريق بعد إمتام هذين الربناجمني إىل  -٢٩
  .  مدربة يف جمال إعداد البحث الجتماعيةوصول الفريق إىل مرحلة تأهيلي •
  .تشكيل فريق إحصائي يف املكتب الفين بإمكانه إجراء التحليل اإلحصائي للبحوث •
كما ستساعد هذه النتائج يف توضيح اجلوانب اإلدارية والنفسية اليت ميكن أن تصل               -٣٠

توى متطور من الرضا الوظيفي يف حميط عملها ويف عالقتها مع اآلخرين من             باملوظفة إىل مس  
  . رؤساء ومرؤوسني والعوامل اليت ميكن أن تساعدها على التطوير والتجديد الوظيفي

حتديد مدى الرضا الوظيفي للموظفات يف وزارة       "إعداد وتنفيذ دراسة    : املشروع اخلامس     
  األوقاف والشؤون اإلسالمية

ألمهية العمل يف القطاع احلكومي بشكل عام، ويف وزارة األوقـاف بـشكل             اً  نظر  -٣١
خاص، كان من الضروري معرفة مستوى الرضا الوظيفي للموظفات العـامالت يف وزارة             

إن كانت هناك عوامل مؤثرة يف مستوى الرضا الوظيفي لديهن إجياباً أو سلباً،              األوقاف، وما 
أن نتائجها سوف تلقي الضوء على أهم العوامل اإلداريـة          كما وتربز أمهية هذه الدراسة يف       

وقد مت التركيز يف هذه الدراسة      . مهنية على املوظفات  اً  والشخصية اليت ميكن أن متثل ضغوط     
  :على ثالثة حماور رئيسية
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  .بيئة العمل •
  .التطوير والتجديد الوظيفي •
  .األنظمة اإلدارية املتبعة يف جمال العمل •
الفين إىل طباعة وإصدار هذه الدراسة وتقدمي التوصـيات بـشأن           ويتطلع املكتب     -٣٢

   .االرتقاء مبستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفات يف الوزارة
كما توجد هناك العديد من املشاريع اجلاري تنفيذها حالياً واليت ختدم املرأة واألسرة               -٣٣

  : الكويتية وهي

  نترنت على التوافق الزواجيدراسة ميدانية حول تأثري اإل: املشروع األول    
 . الزوجة يف األسرة الكويتية:الشرحية املستهدفة  

  أهداف الدراسة    
  . من أسباب عدم التوافق الزواجياً التعرف على ما إذا كان اإلنترنت سبب •
  .التعرف على نوعية املواقع اليت ترتادها الزوجة وطبيعة استخدامها لإلنترنت •
  . تقضيها الزوجة يف استخدام اإلنترنتالكشف عن املدة الزمنية اليت •
  . التعرف على أثر اإلنترنت على سلوك الزوجة وثقافتها الزوجية •

دراسة ميدانية حول أسباب ظهور فتيات متشبهات باجلنس اآلخـر يف           : املشروع الثاين     
  مدارس الثانوية يف الكويت

 . الفتاة يف األسرة الكويتية:الشرحية املستهدفة  

  اسةأهداف الدر    
  .بيان العالقة بني التربية األسرية وظهور حاالت التشبه •
  .التعرف على األسباب النفسية اليت تكمن وراء هذه احلالة •
  .الكشف عن دور وسائل اإلعالم يف ظهور هذه احلاالت بني الفتيات •
  . فحص العالقة بني جلوء الفتاة للتشبه ودرجة تدينها •

  ضائيات يف التأثري على سلوكيات الفتاة الكويتيةدراسة حول دور الف: املشروع الثالث    
 . الفتاة يف األسرة الكويتية:الشرحية املستهدفة  
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  أهداف الدراسة    
  .التعرف على الوقت الذي تقضيه الفتاة أمام التلفزيون •
  . التعرف على نوعية القنوات اليت تتابعها الفتاة •
  .الفتاةالكشف على مدى تأثري متابعة الفضائيات على سلوكيات  •
  .معرفة تأثري الفضائيات على مدى متسك الفتاة باهلوية اإلسالمية •
  .معرفة العالقة بني متابعة الفتاة للفضائيات وعالقاهتا االجتماعية •
مرت الدراسات الثالث بعدة مراحل من البحث املكتيب واإللكتروين واملقابالت مع             -٣٤

ت السابقة لالستفادة منـها يف إجـراء        املتخصصني جلمع أكرب قدر من املعلومات والدراسا      
  . البحوث

تقييم مدى استفادة اجلمهور العام من الدورات التدريبية اليت تعقـدها           : املشروع الرابع     
  مراقبة الدراسات احلرة

آلن التعاون مع مراقبة الدراسات احلرة بشأن تقييم مدى استفادة اجلمهور           اوجيري    -٣٥
يت تعقدها املراقبة هبدف تطوير األداء، وذلك من خالل تـصميم           العام من الربامج التدريبية ال    

لتنفيذها على عينة الدراسة وهن املشاركات يف       اً  استبانة خاصة بكل برنامج وفق أهدافه متهيد      
  .الربامج ومن مث حتليل النتائج وتقدمي التوصيات بشأهنا للمراقبة

نامج الوعظي لواعظات البعثـة     تقييم مدى استفادة احلاجات من الرب     : املشروع اخلامس     
 الرمسية التابعة لوزارة األوقاف

بناء على طلب حضرة الوكيل األستاذ مطلق القراوي وباالستعانة بالدكتور محـود              -٣٦
القشعان مت تصميم استبانة لتقييم العمل الوعظي لواعظات البعثة الرمسية وقد مت مجع البيانات              

وقد أجري إدخال معظم البيانات وجاري      اً  ة تقريب  حاج ٥٠٠يف احلج وكانت عينة الدراسة      
  . العمل على استكمال اإلدخال والتحليل

 :  باإلضافة إىل املشاريع املخطط إلجنازها وهيهذا  -٣٧

  إصدار مطبوعات خاصة باملكتب الفين: املشروع األول    

  أهداف املشروع    
ات مقترحة موجهة   نشر نتائج الدراسات اخلاصة باملكتب الفين مع إرفاقها بتوصي         •

  . لذوي االختصاص مبا يتناسب وجمال الدراسات
  .تقدمي إرشادات موجهة للموظفات يف اإلدارة هبدف تطوير األداء ورفع الكفاءة •
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نشر إحصائيات موثقة هبدف إلقاء الضوء على بعض القضايا األسـرية والـسعي              •
  .إلجياد حلول مقترحة للمشكالت

   إدارة التنمية األسريةتقييم األداء يف: املشروع الثاين
من املشاريع املستقبلية تقييم األداء يف إدارة التنمية األسرية من خالل قياس مـدى                -٣٨

استفادة اجلمهور العام من املشاريع اليت تنفذها مجيع املراقبات واألقسام يف اإلدارة عن طريق              
  .استقصاء عام آلراء الفئات املستفيدة من هذه الربامج

