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اخلاص العهد الدويل   تنفيذ  الثاين لدولة الكويت بشأن     الدوري  التقرير  
  حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبا

 مقدمة    

  اخلاصـان   والعهدان الـدوليان   ،)١٩٤٨(يشكل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       -١
قاعـدة  ) ١٩٦٦(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      باملدنية والسياسية و  باحلقوق  

الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان، واليت آلت دول العامل املتحضر على نفـسها أن حتترمهـا               
محاية جممـل حقـوق   وتسعى دوماً إىل تأصيلها وإرساء إميان اجملتمع الدويل هبا، وذلك بغية          

اإلنسان الالزمة لكي حييا اإلنسان حياة كاملة احلرية وآمنة ضد أي اعتداء، تلك احلياة الـيت    
 ،الغـذاء و ،العمل(ينبغي لبلوغها تأمني الضرورات األساسية لذلك اإلنسان واليت تتمثل يف           

  ).الثقافةو ،التعليمو ،الرعاية الصحيةو ،السكنو
حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أحد الركـائز       اص با اخلوميثل العهد الدويل      -٢

 مبوجب قرار ١٩٦٦ديسمرب /كانون األولاملهمة يف جمال حقوق اإلنسان، وقد مت اعتماده يف 
كتسب قـوة القـانون     ا وبعد قرابة العشر أعوام      )٢١-د( ألف   ٢٢٠٠اجلمعية العامة رقم    

  .١٩٧٦ وأصبح نافذاً يف حق الدول املوقعة عليه عام
وعند إقرار جمموعة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حرص اجملتمع الدويل            -٣

العدالة (على إيالئها العناية الكاملة، وذلك ألمهيتها يف ضمان متتع إنسان هذا العامل مبا يسمى               
هـد  جبانب مجيع احلقوق واحلريات األساسية األخرى اليت أقرها قبل ذلـك الع           ) االجتماعية

وتتمحور األهداف اليت يسعى لتحقيقهـا العهـد     .  املدنية والسياسية  اخلاص باحلقوق الدويل  
  :حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يفاخلاص باالدويل 

  ؛احلق يف العمل يف ظروف عادلة  )أ( 
  ؛ماية االجتماعيةاحل  )ب(  
  ؛التمتع مبستوى معيشي مالئم  )ج(  
  ؛ممكنة للصحة اجلسدية والعقليةبلوغ أعلى مستويات   )د(  
احلق يف احلصول على قدر مناسب من التعليم والتمتع بثمار احلرية الثقافية              )ه(  

  .والتقدم العلمي
وال تزال دولة الكويت حترص على منح قضايا حقوق اإلنسان الـدعم الـسياسي                -٤

          تمثلـة يف تعزيـز     والتشريعي واالقتصادي واالجتماعي الكامل ومواكبة املسرية الدوليـة امل        
وتأكيداً هلـذا التوجـه     . وإرساء املفاهيم األيدلوجية الساعية لتحقيق مبادئ حقوق اإلنسان       
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حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     اخلاص با صادقت دولة الكويت على العهد الدويل       
 وقد ضمنت   .١٩٩٦ لسنة   ١١ وأصبح نافذاًَ على أراضيها مبوجب القانون رقم         ١٩٩٦عام  

دولة الكويت صك االنضمام هلذا العهد والذي أودع أمانة األمم املتحدة التزامها التام بتنفيذ              
كافة االلتزامات والتدابري املترتبة على مواد هذا العهد، وميثل هذا االنضمام التوجه األصـيل              

ق اإلنسان كافة   لدى دولة الكويت أمرياً وحكومة وشعباً حنو صيانة املقومات األساسية حلقو          
  .أياً كان دينه أو أصله أو عرقه

ومل تكتف القيادة السياسية لدولة الكويت عند حد االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان              -٥
على الصعيد احمللي، بل سعت سعياً حثيثاً إىل مد يد العون إىل مجيع أطراف اجملتمع الـدويل                 

، رغبةً منها يف أن يتمتع مجيع أعـضاء     مقدمةً الدعم املادي والسياسي هلا    )  منظمات -دول  (
  .اجملتمع الدويل باحلياة الكرمية

كما قامت دولة الكويت باالرتباط بعدة اتفاقيات دولية تتعلق حبقوق اإلنسان ويف              -٦
  االقتصادية واالجتماعيـة  اخلاص باحلقوقهذا التقرير سوف يتم تناول جوانب العهد الدويل      

عبارة عن الوثيقة األساسية     هو :اجلزء األول : ومها  من جزأين  ، حيث يتكون التقرير   والثقافية
باء الذي  الفرع  ، و معلومات عامة عن دولة الكويت     الذي يتضمن   الفرع ألف  تتكون من اليت  
املعلومات املتعلقة  جيم الذي يتضمنالفرع  ، و  اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان      يبني

 خـاص بالتـدابري      فهـو  اجلزء الثاين أما  . االنتصاف املتاحة بعدم التمييز وباملساواة ووسائل     
 األول  اجلزء للمواد الواردة يف     التشريعية والقضائية واإلدارية اليت اختذهتا دولة الكويت تنفيذاً       

  .والثاين والثالث من العهد

  الوثيقة األساسية  - أوالً  

  معلومات عامة عن دولة الكويت  - ألف  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولةاخلصائص الدميغرافية و    
 ٢٨,٤٥تقع دولة الكويت يف الركن الشمايل الغريب للخليج العريب بني خطي عرض    -٧

 درجـة   ٤٨,٣٠ درجة و  ٤٦,٣٠ طول   ي درجة مشال خط االستواء وخط     ٣٠,٠٥درجة و 
 ١٧ ٨١٨ة  شرق خط غرينتش، لغتها الرمسية العربية ودينها اإلسالم، وتبلغ مساحتها اإلمجالي          

كيلومتر مربع وعدد سكاهنا يزيد عن الثالثة ماليني نسمة وهي عضو يف جملس التعاون لدول               
تعتـرب  . اخلليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ومنظمة األمم املتحدة          

دولة الكويت اقتصادياً أحد أهم منتجي ومصدري النفط يف العامل وهي عضو مؤسـس يف               
  ).وبكاأل(ظمة البلدان املصدرة للنفط من
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وألن دولة الكويت تقع يف اإلقليم اجلغرايف الصحراوي، فإن مناخها مـن النـوع                -٨
  .القاري الذي يتميز بصيف طويل حار وجاف، وشتاء دافئ وقصري وممطر أحياناً

تعد دولة الكويت من الدول املتقدمة من حيث املؤشرات االجتماعية، حيث بلغت            و  -٩
ة االلتحاق يف املدارس    ـ كما بلغت نسب   ٢٠٠٨ عام   ) يف املائة  ٩٩(سبة التعليم بني الكبار     ن

 ألف دوالر   ٤٣ ١٠٠ ، متوسط دخل الفرد السنوي    وبلغ  يف املائة  ١٠٠االبتدائية واملتوسطة   
  .٢٠٠٨أمريكي عام 

التزمت دولة الكويت بالرعاية الصحية اجملانية كحق من حقوق اإلنسان كما نـص              -١٠
، يف مجيع مراحلها حيث تبلـغ مراكـز         ١٥، و ١١، و ١٠ليها الدستور الكوييت يف املواد      ع

 حيث  )٣( واملراكز الطبية املتخصصة     )٦( واملستشفيات العامة    )٨٧(الرعاية الصحية األولية    
مواطنني ومقـيمني، كبـار     (ن اخلدمات الصحية تقدم بشكل عادل ومتساوٍ جلميع األفراد          إ

  ).العمالوالشباب، و االحتياجات اخلاصة، املرأة، السن واألطفال وذوي
 يف  ١٩٦٥اهتمت دولة الكويت باحلق يف التعليم بشكل كبري، وهو جماين منذ عام              -١١

وقد . مجيع مراحله من رياض األطفال حىت اجلامعة، وإلزامي يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة           
كما جنحـت   . من ميزانية الدولة  ) ملائة يف ا  ١٤ (٢٠٠٨بلغت نسبة مصروفات التعليم للعام      

 واهتمـت بتعلـيم ذوي   ) يف املائة٣,٥( نسبة ٢٠٠٩دولة الكويت يف حمو األمية لتبلغ عام     
اإلعاقة بتوفري اخلدمات التعليمية كافة، مع دمج بعض احلاالت يف التعليم العام أو عن طريق               

  .إنشاء مدارس خاصة هبم

  وين للدولةاهليكل الدستوري والسياسي والقان    
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم ولغتها الرمسيـة اللغـة               -١٢

العربية، ونظام احلكم فيها دميقراطي، وتشري املذكرة التفسريية للدسـتور أن هـذا النظـام               
 املبادئ   بني النظامني الربملاين والرئاسي، مما يدل على جتسيد        الدميقراطي الذي تبناه ُيعد وسطاً    

الدميقراطية األصيلة، ومن هنا أخذ نظام احلكم يف الكويت باملبدأ الدستوري القـائم علـى               
  .الفصل بني السلطات مع تعاوهنا

كما أفرد الدستور الكوييت ملوضوع السلطات باباً خاصاً يتألف من مخسة فصول،              -١٣
 للدسـتور،   وجملس األمة وفقاً  حيث أشار يف البداية إىل أن السلطة التشريعية يتوالها األمري           

والسلطة التنفيذية يتوالها األمري وجملس الوزراء والوزراء، والسلطة القضائية تتوالها احملاكم           
  .باسم األمري يف حدود الدستور

  :وقد حدد الفصل الثاين من الباب السابق اختصاصات رئيس الدولة باآليت  -١٤
رئيس جملس الـوزراء وإعفائـه مـن        يتوىل سلطاته بواسطة وزرائه وتعيينه ل       -١  
  .منصبه
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هو القائد األعلى للقوات املسلحة وهو الذي يعني الضباط ويعـزهلم وفقـاً               -٢  
  .للقانون

يضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني واللـوائح الالزمـة لترتيـب املـصاحل               -٣  
  .واإلدارات العامة يف الدولة

  .ملمثلني السياسيني لدى الدول األجنبيةيعني املوظفني املدنيني والعسكريني وا  -٤  
  :باإلضافة ملا سبق هناك اختصاصات أخرى لألمري ترتبط بالسلطات وهي  -١٥

 من الدستور يتوالها األمري وجملس األمة الذي        ٧٩حسب املادة   : السلطة التشريعية  •
يتألف من مخسني عضواً ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر ملدة أربـع   

وات وهي السلطة اليت متلك مبقتضى الدستور إصدار التشريع، وقد حدد الفصل            سن
  .الثالث من الدستور الكوييت األحكام اخلاصة بالسلطة التشريعية

يتوالها األمري وجملس الوزراء، الذي يهيمن على مصاحل الدولـة          : السلطة التنفيذية  •
لـى سـري العمـل يف    ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف ع      

اإلدارات احلكومية، ويتوىل كل وزير اإلشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيـذ            
   .السياسة العامة للحكومة، كما يرسم اجتاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها

تتوالها احملاكم باسم األمري ويكفل الدستور والقـانون مبـدأ          : القضائيةالسلطة   •
شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم أساس امللك       استقالل القضاء على أساس أن      

وضمان للحقوق واحلريات، فال سلطان ألي جهة على القاضي يف قضائه، ويكفل            
القانون استقالل القضاء وضمانات القضاة واألحكام اخلاصة هبم، وقـد خـص            

  .الدستور الكوييت السلطة القضائية فيه بفصل كامل

  ز حقوق اإلنساناإلطار العام حلماية وتعزي  - باء  
بداية جتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن دولة الكويت ارتبطت بعدة اتفاقيـات                -١٦

  :دولية تتعلق حبقوق اإلنسان وهي كالتايل

  ؛١٩٢٦االتفاقية اخلاصة بالرق عام  •
  ؛)املعدلة (١٩٢٦اتفاقية الرق لعام  •
مارسـات الـشبيهة     وامل ارة الرقيق واألعراف  التفاقية التكميلية إلبطال الرق وجت    ا •

  ؛بالرق
  ؛للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية  •
  ؛اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري •
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  ؛االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها •
  ؛اتفاقية حقوق الطفل •
  ؛أةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر •
  ؛اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها •
  ؛اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية •
العقوبـة القاسـية أو      وأاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           •

  ؛الالإنسانية
  ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية •
  ؛ اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل •
  ؛االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية •
 الرتاعاتشراك األطفال يف    بإ املتعلقالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       •

  ؛املسلحة
بغاء األطفـال   ل و األطفااملتعلق ببيع   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       •

  .استغالل األطفال يف املواد اإلباحيةو

  :وباإلضافة ملا سبق من اتفاقيات جيب اإلشارة إىل  -١٧
أن دولة الكويت قد اختذت اخلطوات الدستورية والقانونية الالزمة لالنـضمام إىل             •

  ؛االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ويت قد وقعت على امليثاق العـريب حلقـوق         على املستوى اإلقليمي فإن دولة الك      •

  . على جملس األمة الكويتاإلنسان وهو معروض حالياً
ما جيب األخذ باحلسبان أن الدستور الكوييت يعترب مبثابة املظلة السياسية والقانونية            ك  -١٨

لقواعد حقوق اإلنسان يف الكويت عامة، كما أن هناك العديد من التشريعات الكويتية اليت              
 بعض الشؤون احلياتية لإلنسان قد صدرت يف فترة سبقت صدور الدسـتور، وهـي               ختص

تشريعات حرصت على توفري ضمانات العدالة لإلنسان يف الكويت، من أبرزها قانون اجلزاء             
       ، وبالنظر إىل الدستور الكـوييت جنـد        ١٩٦٠وقانون اإلجراءات اجلزائية اللذان صدرا عام       

ق اإلنسان مع السعي حنو مستقبل أفضل ينعم فيه املواطن مبزيد مـن              حبقو عناية واضحة جداً  
الرفاهية والوطن باملكانة الدولية اجليدة ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز              

  .بكرامة الفرد
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وفق أمهية حقوق اإلنسان تضمنت معظم نصوص الدستور املبادئ اليت استقر عليها و  -١٩
وعرب عنها يف املواثيق الدولية الصادرة يف هذا اجملـال، وزيـادة يف احلـرص               اجملتمع الدويل   

 من أجل كفالـة  ١٩٧٣ لسنة ١٤والتأكيد مت إنشاء احملكمة الدستورية مبوجب القانون رقم    
  .واحترام وتطبيق احلقوق واحلريات على الوجه األكمل

  دستورمبادئ حقوق اإلنسان اليت تضمنها الباب األول والثاين من ال    
أوىل الدستور الكوييت احلقوق واحلريات أمهية قصوى، لذلك نص صراحة على تلك             -٢٠

  :احلقوق يف معظم مواده واليت منها
  ؛)٦ املادة(أن الشعب مصدر السلطات والسيادة فيه لألمة  •
  ؛)٧ املادة(العدل واملساواة واحلرية  •
 ؛)١٠ و٩ املادتان(محاية األسرة واألمومة والطفولة ورعاية النشء  •

رعاية وتوفري التأمني االجتماعي للمواطنني يف حال الشيخوخة أو املرض أو العجز             •
 ؛)١١املادة (عن العمل 

 ؛)١٣املادة (فالة التعليم ورعايته وجمانيته من قبل الدولة ك •

  ؛)١٤املادة (رعاية العلوم واآلداب وتشجيع البحث العلمي  •
 ؛)١٥املادة (احلق يف الرعاية الصحية  •

  ؛)١٧ و١٦املادتان ( الفرد يف التملك وحرمة األموال العامة ومحايتها حق •
صون امللكية اخلاصة، وأال يرتع عن أحد ملكه إال بـسبب املنفعـة العامـة ويف                 •

  ؛)١٨املادة (األحوال اليت بينها القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل 
  ).٢٦املادة ( الوظائف العامة احلق يف تويل •

  ق اإلنسان اليت مشلها الباب الثالث من الدستوردئ حقومبا    
أفرد هذا الباب بيان احلقوق والواجبات العامة كذلك تضمن العديد من املبادئ اليت               -٢١

  :أرستها املعاهدات الدولية الصادرة يف جمال حقوق اإلنسان وهى على النحو التايل
  ؛)٢٧ملادة ا(عدم جواز إسقاط اجلنسية أو سحبها إال يف حدود القانون  •
  ؛)٢٨املادة (عدم جواز إبعاد الكوييت عن بلده  •
املساواة وعدم التمييز بسبب اجلنس أو األصل أو اللغـة أو الـدين فـاملواطنون                •

