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تعزيز حقوق �ملر�أة ومتكينها قانونيًا
م�شروع ) ورقتي ( دولة �لكويت

نـبـذة عـن الـمـ�سـروع

يهدف م�شروع ) ورقتي ( لتعزيز �جلهود �لقائمة يف دولة �لكويت لتمكني �ملر�أة قانونيًا 
وذلك بتعريفها بكافة حقوقها �ملن�شو�ص عليها يف د�شتور وت�شريعات دولة �لكويت ووفقًا 

لتعهد�تها �لدولية.

ياأتي م�شروع ) ورقتي ( مكماًل جلهود مكتب برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لكويت 
لتمكني �ملر�أة يف كافة �ملجالت �لتنموية.

يتبنى �مل�شروع نهجًا �شاماًل يجمع ما بني جتميع �ملادة �لقانونية ومر�جعتها وتنقيحها 
ومن ثم توفريها للمر�أة و�ملجتمع كافة، بالإ�شافة �إىل رفع �لقدر�ت وتدريب �ملخت�شني 

و�جلهات ذ�ت �ل�شلة.

مت تنفيذ �مل�شروع يف �شت دول عربية وقد كان �لنجاح �لذي حققه �مل�شروع يف تلك �لدول 
حافزً� لتنفيذه يف دولة �لكويت، و�شتقوم دولة �لكويت بتنفيذه كاأول دولة على م�شتوى دول 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي.



الـــ�ســـركـــاء

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بدولة الكويت

ي�شرف برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لكويت على تنفيذ �مل�شروع ل�شمان �أن 
�لنتائج و�لنوعية متو�فقة مع متطلبات ومعايري برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي وخطة 
عمل �لربنامج �لوطني 2010 - 2014 و��شرت�تيجية �إدماج �لنوع �لإجتماعي وخطتها 

�لتنفيذية.

اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية

ل�شمان �ل�شمة �ملحلية للم�شروع وكاإ�شرت�تيجية ��شتد�مة على �ملدى �لبعيد، مت �ختيار 
�جلمعية �لثقافية �لإجتماعية �لن�شائية، ك�شريك حملي وهي تتمتع بتاريخ طويل ومعرتف 

به يف جمالت �ملطالبة بحقوق �ملر�أة �لكويتية و�مل�شاو�ة �لنوعية، كما لها بر�مج ناجحة 
مت تنفيذها مع �شركاء عديدين يف هذ� �ملجال.

يتم  تنفيذ م�شروع ) ورقتي ( بالتعاون مع �لأمانة �لعامة للمجل�ص �لأعلى للتخطيط 
و�لتنمية.
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ٔاماكن ؤاشكال العنف،،،

�ص1(  ما هي �لأماكن �لتي من �ملت�شور �أن تتعر�ص فيها �ملر�أة لأي 
�شكل من �أ�شكال �لعنف؟

ج1(  قد تتعر�ص �ملر�أة للعنف يف �أماكن خمتلفة، �بتد�ء من بيئتها �ل�شغرية 
)�ملنزل( على يد �أحد �أفر�د �أ�شرتها، مرور� بالأماكن �لعامة �لتي قد تخرج لها 
)�ملجمعات �لتجارية، �لنو�دي �ل�شحية، �لطرق و�ل�شو�رع، �جلمعيات، �ملطاعم 

و�ملقاهي ... �إلخ( من �أحد �لغرباء، وكذلك مكان عملها من مديرها �أو �أحد 
زمالئها، و�أي�شا �أماكن �لحتجاز )كمر�كز �ل�شرطة، و�ل�شجن( على يد رجال 

�لأمن �أو موظفات �شجن �لن�شاء، و�نتهاًء باملجتمع وموؤ�ش�شاته كافة.

