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  السيد الرئيس

يطيب لنا في ھذا المقام أن نقدم للجنتكم الموقرة عرضا مفص� لتقرير دولة الكويت الخاص 

باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة , مؤكدين سعي دولة الكويت 

  قيمة ا7نسان وحقوقه عامة.  الحثيث والدائم على الرقي بكل ما من شأنه رفع

  السيد الرئيس



 

إن حقوق المرأة واحترام إنسانيتھا جزء 8 يتجزأ من مكونات واھتمام دولة الكويت با7نسان, 

وفي المقابل فإنھا ترفض و8 تقبل أي انتقاص أو انتھاك يمس حقوقھا استنادا إلى ديننا 

الدستور موجھة الخطاب إلى الفرد على ا7س�مي الحنيف وتكريمه لھا , لذلك جاءت نصوص 

  ا7ط�ق.

من دستور دولة الكويت على أن العدل والحرية والمساواة دعامات أساسية  7وقد نصت المادة 

منه وأقتبس " الناس سواسية في الكرامة ا7نسانية  29من دعامات المجتمع , كما نصت المادة 

العامة , و8 تمييز في ذلك بسبب الجنس أو وھم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات 

ومن خ�ل ذلك تتحقق النظرة الشمولية للمجتمع  .اDصل أو اللغة أو الدين "  نھاية ا8قتباس

  بعدم التمييز بين الرجل والمرأة .

كما نؤكد على أن المرأة في دولة الكويت تتمتع بالشخصية القانونية منذ مي�دھا, حيث سنت 

تكرس حقوقھا وتمنع المساس بھا مما يجعل القانون خير حافظا ومدافعا عنھا بعد  القوانين التي

  .F سبحانه وتعالى

  

  السيد الرئيس 

عندما صادقت دولة الكويت على ا8تفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

تكما8 لكل ما قامت به المرأة, كانت منسجمة مع مبادئھا ومتطلباتھا الحضارية , كما أنه ُيعد اس

من جھود كبيرة في سبيل الحفاظ على كرامة وحقوق المرأة, وبذلك سعت إلى إعمال وتفعيل 

  بنود ا8تفاقية والتي أصبحت جزء من قوانينھا الوطنية.

  السيد الرئيس



 

إن ما نقدمه اليوم ما ھو إ8 إضافة  لتقارير دولة الكويت السابقة وبيان للمستجدات التي طرأت 

بشأن واقع حقوق المرأة في دولة الكويت , و8 شك أن التطورات كثيرة واHمال كبيرة في 

تحقيق اDفضل دائما مؤكدين أنھا ليست نھاية المطاف , فاتحين الباب 8ستيعاب كل ما ھو 

  جديد ومكمل لحقوق المرأة .

أة وذلك على ويسرنا أن نستعرض أبرز انجازات دولة الكويت في كل ما يتعلق بحقوق المر

  النحو اHتي :

وذلك عندما نالت حقھا  2005لقد استكملت المرأة الكويتية حقوقھا السياسية كافة منذ عام 

بالمشاركة في ا8نتخابات النيابية سواء ناخبة أم مرشحة وبمنتھي الحرية , إلى أن حققت نجاحا 

اDمة , ليشاركن في وذلك بوصول أربعة مرشحات إلى مجلس  2009طيبا في انتخابات عام 

  القضايا العامة على وجه العموم وقضايا المرأة على وجه الخصوص .

أما في شأن حرية المرأة في التنقل فقد كفلھا الدستور. وجاء حكم المحكمة الدستورية في عام 

المتعلق بضرورة  1962لسنة  11من القانون رقم  15ليقضي بعدم دستورية المادة  2009

لى إذن زوجھا 8ستصدار جواز السفر. وبموجب ھذا الحكم، يصبح من حق حصول الزوجة ع

  المرأة الحصول على جواز سفر دون أذن من أحد.

لسنة  2أما في مجال الحق في الرعاية السكنية فقد أصدر مجلس اDمة مؤخرا القانون رقم  -

حيث منح بمقتضاه المرأة بجميع فئاتھا  1993لسنة  47, والذي عدل القانون رقم  2011

 عزباء ) الحق في الرعاية السكنية. –مطلقة  –أرملة  –(متزوجة 

وانين الخدمة المدنية أية تفرقة بين الرجل والمرأة , أما في مجال الوظائف العامة فلم تتضمن ق -

فھناك مساواة كاملة في المرتبات والبد8ت والمكافآت المادية والعينية , بل أن ھناك مزايا 

تنفرد فيھا المرأة خاصة بطبيعتھا كإجازات اDمومة والوضع وغيرھا , وقد عزز ذلك كله 



 

الخاص بحقوق اDفراد ذوي ا7عاقة , والقانون  8/2011العديد من القوانين مثل القانون رقم 

 بشأن قانون المساعدات العامة . 12/2011رقم 

ساوى في اDجر بين الرجل والمرأة إذا كانت  6/2010كذلك نجد أن قانون العمل اDھلي رقم 

 تؤدي العمل نفسه .

  السيد الرئيس 

ا يؤكد حرص دولة الكويت على إن ما تم عرضه وما سبقه من التقارير الخاصة بالمرأة إنم

ضمان حقوقھا ورعايتھا وصونھا والتوسع فيھا في ضوء احتياجاتھا ا7نسانية, وھذا ما جعل 

قضية تمكين المرأة أحد اDھداف الرئيسة للخطة التنموية لدولة الكويت التي أقرت بموجب 

  . 9/2010القانون رقم 

م الموقرة بجزيل الشكر وا8متنان على حرصكم وفي الختام 8 يسعنا إ8 أن نتقدم لكم وللجنتك

الدائم ومتابعتكم الھادفة والموجھة لكل ما يمس حقوق ا7نسان وكرامته والبحث عن أفضل 

السبل لتأصيلھا وتحقيقھا على أرض الواقع , آملين دوام التوفيق لكم في عملكم ا7نساني 

  الكبير.

 والس;م عليكم ورحمة هللا وبركاته


