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 المقدمة:
ىي حممة وطنية انطمقت مف دولة الكويت، تقودىا ُنخبة مف الناشطات  153حممة إلغاء المادة 

في الكويت، معنية بإنياء كؿ أشكاؿ العنؼ ضد المرأة، وتيدؼ الحممة بشكؿ رئيسي لزيادة 
لقتؿ األميات والبنات مف قانوف الجزاء الكويتي، والذي يسمح  153الوعي حوؿ إلغاء المادة 

بتخفيؼ العقوبة ومعاممة القضية كجنحة وليست  األخوات والزوجات عمى أساس الشرؼو 
 كجريمة.

تسعى الحممة لتشكيؿ تحالفات في جميع أنحاء دوؿ مجمس التعاوف الخميجي والدوؿ العربية 
المواد التي تكّرس ثقافة التي توجد فييا قوانيف مماثمة، والعمؿ بشكؿ مشترؾ نحو إلغاء مثؿ ىذه 

ة ضد جميع أر الحماية المناسبة لممر يالعنؼ ضد المرأة باتجاه ُيساىـ في خمؽ بيئة آمنة، وتوف
 أشكاؿ العنؼ.

وفي إطار الحرص عمى حماية وتعزيز حقوؽ المرأة وانطالقًا مف قناعة فريؽ الحممة بأىمية 
حقوؽ اإلنساف والدفع بإصالح المنظومة التقارير الموازية لمتقارير الحكومية في تقييـ حالة 

تُقدـ الحممة ىذا  ،التشريعية الوطنية لتتالءـ مع المواثيؽ واالتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف
التقرير والذي سيتـ مف خاللو التطرؽ الى التدابير التي اتخذتيا الكويت لتنفيذ بنود الميثاؽ 

ة نظرًا الف أى التطورات المتعمقة بحقوؽ المر وقد اقتصرت الحممة عم ،العربي لحقوؽ اإلنساف
واحترامًا لمبدا التخصص الذي يساىـ بشكؿ  الحممة معنية بإنياء كؿ أشكاؿ العنؼ ضد المرأة

 .كبير فى تعزيز دور المجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة حقوؽ اإلنساف

اء بالتزاماتيا الدولية في تقديـ اف الحممة تثني عمى الجيود التي تبذليا الحكومة الكويتية في الوف
أخرىا التقرير الوطني األوؿ حوؿ مدى االلتزاـ بأحكاـ  التقارير المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والتي

الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف والذى تجعمنا نشعر باف الحكومة جادة وساعية في طريؽ 
تتقدـ الحممة بالشكر والتقدير كما  ،إصالح منظومة حقوؽ اإلنساف في دولتنا الغالية الكويت
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في  المرأةلجمعيات النفع العاـ والفرؽ التطوعية و لكؿ مف ساىـ في دعـ ومساندة حقوؽ 
  .الكويت

 لقد تولى أعداد ىذا التقرير فريؽ عمؿ الحممة وفقا لممعايير التالية:

قياس الدراسات والبحوث التي أجرتيا الحممة والتي مف أبرزىا نتائج المسح الوطني ل -
 الرأي العاـ حوؿ العنؼ ضد المرأة الذي نفذتو الحممة.

 المقابالت الميدانية التي تنفذىا الحممة مع الفئات المستيدفة. -
/  84الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف المصادؽ عميو مف قبؿ دولة الكويت بالقانوف رقـ  -

 ـ.2013فبراير  14بتاريخ  2013
ية لحقوؽ اإلنساف ومنظمات المجتمع المدني ذات المبادئ التوجييية لممؤسسات الوطن -

بشأف المشاركة  25/  144المصمحة بموجب قرار المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف رقـ 
 في تقديـ التقارير الموازية لمجنة الميثاؽ.

التقرير الوطني األوؿ لدولة الكويت المقدـ إلى لجنة حقوؽ اإلنساف العربية "لجنة  -
مف الميثاؽ العربي لحقوؽ  48وذلؾ بموجب المادة  2016يونيو  8الميثاؽ" بتاريخ 

 اإلنساف.
 المعاىدات والمواثيؽ الدولية الُمصادؽ عمييا مف قبؿ دولة الكويت. -
 توصيات ورش العمؿ والجمسات النقاشية التي نفذتيا الحممة. -
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 أهم القضايا
 مؽ بالمرأة وىي كاالتي:وسنحاوؿ مف خالؿ ىذا التقرير التطرؽ إلى أىـ القضايا التي تتع

 جرائم الشرف:  -1

( في الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف تنص عمى أف الرجؿ 3( مف المادة )3رغـ أف الفقرة )
( مف الميثاؽ، والتي 5والمرأة متساوياف في الكرامة اإلنسانية والحقوؽ والواجبات، وكذلؾ المادة )

شخص( إال أف قانوف الجزاء مّيز في المادة تنص عمى أف )الحؽ في الحياة حؽ مالـز لكؿ 
( بيف الرجؿ والمرأة مف حيث العقوبة المفروضة عمى ارتكاب جريمة القتؿ بدافع الزنا، 153)

وكذلؾ حـر حقا أصيال مف حقوؽ المرأة والذى يعد مف أىـ حقوؽ اإلنساف أال وىو الحؽ في 
في حالة تمبس بالزنى، أو فاجأ الحياة، حيث نصت المادة عمى أف )أف كؿ مف فاجأ زوجتو 

ابنتو أو أمو أو أختو متمبسة بمواقعة رجؿ ليا وقتميا في الحاؿ أو قتؿ مف يزني بيا أو يواقعيا 
روبية أو  3000أو قتميما معا، يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تتجاوز 

 بإحدى ىاتيف العقوبتيف(.

مسئولية، وخفؼ الُجـر "مف جناية إلى جنحة" بالنسبة لمرجؿ في حاؿ بالتالي فقد قّمص الُمشّرع ال
، أما المرأة لـ تحصؿ عمى نفس الحؽ في حاؿ أقدمت عمى القتؿ بدافع  أقدـ عمى ىذا الجـر
الزنا مف زوجيا، بؿ أنيا ُتعاقب بجناية القتؿ، وىذا ما ُيشكؿ تمييز واضح وصريح بيف الرجؿ 

 والمرأة.