�ص2(  ما هي �أ�شكال �لعنف �لتي قد تتعر�ص لها �ملر�أة؟
ج2(  للعنف �شور و�أ�شكال متنوعة، فلي�ص من �ل�شرورة �أن تتعر�ص �ملر�أة 

لل�شرب مثال حتى يتحقق �لعنف،
فالعنف قد يكون ج�شديًا نعم، ومثاله �ل�شرب، �أو �حلرق �أو �أي �شكل من �أ�شكال 

�لإيذ�ء �لبدين، �أو قد يكون لفظيا، ومثاله هنا �ل�شب �أو �ل�شتم �أو �أي حو�ر 
حتقريي �آخر.
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جـ. كذلك قد يكون �لعنف جن�شيًا، وهو �أي فعل جن�شي قد تتعر�ص له �ملر�أة 
بغري رغبتها، �بتد�ًء بالإ�شار�ت �خلاد�شة للحياء �لتي قد تتعر�ص لها مرورً� 

بالكلمات و�مل�شطلحات �جلن�شية و�نتهاء بهتك �لعر�ص  �أو �لإغت�شاب مبا فيه 
�لأغت�شاب �لزوجي ومو�قعة �ملحارم.

د. �إ�شافة ملا �شبق، فقد يكون �لعنف �لو�قع على �ملر�أة )معنويًا( �أي لي�ص 
بال�شرورة �أن يكون ماديًا حتى ي�شنف كو�قعة عنف �شدها. ومثاله �أي فعل 

حتقريي لها ب�شفتها �مر�أة، كالتمييز يف �ملعاملة بينها وبني �أ�شقائها �لذكور يف 
�ملعاملة مثاًل.

هـ. �أي�شًا قد يكون �لعنف ماديًا ولكن ب�شورة قد تختلف عن �لإيذ�ء �لبدين، 
وذلك كحرمانها من �لتعليم �أو �لعالج �أو �مل�شروف.
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العنف المنزلي،،،

�ص3(  هل هناك قانون لتجرمي �لعنف �لأ�شري يف �لكويت؟
ج3(  ل، لي�ص يف �لت�شريعات �لكويتية قانون خمت�ص مب�شائل �لعنف د�خل نطاق 

�لأ�شرة، �إل �أنه من �ملمكن �ل�شتعانة و�للجوء لبع�ص مو�د قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية 
وقانون �جلز�ء يف حال وقوع جرمية عنف د�خل �ملنزل، وتبقى هذه �ملو�د قا�شرة 

عن تغطية كافة �أ�شكال �لعنف �ملنزيل �أو �لعنف �لأ�شري.
فحني تتعر�ص لل�شرب على يد �أحد �أفر�د �أ�شرتها ميكنها �للجوء �إىل ن�شو�ص 

قانون �جلز�ء �لتالية �لتي جترم هذ� �لفعل بح�شب درجته:

�ملادة  160 
من قانون �جلز�ء �لكويتي: كل من �شرب �شخ�شا �أو جرحه �أو �أحلق بج�شمه �أذى 

�أو �أخل بحرمة �جل�شم، وكان ذلك على نحو حم�شو�ص، يعاقب باحلب�ص مدة ل 
تتجاوز �شنتني وبغر�مة ل تتجاوز �ألفي دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.

�ملادة  161 
من ذ�ت �لقانون: كل من �أحدث بغريه �أذى بالغًا، برميه باأي نوع من �أنو�ع 

�لقذ�ئف، �أو ب�شربه ب�شكني �أو �أية �آلة خطرة �أخرى، �أو بقذفه ب�شائل كاو �أو 
بو�شعه هذ� �ل�شائل �أو �أية مادة متفجرة يف �أي مكان بق�شد �إيذ�ئه، �أو مبناولته 

مادة خمدرة، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز ع�شر �شنو�ت، ويجوز �أن ت�شاف �إليه 
غر�مة ل تتجاوز ع�شرة �آلف دينار.
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و�ملادة 162 من �لقانون �شابق �لذكر: كل من �أحدث بغريه �أذى �أف�شى �إىل 
�إ�شابته بعاهة م�شتدمية يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز ع�شر �شنو�ت، ويجوز 

 �أن ت�شاف �إليه غر�مة ل تتجاوز ع�شرة �آلف دينار.
ويعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز خم�شة �شنو�ت وبغر�مة ل تتجاوز خم�شة 

�آلف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، �إذ� �أف�شت �أفعال �لعتد�ء �إىل �إ�شابة 
�ملجني عليه باآلم بدنية �شديدة �أو �إىل جعله عاجز� عن ��شتعمال ع�شو �أو 
�أكرث من �أع�شاء ج�شمه ب�شورة طبيعية خالل مدة تزيد على ثالثني يومًا، 

دون �أن تف�شي �إىل �إ�شابته بعاهة م�شتدمية.