  دراسة حول اجتاهات الفتاة الكويتية حنو جراحات التجميل :الثالثاملشروع     
 . الفتاة واملرأة الكويتية:الشرحية املستفيدة  

  أهداف الدراسة    
حماولة معرفة ما إذا كان لدى الفتاة الكويتية وعي باملخاطر احملتملة احلدوث جراء              •

  .اخلضوع جلراحة جتميل
ه الفتيات حنو جراحات التجميل ودرجة تأثرهن       حماولة معرفة طبيعة العالقة بني اجتا      •

  .بوسائل اإلعالم
التعرف على العالقة بني اجتاه الفتيات حنو جراحات التجميل ودرجـة تقـديرهن           •

  .لذواهتن
الكشف عن طبيعة العالقة بني اجتاه الفتيات حنو جراحـات التجميـل ودرجـة               •

  .تدينهن

  ى تربية األبناءدراسة حول تأثري عمل األم عل: املشروع الرابع    
 . األم العاملة يف الكويت:الشرحية املستفيدة  

  أهداف الدراسة    
  .التعرف على مدى تأثري خروج األم للعمل على تربية األبناء •
  .التعرف على مدى اعتماد األبناء على اخلدم يف األسر ذوات األم العاملة •
  . يف األسرةالتعرف على مدى حتقيق التكامل التربوي بني الزوجني العاملني •
الكشف عن مدى قيام األم بالتزاماهتا جتاه أبنائها يف جمال الرعاية الصحية والترفيهية  •

  .والتعليمية
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   برنامج التطوير الوظيفي: املشروع اخلامس    
من دور املكتب الفين يف املسامهة يف حتقيق رسالة إدارة التنمية األسرية ورفع             اً  انطالق  -٣٩

قد مت اقتراح مشروع برنامج التطوير الوظيفي الذي يقوم علـى عمـل           مستوى األداء فيها ف   
اختبارات لقياس عوامل خمتلفة لدى املوظفات تشمل جـودة األداء، الفاعليـة، اإلبـداع،              
ـ            اً واالحتياجات واملتطلبات الوظيفية واملعنوية للوقوف على أهم سبل التطوير واالرتقاء ذاتي

ايل يف اإلدارة واقتراح سبل التطوير من خالل إعـداد  حيث يقوم بوصف الوضع احل  اً  ووظيفي
  .تقرير دوري يقدم لإلدارة

 التابعة إلدارة التنمية األسرية العديد مـن الـربامج          "مراقبة التوجيه األسري  "تقدم    -٤٠
  : واحملاضرات اليت هتم املرأة واألسرة الكويتية ومن ضمن هذه الربامج ما يلي

 )لطالباتل(برنامج حماضرات املدارس     

  )قرة العني: (املوضوع األول    
 تعميق اإلميان باهللا وإجياد صيغة للتعايش مع أركان اإلسالم، وربـط هـذه              :هدفه  

  .األركان بأعمال القلب

  )الوقت والتخطيط/التخطيط: (املوضوع الثاين    
  . بيان أمهية الوقت والطريقة املثلى الستثماره:هدفه  

  )صديقيت كم أنا حباجة إليك/بارفيقة الص: (املوضوع الثالث    
  . توجيه الطالبة إىل املعايري الصحيحة يف اختيار الصديقة:هدفه  

  )وبالوالدين إحسانا/بر وإحسان: (املوضوع الرابع    
   تعريف الطالبة بدورها الفعال يف األسرة واحترام كبار السن والرب بالوالدين:هدفه  

  )إشراقة العمر: (املوضوع اخلامس    
   بيان فضل العلم، ووجوب احترام املعلم، وأثر املعلم يف حياتنا:هدفه  

  برنامج حماضرات األمهات    

  )أسرار من بيوتنا: (املوضوع األول    
 بيان مقومات الزواج الناجح والعالقة الزوجية بني األزواج وتأثريهـا علـى             :هدفه  
  .الطفل
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  )اخلدم: (املوضوع الثاين    
  . أن ال تكون اخلادمة األم البديلة أمهية اخلدم، وكيف جيب:هدفه  

  )الغرس الطيب: (املوضوع الثالث    
  . غرس القيم اإلميانية واملفاهيم الصحيحة والتربية السليمة:هدفه  

  )أمانتك بني يديك: (املوضوع الرابع
  . تنويع أسلوب التربية والتعامل مع األبناء والعدل بينهم:هدفه  

  )وما عليهاإلعالم ماله : (املوضوع اخلامس    
  . بيان أمهية اإلعالم يف حياتنا وكيفية استخدامه واستثماره بطريقة صحيحة:هدفه  

  مشروع ثالثية النجاح    
وهو مشروع يقوم على تنفيذ دورات تدريبية يف مدارس املرحلة املتوسطة والثانوية              -٤١

  .للطالبات

  أهداف املشروع    
  .لبة وبيان أمهية حتديد األهداف بدقةإجياد الدافعية حنو التميز واإلبداع عند الطا •
  .االعتزاز باهلوية اإلسالمية ونبذ االغتراب الفكري واالجتماعي •
بث روح التفاؤل واإلجيابية يف التفكري، واالستفادة من التجارب اخلاطئة لتحقيـق            •

  .النجاح
ا التعريف بأمهية الوقت وكيفية استغالله يف ما يعود على الطالبة بالنفع والفائدة هل             •

  .ولآلخرين
بناء اهلمة العالية الدافعة حنو اإلنتاجية ونفع اآلخرين حىت يكون عنصراً فعـاالً يف               •

  .اجملتمع

  مشروع طموح    
وهو مشروع يعين بتنفيذ دورات تدريبية يف مدارس املرحلة املتوسـطة والثانويـة               -٤٢

  .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١للطالبات وبدأ العمل به يف 

  أهداف املشروع    
  .س املعاين واملفاهيم السليمة لدى الطالبةغر •
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  .تنمية قدرات الطالبة الذاتية يف املدرسة واملرتل •
تقوية العالقة بني الطالبة واملدرسة وغرس قيم االحترام وأدب احلـوار والتعـاون              •

  .بينهما فيما
التأكيد على أن التغيري اإلجيايب ممكن لدى مجيع الطالبات إذا توفرت السبل السليمة           •

  .لتغيريل

  مركز شروق خلدمة اجملتمع والتدريب املستمر للمرأة

 التعريف باملركز    

هو أول مركز نسائي من نوعه يعين بتقدمي خدمة التدريب والتطوير للمرأة فقط يف                -٤٣
اجملتمع الكوييت يف مجيع اجملاالت، ويتبع إدارة التنمية األسرية بوزارة األوقـاف والـشؤون              

  .اإلسالمية

  املركزرسالة     
العمل على إعداد وتنفيذ وتقدمي برامج خلدمة اجملتمـع يف اجملـاالت االجتماعيـة        •

  .واألسرية وبرامج موجهة لشرحية النساء بكل فئاهتا

  اهلدف العام للمركز    
تقدمي خدمة لتطوير مهارات املرأة يف اجملتمع يف اجملاالت االجتماعيـة والتربويـة              •