إذ كيؼ ُيعقؿ أف يجيز المشرع القتؿ  لؼ الشريعة اإلسالمية والقوانيف الوطنيةكما اف المادة ُتخا
لمجرد الشبية أو الريبة، خاصة وأف مصطمح "الشبية أو الريبة" مصطمح فضفاض ال معيار لو 
ويصعب تحديده، قد يصؿ بالبعض إلى ارتكاب القتؿ لمجرد الشؾ أو حتى لمجرد ثرثرة كيدية، 

المشرع حؽ القاتؿ بأف يكوف الخصـ والحكـ والمنفذ لمعقوبة بآف واحد، وكيؼ ُيعقؿ أف يجيز 
وكيؼ ُيعقؿ أف يجيز المشرع أف يحكـ شخص عمى آخر بعقوبة القتؿ دوف أف ُيسمح لألخير 
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حتى بالدفاع عف نفسو، وأخيرًا كيؼ لممشرع أف يوافؽ وأف يساىـ في إفساح المجاؿ لإلساءة 
ـ أف ذلؾ يشجع عمى اإلجراـ والقتؿ لغايات أخرى بعيدة كؿ البعد لألنثى وأذيتيا وحتى قتميا، رغ

ف كانت تظير لمعمف عمى أنيا جريمة شرؼ.  عف الشرؼ، وا 

نحف في الحممة عممنا بشكؿ متواصؿ عمى تحميؿ ىذه المادة التي تـ اقتباسيا مف المادة 
ـ، وتناقشنا مع عمماء ( مف قانوف العقوبات الفرنسي القديـ، لكنيا انتيت وتجاوزىا العال324)

شريعة ورجاؿ ديف والذيف أكدوا ليـ أف ىذه المادة بيذه الطريقة ال تتفؽ مع أحكاـ الشريعة 
 اإلسالمية.

إف إزىاؽ الروح ُيعتبر في كافة الديانات السماوية والقوانيف الوضعية واألعراؼ جريمة تستوجب 
قتؿ األنثى، قد صيغت استنادًا إلى العقاب، وأف ىذه النصوص واالجتيادات التي تبيح لمرجؿ 

أعذار وىمية، لكنيا أرست قيـ فكرية واجتماعية متخمفة بات مف الضروري تجاوزىا، كذلؾ وىو 
األىـ، فإف إباحة القتؿ بذريعة )الدافع الشريؼ( يعني إعماؿ مبدأ استيفاء الحؽ بالذات، وىو 

جزاء لما فيو مف مجافاة لمعدالة، المبدأ ذاتو الذي رفضو المشرع عندما صاغ مواد قانوف ال
 وتكريس لمبدأ القوة والتسمط، بداًل مف مبادئ العدالة والقانوف.

( رغـ أف جرائـ الشرؼ ليست 153لقد كاف اليدؼ الرئيس إلطالؽ حممتنا ىو إلغاء المادة )
النوع مف ظاىرة كبيرة في المجتمع الكويتي، كما ىي في الكثير مف الدوؿ العربية، إال أف ىذا 

الجرائـ يمثؿ االنتياؾ األخطر ضد المرأة، كونيا الجريمة الوحيدة التي كثيرا ما يتعاطؼ فييا 
اآلخروف مع الجاني ال مع الضحية، بؿ أنيـ يعتبروف الجاني ضحية الطرؼ الخائف أو سيء 

 السمعة الذي دفعو الرتكاب جريمة الشرؼ.

 التوصيات:

زاء ألنيػػػا تيدد كياف األسرة وحياة المرأة وتضعيا في ( مف قانوف الج153الغاء المادة ) -1
 موقؼ ضعؼ وتعطي لمرجؿ حؽ قتميا عمى الشبيات مقابؿ عقوبة بسيطة.
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يجاد الحموؿ المناسبة  -2 القياـ بدراسات تحميمية لقضية جرائـ الشرؼ كظاىرة اجتماعية، وا 
 ليا.

 العنف األسري: -2

ت التي تواجو المجتمع الكويتي، ومازالت حاضرًة في ُتعد ظاىرة العنؼ األسري مف أكبر التحديا
 الحياة اليومية بكؿ أشكاليا وأنواعيا وفي كؿ المجاالت واألمكنة دوف ُسبؿ وُطرؽ ناجعة لحميا.

لقد كشفت اإلحصاءات الرسمية الصادرة عف إدارة اإلحصاء والبحوث في وزارة العدؿ مف عاـ 
المرأة خالؿ فترة العشر سنوات السابقة ىو  أف متوسط قضايا العنؼ ضد 2009حتى  2000
، ىذا مع األخذ بعيف االعتبار أف  367 سنويا، بمعنى أف امرأة واحدة تتعرض لمعنؼ كؿ يـو

عديد مف الحاالت الُمعّنفة مف النساء ال تمجأ إلى مراكز الشرطة أو المستشفيات لتسجيؿ 
خوفا مف عمـ ذوييف ممف قاموا حاالت العنؼ الواقعة عمييف، وذلؾ إما درء لمفضيحة أو 

 باالعتداء عمييف، أو الخوؼ مف ردة فعؿ المجتمع السمبية.

اف اإلحصاءات السابقة تشير إلى خطورة مشكمة العنؼ ضد المرأة والتي ترتفع كؿ سنة، 
عوضا عف أف ىذه األرقاـ ال تُبّيف المدى الحقيقي النتياؾ حقوؽ المرأة، كما ال يمكنيا أف 

وجامعة، لذا يجب تفسيرىا بشيء مف الحذر، حيث أف ىناؾ نقص في الدراسات تكوف شاممة 
الميدانية واألبحاث واإلحصاءات المنيجية الراصدة لحاالت العنؼ الواقع عمى المرأة، خصوصا 
نما تشدد عمى أّنيا مجرد حاالت ال ترتقي لمستوى  وأف الحكومة ال تعترؼ بوجودىا كظاىرة وا 

 الظاىرة االجتماعية.

إف عدـ وجود قوانيف ُتجّرـ العنؼ الواقع عمى المرأة بسبب جنسيا، سواء تـ ارتكاب ىذا العنؼ  
في إطار الحياة الخاصة كالعنؼ األسري أو في إطار الحياة العامة، فضاًل عف عدـ توافر 

بشكؿ  التدابير اإلدارية والتنفيذية لحماية المرأة الُمعنّفة، وصيانة كرامتيا وسالمتيا؛ ذلؾ ساىـ
 كبير في تفاقـ المشكمة.
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 160صحيح أف المشروع الكويتي جّرـ أفعاؿ العنؼ الواقعة عمى النفس وفقًا لنصوص المواد )
( مف قانوف الجزاء، وىي نصوص تسري عمى األشخاص 164 - 163 – 162 – 161 –

ءت كافة دوف تمييز بيف المرأة والرجؿ، أال أننا نعتقد أف ىذا غير كافي، فالنصوص جا
بالعموـ، وظاىرة العنؼ األسري تحتاج إلى بنود أكثر تفصيال كوف الفاعؿ يقـو باالعتداء وىو 
مطمئف كؿ االطمئناف بعدـ محاسبتو، بسبب الصورة النمطية السائدة في المجتمع، وكذلؾ 
لخوؼ الضحية مف تقديـ بالغ، بالتالي البد مف إيجاد تشريع قانوف متكامؿ ومتخصص ومحدد 