  ؛)٢٩املادة (متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات العامة 
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) ٣٥ ادةامل( وحرية االعتقاد ) ٣٠املادة  (احلريات واحلقوق مثل احلرية الشخصية       •
وحرية الصحافة والطباعـة والنـشر      ) ٣٦املادة  (وحرية الرأي والبحث العلمي     

وحرية املراسلة الربيديـة    ) ٣٨املادة  (وحرية احلياة اخلاصة واملسكن     ) ٣٧املادة  (
وحق االجتماع  ) ٤٣املادة  (والربقية واهلاتفية وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات       

  ؛)٤٤ادة امل(
إنسان أو حبسه أو تعذيبه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته           عدم جواز القبض على      •

  ؛)٣١املادة (واإلقامة والتنقل وحظر التعذيب أو املعاملة املهينة للكرامة 
  ؛)٣٢املادة (ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون  •
املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن فيها الضمانات الـضرورية              •

 ؛)٣٤املادة (سة حق الدفاع ملمار

حلق يف التعليم اجملاين يف مراحله املختلفة مع جعله إلزامياً يف املرحلـة االبتدائيـة               ا •
  ؛)٤٠املادة (

  ؛)٤١املادة (احلق يف العمل  •
  ؛)٤٦املادة (حظر تسليم الالجئني السياسيني  •
 ).٤٨املادة (إعفاء أصحاب الدخول الصغرية من الضرائب  •

  مشلها الباب الرابع من الدستوراملبادئ اليت     
حدد هذا الباب يف فصوله األول والثاين والثالث والرابع واخلامس األسس اليت يقوم               -٢٢

عليها نظام احلكم يف الدولة، وبني السلطات الثالث واختصاصاهتا ووظائفها، حيث أكد يف             
د مبـادئ أساسـية      منه مبدأ الفصل بني السلطات، وقد عىن الفصل اخلامس بإيرا          ٥٠املادة  

مهمة خاصة بالقضاء حيث أعترب أن نزاهة القضاء أساس امللك وضمان للحقوق والواجبات             
  :وأكد على املبادئ التالية

 ؛)١٦٣املادة (مبدأ استقالل القضاء وحصانة القضاة  •

 ).١٦٤املادة (مبدأ حق التقاضي  •

، وهى هيئـة   ١٩٧٣ لسنة   ١٤كما أنشئت احملكمة الدستورية مبوجب القانون رقم          -٢٣
قضائية ختتص دون غريها بتفسري النصوص الدستورية، وبالفـصل يف املنازعـات املتعلقـة              

 للكافـة  بدستورية القوانني واملراسيم بقوانني واللوائح ويكون حكم احملكمة الدستورية ملزماً       
 .ولسائر احملاكم
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 التربية والتعليم

قوق اإلنسان، جند أن دولة الكويت      عند احلديث عن اجلانب التعليمي والتربوي حل        -٢٤
 : خطت خطوات واسعة يف هذا اجلانب وميكن توضيح ذلك من خالل اآليت

 قوانني التعليم    

خالل املسرية التطورية لدولة الكويت صدرت العديد من القوانني واملراسـيم ذات              -٢٥
 :الصلة بالتعليم واليت سبقت حىت الدستور احلايل من خالل

حيـث  ) تقرير مىت وعقراوي  (، صدر تقرير خاص بالتعليم      ١٩٥٥يف عام     )أ(  
 :أكد على مبادئ عامة تتعلق حبقوق اإلنسان واليت منها

 ؛حمو األمية '١'

 ؛بث روح الدميقراطية '٢'

 ؛وجوب قيام تعليم إلزامي مشترك '٣'

 .مهمإتاحة الفرصة للمواطنني إلكمال تعلي '٤'

ه أيضاً مبدأ تكافؤ الفرص     ومن خالل تلك البنود يتضح أن احلق يف التعليم ارتبط ب            
 باحلق يف التعليم، إضافة إىل التركيز   وثيقاً والعدالة كذلك احلق يف التعلم والذي يرتبط ارتباطاً       

 .على التعليم األساسي

 : صدر قانون بشأن التعليم اإللزامي والذي تضمن١٩٦٥يف عام   )ب(  

 ؛أن التعليم إلزامي وجماين للجميع من ذكور وإناث '١'

ام عند صدور القانون مثان سنوات وقد أصبحت تسع سنوات بعد       مدة اإللز  '٢'
 ؛٢٠٠٥تعديل السلم التعليمي عام 

 ؛١٩٦٦ لتطوير التعليم مت إنشاء جامعة الكويت عام واستكماالً  )ج(  

 ؛ صدر مرسوم أمريي حيدد اختصاصات وزارة التربية١٩٧٩ويف عام   )د(  

اجلميع فيه صدر قانون خـاص       ملبدأ التعليم وحق      وحتقيقاً ١٩٨١يف عام     )ه(  
 ؛مبحو األمية

 صدر قانون خاص يستكمل ما يتعلق بالتعليم العام أكد من           ١٩٨٧يف عام     )و(  
 .خالله بأن التعليم حق جلميع الكويتيني وأنه جماين وتكفله الدولة
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 السياسات الوطنية املتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان

ن وذلك من خالل االعتراف به كحـق ويف         ارتبط التعليم بوجه عام حبقوق اإلنسا       -٢٦
ومن خالل السياسات الوطنية املتعلقة     . الوقت نفسه كوسيلة لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان       

 : بتعليم حقوق اإلنسان، برز دور الكويت كاآليت

 ٢٠١٤ إىل ٢٠٠٩اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان من     

عل يف إعداد اخلطة العربية للتربية علـى        ترأست وشاركت دولة الكويت بشكل فا       -٢٧
حقوق اإلنسان واليت أشرفت عليها جامعة الدول العربية واعتمدهتا مجيع الدول العربيـة يف              

 : واليت هتدف إىل٢٠٠٨مؤمتر القمة العريب الذي عقد بدمشق عام 

 ؛إدماج حقوق اإلنسان يف املنظومة التربوية يف خمتلف املراحل التعليمية  )أ(  

 ؛تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها يف جمال التربية على حقوق اإلنسان  )ب(  

 ؛هتيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق اإلنسان  )ج(  

 ؛توسيع املشاركة اجملتمعية يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان  )د(  

 :كما ترتكز اخلطة العربية على مبادئ عامة من أمهها  -٢٨

يع الناس يتمتعون باحلقوق نفسها وأنه ال أساس للتمييز         مج: العاملية والكونية   )أ(  
 ؛بينهم

 ؛حقوق اإلنسان وحدة متماسكة وغري قابلة للتجزئة: الشمولية والتكاملية  )ب(  

حقوق اإلنسان هي حق كل فرد يتمتع هبا بدون أي      : املساواة وعدم التمييز    )ج(  
نس أو اللغة أو الدين أو الـرأي        شكل من أشكال التمييز على أساس العنصر أو اللون أو اجل          

السياسي وغري السياسي أو األصل العرقي أو الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي                
 ؛وضع آخر

كل األفراد والشعوب هلا احلق يف املشاركة الفعلية والفاعلـة يف           : املشاركة  )د(  
 ؛التنمية االجتماعية واالقتصادية

 نساناللجنة العليا حلقوق اإل    

يف اإلطار التنظيمي حلقوق اإلنسان ومن أجل ترسيخ هذه املبادئ العامة صدر قرار               -٢٩
 ينص على إنشاء جلنة عليا حلقوق اإلنسان، واليت أشـارت إىل أن مـن        ٢٠٠٨وزاري عام   
 :اختصاصاهتا

نشر الوعي حبقوق اإلنسان من خالل وسائل اإلعـالم املختلفـة وعقـد               )أ(  
 ؛ والقيام بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسانالندوات واحملاضرات

ل على تضمني املناهج الدراسية يف التعليم العـام والعـايل باملفـاهيم             العم  )ب(  
 .األساسية حلقوق اإلنسان
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 حتليل احلالة الراهنة لتعليم حقوق اإلنسان    

 من  تعد احلالة الراهنة لتعليم حقوق اإلنسان، مرحلة استكمال ملراحل سابقة راعت            -٣٠
 : خالله التعليم وفق القيم اإلنسانية عامة، وميكن حتليل الوضع الراهن من خالل

 جمال املناهج    

عندما بدأت اخلطوات التنظيمية للتعليم الرمسي يف دولة الكويت، كان هناك تأكيد              -٣١
نيـة  واضح على اجلوانب التربوية والتعليمية األساسية واملتمثلة يف اجلوانب املعرفيـة والوجدا      

واجلوانب املتعلقة باملهارات، لذلك ميكننا القول بأن كل القيم اإلنسانية مبا فيهـا حقـوق               
 : اإلنسان والسالم والدميقراطية والتسامح وغريها موجودة يف املناهج الدراسية من خالل

 - املراحـل    -العامة  (األهداف التربوية يف دولة الكويت مبستوياهتا كافة          )أ(  
 ؛)كيةاملناهج السلو

تضمني مجيع الكتب الدراسية تلك القيم بعرضها بصورة صـرحية تـارة              )ب(  
وضمنية تارة أخرى، وقد برزت هذه املفاهيم والقيم يف كتب التربية اإلسالمية واللغة العربية              

  ؛واملواد االجتماعية إضافة للمواد األخرى

  ؛لية يف الواقع التربويالتأكيد على اخلربات احلياتية اليومية واملمارسات الفع  )ج(  

إجراء العديد من الدراسات املسحية حول توافر تلك القـيم يف املنـاهج               )د(  
 .الدراسية وآلية التضمني

ونتيجة للتغريات احلديثة يف اجلوانب التعليمية والتربوية على املستوى احمللي والعاملي،             -٣٢
 على بعضها مثـل حقـوق اإلنـسان    إضافة للحاجة املاسة لتأصيل القيم اإلنسانية والتركيز      

والدميقراطية والسالم والتفاهم الدويل، بدأت دولة الكويت خبطوات واضحة يف هذا اجلانب            
حيث بدأت ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، بتشكيل جلان متخصصة تبحث يف آلية      

 . ذه الغاياتوضع مناهج دراسية هتتم حبقوق اإلنسان والدميقراطية، ومتهد السبل لتحقيق ه

، مت تشكيل جلنة متخصصة لبناء مناهج دراسية حـول الدسـتور            ٢٠٠٠ويف عام     -٣٣
وحقوق اإلنسان والدميقراطية، واليت كان من أهم أعماهلا بناء مناهج خاصة بتلك املفاهيم مث              

 ٢٠٠٦ لطرح تلك املناهج، مث كان عام        تال ذلك تشكيل جلان تأليف باشرت عملها متهيداً       
 فيه تشكيل جلنة جديدة ضمت متخصصني يف جمال حقـوق اإلنـسان، حيـث               والذي مت 

العلـوم  ، و حقـوق اإلنـسان   ، و الدستور، و القانون الدويل  تشكلت اللجنة من أساتذة يف    
  .إدارة املناهج، واللغة العربية، واملواد االجتماعية، وأصول التربية واملناهج، والسياسية

 : اآلتيةوقد سار عمل اللجنة وفق اخلطوات  -٣٤

 ؛وضع فلسفة خاصة بتدريس الدستور وحقوق اإلنسان  )أ(  
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إعداد اإلطار الفكري واملعريف للمادة بشكل يعكس املدى والتتابع للمجال            )ب(  
 ؛الدراسي وبطريقة متتالية، حبيث متهد كل مرحلة ملا سيأيت بعدها

 ؛صياغة األهداف العامة للمادة  )ج(  

 ؛ صف دراسيصياغة األهداف اخلاصة لكل  )د(  

 ؛إعداد املادة العلمية واألنشطة املتعلقة هبا  )ه(  

 :تقسيم املادة العلمية وفق املنظومة اآلتية  )و(  

 ؛مبادئ الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان: الصف العاشر '١'

حيث يتناول مفهومها وأمهيتها ومساهتا : حقوق اإلنسان : الصف احلادي عشر   '٢'
 املساواة  -احلياة  : احلق يف : بعض احلقوق مثل  ومصادرها مع دراسة تفصيلية ل    

 حقوق  - التعليم والتعلم    - الرأي والتعبري    - االعتقاد   - الكرامة اإلنسانية    -
 ؛ وواجبات الفرد- احلقوق السياسية - حقوق الطفل -املرأة 

 . الدستور والسلطات العامة: الصف الثاين عشر '٣'

 :وقد راعت اللجنة أموراً عدة منها  -٣٥

إجياد بناء فكري ومعريف للمادة مييزها عن املـواد األخـرى، ويعطيهـا               )أ(  
 ؛سيما أن املادة تتشكل من منظومة فكرية تربوية وقانونية وسياسية خصوصية مناسبة، وال

تأكيد على التعليم املباشر واملقصود حىت تتحقق الفائـدة القـصوى مـن             )ب(  
 ؛حات ووصول املعلومة بشكلها الصحيح على الفهم الصحيح للمصطلتدريس املادة وحفاظاً

 ؛العمل على إعداد دليل للمعلم  )ج(  

 ؛االتصال بامليدان عن طريق اللقاءات والندوات التربوية العامة  )د(  

 ؛عقد دورة تدريبية ملوجهي وموجهات املواد االجتماعية  )ه(  

 .عقد دورة خاصة ملعلمي ومعلمات مادة الدستور وحقوق اإلنسان  )و(  

 فة منهج الدستور وحقوق اإلنسانفلس    

 أن يطلع املتعلمون على مفاهيم الدميقراطية ومعانيهـا وعلـى بنـود          من املهم جداً    -٣٦
الدستور وأحكامه، وعلى حقوق اإلنسان ومقاصدها، ضمن إطار قانوين تربوي جمرد وغري            

همني ا مشبعني باملعلومات العلمية الصحيحة واألفكـار الـسليمة، مـتف          أوموجه، كي ينش  
 عـن   لالختالفات القائمة بني الدول أو بني األفراد يف فهم الدميقراطية وتطبيقاهتـا، بعيـداً             

 .االختالفات وكل ما من شأنه أن يؤثر يف وحدتنا الوطنية
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 :ويف ضوء ما سبق تبىن فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان على  -٣٧

 بني األفـراد والـسلطة      أمهية الدستور وما يتضمنه من مواد حتكم العالقة         )أ(  
ـ     احلاكمة أو بني األفراد بعضهم بعضاً      االت الـسياسية واالقتـصادية     ، وتنظم حياهتم يف اجمل

 ؛واالجتماعية كافة وتكفل حقوقهم وحتدد واجباهتم

النظرة القائلة بعاملية حقوق اإلنسان وأهنا جزء ال ينفصل عن حياة اإلنسان،     )ب(  
قوم إال على تلك احلقوق، فيها تتحقق كرامة اإلنـسان          بل إن وجوده وسعادته وخريه ال ي      

      والعدالة واملساواة، وكل ما من شأنه أن حيقق اخلري والرفاهية للفرد واجملتمـع مـن خـالل         
 .نظرة تكاملية

ة الدستور وحقوق اإلنسان من خالل املفـاهيم التربويـة العامـة           ـوتتحقق فلسف   -٣٨
 : يف األطر اآلتية) هارات والتطبيقات امل- القيم واالجتاهات -املعرفة (

وذلك عن طريق ما يقدم من معلومات ومعارف تتعلق بالدسـتور           : املعرفة  )أ(  
 ؛ بأمهية الدستور وحقوق اإلنسان وإدراكاًوحقوق اإلنسان لتشكل بنية معرفية متينة، ووعياً

لتشكل بعرض القيم املرتبطة بالدستور وحقوق اإلنسان       : القيم واالجتاهات   )ب(  
  ؛ حنومها والشعور بأمهيتهما للفرد واجملتمع إجيابياًاجتاهاً

عن طريق املهارات االجتماعية والدراسية والتطبيـق       : املهارات والتطبيقات   )ج(  
 . العملي يف املواقف املختلفة اخلاصة بالدستور وحقوق اإلنسان

ـ         -٣٩ ق الدوليـة الروافـد     ومتثل الشريعة اإلسالمية ونصوص الدستور والقانون واملواثي
 .األساسية لفلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان، وتعد املوجه ألهداف املقرر وحمتواه