�ملادة 163 
من قانون �جلز�ء �لكويتي: كل من �رتكب فعل تعد خفيف، ل يبلغ يف ج�شامته 

مبلغ �لأفعال �ملن�شو�ص عليها يف �ملو�د �ل�شابقة، يعاقب باحلب�ص مدة ل 
تتجاوز ثالثة �أ�شهر وبغر�مة ل تتجاوز ثالثمائة دينار �أو باإحدى هاتني 

�لعقوبتني.
�أما يف حال �حتجازها يف �ملنزل على يد �أحد �أفر�د �أ�شرتها، �أو نقلها ق�شر� 

�إىل مكان �آخر مع �لتحفظ عليها فيه »�ختطافها«، فاإن ن�شو�ص قانون 
�جلز�ء تكفل لها حق �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة �شد �جلناة 

مبوجب �لن�شو�ص �لتالية:
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تن�ص �ملادة 178 من قانون �جلز�ء �لكويتي على: كل من خطف �شخ�شا بغري 
ر�شاه وذلك بحمله على �لنتقال من �ملكان �لذي يقيم فيه عادة �إىل مكان 

�آخر بحجزه فيه يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن ثالث �شنو�ت ول جتاوز ع�شر 
�شنو�ت، فاإذ� كان �خلطف بالقوة �أو �لتهديد �أو باحليلة كانت �لعقوبة �حلب�ص 

مدة ل تقل عن �شبع �شنو�ت ول جتاوز خم�ص ع�شرة �شنة، فاإذ� كان �ملجني 
عليه معتوها �أو جمنونا �أو كانت �شنه �أقل من �لثامنة ع�شرة، كانت �لعقوبة 
�حلب�ص �ملوؤبد. ويف جميع �حلالت ت�شاف �إىل عقوبة �حلب�ص غر�مة ل تقل 

عن خم�شة �آلف دينار ول تزيد عن خم�شة ع�شر �ألف دينار.
 

�أي�شا تن�ص �ملادة 180 من قانون �جلز�ء على: كل من خطف �شخ�شًا عن 
طريق �لقوة �أو �لتهديد �أو �حليلة قا�شد� قتله �أو �إحلاق �أذى به �أو مو�قعته 

�أو هتك عر�شه �أو حمله على مز�ولة �لبغاء �أو �بتز�ز �شيء منه �أو من غريه، 
يعاقب بالإعد�م.

 
وكذلك �ملادة 181 من ذ�ت �لقانون: كل من �أخفى �شخ�شًا خمطوفًا وهو 

عامل �أنه خمطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف بنف�شه ذلك �ل�شخ�ص. فاإن 
كان عاملا �أي�شا بالق�شد �لذي خطف �ل�شخ�ص من �أجله �أو بالظروف �لتي 

خطف فيها، كانت �لعقوبة هي نف�ص عقوبة �خلاطف بهذ� �لق�شد �أو يف هذه 
�لظروف.
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كما تن�ص �ملادة 184 من هذ� �لقانون على: كل من قب�ص على �شخ�ص �أو 
حب�شه �أو حجزه يف غري �لأحو�ل �لتي يقرها �لقانون �أو بغري �لإجر�ء�ت �لتي 

يقررها، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز ثالث �شنو�ت وبغر�مة ل تتجاوز 
ثالثة �آلف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني. و�إذ� �قرتنت هذه �لأعمال 

بالتعذيب �لبدين �أو بالتهديد بالقتل كانت �لعقوبة �حلب�ص مدة ل تتجاوز 
�شبع �شنو�ت، ويجوز �أن ت�شاف �إليها غر�مة ل تتجاوز �شبعة �آلف دينار �أو 

