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مـحـتــوى  الكـتـيـب 12345678



قانون الجنسية                                   )1981(

قانون األحوال الشخصية                  )1984(

تنظيم التعليم العالي                            )1996(

إنشاء الجامعات الخاصة                     )2000(

اإلنتخابات                )2005(

قانون المطبوعات والنشر                  )2006(

التشبه بالجنس اآلخر                         )2007(

قانون العمل بالقطاع األهلي              )2007(

ضوابط الحفالت الغنائية في األماكن العامة

رقم  والنشر  المطبوعات  قانون  حول   دراسة 
)3/2006( للمحامي: محمد التويجري

وحقوق  بالحريات  المرتبطة  الدولية  االتفاقيات 
اإلنسان التي وقعت عليها دولة الكويت

ت12
الــمــلــحــقــا

ســتـوريـة
الــقــوانــيــن غــيــر الــد
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ت  صــــو
الـكـويـت

شعبي  ضغط  مجموعة 
سياسية  -غير  شبابية 

تعمل من أجل: 

الحريات  على  المحافظة 
المكتسبات  من  غيرها  و 
الدستورية، و محاربة التعدي 

عليها.

الديمقراطية  ثقافة  نشر   
السليمة، والتوعية بالدستور 
مبدأ  على  التأكيد  و  وبنوده، 
أفراد  بين  الوطنية  الوحدة 

المجتمع.

كأحد  بالتعليم  االهتمام   
دعامات بناء المجتمع.
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2
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واحلريات  احلقوق  حماية  منطلق  من 

الد�صتورية تعمل جمموعة �صوت الكويت 

على التثقيف والتوعية بخطورة القوانني 

غري الد�صتورية وتعمل على اإلغائها من 

خالل ال�صغط املنظم على �صناع القرار 

املحكمة  قانوين  تعديل  باجتاه  والدفع 

لتي�صري  الد�صتورية  واملحكمة  الإدارية 

عملية و�صول املواطن لهاتني املحكمتني 

والدفاع عن حقوقه التي �صمنها د�صتور 

الكويت منذ 1962م.

ومن �صمن جمهودات املجموعة للتوعية 

نقدم كتيبنا هذا الذي ي�صلط ال�صوء على 

بع�ض القوانني غري الد�صتورية يف دولة 

الكويت با�صتعرا�ض بع�ض موادها و�رشح 

تناق�صها مع بع�ض مواد الد�صتور.

ونحن على علم باأن القائمة املقدمة 

القوانني  كل  ال تغطي  القوانني  من 

اأننا مل نتطرق  الد�ستورية ، كما  غري 

بل  الد�صتورية  غري  القانون  مواد  لكل 

ركزنا على اأهمها والتي حتظى باتفاق 

عام من قبل املخت�صني الد�صتوريني حول 

اأو  الكويت  دولة  د�صتور  مع  تناق�صها 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان.

الب�صيط  الكتيب  هذا  يكون  اأن  وناأمل 

امل�صابهة  الدرا�صات  من  ملزيد  مدخال 

يف  املخت�صون  يتو�صع  واأن   ،

ل  التي  القوانني  لتغطي  درا�صاتهم 

التي  الدولية  واملعاهدات  تتوافق 

وقعت عليها دولة الكويت. فباملعرفة 

الأ�صا�صات  ن�صع  ال�صحيحة  واملعلومة 

وندعم  الدميقراطية  للثقافة  ال�صلبة 

املمار�صات احل�صارية ال�صليمة ونعزز 

مفهوم املواطنة والنتماء ال�صليمني.

احلريات وحقوق الإن�صان كل ل يتجزاأ 

بالتاأثري  ينتهي  اأحدها  على  والتعدي 

تو�صيح  على  حر�صنا  لذا  كلها.  على 

م�صوؤولية القرار بتذكري 

هذه  على  �صوت  من  باأ�صماء  القارئ 

القوانني ومواقفهم املختلفة )موافق، 

للتاريخ  موافق(. وذلك  اأو غري  ممتنع 

وللوطن.

لكل  بال�صكر  نتقدم  اأن  نود  وختاما 

الكتيب  هذا  اإ�صدار  يف  �صارك  من 

املعنوي  اأو  املادي  بالدعم  �صواء 

املراجعة  اأو  الفنية  باملداخالت  اأو 

على  احل�صول  وناأمل  اللغوية. 

واآراءكم  واأفكاركم  مالحظاتكم 

اإ�صدارات  و  الكتيب   هذا  لتح�صني 

»�صوت الكويت« امل�صتقبلية
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1 الجنسية الكويتية                         1981
مادة 4

وزير  عرو�ض  على  بناء   – مبر�صوم  يجوز 

الداخلية – منح اجلن�صية الكويتية لكل �صخ�ض 

ال�رشوط  فيه  توافرت  اإذا  الر�صد  �صن  بلغ 

الآتية:

1.اأن يكون قد جعل بطريق م�رشوع اإقامته 
على  متتالية  �صنة  ع�رشين  مدة  الكويت  يف 

الأقل اأو خم�ض ع�رشة �صنة متتالية على الأقل 

ول  عربي،  بلد  اإىل  منتميا  عربيا  كان  اإذا 

من  اجلن�صية  طالب  يخرج  اأن  بالتوايل  يخل 

الكويت ملهمة ر�صمية – فاإذا خرج لغري مهمة 

خ�صمت   – العودة  بنية  احتفاظه  مع  ر�صمية 

ح�صاب  من  اخلارج  يف  يق�صيها  التي  املدة 

مدة اإقامته يف الكويت.

للرزق، واأن  �صبب م�رشوع  له  2.اأن يكون 
ال�صري غري حمكوم عليه جلرمية  يكون ح�صن 

خملة بال�رشف اأو الأمانة.

3.اأن يعرف اللغة العربية.

4.اأن يكون على كفايه اأو اأن يقوم بخدمات 
حتتاج اإليها البالد.

5.اأن يكون م�صلما بامليالد اأ�صال، اأو يكون 
اإ�صالمه  وا�صهر  الإ�صالمي  الدين  اعتنق  قد 

وم�صت  املتبعة،  والإجراءات  للطرق  وفقا 

على ذلك خم�ض �صنوات على الأقل قبل منحه 

اجلن�صية  هذه  عنه  وت�صقط  الكويتية.  اجلن�صية 

ال�صادر  املر�صوم  ويعترب  القانون،  بقوة 

عن  بارتداده  يكن  مل  كان  اإياها  مبنحه 

الإ�صالم اأو �صلوكه م�صلكا يقطع بنيته يف ذلك. 

ويرتتب على �صقوط اجلن�صية الكويتية عنه يف 

ك�صبها  قد  يكون  عمن  �صقوطها  احلالة  هذه 

معه بطريق التبعية.

وتوؤلف جلنة من الكويتيني – تعني بقرار من 

من  تر�صيح  مهمتها  تكون   – الداخلية  وزير 

تقرتح منحهم اجلن�صية من بني طالبي التجن�ض 

بالتطبيق لإحكام هذه املادة.

منحه  يجوز  الذي  العدد  بقانون  ويحدد 

اجلن�صية كل �صنه بالتطبيق لإحكام املادة.



مادة 7
دعامات  وامل�صاواة  واحلرية  العدل 

�صلة  والرتاحم  والتعاون  املجتمع، 

وثقى بني املواطنني.

مادة 9 
الدين  قوامها  املجتمع،  اأ�صا�ض  الأ�رشة 

والأخالق وحب الوطن، ويحفظ القانون 

يف  ويحمي  اأوا�رشها،  وقوي  كيانها، 

ظلها الأمومة والطفولة.

مادة 35
الدولة  وحتمي  مطلقة،  العتقاد  حرية 

طبقا  الديان  ب�صعائر  القيام  حرية 

ذلك  يخل  ال  على  املرعية،  للعادات 

النظام العام اأو ينايف الآداب.

الباب  )7(و)9( من  الد�صتور  مواد   

الأ�صا�صية  “املقومات  يخ�ض  والذي  الثاين 

وا�صح  هو  وكما   ، الكويتي”  للمجتمع 

وامل�صاواة  العدالة  اقت�صى  امل�رشع  فان 

لذا  الكويتي.  للمجتمع  اأ�صا�صية  كمقومات 

فان ا�صرتاط الدين الإ�صالمي للح�صول على 

اجلن�صية  هو متييز ل اأ�صا�ض د�صتوري له يف 

كويتيون  وفيه  التعددية  على  قائم  جمتمع 

دولة  ويف  اأخرى  ديانات  من  بالتاأ�صي�ض 

يف  جاء  كما  العتقاد  حرية  على  قائمة 

املادة )35( من الد�صتور.

 

اجلن�صية  قانون  )4( من  املادة  وقد حرمت 

الكويتية دولة الكويت من خدمات الكثري من 

الكويت  خدموا  الذين  واملخت�صني  اخلرباء 

�رشط  انطباق  لعدم  وتفان  اإخال�ض  بكل 

الدين عليهم. باملقابل يتم جتني�ض من ي�صكل 

عالة على املجتمع ول ي�صيف اأي قيمة لن�صيجه 

ملجرد انطباق ال�رشوط ال�صكلية مثل الإ�صالم 

والعرق.

تثري  اجلن�صية  قانون  من  املادة  هذه  ون�ض 

ظاهرة ل يجوز اأن يلجاأ اإليها امل�رشع وهي 

التجني�ض  مر�صح  باعتناق  الثقة  عدم  ظاهرة 

�صنوات  يبقى خم�ض  اأن  عليه  الإ�صالم ويجب 

اأداء  من  امل�صلم  مبظهر  يظهر  اأو  يتظاهر 

ال�صعائر والبقاء على عقيدته لكي يتف�صل عليه 

اإثبات  ميكن  فكيف  اجلن�صية،  مبنحه  القانون 

اأن  اإل  املدة  هذه  خالل  عقيدته  على  بقائه 

تكون امل�صاألة مزاجيه وظنية.

وقد اأكدت املادتني )9( و)35( ان الد�صتور 

اأن  الكويتي يقدر ويحرتم كل الأديان دون 

الدين  وجعل  الإ�صالمي.  الدين  يخ�ض 

الكويتي  املجتمع  مقومات  من  عام  ب�صكل 

بل  الإ�صالمي  الدين  هنا  املق�صود  ولي�ض 

الأديان  فكل  الكويتي  يعتنقه  دين  اأي  هو 

تدعو اإىل الف�صيلة والأخالق و�صمن للكل 

العتقاد  حرية   – واملقيم  املواطن   –
والقيام بال�صعائر الدينية. 
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القانون عن  المسؤولون 
جرى التصويت على القانون بجلسة  رقم 423/ب  12-22- 1981

الموافقون )34(

قـانـون الـجـنـسـيـة الـكـويتية

7 خلف دميثري العنزي1 اأحمد �سعد اجلا�سر 10 �سامل عبداهلل احلماد4 خالد النزال املع�سب

8 را�سد �سيف احلجيالن2 حمد عي�سى الرجيب 11 �سلمان دعيج ال�سلمان5 خالد جميعان �سامل

12 �سباح الأحمد اجلابر6 خلف اأحمد اخللف 9 �سامل �سباح ال�سامل3 خالد العجران

غير موافق )4(
1.اأحمد عبدالعزيز ال�سعدون

2.اأحمد فهد الطخيم
3.حممد اأحمد الر�سيد

4.حممد يو�سف العد�ساين

ممتنع )11(
1.جا�سم حممد اخلرايف

2.حمود حمد الرومي
3.خالد �سلطان بن عي�سى

4.خالد نا�سر الو�سمي
5.�سالح يو�سف الف�سالة

6.عبداملح�سن يو�سف جمال
7.عدنان �سيد عبدال�سمد
8.في�سل جا�سم الق�سيبي

9.حممد حبيب بدر 
10.نا�سر عبدالعزيز �سرخوه

11.يو�سف �ساهني الغامن



31 نواف الأحمد اجلابر25 حممد �سليمان املر�سد19 فايز حامد البغلي13 �سياح �سايع بو�سيبه 16 عبدالكرمي هالل 
اجلحيديل

28 م�ساري جا�سم 22 مبارك راعي الفحماء
العنجري

33 ها�سل �سامل 
اجلالوي

14 عبدالرحمن
 عبداهلل العو�سي

20 فالح مبارك 
احلجرف

26 مر�سي عبداهلل 
الأذينه

 32 هادي هايف 

احلويله

 34 يعقوب يو�سف الغنيم29 مطلق حممد ال�سليمي23 مبارك عبداهلل الدبو�س17 علي خليفة العذبي

30 نايف عبداهلل بورمية24 حممد حمد الرباك18 عي�سى حممد املزيدي 15 عبدالرزاق
 عبداحلميد ال�سانع

27 مريخان �سعد �سقر21 في�سل بندر الدوي�س
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المادة  8 
الزوجة  وىل  من  باإيجاب  الزواج  ينعقد 

وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامها.

المادة 24 
العقل  الزواج  اأهلية  يف  ي�صرتط    1

والبلوغ.

املجنون  بزواج  ياأذن  اأن  وللقا�صي    2
اأو املعتوه، ذكرا كان اأو اأنثى اإذا اثبت 

�صفائه،  يف  يفيد  زواجه  طبي  بتقرير 

ور�صى الطرف الأخر بحالته.

المادة 29 
1  الويل يف زواج البكر التي بني البلوغ 
الع�صبة  هو  والع�رشين  اخلام�صة  ومتام 

بالنف�ض ح�صب ترتيب الإرث وان مل توجد 

هذا  للقا�صي. وي�رشي  فالولية  الع�صبة 

ذكرا  واملعتوه،  املجنون  على  احلكم 

كان اأو اأنثى.