 األهداف العامة ملنهج الدستور وحقوق اإلنسان    

بناًء على فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان، جند أن هذا املنـهج يهـدف إىل                 -٤٠
م عن طريق تنمية شخـصيته يف جوانبـها العقليـة           تعزيز االنتماء والوالء للوطن لدى املتعل     

 : والوجدانية واالجتماعية، وتطبيق ذلك يف حياته العملية من خالل األهداف العامة اآلتية

 ؛وعي املتعلم بأمهية الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان  )أ(  

وحقـوق  إملام املتعلم باملعارف واملعلومات املتعلقة بالدميقراطية والدستور          )ب(  
 ؛اإلنسان

إعداد املتعلم للممارسة احلياتية وفق مبادئ الدميقراطية والدستور وحقـوق        )ج(  
 ؛اإلنسان

  ؛تعزيز القيم اإلنسانية املتعلقة بالدستور وحقوق اإلنسان لدى املتعلم  )د(  

تكوين االجتاهات اإلجيابية حنو الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان لدى           )ه(  
 ؛املتعلم
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  ؛تنمية والء وانتماء املتعلم لوطنه  )و(  

 . تنمية مهارة التفكري الناقد لدى املتعلم  )ز(  

 حيث  ٢٠٠٦وقد بدأ تدريس منهج الدستور وحقوق اإلنسان منذ العام الدراسي             -٤١
 الصف  ٢٠٠٨ الصف احلادي عشر ويف العام الدراسي        ٢٠٠٧بدأ بالصف العاشر ويف العام      

 .الثاين عشر

 مجمال املعل    

إن جناح أي مشروع تعليمي وتربوي يتوقف بدرجة كبرية على املعلم، ألنـه املنفـذ                 -٤٢
احلقيقي للربامج واملشاريع التربوية كذلك فهو صلة الوصل احلقيقة بني امليدان وصانعي القرار،             

 : وهذه األمهية للمعلم حتمت عمل دورات متخصصة، لذلك قامت وزارة التربية باآليت

عض املعلمني واملوجهني الفنيني بدورات وورش حمليـة وإقليميـة          إحلاق ب   )أ(  
  ؛وعاملية متخصصة يف تعليم حقوق اإلنسان والقانون الدويل واإلنساين والدميقراطية

  ؛عقد دورات تدريبية للموجهني الفنيني  )ب(  

  ؛عقد دورات تدريبية للمعلمني يشرف عليها التوجيه الفين  )ج(  

حلقات النقاش لنشر الوعي بتعلـيم حقـوق اإلنـسان          إقامة الندوات و    )د(  
  ؛والدميقراطية

 . احلمالت اإلعالمية املستمرة حول تلك املفاهيم وتعليمها  )ه(  

 جمال املتعلم    

 يف جمال تعليم حقوق اإلنسان والدميقراطية        خاصاً أولت وزارة التربية املتعلم اهتماماً      -٤٣
 : ويتضح ذلك من املؤشرات اآلتية

تدريس موضوعات خاصة حبقوق اإلنسان والدميقراطية يف مجيع املنـاهج            )أ(  
 ؛بصورة ضمنية بصفة عامة

مهـارة الدسـتور    : تدريس مواد يف املرحلة املتوسطة متخصـصة مثـل          )ب(  
 ؛واالنتخابات ومهارة عدم اللجوء إىل العنف

 ؛تدريس مادة الدستور وحقوق اإلنسان يف املرحلة الثانوية  )ج(  

  ؛مسابقة سنوية خاصة بالدميقراطية والدستورعمل   )د(  

عمل املسابقات املتنوعة كاألحباث والتقارير والصور ذات الصلة حبقـوق            )ه(  
  ؛اإلنسان
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 ؛التأكيد على تلك املفاهيم من خالل األنشطة الصيفية وغريها  )و(  

الزيارات امليدانية للمتعلمني للجهات ذات الصلة حبقوق اإلنسان كجمعية           )ز(  
  ؛حقوق اإلنسان وجملس األمة وغريمها من اجلهات

إقامة الندوات التثقيفية اليت هتدف إىل نشر الوعي مبفهوم حقوق اإلنـسان              )ح(  
  ؛والدميقراطية لدى املتعلمني

م تدريس مقرر حيمل عنوان حقوق اإلنسان ولـه         ـيف جامعة الكويت يت     )ط(  
 .أهدافه اخلاصة به

 جمال طرق وأساليب التدريس    

بالرغم من أن طرق وأساليب التدريس تتالءم مع مجيع املواد الدراسية، إال أن تعليم                -٤٤
القيم ومنها بالطبع حقوق اإلنسان له جوانبه اخلصوصية وذلك لصعوبة قياسـها يف حلظـة               

 .التعليم ذاهتا، ألهنا عبارة عن مكون قيمي ينظر إىل تأثريه يف سلوك املتعلم

لتدريبية واللقاءات الفنية مت التأكيد علـى اسـتخدام طـرق    ومن خالل الدورات ا     -٤٥
 :وأساليب خاصة مبوضوعات حقوق اإلنسان منها على سبيل املثال ال احلصر

 ؛التعلم التعاوين •

 ؛مداخل تعليم القيم •

 ؛حل املشكالت •

 ؛العصف الذهين •

 ؛احلوار واملناقشة •

 .احملاكاة •

 : التركيز على بعض األنشطة مثلمت كذلك   -٤٦

 ؛ارات امليدانيةالزي •

 ؛البحوث التقارير •

 ؛مجع الصور واملعلومات •

 ؛املسابقات •

 .املشاركة يف األعمال داخل املدرسة •
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 تعليم حقوق اإلنسان خارج املدرسة    

مبا أن حقوق اإلنسان شاملة ومتكاملة كما أهنا أشبه باملنـاخ، وذلـك لطبيعتـها                 -٤٧
ركيز على الواقع املدرسي وجتاهـل البيئـة       الثقافية، لذلك ال ميكن بأي حال من األحوال الت        

احمليطة باملدرسة، ومن هنا كان االهتمام بنشر وتعليم حقوق اإلنسان يف مؤسسات اجملتمـع              
كافة ومبشاركة فاعلة من مؤسسات اجملتمع املدين، وهنا يربز دور وسائل اإلعالم واالتصال             

 . ليت تتم يف أماكن الدراسة للصورة التعليمية ايف نشر وتعليم حقوق اإلنسان مغايراً

والكويت صدقت على اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان واليت تتنـاول يف               -٤٨
جزئها األول تعليم حقوق اإلنسان يف أماكن الدراسة، أما اجلزء الثاين فيهـتم باملؤسـسات           

 :األخرى، وقد حددت اخلطة أهدافها يف هذا اجلانب باآليت

 التدريب    

دف التدريب يف هذا اجملال فئات هلا موقع أساسي مباشر يف جمال التربية على              يسته  -٤٩
املربون والكوادر داخل مؤسسات    : حقوق األفراد واجلماعات ويف تشكيل الرأي العام ومنها       

دور الشباب والنوادي النسائية واملخيمات الصيفية ومراكـز محايـة األطفـال اجلـاحنني              
 . وكافة فعاليات اجملتمع املدينوالنوادي الرياضية) األحداث(

وهتدف التربية على حقوق اإلنسان من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعيـة              -٥٠
 : األخرى فيما يتعلق بالتدريب إىل اآليت

  ؛جعل تدريب املختصني يف جمال حقوق اإلنسان عمالً مؤسساتياً  )أ(  

 تتناسـب مـع احتياجـات       إجياد ومالئمة الربامج واألدوات التربوية اليت       )ب(  
  ؛القطاعات

تشجيع الشراكات وتعزيز العالقات بني املؤسسات واملنظمات ومراكـز            )ج(  
التدريب املختصة يف جمال حقوق اإلنسان ومؤسسات اإلعالم واإلنتاج العلمـي والثقـايف             

 . والفين، وخلق تواصل فعال بني مجيع الشركاء

 التوعية    

ت اجملتمع واملؤسسات واجلماعات واألفراد وخاصـة       تستهدف هذه العملية مكونا     -٥١
 . تلك اليت مل تغطيها أنشطة التربية والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان

وهتدف التربية على حقوق اإلنسان من خالل باقي مؤسسات التنشئة االجتماعيـة              -٥٢
 : فيما يتعلق بالتوعية إىل اآليت

ع من برامج التوعية يف جمال حقوق       استفادة فئات واسعة من مكونات اجملتم       )أ(  
  ؛اإلنسان
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تضمني برامج املؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية عمليات التوعيـة           )ب(  
  ؛حبقوق اإلنسان

تعزيز ثقافة احلوار حول قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان لدى مجيـع              )ج(  
 . مكونات اجملتمع

 :ميكن اإلشارة إىلومن الربامج املمكنة يف جمال التوعية   -٥٣

 ؛تدريب متخصصني من ذوي العالقة مبجاالت التوعية •

 ؛إجياد برامج إعالمية متنوعة للتربية على حقوق اإلنسان •

 ؛تتبع مدى انسجام الربامج اإلعالمية واتفاقها مع قيم ومبادئ حقوق اإلنسان •

 ؛إشراك املتخصصني يف اجملال الثقايف يف عمليات التوعية حبقوق اإلنسان •

فعيل دور املساجد ودور العبادة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان، واالستفادة منـها             ت •
 .يف توضيح احلقوق والواجبات

 املعلومات املتعلقة بعدم التمييز وباملساواة ووسائل اإلنصاف املتاحة  - جيم  

 تفاقيةالسلطات القضائية أو اإلدارية اليت هلا الوالية القضائية يف املسائل اليت تعاجلها اال    

 املعـدل   ١٩٩٠ لسنة   ٢٣من خالل النظر إىل املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم             -٥٤
 : وضعت قاعدتان أساسيتان١٩٩٦ لسنة ١٠بشأن تنظيم القضاء املعدل بالقانون رقم 

تتمثل بشمول والية احملاكم الفصل يف مجيع املنازعات املدنيـة والتجاريـة              :األوىل
حوال الشخصية والدعاوى اجلزائية، واهلدف من ذلك توحيـد         واإلدارية ومسائل األ  

 . جهة القضاء يف الدولة مما حيقق املساواة بني املتقاضني

قواعد اختصاص احملاكم النوعي أو القيمي حيددها القـانون، فلـيس ألداة              :الثانية
تشريعية أدىن من ذلك أن تنظم اختصاص احملاكم أو تعدل فيه، كذلك تناول القانون              

 .  اجلزئية- الكلية - االستئناف -التمييز : السابق الذكر ما تتكون منه احملاكم

 :ويف ضوء ما سبق ميكن مالحظة اآليت  -٥٥

 من الدستور على أن حق التقاضي مكفول للناس، فـأي فـرد          ١٦٦نصت املادة    •
يدعي أن حقه انتهك يف دولة الكويت، فيلجأ للقضاء الكوييت لرفع هـذا الظلـم           

 حيرص علـى    ١٩٩٠ لسنة ٢٣ة حقه، كما أن قانون تنظيم القضاء رقم         واستعاد
 ؛تدعيم مبدأ استقاللية القضاء
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 مع معايري العدالة الدولية، حبيـث  جاء قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية متفقاً     •
كفل للمتقاضني الضمانات القانونية من عالنية احملاكمة ووجود حمامي وغريه من           

 ؛الضمانات األخرى

 : من الدستور٧٠إن تطبيق أحكام هذه االتفاقية يتم وفق اآللية املقررة يف املادة  •

 مشفوعة مبا يناسب    يربم األمري املعاهدات مبرسوم ويبلغها جملس األمة فوراً       (  
من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونـشرها يف             

لح والتحالف، واملعاهـدات املتعلقـة بأراضـي        اجلريدة الرمسية وأن معاهدات الص    
الدولـة أو ثرواهتا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة،             

 من  ومعاهدات التجارة واملالحة، واإلقامة، واملعاهدات اليت حتمل خزانة الدولة شيئاً         
 الكويت جيب لنفاذهـا أن      النفقات غري الواردة يف امليزانية أو تتضمن تعديل لقوانني        

وال جيوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة شروطاً سـرية تنـاقض             . تصدر بقانون 
 ).شروطها العلنية

ويعترب النشر مرحلة أخرية من مراحل التشريع، الغرض منه شهره من قبل الـسلطة                -٥٦
ربية خالل أسبوعني   التنفيذية حىت ميكن تنفيذه، ويتم نشر القوانني باجلريدة الرمسية باللغة الع          

من يوم إصدارها ويعمل هبا بعد شهر من تاريخ نشرها، وجيوز مد هذا امليعاد أو قصره بنص                 
خاص يف القانون، ويبدأ تطبيق القانون مبجرد النشر يف اجلريدة الرمسية ومع مـضي املـدة                

 كان  ت أياً  للجميع، سواء علموا بذلك، على أن النشر الزم لكل التشريعا          احملددة يصبح نافذاً  
 . نوعها، وهو مبثابة أمر إىل مجيع اهليئات والسلطات لتنفيذ هذا القانون كل فيما خيصه

التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية اليت اختذهتا دولة        تتعلق ب  معلومات  - ثانياً  
  للمواد الواردة يف اجلزء األول والثاين والثالث من العهدالكويت تنفيذاً

 ١ املادة    

 حبق الشعوب يف تقرير مصريها باعتباره من احلقوق          مطلقاً تؤمن دولة الكويت إمياناً     -٥٧
غري القابلة للتصرف فيها بأي شكل من األشكال، والذي جرى جتسيده وفقاً مليثاق األمـم               
املتحدة باعتباره ميثل أحد املقاصد األساسية اليت يتعني على هذه املنظمة حتقيقها، واليت نالت              

 على بقية أعـضاء اجملتمـع    له العديد من دول العامل استقالهلا واليت تفرض أيضاً التزاماً          طبقاً
الدويل بضرورة التضافر ملساعدة بقية الشعوب األخرى اليت، ال تزال ترزح حىت اآلن حتـت               

 . وطأة االحتالل األجنيب بتأييدها يف كفاحها املشروع لنيل استقالهلا

بدأ فقد اختذت الكويت مواقف إجيابية يف احملافل الدولية ويتمثل           من هذا امل   وانطالقاً  -٥٨
ذلك بتأييدها لكافة القرارات الدولية اليت تنص على حق الشعوب يف تقرير مصريها ولقـد               
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كان هلا دور واضح ومشرف يف الوقوف جبانب الشعوب اليت تكافح من أجل احلصول على               
ردها االقتصادية، فقد أكد الدستور الكوييت على االستقالل حقها يف التصرف يف ثرواهتا وموا     

أن الثروات الطبيعية مجيعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقـوم علـى حفظهـا وحـسن                
 .استغالهلا، ومبراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطين

كما أكد الدستور على أن االقتصاد الوطين أساسه العدالة االجتماعيـة، وقوامـه               -٥٩
ون العادل بني النشاط العام والنشاط اخلاص، وهدفه حتقيق التنمية االقتصادية وزيـادة             التعا

اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة وحتقيق الرخاء للمواطنني، كما أشار إىل أن امللكية ورأس املال              
والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وللثروة الوطنية، وهي مجيعها حقوق فردية   

يفة اجتماعية ينظمها القانون، ويكفل الدستور الكوييت امللكية اخلاصة، فال مينع أحد            ذات وظ 
من التصرف يف ملكه إال يف حدود القانون، وال يرتع ملك أحد إال بسبب املنفعة العامة يف                 
األحوال اليت يبينها القانون، وبالكيفية املنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه تعويضاً عادالً،            

 .ال العامة يف دولة الكويت حرمة فال جيوز مصادرهتا ومن واجب كل مواطن محايتهاولألمو

 ٢املادة     

إن الدستور الكوييت احتوى على العديد من املبادئ اليت أوردها اإلعـالن العـاملي                -٦٠
حلقوق اإلنسان واملواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان واليت من بينها العهـد الـدويل               

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومل يكتف املشرع بذلك، بل أحاط تلـك         اخلاص ب 
احلقوق واحلريات بسياج منيع يكفل هلا االحترام والتطبيق الفعلي وحيميها من أي خمالفة هلا              

 وهي هيئة قضائية ختـتص      ١٩٧٣ لسنة   ١٤إذ أنشأ احملكمة الدستورية مبوجب القانون رقم        
تورية وبالفصل يف املنازعات املتعلقة بدستورية القـوانني واملراسـيم          بتفسري النصوص الدس  