 أفعاؿ العنؼ األسري واتخاذ التدابير الالزمة لحماية المرأة مف العنؼ.لتجريـ 

، والتي مف ضمف 2008إف الحممة تُّثمف قياـ وزارة الداخمية بإنشاء إدارة الشرطة المجتمعية 
اختصاصاتيا حؿ المشكالت الفردية، والصراعات والخالفات األسرية، وتقديـ الدعـ النفسي 

نرى أف ىذه اإلدارة لـ يتـ تفعيميا حتى اآلف بالشكؿ الصحيح، حيث ال واالجتماعي ليـ، لكننا 
توجد نساء متخصصات تقـو باستقباؿ حاالت العنؼ األسري في المخافر، كما رصدت الحممة 
الكثير مف الحاالت التي ترد إلى المخفر ويقـو المخفر بإجبار الطرفيف عمى التصالح تحت 

 ورعاية لمتقاليد واألعراؼ الكويتية". مسمى: "الحفاظ عمى السمـ األسري

باإلضافة إلى ذلؾ ال تتوفر مراكز إيواء تتبع الشرطة المجتمعية، وبالتالي ال يوجد المالذ اآلمف 
الذي تذىب إليو المرأة المعنفة لحمايتيا، وقد قامت الحممة بالتعاوف مع رجاؿ الخير؛ بتوفير 

ؼ األسري نتيجة عدـ توفر مراكز إيواء بعض األماكف لبعض النساء الالتي تعرضف لمعن
 .حكومية

كذلؾ وفي اطار الجيود المشكورة التي تقـو بيا الحكومة لممساىمة في إيجاد الحموؿ ليذه 
" وقد رحبت الحممة بيذا القانوف مع 2015لسنة  12الظاىرة صدر "قانوف محكمة األسرة رقـ 

لكنو ُيخفؼ مف المشكمة، حيث ُيعد ىذا العمـ أف القانوف ال ُيعالج مشكمة العنؼ األسري، و 
القانوف تشريع ميـ جدا ونقمة حضارية لمكويت في ضوء اىتماميا باألسرة التي ىي أساس 
المجتمع والذي مف شأنو المساىمة في إزالة العراقيؿ والموانع التي تعترض طريؽ المرأة الكويتية 
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ُيساىـ في  إصدار ىذا القانوف في اقتضاء حقوقيا الشرعية والمالية، ومما الشؾ فيو أف
االستقرار األسري واختصار لدرجات التقاضي و بما ُيساىـ في تحقيؽ العدالة الناجزة التي 

 كانت مطمبًا ممحًا لألسرة الكويتية والمجتمع الكويتي بأسره.

دخ الو لكف لألسؼ فإف القانوف مف الناحية الفنية والنظرية يكاد يكوف نموذجيًا، ولكف التطبيؽ وا 
في حيز التنفيذ واجو صعوبات كثيرة، حيث لـ يتـ إيجاد اآلليات المناسبة لتنفيذه، فمـ تّوفر 
الوزارة الكوادر البشرية الالزمة لمعمؿ في محاكـ األسرة التي ُأنشئت بموجب قانوف األسرة، ولـ 

لنيابات تّوفر إدارات تنفيذية خاصة لتنفيذ األحكاـ الصادرة مف محكمة األسرة، وال حتى ا
المتخصصة فييا، وال الكوادر التي تعمؿ في مراكز تسوية المنازعات، وال مراكز االستشارات 

 األسرية، عمى الرغـ مف أف كؿ ىذه اآلليات قد نص عمى تنظيميا قانوف محكمة األسرة.

كما اف القانوف يشمؿ إنشاء صندوؽ تأميف لألسرة تقـو بتمويمو الدولة سنويًا، وأيضًا يضاؼ 
ليو التبرعات واليبات غير المشروطة مف أىؿ الخير والصالح، وتخصص ىذه الموارد لتنفيذ إ

األحكاـ والقرارات الصادرة مف محكمة األسرة بتقرير نفقة لمزوجة أو المطمقة أو األبناء أو 
 األقارب، وىذه النفقات وردت عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ.

لُمطمقة ُصعوبة في تنفيذ األحكاـ الصادرة ليا بالنفقات لكف في الواقع العممي تجد الزوجة أو ا
ضد الزوج أو الطميؽ الُمعّسر أو الذي يتيرب مف الدفع، وىذا التعطيؿ في التنفيذ ينعكس سمبًا 

 عمى األبناء واألسرة التي في غالب األحياف تكوف محتاجة لتمؾ النفقة أشد االحتياج.

مف التطّرؽ إلى االغتصاب الزوجي، والذي ىو  كذلؾ عند الحديث عف العنؼ األسري البد
صورة مف صور العنؼ األسري، حيث أف قضية االغتصاب الزوجي ُتعد مف القضايا الحساسة 
في المجتمع العربي بشكؿ عاـ والكويتي بشكؿ خاص، فميس لممرأة القدرة عمى التحدث عف 

ر العالقة الزوجية، يحدث داخؿ إطا -حسب اعتقادىا-تعرضيا لالغتصاب الزوجي، ألنو 
وكذلؾ لخوفيا مف التفكؾ العائمي وخجميا مف البوح بو، إضافة إلى غياب الدعـ العائمي 

 لمزوجة. 
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ىذا السموؾ المنحرؼ ُيعد أحد أنواع األمراض النفسية، فالزوج حينما ُيمارس ىذا السموؾ فإنو 
عالقة كتمؾ التي بيف  يعاني مف مشاكؿ نفسية، إف العالقة بيف الزوجيف ال تبنى عمى أساس

البائع والمشتري، بؿ عمى المودة والرحمة بينيما، وتكريـ اإلنساف لإلنساف واحتراـ كؿ مف 
الزوجيف لمشاعر اآلخر، لتكويف أسرة صالحة تستطيع أف تساىـ في بناء اإلنساف قبؿ 

 المجتمع.

مع خصوصية إف قانوف الجزاء الكويتي جاء بأحكامو بصورة عامة وشمولية، ال تتناسب 
( مف قانوف الجزاء الكويتي التي 186موضوع االغتصاب الزوجي، وعمى سبيؿ المثاؿ فالمادة )

تنص عمى: )مف واقع أنثى بغير رضاىا، سواء باإلكراه أو بالتيديد أو بالحيمة، ُيعاقب بالحبس 
مدة ال تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أف تضاؼ إلييا غرامة ال تجاوز خمسة عشر ألؼ 

وبية. فإذا كاف الجاني مف أصوؿ المجني عمييا أو مف المتوليف تربيتيا أو رعايتيا، أو ممف ر 
ليـ سمطة عمييا، أو كاف خادما عندىا أو عند مف تقدـ ذكرىـ، كانت العقوبة الحبس المؤبد( 
نالحظ اف المادة تجـر االغتصاب وىتؾ العرض إال أنيا لـ تنص عمى تجريـ االغتصاب 