واملوىل  الويل  راأي  اجتماع  ي�صرتط     2
عليها.

المادة  30
الثيب اأو من بلغت اخلام�صة والع�رشين من 

عمرها، الراأي لها يف الزواج، ولكن ل 

تبا�رش العقد بنف�صها، بل ذلك لوليها.

وا�صتثناء من الفقرة ال�صابقة يجوز للثيب 

ال�رشعية  التوثيقات  قا�صي  من  تطلب  اأن 

من  زواجها  عقد  مبا�رشة  يتوىل  ان 

زوجها ال�صابق، وذلك بعد اإخطار وليها 

ل�صماع راأيه.

2
1984



مادة 7
دعامات  وامل�صاواة  واحلرية  العدل 

وثقى  �صلة  والرتاحم  والتعاون  املجتمع، 

بني املواطنني.

الأحوال  قانون  مواد  من  وا�صح  هو  كما 

ال�صخ�صية اخلا�صة باأركان الزواج والأهلية 

تت�صاوى  ل  املراأة  ان  الزواج  يف  والولية 

الد�صتور  حدد  كما  الرجل  مع  باحلقوق 

ميكنه  فالويل   .)29( و    )7( باملادتني 

يتطلب  ول  البالغة  العاقلة  املراأة  تزويج 

القانون �صماع القا�صي ملوافقتها. ول جتب 

موافقتها ال اذا كانت ثيب اأو بلغت اخلام�صة 

والع�رشين من العمر.  وحتى يف هذه احلالة 

ل ميكنها تزويج نف�صها دون موافقة وليها. 

والد�صتور وا�صح يف هذه احلالة فال يجوز 

ح�صب املادة )29( التمييز يف حقوق املراأة 

ب�صبب جن�صها. 

فقة  يف  اإجماع  هناك  لي�ض  �رشعا  حتى 

بل  الو�صع  هذا  على  الإ�صالمية  ال�رشيعة 

يف  الت�رشيعات  تختلف  كذلك  الآراء  تختلف 

البالد الإ�صالمية املختلفة.

مادة 29 
الإن�صانية،  الكرامة  يف  �صوا�صية  النا�ض 

احلقوق  يف  القانون  لدى  مت�صاوون  وهم 

بينهم يف ذلك  العامة، ل متييز  والوجبات 

ب�صبب اجلن�ض اأو الأ�صل اأو اللغة اأو الدين.
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قانون ا ألحوال الشخصية

المسؤولون 
القانون عن 

جرى التصويت على القانون بجلسة  
رقم 483 بتاريخ 5-19- 1984

5 جا�سم حممد اخلرايفالموافقون )41( 2. اأحمد عبدالعزيز 
ال�سعدون

17.عبدالكرمي هالل 11 خلف دميثري العنزي
اجلحيديل

14.�سياح �سايع بو�سيبه8 حمود نا�سر اجلربي

6 حزام فالح امليع 3. جا�سر خالد جا�سر

7 حمود حمد الرومي1.اأحمد �سعد اجلا�سر 13.�سالح يو�سف 10.خلف اأحمد اخللف4. جا�سم خالد املرزوق
الف�سالة

16.عبدالرزاق 
عبداحلميد ال�سانع

18.عبداهلل 12.�سلمان دعيج ال�سلمان
الدخيل الر�سيد

9.خالد �سلطان بن 
عي�سى

15.عبدالرحمن عبداهلل 
العو�سي

ممتنع )1(غير موافق )0(
1. نايف عبداهلل بورمية



23.عي�سى حممد 
املزيدي

29.مبارك عبداهلل 
الدبو�س

38.م�ساري جا�سم 
العنجري

37.مطلق حممد 
ال�سليمي

36 مريخان �سعد 
�سقر

35 مر�سي عبداهلل 
الأذينه

20.عدنان �سيد 
عبدال�سمد

32.حممد حمد 26.في�سل بندر الدوي�س
الرباك

41.هادي هايف 
احلويلة

19.عبداملح�سن 
يو�سف جمال

22.عي�سى ماجد 
ال�ساهني

25.فالح مبارك 
احلجرف

28.مبارك راعي 
الفحماء

24.فايز حامد 
البغلي

30.حممد اأحمد 
الر�سيد

34.حممد يو�سف 31.حممد حبيب بدر 
العد�ساين

40.يو�سف �ساهني 
الغامن

39.نا�سر عبدالعزيز 
�سرخوه

33.حممد �سليمان املر�سد27.في�سل جا�سم الق�سيبي21.علي خليفة العذبي
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3تنظيم التعليم العالي

بعد اإلطالع على الدستور،
وعلى قانون رقم 29 ل�صنة 1966م يف �صان 

تنظيم التعليم العايل والقوانني املعدة له،

يف  1982م  ل�صنة   36 رقم  القانون  وعلى 

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�صاء  �صان 

وافق  له،  املعدلة  والقوانني  والتدريب 

جمل�ض الأمة على القانون التى ن�صه، وقد 

�صدقنا عليه واأ�صدرناه.

1996

مادة أولى
ال�رشعي  الو�صع  اإىل  الو�صول  �صبيل  يف 

تتجاوز  تقوم احلكومة خالل مدة ل  الأمثل 

خم�ض �صنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 

ومعاهد  لكليات  القائمة  املباين  بتطوير 

العامة  والهيئة  الكويت،  جامعة  ومراكز 

منع  يت�صمن  مبا  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 

للطالبات  خا�صة  اأماكن  بو�صع  الختالط 

واملختربات  الدر�ض  وقاعات  املباين  يف 

الرتبوية  واخلدمات  والأن�صطة  واملكتبات 

تلتزم  اأن  على  املرافق  وجميع  والإدارية 

عند ت�صميم املباين التي ت�صتحدث باملتطلبات 

ال�صابقة.

مادة ثانية
تقوم اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب بتطوير اأنظمتها وال�رشوط الالزم 

توافرها يف اللبا�ض وقواعد ال�صلوك والن�صاط 

الطالبي بها مبا يتفق والقيم الإ�صالمية.

مادة ثالثة
املنظمة  القرارات  الرتبية  وزارة  ت�صدر 

لعمل املدار�ض اخلا�صة مبا يتفق والأهداف 

مع  ويتالءم  الكويت  بدولة  للرتبية  العامة 

القيم الإ�صالمية.

مادة رابعة
العايل  التعليم  ووزير  الرتبية  وزير  يقدم 

بيانا  مت�صمنا  تقريرا  �صنة  كل  األمه  ملجل�ض 

لإحكام  تطبيقا  متت  التي  التنفيذية  للخطوات 

القانون.

مادة خم�صة

على الوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ اأحكام 

يف  ن�رشه  تاريخ  من  به  ويعمل  القانون، 

اجلريدة الر�صمية.

اأمري الكويت

جابر الأحمد ال�صباح

�صدر بق�رش بيان: 15 من ربيع الأول 1417 

هـــــ



مادة 7 
العدل واحلرية وامل�صاواة دعامات املجتمع 

بني  وثقى  �صلة  والرتاحم  والتعاون 

املواطنني

مادة 8 
ت�صون الدولة دعامات املجتمع وتكفل الأمن 

والطماأنينة وتكافوؤ الفر�ض للمواطنني.

مادة 10
الن�ضء وحتميه من ال�صتغالل  الدولة  ترعى 

واجل�صماين  الأدبي  الإهمال  وتقيه 

والروحاين

مادة 13 
تكفله  املجتمع  لتقدم  اأ�صا�صي  ركن  التعليم 

الدولة وترعاه .

مادة 16 
مقومات  والعمل  املال  وراأ�ض  امللكية 

وللرثوة  الجتماعي  الدولة  لكيان  اأ�صا�صية 

ذات  فردية  حقوق  جميعا  وهي  الوطنية 

وظيفة اجتماعية ينظمها القانون

المادة 30 
احلرية ال�صخ�صية مكفولة.

مادة 36 
حرية الراأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل 

بالقول  التعبري عن راية ون�رشه  اإن�صان حق 

اأو الكتابه اأو غريهما، وذلك وفقا لل�رشوط 

والأو�صاع التي يبينها القانون.

مادة 40 
الدولة  تكفله  للكويتيني  حق  التعليم 

وفقا للقانون ويف حدود النظام العام 

والآداب والتعليم الإلزامي جماين يف 

مراحله الأوىل وفقا للقانون .

وي�صع القانون اخلطة الالزمة للق�صاء 

على الأمية .

ال�صباب  بنمو  خا�صة  الدولة  وتهتم 

البدين واخللقي والعقلي
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يف قانون تنظيم التعليم انتهاك   

وا�صح للحرية ال�صخ�صية كما يت�صح من 

املادة الثانية من القانون التي تفر�ض 

الإ�صالمي  والن�صاط  وال�صلوك  اللبا�ض 

حلرياتهم  احرتام  اأي  دون  الطلبة  على 

يف  الد�صتور  �صمنها  التي  ال�صخ�صية 

يف  الأكرب  اخلطر  ولكن   .)30( املادة 

الختالط  عدم  القانون هو فر�ض  هذا 

احلكومية  واملعاهد  اجلامعات  على 

اختياريا  تركه  من  بدل  واخلا�صة  

اختيار  يف  والأ�رش  الأمور  لأولياء 

اأ�صلوب تربية اأبنائهم وبناتهم فهم اقدر 

يتدخل  اأن  يجب  ول  ذلك  اختيار  على 

م�صادره  فذلك  الختيار  هذا  يف  امل�رشع 

للحرية يف اإطار بناء الأ�رشة. هذا بالإ�صافة 

تفاقم  من  القانون  خلقها  التي  للعقبات 

وتاأخر  التعليم  جودة  وانخفا�ض  التكاليف 

لنخفا�ض  بالذات  الذكور  الطلبة  تخرج 

القانون  فان   ، الطالبات  مقابل  اأعدادهم 

التي  الد�صتور  مواد  لكثري من  انتهاك  بن�صه 

وتكافوؤ   )40( و   )36( التعليم  حرية  ترعى 

الفر�ض )8(. 

اخلا�ض  القطاع  على  القانون  فر�ض  ويف 

وتدمري  القانون  من   )16( للمادة  انتهاك 

تطوير  يف  اخلا�ض  القطاع  لدور  منظم 

اخلدمات التعليمية. كما اأن لي�ض من حق اأية 

جهة فر�ض و�صع مكلف ويوؤثر تاأثريا �صلبيا 

على دور القطاع اخلا�ض يف ال�صتثمار يف 

جمالت الرتبية والتعليم.

هذا بالإ�صافة لتناق�ض القانون الوا�صح مع 

حلقـوق  العـاملي  الإعــالن  من    26 املادة 

على  تن�ض  والتي   1948 دي�صمرب  الإن�صان 

اأن:

اأن  ويجب  التعلم،  يف  احلق  �صخ�ض  1.لكل 
يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�صا�صية 

التعليم  يكون  واأن  باملجان،  الأقل  على 

التعليم  يعمم  اأن  وينبغي  اإلزاميًا  الأويل 

للتعليم  القبول  يي�رش  واأن  واملهني،  الفني 

للجميع  التامة  امل�صاواة  قدم  على  العايل 

وعلى اأ�صا�ض الكفاءة.

2.يجب اأن تهدف الرتبية اإىل اإمناء �صخ�صية 
اإمناء كاماًل، واإىل تعزيز احرتام  الإن�صان 

وتنمية  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان 

جميع  بني  وال�صداقة  والت�صامح  التفاهم 

ال�صعوب واجلماعات العن�رشية اأو الدينية، 

حلفظ  املتحدة  الأمم  جمهود  زيادة  واإىل 

ال�صالم.

3.لالآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية 
اأولدهم.

امل�صدقة  الدولة  اأحد  هي  الكويت  ودولة 

تتناق�ض  يجوزان  ول   ، الإعالن  هذا  على 

ونحن  مواده.  ن�ض  مع  �رشاحة  قوانينها 



دولة خ�صعت ملحنه �صديدة وقا�صية من املحن 

واحتالل  حروب  من  الأمم  بها  ت�صاب  التي 

واأقامت  عامليه  قوى  وتكاتفت  وخراب، 

حاق  الذي  الظلم  هذا  لرفع  عاملية  حرب 

دميقراطيه  دولة  اأننا  اأ�صا�ض  على  بوطننا 

تقد�ض احلريات وحتتفي باحلقوق الأ�صا�صية  

للفرد من خالل د�صتورها ولي�ض لأنها دولة 

نفطي. لذا ينبغي املحافظة على الد�صتور بكل 

قوة فهو �صورتنا امل�رشفة اأمام العامل.