 .القانونية واللوائح ويكون حكمها ملزماً للكافة

وكل مواطن له احلرية الكاملة أمام القضاء يف الدفاع عن نفسه بأية وسيلة كانـت                 -٦١
          ررة قانونـاً وخاصـة    إعماالً حلق الدفاع املقرر قانوناً والدفاع عن حقه بوسائل اإلثبات املق          

ما يتعلق منها حبقوق اإلنسان سواء كان منصوصاً عليها يف القوانني الوطنية أو يف املعاهدات               
واملواثيق الدولية واليت أصبحت تشريعاً بالتصديق عليها من قبل الدولـة الطـرف ومـن مث                

 .رطيستطيع املواطن أو املقيم أن يتحجج هبا أمام القضاء بال قيد أو ش

يربم األمـري املعاهـدات     " من الدستور الكوييت على أن       ٧٠ولقد نصت املادة رقم       -٦٢
 ".خلإ.. . ،مبرسوم ويبلغها جملس األمة

وتوضح هذه املادة على أن للمعاهدات اليت تربمها الدولة قوة القانون داخل الكويت            -٦٣
نه يترتـب علـى انـضمام       وختاطب هبا اجلميع ويلتزم القضاء الكوييت بأحكامها، وعليه فإ        

الكويت إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبعـد إمتـام             
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إجراءات االنضمام الدستورية يعترب قانوناً من القوانني الوطنية الكويتية، تلتـزم بـه مجيـع               
 .السلطات واهليئات يف الدولة

والقانوين للمبادئ واألحكام األساسية لقواعـد  وجتدر اإلشارة إىل أن النظام السياسي     -٦٤
 ١١حقوق اإلنسان املطبقة يف دولة الكويت، قد جرى جتسيده يف الدستور الكوييت الصادر يف               

 باعتباره التشريع األساسي للدولة والذي حرص على تكـريس          ١٩٦٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
النظام الـسياسي أو مـا يتـصل        هذا النظام يف مواقع متعددة، منه سواء فيما يتعلق بشكل           

ن إباملقومات األساسية للمجتمع واحلقوق والواجبات أو الفصل بني السلطات، وميكن القول     
الدستور الكوييت يعترب مبثابة املظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق اإلنسان يف الكويـت             

 اإلنسان يف امليـادين     عامة، وقد صدر يف ظلها العديد من التشريعات املتعلقة بكفالة حقوق          
السياسية واملدنية واجلزائية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية وغريها من اجملـاالت املتـصلة           
حبقوق اإلنسان يف دولة الكويت، آخذاًَ يف االعتبار أن هناك العديد من الـشؤون احلياتيـة                

       جلزائية اللذان صـدرا    لإلنسان يف الكويت ومن أبرزها القانون اجلزائي وقانون اإلجراءات ا         
 .١٩٦٠عام 

يف اإلطار التنظيمي حلقوق اإلنسان ومن أجل ترسيخ هذه املبادئ العامة صدر قرار               -٦٥
 ينص على إنشاء جلنة عليا حلقوق اإلنسان، واليت أشـارت إىل أن مـن        ٢٠٠٨وزاري عام   
 :اختصاصاهتا

ملختلفـة وعقـد    نشر الوعي حبقوق اإلنسان من خالل وسائل اإلعـالم ا           )أ(  
  ؛الندوات واحملاضرات والقيام بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان

العمل على تضمني املناهج الدراسية يف التعليم العـام والعـايل باملفـاهيم               )ب(  
 . األساسية حلقوق اإلنسان

 ٣املادة     

ـ                -٦٦ ة يف  اهتمت دولة الكويت باملرأة اهتماماً كبرياً مما أدى إىل خلق قوة عمـل واعي
خمتلف قطاعات العمل، ويكفل الدستور للمرأة احلق يف العمل ويف اختيار نوعه إىل جانـب               
حريتها يف مزاولة األنشطة واألعمال التجارية واملهنية كما أتاحت هلا مجيع فـرص التعلـيم               
مبختلف مراحله وحق تقلد الوظائف العامة متساوية يف ذلك مع الرجل، فضالًً عن متتعهـا               

 .خاصة ألداء دورها كأممبميزات 

وص أن نسبة مسامهة املرأة يف القـوة العاملـة          ـذا اخلص ـر يف ه  ـواجلدير بالذك   -٦٧
 موزعة علـى خمتلـف      ،٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ وفقاً للحالة يف      يف املائة  ٤٣,٣٧بلغت  

قطاعات العمل ويعكس ذلك وعي اجملتمع بأمهية دور املـرأة الكويتيـة وضـرورة تعزيـز               
الفعالة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وال يتوقف دور املرأة الكويتيـة            مشاركتها  
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على مشاركتها يف قوة العمل املدفوعة األجر بل ميتد ليشمل العمل التطوعي مـن خـالل                
 .اجلمعيات األهلية اليت تشمل أنشطتها خمتلف اجملاالت الثقافية واالجتماعية والفنية واملهنية

ست تلك املبادئ اليت أرساها اجملتمع الكوييت عند التعامل مع املرأة يف أفعال      وقد تكر   -٦٨
على صعيد الواقع العملي، فاملرأة الكويتية تتبوأ يف الوقت احلاضر مراكز قيادية يف اجملتمـع،               
وحظيت امرأة مبنصب مديرة جامعة كويتية وهذه هي املرة األوىل اليت حتصل فيها املـرأة يف                

ية على مثل هذا املنصب كما حصلت على مركز وكيل وزارة يف عـدة وزارات   الدول العرب 
كما تقلدت الكثري من الكويتيات منصب وكيل وزارة مساعد ووظائف قيادية يف جمـالس              
إدارات التعاونيات بل إن متتع املرأة باملساواة مع الرجل يف تقلد الوظائف العامة وصل غايته               

ة، فتولت حقيبة وزارة التربية والتعليم العايل والصحة، إضافة إىل          بتقلد املرأة للحقائب الوزاري   
 بشؤون املرأة تؤكد مدى املكانة البـارزة الـيت   وجود العديد من اجلمعيات اخلريية اليت تعىن   

بلغتها املرأة يف اجملتمع الكوييت إىل جانب انضمامها مؤخراً كعضو مبجلس األمـة الكـوييت               
ني مما يعد مسامهة منها يف احلياة السياسية بشكل عام والتشريعية           ومشاركتها يف إقرار القوان   

 .بوجه خاص

 ٤املادة     

نشري بداية إىل أن احلقوق املنصوص عليها يف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق                 -٦٩
ة يعترف هبا الدستور الكوييت وينص عليها يف أحكامه وهو          ـاالقتصادية واالجتماعية والثقافي  

 . ني والتشريعات الكويتية النافذة هبذا الشأنما تؤكده القوان

فمن املعروف أن التشريعات الكويتية وعلى رأسها الدستور الكوييت قد تنبـهت إىل     -٧٠
أن البالد من املمكن أن تواجه حاالت استثنائية ختتلف عن احلاالت العادية والـيت تـستلزم                

 من الدستور على    ٦٩ الصدد تنص املادة     ملواجهتها اختاذ تدابري استثنائية غري عادية، ويف هذا       
يعلن األمري احلكم العريف يف أحوال الضرورة اليت حيددها القانون وباإلجراءات املنصوص            " أن

عليها فيه ويكون إعالن احلكم العريف مبرسوم وُيعرض هذا املرسوم على جملس األمة خـالل               
، وإذا حدث ذلك يف فتـرة احلـل         اخلمسة عشر يوماً التالية له للبت يف مصري احلكم العريف         

وجب عرض األمر على اجمللس اجلديد يف أول اجتماع له ويشترط الستمرار احلكم العريف أن 
يصدر بذلك قرار من اجمللس بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم، ويف مجيع األحوال جيب أن               

 ".يعاد عرض األمر على جملس األمة بالشروط السابقة كل ثالثة أشهر

ومبقتضى هذه املادة ومذكرهتا التفسريية يتضح أهنما حرصا أشد احلرص على تطبيق              -٧١
املعايري القانونية املطلوبة لضمان تنفيذ احلكم العريف طبقاً للقيود املفروضة عليه يف إطار دولة              

 .سيادة القانون
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 كما استدعت الضرورة، يف وقت من األوقات، وضع قانون وطين يف شأن األحكام              -٧٢
         ٦٥ القـانون رقـم      ١٩٨٠، كما صدر يف عام      ١٩٧٩ لسنة   ٢٢العرفية وهو القانون رقم     

 . يف شأن التعبئة العامة١٩٨٠لسنة 

وقد اختذت دولة الكويت التدابري القانونية والعملية ملواجهة احلاالت الناشئـة عـن     -٧٣
والـيت  ) ترة احلكم العـريف   ف(احلكم العريف، ونتج عن ذلك وجود مالمح إجيابية هلذه الفترة           

يتأكد معها مدى احلرص الذي أولته السلطات الكويتية حلقوق األفراد وحرياهتم األساسـية             
مدة احلكم العريف ومدة حظـر      ) أ: (مبا يلي ومحايتها هلا، متثلت تلك اإلجيابيات فيما يتعلق        

              ؛  العرفيـة  حظر تفتيش املساكن إال بإذن كتايب من أحـد أعـضاء النيابـة            ) ب(؛  التجوال
أحكام احملـاكم العرفيـة مل تكـن      ) ه(؛  علنية احملاكمات ) د(؛  تشكيل احملكمة العرفية  ) ج(

مما يعكس حرص املشرع الكوييت على حتقيق هـذه الـضمانات دون تـرك        ،  أحكاماً هنائية 
 .الفرصة ألي جتاوز أو تعسف قد حيدث يف هذا الصدد

 ٢٦ بإعالن األحكـام العرفيـة بتـاريخ         ١٤/٩١م  كما أنه قد صدر املرسوم رق       -٧٤
 والذي نص يف مادته األوىل على أن تعلن األحكام العرفية يف الكويـت              ١٩٩١فرباير  /شباط

 ذلك صدور عدة أوامر وقرارات تنفيذاً هلذا التشريع حرصاً من دولة            الملدة ثالثة أشهر وقد ت    
انونية للمحالني إىل احملاكم العرفية ممن      الكويت على توفري املزيد من الضمانات القضائية والق       

 .أدينوا بتهمة التعاون مع سلطات النظام العراقي أثناء االحتالل

 بإنشاء مكتب لعـرض  ١٩٩١ لسنة ٩كذلك أصدر احلاكم العريف العام األمر رقم       -٧٥
دتـه  األحكام الصادرة من احملاكم العرفية يتبع احلاكم العريف العام، ويقضي هذا األمر يف ما             

الثانية بتأليف املكتب املذكور من عدد من مستشاري حمكمة االستئناف يندبون لذلك بقرار             
من وزير العدل وحددت املادة الثالثة مهمة هذا املكتب يف فحص األحكام اليت تصدر مـن                
احملكمة العرفية والتثبت من صحة مطابقتها للقانون، ويتوىل وزير العدل عرضها على احلاكم             

العام مشفوعة بالرأي وذلك إلقرارها أو تشديدها أو استبدال العقوبة احملكـوم هبـا              العريف  
 .بعقوبة أقل منها أو وقف تنفيذها

ومن التدابري األخرى أن األحكام اليت صدرت من احملكمة العرفية مل تصبح هنائيـة،                -٧٦
 بـدورها قـضت   فبعد إلغاء فترة احلكم العريف أحيلت األحكام إىل حمكمة أمن الدولة واليت       

 . حالة بتخفيف احلكم١٦بتخفيف العديد من األحكام واليت بلغت حوايل 

 ٥ملادة ا    

ال تفسر دولة الكويت بأي شكل من األشكال أحكام هذا العهد على حنو من شأنه                 -٧٧
 من الدستور   ٧٥أن يهدد أياً من احلقوق أو احلريات املعترف هبا بالعهد، حيث نصت املادة              
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لى عدم جواز اقتراح تنقيح األحكام اخلاصة باحلقوق واحلريات املنصوص عليهـا        ع"الكوييت  
 ".يف الدستور الكوييت ما مل يكن التنقيح يوفر املزيد من ضمانات احلرية واملساواة

 ٦املادة     

تود دولة الكويت أن تؤكد أهنا تعمل على إتاحة فرص العمل لألفراد يف ميادين العمل                 -٧٨
 .عطاء الفرد احلرية الكاملة يف اختيار نوع العمل الذي يتناسب مع قدراتهاملختلفة، مع إ

وتؤكد أيضاً أن السخرة والعمل اإلجباري حمظوران يف الكويت، ويعتربان من األفعال              -٧٩
الالإنسانية وميثالن شكالً من أشكال االستغالل يتعارض مع الدستور والقوانني املكملة، كمـا             

حلكومي أو اخلاص جيري يف ظل ظروف جيدة وأجور مرتفعـة وأعلـى   أن العمل يف القطاع ا   
مستوى معيشة يف املنطقة، لذلك تعترب الكويت منطقة جذب باعتبارها مستوردة للعمالة حيث             

 . بلد١٣٨وافد من ) ٦٠٠ ٠٠٠(يعمل يف القطاع اخلاص فقط أكثر من 

ملزيـد مـن احلقـوق      ورغبة من السلطات الكويتية املختصة يف الدولة يف تـوفري ا            -٨٠
والضمانات القانونية للعامل مبا يتماشى مع معايري العمل الدولية ذات الصلة، قامـت وزارة              
الشؤون االجتماعية والعمل بصياغة قانون العمل اجلديد ونظرت يف مشروع القانون جلنـة             

مبساعدة فنيـة مـن     )  أصحاب األعمال  -  العمال -احلكومة  (تضم أطراف اإلنتاج الثالثة     
باعتباره (قام جملس األمة     ديسمرب/ كانون األول  ٢٣ وبتاريخ   منظمة العمل الدولية، ومؤخراً   

بإقرار القانون وإحالته إىل جملس الوزراء وذلك للتصديق عليه من قبل مسو            ) السلطة التشريعية 
 . أمري البالد، حيث تضمن القانون اجلديد العديد من املزايا للعمال

 مل يتضمن أية إشارة إىل حد أدىن لألجـور،      ١٩٦٤ لسنة   ٣٨م  كما أن القانون رق     -٨١
وترك حتديد األجر باالتفاق بني العامل وصاحب العمل وأجاز مشروع قانون العمل اجلديد             
ضماناً حلسن العالقات العمالية للوزير وضع حد أدىن لألجور يف بعض املهن أو الصناعات،              

رجة الوظيفية واملؤهل واخلربة والقواعد املقررة يف وحتدد األجور يف القطاع احلكومي وفقاً للد
، بشأن اخلدمة املدنية وتعديالتـه يف بابـه الـسابع           ١٩٧٩ لسنة   ١٥املرسوم بقانون رقم    

حيث راعى املشرع تعريف أجر العامل بصورة ال لبس فيها وال إهبام بوصفه حقاً              ) األجور(
فاظ على العالقات العمالية احلـسنة      من احلقوق األساسية، وأن ذلك التعريف يهدف إىل احل        

 . بني العامل ورب العمل

 من حقوقه قد انتهك يف دولة       وإضافة ملا سبق فإنه حيق ألي عامل يدعي أن أي حق            -٨٢
الكويت أن يرفع وفقاًَ ألحكام الدستور الكوييت والقوانني النافذة دعواه أمام احملاكم الكويتية             

حق التقاضي  " من الدستور اليت نصت على أن        ١٦٦جبميع اختصاصاهتا وهو ما أكدته املادة       
رسة هذا احلق كما تضمن     مكفول للجميع ويبني القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة ملما       
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الفصل اخلامس من الباب الرابع للدستور مجلة من املبادئ األساسية اليت من شأهنا أن تكفـل     
 ".للفرد هذا احلق على الوجه املطلوب

على أنه ال جيوز فرض عمل إجباري على أحـد  " منه  ٤٢كما نص الدستور يف املادة        -٨٣
 ٢٢كما نص أيضاً يف املادة      " رة قومية ومبقابل عادل   إال يف األحوال اليت حيددها القانون لضرو      

ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية والعالقـة            "منه على أن    
 وتعديالته واخلاصـة    ١٩٧٩ لسنة   ١٥وصدرت مبوجبه القوانني    " بني العمال وأصحاب العمل   