 بار أنو اعتداء وعنؼ ضد المرأة.الزوجي باعت

مما الشؾ فيو أف العنؼ األسري وخاصة االغتصاب الزوجي ُيشّكؿ ذروة الضعؼ والعجز عف 
التواصؿ والعدوانية والالإنسانية التي يمكف أف يقـو بيا البشر، ألنيا تسير في االتجاه المعاكس 

مف عفة، سواء في  لما يجب أف يحظى بو اإلنساف مف كرامة، وما يجب أف يتصؼ بو
التصرؼ أو التعامؿ، كما أنو يمثؿ تراكمات تراثية ناتجة عف تعطيؿ نصؼ المجتمع تراثيا 

حالتيا إلى إنسانة مستضعفة مستيدفة لمعدواف بشتى أشكالو.  واجتماعيا وثقافيا وا 

إف مصدر الخطر في العنؼ األسري ىو حالة الشمؿ التي عانت وتعاني منيا المرأة المستيدفة 
بالعنؼ، والتي ساىمت إلى حد كبير في زرع العراقيؿ في طريؽ نضاؿ المرأة نحو االنعتاؽ 
والخالص مف سطوة المجتمع الذكوري، وتسد عمييا أي متنفس لمحرية، والسعي في سبيؿ نيؿ 
حقوقيا المشروعة، كما يحوؿ العنؼ ضد المرأة عف تنظيـ األسرة بطريقة عممية سميمة، ويؤدي 
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تمع مف السير بخطى متزنة نحو الحضارة والمدنية نتيجة بتر إحدى قدميو، وىذا لحرماف المج
( في الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف والتي تنص عمى: 33ُيخالؼ البند الثاني مف المادة )

)تكفؿ الدولة والمجتمع حماية األسرة وتقوية أواصرىا وحماية األفراد داخميا وحظر مختمؼ 
ساءة   المعاممة بيف أعضائيا وخصوصًا ضد المرأة والطفؿ(.أشكاؿ العنؼ وا 

 

 التوصيات:

( مف قانوف الجزاء بتشريع نص 186توصي الحممة بضرورة تعديؿ نص المادة ) -1
 واضح وصريح يجـر االغتصاب الزوجي بجميع أشكالو.

ُمطالبة الحكومة بإيجاد قانوف متكامؿ ومتخصص بحماية المرأة مف العنؼ األسري  -2
 في المنازؿ.

حث الحكومة عمى توفير مراكز إيواء لمنساء المعنفات دوف تمييز وقيود مرتبطة  -3
بالسف أو الحالة االجتماعية أو الجنسية و توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية 

 في تمؾ المراكز باإلضافة إلى برامج إعادة التأىيؿ.
العنؼ األسري بكؿ  ُمطالبة الحكومة بتوفير أقصى حماية ممكنة لمنساء ضحايا -4

 أشكالو ووضع تدابير وقائية وخدمات عاجمة لمنساء الناجيات مف العنؼ األسري.
تفعيؿ إدارة الشرطة المجتمعية بشكؿ أوسع وتوفير نساء شرطيات مؤىالت الستقباؿ  -5

 حاالت العنؼ األسري في مخافر الشرطة.
ات والمواثيؽ الدولية حث الحكومة عمى توفير التدريب الميني المتناسب مع االتفاقي -6

المتعمقة بالمرأة لرجاؿ الشرطة والمدعيف العاميف والقضاة وتزويدىـ بأحدث اآلليات 
والوسائؿ المعرفية الحديثة لمتحقيؽ والمعاقبة عمى أفعاؿ العنؼ األسري بجميع 

 أشكالو.
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تشجيع النساء ضحايا العنؼ المنزلي عمى إبالغ الشرطة بتعرضيف لعنؼ منزلي  -7
 وتوفير خط ساخف مخصص لحوادث العنؼ األسري.وجنسي، 

تفعيؿ المحاكـ األسرية بشكؿ أوسع ضمف قانوف محكمة األسرة لتتولى البت في  -8
، وبالوسائؿ التكنولوجية الحديثة  قضايا العنؼ األسري، وتزويدىا بالدعـ المادي الالـز

نيائيا بسرعة، وكذلؾ االستعانة بخبراء في العنؼ  لتسييؿ إجراءات التقاضي وا 
 األسري مف كافة التخصصات لدعـ عمؿ تمؾ المحاكـ.

دعـ جمعيات النفع العاـ والمبادرات التطوعية العاممة في مجاؿ حقوؽ المرأة لتقديـ  -9
 الدعـ المادي والمعنوي واإلرشاد االجتماعي لضحايا العنؼ األسري.

لمناىج في كافة ُمطالبة الحكومة بإدخاؿ مواد تعميمية إلى المقررات التربوية ضمف ا -10
المراحؿ التعميمية التي تشرح معنى العنؼ وأسبابو وكيفية التعامؿ معو، وتوجيو 
المرشديف االجتماعييف في المدارس بالحرص عمى التعامؿ مع حاالت العنؼ األسري 

 وتشجيع الطالبات عمى إخبارىـ بأي عنؼ يتعرضوف لو.
ـ لموقاية مف العنؼ األسري العمؿ عمى تبني استراتيجية إعالمية واضحة المعال -11

وتفعيؿ دور وزارة اإلعالـ لمقياـ بحمالت مكثفة لمتوعية باآلثار السمبية لمعنؼ األسري 
 وبخاصة فيما يتعمؽ بعنؼ األزواج والتصدي لثقافة العنؼ.

توعية العامميف في وسائؿ اإلعالـ المختمفة بمراعاة حقوؽ النساء مف ضحايا العنؼ  -12
ى خصوصياتيـ والعمؿ عمى إيجاد ميثاؽ شرؼ ميني ُيمّثؿ األسري والمحافظة عم

مرجعية يمتـز بيا جميع اإلعالمييف أثناء ممارسة عمميـ وبما يساىـ في االرتقاء 
 باإلعالـ وتمكينو مف أداء دوره المحوري في دعـ حقوؽ المرآة.

 توصي الحممة بإيجاد برامج تثقيفية مخصصة لممقبميف عمى الزواج حوؿ ميارات حؿ -13
المشاكؿ األسرية تساىـ في تعزيز ثقافة الحوار واحتراـ الرأي اآلخر داخؿ األسرة، 

 وتكوف إلزامية كالكشؼ الصحي قبؿ الزواج.
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حث الحكومة عمى تفعيؿ دور رجاؿ الديف في التصدي لظاىرة العنؼ األسري  -14
يضاح مخالفتيا لقيـ الشريعة اإلسالمية والعمؿ عمى تعزيز دورىـ في تيميش دو  ر وا 

 أي موروثات اجتماعية سمبية تروج لمعنؼ األسري أو تدعو لتقبمو.
تحث الحممة عمى ضرورة إيجاد نظاـ وطني متكامؿ، سيؿ الوصوؿ إليو الكترونيا،  -15

يقـو برصد مظاىر العنؼ األسري وتحميميا والتعامؿ معيا بصورة عممية وفؽ 
عاـ جميع المعمومات النظريات التربوية واالجتماعية، كما ُيقدـ لممجتمع بشكؿ 

المتعمقة بحاالت العنؼ األسري مف حيث عدد الشكاوي والتحقيقات والمرافعات 
عادة تأىيؿ وغيرىا مف  واإلدانات، وما يقدـ لمضحايا المعنفات مف تعويضات وا 

 المعمومات المتعمقة بيذا الجانب.
األسري توصي الحممة باعتماد يـو وطني مف كؿ عاـ لمتصدي والوقاية مف العنؼ  -16

 في الكويت.