ملزيد من التفا�صيل:

http://www.aljarida.com/aljar -

da/Article.aspx?id=47782
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تنظيم التعليم العالي

القانون عن  المسؤولون 
جرى التصويت على القانون بجلسة  رقم 756 بتاريخ 5-28- 1996

الموافقون )32(

7.جمال اأحمد الكندري1.ا�سماعيل خ�سر ال�سطي 4.اأحمد ن�سار 
ال�سريعان

10.خالد �سامل العدوة

2.اأحمد عبدالعزيز 
ال�سعدون

12 را�سد �سلمان 9.حمود نا�سر اجلربي6.تركي حممد العازمي3.اأحمد حممد الن�سار
الهبيده

8.جمعان فالح العازمي 11.خلف دميثري العنزي5.اأحمد يعقوب باقر

غير موافق )0( ممتنع )12(
1.أحمد عبداهلل الربعي

2.أحمد محمد الخطيب
3.جاسم حمد الصقر
4.جاسم محمد العون
5.حبيب جوهر حيات

6.عبدالعزيز دخيل الدخيل

7.عبداهلل محمد النيباري
8.علي فهد الزميع

9.مشاري جاسم العنجري
10.مشاري محمد العصيمي

11.ناصر عبداهلل الروضان
12.هالل مشاري المطيري



13.�سامل عبداهلل 
احلماد

31.نا�سر جا�سم ال�سانع25.مبارك بنيه اخلرينج19.عبا�س حبيب مناور 16.�سالح يو�سف 
الف�سالة

22.علي �سامل اأبو 
حديده

28.حممد �سيف اهلل 
�سرار

14.�سعد بليق 
العازمي

15.�سارع نا�سر 
العجمي

18.عاي�س علو�س 
املطريي

21.عبداهلل يو�سف 
الرومي

24.فهد دهي�سان 
اللميع

20.عبداهلل را�سد 
الهاجري

26.مبارك فهد 
الدويلة

27.حممد �سليمان 
املر�سد

30.مفرح نهار املطريي

32.هادي هايف 
احلويله

29.م�سلح هميجان 23.غنام علي اجلمهور17.طالل عثمان ال�سعيد
العازمي
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4إنشاء الجامعات الخاصة    2000  
بعد االطالع على الدستور

وعلى القانون رقم 29 ل�صنة 1966 يف �صاأن 

تنظيم التعليم العايل والقوانني املعدلة له.  

يف   1982 ل�صنة   63 رقم  القانون  وعلى 

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اإن�صاء  �صاأن 

والتدريب والقوانني املعدلة له. 

وافق جمل�ض الأمة على القانون الآتي ن�صه 

، وقد �صدقنا عليه واأ�صدرناه.

 المادة األولى
يجوز مبر�صوم ي�صدر بناء على عر�ض وزير 

جامعات  باإن�صاء  الرتخي�ض  العايل  التعليم 

اأو  خا�صة  عليا  ومعاهد  كليات  اأو  خا�صة 

فرع جلامعات اأجنبية تكون اأغلبية الأموال 

امل�صاركة يف راأ�صمالها مملوكة للكويتيني. 

 المادة الثانية
يف  الإ�صهام  اإىل  اخلا�صة  اجلامعة  تهدف 

والتعليم  العايل  التعليم  اأهداف  حتقيق 

التطبيقي ومبا يحقق الربط بني هذه الأهداف 

واأداء  املتطورة  املجتمع  واحتياجات 

اخلدمات البحثية للغري.

  المادة الثالثة
اجلامعة  باإن�صاء  ال�صادر  املر�صوم  يبني 

والأحكام  القانوين  �صكلها  اخلا�صة 

املنظمة لها والكليات واملعاهد العليا التي 

لها  الأمناء  جمل�ض  وت�صكيل  منها  تتكون 

ويحدد  املالية  ومواردها  واخت�صا�صاته 

و�رشوط  متنحها  التي  العلمية  الدرجات 

احل�صول عليها. 

 المادة الرابعة
اعتبارية  ب�صخ�صية  اخلا�صة  اجلامعة  تتمتع 

املر�صوم  ن�رش  تاريخ  من  اعتبارًا  م�صتقلة 

الر�صمية  اجلريدة  يف  بتاأ�صي�صها  ال�صادر 

الق�صاء  واأمام  الغري  اأمام  رئي�صها  وميثلها 

الأموال  متلك  يف  احلق  للجامعة  ويكون 

املنقولة وغري املنقولة  واإبرام العقود مبا يف 

ذلك عقود البيع والرهن والقرتا�ض وقبول 

التربعات والهبات والو�صايا واإجراء �صائر 

األ يتعار�ض ذلك  القانونية على  الت�رشفات 

مع اأهدافها. 

 المادة الخامسة
وزارة  لإ�رشاف  اخلا�صة  اجلامعة  تخ�صع 

التعليم العايل يف كل ما يتعلق بتنفيذ اأحكام 



واأحكام  التنفيذية  ولئحته  القانون  هذا 

الالئحة  وحتدد  باإن�صائها  ال�صادر  املر�صوم 

التزام  تكفل  التي  الإجراءات  التنفيذية 

اجلامعة بهذه الأحكام. 

جمل�ض  من  بقرار  القت�صاء  عند  ويجوز 

الوزراءـ  تعيني جمل�ض موؤقت لإدارة اجلامعة 

وذلك ملدة ل تتجاوز عامني. 

 المادة السادسة
الكليات واجلامعات اخلا�صة وفروع  تلتزم 

اجلامعات الأجنبية بالآتي:

الختالط  عدم  يكفل  مبا  من�صاآتها  1.اإقامة 
الفروع  جميع  يف  والطالبات  الطلبة  بني 

والأن�صطة التدري�صية والطالبية. 

والعادات  الإ�صالمية  القيم  2.مراعاة 
املرعية يف الزي والأن�صطة الطالبية. 

المادة السابعة
ت�رشي على الكليات واملعاهد العليا اخلا�صة 

املرخ�ض  الأجنبية  اجلامعات  وفروع 

باإن�صائها طبقًا للمادة (1) الأحكام والقواعد 

املن�صو�ض عليها يف هذا القانون. 

المادة الثامنة
عر�ض  على  بناء  الوزراء  جمل�ض  ي�صدر 

لهذا  التنفيذية  الالئحة  العايل  التعليم  وزير 

تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  خالل  يف  القانون 

العمل به. 

المادة التاسعة
هذا  تنفيذ  ـ  يخ�صه  فيما  كل  ـ  الوزراء  على 

القانون.

 اأمري الكويت

جابر الأحمد ال�سباح

�سدر بق�سر بيان يف : 9 ربيع الثاين 1421 

املوافق : 11 يوليو 2000
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مادة 7 
دعامات  وامل�صاواة  واحلرية  العدل 

املجتمع والتعاون والرتاحم �صلة وثقى 

بني املواطنني

مادة 8 
ت�صون الدولة دعامات املجتمع وتكفل 

الفر�ض  وتكافوؤ  والطماأنينة  الأمن 

للمواطنني.

مادة 10
ال�صتغالل  من  الن�ضء وحتميه  الدولة  ترعى 

واجل�صماين  الأدبي  الإهمال  وتقيه 

والروحاين

مادة 13 
تكفله  املجتمع  لتقدم  اأ�صا�صي  ركن  التعليم 

الدولة وترعاه .

مادة 16 
مقومات  والعمل  املال  وراأ�ض  امللكية 

وللرثوة  الجتماعي  الدولة  لكيان  اأ�صا�صية 

ذات  فردية  حقوق  جميعا  وهي  الوطنية 

وظيفة اجتماعية ينظمها القانون

المادة 30 
احلرية ال�صخ�صية مكفولة.

مادة 36 
العلمي مكفولة، ولكل  الراأي والبحث  حرية 

بالقول  ون�رشه  راية  عن  التعبري  حق  اإن�صان 

اأو الكتابة اأو غريهما، وذلك وفقا لل�رشوط 

والأو�صاع التي يبينها القانون.

مادة 40 
وفقا  الدولة  تكفله  للكويتيني  حق  التعليم 

والآداب  العام  النظام  حدود  ويف  للقانون 

والتعليم الإلزامي جماين يف مراحله الأوىل 

وفقا للقانون. وي�صع القانون اخلطة الالزمة 

خا�صة  الدولة  .وتهتم  الأمية  على  للق�صاء 

بنمو ال�صباب البدين واخللقي والعقلي



قانون  عيوب  نف�ض  القانون  هذا  يحمل 

انتهاك  من  فيه  ملا  العام  التعليم  تنظيم 

وا�صح للحرية ال�صخ�صية ، كما يت�صح من 

املادة ال�صاد�صة من القانون التي تفر�ض 

الإ�صالمي  والن�صاط  وال�صلوك  اللبا�ض 

على الطلبة ، دون اأي احرتام حلرياتهم 

ال�صخ�صية التي �صمنها الد�صتور يف املادة 

)30( ولكن اخلطر الأكرب يف هذا القانون 

هو فر�ض عدم الختالط على اجلامعات 

واملعاهد احلكومية واخلا�صة ،  بدل من 

والأ�رش  الأمور  لأولياء  اختياريا  تركه 

يف اختيار اأ�صلوب تربية اأبنائهم وبناتهم 

، فهم اقدر على اختيار ذلك ول يجب اأن 

فذلك  الختيار  هذا  يف  امل�رشع  يتدخل 

الأ�رشة  بناء  اإطار  يف  للحرية  م�صادره 

خلقها  التي  للعقبات  بالإ�صافة  هذا   .

وانخفا�ض  التكاليف  تفاقم  من  القانون 

جودة التعليم وتاأخر تخرج الطلبة الذكور 

بالذات لنخفا�ض اأعدادهم مقابل الطالبات 

، فان القانون بن�صه انتهاك لكثري من مواد 

و   )36( التعليم  حرية  ترعى  التي  الد�صتور 

)40( وتكافوؤ الفر�ض )8(. 

اخلا�ض  القطاع  على  القانون  فر�ض  ويف 

وتدمري  القانون  من   )16( للمادة  انتهاك 

تطوير  يف  اخلا�ض  القطاع  لدور  منظم 

اخلدمات التعليمية. كما اأن لي�ض من حق اأية 

جهة فر�ض و�صع مكلف ويوؤثر تاأثريا �صلبيا 

على دور القطاع اخلا�ض يف ال�صتثمار يف 

جمالت الرتبية والتعليم.

هذا بالإ�صافة لتناق�ض القانون الوا�صح مع 

حلقـوق  العـاملي  الإعــالن  )26(من  املادة 

على  تن�ض  والتي   1948 دي�صمرب  الإن�صان 

اأن:

اأن  ويجب  التعلم،  يف  احلق  �صخ�ض  1.لكل 
يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�صا�صية 

التعليم  يكون  واأن  باملجان،  الأقل  على 

التعليم  يعمم  اأن  وينبغي  اإلزاميًا  الأويل 

للتعليم  القبول  يي�رش  واأن  واملهني،  الفني 

للجميع  التامة  امل�صاواة  قدم  على  العايل 

وعلى اأ�صا�ض الكفاءة

.

2.يجب اأن تهدف الرتبية اإىل اإمناء �صخ�صية 
الإن�صان اإمناء كاماًل، واإىل تعزيز احرتام 

وتنمية  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان 

جميع  بني  وال�صداقة  والت�صامح  التفاهم 

ال�صعوب واجلماعات العن�رشية اأو الدينية، 

حلفظ  املتحدة  الأمم  جمهود  زيادة  واإىل 

ال�صالم.

3.لالآباء احلق الأول يف اختيار نوع تربية 
اأولدهم.

ودولة الكويت هي اأحد الدولة امل�صدقة 

على هذا الإعالن ، ول يجوز اأن تتناق�ض 

قوانينها �رشاحة مع ن�ض مواده . ونحن 

من  وقا�صية  �صديدة  ملحنه  خ�صعت  دولة 

التي ت�صاب بها الأمم من حروب  املحن 

واحتالل وخراب، وتكاتفت قوى عاملية 

الظلم  لرفع هذا   ، واأقامت حرب عاملية 

الذي حاق بوطننا على اأ�صا�ض اأننا دولة 

وحتتفي  احلريات  تقد�ض  دميقراطيه 

خالل  من  للفرد  الأ�صا�صية   باحلقوق 

لذا  د�صتورها ولي�ض لأنها دولة نفطية . 

قوة  بكل  الد�صتور  على  املحافظة  ينبغي 

فهو �صورتنا امل�رشفة اأمام العامل.
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إنشاء الجامعات الخاصة

المسؤولون 
القانون عن 

جرى التصويت على القانون بجلسة  
رقم 992 بتاريخ 6-26- 2000

الموافقون )37(

13.�سامل عبداهلل 7.ح�سني مزيد املطريي1.اأحمد دعيج الدعيج
احلماد

16.�سالح يو�سف 10.خلف دميثري العنزي4.اأحمد يعقوب باقر
الف�سالة

2.اأحمد عبدالعزيز 
ال�سعدون

3.اأحمد ن�سار 
ال�سريعان

12.را�سد �سيف 9.خالد �سامل العدوة6.ح�سني علي القالف
احلجيالن

14.�سعد فالح 8.حمود نا�سر اجلربي
طامي

15.�سالح اأحمد 
عا�سور

18.عبدالعزيز 
عبداللطيف املطوع

5.ح�سن عبداهلل 
جوهر

17.طالل مبارك العيار11.خمي�س طلق عقاب غير موافق )1(
ممتنع )22(



19.عبداهلل متعب 
العرادة

37.وليد م�ساعد 31.خملد را�سد العازمي25.مبارك براك الهيفي
الطبطبائي

22.عدنان �سيد 
عبدال�سمد

34.م�سعان جمبل 28.مبارك فهد الدويلة
العازمي

21.عبداملح�سن 
يو�سف جمال

24.فهد مبارك 
الهاجري

20.عبداهلل يو�سف 
الرومي

26.مبارك بنيه 
اخلرينج

27.مبارك عبداهلل 
�سنديح

33.م�سلم حممد 
الرباك

36.وليد خالد اجلري30.حممد حم�سن الب�سريي

32.مرزوق فالح 
احلبيني

35.نا�سر جا�سم ال�سانع29.حممد خليفة اخلليفة23.فهد دهي�سان اللميع
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غير موافق )1(:
 

1.حممد جا�سم ال�سقر

ممتنع )22(

1. اأحمد عبداهلل الربعي
2. اأحمد عبداهلل ال�سباح

3. �سامل �سباح ال�سامل
4. �سعد جا�سم الها�سل
5. �سعود نا�سر ال�سباح

6. �سباح الأحمد اجلابر
7. عادل خالد ال�سبيح

8. عبدالوهاب را�سد الهارون
9. في�سل فهد ال�سايع

10. حممد اأحمد اجلارهلل
11. م�ساري جا�سم العنجري
12. يو�سف حمد البراهيم

13. �سامي اأحمد املني�س
14. �سعد حممد العجمي

15. �سليمان ماجد ال�ساهني
16. �سالح عبدالر�سا خور�سيد

17. عبداهلل حممد النيباري
18. عبدالوهاب حممد الوزان

19. حممد ابطيحان الدويهي�س
20. حممد �سيف اهلل �سرار

21. م�ساري حممد الع�سيمي
22. جا�سم حممد اخلرايف
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5اإلنــتــخــابــات                       2005

مادة 1
لكل  كويتي بالغ من العمر اإحدى وع�رشين �صنة ميالدية كاملة حق النتخاب، وي�صتثنى 

من ذلك املتجن�ض الذي مل مت�ض على جتن�صه ع�رشون �صنه ميالدية وفقا حلكم املادة )6(

من املر�صوم الأمريي رقم 15 �صنة 1959 بقانون اجلن�صية الكويتية. وي�صرتط للمراأة 

يف الرت�صيح والنتخاب اللتزام بالقواعد والأحكام املعتمدة يف ال�رشيعة الإ�صالمية.