            ٢٨ والقوانني املعدلة لـه والقـانون رقـم          ،١٩٦٤ لسنة   ٣٨باخلدمة املدنية، والقانون رقم     
 واخلاص بالعمل يف القطاع النفطي، مستهدفة وضع حد أدىن من الشروط حلماية             ١٩٦٩لسنة  

العمال يف عالقاهتم مع أصحاب األعمال، واحتوت هذه القوانني على الكثري من الـضمانات              
وع معني من أنـواع العمـل سـواء يف          القانونية للعمال مبا يؤكد عدم إجبار أي فرد على ن         
 .القطاعني احلكومي واخلاص أو يف القطاع النفطي

 على  ٦٢كذلك فإن مشروع قانون العمل اجلديد يف القطاع األهلي قد نصت املادة               -٨٤
جيوز بقرار الوزير وضع جداول باحلد األدىن لألجور لصناعة أو ملهنة معينة أو جملموعـة              "أنه  

، ويف هذا السياق ننوه إىل أن مـشروع قـانون العمـل يف        " املتماثلة   من املهن والصناعات  
القطاع األهلي مبا فيه النص املشار إليه يف املراحل األخرية إلقراره من جملـس األمـة بعـد                  

ونشري كذلك  . اعتماده من كل اجلهات املعنية يف احلكومة واللجان املختصة يف جملس األمة           
الذي وضع حداً أدىن لألجور لكل من عمال  ٨٢٣قراره رقم إىل أن جملس الوزراء قد أصدر 

احلراسة وعمال النظافة يف الشركات املرتبطة بتنفيذ مشاريع حكومية وحظر على صـاحب             
العمل املساس هبذا األجر وألزمه بتحمل نفقات السكن واملواصالت واملعيشة وأي نفقـات             

 .كرسوم اإلقامة أو الضمان الصحيأخرى تتعلق باستخدام العامل أو استبقائه يف العمل 

 ٧املادة     

 لظروف وشروط العمـل واألجـور       بداية جتدر اإلشارة إىل أن دولة الكويت نظراً         -٨٥
املرتفعة ومستوى املعيشة اجليد والذي يعد من أعلى املستويات يف املنطقة لذلك أصـبحت              

املة نفسها اليت متنحهـا     الكويت منطقة جذب للعمالة وأن الدولة متنح العمال األجانب املع         
للعمال من املواطنني دون أي تفرقة بينهما حيث إن قانون العمل يف القطاع األهلي، وقانون               
العمل يف القطاع النفطي يطبق على العامل األجنيب النصوص واملعايري اليت تطبق نفسها على              

 .العامل الكوييت دون أي تفرقة بينهما

تفتيش العمل التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل       ونؤكد أيضاً على أن إدارة        -٨٦
تقوم بالتفتيش على كل ما يتعلق بظروف العمل وشروطه لتتأكد من التزام أصحاب األعمال              
بالقانون واللوائح املنفذة له، وال تتواىن إدارة التفتيش عن حترير أي خمالفة ألصحاب األعمال              

اً بأن اللوائح اليت أصدرهتا الوزارة يف هذا الشأن تـؤمن           غري امللتزمني بالقانون ولوائحه، علم    
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ظروف وبيئة عمل صاحلة ومراعية لشروط السالمة املهنية وتعمل وزارة الشؤون االجتماعية            
والعمل بالفعل على اختاذ التدابري الفعالة لتحسني شروط العمل وظروف العمـل للعمـال              

زيادة قدرة مفتشي العمل وإدارة التفتـيش  األجانب، ويف سبيل ذلك اختذت إجراءات فعالة ل  
 للدراسة  ١٧٤ و ١٢٢بصفة عامة، كذلك سيتم إخضاع اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم           

 .والنظر يف إمكانية التصديق عليها

كذلك فإن فئة عمال املنازل تتميز بطبيعة خاصة حيث يعترب الواحد منهم فرداً من                -٨٧
م مما يصعب معه على سبيل املثال أن يقوم مفتشو العمـل            أفراد األسرة يعيش ويتعايش معه    

بالدخول إىل مرتل املخدوم للتأكد من التزامه بأحكام القانون، وذلك ال يعين أن هذه الفئـة                
 يف شـأن تنظـيم      ١٩٩٢ لسنة   ٤٠حمرومة من حقوقها حيث صدر املرسوم بالقانون رقم         

 .مكاتب تشغيل اخلدم اخلصوصيني ومن يف حكمهم

در اإلشارة إىل أن دولة الكويت قامت بتعميم منوذج العقد اخلاص خبدم املنازل             وجت  -٨٨
على مجيع مكاتب استقدام العمالة املرتلية، وأصبح هو النموذج املعمول به ومت تعميمه أيضاً              
على البعثات الكويتية يف اخلارج املتواجدة يف الدول املصدرة للعمالة املرتلية، وللتأكيد علـى              

وقيع اخلادم على عقد العمل قبل قدومه إىل دولة الكويت ليكون ملمـاً حبقوقـه                ت ضرورة
وواجباته اليت مينحها العقد مثل حقه يف الراتب والسكن املالئم والعالج واملأكـل والراحـة               
واملعاملة اإلنسانية الالئقة، كما جرى إخطار اإلدارة العامة للطريان املدين لتعميم العقد على             

ت الناقلة والتأكد من محل تلك العمالة لعقودها لتكون العقود معها قبل السماح كافة الشركا
 :هلا بركوب الطائرة، وأهم ما مييز العقد اجلديد هو

 ؛حتديد حد أدىن ألجر العامل  )أ(  

 ؛متتع العامل بيوم راحة يف األسبوع  )ب(  

 ؛ ساعات نومهمتتع العامل بثالث فترات راحة يف اليوم الواحد باإلضافة إىل  )ج(  

 ؛تذكرة عودة للعامل الذي يكمل مدة عقده" املخدوم"يتحمل الكفيل   )د(  

متتع العامل مبكافأة هناية خدمة، وتتمثل يف أجر شهر عن كل سنة لعملـه                )ه(  
 .لدى الكفيل

 .مت ختصيص شعبة يف إدارة العمالة املرتلية بوزارة الداخلية الستقبال شكوى العمالةو  -٨٩

رة عاملية، والقوانني اجلزائية جترم أي فعل       ـبة لظاهرة االجتار بالبشر فإهنا ظاه     بالنسو  -٩٠
وي على مثل هذا األمر، ومت اختاذ عدة تدابري إداريـة وتنظيميـة             ـمن األفعال اليت قد تنط    

ملكافحة أي شكل من أشكال اإلساءة إىل احلقوق العمالية واإلنسانية والتجاوز عليها ومـن              
 :ريأبرز هذه التداب
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ـ           )أ(   دمات االجتماعيـة   إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة وتقدمي كافـة اخل
  ؛والصحية والقانونية هلا

إنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى بأي انتـهاكات للحقـوق العماليـة              )ب(  
 ؛واإلنسانية

تشكيل فرق ميدانية تتوىل التحقيق يف شأن االنتهاكات اليت يتعـرض هلـا               )ج(  
 .العمال

د حرصت دولة الكويت على التوقيع والتصديق على العديد من املعاهدات ذات            وق  -٩١
حلقوق املدنيـة   اخلاص با الصلة حبماية حقوق اإلنسان وحرياته، وبصفة خاصة العهد الدويل          

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق      اخلاص با والسياسية، والعهد الدويل    
لتزاماهتا الدولية املترتبة عليها، قامت الكويت باختـاذ العديـد مـن            الطفل، وألجل تنفيذ ا   

 :اإلجراءات التشريعية والتنفيذية يف سبيل مكافحة هذه الظاهرة وذلك على النحو التايل

 على الصعيد التشريعي    

حرص املشرع الكوييت على النص يف العديد من القوانني على جترمي أي شكل مـن                 -٩٢
 البشر وفرض العديد من اجلزاءات اجلنائية واإلدارية الرادعة على كل مـن             أشكال االجتار يف  

 :تسول له نفسه القيام مبثل هذه األفعال، وذلك كما يلي

على جترمي قيام كـل مـن       ) ١٦/١٩٦٠( من قانون اجلزاء رقم      ١٨٥نصت املادة     -٩٣
تري أو يعـرض    ُيدخل الكويت أو ُيخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، أو من يش            

 املادة املذكورة على توقيع عقوبة رادعة كما تنص.  على اعتبار أنه رقيقللبيع أو يهدي إنساناً
 .ال، قد تصل إىل احلبس مدة ال تتجاوز مخس سنواتـوم مبثل هذه األفعـملن يق

 من قانون اجلزاء على جترمي العديد من األفعال الـيت           ٢٠٤-٢٠٠نصت املواد من    و  -٩٤
عال الفجور والدعارة، ومنها التحريض على ارتكاب الفجور والدعارة أو املساعدة           تتصل بأف 

 ٧٥على ذلك، ويعاقب من يرتكب ذلك باحلبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تتجـاوز                
ديناراً أو بإحدى هاتني العقوبتني وتضاعف العقوبة إذا كان سن اجملين عليه تقل عـن الثامنة               

 ).٢٠٠قم املادة ر(عشرة عاماً 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز مخس سنوات إذا قام اجلاين بإكراه اجملين عليه                -٩٥
             على ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق التهديد أو احليلة وتصبح العقوبة احلـبس مـدة              

بتني، إذا   ديناراً أو بإحدى هاتني العقو     ٥٢٥ال تتجاوز سبع سنوات والغرامة اليت ال تتجاوز         
كما يعاقب كل من يعتمـد يف       ) ٢٠١املادة رقم   (كان سن اجملين عليه أقل من الثالثة عشرة         

حياته رجالً كان أو امرأة بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجـور                 
والدعارة، وذلك بتأثريه عليه أو بسيطرته عليه أو بإرغامه على ممارسة الفجور، سواء كـان               

 على ماله برضاه بدون مقابل أم كان حيصل عليه بصفة إتاوة مقابل محايته أو مقابل،                حيصل
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كما يضع القانون أشد العقوبات لكل شخص أنـشأ أو          ) ٢٠٢املادة رقم   (عدم التعرض له    
كمـا  ) ٢٠٣املادة رقم   (أدار حمالً للفجور والدعارة بأي طريقة كانت يف إنشائه أو إدارته            

 حرض علناً يف مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة باحلبس مدة            يعاقب القانون كل من   
ال تتجاوز ثالث سنوات وغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف ديناراً أو بإحدى هاتني العقـوبتني               

 ).٢٠٤املادة (

 منه على عقـاب     ٢١بشأن األحداث يف املادة     ) ٣/١٩٨٢(كما نص القانون رقم       -٩٦
أن أعده للقيام بأي عمل من األعمـال الـيت تتـصل       كل شخص عرض حدثاً لالحنراف، ب     

         بالدعارة أو الفجور أو ممارسة أعمال ال تصلح مورداً كرمياً للعيش، وذلك بـاحلبس مـدة               
 .ال جتاوز ثالثة أشهر مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اجلزاء

ا استعمل اجلاين مع احلـدث  وتكون العقوبة احلبس مده ال تتجاوز ثالث سنوات إذ          -٩٧
 .وسائل اإلكراه أو التهديد أو كان من املتولني تربيته أو رعايته أو كان ممن له سلطة عليه

محاية اخلدم اخلصوصيني، ومن يف حكمهم من سائقي السيارات واملـزارعني           وتتم    -٩٨
قهم، فقـد   اخلصوصيني، وذلك بتجرمي كافة األفعال اليت هتدف إىل استغالهلم أو ضياع حقو           

بشأن تنظيم مكاتب اخلـدم اخلـصوصيني ومـن يف          ) ٤٠/١٩٩٢(حرص املرسوم بقانون    
حكمهم، على تنظيم عملية مزاولة نشاط مكاتب اخلدم هبدف منع استغالهلم واحلفاظ على             
حقوقهم، وقرر عقاب كل من يقوم باحلصول من العامل على أي مبالغ مقابل تشغيله لدى               

            شرع على احلفاظ على آدمية اخلادم ومراعـاةً لكرامتـه، حـىت            الغري، وذلك حرصاُ من امل    
 .ال يظهر مبظهر السلعة اليت تباع وتشترى

 على الصعيد التنفيذي    

 :مقابل اجلانب التشريعي اهتمت دولة الكويت باجلانب التنفيذي على النحو اآليت  -٩٩

رص دولة الكويت   إن يف إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان مبجلس األمة يؤكد ح           
على االهتمام املتزايد حبقوق اإلنسان وحرياته وتوفري كافة الضمانات القانونية له، إذ 

             ن هذه اللجنة تقوم مبراجعة القوانني واألنظمة القائمـة والعمـل علـى تعديلـها          إ
عاة مبا يتناسب مع تطور القواعد القانونية حلقوق اإلنسان على املستوى الدويل ومرا           

االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان، ووضع اخلطط واآلليات اليت هتدف إىل التأكيـد    
 من أي شـخص يـدعي انتـهاك         ىعلى حقوقه، وتلقي كافة البالغات والشكاو     

 .حقوقه، والعمل على نشر القواعد واألنظمة واملفاهيم املتعلقة حبقوق اإلنسان

امهة يف تعزيز حقوق اإلنسان والعمل على       يؤدي وجود هذه اللجنة كذلك إىل املس      و  -١٠٠
مواجهة االنتهاكات اليت يتعرض هلا، والعمل على احلفاظ على العمالة، مما قد تتعرض له من               
استغالل أو ضياع حقوقها، عن طريق ما تقوم به اللجنة من التنسيق مع األجهزة احلكوميـة                
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 حق مسلوب، واختاذ اإلجراءات     وغري احلكومية وكافة أجهزة الدولة للعمل على استعادة أي        
 . القانونية ضد من يقوم بالتعدي على حقوقها

شاركت اجلهات املختصة يف عدة مؤمترات وندوات خاصة مبكافحة االجتار بالبشر             -١٠١
شاركت وزارة الداخلية بوفود رمسية عديدة يف املؤمترات والندوات الدولية  فعلى سبيل املثال

رة االجتار بالبشر سواء اليت تعقد يف إطار املنظمة الدولية للهجرة           اليت من شأهنا مكافحة ظاه    
، أو غريها، ومنها على سبيل املثال منتدى فيينا حول املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبـشر              

 وكذلك االجتماع التاسع    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٦-١٢الذي عقد يف فيينا خالل الفترة من        
 ،٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ،الذي عقد يف ناميبيا   ،  ين باالجتار بالبشر  لفريق عمل اإلنتربول املع   

واالجتماع اإلقليمي للخرباء العرب من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حول مساعدة            
، واالجتماع  ٢٠٠٨ديسمرب  /، كانون األول  الذي انعقد يف القاهرة   ،  ضحايا االجتار يف األفراد   

،  الـذي عقـد يف النمـسا       ،ات حول االجتار بالبـشر    اخلتامي اخلاص بضوابط مجع املعلوم    
 .٢٠٠٩فرباير /شباط

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتنسيق مع وزارة العدل دورة           و  -١٠٢
تدريبية للجهات املختصة مبكافحة االجتار بالبشر يف ظل املواثيق الدولية والقوانني الوطنية يف             

، واليت حاضر فيها الدكتور حممد مطـر أسـتاذ   ٢٠٠٨مايو /ارأي ١دولة الكويت يف تاريخ  
         القانون الدويل واملدير التنفيذي مبشروع احلماية من االجتـار بالبـشر يف جامعـة جـون                

وقد شارك يف هذه الدورة كل من القضاة ووكالء النيابة والبـاحثني            .  واشنطن -هوبكيرت  
لداخلية والشؤون االجتماعية والعمل باإلضـافة إىل       القانونيني بوزارات اخلارجية والعدل وا    

 . املختصني هبذا الشأن واملهتمني به

 :وقد مت يف هذه الدورة عرض ومناقشة احملاور التالية  -١٠٣

جتربة دولة الكويت يف جمال مكافحة االجتار بالبشر وذلك مـن خـالل               )أ(  
           استخدامه يف أعمـال حتـط       التشريعات الوطنية اليت تنص على حفظ كرامة اإلنسان ومنع        

 ؛من كرامته

ارتباط دولة الكويت بعدد من االتفاقيات الدولية والربوتوكـوالت ذات            )ب(  
  ؛الصلة مبكافحة االجتار بالبشر