  .سالميواألسرية وفق املنظور واإلطار اإل

  األهداف التفصيلية    
  .التزود باملهارات الالزمة كسبيل حلياة أسرية سعيدة •
تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو التعايش مع احلياة العصرية مـن خـالل املنظـور               •

  .اإلسالمي
  .بث الوعي بأمهية وقيمة الذات وتطويرها والتشجيع على التعليم الذايت •

  نقاط التميز    
  .الطرح املتميز •
  .داثة املنهج واألسلوبح •
  .التأكيد على أصالة الثوابت ومواكبة املتغريات •
  .التركيز على املرأة كوهنا زوجة وأماً •
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  .ُيعد أول مركز رمسي حكومي يقدم دورات نسائية مطورة •
  .التنويع يف وسائل التدريب •

  وسائل تنفيذ املركز    
  .إعداد وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة •
  ).صباحية ومسائية( اجتماعية ومستجدات عصرية لقاءات حوارية لقضايا •
  ).شهرية ودورية(حماضرات وبرامج توعية لقضايا اجملتمع  •
  .حرية التعامل مع املؤسسات احلكومية األخرى •
دورات، ندوات، ورش عمـل، منتـديات       (التنويع يف أدوات ووسائل التدريب       •

  ).ثقافية، حلقات نقاش
ة األسرية واملراقبات واألقسام التابعة هلا وكـذلك        يتضح مما سبق دور إدارة التنمي     و  -٤٤

الندوات والدورات اليت تنادي وحتث على فهم أفضل للمساواة بني الرجل واملرأة ومسؤولية             
كل منهما داخل األسرة وكذلك تعزيز صـورة املـرأة الناشـطة يف اجملـال االقتـصادي                 

  .واالجتماعي

 ٩الرد على السؤال رقم     

األسرة أساس اجملتمع، قوامهـا الـدين   "من الدستور الكوييت على أن  ٩تنص املادة    -٤٥
واألخالق وحب الوطن، حيفظ القانون كياهنا ويقوي أواصرها، وحيمي يف ظلـها األمومـة         

  ". والطفولة
حق التقاضي مكفول للنـاس     " من الدستور الكوييت على أن       ١٦٦كما تنص املادة      -٤٦

  ".ويبني القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة ملمارسة هذا احلق
ميكن للضحايا اللجوء إىل القضاء يف حال وقوع أية اعتداءات عليهم، من خـالل              و  -٤٧

خلصوص مساو  التقدم ببالغات إىل اجلهات املختصة، وميكن القول بأن حق النساء يف هذا ا            
  .متاماً حلق الرجال

ومن التدابري اليت اختذهتا دولة الكويت يف هذا الشأن، قيام وزارة الداخلية بإنـشاء                -٤٨
ن من ضمن اختصاصاهتا اإلشراف على متابعة ضـحايا اجلرميـة           إالشرطة اجملتمعية، حيث    

ية والصراعات  وتقدمي اإلرشاد النفسي واالجتماعي هلا واإلشراف على حل املشكالت الفرد         
  .واخلالفات األسرية وما بني اجلريان بأساليب الوفاق االجتماعي

وفيما يتعلق باملأوى، فإن أسرة الضحية تتوىل إيواء ورعاية الضحية حسب طبيعـة               -٤٩
اجملتمع الكوييت، ويف حال عدم وجود أسرة للضحية فقد وفرت الدولة داراً لإليواء روعـي               
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 املساعدة الطبية والنفسية والقانونية هلؤالء الضحايا، حيث تنص        فيها تقدمي عدة خدمات منها    
 من قانون اجلزاء، على عقاب باإلعدام أو احلبس املؤبد، كل من واقع أنثى بغـري      ١٨٦املادة  

رضاها سواء باإلكراه أو بالتهديد أو باحليلة فإذا كان اجلاين من أصول اجملين عليها أو مـن                 
ها، أو ممن هلم سلطة عليها، أو كان خدماً عندها أو عند من تقـدم               رعايت املتولني تربيتها أو  

وجيب أن تقع املواقعة يف هذه اجلرمية دون رضا املرأة، على           . ذكرهم، كانت العقوبة اإلعدام   
أن عدم الرضا من جانب املرأة ال تتحقق به اجلرمية إذا كان فاعل الوقاع هو زوجهـا، ألن                  

ولكن الـزواج ال يبـيح   . باحة جيعل من الفعل استعماالً حلق  الزواج يف هذه احلالة سبب لإل     
فإن كان فعالً آخر مما ارتكبه      . الفعل هبذا املعىن إال إذا كان هذا الفعل وقاعاً بغري رضا املرأة           

الزوج مساساً بعرض زوجته يعد جناية هتك عرض، دون أن يبيح هذه اجلناية كون الفاعل               
استعماالً حلق من جانب الزوج أن يهتك عرضها، واملـراد          زوجاً للمجين عليها ألنه ال يعد       

بالزوجة اليت تعد مواقعتها بدون رضاها مباحة، املرأة اليت يعاشرها الفاعل معاشـرة األزواج              
بناء على عقد زواج صحيح، أو مطلقته يف الطالق الرجعي إذا واقعها أثناء العدة إذ يعد هذا                 

ة املطلقة طالقاً بائناً أو طالقاً رجعياً صار بائناً بانقضاء مدة الوقاع رجوعاً يف الطالق، أما املرأ
  .من قانون اجلزاء ١٨٦ العدة، فإن مواقعتها كرهاً تعد جناية باملادة

 من ذات القانون على عقاب كل من هتك عـرض إنـسان             ١٩١كما تنص املادة      -٥٠
ة سنة، فإذا كان اجلاين من      باإلكراه أو بالتهديد أو باحليلة باحلبس مدة ال تتجاوز مخس عشر          

أصول اجملين عليه أو من املتولني تربيته أو رعايته، أو ممن هلم سلطة عليه أو كان خادماً عنده                  
أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة احلبس املؤبد، ويتبني من ذلك أن املشرع الكـوييت                

 عليها إذ كان اجلـاين      جرم أفعال هتك العرض الواقع على الزوجات، وأنه تشدد يف العقاب          
ممن له سلطة على اجملين عليه، وملا كانت القوامة تنعقد للزوج على زوجه وفقاً ألحكام عقد                
الزواج الواردة يف قوانني األحوال الشخصية، مبا يعرب عن مفهوم السلطة اليت عناها املشرع يف           

عقوبة اإلعدام أو احلـبس     املادة السالفة البيان، وتنطبق معه ظروف أحكامها املشددة بإنزال          
 .املؤبد ملن يرتكب أفعال هتك العرض داخل إطار الزوجية

وحيث إنه يف جمال اإلجراءات اجلزائية احملددة يف حاالت العنف املرتيل، فإنه يـتعني                -٥١
على رجل الشرطة إذا بلغ أو علم بارتكاب جرمية أن خيطر فوراً، النيابة العامة يف اجلنايـات                 