 قانون الجنسية: -3

( مف المادة الثالثة في الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف عمى أف: )الرجؿ والمرأة 3ينص البند )
متساوياف في الكرامة اإلنسانية والحقوؽ والواجبات في ظؿ التمييز اإليجابي الذي أقرتو الشريعة 

والتشريعات والمواثيؽ النافذة لصالح المرأة، وتتعيد تبعا اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى 
لذلؾ كؿ دولة طرؼ باتخاذ كؿ التدابير الالزمة لتأميف تكافؤ الفرص والمساواة الفعمية بيف 
النساء والرجاؿ في التمتع بجميع الحقوؽ الواردة في ىذا الميثاؽ(، كما ينص الدستور الكويتي 

سواسية في الكرامة اإلنسانية، وىـ متساووف لدى القانوف في  ( عمى أف: )الناس29في المادة )
 الحقوؽ والواجبات العامة، ال تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أو األصؿ أو المغة أو الديف(.

ورغـ ىذه النصوص الصريحة إال أف ىناؾ قوانيف سّنيا الُمّشرع الكويتي، مّيزت بيف الرجؿ 
" فقد نص في المادة 1959لسنة  15"قانوف الجنسية رقـ  والمرأة عمى أساس الجنس، ومنيا

( عمى أنو يكوف كويتيا كؿ مف ولد في الكويت أو في الخارج ألب كويتي، مستبعدا المرأة 2)
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الكويتية مف منح جنسيتيا إلنبائيا أسوة بالرجؿ، وبالتالي أستند القانوف عمى حؽ الدـ مف جية 
( منو عمى حقيا 3ـ فمقيد بشروط، حيث نصت المادة )األب دوف أي قيد أو شرط، أما حؽ األ

في منح جنسيتيا البنيا إذا كاف مجيوؿ األب أو لـ يثبت نسبو ألبيو، باإلضافة إلى أف المنح 
 ىنا يخضع لسمطة تقديرية مف وزير الداخمية.

ف ( التي اشترطت البف المرأة الكويتية المتزوجة م5( مف المادة )2كذلؾ الحاؿ في الفقرة )
أجنبي أف ُيحافظ عمى اإلقامة حتى بموغو سف الرشد إذا كاف أبوه أجنبيا أسيرا، أو طمؽ أمو 

سنوات" وأيضا يعطي الحؽ لوزير  5طالؽ بائنا، أو توفي عنيا، وىنا يشترط مرور فترة زمنية "
 الداخمية بسمطتو التقديرية.

تو لزوجتو األجنبية دوف أف ( مف ذات القانوف أعطى الحؽ لمرجؿ بمنح جنسي8أيًضا المادة )
 يعطي ىذا الحؽ لممرأة الكويتية.

( الواردة 3( مف المادة )3ومما سبؽ نجد أف ىذا القانوف يتعارض في بعض مواده مع الفقرة )
في الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، كما أف المرأة الكويتية، المتزوجة مف أجنبي، محرومة مف 

وىذا ُينتج آثار بالغة حيث أف األبناء ال يستطيعوف الحصوؿ  حقيا في منح الجنسية ألبنائيا،
عمى الحؽ في ميراث والدتيـ في األمواؿ غير المنقولة )كالعقارات(، والسبب ىو عدـ السماح 

 لألجنبي بالتممؾ في الكويت.

ألؼ،  40إلى  20إف عدد الذيف يعانوف مف التمييز بقانوف الجنسية في الكويت وصؿ ما بيف 
اسة )وضع المواطنات المتزوجات مف غير مواطنيف بدوؿ مجمس التعاوف الخميجي( حسب در 

 ، لمركز المرأة لمبحوث والدراسات153أعدتيا الدكتورة العنود الشارخ، عضو حممة إلغاء المادة 
، وبدعـ مف المجمس األعمى لمتنمية والتخطيط في كمية العمـو اإلجتماعية في جامعة الكويت

 المتحدة اإلنمائي.وبرنامج األمـ 
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اعتمدت الدراسة في أرقاميا إلى إحصائية البيانات الُمقدمة مف وزارة العدؿ، حيث بمغ إجمالي 
حتى  1982عدد شيادات الزواج الصادرة لمواطنات متزوجات مف غير مواطنيف في الفترة مف 

الحالة االجتماعية شيادة، ومع تعديؿ ىذا الرقـ لحاالت الوفاة وتغيير  20417تحديدًا  2013
ووضع حد أدني لألسرة  1982وحاالت الزواج خارج دولة الكويت وحاالت الزواج قبؿ عاـ 

)في حاؿ وضع األـ الواحدة ما بيف طفؿ أو طفميف( نصؿ إلى الرقـ المذكور والذي ُيمثؿ مؤشر 
 خطير جدا عمى حجـ ما تعانيو المرأة الكويتية في ظؿ قانوف الجنسية.

وما زالت ُتطالب صناع القرار، بأف يتـ  مالت متعددة في المجتمع المدني الكويتيحلقد طالبت 
اعادة النظر في قانوف الجنسية وتعديمو؛ ضمانا لتحقيؽ مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة فيما 
 يتعمؽ بالحصوؿ عمى الجنسية وتمكيف المرأة الكويتية مف منح أبنائيا وزوجيا األجنبي جنسيتيا.

 أكدوا والذيف الديف رجاؿ مع الجمسات مف العديد تنفيذ عمى حمالت المجتمع المدني ممتع كما
ؾ مع ذل في تتعارض وال ألبنائيا، جنسيتيا األـ تمنح أف اإلسالـ في شرعي مانع يوجد ال أنو

قوامة الزوج الذي يحمؿ جنسية بمد آخر، كما أف القضية اعتبارية مدنية، وتدبيرية، خاضعة 
وعمى ضوء ذلؾ يمكف األخذ بمبدأ األرض في منح الجنسية أو مبدأ  ،ومصمحة البالدلظروؼ 

 الدـ.