 ؛عرض اجلهود الدولية يف مكافحة االجتار بالبشر  )ج(  

  ؛ب املهاجرينمناقشة مشروع القانون الكوييت ملكافحة االجتار بالبشر وهتري  )د(  
 .وجوب التفريق بني الضحية ومرتكيب جرائم االجتار بالبشر  )ه(  

كذلك قامت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بوضع مشروع لزيادة الوعي العام             -١٠٤
حبقوق اإلنسان للمواطنني واملقيمني متثلت يف املشروع الوطين لتوعية العمالة املرتلية والـذي             

من نوعها داخل دولة الكويت واليت كان من أهم إجنـازات املـشروع             يعد التجربة األوىل    
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شخصية امرأة من السلف، كذلك تسعى وزارة األوقـاف مـن           ) بريرة( الوطين رفع شعار  
خالل هذا املشروع إىل مكافحة دواعي اإلجرام من خالل برنامج تثقيفي توعوي للمواطنني             

 . ع العمالة املرتليةواملقيمني بقيم الدين احلنيف يف طرق التعامل م

 اإلجراءات األمنية للحفاظ على حقوق العمال    

تقوم وزارة الداخلية باستدعاء أصحاب العمل يف حال استغالهلم للعمال، كما أهنا              -١٠٥
بالتعاون مع وزارة التجارة، تقوم بإحالة العديد من أصحاب العمل املخـالفني إىل جهـات               

ة اليت ينص عليها القانون حياهلم كإغالق الشركات وفرض         التحقيق واختاذ اإلجراءات اإلداري   
 . الغرامات املالية

ن دولة الكويت ممثلة يف وزارة الداخلية، قد بذلت العديد من           إنه ميكن القول    أكما    -١٠٦
اجلهود ملكافحة قيام أصحاب األعمال باستغالل العمال بأي شكل من األشكال، وال تتواىن             

انونية حياهلم، وتقوم بالعديد من املدامهات على بعض األماكن الـيت           عن اختاذ اإلجراءات الق   
تدار كبيوت للدعارة وضبط املتورطني يف هذه األعمال واختاذ اإلجراءات القانونية ضدهم،            

اصـة النـساء    خباالجتار باألشـخاص و   ومعاقبة   من بروتوكول منع وقمع      ٤فوفقاً للمادة   
من األمم ة حدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الصادر   واألطفال املكمل التفاقية األمم املت    

ال تسري  ) ٥/٢٠٠٦(، واليت صادقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم         ٢٠٠٠املتحدة سنة   
أحكام هذا الربوتوكول إال على االجتار الدويل يف البشر الذي تقوم به مجاعـات إجراميـة                

 . منظمة دون احلاالت الفردية العارضة

ويعين ذلك أن الوسيط جيب أن يتبع مجاعات إجرامية منظمة حتترف هذا النوع من                -١٠٧
التجارة، أما فيما يتعلق باحلاالت الفردية والعارضة فال تعد من قبيـل االجتـار يف البـشر،                 
فالوسيط ليس جمرد شخص طبيعي، بل هو مشروع منظم حيترف مثل هـذا النـوع مـن                 

مل البنيان قريب الشبه من املـشروعات االقتـصادية         التجارة، فهو مشروع اقتصادي متكا    
 . متعددة اجلنسيات

وعلى ذلك ميكن القول بأن احلاالت املتعلقة باإلساءة اجلنـسية والبدنيـة للمـرأة                -١٠٨
األجنبية اليت تعمل خادمة يف املنازل ال تعد من األشكال اليت تدخل يف مفهـوم االجتـار يف                  

فردية اليت ال تدخل حتت نطاق هذا املفهوم، وذلـك وفقـاً            البشر، فهي من قبيل األعمال ال     
اصة النـساء واألطفـال     خباالجتار باألشخاص و  ومعاقبة   من بروتوكول منع وقمع      ٤للمادة  

 .عرب الوطنيةاملنظمة املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

جهزهتا املختلفة ال تألو    وهذه احلاالت الفردية يف حالة حدوثها فإن دولة الكويت وأ           -١٠٩
جهداً يف سبيل مكافحتها، واختاذ اإلجراءات القانونية ضد مرتكبيها وتوقيع أشد العقوبـات             
عليهم، وميكن الرجوع يف هذا الصدد إىل األحكام الرادعة اليت أصدرها القضاء الكـوييت يف           

 . خلادمات األجنبياتاآلونة األخرية ضد البعض ممن قاموا باإلساءة اجلنسية والبدنية لبعض ا
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 وضع العمالة املرتلية وخدم املنازل    

بشأن عمليـة   ) ٦١٧/٩٢(والقرار الوزاري رقم    ) ٤٠/٩٢(صدر املرسوم بقانون      -١١٠ 
استقدام تلك العمالة من بلداهنا وتنظيم قواعد وإجراءات احلصول على تـراخيص اسـتقدام    

عة لإلدارة العامة للهجرة حتت مسمى      اخلدم ومن يف حكمها، هذا وقد مت استحداث إدارة تاب         
يناط هبا اإلشراف على عمل مكاتب استقدام العمالة املرتلية ومن ضمن ) إدارة العمالة املرتلية (

 :اختصاصاهتا

تنفيذ األحكام والقواعد الواردة بالتشريعات املتعلقة بتنظيم مكاتب تشغيل           )أ(  
 ؛اخلدم ومن يف حكمهم

املنشآت اليت تـزاول نـشاط اسـتقدام اخلـدم          التفتيش على املكاتب و     )ب(  
 ؛اخلصوصيني ومن يف حكمهم واإلطالع على الدفاتر والسجالت اخلاصة هبم

ضبط املخالفات وحترير احملاضر الالزمة بشأن العمالة املرتلية وإحالتـها إىل             )ج(  
 .جهات االختصاص

هجرة بإدخال العديـد     قامت اإلدارة العامة لل    ،التوصل لعقد العمل النموذجي   وبغية    -١١١
من التعديالت على عقود العمالة املرتلية مبا يضفي املزيد من احلماية هلا، ويف هذا اإلطار، فقد          

 :مت التوصل إىل عقد عمل منوذجي ثالثي األطراف، ويتضمن ما يلي

حتديد احلد األدىن ألجر العامل وضرورة وفاء صاحب العمل به هناية كـل               )أ(  
 ؛شهر دون أدىن تأخري

حتديد ساعات العمل اليت يتعني على صاحب العمل تشغيلها للعامل خالل             )ب(  
 ؛اليوم مع ضرورة أن يتخللها فترة أو أكثر للراحة

أحقية العامل يف إجازة سنوية مدهتا شهر مدفوعة األجر، وكـذلك حـق               )ج(  
يعيش حياة كرميـة  العامل املرتيل يف التمتع حبقوقه كإنسان من خالل توفري الوسائل املطلوبة ل          

يتوافر هبا احلد األدىن من متطلبات املعيشة وهي املسكن واملأكل واملشرب والرعاية الطبيـة              
 .دون مقابل

 : اآليتأما خبصوص مكافحة استغالل العمالة املرتلية يف أعمال البغاء نشري إىل  -١١٢

 إن نصوص الدستور الكوييت، وكذلك القوانني األخرى اليت صدرت حتت           )أ(  
مظلة الدستور قد حفظت للكافة حقوقهم من دون متييز أو تفرقة ألي سبب من األسـباب                
فضالً على أن النظام القانوين الكوييت حيتوي على العديد من النصوص اليت يعاقـب علـى                
         أساسها من يثبت اهتامه يف شأن أي نوع من أنواع االجتار بالبشر ومـن تلـك النـصوص                  

بشأن قانون إقامـة    ) ١٧/٥٩( مكرر من املرسوم األمريي رقم       ٢٤ املادة   :على سبيل املثال  
وقيع عقوبة احلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات وغرامة ال تتجاوز            ت"األجانب نصت على    
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ثالثة آالف دينار أو إحدى هاتني العقوبتني على كل من سهل ألجنيب احلصول على تصريح               
  ؛"لى مال أو منفعة أو قبوله وعداً بذلكزيارة أو إقامة بالبالد لقاء حصوله ع

ومن هنا كانت مصادقة دولة الكويت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة              )ب(  
 االجتـار   مبنع وقمع ومعاقبة  اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني املكملني هلا واملتعلقني         

رين عن طريق الـرب والبحـر       كافحة هتريب املهاج  مب و ؛اصة النساء واألطفال  خبباألشخاص و 
 . واجلو أمر منطقي ويتفق مع األسس اليت بين عليها النظام القانوين الكوييت

 ٨املادة     

 منه على حرية تكوين اجلمعيات والنقابات       ٤٣نص الدستور الكوييت يف املادة رقم         -١١٣
تنفيذاً هلـذا   على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط اليت حيددها القانون، و           

، ١٩٦٤ لـسنة    ٣٨املبدأ الدستوري الذي يتعلق بشؤون العمل فقد صدر القـانون رقـم             
والقوانني املعدلة له هبدف تنظيم العمل يف القطاع اخلاص وأفرد القانون باباً خاصاً يتنـاول               

 بأن حق تكـوين     ٦٩بالتفصيل منظمات العمل وأصحاب األعمال حيث تقضي املادة رقم          
         صحاب األعمال ونقابات للعمال مكفـول، ويكـون لالحتـادات والنقابـات            احتادات أل 

املشكًلة طبقاً ألحكام هذا القانون الشخصية االعتبارية وتسري األحكام ذاهتا على العمال يف             
 .القطاع احلكومي

حتاداًَ يف الكويت، وكونت فيما بينها احتـاداً        ا نقابةً و  ٣٨وبناًء على ذلك تشكلت       -١١٤
 ٨٠، وذلك وفقاًَ للمادة رقم      ١٩٨٦اماً للعمال، وأُنشئ االحتاد العام لعمال الكويت عام         ع

 .من قانون العمل

 ٧١ومع أن املشرع الكوييت قد وضع ضوابط شكلية على تكوين النقابات يف املـادة                 -١١٥
 ١٠٠ ال جيوز تكوين نقابة إذا قل عدد أعضائها عن        "من قانون العمل الكوييت والذي مبوجبها       

إال أنه  " عضو وال جيوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال املنشأة الواحدة أو املهنة الواحدة             
ال يقل عدد أعضاء النقابة الكـويتيني       " من قانون العمل على أنه       ٧٤عاد فنص يف املادة رقم      

ـ  ٧١ قبل االعتراف هبا وهذا العدد ضئيل جداً إذا ما قُرن بنص املادة               عضواً ١٥عن   ذي  وال
 عامل، كما مكنت ١٠٠قضى بأنه ال جيوز تكوين نقابة إذا قل عدد العمال الذين متثلهم عن  

 من قانون العمل النقابات واالحتادات من احلق يف االنضمام إىل أية احتادات عربية              ٨٤املادة  
 .أو دولية ترى أن مصاحلها ترتبط هبا

ك أي قيود تشريعية على املمارسة      وفيما يتعلق حبق العمال يف اإلضراب، فليست هنا         -١١٦
احلرة حلق العمال يف اإلضراب لفرض مطالب عمالية، ومل جترم القوانني إال ما يضر بـاألمن                
العام كأعمال الشغب والتخريب، والكويت شأهنا يف ذلك شأن أية دولة أخرى، تسعى إىل              

 .سن تشريعات تكفل األمن العام والسالمة دون حترمي اإلضراب يف ذاته
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نه طبقاً  إوليس يف عدم إصدار الكويت لتشريع ينظم اإلضراب ما يدل على منعه إذ                -١١٧
للقاعدة القانونية اليت تقضي بأن األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد نص يقضي بغري ذلك،                
يعد سكوت املشرع عن إصدار تشريع خاص باإلضراب إجازة منه له وفق ضوابط حفـظ               

 . والصحة العامة بالكويتاألمن العام والسكينة 

وقد يلجأ العمال يف كثري من األحيان إىل اإلضراب كوسيلة حلمل أصحاب األعمال      -١١٨
على تنفيذ مطالبهم وتعديل شروط العمل، مما يؤدي إىل نشوء منازعات عمالية فيمـا بـني               

ويف االقتصاد  الطرفني، ونظراً لآلثار السلبية لإلضراب واملنازعات اجلماعية يف عالقات العمل           
 بشأن العمل يف القطـاع      ١٩٦٤  لسنة ٣٨القومي، حرص املشرع الكوييت يف القانون رقم        

اخلاص، ويف الباب الرابع عشر منه، على رسم النظم اليت تكفل حل املنازعات العمالية مـن                
خالل التوفيق والتحكيم، وعملية اإلضراب غري جمرمة قانونياً، وإضافة إىل ذلك تود دولـة              

       ويت أن تشري إىل حدوث بعض حاالت اإلضراب دون تدخل السلطات ملنعه أو قمعـه               الك
 :ومل تكن هذه املمارسات مشوبة بأي عمل من أعمال العنف وهي على سبيل املثال

 ؛١٩٧٥إضراب العاملني يف املصارف للحصول على راتب أفضل سنة  •

ـ  ـاج ورج ـاع اإلنت ـن بقط ـإضراب العاملي  • ة نفـط   ـركاء بـش  ـال اإلطف
 ؛١٩٨١-١٩٨٠الكويت 

 ؛ بسبب اجلمود الوظيفي١٩٩٤إضراب عمال شركة نفط الكويت أيضاً عام  •

 .١٩٩٧إضراب عمال شركة البترول الوطنية عام  •

 ٩ ملادةا    

حترص دولة الكويت على متتع مجيع املواطنني واملقيمني باخلدمات االجتماعية الـيت              -١١٩
دئ الراسخة اليت قام عليها اجملتمع الكوييت ومن أمههـا مبـدأ   توفرها الدولة، انطالقاً من املبا   

 .التكافل االجتماعي

 منه على أن تكفل الدولة املعونة للمواطنني يف         ١١وينص الدستور الكوييت يف املادة        -١٢٠
حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل، كما توفر هلم خدمات التأمني االجتمـاعي               

 .ة والرعاية الصحيةواملعونة االجتماعي

ودولة الكويت ال تفرق بني الرجل واملرأة سواء يف احلقوق االقتـصادية والثقافيـة                -١٢١
واالجتماعية، بل إن قامت بالتفرقة فتكون تفرقة اجيابية لصاحل املرأة، حيث إن قوانني دولـة               

تع مجيع األفراد   الكويت هتتم مببدأ التكافل االجتماعي، وتعتربه قاعدة عامة، حرصاً منها بتم          
 .سواء املواطنني أو املقيمني باخلدمات االجتماعية اليت تقدمها الدولة
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 ١٠ املادة    

تقوم دولة الكويت باالهتمام البالغ باألطفال جمهويل الوالدين، عـن طريـق وزارة               -١٢٢
، بـشأن احلـضانة   ١٩٧٧ لسنة ٨٢الشؤون االجتماعية والعمل حيث أصدرت قانون رقم   

شاركة األسر يف الرعاية لتلك الفئة، حتت غطاء الدولة ممثلـة يف وزارة الـشؤون               العائلية مل 
االجتماعية والعمل حرصاً منها على رعاية األطفال وتنشئتهم حتت ظروف مالئمة، مع حفظ 
وضمان كامل حقوقهم، كما أن القانون وضع بعني االعتبار مجيع املسائل اليت حتمي حقوق              

 حاضنة تشارك الدولة برعاية الطفل وتنشئته بصورة صحيحة، كما         الطفل عند تسليمه ألسرة   
أعطيت صالحيات لدور الرعاية التابعة إىل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل احلق يف إلغاء             
احلضانة، ويعاد احملتضن إىل اإلدارة يف حال إذا قامت األسرة خبرق شروط الرعاية املنصوص              

 .عليها بالقانون

 ١١املادة     

ولياهتا جتاه مواطنيها تقوم دولة الكويت بتوفري الرعاية السكنية ومتثل          ؤمن منطلق مس    -١٢٣
 الذي تبىن قيام املؤسسة العامة للرعاية       ١٩٩٣ لسنة   ٤٧ذلك من خالل صدور القانون رقم       

السكنية ذات امليزانية املستقلة، وهبذا تكون دولة الكويـت وفـرت لرعاياهـا االسـتقرار               
الة احلد األدىن من مستوى املعيشة، كما تقدم اهليئة العامة للرعاية الـسكنية             والطمأنينة وكف 

 دينار كوييت لبناء مساكنهم وفقاً لألراضـي      ٧٠ ٠٠٠قروض عقارية للمواطنني تبلغ قيمتها      
اليت مت اختيارها من قبلهم أو اليت توفرها هلم الدولة وفقاً لألولوية، ويقوم بنـك التـسليف                 