امادة 29
الإن�صانية،  الكرامة  يف  �صوا�صية  النا�ض 

احلقوق  يف  القانون  لدى  مت�صاوون  وهم 

والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك 

ب�صبب اجلن�ض اأو الأ�صل اأو اللغة اأو الدين.

مادة 30 
احلرية ال�صخ�صية مكفولة.

ا�صرتاط »اللتزام بالقواعد والأحكام املعتمدة 

يف ال�رشيعة الإ�صالمية« ، على املراأة الراغبة 

اآخر  مثال  الرجل  دون  والنتخاب  بالرت�صيح 

على التمييز الذي ينتهك روح الد�صتور ون�صه 

النا�ض  كل  بني  ي�صاوي  الذي   ، الوا�صح 

يف  كما  اجلن�ض  اأ�صا�ض  على  التمييز  ويرف�ض 

هذا القانون. ويف هذه املادة انتقا�ض وا�صح 

وهن  امل�صلمات  غري  الكويتيات  حقوق  من 

الرت�صيح والنتخاب   كثريات. ولهن احلق يف 

الن�ض يف حقها  األ ينطبق هذا  ، وكيف ميكن 

وعلى اأي اأ�صا�ض تلتزم به. 

وقد راأينا اآثار هذا القانون عند رف�ض بع�ض 

د.  من  كل  وزارة  قبول  الأمة  جمل�ض  نواب 

»لعدم  احلمود   مو�صي  ود.  ال�صبيح  نورية 

التزامهما بالرداء ال�رشعي« اأي احلجاب. وهذا 

تدخل �صافر يف احلرية ال�صخ�صية للوزيرتني ، 

مل  الد�صتوري.  غري  القانون  ذلك  حماية  حتت 

والقواعد  الأحكام  ي�رشح  ومل  الت�رشيع  يو�صح 

هناك  لي�ض  اإذ  الإ�صالمية  ال�رشيعة  يف  املعتمدة 

يف  املق�صودة  القواعد  على  اإجماع  اأو  اتفاق 

هذا الن�ض.

التجن�ض  على  �صنة   20 م�صي  ا�صرتط  ي�صكل  كما 

الد�صتورية.  املواطنة  حلقوق  اآخر  انتهاك 

تاريخ  فالد�صتور مل مييز بني املواطنني ح�صب 

هذا  يف  �صدهم  والتمييز   ، جن�صياتهم  نوع  اأو 

يتم  فمن  منطقي.  د�صتوري وغري  القانون غري 

لكل  خ�صع  قد  يكون   ، كويتي  كمواطن  قبوله 

التي توؤكد ولوؤه ، ول  العتبارات وال�رشوط 

حاجه لإخ�صاعه لمتحان مدته ع�رشون �صنه 

حتى يتمتع بحق الرت�صيح والنتخاب ، فاأما 

اأن يكون �صاحلا وُمنح اجلن�صية، اأو اأن يكون 

غري ذلك. وو�صع املتجن�صني بهذا المتحان 

عملية  �صالحية  عدم  على  يدل  الذي  املهني 

التجني�ض.
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اإلنـتـخـابـات

القانون عن  المسؤولون 
جرى التصويت على القانون بجلسة رقم 1127/أ بتاريخ 5-16- 2005

المختلف في التصويت على هذا القانون توحيدا أن من صوت معترضا كان معترضا على اعطاء المرأة 
حقها الدستوري في التصويت واالنتخاب بغض النظر عن دستورية مواد القانون من عدمها

الرافضون لحقوق المرأة السياسية )23(

7.عادل عبدالعزيز 1.بدر �سيخان الفار�سي 
ال�سرعاوي

10.علي �سامل الدقبا�سي4.ح�سني مزيد املطريي

2.براك النون

6.�سيف اهلل ف�سل 3.جا�سم الكندري
بورميه

9.عبداهلل عكا�س 
العبديل

12.فهد �سالح اخلنه

8.عبد اهلل راعي 
الفحماء 

11.غامن علي امليع5.خالد �سامل العدوة موافق )35(
ممتنع )1(



19.مرزوق فالح 13.في�سل علي امل�سلم
احلبيني

16.حممد حم�سن 
الب�سريي

22.وليد خالد اجلري

14.حممد براك 
املطري

15.حممد خليفة 
اخلليفة

18.خملد را�سد 
العازمي

21.نا�سر جا�سم 
ال�سانع

20.م�سلم حممد 
الرباك

23.وليد م�ساعد 17.حممد حممود الفجي
الطبطبائي

الموافقون على القانون )35(:
1. اأحمد عبدالعزيز ال�سعدون

2. اأحمد عبداهلل ال�سباح
3. احمد الفهد الأحمد

4. اأحمد عبداملح�سن املليفي
5. اأن�س حممد الر�سيد

6. بدر م�ساري احلمي�سي
7. بدر نا�سر احلميدي
8. جابر مبارك ال�سباح
9. جمال ح�سني العمر

10. ح�سن عبداهلل جوهر
11. ح�سني علي القالف
12. خلف دميثري العنزي
13. را�سد �سلمان الهبيده

14. ر�سيد احلمد
15. �سامل عبداهلل احلماد
16. �سالح اأحمد عا�سور

17. �سباح الأحمد اجلابر
18. �سالح عبدالر�سا خور�سيد

19. طالل مبارك العيار
20. عبد اهلل الطويل 

21. عبداهلل معتوق املعتوق
22. عبدالواحد حممود العو�سي

23. عبدالوهاب را�سد الهارون
24. ع�سام �سلمان الدبو�س

25. علي فهد الرا�سد
26. علي حمود الهاجري

27. عواد برد العنزي
28. فهد دهيان امليع

29. في�سل حممد احلجي
30. حممد جا�سم ال�سقر
31. حممد �سباح ال�سامل

32. حممد �سيف اهلل �سرار
33. م�ساري جا�سم العنجري

34. نواف الأحمد اجلابر
35. يو�سف الزلزلة

ممتنع )1(: 
جا�سم حممد اخلرايف
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مادة 11 
يوما  ت�صعني  خالل  املخت�ض  الوزير  ي�صدر 

من تاريخ الطلب قرارا باملوافقة على منح 

املدة  انق�صت  فاإذا  رف�صه.  اأو  الرتخي�ض 

دون اإ�صدار القرار اعترب الطلب مرفو�صا. 

النهائي  القرار  يف  الطعن  ال�صاأن  ولذوي 

الدائرة  اأمام  الرتخي�ض  برف�ض  ال�صادر 

الإدارية وفقا لالإجراءات املن�صو�ض عليها 

يف املر�صوم بالقانون رقم 20 ل�صنة 1981 

خالل �صتني يوما من اإبالغهم بالقرار اأو من 

تاريخ انتهاء املدة امل�صار اإليها.

المـطـبـوعات والـنـشـر

مادة 19
القراآن  اأو  الإلهية  بالذات  امل�صا�ض  يحظر 

الكرمي اأو الأنبياء اأو ال�صحابة الأخيار اأو 

زوجات النبي – �صلى الله عليه و�صلم – اأو 

اأو  بالتعري�ض  ال�صالم-  عليهم  البيت-  اآل 

باأي و�صيلة  التجريح  اأو  ال�صخرية  اأو  الطعن 

يف  عليها  املن�صو�ض  التعبري  و�صائل  من 

املادة 29 من القانون رقم 31 ل�صنة 1970 

بتعديل بع�ض اأحكام قانون اجلزاء رقم 16 

ل�صنة 1960. 

مادة 27
عليها  ين�ض  اأ�صد  عقوبة  باأي  الإخالل  عدم  مع 

وكاتب  التحرير  رئي�ض  يعاقب   ، اآخر  قانون 

املقال اأو املوؤلف:

1  اإذا ن�رش يف ال�صحيفة ما حظر يف املادة 
واحدة  �صنة  تتجاوز  ل  مدة  باحلب�ض   19
ول  دينار  اآلف  خم�صة  عن  تقل  ل  وغرامة 

تزيد عن ع�رشين األف دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني

2  اإذا ن�رش يف ال�صحيفة ما حظر يف املادة 
اآلف  خم�صة  عن  تقل  ل  التي  بالغرامة   20

دينار ول تزيد عن ع�رشين األف دينار 

3  اإذا ن�رش يف ال�صحيفة ما حظر يف املادة 
اآلف  ثالثة  عن  تقل  ل  التي  بالغرامة   21

دينار ول تزيد عن ع�رشة اآلف دينار 

4  يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن األف دينار 
ول تزيد عن ثالثة اآلف دينار عن كل خمالفة 

اأخرى لأحكام الف�صل الثاين من القانون.

ويجوز للمحكمة اجلزائية يف اأي من احلالت 

ال�صابقة اأن تاأمر باإلغاء الرتخي�ض اأو تعطيل 

واحدة  �صنة  على  تزيد  ل  مدة  ال�صحيفة 

الن�صخة  و�صبط  املن�صور  العدد  وم�صادرة 

واإعدامها  عليها  املثبت  الأ�صلية  والدعامة 

واإغالق املطبعة امل�صتخدمة يف الطبع.

6 2005



مادة 29 
وهم  الإن�صانية،  الكرامة  يف  �صوا�صية  النا�ض 

مت�صاوون لدى القانون يف احلقوق والواجبات 

العامة، ل متييز بينهم يف ذلك ب�صبب اجلن�ض اأو 

الأ�صل اأو اللغة اأو الدين.

مادة 30 
احلرية ال�صخ�صية مكفولة.

مادة 35 
حرية  الدولة  وحتمي  مطلقة،  العتقاد  حرية 

القيام ب�صعائر الأديان طبقا للعادات املرعية، 

ينايف  اأو  العام  بالنظام  ذلك  يخل  ال  على 

الآداب.

حق  للكل  و)37(     )36( مادة  الد�صتور  ح�صب 

الطبع واإ�صدار ال�صحف اأو املجالت اأو الكتب. 

من   11 املادة  يف  جاء  كما  الوزير  موافقة 

القانون منافية للد�صتور وغري �رشورية. مثلما 

ال�صحيفة  لكل  والتعطيل  الرتخي�ض  اإلغاء  اأن 

عقوبة جائرة وغري د�صتورية. واإغالق املطبعة 

عالقة  ل  التجارية  املطابع  ان  حيث  كبري  ظلم 

املطبوعة.  باملادة  التدقيق  اأو  باختيار  لها 

عدم و�صوح  العتبار  اأخذنا يف  اإذا  خ�صو�صا 

اأو دقة املخالفات كما جاء يف املادة )19( من 

القانون . فكلمة “امل�صا�ض” مثال �صعب قيا�صها 

لتف�صري املراقب  ب�صكل مو�صوعي وهي عر�صة 

واملحامي والقا�صي وغريهم من الب�رش الذين 

يعترب  وما  للكلمات  ح�صا�صيتهم  يف  يختلفون 

م�صا�صا اأو وجمرد راأي. كما اأن تعريف من هو 

نحن   ومذهبيا  طائفيا  جدل  يثري  “ال�صحابي” 
يف غنى عنه. 

فئة  تخ�ض  واملفاهيم  القيود  تلك  ان  والأهم 

حمددة من املجتمع ول تنطبق على الكل. فماذا 

األ  الكويتيني واملقيمني؟  عن غري امل�صلمني من 

ي�صمن لهم الد�صتور ممار�صة �صعائرهم والتعبري 

هذا  ال�صخ�صية؟  بحرياتهم  والتمتع  اآراءهم  عن 

القانون يفتح الباب على م�رشاعيه للمتطرفني 

�صعار  حتت  اإ�صالمية  غري  اأفكار  اأي  لقمع 

نف�ض  يعطي  ل  حني  يف  امل�صا�ض”.  “حظر 
و�صخو�صهم  مبعتقداتهم  والهتمام  القد�صية 

الدينية. 

ول يخفى اأي�صا اأثر تلك الن�صو�ض املطاطة 

حرية  على  الد�صتورية  غري  والعقوبات 

الدرا�صة والبحث والنقد والن�رش الأكادميي. 