باإحدى هاتني �لعقوبتني.
     كذلك يف حال و�قعها �أحد �أ�شولها »�أب، جد« �أو �أحد �ملتولني تربيتها �أو 
رعايتها �أو من لهم �شلطة عليها، فاإن ن�ص �ملادة 186 يوفر لها حق �للجوء 

للق�شاء للق�شا�ص من مغت�شبها:

تن�ص �ملادة 186 من قانون �جلز�ء �لكويتي على:
من و�قع �أنثى بغري ر�شاها �شو�ء بالإكر�ه �أو �لتهديد �أو �حليلة يعاقب 

بالإعد�م �أو �حلب�ص �ملوؤبد. فاإذ� كان �جلاين من �أ�شول �ملجني عليها �أو من 
�ملتولني تربيتها �أو رعايتها �أو ممن لهم �شلطة عليها �أو كان خادما عندها �أو 

عند من تقدم ذكرهم كانت �لعقوبة �لإعد�م.

�ص4(  ما هي �ل�شن �لأدنى ل�شحة عقد �لزو�ج بالن�شبة لالأنثى؟
ج4(  مل يتطرق �لقانون �لكويتي لل�شن �لأدنى ل�شحة عقد تزويج �لأنثى، 

و�كتفى با�شرت�ط بلوغها �خلام�شة ع�شرة حتى يتم توثيق هذ� �لعقد و�مل�شادقة 
عليه قانونا.
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�ص5(  هل يخول �لقانون ويل �أمر �لأنثى �أو �لو�شي عليها �أو زوجها 
�شلطة �حتجازها يف �ملنزل؟

ج5(  ل، لي�ص لأي �شخ�ص �شلطة �حتجاز �شخ�ص �آخر، بل هي جرمية يعاقب 
عليها �لقانون.

�ص6(  ما �ملق�شود بالغت�شاب �لزوجي؟
ج6( : هو مو�قعة �لزوج لزوجته دون ر�شاها، �شو�ء جنم عن هذه �ملو�قعة 

�شررً� ج�شديًا �أم ل.
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العنف في األماكن العامة،،،

�ص7(  هل ت�شمن قانون �لعمل يف �لقطاع �لأهلي مو�د جترم 
�لتحر�ص �جلن�شي بالأنثى يف �أماكن �لعمل �أو جترمي �لتمييز 

�شدها؟
ج7(  ل، مل يتطرق قانون �لعمل يف �لقطاع �لأهلي للتحر�ص �جلن�شي باملر�أة 

�أو �لتمييز �شدها يف �أماكن �لعمل. �إل �أن يف ن�شو�ص قانون �جلز�ء ما ميكنها 
�للجوء �إليه يف حال تعر�شها لتحر�شات جن�شية يف حميط �لعمل مهما بلغت 

درجتها »�غت�شاب، هتك عر�ص، حتري�ص على �لف�شق �أو حتى �لإ�شار�ت �ملخلة 
باحلياء و�لألفاظ �خلارجة عن �لآد�ب، �شو�ء من مديرها يف �لعمل �أو �أحد 

زمالئها، وهي:

�ملادة 186:
من و�قع �أنثى بغري ر�شاها، �شو�ء بالإكر�ه �أو بالتهديد �أو باحليلة، يعاقب 

 بالإعد�م �أو �حلب�ص �ملوؤبد.
فاإذ� كان �جلاين من �أ�شول �ملجني عليها �أو من �ملتولني تربيتها �أو رعايتها، 

�أو ممن لهم �شلطة عليها، �أو كان خادمًا عندها �أو عند من تقدم ذكرهم، 
كانت �لعقوبة �لإعد�م.
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�ملادة 191: 
كل من هتك عر�ص �إن�شان بالإكر�ه �أو بالتهديد �أو باحليلة يعاقب باحلب�ص 

مدة ل تتجاوز ع�شر �شنو�ت، ويجوز �أن ت�شاف �إليها غر�مة ل تتجاوز ع�شرة 
 �آلف دينار.