 . هذه القروض واإلشراف عليهاواالدخار بتقدمي 

كذلك تقوم دولة الكويت بتوفري السلع واملواد األساسـية الـضرورية للمـواطنني       -١٢٤
بأسعار متناولة يف يد اجلميع، وذلك ملواجهة ارتفاع نفقات املعيشة من خالل قيـام وزارة               

 . التجارة بدعم السلع واملواد الغذائية

ولة الكويت مبسئوليتها الدولية باملـسامهة يف جهـود          من د  من ناحية أخرى وإمياناً     -١٢٥
التنمية االقتصادية للدول النامية والفقرية لرفع اجلوع والفقر عنها قامت ببعض املـسامهات             

 :واليت منها

 صندوق احلياة الكرمية لإلنسان    

 املنتدى االقتصادي اإلسـالمي     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٩نظمت دولة الكويت بتاريخ       -١٢٦
يل الرابع حتت رعاية صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحـد اجلـابر الـصباح،                الدو

وتضمن االفتتاح كلمة ألقاها مسوه تناول فيها املشكلة األساسية اليت تواجه العامل وهي مشكلة              
صـندوق احليـاة الكرميـة      "ارتفاع أسعار الغذاء، وقد اقترح مسوه إنشاء صندوق أطلق عليه           
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وقد .  إىل توفري الغذاء لسكان الدول الفقرية      الدول اإلسالمية والذي يهدف أساساً    يف  " لإلنسان
وأعلن مسـوه   .  مليون دوالر هلذا الصندوق    ١٠٠أعلن عن التزام دولة الكويت بتخصيص مبلغ        

 . تأييده للجهود اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة حلل مشكلة نقص الغذاء

 قتصادية العربيةالصندوق الكوييت للتنمية اال    

 ٣١الصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية هو صندوق مايل كوييت تأسس يف              -١٢٧
 لتوفري وإدارة املساعدات املالية والتقنية للدول النامية، وكانت         ١٩٦١ديسمرب  /كانون األول 

اسي، لكن يف   عمليات الصندوق يف بداية األمر مقتصرة على الدول العربية وفقاً لقانوهنا األس           
 امتد نشاط الصندوق ليشمل باقي دول العامل النامية وقد متت زيادة            ١٩٧٤ هيولي/متوزشهر  

 مليون دينار كوييت ويف شـهر       ١ ٠٠٠ مليون دينار كوييت إىل      ٢٠٠رأس ماله ليصبح من     
 مليون دينار كوييت، ومت توسيع      ٢ ٠٠٠ متت مضاعفة رأس املال ليصبح       ١٩٨١مارس  /آذار

يات الصندوق ليشمل املشاركة يف رأس مال وموارد املؤسسات التنموية وأسهم           نطاق صالح 
 . رأس مال بعض الشخصيات االعتبارية

 الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي    

الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي هيئة مالية عربية مستقلة مقرها دولة             -١٢٨
لبلدان األعضاء يف جامعة الدول العربية، يهدف الصندوق وفقاً         الكويت، يضم يف عضويته ا    

التفاقية إنشائه إىل اإلسهام يف متويل مشروعات اإلمناء االقتصادي واالجتمـاعي يف الـدول      
 .والبالد العربية

 بيت الزكاة الكوييت، والذي حتددت أحد       ١٩٨٢وقد أنشأت دولة الكويت يف عام         -١٢٩
 إليه من موارد مالية يف مصارف الزكاة الشرعية وىف أوجه اخلري      اختصاصاته يف صرف ما يرد    

  . والرب العام وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

جابر األمحد اجلابر الـصباح يف  / كما أعلن مسو األمري الراحل لدولة الكويت الشيخ      -١٣٠
الحتالل  وعندما كانت دولة الكويت ترزح حتت ا١٩٩٠أكتوبر من عام /تشرين األولشهر 

العراقي الغاشم عن قيام دولة الكويت بإسقاط فوائد الديون عن الدول املستدينة من دولـة               
 .الكويت والنظر يف أصول الديون اخلاصة بالدول األشد فقراً

 ١٢ املادة    

إن دولة الكويت تعترب من الدول الرائدة واملتقدمة يف العامل مـن حيـث الرعايـة                  -١٣١
رأة والطفل، حيث أشار صـندوق األمـم املتحـدة للطفولـة            الصحية وبشكل خاص بامل   

أن دولة الكويت جنحت يف خفض معدل وفيات األطفال، وأشاد إىل مستوى            ) اليونيسيف(
 .الرعاية الصحية اجليدة اليت تقدمها الدولة
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م بشكل أساسي بالصحة العامة فقد نـص يف         ـكما أن دستور دولة الكويت اهت       -١٣٢
 الدولة بالصحة العامة ووسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة، تعىن" على أن ١٥املادة 

هذا وتقوم احلكومة ممثلة بوزارة الصحة بأداء تلك الواجبات، كما تتوىل الوزارة باعتبارهـا              
اجلهة املختصة اإلشراف العام على كافة املؤسسات اليت متارس نشاطاً خاصاً بالصحة العامة             

 .جمال اخلدمات الصحية بغية الوصول إىل أفضل اخلدماتوعلى العاملني يف 

كذلك قامت بإنشاء مراكز صحية للطفولة واألمومة يف كل مناطق الدولة هبـدف               -١٣٣
وضع برامج محاية األطفال من األوبئة اليت تؤثر على حياهتم ومنوهم كما تقوم تلك املراكـز                

توعية لكافة شرائح اجملتمع من أجـل       كبري لدى أفراد اجملتمع من خالل تنظيم محالت          بدور
 . توعية املواطن باألمراض اليت تؤثر على الصحة العامة

باإلضافة إىل ذلك أشركت الدولة اجلمعيات األهلية مثل اجلمعية الطبيـة الكويتيـة               -١٣٤
وصندوق إعانة املرضى بشأن السياسة اليت اعتمدهتا الدولة يف نشر املفاهيم الصحية الـصحيحة      

ن خطورة بعض األمراض، إضافة إىل ذلك تقوم الدولة ممثلة بوزارة الصحة بنشر كتيبات              مع بيا 
 .وإرشادات توعية يف املراكز الصحية واملدارس باجملان واليت تقي املواطنني من األمراض

 ١٣املادة     

حتتل احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية مكانة بارزة ومهمة يف جمال حقـوق             -١٣٥
نسان على وجه العموم، وذلك الرتباطها حبياة اإلنسان يف أكثر من جانب، منها أهنا تتعلق  اإل

بالبعد اإلنساين الفردي اخلالص لإلنسان متجاوزة التقسيمات والفروق اإلنسانية، فهي ترتبط           
بنواحي عيشه الكرمي وعمله وحراكه االجتماعي وتركيبته الثقافيـة، أي حقـه يف العمـل               

لعيش الكرمي والتنمية واحلصول على السلع ووقت الفراغ والتطـور االجتمـاعي       والتأمني وا 
وفرص العمل والثقافة بأشكاهلا كافة، مثل التمتع بالفنون واآلداب وحرية البحث العلمـي             

 .واحلرية الفكرية وغريها من احلقوق

قة كذلك فإن تلك احلقوق باإلضافة لشكلها الفردي كما بينا يف الـسطور الـساب               -١٣٦
 يف مجاعة يتفاعل معها فيؤثر ويتأثر هبـا،         ترتبط يف البعد االجتماعي لإلنسان باعتباره عضواً      

وهنا يكون دور احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية هو تقوية النسيج االجتمـاعي يف             
الوطن وترسيخ قيم االنتماء والوالء واحترام اآلخر، فاإلنسان مهما كانت ظروف معيـشته             

 . ى الوسط االجتماعي األهم يف حياتهيبق

ووفق املنظور السابق للحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية جند أن دولة الكويت   -١٣٧
 يف هذا السياق، وذلك من خالل مواد الدستور الكوييت الذي غطى             كبرياً قد قطعت شوطاً  

لتشريعات والقوانني الـيت    مبجمله حقوق اإلنسان بأنواعها ومستوياهتا كافة، أو من خالل ا         
وقد كفل . تصدر بشكل متتابع وفقاً للتطورات واملستجدات سواء يف واقعها احمللي أو العاملي      
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 منه على أن الدولة ترعى النشء وحتميه مـن          ١٣الدستور الكوييت هذا احلق ونص يف املادة        
 . االستغالل وتقيه اإلمهال األديب واجلسماين والروحي

 من الدستور على أن التعليم حق للكويتيني تكفله الدولة وفقـاً            ٤٠ادة  كما تنص امل    -١٣٨
 .للقانون وىف حدود النظام العام واآلداب، والتعليم إلزامي وجماين يف مراحله األوىل وفقاً للقانون

ويأيت التعليم أحد اجلوانب اليت يتم النظر من خالله على تلك احلقـوق وجماالهتـا                 -١٣٩
 : الواقع الوطين وذلك من خاللوكيفية ترمجتها يف

أن التعليم والتعلم حبد ذاته حق أصيل من حقوق اإلنسان، ومجيع حقـوق               )أ(  
 ؛ به وثيقاًاإلنسان ترتبط ارتباطاً

أن اخلربة التربوية أو البيئة التعليمية على وجه اخلصوص تعد اجملال واملكان              )ب(  
 ؛افة جوانب العملية التعليميةاألهم واملناسب لتعليم حقوق اإلنسان، من خالل ك

النظر ملخرجات التعليم على أهنا الكوادر اليت ستقود اجملتمع وبذلك فهـي              )ج(  
 .إعداد للجيل الذي سيستفيد من تلك احلقوق ويفيد هبا جمتمعه

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية والثقافيـة            ١٣ويف قراءة املادة      -١٤٠
تور الكويت وقوانني التعليم منسجمة متاما مع تلك املواد، واليت تشري           واالجتماعية جند أن دس   
 :مبعناها وليس بنصها إىل

  ؛ للجميع وجمانياًجعل التعليم االبتدائي إلزامياً  )أ(  

  ؛تعميم التعليم الثانوي وتنويعه وجمانيته  )ب(  

  ؛ للكفاءة تبعاًجعل التعليم العايل متاحاً  )ج(  

 ؛عاملني يف قطاع التعليمحتسني أوضاع ال  )د(  

 .حرية أولياء األمور باختيار املدارس غري احلكومية لتعليم أوالدهم  )ه(  

يف ضوء ما سبق من نقاط حول تلك احلقوق ودور التعليم جند أن ديباجة هذه املادة                 -١٤١
وهـذه  ) وجوب توجيه التربية والتعليم إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنـسانية         (أشارت إىل   

لعبارة يف طبيعتها تعكس اهلدف الشامل للتربية يف دولة الكويت والذي يشري إىل أن هدف               ا
  وخلقيـاً  هتيئة الفرص املناسبة ملساعدة األفراد على النمو الشامل املتكامل روحياً         (التربية هو   

 إىل أقصى حد ما تسمح به استعداداهتم وإمكاناهتم قـي ضـوء              وجسمياً  واجتماعياً وفكرياً
 اإلسالم والتراث العريب والثقافة املعاصرة مبا يكفل التوازن بني حتقيق األفراد لـذواهتم              مبادئ

 ).وإعدادهم للمشاركة البناءة يف تقدم اجملتمع الكوييت خباصة واجملتمع العريب والعاملي بعامة

 :وبناء على هذا اهلدف الشامل مت تصنيف األهداف التربوية وفق املستويات اآلتية  -١٤٢
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اعدة األفراد على اكتساب املعلومات وجوانب املعرفة الوظيفية املناسبة يف مجيع           مس •
 ؛اجملاالت احليوية اليت تتصل هبم كأفراد وأعضاء يف اجملتمع

 ؛مساعدة األفراد يف اكتساب املهارات الوظيفية املناسبة •

م مساعدة األفراد على استخدام أسلوب التفكري العلمي والعمل على تنمية قـدراهت       •
 ؛اإلبداعية

 ؛مساعدة األفراد على اكتساب امليول واالهتمامات املناسبة بصورة وظيفة •

 .مساعدة األفراد على اكتساب االجتاهات والقيم املناسبة بصورة وظيفية •

وعند قراءة كل قوانني التعليم وأهدافه يف الكويت جند أهنا حتقق متطلبـات حقـوق                 -١٤٣
ال احلقوق االقتصادية واالجتماعية    ق والعهود الدولية، ففي جم    اإلنسان كما أشارت إليها املواثي    

 للتعليم العام   ١٩٨٧ لسنة   ٤ نالحظ أن مرسوم القانون رقم       ١٣والثقافية، كما أشارت املادة     
 : من خالل١٩٦٥أكد على ما جاء يف املراسيم والقوانني السابقة مثل قانون التعليم 

ة محاية للـنشء    ـالكويتيني تكفله الدول  التعليم حق جلميع    (إشارته إىل أن      )أ(  
 للبحث العلمـي    من االستغالل واتقاء له من اإلمهال األديب واجلسماين والروحي وتشجيعاً         

 ؛) لتقدم اجملتمعودعماً

التعليم جماين يف مجيع املراحل الدراسية من رياض األطفال حىت اجلامعـة،              )ب(  
 سنوات، وهناك توجه    ٩ىل املرحلة املتوسط أي     كذلك التعليم إلزامي من املرحلة االبتدائية إ      

جلعل رياض األطفال واملرحلة الثانوية مرحلتني إلزاميتني، كذلك ستبدأ الوزارة بتدريس مواد            
 .٢٠٠٩/٢٠١٠ليزية يف مرحلة رياض األطفال يف العام الدراسي كاللغة العربية واإلن

 الطالب، حيث بلغت نـسبة   يف جمال قيد   ملحوظاً وقد حققت دولة الكويت تقدماً      -١٤٤
 ويف مرحلة رياض     يف املائة  ٨٩,٨،  ٢٠٠٨القيد يف مرحلة رياض األطفال حسب إحصائية        

 ولكن السبب يف ذلك اجتـاه   يف املائة ١٠٠من املفروض أن تكون      ( يف املائة  ٩٩,٣األطفال  
حلـة  وهذه النسبة مرتبطة بعدد األطفال بشكل عـام، ويف املر         ) بعض الطلبة للتعليم اخلاص   

، ويف املرحلة الثانوية كانت نـسبة       يف املائة  ٨٤,٧ وإن كان الصايف      يف املائة  ١٠٠املتوسطة  
 .  يف املائة٩٢,٤القيد 

 بأن االجتـاه    سعت دولة الكويت إىل تنويع التعليم الثانوي بأكثر من مسار، علماً          و  -١٤٥
 لتبدأ الكلية   ١٩٥٦حنو التنويع بدأ منذ منتصف القرن العشرين، حيث بدأت اخلطوات عام            

 باإلضافة للتعليم الفين للبنات، وقد استمر العمل هبذا ١٩٦٣ والتجاري ١٩٦٢الصناعية عام   
 حيث مت إيقافها عندما مل تعد حتقق األهداف بالصورة املطلوبة، ويف            ١٩٧٥النظام حىت عام    

خلـربة   أقرت وزارة التربية التجريب يف نظام املقررات وهو نظام يقوم علـى ا             ١٩٧٨عام  
 .التربوية وإعداد املتعلم للحياة من خالل املواد الدراسية والتخصصات الفنية والعملية
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 ملطالب منو املتعلمني بدأت الوزارة بدارسة تطبيق نظامني         واستجابة للتغريات وحتقيقاً    -١٤٦
 ٢٠٠٦للتعليم الثانوي نظام أكادميي ونظام تقين فين، وقد بدأ العمل بالنظام األكادميي عام               

 . وجاري العمل لدراسة تطبيق النظام الفين التقين

 -احلقـوق   ( مت افتتاح جامعة الكويت واليت استطاعت بكلياهتـا          ١٩٦٦يف عام   و  -١٤٧
 العلوم اإلدارية   - الشريعة   - التربية   - الطب املساعد    - اهلندسة والبترول    - العلوم   - اآلداب

)  كلية الدراسات العليا- الطب -علوم الطبية  مركز ال - كلية البنات    - العلوم االجتماعية    -
ن دولة الكويـت مسحـت      إأن تتيح ألكرب عدد ممكن من املتعلمني الدراسة يف كلياهتا، بل            