ة، وأن ينتقل إىل احملل الذي وقع فيه احلادث للمحافظة عليـه، وضـبط كـل                بوقوع اجلرمي 
يتعلق باجلرمية ويفيد التحقيق وللقيام باإلجراءات اليت تقتضيها الظروف، وعليه أن يثبـت              ما

 من قـانون    ٤٠مجيع هذه اإلجراءات يف حمضر التحري، وذلك على حنو ما تنص عليه املادة              
للمحقـق،  " من ذات القانون على أنه       ٤٧كما تنص املادة    .ائيةاإلجراءات واحملاكمات اجلز  

عندما يصله بالغ أو حمضر حتريات من الشرطة بشأن حادث معني، أن يتصرف على أحـد                
أن ينتقل فوراً إىل حمل احلادث ملباشـرة  : "األوجه اآلتية تبعاً ملا تقتضيه أمهية اجلرمية وظروفها      

وملا كانت جرائم هتك العرض تقـع ضـمن         ". ن آخر التحقيق بنفسه أو ُيباشره يف أي مكا      
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نطاق اجلنايات، مما يقتضي معه إعمال الفورية يف اختاذ إجراءاهتا اجلزائية املقررة قانوناً، سواء              
  ).٢مرفق رقم (ونرفق طيه قائمة هبذا اخلصوص ". وقعت داخل إطار الزوجية، أو خارجها

  ١٠الرد على السؤال رقم     
 يف شأن األحوال الشخصية على ١٩٨٤ لسنة ٥١ من القانون رقم ١٢٦تنص املادة   -٥٢
لكل من الزوجني أن يطلب التفريق بسبب إضرار اآلخر به قوالً أو عمالً، مبا ال يستطاع  "أنه  

 ٢٩من القانون ذاته املعدلة بالقانون رقم        ١٢٧، كما تنص املادة     "معه دوام العشرة بني أمثاهلما    
مة أن تبذل وسعها لإلصالح بني الزوجني، فإذا تعذر اإلصالح          على احملك " أنه   ٢٠٠٤ لسنة

وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن مل يثبت الضرر عينت حكمني للتوفيق              
 ٢٠٠٥/٢٩٨احلكـم رقـم     ( وقد عربت عن هذا النص حمكمة التمييز الكويتية          ."أو التفريق 

ملذكرة اإليضاحية أفصحت أن الغاية من      ا"ن  إبقوهلا  ) ٥/٧/٢٠٠٦أحوال شخصية، جلسة    
 إتاحة الفرصة للمحكمة اليت تنظـر       ٢٠٠٤ لسنة   ٢٩القانون رقم    النص مبقتضى    تعديل هذا 

دعوى التطليق أن حتكم بالتفريق مىت ثبت هلا بوجه قطعي حتقق حصول هذا الـضرر دون                
لـدعوى دون   حاجة لوجوب إحالة الرتاع إىل حكمني ملا يترتب على ذلك من إطالة أمد ا             

طائل مما يؤدى إىل تأخري الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه احلق فيها، فـإن مل يثبـت                  
للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت املدعية على طلـب التطليـق               

للقواعد املقررة يف هذا الشأن، مبا مقتـضاه أن         اً  بعثت حكمني إلبداء الرأي يف الشقاق طبق      
نه ال حمـل  إال يكون إال يف حال عدم ثبوت الضرر بطرق اإلثبات الشرعية، إذ    ندب احلكام   

  ."لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه احلق ظاهراً يف الدعوى
وقد عمل املشرع على التخفيف عن النساء الضحايا عبء تقـدمي أدلـة بـشأن                 -٥٣

ن أعطى حملكمـة    تعرضهن لعنف مرتيل عند طلبهن الطالق لضرر ناتج عن سوء املعاملة، بأ           
املوضوع السلطة التامة يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير األدلة وعناصر الـضرر املوجـب               
اً للتطليق للضرر وقيام الشقاق بني الزوجني والتعرف على ما إذا كانت اإلساءة يف جانب أي              

 وعرفت حمكمة التمييز مفهوم الضرر املوجب للتطليق الوارد بـنص          منهما أو كليهما، كما   
بأنه إساءة أحد الزوجني لآلخر مبا ال جيوز شـرعاً ويكفـي أن يثبـت    "املادة سالفة الذكر    

الطرف املتضرر من الزوجني أن الطرف اآلخر قد أتى معه ما يتضرر منه ولو مرة واحدة حىت 
مع العلم بأن قانون األحوال الشخصية الكوييت مل يرد فيه ما يفرق بني           هذا  . "يقضى بالتطليق 

ات واحلقوق اليت تقدم للزوجة الكويتية وغري الكويتية اليت ترغب يف الطالق من رجل              الضمان
  . كوييت فلهما نفس الضمانات ونفس احلقوق
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  ١١ الرد على السؤال رقم    
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنـا،       " من قانون اجلزاء على أنه       ١٥٣نصت املادة     -٥٤

 مبواقعة رجل هلا، وقتلها يف احلال أو قتل من يزين هبا            وفاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها       
يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تتجـاوز                أو

، وليس تنفيذ التوصية يف ذاهتا، وعلى ذلـك         "ثالثة آالف روبية أو بإحدى هاتني العقوبتني      
  :انب أركان القتل العمدي ثالثة شروط هيينبغي لتحقيق هذا العذر أن يتوافر إىل ج

أن تقع عملية القتل من زوج املرأة الزانية، وقد مد املـشرع            : صفة اجلاين   )أ(  
نطاق التخفيف إىل األب واألخ واالبن لعلة متوافرة بالنسبة إىل كل منهم، كما هي متوافرة               

 ؛يف فعل املرأة الزانية من مساس بشرفهم وإثارة لنفوسهم للزوج كما

ويقصد بذلك أن يكون الزوج أو      : مفاجأة املرأة الزانية يف حالة تلبس بالزنا        )ب(  
األب أو األخ أو االبن قد فوجئ بفعل الزنا، مبعىن أن ما شاهده يف الواقع جاء خمالفاً ملا كان                   
يعتقده، عندئذ تتحقق علة التخفيف، وهي االنفعال النفسي الذي تثريه هذه املفاجأة، ويقصد           

لبس بالزنا هنا مشاهدة املرأة الزانية يف ظروف ال جتعل جماالً للشك عقالً يف أن اجلرمية قد                 بالت
ارتكبت فعالً، أو على وشك الوقوع، ومقتضى ذلك أن يكـون الـزوج أو األب أو األخ                 

االبن قد شاهد حالة التلبس بنفسه، فال يغين عن ذلك أن يكون غريه هو الذي شـاهدها           أو
اً كانت درجة الثقة يف صدق أقواله، ويدخل حتديد توافر حالة التلـبس يف              وأخربه بذلك أي  

  ؛السلطة التقديرية لقاضي املوضوع

حيث اشترط القانون أن يقع القتل يف احلال أي         : ارتكاب القتل يف احلال      )ح(  
يف نفس الوقت الذي شوهدت فيه الزوجة متلبسة بالزنا، فهذا التزامن هو الذي يتفـق مـع     