فاإذ� كان �جلاين من �أ�شول �ملجني عليه �أو من �ملتولني تربيته �أو رعايته �أو 
ممن لهم �شلطة عليه �أو كان خادما عنده �أو عند من تقدم ذكرهم، كانت 
�لعقوبة مدة ل تتجاوز خم�ص ع�شرة �شنة، ويجوز �أن ت�شاف �إليها غر�مة ل 

 تتجاوز خم�شة ع�شر �ألف دينار.
ويحكم بالعقوبات �ل�شابقة �إذ� كان �ملجني عليه معدوم �لإر�دة ل�شغر �شنه 
�أو جلنون �أو لعته �أو كان غري مدرك لطبيعة �لفعل �أو معتقد� �شرعيته، ولو 

�رتكب �لفعل بغري �إكر�ه �أو تهديد �أو حيلة.

�ملادة 198:
من �أتى �إ�شارة �أو فعاًل خماًل باحلياء يف مكان عام �أو بحيث ير�ه �أو ي�شمعه 

من كان يف مكان عام �أو ت�شبه باجلن�ص �لآخر باأي �شورة من �ل�شور، يعاقب 
باحلب�ص مدة ل تتجاوز �شنة و�حدة وبغر�مة ل تتجاوز �ألف دينار �أو باإحدى 

هاتني �لعقوبتني.

�ملادة 199:
كل من �رتكب يف غري عالنية فعاًل فا�شحًا ل يبلغ من �جل�شامة مبلغ هتك 
�لعر�ص مع �مر�أة دون ر�شاها، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز �شنة و�حدة 

وبغر�مة ل تتجاوز �ألف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.



) 14 (

�ملادة 200:
كل من حر�ص ذكر� �أو �أنثى على �رتكاب �أفعال �لفجور و�لدعارة، �أو �شاعده 

على ذلك باأية طريقة كانت، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز �شنة و�حدة 
وبغر�مة ل جتاوز �ألف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.

فاإذ� كانت �شن �ملجني عليه تقل عن �لثامنة ع�شرة، كانت �لعقوبة �حلب�ص 
مدة ل تتجاوز �شنتني و�لغر�مة �لتي ل جتاوز �ألفي دينار �أو باإحدى هاتني 

�لعقوبتني.

�ملادة 201:
كل من حمل ذكر� �أو �أنثى على �رتكاب �لفجور �أو �لدعارة عن طريق �لإكر�ه 
�أو �لتهديد �أو �حليلة، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز خم�ص �شنو�ت وبغر�مة 

ل تتجاوز خم�شة �آلف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.
فاإذ� كانت �شن �ملجني عليه تقل عن �لثامنة ع�شرة، كانت �لعقوبة �حلب�ص 
مدة ل تتجاوز �شبع �شنو�ت و�لغر�مة ل تتجاوز �شبعة �آلف دينار �أو باإحدى 

هاتني �لعقوبتني.

�ملادة 210:
كل من �شدر منه، يف مكان عام �أو على م�شمع �أو مر�أى من �شخ�ص �آخر 

غري �ملجني عليه، �شب ل�شخ�ص �آخر على نحو يخد�ص �شرف هذ� �ل�شخ�ص 
�أو �عتباره، دون �أن ي�شتمل هذ� �ل�شب على �إ�شناد و�قعة معينة له، يعاقب 

باحلب�ص مدة ل تتجاوز �شنة و�حدة وبغر�مة ل تتجاوز �ألف دينار �أو باإحدى 
هاتني �لعقوبتني.
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�ص8(  ما �لفرق بني هتك �لعر�ص و�لغت�شاب؟
ج8(  هتك �لعر�ص هو كل فعل عمد خمل باحلياء يطال ج�شم �ملرء وعور�ته 

ويخد�ص عاطفة �حلياء عنده. وهتك �لعر�ص قد يقع على �لأنثى �أو �لذكر على 
حد �شو�ء، ومثاله: م�ص ثدي �ملر�أة �أو �أجز�ئها �حلميمة ولو من فوق �ملالب�ص. �أو 

تقبيلها دون ر�شاها.
�أما �لغت�شاب فهو مو�قعة �لأنثى دون ر�شاها من قبل )�لوطء بال�شورة 

�لطبيعية(. لذ� فهو جرمية ل يت�شور وقوعها �إل على �لأنثى.
)بن�ص �لقانون، �لغت�شاب ل يقع �إل على �أنثى، �أما مو�قعة �لرجل فهي هتك 

عر�ص(.