إف اإلصرار عمى استمرار ُمعاناة المرأة الكويتية وأبنائيا، إلى حيف وقوع الطالؽ أو وفاة الزوج، 
ُيعد سموكا غير إنساني، كما انو ينطوي عمى قدر كبير مف التعسؼ، وييدـ تكويف األسرة، 

 نجد أف البعض قد تمجأ إلى الطالؽ مضطرة؛ حتى يحصؿ أبناؤىا عمى الجنسية. حيث

 التوصيات:

مطالبة الحكومة بتعديؿ قانوف الجنسية الكويتي بحيث يمنح المرأة حقيا في المواطنة  -1
 الكاممة ويسمح بتمكيف المرأة الكويتية مف منح أبناءىا جنستيا دوف قيد أو شرط.
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رأة الكويتية حؽ منح زوجيا األجنبي جنسيتيا أسوة بالرجؿ مطالبة الحكومة بمنح الم -2
الذي يقـو بتجنيس زوجتو األجنبية، وبنفس المدة الزمنية، مع تسريع المعاممة في حاؿ 

 وجود دليؿ عمى المساىمة االجتماعية واالقتصادية لمزوج في الدولة.
حقوؽ ألزواج حث الحكومة عمى البدء بالتدّرج باتخاذ خطوات سريعة في إعطاء ال -3

وأبناء الكويتية حتى يتـ تمكيف المرأة الكويتية مف منح جنسيتيا ألبنائيا وزوجيا، 
 وتتمثؿ أبرز تمؾ الحقوؽ في:

منح أبناء المواطنات المتزوجات مف غير مواطنيف الحؽ في التممؾ والميراث  -
والتمتع بجميع الحقوؽ المدنية والحؽ في التعميـ الجامعي والحصوؿ عمى 

 االلتحاؽ بالبعثات الدراسية.فرص 
 حؽ منح اإلقامة الدائمة لمزوج غير المواطف. -
الحد مف متطمبات اإلقامة المتعمقة بمنح الجنسية بالنسبة ألبناء المواطنات  -

 المتزوجات مف غير مواطنيف.
توظيؼ أبناء الكويتيات، كما يتـ توظيؼ الكويتييف، مف خالؿ ديواف الخدمة  -

 مف خبراتيـ العممية والعممية.المدنية، واالستفادة 
مساواة رواتب أبناء الكويتيات برواتب المواطنيف عمال بمبدأ مكافأة الراتب  -

 لمجيد المبذوؿ وليس لجنسية العامؿ.
تبني برنامج اندماج متكامؿ لجميع األزواج غير المواطنيف حتى يكونوا عمى عمـ  -4

 لزواج، والجنسية الالحقة لو.بالمتضمنات القانونية واالجتماعية والثقافية لذلؾ ا
االستعانة بالمرجعيات الدينية لبياف مدى مخالفة ىذه التشريعات لروح االسالـ مما  -5

يكوف لو أثر ضار عمى المجتمع بسبب تغريب أبناء المواطنات في دوؿ تكوف لدييـ 
 روح االنتماء بيا بكؿ معاني الكممة..
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ير مواطنيف مف الناحية االجتماعية، تغيير طريقة النظر لممواطنات المتزوجات مف غ -6
والتمييز ضد األزواج غير المواطنيف، مما يتطمب إعادة النظر لمتقاليد الحاكمة 

عادة التأكيد عمى أىمية تعدد الثقافات في المجتمع الواحد.  لمعالقات في الكويت، وا 
مساواة المواطنات المتزوجات مف غير مواطنيف، ومنحيف ذات الحقوؽ الممنوحة  -7

لممواطنيف المتزوجيف بغير مواطنات، بالنسبة المتيازات السكف، خاصة فيما يتعمؽ 
بالقروض واألراضي حيث أف تاميف السكف ضرورة أساسية لممرأة، لحفظ كرامتيا 

 االنسانية.
تعزيز الدور الياـ لوسائؿ اإلعالـ في نشر الوعي حوؿ ُمعاناة المواطنات المتزوجات  -8

ستفادة القصوى مف اإلعالـ لكسب التعاطؼ حوؿ ىذه بغير مواطنيف، ويجب اال
 القضية.

إجراء المزيد مف الدراسات واإلحصائيات الدقيقة عف زواج المواطنات بغير المواطنيف  -9
 في الكويت.

إجراء أبحاث اجتماعية عف التأثير السمبي ليذه القوانيف عمى المرأة المواطنة المتزوجة  -10
 مف غير مواطف وعمى أبنائيا.

تقديـ الدعـ إلى الجمعيات والجماعات التي تعمؿ عمى نشر الوعي بخصوص وضع  -11
نشاء مكاتب توجييية تضـ محاميف  المواطنات المتزوجات مف غير مواطنيف، وا 
وأطباء نفسييف وموظفي خدمات اجتماعية..الخ، بيدؼ تقديـ المشورة والتوجيو إلى 

يف في حالة االنفصاؿ والطالؽ المقبالت عمى الزواج أو المتزوجات مف غير مواطن
 أو الوفاة الخ.

االستفادة مف التجارب الدولية في ىذا المجاؿ، السيما التعديالت التي تـ إجرائيا عمى  -12
الذي ينص عمى أف )المواطف  2004لسنة 154قانوف الجنسية المصرية رقـ 

نسية المصري ىو مف ولد ألـ أو أب مصرييف( لتطبيؽ نفس التعديؿ عمى قوانيف الج
 في الكويت.
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توصي الحممة بضرورة موائمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية ذات الصمة  -13
 والتي مف أىميا اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التميز ضد المرأة.

 الوالية عمى أبنائها: -4

ال تتمتع المرأة في الكويت بحؽ الوالية والوصاية والقوامة عمى أبنائيا حيث أف قانوف األحواؿ 
بأف الوالية عمى النفس  -( أ209أكد في المادة ) 1984لسنة  51الشخصية الكويتي رقـ 

 -لألب، ثـ لمجد العاصب ثـ لمعاصب بنفسو حسب ترتيب اإلرث، بشرط أف يكوف محرما. ب
فإف لـ يوجد مستحؽ  -ستحقيف لموالية، واستوائيـ، تختار المحكمة أصمحيـ. جعند تعدد الم

 عينت المحكمة الصالح مف غيرىـ. 

 ، والتي نصت عمى:1980لسنة  67( مف القانوف المدني الكويتي رقـ 110كما أف المادة )

والية ماؿ الصغير ألبيو، ثـ لموصي المختار مف األب، ثـ لمجد ألب، ثـ لموصي  -1
 .112تعينو المحكمة، وذلؾ مع مراعاة ما تقضي بو المادة  الذي

 وال يجوز لألب أو الجد أف يتنحى عف الوالية بغير عذر مقبوؿ. -2

و مف خالؿ ،وبالتالي ال تتمتع المرأة بحؽ الوالية عمى أبنائيا إال بحكـ صادر مف المحكمة 
ة عمى أبنائيا بعد أف أعطت ذلؾ نجد أف ىذه المواد كرست عدـ أىمية المرأة وحقيا في الوصاي

األب، ومف بعده ذكور العائمة، حؽ الوالية عمى أوالده، ولـ يعِط ىذا الحؽ لألـ وبقي دورىا 
محصورًا في الخدمة فقط حتى لو كانت ىي وحدىا المتكفمة برعايتيـ وتنشئتيـ، وىذا تناقض 

دما تنيار الرابطة كبير بيف دور األـ تحت مظمة الزوج وبيف دورىا كأـ مسموبة الحؽ عن
 الزوجية تحت وطأة تقاليد وأعراؼ سائدة ال تولد غير الظمـ واالستبداد بحقوؽ المرأة.