تعريف  يف  الإ�صالميني  الفقهاء  يختلف  اذ 

ال�صحابي ما بني من يعتربه كل من ولد مع 

يكون  اأن  ي�صرتط  من  وممن  وراآه  الر�صول 

الكبائر  كل  عن  ويتنزه  بالر�صول  ل�صيقا 

وا�صحة  خدمة  الر�صالة  ويخدم  وال�صغائر 

تختلف  وذاك  هذا  وبني  تاريخيا.  موؤرخة 

ودرا�صة  هوؤلء  و�صف  يف  الدرا�صات 

�صخ�صياتهم والأحداث التاريخية التي مروا 

بها، لذلك فان ن�ض عدم امل�صا�ض بال�صحابة 

اأ�صا�صياتها  من  واجلرمية  جترميي  ن�ض  هو 

ول  عليه.  واملعتدي  اجلرمية  كيان  حتديد 

يحقق تعبري “�صحابي” غري املحدد تاريخيا 

الأمر  ويبقى   ، اجلرمية  اأ�صا�صيات  وفقهيا 

اأو  جرم  حتدد  التي  لالجتهادات  مرتوكا 

يف  �صحابي  ي�صمى  مبن  امل�صا�ض  اإباحة 

درا�صة اأو راأي اأو خطبة اأو بحث علمي.

مادة 36 
حرية الراأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل 

بالقول  التعبري عن راية ون�رشه  اإن�صان حق 

اأو الكتابه اأو غريهما، وذلك وفقا لل�رشوط 

والأو�صاع التي يبينها القانون.

مادة 37 
مكفولة  والن�رش  والطباعة  ال�صحافة  حرية 

يبينها  التي  والأو�صاع  لل�رشوط  وفقا 

القانون
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المطبـوعات والنشر

المسؤولون 
القانون عن 

جرى التصويت على القانون بجلسة  
رقم 1155 بتاريخ 3-6- 2006

الموافقون )53(

13.جمال ح�سني العمر7.بدر �سيخان الفار�سي1.ا�سماعيل خ�سر ال�سطي 16.خالد �سامل العدوة10.جابر مبارك ال�سباح4.اأحمد يعقوب باقر

2.اأحمد عبدالعزيز 
ال�سعدون

3.اأحمد عبداملح�سن 
املليفي

12 جا�سم حممد 9.بدر نا�سر احلميدي6.با�سل �سعد الرا�سد
اخلرايف

14.ح�سن عبداهلل 8.بدر م�ساري احلمي�سي
جوهر

15.ح�سني مزيد 
املطريي

18.�سالح اأحمد 
عا�سور

17.�سامل عبداهلل احلماد11.جا�سم علي اأحمد5.اأن�س حممد الر�سيد غير موافق )0(
ممتنع )0(



19.�سالح عبدالر�سا 
خور�سيد

25.عبداهلل �سعود 
املحيلبي

37.فهد دهي�سان امليع31.علي جراح ال�سباح 22.عادل طالب 
الطبطبائي

28.عبداهلل يو�سف 
الرومي

40.حممد براك 34.علي فهد الرا�سد
املطري

21.طالل مبارك 
العيار

24.عبداهلل راعي 
الفحماء

20.�سيف اهلل 
ف�سل بورميه

26.عبداهلل عكا�س 
العبديل

27.عبداهلل معتوق 
املعتوق

33.علي �سامل 
الدقبا�سي

39.في�سل علي امل�سلم 42.حممد خليفة اخلليفة36.غامن علي امليع30.ع�سام �سلمان الدبو�س

32.علي حمود 
الهاجري

38.فهد �سالح اخلنه 23.عادل عبدالعزيز 
ال�سرعاوي

29.عبدالوهاب را�سد 
الهارون

41.حممد جا�سم ال�سقر35.عواد برد العنزي
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44.حممد حم�سن 
الب�سريي

43 حممد �سيف اهلل 
�سرار

50.مع�سومة �سالح 
املبارك

47.مرزوق فالح 
احلبيني

53.وليد م�ساعد 
الطبطبائي

45.حممد حممود 
الفجي

46.خملد را�سد 
العازمي

49.م�ساري جا�سم 
العنجري

52.وليد خالد اجلري

51.نا�سر جا�سم ال�سانع 48.م�سلم حممد 
الرباك
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 )16( القانون رقم  198 من  تعديل املادة 

ل�صنة 1960م باإ�صدار قانون اجلزاء

- بعد الإطالع على الد�صتور،

1960م  - وعلى القانون رقم )16( ل�صنة 

والقوانني  اجلزاء  قانون  باإ�صدار 

له، املعدلة 

الآتي  القانون  على  الأمة  جمل�ض  وافق   -

ن�صه وقد �صدقنا عليه واأ�صدرناه :

تجريم التشبه بالجنس اآلخر

مادة أولى
ي�صتبدل ن�ض املادة 198 من القانون رقم (16) 

ل�صنة -1960 امل�صار اإليه- بالن�ض الآتي :-

“ من اأتي اإ�صارة اأو فعال فا�صحا خمال باحلياء 
يف مكان عام بحيث يراه اأو ي�صمعه من كان يف 

باأي �صورة  الآخر  ت�صبه باجلن�ض  اأو  مكان عام 

من ال�صور، يعاقب باحلب�ض مدة ل جتاوز �صنة 

واحدة وبغرامة ل جتاوز األف روبية اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني “

.

مادة ثانية
على رئي�ض جمل�ض الوزراء والوزراء - كل فيما 

يخ�صه- تنفيذ اأحكام هذا القانون.

اأمري الكويت

�صباح الأحمد ال�صباح

7 2007



امادة 10
من  وحتميه  الن�ضء  الدولة  ترعى 

الأدبي  الإهمال  وتقيه  ال�صتغالل 

واجل�صماين والروحي.

مدى  حول  الد�صتوريون  اخلرباء  اختلف 

د�صتورية هذه املادة. حيث اأن الت�صبه باجلن�ض 

الآخر ل يدخل يف نطاق احلرية ال�صخ�صية ، 

لالأعراف  وفقا  اجلرمية  نطاق  يف  يدخل  بل 

جن�صي  حدد  الذي  والد�صتور،  والتقاليد 

املواطن بالذكر والأنثى يف مواقع عديدة يف 

هذا الد�صتور.

امل�صكلة يف هذا القانون اأنه مل يراِع اجلوانب 

العلمية والنف�صية ، حيث اأعترب اأن هذا الت�صبه 

الدرا�صات  اأثبتت  حني  يف   ، �صوء  نتيجة  هو 

النف�صية والعلمية ، اأن هناك نوع من املر�ض 

 ، اجلن�صية  الهوية  ا�صطراب  مب�صمى  وحدده 

خالل  من  اإل  يتم  ل  احلالة  هذه  عالج  واأن 

عالج طويل ي�صل اإىل اإجراء عمليات حتويل 

اجلن�ض ، اأو ا�صتخدام العالج والأدوية ملدة 

طويلة .

انتهاك  هو  مر�صه  على  الإن�صان  ومعاقبة 

لأب�صط حقوق الإن�صان باأب�صط اأ�صكالها وتعقيد 

للمر�ض واأعرا�صه. وحيث اأن اأعرا�ض هذا 

 ، املراهقة  فرتة  يف  بالظهور  تبداأ  املر�ض 

حقهم  هو  ال�صباب  هوؤلء  ودعم  عالج  فاإن 

10 من الد�صتور ل  الد�صتوري ح�صب املادة 

عقابهم على ما ابتالهم به الله. 

التي  ال�رشعية  الفتاوى  من  العديد  وهنالك 

لهذه  التحويل اجلن�صي  كعالج  جتيز عمليات 

يف  قانونية  ت�رشيعات  وهنالك   . الظاهرة 

العون  لها  وتقدم  الفئة  هذه  تن�صف  املنطقة 

املطلوب.

املطاطة  ال�صياغة  فاإن  عملية  ناحية  من 

الكثريين عر�صة لالأذى  للقانون ، جعلت 

ح�صب فهم موظفي الداخلية للقانون. فهل 

ماذا  بالن�صاء؟  ت�صبه  الطويل  الرجل  �صعر 

باحلنة؟  اللحية  اأو  الراأ�ض  �صعر  �صبغ  عن 

هذه  من  كثري  ان  العلم  مع  الكحل؟  و�صع 

امل�صلكيات جزء من الرتاث العربي القدمي 

وبع�صها الآخر من ال�صنة ال�رشيفة. 
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المسؤولون 
القانون عن 

جرى التصويت على القانون بجلسة 
الثالثاء 5-29- 2007
الموافقون )40(

13.�سريده عبداهلل 7.ح�سن عبداهلل جوهر1.اأحمد خليفه ال�سحومي
املعو�سرجي

16.�سباح اخلالد 10.خالد �سامل العدوه4.جمال اأحمد الكندري
ال�سباح

2.اأحمد 
عبداملح�سن املليفي

6.جمعان ظاهر 3.اأحمد يعقوب باقر
احلرب�س

9.ح�سني نا�سر 
احلريتي

12.�سعد رغيان ال�سريع

14.�سالح اأحمد 8.ح�سني مزيد املطريي
عا�سور

15.�سالح يو�سف 
الف�ساله

18.عادل عبدالعزيز 
ال�سرعاوي

17.�سيف اهلل ف�سيل11.خ�سري عقله العنزي5.جمال ح�سني العمر
 اأبو رميه

تجريم التشبه بالجنس اآلخر

غير موافق )0(
ممتنع )0(



19.عبداهلل �سعود 
املحيلبي

25.عدنان �سيد 
عبدال�سمد

37.مو�سى ح�سني 31.حممد عبداهلل العليم
ال�سراف

22.عبداهلل مهدي 
العجمي

28.مبارك بنيه 
اخلرينج

34.مزعل حممد 
النمران

40.وليد م�ساعد 
الطبطبائي

21.عبداهلل فالح 
راعي الفحماء

24.عبدالواحد 
حممود العو�سي

20.عبداهلل عكا�س 
العبديل

26.علي �سالح 
العمري

27.في�سل حممد 
احلجي

33.مرزوق فالح 
احلبيني

39.نوريه �سبيح 
ال�سبيح

36.م�ساري جا�سم العنجري30.حممد خليفه اخلليفه

32.مرزوق علي 
الغامن

38.نا�سر جا�سم 
ال�سانع

23.عبداهلل يو�سف 
الرومي

35.م�سلم حممد الرباك29.حممد براك املطري



42

مادة 23
ما  الفرتة  يف  ليال  الن�صاء  ت�صغيل  يجوز  ل 

�صباحا،  وال�صابعة  م�صاء  الثامنة  بني 

وامل�صحات  امل�صت�صفيات  ذلك  من  وت�صتثنى 

ودور العالج الأهلية واملوؤ�ص�صات الأخرى 

ال�صوؤون  وزير  من   قرار  بها  ي�صدر  التي 

جهة  تلتزم  اأن  على  والعمل،  الجتماعية 

العمل بتوفري متطلبات الأمن لهن من توفري 

و�صائل النتقال من واإىل جهة العمل.

العمل في القطاع األهلي

مادة 24 
اأو  يحظر ت�صغيل املراأة يف الأعمال اخلطرة 

ال�صاقة اأو ال�صارة �صحيا، كما يحظر ت�صغيلها 

تقوم  والتي  بالأخالق  ال�صارة  الأعمال  يف 

على ا�صتغالل اأنوثتها مبا ل يتفق مع الآداب 

اجلهات  يف  ت�صغيلها  يحظر  وكذلك  العامة، 

التي تقدم خدماتها للرجال فقط.

وي�صدر بتحديد تلك الأعمال واجلهات قرار 

من وزير ال�صوؤون الجتماعية والعمل.

8 2007



مادة 29
الإن�صانية،  الكرامة  �صوا�صية يف  النا�ض 

وهم مت�صاوون لدى القانون يف احلقوق 

يف  بينهم  متييز  ل  العامة،  والواجبات 

ذلك ب�صبب اجلن�ض اأو الأ�صل اأو اللغة اأو 

الدين.

املادة )23(  من قانون العمل يف القطاع الأهلي 

تخ�ض املراأة باملنع وبذلك متيز �صدها وتنتق�ض 

للرجل ح�صب  امل�صاوية  العمل  من حقوقها يف 

تفرت�ض  القانون  ومادة   .29 مادة  الد�صتور 

اختيار  على  قادرة  غري  املراأة  اأن  �صمنيا 

واإمكانياتها  وظروفها  تتنا�صب  التي  الوظيفة 

ل  العقلية  قدراتها  يف  طعن  اأي�صا  وهذا   ،

ي�صتند اإىل اأي حقيقة علمية اأو �صند د�صتوري . 

هذا  من  الن�صاء  من  عري�ض  قطاع  ت�رشر  وقد 

القانون وبالأخ�ض العامالت يف جمالت الطب 

والتمري�ض والهند�صة وخدمة العمالء. واأعطت 

قانونية  مادة  اخلا�ض  القطاع  املادة  هذه 

للمزيد من التمييز �صد املراأة. والد�صتور مينع 

الفار�ض  فالن�ض  لذا   ، اجلن�ض  ب�صبب  التمييز 

يعترب غري  الأ�صا�ض  هذا  على  قائم  التزام  لأي 

اإل  للمراأة  اأ�صلح  اعتباره  د�صتوري، ول ميكن 

اإذا كان اختياريا ل اإجباريا، باملراأة املخالفة 

لذلك تكون خالفت القانون مما يرتب قيدا على 

حريتها يف العمل اإخالل بن�ض د�صتوري.