التخفيف، حيث يعترب القتل حينئذ رد فعل للثورة اليت اجتاحت نفسية الزوج أو األب   حكمة  
االبن من هول املفاجأة، والقول مبا إذا كان القتل يف احلال أم ليس كذلك متروك                أو األخ أو  

لتقدير قاضي املوضوع، ويالحظ أنه إذا ساهم مع الزوج أو األب أو األخ أو االبن فاعـل                 
 القتل فإن الزوج أو األب أو األخ أو االبن وحدهم هم الذين يستفيدون من          آخر يف ارتكاب  

هذا العذر، أما الفاعل معه فيسأل عن جرمية القتل العمـدي إذ مل تتـوافر لديـه شـروط                   
  .التخفيف

  ١٢الرد على السؤال رقم     
لس هناك مشروع قانون منع االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين معروض على جم     اً  حالي  -٥٥

األمة الكوييت للتصديق عليه، إال أنه وملا كانت جرائم االجتار بالبشر تتضمن يف طياهتا عادة               
جرائم اخلطف، واحلجز بدون حق، واملواقعة، وهتك العرض، والتحـريض علـى الفـسق              
والفجور، وممارسة األعمال املتصلة بالدعارة فقد تناوهلا املشرع يف قانون اجلـزاء الكـوييت              
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، ١٨٨و،  ١٨٧و،  ١٨٦و،  ١٨٤و،  ١٨٣و،  ١٨١و،  ١٨٠و،  ١٧٩و،  ١٧٨ باملوادبالتأثيم  
، واليت يعاقب على ارتكاب األغلب منها       ٢٠٣و،  ٢٠٢و،  ٢٠١و،  ٢٠٠و،  ١٩٢و،  ١٩٠و

بعقوبة اجلناية نظراً العتبارها من اجلرائم اخلطرية، كما فرض املشرع معاجلة أوضاع الفتيات             
  . يف شأن األحداث١٩٨٣ لسنة ٣ نصت عليه أحكام القانون رقم على حنو ما

ويف حال ارتكاب أي فعل من تلك األفعال، فإن بإمكان الضحايا اللجوء إىل حتريك   -٥٦
الدعاوى أمام القضاء جتاه مرتكبيها سواء أصحاب العمل أو غريهم، ويف حال إقامة القضايا              

االت، إىل حني الفصل يف     تقوم األجهزة املختصة بإحالة الضحايا إىل دار اإليواء املعد هلذه احل          
بأن دار اإليواء جمهزة بكافة اإلمكانيات اليت من شأهنا تقـدمي املـساعدة   اً هذه القضايا، علم 

  .الالزمة للرتيالت، والتخفيف من معاناهتن
 :قد صدرت عدة قرارات تشريعية خاصة بالعمالة جبنسيها الذكور واإلناث  -٥٧

 بشأن اخلط الـساخن لتلقـى       ٢٠١٠/أ/١٤١إصدار القرار الوزاري رقم      )أ(  
 .الشكاوى العمالية ومعلومات االجتار بالبشر وعلى وخاصة السخرة بالعمل

 والذي حظر على أصـحاب      ٢٠١٠/أ/١٤٢إصدار القرار الوزاري رقم      )ب(  
 .األعمال يف القطاعني األهلي والنفطي حبجز وثائق سفر العاملني لديهم

 بإعداد برنامج تلفزيـوين     الشؤونت وزارة   ويف جمال التوعية اجملتمعية قام     )ج(  
حيث تناولت احللقة األوىل موضوع االجتار بالبشر أين احلق ومـا هـي             " شأن عام "بعنوان  

 السيد ناصر العمار حيث مت ،ثاريدير إدارة اجلمعيات اخلريية وامل   احلقيقة؟ من إعداد وتقدمي م    
  .))٣مرفق رقم (خلصوص مرفق قائمة هبذا ا( .٢٠١١ بريلأ/نيسان ١٠ عرضه بتاريخ

  ١٣الرد على السؤال رقم     
تعتمد احملكمة  " من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية على أن         ١٠٥تنص املادة     -٥٨

يف اقتناعها على األدلة املستخلصة من التحقيق الذي أجرته يف القضية أو مـن التحقيقـات                
. ح دليل على دليـل وتكـوين قناعتـها        السابقة على احملاكمة، وهلا احلرية املطلقة يف ترجي       

، ومبوجب هذه املادة قـرر      "جيوز للقاضي أن يعتمد يف حكمه على معلوماته الشخصية         وال
املشرع للقاضي اجلنائي مبدأ االقتناع القضائي، والذي يعين أن للقاضي أن يقبل مجيع األدلة              

ن إليه، فال وجود ألدلـة      اليت يقدمها إليه أطراف الدعوى، وله أن يستبعد أي دليل ال يطمئ           
مفروضة عليه وفق املبادئ األساسية يف اإلثبات، وله بعد ذلك السلطة التقديرية الكاملـة يف               
وزن قيمة كل دليل على حدة، وذلك بطرق اإلثبات كافة اليت قررها املشرع يف اإلجراءات               

ق احملكمة يف ندب ن حإ وحيث .اجلزائية، وهي الشهادة واالعتراف واخلربة والكتابة والقرائن      
اخلبري هو نتيجة حتمية لواجب احملكمة يف حتري احلقيقة يف شأن الوقـائع ذات األمهيـة يف                 
الدعوى اجلزائية، اليت تتصل بوقوع اجلرمية ونسبتها إىل املتهم، بل أن نطاق اخلربة ميتـد إىل                

اء وسائر الـسلطات    للقضاً  حتديد مسئولية املتهم ومدى جدارته بالعقوبة، مما ميثل عوناً كبري         
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املختصة بالدعوى اجلزائية يف أداء رسالتها، ولذلك تطبق احملكمة قواعد اإلثبات كافة لتحديد        
ما إذا كانت املرأة قد أجربت على تعاطي البغاء دون رغبتها من خالل وجود األدلة والقرائن             

ة، أو غري ذلـك مـن     اليت تؤكد اإلكراه مثل األبواب املغلقة والنوافذ اليت هبا حواجز حديدي          
  . ظروف الواقع

أما بالنسبة لالستفسار عن منح النساء غري الكويتيات ضحايا البغاء اإلجباري رخص   -٥٩
 ١٧ مـن املرسـوم األمـريي    ٩ إقامة وتوفري التأهيل لغرض اإلدماج االجتماعي، فإن املادة  

 اإلقامـة يف    جيب على كل أجنيب يريـد     " بقانون إقامة األجانب تنص على أنه        ١٩٥٩ لسنة
  ". الكويت أن حيصل من وزير الداخلية على ترخيص باإلقامة

نه مىت ما توافر الكفيل سواء أكان ذلك من جهة حكومية أو أهلية أو              إوبناء عليه ف    -٦٠
أفراد وثبوت براءة الضحايا مما نسب إليهن، فإنه ال يوجد مانع قانوين من تصحيح األوضاع               