�ص9(  هل جّرم �لقانون �لأفعال �لفا�شحة يف �لأماكن �لعامة من 
�إ�شار�ت خملة بالآد�ب وكلمات نابية و�لتحري�ص على ممار�شة 

�لأفعال �جلن�شية؟
ج9( نعم، �أفرد قانون �جلز�ء �لكويتي مو�د معنية بتجرمي هذه �لأفعال يف 

�لأماكن �لعامة كالطرق و�ل�شو�رع و�ملجمعات �لتجارية و�ملطاعم و�ملقاهي. 
وهي:

�ملادة 198:
من �أتى �إ�شارة �أو فعاًل خماًل باحلياء يف مكان عام �أو بحيث ير�ه �أو ي�شمعه 

من كان يف مكان عام �أو ت�شبه باجلن�ص �لآخر باأي �شورة من �ل�شور، يعاقب 
باحلب�ص مدة ل تتجاوز �شنة و�حدة وبغر�مة ل تتجاوز �ألف دينار �أو باإحدى 

هاتني �لعقوبتني.
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�ملادة 199:
كل من �رتكب يف غري عالنية فعاًل فا�شحًا ل يبلغ من �جل�شامة مبلغ هتك 
�لعر�ص مع �مر�أة دون ر�شاها، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز �شنة و�حدة 

وبغر�مة ل تتجاوز �ألف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.

�ملادة 200:
كل من حر�ص ذكر� �أو �أنثى على �رتكاب �أفعال �لفجور و�لدعارة، �أو �شاعده 

على ذلك باأية طريقة كانت، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز �شنة و�حدة 
وبغر�مة ل جتاوز �ألف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.

فاإذ� كانت �شن �ملجني عليه تقل عن �لثامنة ع�شرة، كانت �لعقوبة �حلب�ص 
مدة ل تتجاوز �شنتني و�لغر�مة �لتي ل جتاوز �ألفي دينار �أو باإحدى هاتني 

�لعقوبتني.

�ملادة 201:
كل من حمل ذكر� �أو �أنثى على �رتكاب �لفجور �أو �لدعارة عن طريق �لإكر�ه 
�أو �لتهديد �أو �حليلة، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز خم�ص �شنو�ت وبغر�مة 

ل تتجاوز خم�شة �آلف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.
فاإذ� كانت �شن �ملجني عليه تقل عن �لثامنة ع�شرة، كانت �لعقوبة �حلب�ص 
مدة ل تتجاوز �شبع �شنو�ت و�لغر�مة ل تتجاوز �شبعة �آلف دينار �أو باإحدى 

هاتني �لعقوبتني.
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�ملادة 210:
كل من �شدر منه، يف مكان عام �أو على م�شمع �أو مر�أى من �شخ�ص �آخر 

غري �ملجني عليه، �شب ل�شخ�ص �آخر على نحو يخد�ص �شرف هذ� �ل�شخ�ص 
�أو �عتباره، دون �أن ي�شتمل هذ� �ل�شب على �إ�شناد و�قعة معينة له، يعاقب 

باحلب�ص مدة ل تتجاوز �شنة و�حدة وبغر�مة ل تتجاوز �ألف دينار �أو باإحدى 
هاتني �لعقوبتني.
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في احتجاز وإيقاف النساء،،،

�ص10(  هل تفتي�ص �لن�شاء عند �إلقاء �لقب�ص عليهن وعند 
�حتجازهن يف مر�كز �ل�شرطة و�ملباحث �لعامة على يد �أفر�د رجال 

�أمن �أمر قانوين؟
ج10(  ل، ن�ص �لقانون �شر�حة على وجوب �أل يتم تفتي�ص �لإناث �إل على يد 

ن�شاء. وخمالفة هذه �ملادة غري جائز على �لإطالق ولو كان بر�شاء �لأنثى.