وينطبق نف�ض التحليل على املادة )24( بالإ�صافة 

“ال�صارة  بالأعمال  العمل  من  املنع  خل�صها 

يف  الرجل  عمل  املقبول  من  كاأنه  بالأخالق” 

مثل تلك الأعمال. وتخ�صي�ض املراأة بهذه املادة 

اإهانة وانتهاك للمادة 29 من الد�صتور. فالأمر 

كذلك   ، املراأة   على  يقت�رش  ل  املجال  هذا  يف 

يتعلق بظرف  اأمر ل  للرجل وهو  بالن�صبة  الأمر 

اأو نهار، بل هي قاعدة اأخالقية  زمني من ليل 

عامة تلزم الرجل واملراأة  ،واخت�صا�ض ن�صي 

الت�رشيعي مل يراع  العمل  ال�صكل يعني هذا  بهذا 

فيه هذا الأمر.

دولة  ويف  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات  دولة  يف 

قفز  عدم  مراعاة  يق�صي   ، القانونية  القواعد 

الد�صتورية  الن�صو�ض  على  القانون  قواعد 

روحا ون�صا . كما اأن حظر عملها يف “اجلهات 

التي تقدم خدماتها للرجال فقط “ ي�صكل عائقا 

التخ�ص�صات  وذوات  واخلبريات  للمخت�صات 

النادرة يف تقدمي خدماتهن للرجال. مثال على 

القلب يف جناح  ا�صت�صارية لأمرا�ض  ذلك عمل 

الرجال يف م�صت�صفى ما. 

الد�صتور وا�صح .. الأ�صا�ض اأن الرجل واملراأة 

مت�صاويان يف احلقوق والواجبات ، واأن متلك 

املراأة كما الرجل احلرية يف اختيار ما ينا�صبها 

من عمل ويحفظ كرامتها. الفرتا�ض اإن املراأة 

– على عك�ض الرجل - غري قادرة على مثل هذا 
اأو  منطقي  اأو  علمي  غري  افرتا�ض  الختيار، 

واقعي .. والأهم اإنه افرتا�ض غري د�صتوري. 

ويف دولة القانون واملوؤ�ص�صات الد�صتورية  ، 

يقت�صي عدم قفز قواعد القانون على الن�صو�ض 

الد�صتورية روحا ون�صا. 

ملزيد من التفا�صيل:

http://www.alqabas.com.kw/

Temp/Pages/2007/07/03/07-l -

cal_page.pdf
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العمل في القطاع األهلي

المسؤولون 
القانون عن 

جرى التصويت على القانون بجلسة  
رقم 1184/أ   

بتاريخ 6-11- 2007

الموافقون )48(

13.ح�سني نا�سر 7.جابر مبارك ال�سباح1.اأحمد حاجي لري
احلريتي

4.اأحمد  عبداملح�سن 
املليفي

16.خلف دميثري العنزي10.جمال ح�سني العمر

2.اأحمد خليفة 
ال�سحومي

3.اأحمد عبدالعزيز 
ال�سعدون

12.ح�سن عبداهلل 9.جمال اأحمد الكندري6.جابر �سعد العازمي
جوهر

8.جا�سم حممد 
اخلرايف

14.خالد �سامل 
العدوة

15.خ�سري عقلة 
العنزي

18.�سعد رغيان 
ال�سريع

11.جمعان ظاهر 5.اأحمد يعقوب باقر
احلرب�س

17.دعيج خلف ال�سمري

غير موافق )0(
ممتنع )0(



19.�سعدون حماد 
العتيبي

25.عبداهلل عكا�س 
العبديل

37.حممد براك املطري31.علي فهد الرا�سد 22.عادل عبدالعزيز 
ال�سرعاوي

28.عبدالواحد حممود 
العو�سي

40.حممد عبداهلل 34.في�سل علي امل�سلم
العليم

21.�سالح يو�سف 
الف�سالة

24.عبداهلل �سعود 
املحيلبي

20.�سالح اأحمد 
عا�سور

26.عبداهلل معتوق 
املعتوق

27.عبداهلل يو�سف 
الرومي

33.فالح فهد 
الهاجري

39.حممد �سباح 
ال�سامل

42.مرزوق علي الغامن 36.في�سل حممد احلجي30.علي �سالح العمري

38.حممد جا�سم 32.غامن علي امليع
ال�سقر

41.حممد حم�سن 
الب�سريي

23.عبداهلل راعي 
الفحماء

35.في�سل فهد ال�سايع29.عدنان �سيد عبدال�سمد
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46.مو�سى ح�سني 43.مرزوق فالح احلبيني
ال�سراف

44.م�ساري جا�سم 
العنجري

45.مع�سومة �سالح 
املبارك

48.وليد م�ساعد 
الطبطبائي

47.نا�سر جا�سم 
ال�سانع
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ضوابط 
الحفالت 

الغنائية في 
األماكن العامة

الد�صتور  مواد  على  الإطالع 

الثانية، والثامنة، والتا�صعة، 

والرابعة ع�رش والثالثني، وعلى الفتوى رقم 

من   14/2/1999 يف  ال�صادرة   99/ 13ع 
وال�صوؤون  الأوقاف  بوزارة  الإفتاء  اإدارة 

والأعراف  للتقاليد  وا�صتذكار  الإ�صالمية 

الكويتية الأ�صلية وعادات املجتمع وتوجهاته 

املنظمة  لل�صوابط  وا�صتعرا�صا  وميوله، 

اآخرها  كان  التي  العامة  الغنائية  للحفالت 

حفلة ما �صمي بـ )�صتار اأكادميي(.

تقرر ما يلي :

العامة  الفنية  احلفالت  اإقامة  يجوز  1.ل 
وامل�صجلة  بذلك  لها  املرخ�ض  للجهات  اإل 

ر�صميا يف وزارة الإعالم وذلك بعد احل�صول  

الأمنية  اجلهات  من  الالزم  الرتخي�ض  على 

املخت�صة بوزارة الداخلية بعد ا�صتكمالها لكافة 

الإجراءات وتقدميها جميع امل�صتندات.

العامة  الفنية  احلفالت  يف  التقيد  2.يجب 
وعدم  العامة  والآداب  العام  النظام  بقواعد 

ال�صائدة داخل  القيم الجتماعية  اخلروج عن 

اجل�صم  اإظهار  عدم  ومنها  الكويتي  املجتمع 

التي  املالب�ض  تك�صف  اأن  اأو  عاريا  الب�رشي 

ترتديها الن�صاء عن تفا�صيل ج�صمانية تتنافى 

مع املاألوف يف املجتمع.

3.مينع الرق�ض بجميع �صوره واإ�صكاله منعا 
باحلفل  امل�صاركني  من  �صواء  للجن�صني  باتا 

ا�صتخدام  يحظر  كما  احل�صور  جمهور  من  اأو 

اأي عبارات اأو اإ�صارات بذيئة اأو خارجة عن 

الذوق العام.

لإقامة حفالت  اأي ترخي�ض  منح  4.ل يجوز 
ما  اأو  املوؤقتة  باخليام  مو�صيقية  اأو  غنائية 

يعرف باخليام الرم�صانية ، ويجب اأن يكون 

اإن�صائي  مبنى  عن  عبارة  احلفل  اإقامة  مكان 

تقررها  التي  الرتخي�ض  ل�رشوط  وم�صتوفيا 

اجلهات الر�صمية الأخرى ذات العالقة ويجب 

بعد 



يتم  اأن  باإقامة حفل فني عام  قبل الرتخي�ض 

من  احلفل  لإقامة  املكان  �صالحية  تقرير 

قيامها  بعد  العر�ض  لهذا  ت�صكل  جلنة  خالل 

مبعانية املكان والتاأكد من ا�صتيفائه لل�رشوط 

املقررة.

الف�صل بني  اإقامة احلفل  5.ي�صرتط يف مكان 
ال�صباب والعوائل وعدم الختالط بينهم.

6.يراعي منح الرتاخي�ض خالل �صهر رم�صان 
العزف  على  مق�صورا  يكون  لن  الف�صيل 

فيه  ي�صارك  الذي  ال�رشقي  التخت  اأو  املنفرد 

البتهالت  وكذلك  اأق�صى  كحد  فنانني  ثالثة 

موعد  يتجاوز  ل  على  الدينية،  والتوا�صيح 

انتهاء هذه احلفالت ال�صاعة الواحدة �صباحا 

خالل الع�رش الأواخر من رم�صان ملا لها من 

طبيعة خا�صة.

7.ل يجوز الإعالن عن اإقامة احلفالت الفنية 
اإل  اإعالمية  و�صيلة  اأي  يف  العامة  بالأماكن 

من  الالزم  الرتخي�ض  على  احل�صول  بعد 

رقم  بو�صع  اللتزام  مع  الإعالم،  وزارة 

الرتخي�ض على جانب الإعالن.

8.تخ�صع املوافقة النهائية على منح الرتخي�ض 
اأو رف�صه اأو �صحبه لل�صلطة التقديرية للوزارة 

وفقا ملا تراه حمققا للم�صلحة العامة. 

اأو  الفنية  للموؤ�ص�صات  ال�صماح  يجوز  9.ل 
ممن  خارجها  اأو  الكويت  داخل  يف  للفنانني 

الدين  لقيم  خمالفة  تعترب  ملفاهيم  يروجون 

املو�صوعة  والأ�ص�ض  وللتقاليد  واملجتمع 

للرقابة باإقامة اأي حفالت عامة، كما يجوز 

حرمانها لفرتة معينة ح�صب حجم املخالفة من 

اإقامة احلفالت العامة.

ج�صيمة  غري  خمالفات  وقوع  حالة  10.يف 
يكون  باإقامته  مرخ�ض  عام  فني  بحفل 

العقوبة  تطبيق  يف  التقديرية  ال�صلطة  للوزارة 

بينها  من  والتي  املخالفة  حلجم  املنا�صبة 

حرمان  اأو  الرتخي�ض  �صحب  اأو  احلفل  وقف 

املتعهد اأو �صاحب املكان من احل�صول على 

حرمانا  �صواء  الرتاخي�ض  من  النوع  ذات 

مطلقا اأم موؤقتا.  

اأو مو�صيقي  اإقامة حفل غنائي  اثبت  11.اإذا 
وزارة  من  ترخي�ض  دون  عام  مكان  داخل 

الأخرى  العالقة  ذات  واجلهات  الإعالم 

عام  فني  بحفل  ج�صيمة  خمالفات  وقوع  اأو 

يف  احلق  للوزارة  يكون  باإقامته  مرخ�ض 

اإيقاف احلفل واتخاذ الإجراءات املالئمة.

12.مع مراعاة ما ورد يف البندين ال�صابقني 
باملحاذير  متعلقة  املخالفة  كانت  اإذا 

النظام  تخالف  التي  تلك  خا�صة  الرقابية 

قيم  مت�ض  اأو  العامة  الآداب  اأو  العام 

حتت  يندرج  مما  واخللقية  الروحية  املجتمع 

حترر  احلالة  هذه  ففي  اجلزاء  قانون  طائلة 

النيابة  اإىل  الإحالة  وتتم  الالزمة  املحا�رش 

العامة والتي تتوىل بدورها حتريك الدعوى 

العمومية �صد املخالف وتطبق بحقه العقوبة 

نوع  ح�صب  اجلزاء  قانون  مبقت�صى  املقررة 

املخالفة وتكييفها القانوين.

الالزمني  املوظفني  الإعالم  وزير  13.ينيب 
لدخول  الق�صائي  ال�صبط  �صفة  لهم  الذين 

الأماكن العامة لرقابة احلفالت الفنية ويكون 

لهم احلق يف اإيقاف احلفل و�صحب الرتخي�ض 

وحترير  خمالفات  اأي  وقوع  حالة  يف 

اإيقاف  يف  احلق  ولهم  الالزمة  املحا�رش 

احلفل و�صحب الرتخي�ض يف حالة وقوع  اأي 

ولهم  الالزمة  املحا�رش  وحترير  خمالفات 

اأداء  يف  ال�رشطة  برجال  ال�صتعانة  يف  احلق 

وظائفهم عند احلاجة.

وزير الإعالم 

حممد اأبو احل�صن 

مايو 2004
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دراسة حول  
قانون المطبوعات 

والنشر رقم 
)3/2006(

للمحامي: محمد التويجري

           �صحافة والإعالم ب�صفه عامه اأهمية متنامية فى ظل ع�رش املعلوماتية ، واإمكانية 

احل�صـول على كافة البيانـات واملعلومات من عدد كبري من الو�صائل التكنولوجية املتقدمة ، 

الأمر الذى يتطلب توفري اأكرب قدر من احلرية للو�صيلة الأقدم املتمثلة فى ال�صحافة ، ملا لها 

من دور اأ�صا�صى فى عملية تنمية املجتمع �صيا�صيًا واقت�صاديًا واجتماعيًا .

 

قانون  �صدور  قبل  �صدرت  والتى  الأمريكية   (Freedom House) لـ  حديثة  درا�صة  وفى  ـ   

املطبوعات والن�رش اجلديد بتاريخ ال�صاد�ض من مار�ض (2006) ، تبواأت دولة الكويت مكان 

احلرية  جمال  فى  وذلك   ، الفل�صطينية  الأرا�صى  عن  ف�صاًل  عربية  دولة   )16( على  ال�صدارة 

الد�صتور  كفالة  اىل  الدرا�صة  اأ�صارت  حيث   ، املكتوبة  وال�صحافة  العالم  لو�صائل  املكفولة 

اىل  الدرا�صة  اأ�صارت  كما  النقد  فى  الإعالم  و�صائل  حرية  واإىل   ، ال�صحافة  حلرية  الكويتى 

اإجتاه احلكومة الكويتية ، نحو احلد من منع تراخي�ض تاأ�صي�ض ال�صحف وتقليل عقوبات احلب�ض 

فى ق�صايا الن�رش ومنع اإغالق و�صائل الإعالم دون اأمر ق�صائي . 