كما أف ىناؾ العديد مف الموائح الداخمية ال تعطي لممرأة حؽ الوالية عمى أبنائيا في تدبر  
طمب الزوج شؤونيـ العامة وال تستطيع التوقيع عمى أي معاممة أو مراجعة ألطفاليا، حيث ي
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لمتوقيع فقط وبالتالي البد مف مراجعة كافة الموائح الداخمية، وبما يساىـ في إنياء كافة أشكاؿ 
 التمييز ضد المرأة و مساواتيا بالرجؿ.

مف المادة الثالثة في الميثاؽ العربي  3اف حرماف المرأة مف الوالية عمى أبنائيا مخالؼ البند  
المرأة متساوياف في الكرامة اإلنسانية والحقوؽ والواجبات في لحقوؽ اإلنساف عمى اف )الرجؿ و 

ظؿ التمييز اإليجابي الذي أقرتو الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى والتشريعات 
والمواثيؽ النافذة لصالح المرأة وتتعيد تبعا لذلؾ كؿ دولة طرؼ باتخاذ كؿ التدابير الالزمة 

اة الفعمية بيف النساء والرجاؿ في التمتع بجميع الحقوؽ الواردة في لتأميف تكافؤ الفرص والمساو 
 ىذا الميثاؽ(.

 التوصيات: 

 51( مف قانوف األحواؿ الشخصية الكويتي رقـ 209مطالبة الحكومة بتعديؿ المادة ) -1
لسنة  67( مف القانوف المدني الكويتي رقـ 110وكذلؾ تعديؿ المادة ) 1984لسنة 
مف حقيا في الوالية عمى أبنائيا ومنحيا حقوؽ مساوية لحقوؽ لتمكيف المرأة  1980

 األب عمى األبناء.
 تعديؿ الموائح الداخمية لمنح المرأة حؽ تدبر شؤوف أبناءىا بما يتفؽ مع مصالحيـ. -2

 الحياة السياسية والعامة:  -5

إضافة إلى  تعد التجربة السياسية لمنساء في الكويت تجربة رائدة عمى مستوى المنطقة العربية،
مسيرتيا الطويمة في المطالبة بالتعديالت القانونية والدستورية، دوف كمؿ أو ممؿ، إيمانًا منيا 

 بحقيا في تمثيؿ شريحة واسعة وميمة مف المجتمع.

وقد خاضت المرأة الكويتية الكثير مف المحاوالت لتناؿ حقيا في المشاركة السياسية إلى أف تـ 
عندما تـ إقرار ذلؾ الحؽ في مجمس األمة في جمسة تاريخية انتيت ، 2005ليا ذلؾ في العاـ 
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عضوا عمى تعديؿ المادة األولى مف قانوف االنتخاب بما يسمح لممرأة بممارسة  35بموافقة 
 حقيا في الترشح واالنتخاب.

وعمى الرغـ مف مرور عقد مف دخوؿ المرأة الكويتية معترؾ الحياة السياسية ودخوليا في 
ات، لـ تتمكف كثير مف المرشحات الكويتيات مف الحصوؿ عمى نسبة كافية مف االنتخاب

األصوات تؤىميا لمحصوؿ عمى التمثيؿ المناسب ليا في البرلماف، إذ أنيا حصدت خالؿ 
مقعدا واحدا وىي السيدة "صفاء عبدالرحمف  ،ـ2016االنتخابات األخيرة التي جرت في نوفمبر

اري ليس بأحسف حاؿ مف مشاركتيا بالتمثيؿ البرلماني، حيث ليس الياشـ"، كما أف تشكيميا الوز 
ىناؾ مقعد نسائي فييما إال لوزيرة الشؤوف االجتماعية والعمؿ ووزير دولة لمشئوف االقتصادية 

 السيدة ىند الصبيح.

المناصب القيادية العميا  كما اف تمثيميا في أما بالنسبة لمتمثيؿ الدبموماسي فتكاد تكوف منعدمة
إف ىذه األمور تجعمنا ندؽ ناقوس الخطر مف  ،الزاؿ دوف المستوى المطموب مجالس اإلداراتو 

 تدني نسبة مشاركة المرأة في البرلماف والحكومة والوظائؼ والقيادية.

باإلضافة إلى ذلؾ وفيما يتعمؽ بحؽ المرأة في شغؿ وظائؼ النيابة العامة والقضاء، فقد تـ في 
لشغؿ وظيفة نائب عاـ في النيابة العامة، ومف ثـ أغمؽ باب  امرأة 22قبوؿ  2014عاـ 

دخوليا مؤقتا، حيث أف المجمس األعمى لمقضاء يرى بأف ىذا اإليقاؼ ىو مؤقت "لتقييـ عمؿ 
المرأة خالؿ عاـ والتأكد مف قدرتيا عمى تولي منصب وكيمة نيابة"، وىذا ما ُيشّكؿ تمييز ضد 

المرأة وحدىا دوف الرجاؿ ولو كاف مؤقتا، باإلضافة إلى ذلؾ  المرأة؛ الف تقييـ األداء تخضع لو
 فأف المرأة لـ تتبوأ منصب قاضي حتى تاريخ كتابة ىذا التقرير.

السابؽ السيد  ومع ذلؾ ىناؾ أمؿ، حيث أف تصريحات وزير األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية
ية الثقافية االجتماعية يعقوب الصانع في افتتاح مؤتمر "المرأة والقضاء" الذي أقامتو الجمع

ـ الذي أكد أف تولي المرأة أمر القضاء "أمر تـ حسمو" والمسألة في 2016النسائية في مارس 
طور البمورة "بعد أف فتحت فتوى وزارة األوقاؼ المجاؿ أماميا لممشاركة بالسمطة القضائية، 
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وىذا مؤشر  ىذه الفتوى"والسيما أف مجمس القضاء لـ يكف يوافؽ عمى مشاركة المرأة أال بوجود 
 جيد عمى اف ىناؾ توجو لدي الدولة بيذا المجاؿ. 

إننا في الحممة نعتقد أف ىناؾ الكثير مف التحديات التي تقؼ عائؽ أماـ مشاركة المرأة في 
 الحياة السياسية والعامة لعؿ مف أبرزىا:

 ي التوفيؽ بيف غياب السياسات واآلليات والمؤسسات المساندة لممرأة، والتي تساعدىا ف
 األعباء األسرية والوظيفية خارج المنزؿ إضافة لنشاطيا العاـ.