  .للقواعد املقررة بقانون إقامة األجانب سالف الذكراً فقواحلصول على إقامة قانونية و

  ١٤الرد على السؤال رقم     
 يف شأن انتخابات أعضاء جملس      ١٩٦٢ لسنة   ٣٥ من القانون رقم     ٤٥تنص املادة     -٦١

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات، وبغرامة ال تقل عن          " األمة وتعديالته على أنه   
، وقد أشارت الفقرة "لى مخس آالف دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتنيألفي دينار وال تزيد ع

اخلامسة أن ذلك ينطبق على من اشترك يف تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي الـيت                 
تتم بصورة غري رمسية قبل امليعاد احملدد لالنتخابات الختيار واحد أو أكثر من بني املنـتمني                

  . لفئة أو طائفة معينة
تؤكد وزارة الداخلية، يف هذا اإلطار، أهنا تقوم بإعماهلا مبقتضى هذا النص وتنفيذه             و  -٦٢

بكل دقة أياً كان الشخص املرشح الذي مت اختياره من خالل االنتخابات الفرعية اجملرمـة،               
 عن املرشح الذي أصابه ضرر من جراء هذه االنتخابات، سواء أكـان رجـالً               النظروبغض  

ن يتم تطبيقه انطالقاً من املبادئ القانونية املقررة، وهي العمومية والتجريد،           امرأة، فالقانو  أو
هذا وقد كان من نتيجة تصدي الوزارة هلذه االنتخابات، أنه مت إحالة العديد من املتـهمني                

 .بإجرائها إىل احملاكم املختصة

ذا الدور بشيء من    أما فيما يتعلق بدور املرأة يف احلياة السياسية فقد سبق اإلشارة هب             -٦٣
 :التفصيل يف تقرير دولة الكويت املوحد الثالث والرابع، وميكن إضافة يف هذا الشأن ما يلي

أصبحت املرأة الكويتية اآلن متارس حقوقها السياسية كناخبة ونائبة يف االنتخابات             -٦٤
ل مـرة يف    التشريعية والربملانية وأكرب دليل على ذلك ما شهدته دولة الكويت مـؤخراً وألو            

 نائبات يف انتخابات جملس األمة وأشاد اجملتمع الدويل بالتقدم احملرز الذي            ٤تارخيها من فوز    
 . حققته دولة الكويت يف جمال حقوق املرأة السياسية
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إضافة إىل ذلك تقلدت املرأة الكويتية أرفع املناصب يف كافة اجملاالت االقتـصادية             و -٦٥
 اآلن وزيرة ونائبة ومديرة إدارة وسـيدة أعمـال أي أهنـا             واالجتماعية والثقافية فأصبحت  

أصبحت تشارك يف صنع القرار السياسي يف هذا البلد وهذا أكرب وأدل دليالً على عدم وجود  
 .حقها متييز يف

  ١٥ الرد على السؤال رقم    
مرفق قائمة باملؤسسات اليت تعزز املساواة يف احلقوق والفرص بني النساء والرجـال         -٦٦

  ).٤رفق رقم م(

  ١٦ الرد على السؤال رقم    
مما ال شك فيه أن املرأة الكويتية تشارك يف األنشطة االجتماعية اليت تناقش حقـوق             -٦٧

املرأة، كما أن هناك بعض الشخصيات والناشطات السياسية تقوم حبـضور واملـشاركة يف              
  .الندوات واحملاضرات اليت تتم يف الديوانيات

  ١٧ قمالرد على السؤال ر    
مت الرد بشكل مفصل على هذا األمر كما هو وارد بتقرير دولة الكويـت املوحـد                  -٦٨

  .٩ من املادة ٧٧ و٧٦الفقرتني يف الثالث والرابع 

  ١٨الرد على السؤال رقم     
إن تدريس موضوعات التربية اجلنسية والصحة اإلجنابية واحلقوق يف املناهج الدراسية       -٦٩

صورة ضمنية وصرحية يف الوقت نفـسه، حيـث مت ذكـر هـذه              يف مجيع املراحل تكون ب    
  :املوضوعات على النحو اآليت

 تدريس موضوعات التربية اجلنسية من خالل    

 .) أمهيته-تعريفه (التكاثر اجلنسي  •

 .اجلهاز التناسلي للرجل واملرأة •

 .األمراض اجلنسية واملناعة •

 .داب املرتبطة باملوضوعات اجلنسيةاألخالق واآل •
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 س موضوعات الصحة اإلجنابية من خاللتدري

 .اإلخصاب •

 .) واحلبل السري،املشيمةو ، األغشية اجلنينية(احلمل  •

 .الوالدة •

 .الرضاعة •

 .أطفال األنابيب •

  .املادة الوراثية •

  .الصفات املرتبطة باجلنس •

 .الوراثة البشرية •

 .اهلندسة الوراثية •

  تدريس احلقوق من خالل    
 .املناهج الدراسيةموضوعات ضمنية يف مجيع   )أ( 

 :موضوعات خاصة وصرحية مثل مادة الدستور وحقوق اإلنسان واليت تضمنت  )ب(  

  .التعريف حبقوق اإلنسان •

  .أنواع حقوق اإلنسان •

  .أمهية حقوق اإلنسان •

  .السمات العامة حلقوق اإلنسان •

  .مصادر حقوق اإلنسان •

  .التنظيم الدويل حلقوق اإلنسان •

  .ينالقانون الدويل اإلنسا •

 الكرامـة   -  املساواة وعدم التمييـز    - احلياة(مناذج من حقوق اإلنسان      •
 التعليم  -  حرية الرأي والتعبري   - حرية االعتقاد    -وحترمي التعذيب   اإلنسانية  
 ). الواجبات- السياسية - الطفل -املرأة  - والتعلم

صور من انتهاكات حقوق املرأة عـرب       (يف جمال حقوق املرأة يتم تدريس        •
 حقوق املرأة يف    -  حقوق املرأة يف اإلسالم    -  أمهية حقوق املرأة   - تاريخال

 ). حقوق املرأة يف الدستور الكوييت- املواثيق الدولية
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  ١٩الرد على السؤال رقم     
  :للمرأة دور كبري يف جمال التعليم واجلداول اآلتية توضح ذلك  -٧٠

التخـصص العلمـي وفـق      عدد املعلمات يف التعليم العام واخلاص والنوعي حـسب          
  ٢٠٠٩/٢٠١٠ إحصائية

 واملواد املرحلة
رياض 
 الثانوية املتوسطة االبتدائية األطفال

 التوجيه
 الفين

التعليم 
 اخلاص

التربية 
 اخلاصة

تعليم 
 الكبار

 التعليم
 الديين

 - - ١٩ ٣٢٢٤ - - - - ٤٧٠٣ مواد عامة
 - - ٢١ ١٠١ ٣٧ ٩٤ ٢٢٠ ٦٠٦ ٢٦٩ موسيقى

 ٨٤ ١٩١ ٥٩ ٥٥٤ ٤٥ ٤٥١ ٧١٧ ٢ ١٤٩ - تربية إسالمية
 ٤٢ ٣١٧ ٨٤ ١ ١٢٦ ٣٩ ٧٩٢ ١ ٣٠٥ ٣ ٩٩٩ - لغة عربية