لل



ولقد حل قانون املطبوعات والن�رش اجلديد رقم )3( ل�سنة )2006( حمل القانون امللغى 

رقم )3(ل�سنة )1961( الذي وجهت اليه انتقادات عدة نذكر منها ما يلى : ـ

الرتاخي�ض  و�صحب   ، الن�رش  باإيقاف  اإدارية  قرارات  اإ�صدار  فى  الوا�صعة  الإدارية  ال�صلطات  ـ   1
واإ�صدارها بعيدًا عن الرقابة الق�صائية ، الأمر الذى نتج عنه جتميد الرتاخي�ض ال�صحفية والقت�صار 

على خم�ض �صحف يومية ت�صدر باللغة العربية وثالث باللغة الجنليزية . 

2 ـ اإقامة اأحكام القانون على عدد من املعايري ذات ال�صياغة املرنة واملبهمة والتى تعطى م�صاحة 
كبرية للتف�صري مثل) ح�صن النية ( و )اأ�صباب معقولة( و ) بلبلة الفكار ( وغريها . 

ـ املغالة فى املعاقبة على خمالفات الن�رش بتقرير احلب�ض اأو الغرامة املقررة فى املواد )23   3
حتى املادة 27( اإ�صافة اىل العقوبات التكميلية كامل�صادرة والغلق والتو�صع فى حالت حظر الن�رش 

.

 

4 ـ تقرير الرقابة امل�صبقة على الن�رش فى بع�ض احلالت )املادة 35 مكرر( . 

5 ـ منع تداول املطبوعات الواردة من اخلارج بدعوى املحافظة على النظام العام او الآداب او 
حرمة الأديان . 

ـ   وبالرغم من ادخال عدة تعديالت على القانون رقم )3( ل�صنة )1961( اإل اأنها مل تكن كافية ، 

لأن تعالج �صلبياته بحيث جتعله وافيًا ومنظمًا ل�صئون املطبوعات والن�رش مبفهومها الفكرى و الفنى 

املتطور ،وذلك وفقًا ملا جاء مبذكرة القانون الإي�صاحية ، الأمر الذى دعا اىل اإ�صدار القانون 

احلاىل وق�صد باملطبوعات فى تطبيق اإحكام القانون احلاىل رقم )3( ل�صنة )2006( : 

كل و�سائل التعبري متى كانت مدونة على دعامة ومعدة للتداول مبقابل اأو بدون مقابل وهو 

ما ي�سمل كل كتابة او ر�سم او �سورة او قواًل جمردًا او م�سحوبًا باملو�سيقى املحفوظة فى 

كتاب اأو اأية و�سيلة اخـرى قدمية اأو حديثة وفقًا لن�ص املادة الثانية من القانون.

ـ   وقبل اأن نعر�ض لأوجه النقد التى ميكن اأن توجه اىل القانون ، فاإن الأمانة تقت�صي اأن ن�صيد 

بتطور حميد يتميز به القانون احلايل عن �صابقه ، وهو عدم اإخ�صاع ال�صحف لأية رقابة م�صبقة ، 

ا�صتثناءات وفقًا ل�رشيح ن�ض  اأى  الن�ض ب�صورة مطلقة وهو ما يعني تطبيقه بدون  حيث جاء هذا 

املادة الثامنة من القانون . 

ـ   ولعل من اأهم ايجابيات القانون احلاىل اي�صًا اإخ�صاع قرار رف�ض الرتخي�ض ال�رشيح اأو ال�صمنى 

لرقابة الق�صاء حيث ن�صت املادة )11(على ان : 
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ي�سدر الوزير املخت�ص ) وزير االعالم ( خالل ت�سعني يومًا من تاريخ تقدمي الطلب قرارًا 

باملوافقة على منح الرتخي�ص اأو رف�سه فاإذا انق�ست املدة دون اإ�سدار القرار اعترب الطلب 

مرفو�سًا . 

اأمام الدائرة االإدارية  ولذوي ال�ساأن الطعن فى القرار النهائى ال�سادر برف�ص الرتخي�ص 

)1981( خالل  ل�سنة   )20( بالقانون رقم  وفقًا لالإجراءات املن�سو�ص عليها فى املر�سوم 

�ستني يومًا من اإبالغهم بالقرار اأو من تاريخ انتهاء املدة امل�سار اليها . 

ـ  وهذا الأمر كان مفتقدًا يف القانون امللغى ، اإذ كان التظلم من قرار رف�ض الرتخي�ض ال�رشيح اأو 

ال�صمنى يرفع اىل رئي�ض دائرة املطبوعات والن�رش ، وفى حال رف�صه اأجاز القانون ملقدم الطلب 

رفع ا�صتئناف اىل املجل�ض الأعلى خالل ع�رشة اأيام من وقت تبليغه الرف�ض ويكون قرار املجل�ض 

الأعلى نهائيًا ل يجوز الطعن فيه .  

ـ   كما ق�رشرّ امل�رشع عقوبة احلب�ض ملدة  ل تتجاوز �صنه واحدة وغرامة ل تقل عن خم�صة اآلف دينار 

، ول تزيد عن ع�رشين الف دينار على خمالفة حظر الن�رش املن�صو�ض عليها فى املادة )19( فقط دون 

اأو  اأو الغرامة  اإن عقوبة احلب�ض  )21( فى حني  )20( و  الن�رش الواردة باملادة  بقية خمالفات حظر 

كالهما كانت العقوبة املقررة لكل اأوجه خمالفة احلظر، واإن مت تغليظ العقوبة حيث ن�ض القانون 

القدمي على األ تزيد مدة احلب�ض عن �صتة اأ�صهر، وعن عام فى حالة العود . وبالرغم من ذلك فاإن عقوبة 

احلب�ض غري م�صتحبة لأنها بالطبع مما مي�ض بحرية التعبري كحرية اأ�صا�صية من احلريات التقليدية ، التى 

ن�صت عليها جميع املواثيق الدولية التى اأقرتها دولة الكويت ، وتبنت اأحكامها كت�رشيعات وطنية ، لها 

قوة القانون ف�صاًل عن اإنها مبداأ د�صتورى ن�ض عليه فى د�صتور الدولة:

حرية التعبري حرية د�صتورية حتميها املواثيق الدولية . 

ـ وقد ن�ست املادة )36( من الد�ستور على ان : 

اأو  بالقول  التعبري عن راأية ون�رشه  اإن�صان حق  العلمى مكفولة ، ولكل  الراأى والبحث  حرية 

الكتابة او غريها ، وذلك وفقًا لل�رشوط والأو�صاع التى بينها القانون .

 

ـ كما ن�ست املادة )37( على ان : 

حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش مكفولة وفقًا لل�رشوط والأو�صاع التى يبينها القانون .

 

ـ وتطبيقًا لذلك ن�ص القانون رقم (3) ل�سنة (2006) فى املادة االوىل منه على ان : 

حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش مكفولة وفقًا لأحكام هذا القانون. 

ـ   كما ن�صت املادة )19( من العهد الدوىل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�صيا�صية الذى اعتمدته 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام )1996( والذى اأقرته دولة الكويت مبقت�صى القانون رقم 

)12( ل�صنة )1996( على اأن : 

-لكل اإن�صان احلق فى اعتناق اآراءه دون م�صايقة . 



-لكل اإن�صان احلق فى حرية التعبري وي�صمل هذا احلق حريته فى التما�ض خمتلف �رشوب املعلومات 

والأفكار وتلقيها ونقلها اىل الآخرين دومنا اعتبار للحدود ، �صواء على �صكل مكتوب اأو مطبوع اأو 

فى قالب فنى اأو باأية و�صيلة اأخرى يختارها . 

وم�صئوليات  واجبات  املادة  هذه  من   (2) الفقرة  فى  عليها  املن�صو�ض  احلقوق  ممار�صة  -ت�صتتبع 

خا�صة ، وعلى ذلك يجوز اإخ�صاعها لبع�ض القيود ولكن �رشيطة اأن تكون حمددة بن�ض القانون واأن 

تكون �رشورية : 

اأ ـ لحرتام حقوق الآخرين اأو �صمعتهم . 

ب ـ حلماية الأمن القومى اأو النظام العام اأو ال�صحة العامة اأو الآداب العامة .

ـ   واحلرية املطلقة درب من دروب الفو�صوية ، لذا وجب فر�ض قيود على هذه احلرية مبا يحمى 

�رشورة  على  املجتمعات  اإتفقت  العتبارات  من  عددًا  يحمى  ومبا   ، وحرياتهم  الآخرين  حقوق 

�صمان وجودها ، كالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة وغريها . غري اأنه ي�صرتط لذلك 

األ تتخذ تلك العتبارات ذريعة للع�صف باحلرية ولإفراغها من م�صمونها، ولذا ا�صرتط امل�رشع اأن 

تكون قيود حرية التعبري �رشورية ولزمة ل�صمان حقوق الآخرين و�صمعتهم ، وحماية لالعتبارات 

�صالفة الذكر وهو ما يقت�صى تفعيل القيود فى اإطار ال�صوابط ال�صابقة . 

ـ    كما ن�ض العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية ال�صادر عن اجلمعية

 العامة لالأمم املتحدة والذى تبنته دولة الكويت كجزء من ت�سريعها مبقت�سى القانون رقم (11) ل�سنة 

(1996) يف املادة (13) منه على اإن : 

احلق فى الثقافة هو حق من حقوق االإن�سان والذى يكفل التنمية ال�ساملة لل�سخ�سية االإن�سانية 

ولالإح�سا�ص بكرامتها واأن تزيد من قوة االحرتام حلقوق االن�سان واحلريات االأ�سا�سية .

كما ن�ست املادة )15( من ذات القانون على اأن : 

تقر الدول االطراف فى االإتفاقية احلالية بحق كل فرد يف : 

اأ ـ امل�صاركة فى احلياة الثقافية . 

ب ـ التمتع مبنافع التقدم العلمى وتطبيقاته . 

جـ  النتفاع بحماية امل�صالح املعنوية واملادية الناجتة عن الإنتاج العلمى اأو الأدبى اأو الفنى الذى 

يقوم هو بتاأليفه. 

ـ   ويالحظ اإن الن�صو�ض الواردة باملعاهدات الدولية هى قوانني ملزمة لها ما للقوانني الوطنية 

من قوة وتخ�صع لقواعد �رشيان القانون من حيث الزمان عماًل بن�ض املادة )70( من الد�صتور الذى 

ن�صت على اأن :

تكون للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها والت�سديق عليها ون�رشها فى اجلريدة الر�سمية . 
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ـ  انطالقًا من مبداأ النقد البنرّاء للو�صول اإىل الأف�صل نورد بع�ض املالحظات النقدية القانونية على 

القانون رقم )3( ل�صنة )2006( والتي نعر�ض لها فى النقاط التالية : 

)2006( على  ل�سنة   )3( القانون رقم  االأن�سطة املن�سو�ص عليها فى  اقت�سار منح ترخي�ص 

�ساحب اجلن�سية الكويتية دون غريه باملخالفة للمواثيق الدولية االإقليمية والعاملية التى 

ان�سمت اليها دولة الكويت : 

ـ  ق�رشت املادة الثالثة من القانون �صالف الذكر ، منح الرتخي�ض مبزاولة ن�صاط اإن�صاء مطبعة او 

ا�صتغاللها او فتح حمل لبيع او تاأجري املطبوعات ، او الن�رش او التوزيع او الرتجمة او مكتب للدعاية 

والعالن او من�صاأة لالنتاج الفنى على ال�صخ�ض الكويتى اجلن�صية ، بالإ�صافة اىل بقية ال�صرتاطات 

اأن يكون جميع  اعتباريًا ، وجب  �صخ�صًا  الرتخي�ض  املن�صو�ض عليها باملادة ، واذا كان طالب 

املوؤ�ص�صني او ال�رشكاء كويتيني ، وكذلك من يتوىل اإدارة الن�صاط ، كما ل يجوز بيع الرتخي�ض او 

التنازل عنه ال ملن تتوافر فيه ذات �رشوط �صاحب الرتخي�ض الأ�صلى ومن بينها اأن يكون كويتى 

اجلن�صية . 

ـ   كما ا�صرتطت املادة العا�رشة من القانون فى �صاحب املوؤ�ص�صة او ال�رشكة الذى يطلب الرتخي�ض 

لإ�صدار �صحيفة اأن يكون كويتى اجلن�صية . 

اأكرث  اأن يكون لكل �صحيفة رئي�ض حترير او  ـ   وفى ذات الطار تطلبت املادة )16( من القانون 

ي�رشف عليها او على ق�صم معني من اأق�صامها اإ�رشافًا فعليًا على اأن يكون كويتى اجلن�صية مع العلم باأن 

القانون امللغي رقم )3( ل�صنة )1961( مل يكن ي�صرتط توافر اجلن�صية الكويتية اإل فى �صاحب اجلريدة 

ورئي�ض التحرير فقط )م11( . 