  غياب الوعي بالحقوؽ المدنية مف قبؿ كثير مف شرائح النساء، يمعب دورا كبيرا في
 ضعؼ واقع المشاركة السياسية لممرأة الكويتية.

 ي الذي يرى في انعداـ المساواة بيف المرأة والرجؿ بسبب الموروث االجتماعي والثقاف
 المرأة كائف ال يصمح لمعمؿ السياسي.

 .تراجع أدوار الجمعيات النسائية في دعـ وصوؿ المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار 
  التنشئة االجتماعية لمرجاؿ والنساء معا والموروث الثقافي الذي ما يزاؿ يضع المرأة في

 درجة أدنى مف الرجؿ.
 مجيف االنتخابية نتيجة عدـ وجود التأىيؿ قمة كفاءة بعض المترشحات وضعؼ برا

 المناسب. 
  ارتفاع التكمفة االقتصادية لمحممة االنتخابية، وغياب مؤسسات داعمة لممرأة المرشح 
 .النظاـ االنتخابي الحالي ال يساعد المرأة بإعطائيا فرص الوصوؿ لمجمس األمة 
  بمرتبة أدنى مف الرجؿ.تكريس النظرة السمبية لممرأة في المناىج الدراسية ووضعيا 
 .غياب دور المرأة في صياغة الكثير مف القوانيف والتشريعات الوطنية 

اف ضعؼ مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة لو اثأر سمبية عمى تنمية المجتمع، كما 
( مف المادة الثالثة في الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف التي تنص عمى 3أنو يخالؼ البند )

لرجؿ والمرأة متساوياف في الكرامة اإلنسانية والحقوؽ والواجبات في ظؿ التمييز اإليجابي )ا
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الذي أقرتو الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى والتشريعات والمواثيؽ النافذة لصالح 
المرأة وتتعيد تبعا لذلؾ كؿ دولة طرؼ باتخاذ كؿ التدابير الالزمة لتأميف تكافؤ الفرص 

 .المساواة الفعمية بيف النساء والرجاؿ في التمتع بجميع الحقوؽ الواردة في ىذا الميثاؽ(و 

 التوصيات: 

العمؿ عمى إنشاء استراتيجية وطنية حوؿ المشاركة السياسية لممرأة الكويتية وكيفية  -1
 دعميا في الوصوؿ إلى مواقع اتخاذ القرار. 

واالجتماعية أماـ حصوؿ المرأة عمى نصيبيا العمؿ عمى إزالة كافة العوائؽ التشريعية  -2
العادؿ في مراكز صنع القرار في شتي المجاالت، وضماف شغؿ مختمؼ الوظائؼ 

 العامة وفقا لمعيار الكفاءة دوف تمييز.
ليو مؤقتة لصالح المرأة آ)الكوتا( ك الحصحصة مطالبة الحكومة الدفع ببدء تطبيؽ -3

المساواة الفعمية بيف المرأة والرجؿ، وإلعطاء بيدؼ التعجيؿ بخمؽ بيئة تييئ لواقع 
ثبات حقيا كعنصر قادر عمى أحداث التغيير  المرأة الفرصة لمتعبير عف نفسيا، وا 
اإليجابي في المجتمع ولضماف وجود تمثيؿ عادؿ ليا في المناصب القيادية وفي 

مفة عماًل الوظائؼ العميا وعضوية الجمعيات العامة ومجالس اإلدارات والييئات المخت
 بمبدأ تكافؤ الفرص.

تييئة الرأي العاـ بشكؿ أكثر فاعمية لقبوؿ فكرة تمكيف المرأة ووجودىا في مواقع  -4
صناعة القرار عمى المستوى الحكومي مف خالؿ تكثيؼ الحمالت اإلعالمية لتغيير 

 نظرة المجتمع نحو المرأة في المنصب القيادي.
ت التي خمفتيا المناىج التقميدية بالنسبة لممرأة عف تعديؿ المناىج الدراسية إلزالة العقبا -5

طريؽ عرض نماذج لمقيادات النسائية عمى المستوى المحمي واإلسالمي والعالمي 
 واالبتعاد عف الصورة النمطية السائدة لممرأة.
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تكثيؼ برامج التوعية بالحقوؽ السياسية لممرأة وعمؿ دورات تدريبية وبشكؿ منتظـ  -6
ة بنفسيا و لتوعيتيا بحقوقيا السياسية األساسية المنصوص عمييا في لتعزيز ثقة المرأ

القوانيف الوطنية واالتفاقيات والمواثيؽ الدولية وكيفية ممارسة ىذه الحقوؽ في جميع 
 المياديف.

دعـ جمعيات النفع العاـ والمبادرات المجتمعية التي تساىـ في تنمية قدرات المرأة في  -7
 تخابية وميارات العمؿ السياسي وغيرىا.مجاؿ قيادة الحمالت االن

مطالبة الحكومة بالعمؿ عمى إقامة نظاـ معمومات شامؿ عف المرأة بالتعاوف ما بيف  -8
اإلدارة المركزية لإلحصاءوالجيات الحكومية ذات الصمة ويتضمف كافة التشريعات 

البيانات  المتعمقة بالمرآة وفقا ألخر التعديالت التي تـ إدخاليا عمييا، وكذلؾ كافة
والمعمومات الخاصة بوضع المرأة في مختمؼ المجاالت، مع مراعاة دقتيا وحداثتيا، 

 عمى أف تكوف ىذه المعمومات متاحة لمكؿ لالطالع عمييا.
تشجيع جمعيات النفع العاـ واالتحادات والنقابات عمى مساندة تمثيؿ المرأة في كافة  -9

 جدارة.مواقع صنع القرار وفقا لمعايير التكافؤ وال
حوؿ النساء  1325توصي الحممة الحكومة بإعداد خطة عمؿ وطنية لتنفيذ القرار  -10

واألمف والسالـ بمساعدة المؤسسات المحمية والدولية والجيات ذات العالقة، وتنفيذ 
 حمالت التوعية والتعريؼ بأىمية دور المرأة في إحالؿ السالـ.

لدراسات والبحوث الميدانية المتخصصة توفير اإلمكانيات المادية والبشرية لمقياـ با -11
لحصر القوانيف والموائح التي فييا تمييز ضد المرأة بدءًا مف الجامعة ونسب القبوؿ 

 وانتياء بحصوليا عمى المناصب القيادية.
حث الحكومة عمى مراجعة النظاـ االنتخابي المعموؿ بو والصوت الواحد لمفرد الواحد  -12

 في دعـ مشاركة المرأة. والبحث عف نظـ انتخابية تساىـ
حث الحكومة عمى مواصمة تشجيع تمثيؿ المرأة في المناصب الوزارية والقضاء، وزيادة  -13

 مستوى تمثيميا في البعثات الدبموماسية في الخارج.
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