 ٢٩ ٢٦٣ ٤١ ١ ٠١٣ ٢٦ ٧٤٥ ١ ٢٠٦ ٢ ٧١٠ - ليزيةكلغة إن
 ١٩ ٢٢٧ ٥٦ ٦١٧ ٥٨ ٦١٤ ١ ١١٣ ٢ ٨٣٥ - رياضيات
 ١٣ ٧٧ ١٥ ٢٢٢ ٢٢ ٢٩٤ ٤٧٢ ٧١٦ - حاسوب

 ٢٢ ١٦٩ ٦٤ ٦٢٥ ٥٠ ١ ١٣٣ ٨٩٧ ٢ ٢٠٨ - علوم
 ٢١ ١٤٣ ٥٠ ٤١٦ ٥٤ ٩٢٨ ٦٥٩ ١ ٠٨٧ - اعياتاجتم
 ٦ - ٣٥ ٢٨٢ ٤٥ ٣٠٠ ٤٥٢ ١ ٤١٠ - بدنية
 - - ٢٩ ٢٠٥ ٢١ ١٣٤ ٣٩١ ١ ٢٥٥ - فنية

 - - ٢ ١٨ - - - ٢٦٩ - حياتية
 - - - - - - - ٤٥ - وطنية
 - - - - - - - ٢٤ - ذاتية

 - - ٢٩ - - - ١ ٩ ٣ ختاطب
 - - ٧٦ - ١٥ ٥٩ ٤٧٣ - - دراسات عملية
 ١٨ - ٤٥ ٩٠ ٤٤ ٣٨٦ ٨٥٣ - - علوم األسرة
 ١ ٤٢ - ٨٤ ٧ ٢٠٨ - - - لغة فرنسية
 - - - ٣ - ٤٠ - - - مكتبات

 - - - ٤١ ٢ ٥٦ - - - دراسات جتارية
 - - - ٤٠ - - - - - لغة إضافية

 - - - ٨٠ - - - - - نطق
 - - ٦٥ - - - - - - خربات تربوية
 - - - - ٥٥ - - - - رياض أطفال

 ٢٥٥ ١ ٤٢٩ ٦٩٠ ٨ ٧٤١ ٥٢٠ ٦ ٢٣٤ ٨ ٧٥٩ ١٩ ٣٢٢ ٤ ٩٧٥ اجملموع   

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عدد أساتذة اجلامعة من النساء وأعداد الطالبات وفق إحصائية 
 طالبات أساتذة الكلية

 ٦٩٥ ١٠ البنات اجلامعية
 ٢ ٠٣٣ ٢٤ العلوم االجتماعية

 ٢٠ ٤ طب األسنان
 ١٧ ٢ الصيدلة



CEDAW/C/KWT/Q/3-4/Add.1 

25 GE.11-42663 

 طالبات أساتذة الكلية

 ١ ٧٥٦ ١٠ العلوم اإلدارية
 ٦٩٦ ٩ الشريعة
 ٣ ١٨٨ ٣١ التربية

 ٦٤٢ ٢٤ الطب املساعد
 ١ ٧٦١ ١٨ اهلندسة
 ٣٢٤ ٤١ الطب
 ١ ٧١٢ ٦٤ العلوم
 ١ ٦٧٦ ٤٥ اآلداب
 ١ ٠٧٦ ٣ احلقوق

 ١١٨  مركز العلوم الطبية

  ٢٠لرد على السؤال رقم ا    
مـة للتعلـيم    حيق للمرأة أن تشارك يف مجيع جماالت التدريب املهنية يف اهليئـة العا              -٧١

  :٢٠١٠/٢٠١١التطبيقي ويتضح ذلك من اآليت وفق أعداد العام 
   للتعليم التطبيقيةاهليئة العام
  العدد الكلية

  ١ ٢٨٦ التربية األساسية
 ٣٤٩ كلية التمريض

 ١ ٠٧١  كلية الدراسات التجارية
  ٢٠٣ كلية الدراسات التكنولوجية

 ٢٥٩ كلية العلوم الصحية

  املعاهد التدريبية
  العدد  ملعهدا

  ٤ ٠١٠   فين-الدورات التدريبية اخلاصة 
  ٤٧   مساعد فين-الدورات التدريبية اخلاصة 

  ١ ٠٨٢  االتصاالت واملالحة
  ١٣٨   دون الثانوي-التمريض 

  ٨٨١  لسكرتارية واألعمال املكتبيةا
  ٢٦٥  معهد السياحة والتجميل
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 ٢١الرد على السؤال رقم     

جتماعية والعمل بالعمل على تنفيـذ مـشروع الـتمكني           اال الشؤونتقوم وزارة     -٧٢
  :االقتصادي للمرأة، حيث تضمنت اخلطة اإلمنائية ما يلي

  ٨الفقرة     
كويتيني لكل مـن الـذكور   زيادة نسبة املسامهة يف النشاط االقتصادي للسكان ال        •

كـانون   لإلنـاث يف      يف املائـة   ٤٣ للـذكور و    يف املائـة   ٥٩حوايل  (واإلناث  
خاصة يف األنشطة االقتصادية اجلاذبـة واملتوافقـة مـع          ) ٢٠٠٨رب  ديسم/األول

  .املؤهالت التعليمية والتدريبية لقوة العمل ووفقاً ملتطلبات املركز املايل والتجاري

  ١٢الفقرة     
) صـغري اً  مشروع ١٥٠يف حدود   (دعم املشروعات واألعمال الصغرية واملتوسطة       •

  .كاملها مع املشروعات الكربىوالعمل على حتقيق التنوع يف أنشطتها وت
ملتطلبـات حتقيـق    اً  كما تتناسب مع مؤهالت وإمكانيات قوة العمل الوطنية ووفق          -٧٣

 املايل والتجاري وتوفري بيئة مناسبة للمشروعات الصغرية للمرأة والـشباب الكـوييت           املركز  
  ).٧انظر اجلداول الواردة غي املرفق رقم (

  ٢٢ الرد على السؤال رقم    
 الرد بشكل مفصل على هذا األمر كما هو وارد بتقرير دولة الكويـت املوحـد                مت  -٧٤

  .٦ من املادة ٦٥ و٦٤ و٦٣الفقرات يف والرابع الثالث 
باإلضافة إىل ذلك ومما يؤكد اهتمام دولة الكويت مبحاربة جرائم االجتار بالبـشر               -٧٥

الدورة التأسيسية حول محايـة     (بكافة أنواعها، هو قيام وزارة الداخلية بتمويل دورة بعنوان          
، واليت عقدهتا املنظمة الدولية للهجرة يف دولة        ) االجتار بالبشر والتحقيق مع املتاجرين     ضحايا

 وذلك برعاية نائب رئيس جملس الـوزراء        ٢٠١١مارس  / آذار ١٠-٦الكويت يف الفترة من     
 أقامتـها املنظمـة     ووزير الداخلية، هذا وتعد هذه الدورة الرابعة يف سلسة النشاطات الـيت           