�ص11(  وماذ� عن �حتجاز �لن�شاء يف �ل�شجون؟ هل ��شرتط 
�لقانون �حتجازهن على يد ن�شاء؟

ج11(  نعم، ن�ص �لقانون �شر�حة على وجوب �أن تكون م�شرفة �شجن �لن�شاء 
�شيدة، تعاونها جمموعة من �ل�شجانات �ل�شيد�ت �أي�شًا.
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في العنف المجتمعي والقانوني،،،

�ص12(  ما مدى د�شتورية بع�ص �ملو�د �لتي ت�شمنتها بع�ص �لقو�نني 
�لكويتية و�لتي تت�شمن متييزً� و��شحًا �شد �ملر�أة؟

ج12(  هي مو�د غري د�شتورية تتناق�ص ود�شتور دولة �لكويت �لذي ن�ّص 
�شر�حة على �أن �لنا�ص �شو��شية يف �لكر�مة �لإن�شانية، و�أنهم مت�شاوون لدى 

�لقانون يف �حلقوق و �لو�جبات دون متييز بينهم ب�شبب �جلن�ص �أو �لأ�شل 
�أو �للغة �أو �لدين. كذلك فهي مو�د تتناق�ص و�لتز�مات �لكويت �لدولية �لتي 

�شادقت عليها طو�عية، كاتفاقية �لق�شاء على كافة �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة 
)�شيد�و(، و�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية. ومثالها:

ن�ص �ملادة )153( من قانون �جلز�ء �لكويتي �لتي ن�شت على:
من فاجاأ زوجته حال تلب�شها بالزنا، �أو فاجاأ �أبنته �أو �أمه �أو �أخته حال تلب�شها 

مبو�قعة رجل لها، وقتلها يف �حلال �أو قتل من يزين بها �أو يو�قعها �أو قتلهما 
معا، يعاقب باحلب�ص مدة ل تتجاوز ثالث �شنو�ت وبغر�مة ل تتجاوز ثالثة 

�آلف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.

�ص13(  هل هناك يف �لكويت مر�كز لإيو�ء �لن�شاء �ملعنفات وبر�مج 
لإعادة تاأهيلهن؟

ج13(  ل، لي�ص يف �لكويت مر�كز متخ�ش�شة لإيو�ء �لن�شاء �ملعنفات �أو بر�مج 
متخ�ش�شة لإعادة تاأهيلهن وفقا للمعايري �لدولية رغم �شرورتها، فقد ترتدد 
�ملر�أة �أو �لفتاة كثري� قبل �لإبالغ عن حو�دث �لعنف �شدها لعدم وجود ماأوى 
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لها �أو مكان يحميها من معنفها �لذي �شتبقى حتت �شلطته بعد �أن ت�شتكيه 
للجهات �ملخت�شة، مما قد يعر�شها لأ�شكال �أخرى و�أ�شد وقعا من �لعنف �لذي 

تعر�شت له �شابقا كنوع من �لعقاب على �إقد�مها على �لتبليغ.
كما �أن يف عدم وجود بر�مج متخ�ش�شة لإعادة تاأهيل �ملعنفة �شررً� على 

�ملعنفة وعلى �ملجتمع �أي�شا.
 فللعنف �آثار نف�شية بالغة على �ل�شحية، قد ل متكنها من �ل�شتمر�ر يف 

ممار�شة حياتها ب�شورة طبيعية �شو�ء يف منزلها �أو مع �أفر�د �أ�شرتها �أو يف 
مكان عملها �أو �أي مكان �آخر.

     �إل �أن هناك مركز� ل�شتقبال �لعمالة �ملنزلية ب�شروط حمددة، كذلك هناك 
مركز �لإمناء �لجتماعي �لذي قد يوفر بع�ص �لن�شائح و�لإر�شاد�ت للن�شاء 

�ملعنفات.