بافتتاح جامعات خاصة ووفق اشتراطات معينة، وتال ذلك بسنوات افتتاح اهليئة العامة للتعليم 
 - الدراسات التجارية    -اسات التكنولوجية    الدر -التربية األساسية   (التطبيقي بكلياته العامة    

االتصاالت واملالحة اجلوية   (ويف معاهد متخصصة تضم معاهد      )  التمريض -العلوم الصحية   
 - الـدورات اخلاصـة      - التدريب املهين    - التدريب الصناعي    -  تدريب الكهرباء واملاء   -

الـسياحة والتجميـل     - السكرتارية واألعمال املكتبيـة      - التدريب اإلنشائي    - التمريض
 .، وذلك إلتاحة الفرصة أمام اجلميع للدراسة يف التعليم العايل)واألزياء

 وذلك من خالل إعـداده       خاصاً يف جمال املعلم أولت دولة الكويت املعلم اهتماماً       و  -١٤٨
األكادميي والتربوي املهين، أو من خالل رفع مستواه املادي، فاملعلم يف دولة الكويت يـتم               

 له أثناء اخلدمة، مبا حيقـق       وتدريباً  وإعداده يف مرحلته الدراسية مث يكون هناك تطويراً        تدريبه
رفع مستواه العلمي والتعليمي، كذلك للمعلم إطار مادي خاص به يتوافق مـع مـسؤوليته               

 جلعل مهنة  جاداًوعطائه، إضافة للتكرمي املادي السنوي للمعلمني املتميزين، وهناك أيضاً سعياً  
 . يم من املهن الشاقة اليت يترتب عليها مميزات مادية ووظيفية كبريةالتعل

 من دولة الكويت يف حق ويل األمر يف تعليم أوالده يف املكان الـذي خيتـاره                 إمياناًو  -١٤٩
ووفق احلدود املسموح هبا، جند أن هناك اجتاها لدى بعض أولياء األمور لتعلـيم أوالدهـم يف                

 . يف املائة٢٦بدأ حريتهم وقد بلغت نسبة الكويتيني يف التعليم اخلاص املدارس اخلاصة حتقيقا مل

كذلك سعت دولة الكويت يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              -١٥٠
لتطوير التعليم بشكل حيقق كل متطلبات تلك احلقوق وإعداد املتعلمني للحياة االجتماعيـة،             

ة وثقافية متكن الفرد من ممارسة حقوقـه واختياراتـه          فتلك احلقوق حتتاج إىل مرجعية علمي     
االقتصادية والعلمية والثقافية كذلك مبستوى حراكه االجتماعي، حيث ضمنت كل أهداف           

 :ومقاصد التطوير برنامج عمل احلكومة من خالل السياسات اآلتية

 سياسة التعليم والتدريب وتشمل    

ومساراهتا التعليمية عن طريـق تطـوير       االرتقاء بنوعية اخلرجيني من كافة املراحل        •
 ؛مكونات العملية التعليمية

 ؛تطوير الربامج التعليمية واملناهج الدراسية وطرق القياس والتقومي وإعداد املعلم •

 ؛تقييم األنشطة التعليمية يف مجيع مستوياهتا •
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 ؛تطوير نظم تكنولوجيا التعليم •

 ؛تخصصات احلديثةاستكمال التخصصات املهنية واألكادميية لتوفري ال •

توجيه االهتمام يف مرحلة التعليم اجلامعي حنو ربط الطالب باحلياة العمليـة مـع               •
 ؛تطوير احملتوى التكنولوجي للربامج األكادميية

 ؛حتسني مستوى اخلرجيني يف مرحلة التعليم التطبيقي •

 ؛حتقيق التكامل بني جهود البحث العلمي والتكنولوجي واجلهد األكادميي •

 . مع القطاع اخلاص يف املشروعات التعليميةالتعاون •

 سياسات البحث العلمي    

 ؛توسيع االهتمام بالبحث العلمي •

 ؛تعزيز العالقة بني مؤسسات البحث العلمي وقطاعات اإلنتاج واخلدمات •

 ؛دعم جهود املؤسسات العاملة يف جمال البحث العلمي •

سسات البحـث العلمـي     العمل على تعزيز قنوات التعاون البيئي املشترك بني مؤ         •
 ؛واملؤسسات التعليمية

 .تعميق ونشر الثقافة العلمية واملمارسات العلمية البناءة يف اجملتمع •

ة خالل الفتـرة    ـة تعليمي ـة مشاريع تربوي  ـويف هذا السياق طرحت وزارة التربي       -١٥١
 ، واليت تدعم التعليم وجتعله حيقق األهداف املنشودة       ٢٠٠١/٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨/٢٠٠٩من  

 :واملرتبطة حبقوق اإلنسان ومن هذه املشاريع

 ؛حتديد احتياجات املناطق السكنية من اخلدمات التعليمية •

 ؛استثمار القطاع اخلاص يف العملية التعليمية •

 ؛تطوير املناهج الدراسية •

 ؛االرتقاء بضوابط ومعايري حتقيق التميز يف العملية التعليمية •

 ؛رعاية التميز العلمي •

تيجية الوطنية الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليميـة         تطبيق اإلسترا  •
 ؛بالتعليم العام ومجيع أنواع التعليم األخرى

تنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات املدرسية بالتعليم العام ومجيع أنـواع التعلـيم             •
 ؛األخرى

 ؛تطوير اإلدارات التربوية واملدرسية •

 ؛تطبيق معايري اجلودة اإلدارية •

زيز قيم ومفاهيم املواطنة املرتبطة بالدميقراطية واحلرية وسـيادة القـانون وثقافـة             تع •
التسامح والقبول باآلخر وحقوق اإلنسان، ويهدف ذلك إىل إعداد جيـل مثقـف             

 .باحترام القانون والقيم الدميقراطية، يقبل اآلخر وحيترم االختالف وحقوق اإلنسان
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ة يف جمال تعليم حقوق اإلنسان وتأصيلها سعت وزارة          ألمهية املناهج الدراسي   ونظراً  -١٥٢
التربية لتطوير مناهجها الدراسية لتراعي تلك املتطلبات، حيث ضمنت خطتـها اخلماسـية             

 جوانب عدة خاصة بذات عالقة خاصة حبقوق اإلنسان من    ٢٠١١/٢٠١٢-٢٠٠٧/٢٠٠٨
 :تلك اجلوانب

ياة وحقوق اإلنـسان    استحداث مقررات ومناهج دراسية مطورة مثل مهارات احل        •
 ؛والدستور ومواد االختيار احلر

تأصيل تعاليم العقيدة اإلسالمية من خالل األهداف التربوية جلميع املناهج الدراسية            •
 ؛وتأكيدها على احملتوى واألنشطة التعليمية

 ؛احملافظة على اهلوية الثقافية الكويتية وحقوقها األساسية •

الل التركيز على قيم احلوار وحقـوق اإلنـسان    التأكيد على التربية القيمية من خ      •
واحترام الرأي اآلخر والدميقراطية واحترام احلريات وسيادة القانون، والتواصل مع          

 ؛اآلخرين يف مجيع املناهج الدراسية

تعزيز روح املواطنة والوحدة الوطنية وارتباطها بالتوازن بني احلقوق والواجبات مع            •
االبتعاد عن التطـرف والعنـف واختـاذ الوسـطية      االحتفاظ بالتوازن الفكري و   

 ؛ يف مجيع املناهج الدراسية حضارياًواالعتدال هنجاً

االهتمام بالنمو الشامل املتكامل للمتعلم من خالل مراعاة املنهج للجانب املعـريف             •
 ؛والنفسي واحلركي والوجداين

يارات والبدائل  زيادة درجة احلرية املمنوحة للطالب يف مواقف التعلم مع زيادة اخل           •
 .املتاحة أمامهم

 ١٤املادة     

هذه املادة تلزم الدول األطراف بإلزامية وجمانية التعليم االبتدائي، ومتت اإلشـارة يف           -١٥٣
املادة السابقة إىل حرص دولة الكويت على كفالة التعليم وجمانيته وبشكل خـاص التعلـيم               

لدراسية من رياض األطفال حىت اجلامعة، كذلك    االبتدائي وأن التعليم جماين يف مجيع املراحل ا       
 سنوات، وهناك توجه جلعـل      ٩التعليم إلزامي من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة املتوسط أي          

رياض األطفال واملرحلة الثانوية مرحلتني إلزاميتني، كذلك ستبدأ الوزارة بتدريس مواد اللغة            
 . ٢٠٠٩/٢٠١٠يف العام الدراسي ليزية يف مرحلة رياض األطفال كالعربية واإلن

 ١٥املادة     

 بالغاً بالعلوم واآلداب والفنون، وأوكلت مهمة العمل        إن دولة الكويت هتتم اهتماماً      -١٥٤
الثقايف للمجلس الوطين للثقافة والفنون واآلداب وذلك بالتعاون مع وزارة اإلعـالم، كمـا              
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كويت للتقدم العلمـي والنـادي      قامت بإنشاء معهد الكويت لألحباث العلمية ومؤسسة ال       
العلمي الكوييت وعدداً كبرياً من املعاهد واملتاحف املختلفة حرصاً منها على نـشر الثقافـة               
ورعايتها، كما أن دستور دولة الكويت مل يغفل عن العلوم واآلداب والفنـون وتـشجيع               

 .من الدستور ١٤البحث العلمي من خالل املادة 

 بإنشاء اجمللس الـوطين     ١٩٧٣ هيولي/متوز ١٧مريي بتاريخ   كذلك صدر املرسوم األ     -١٥٥
للثقافة والفنون واآلداب الذي يعترب من أهم املؤسسات يف الدولة الـيت تتـوىل التخطـيط                
واإلشراف والتنفيذ جلميع األنشطة الثقافية، كذلك يعمل على توثيق الروابط مـع اهليئـات              

  .الثقافية العربية واألجنبية
س الوطين يتبعه عدة قطاعات ثقافية ومنها قطاع املسرح الذي يـشرف            كذلك اجملل   -١٥٦

العزيز  على اإلنتاج احمللي ويوجهه، وإدارة اآلثار واملتاحف ودار اآلثار اإلسالمية ومركز عبد           
 .حسني الثقايف وبيت السدو

 أهداف اجمللس    

 : التايلحددت أهداف اجمللس يف املادة الثانية من مرسوم إنشائه على النحو  -١٥٧

 ؛العناية بشؤون الثقافة والفنون واآلداب •

 ؛العمل على تنمية وتطوير اإلنتاج الفكري وإثرائه •

 ؛توفري املناخ املناسب لإلنتاج الفين واألديب •

 ؛اختيار وسائل نشر الثقافة •

 ؛العمل على صيانة التراث والقيام بالدراسات العلمية فيه •

 ؛ن اجلميلة ونشرها وتذوقهاالسعي إلشاعة االهتمام بالثقافة والفنو •

 ؛العمل على توثيق الروابط والصالت مع اهليئات الثقافية العربية واألجنبية •

 .وضع خطة ثقافية تستند إىل الدراسات املوضوعية الحتياجات البالد •

 مهام اجمللس    

 :حددت مهام اجمللس يف املادة الثالثة من مرسوم إنشائه على النحو التايل  -١٥٨

 ؛ع الثقايف ومجع البيانات عن جهود اهليئات املختلفةمسح الواق •

إجراء دراسات دورية مستفيضة حول اجلهد املبذول والذي ميكن أن يبذل لنمـو              •
الثقافة وازدهارها وتقدم اآلداب والفنون ووضع ما يلزم لذلك من املـشروعات            

 ؛واخلطط
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 نـشر اإلنتـاج     إصدار املؤلفات واملعاجم والفهارس وجتميع الوثائق واإلسهام يف        •
الفكري اجليد املبتكر واملترجم واالهتمام بالتبادل الثقايف واملشاركة يف املعـارض           

 ؛واملؤمترات واملهرجانات والندوات الثقافية والفنية

 .إنشاء جوائز متنح عن أحسن إنتاج حملي يف الثقافة والفنون واآلداب •

 جلان اجمللس    

ورة جمموعة من اللجان االستشارية واليت تشارك       يقوم اجمللس بتنفيذ مهامه وفق ومش       -١٥٩
فيها خنبة من املثقفني الكويتيني يف خمتلف اجملاالت والتخصصات معظمهم من غري العاملني يف              

 .اجمللس، كذلك تدعم عمل اجمللس جمموعة من اللجان املتخصصة املؤقتة

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي    

 يف هذا اجملال من خالل نـشر         بارزاً العلمي دوراً  ملؤسسة الكويت للتقدم     إنحيث    -١٦٠
العديد من املؤلفات العلمية واإلصدارات الدورية املتعلقة بالعلوم واملعرفة، علماً بأن مؤسسة            
الكويت للتقدم العلمي تقيم جائزة التقدم العلمي وذلك لدعم العلوم واآلداب وغريها مـن              

 . خاصة هلااجلوانب اإلبداعية، حيث تقوم برصد ميزانية

باإلضافة إىل ذلك هناك عدة جهات أخرى ومنها جامعة الكويت واملعاهد الرمسيـة       -١٦١
واهليئات األهلية تشارك املؤسسة يف نشر الوعي الثقايف والعلمي فقد أنشئت العديد من مراكز 

ي والتدريب  خدمة اجملتمع والتعليم املستمر التابعة جلامعة الكويت واهليئة العامة للتعليم التطبيق          
 .وكذلك املراكز التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

إضافة إىل ذلك هناك تعاون مشترك وتنسيق بني الـوزارات واملؤسـسات املعنيـة                -١٦٢
بالثقافة، وىف مقدمتها وزارة اإلعالم واجمللس الوطين للثقافة والفنـون واآلداب، إضـافة إىل              

فية واللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو، ووزارة التربية والتعليم        رابطة األدباء واجلمعيات الثقا   
العايل واملعهد العايل للفنون املسرحية واملعهد العايل للموسيقى، واجلمعية الكويتيـة لتقـدم             
الطفولة العربية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت لألحباث العلمية ومركـز            

 .وعدد آخر من املؤسسات املهتمة بالثقافة والفنون يف البالدالبحوث والدراسات الكويتية 

كذلك حرصت دولة الكويت يف هذا اإلطار على تقوية عالقاهتا مع الدول األخرى               -١٦٣
ات الدولية يف جمـاالت عـدة يف        ـات ثنائية أو باالرتباط باالتفاقي    ـمن خالل إبرام اتفاقي   

 :اجلوانب اآلتية

 : ذلك عن طريقويتم: اجملال الثقايف  )أ(  

 ؛التعرف على املظاهر الثقافية كافة •

األدب، الفنـون، الـسينما، املعمـار،       (التعاون يف جماالت الثقافة ومنها       •
 ؛)املتاحف، املكتبات، األرشيف وغريها من اجملاالت الثقافية
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 ؛املشاركة يف معارض الكتب •

لفنـون  املوسـيقى، املـسرح، ا    (املشاركة يف املهرجانات الثقافية والفنية       •
 ؛)التشكيلية

 ؛املشاركة يف املؤمترات والندوات الثقافية •

 ؛االهتمام بثقافة الطفل •

 ؛االهتمام بالتنقيب األثري وحفظ وصيانة اآلثار •

 .إقامة األسابيع الثقافية •

 :ويتم ذلك عن طريق: اجملال التربوي  )ب(  

املشاركة يف الدورات التدريبية، واملؤمترات، وحلقات البحـث العلمـي،           •
 ؛الندوات التربويةو

تبادل اخلربات واملعلومات يف جمال التعليم العام واخلاص والفين يف اجملاالت            •
 ؛التربوية كافة

 ؛التعاون بني اللجان الوطنية للتربية والعلوم الثقافة •

 ؛تبادل الزيارات الطالبية •

 :ويتم ذلك عن طريق: جمال التعليم العايل والبحث العلمي  )ج(  

 ؛راسيةتبادل املنح الد •

 ؛تبادل املطبوعات األكادميية والعلمية •

 ؛االستفادة من اخلرباء والعلماء واألساتذة الزائرين بني البلدين •

 :ويتم ذلك عن طريق: اجملال العلمي والتكنولوجي واملؤسسات العلمية  )د(  

 ؛ملشاركة يف املؤمترات العلمية والندوات والدورات واملعارضا •

ات واملواد العلمية والتقنية والتشجيع على برامج       تبادل املعلومات واملطبوع   •
 .البحث املشتركة

        