باملشاركة مع وزارة الداخلية، كما مت عقد دورة متقدمة أخرى يف العنوان ذاتـه يف الفتـرة                 
، وذلك للتركيز على أمهية املوضوع ولتأهيل املـشاركني         ٢٠١١ مارس/آذار ١٧-١٣ من

خبربة دولية متقدمة، وقد أشرف على هاتني الدورتني خرباء من املنظمة الدوليـة للـهجرة               
  .إلضافة إىل خرباء وطنينيبا
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  ٢٣الرد على السؤال رقم     
ملشرع على جرائم هتك العرض، والفعل الفاضح، والتحريض على أفعـال           ايعاقب    -٧٦

، ٢٠١و،  ٢٠٠و،  ١٩٩و،  ١٩٨و،  ١٩١الفجور والدعارة، والسب والقذف مبوجب املواد       
عمل أو يف غري ذلك ن وقعت هذه اجلرائم يف مكان الإ من قانون اجلزاء سواء ٢١٠و، ٢٠٩و

  .من األماكن

  ٢٤الرد على السؤال رقم     
 ال عقوبة على من أجهض امرأةً حامالً      " من قانون اجلزاء على أنه       ١٧٥نصت املادة     -٧٧

إذا كان متوافراً على اخلربة الالزمة، وفعل ذلك وهو يعتقد حبسن نية أن هذا العمل ضروري                
 بشأن  ١٩٨١ لسنة   ٢٥ من القانون رقم     ١٢ ادة، كما تنص امل   "للمحافظة على حياة احلامل   

حيظر على الطبيب إجهاض "مزاولة الطب البشري وطب األسنان واملهن املعاونة هلما على أن       
امرأة حامل إال إلنقاذ حياهتا، ومع ذلك إذا مل يكن احلمل قد أمت أربعة أشـهر، جيـوز يف                   

 إذا ثبـت أن     )ب( ؛م ضرراً جسيماً   إذا كان بقاء احلمل يضر بصحة األ       )أ(: احلالتني اآلتيني 
 بتشوه بدين أو قصور عقلي، ال يرجى املرء منهما، - على حنو جسيم     -اجلنني سيولد مصاباً    

، وذلك ألسباب تتعلق بتهديد صـحة األم أو اجلـنني           ..."ووافق الزوجان على اإلجهاض     
  .ألسباب صحية

 التشريع للقانون الكـوييت     ومبا أن الشريعة اإلسالمية هي مصدر رئيسي من مصادر          -٧٨
 اإلسالمية  والشؤونصادرة من وزارة األوقاف     ) ٢٠٠٩/   ه ١٩(نرفق طيه فتوى شرعية رقم      

  .)٥مرفق رقم  (توضح رأي الشريعة اإلسالمية بشأن تلك اجلزئية

  ٢٦الرد على السؤال رقم     
 ذلك مـن  تشجع دولة الكويت املعاقني على االلتحاق مبدارس التعليم العام، وجتسد      -٧٩

  :خالل فكرة دمج املعاقني يف مدارس التعليم العام، بطرقتني ومها
من خالل إنشاء فصول خاصة باملعاقني داخـل مـدارس          : الدمج اجلزئي    )أ(  

 ؛التعليم العام، شريطة أال يزيد عدد الطالب يف الفصل عن مثانية طالب

الطلبة العاديني  من خالل دمج جمموعة من املعاقني يف فصل         : الدمج الكلي   )ب(  
 . طالب غري معاق١٥ طالب معاقني و٥مبا ال يزيد عن 

  . كما شجع تطبيق الدمج معظم أولياء األمور إىل إحلاق أبنائهم يف تلك املدارس
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  )٢٠٠٧/٢٠٠٨( عدد الفتيات املعاقات يف مدارس التعليم العام
 العدد املرحلة

 ٣٥ رياض األطفال
 ٢٢٦ االبتدائية
 ١١٩ املتوسطة
 ٣٠ الثانوية

 ٤١٠ اجملموع    

  ٢٧ الرد على السؤال رقم    
 الالجئني طبقاً التفاقيـة     لشؤونتقوم دولة الكويت مبساعدة مفوضية األمم املتحدة          -٨٠

، حيث تستضيف دولة الكويت بصورة مؤقتة       ١٩٩٦التعاون واملقر املربمة بني الطرفني عام       
 نساء كانوا أو رجال حلني نقلهم إىل بلد آخر          األشخاص الواقعني حتت والية املفوضية سواء     

ـ اً مببدأ عدم الرد وتعاون    يتم توطينهم فيه، وذلك عمالً     اً من دولة الكويت مع املفوضية ودعم
  .للجهود اإلنسانية يف هذا اخلصوص

  ٢٨الرد على السؤال رقم     
صدر رئيسي  نص الدستور الكوييت على أن دين الدولة اإلسالم، والشريعة اإلسالمية م            -٨١

للتشريع، فاملسائل املتعلقة باألحوال الشخصية واملتعلقة بالزواج والطالق واملـرياث حتكمهـا            
   .دولة الكويت املوحد الثالث والرابعيف تقرير  وقد سبق وأن مت توضيحها .الشريعة اإلسالمية

  ٢٩الرد على السؤال رقم     
قة بالزواج والطالق واملرياث حتكمها     إن املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية واملتعل       -٨٢

.  دولة الكويت املوحد الثالث والرابع     يف تقرير ن مت توضيحها    أالشريعة اإلسالمية وقد سبق و    
  .)٦مرفق رقم (ن جواز سفر الزوجة أحكم احملكمة الدستورية الصادر بشكما نرفق صورة عن 

  ٣٠الرد على السؤال رقم     
 )و(ات سابقة أهنا ال تعترب نفسها ملتزمة حبكم الفقرة          أوضحت دولة الكويت يف مناسب      -٨٣

لتعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية اليت هي       اً   من االتفاقية نظر   ١٦ من املادة    ١من البند   
  .الدين الرمسي للدولة
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  ٣١الرد على السؤال رقم     
 نص   املسائل املتعلقة بالزواج، كما    ٥١/١٩٨٤نظم قانون األحوال الشخصية رقم        -٨٤

 بإلزام املتقدمني للزواج بإجراء فحص طيب وال يتم عقـد الـزواج             ٣١/٢٠٠٨القانون رقم   
 .توثيقه إال بوجود شهادة من وزارة الصحة بنتيجة الفحص اآلمن وال

   ٣٢الرد على السؤال رقم     
 اخلـاص   ٢٠١١مـارس   /آذار ١٤ بتاريخ   ٢٠١١ لسنة   ١٠٥صدر املرسوم رقم      -٨٥

 من االتفاقية، واملتعلقة بتمديد فترة انعقاد اللجنة        ٢٠ من املادة    ١لفقرة  باملوافقة على تعديل ا   
 املرأة، ومت إصدار وثيقة قبول هبذا الشأن أرسـلت لألمـم             ضد  التمييز املعنية بالقضاء على  

 .املتحدة

        