و  املجتمع  على  وتاأثري  اأهمية  من  عامة  ب�صفه  وال�صحافة  والطباعة  الن�رش  لقطاع  ما  ورغم  ـ   

ثوابته وخ�صو�صيته التى تقت�صى اإ�صتئثار اأبناء الوطن دون غريهم مبمار�صة الأن�صطة املتعلقة بهذا 

اإن  األ  اإ�صافية للقوى العاملة املحلية ،  القطاع وخا�صه حينما يتعلق الأمر بهدف توفري وظائف 

كل تلك العتبارات يجب األ تغفل اجلانب الواقعى لإمكانيات العمل فى ذلك القطاع ، فف�صاًل عن 

�رشورة تدعيم ذلك القطاع بالعنا�رش الوافدة ملا لها من كفاءة او خربات قد ل تتوافر يف العمالة 

الوطنية ، والكويت قد التزمت مبقت�صى عدد من املعاهدات واملواثيق الدولية بتوفري حرية كافية 

حلركة روؤو�ض الأموال وال�صتثمارات و اخلربات الب�رشية من واىل الدولة فى ع�رش تراجعت فيه 

اعتبارات الدولة القومية ل�صالح اعتبارات �صيادة مبادئ كونية الن�صاط ، التي تعجز احلدود الوطنية 

عن منعها، ومن هذه الإتفاقيات املعاهدة الإقليمية لدول جمل�ض التعاون اخلليجى واأخرى دولية 

كاإتفاقية منظمة التجارة العاملية. 

حتقيق       بهدف  وعملية  جادة  خطوات  اخلليجى  التعاون  جمل�ض  �صهد   ، الإقليمى  النطاق  فعلى  ـ   

)املواطنة الإقت�صادية ( والتى ت�صمح لأى مواطن يحمل جن�صية اإحدى دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

بالتمتع بكافة املزايا واحلقوق التى يتمتع بها كل مواطن خليجى على اإقليم وطنه الأم .

 

اإتفاقية  اأهم تلك احلقوق احلق فى ممار�صة العديد من الأن�صطة الإقت�صادية ، فمنذ توقيع  ـ   ومن 



النظام الأ�صا�صي ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية عام )1981( وقرارات قمم املجل�ض وجمل�صه 

الوزارى تتواىل عامًا بعد عام باإ�صافة عدد من الأن�صطة امل�صموح مبزاولتها لكل من يتمتع باإحدى 

جن�صيات دول املجل�ض اىل اأن قرر املجل�ض الأعلى لدول املجل�ض فى دورته احلادية  والع�رشون 

من  حمددة  قائمة  با�صتثناء  واملهن  الإقت�صادية  الأن�صطة  جميع  مبمار�صة  بال�صماح   )  2000 عام   (

الأن�صطة واملهن وعددها )17( ن�صاطا على اأن يتم تقلي�صها واإلغاءها تدريجيًا ومن بني تلك الأن�صطة 

بع�ض الأن�صطة الثقافية والتى ت�صمل اإن�صاء املطابع ودور الن�رش وال�صحف واملجالت وا�صتوديوهات 

الت�صوير والفرق امل�رشحية ودور ال�صينما وامل�صارح و�صالت املعار�ض الفنية . 

ـ   وقد ن�صت املادة )27( من الإتفاقية على : 

تكون االأولوية فى التطبيق الأحكام هذه االإتفاقية عند تعار�سها مع القوانني واالأنظمة املحلية 

للدول االأع�ساء . 

ـ   وتواىل بعد ذلك تقلي�ض تلك القائمة اىل اأن اأ�صدر املجل�ض الوزارى ملجل�ض التعاون فى دورته 

من             الأول  من  اعتبارًا  الثقافية  الأن�صطة  تلك  معظم  مبمار�صة  بال�صماح  قراره  والت�صعني  اخلام�صة 

وترية  بت�رشيع  املجل�ض  دول  التعاون  ملجل�ض  العامة  الأمانة  طالبت  حني  فى   ،)2005 �صبتمرب   (

ا�صتكمال كافة املتطلبات الالزمة لإقامة ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة قبل نهاية عام )2007( احلاىل 

. الأمر الذى يعك�ض ت�صميم وتوجه دول املجل�ض على امل�صي قدمًا نحو حتقيق الوحدة املن�صودة 

بخطوات ثابتة . 

ـ   ويرتتب على ذلك اإنه �صوف ي�صمح للمواطن اخلليجى عاجاًل ام اآجاًل ، مبمار�صة كافة الأن�صطة التى 

ق�رشها قانون الن�رش واملطبوعات على املواطن الكويتى دون �صواه ، ولتو�صيح هذا الأمر  يلزم 

عر�ض العالقة بني املعاهدة الدولية والقانون الوطنى فى حالة التعار�ض بني اأحكامهما . وقد 

اإجته راأي اىل اإقرار مبداأ �صمو املعاهدة فى جميع الأحوال على القانون الوطنى باعتبارها التزامًا 

دوليًا مبجرد التوقيع عليها والن�رش وهو ما تبناه الد�صتور امل�رشى ، والراأي الآخر اأوجب اأن يتم 

الالزمة لإقراره  الإجراءات  اإتخاذ كافة  يتم  الدولية من خالل قانون وطنى واأن  تبنى املعاهدة 

مـن عر�ض على املجل�ض النيابى واإقراره ون�رشه ، مثله فى ذلك مثل القانون الوطنى �صواء ب�صواء 

وبدورنا نوؤيد من يقول باأن الفي�صل واحلكم فى ذلك هو الت�رشيع الد�صتورى اخلا�ض بكل دولة . 

واملادة )70( من الد�صتور الكويتى ن�صت على : 

اأن يربم االأمري املعاهدات مبر�سوم ويبلغها جمل�ص االأمة فورًا م�سفوعة مبا ينا�سب من البيان 

، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها والت�سديق عليها ون�رشها فى اجلريدة الر�سمية 

ثرواتها  او  الدولة  باأرا�سى  املتعلقة  واملعاهدات   ، والتحالف  ال�سلح  معاهدات  اإن  على 

الطبيعية او بحقوق ال�سيادة او حقوق املواطنني العامة او اخلا�سة، ومعاهدات التجارة 

واملالحة واالإقامة واملعاهدات التى حتمل خزانة الدولة �سيئًا من النفقات غري الواردة فى 

امليزانية او تت�سمن تعدياًل لقوانني الكويت يجب لنفاذها اأن ت�سدر بقانون ، وال يجوز فى 

اأي حال اأن تت�سمن املعاهدة �رشوطًا �رشية تناق�ص �رشوطها العلنية . 
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ـ  وعليه فاإن املعاهدات اخلا�صة مبجل�ض التعاون اخلليجى وما يرتبط بها من قرارات �صادرة من 

جمل�ض الوزراء وكذلك معاهدات منظمات التجارة العاملية هى بال �صك من قبيل النوع الثانى من 

املعاهدات املن�صو�ض عليها باملادة �صالفة الذكر واملتعلقة بالتجارة وحقوق املواطنني والتى قد 

تت�صمن تعدياًل لقوانني الكويت مما ي�صتوجب لتمتعها بقوه القانون اأن يتم اإ�صدارها بقانون .

ـ   وبا�صتعرا�ض املراحل التى مر بها جمل�ض التعاون اخلليجى يت�صح بجالء امل�صعى اجلاد للدول 

الأع�صاء لتحقيق التكامل ال�صامل ، على مراحل اإبرزها يف الوقت الراهن مرحلة التكامل النقدى 

واإ�صدار العملة املوحدة ، وقد اتخذ عدد من الدول الأع�صاء اإجراءات ت�رشيعية ، تتبنى القرارات 

من  جزًء  متثل    ، وقرارات  قوانني  �صورة  فى  وزرائه  وجمل�ض  املجل�ض  اأمانة  عن  ال�صادرة 

املتحدة   العربية  المارات  ودولة  البحرين  مملكة  ذلك  على  وكمثال  امللزمة  الداخلية  الت�رشيعات 

الذى يجعل  باأول ، الأمر  اأوًل  التنفيذ  التعاون قيد  اأمانة جمل�ض  ،والتى ت�صع كل منهما قرارات 

من تلك القرارات جزءا من ت�رشيعاتهما الداخلية ، مما يوؤكد جديتهما فى التعامل معها ويح�صب 

القرارات  توالت   )1982( عام  ومنذ   ، باأول  اأوًل  القرارات  تلك  بتبنى  مبادرته  الكويتى  للم�رشع 

ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة بال�صماح ملواطنى دول جمل�ض التعاون اخلليجى ، مبمار�صة 

الأن�صطة الإقت�صادية املختلفة ،انتهاًء بالقرار الوزارى رقم )46( لعام )2006( ال�صادر بتاريخ 

5/2/2006 ب�صاأن تقلي�ض قائمة الأن�صطة الإقت�صادية واملهن فى دولة الكويت والذي ن�صت املادة 
الأوىل منه على الآتى : 

فى  الوارد  احلظر  برفع  وذلك   )141/2002( الوزارى  القرار  من  الثانية  املادة  تعدل 

املادة عن االأن�سطة واملهن التاىل ذكرها لي�سمح ملواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

مبمار�ستها :

-مكاتب التوظيف الأهلية وتوريد العمالة . 

-تاأجري ال�صيارات .

-الأن�صطة الثقافية ما عدا ) اإن�صاء املطابع ودور الن�رش واإ�صدار ال�صحف واملجالت( . 

�صمح ملواطنى  )2003( قد  لعام   )165( التجارة وال�صناعة رقم  ال�صيد وزير  اأن قرار  ـ   ويالحظ 

جمل�ض التعاون مبمار�صة ن�صاط خدمات الدعاية والإعالن ، وبذلك تكاد تكون الأن�صطة الإقت�صادية 

التالية ( اإن�صاء املطابع ، دور الن�رش ، اإ�صدار ال�صحف واملجالت ) هى ال�صتثناء الوحيد الوارد 

على حرية مواطنى اأع�صاء املجل�ض فى ممار�صة اأى ن�صاط اقت�صادي او مهني او حريف فى دولة 

الكويت خا�صة فى ظل اإن�صمامها اىل اإتفاقية منظمة التجارة العاملية .

 (GATT) ـ وعلى م�صتوى املواثيق الإقت�صادية العاملية فقد ان�صمت دولة الكويت اىل اإتفاقية اجلات

 WTO) (World Trade) بتاريخ (3 مايو 1963) كما اإنها اأ�صبحت ع�صوًا مبنظمة التجارة العاملية



Orgnisation) بتاريخ ( 1 يناير 1995) وتعد منظمة التجارة العاملية (WTO) اخللف القانونى 
ملنظمة اجلات (GATT)  والتى انبثقت عنها ثالثة جمال�ض هى : 

. )GATT( ـ جمل�ص جتارة ال�سلع : الإتفاق العاملى للتعريفات اجلمركية والتجارة

.  (GATT) ـ جمل�ص جتارة اخلدمات : الإتفاق العام ب�صاأن جتارة

 (TRIPS) ـ جمل�ص امللكية الفكرية : اإتفاق اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية

.

ـ   وقد اأن�صئت منظمة التجارة العاملية من خالل جولت ثمان بداأت منذ عام )1947( حيث تناولت 

تلك اجلولت خمتلف جوانب الإقت�صاد من جتارة وزراعة ومن�صوجات ومالب�ض وخدمات وا�صتثمار 

وحقوق ملكية فكرية وكانت اجلولة الأخرية ) جولة اأوروجواى( والتى مت التوقيع على نتائجها 

)125( دوله من  الدول املوقعة عليها  بلغ عدد  15/4/1994 والتى  ) فى  ( املغرب  فى مراك�ض 

بينها دولة الكويت . 

:)GATT( ـ   وجاء فى ديباجة اتفاقية

فى  للتجارة  والقواعد  املبادئ  من  الأطراف  متعدد  اإطار  اإن�صاء  فى  ترغب  الأع�صاء  الدول  اإن 

من  كو�صيلة  التدريجى  والتحرير  ال�صفافية  من  ظروف  فى  التجارة  هذه  تو�صيع  بهدف  اخلدمات 

و�صائل تعزيز النمو الإقت�صادي جلميع ال�رشكاء التجاريني وتنمية البلدان النامية . 

واملادة الأوىل من الإتفاقية ن�صت على اأنه :

فى هذا الإتفاق ، تعرف التجارة فى اخلدمات على انها توريد اخلدمة من خالل التواجد التجارى 

ملورد اخلدمة من ع�صو ، فى اأرا�صى اأى ع�صو اآخر . 

ـ  ويق�صد بتعبري )التواجد التجارى( اأي نوع من املوؤ�ص�صات التجارية او املهنية مبا فيها: 

1 ـ اإن�ساء �سخ�ص قانوين او اقتناوؤه او االإبقاء عليه . 

اأرا�سى الع�سو الأغرا�ص توريد  اإن�ساء مكتب فرعي او متثيلي او االبقاء عليه ، �سمن  ـ   2
اخلدمة 

وقد عرفت الإتفاقية اخلدمات كالآتى : 

اإطار  فى  تورد  التى  اخلدمات  با�صتثناء  القطاعات  كل  فى  اخلدمات  جميع  اخلدمات  تعبري  ي�صمل 

ممار�صة ال�صلطة احلكومية . 

وفيما يتعلق ب�رشوط معاملة الدولة الأكرث رعاية فقد ن�صت الفقرة الأوىل من املادة الثانية على 

اأنه : 

فيما يتعلق بالإجراءات التى ت�صملها هذه الإتفاقية ، يجـب على كل ع�صو اأن مينح للخدمات وموردي 

اخلدمات من اأي ع�صو اآخر فورًا ودون �رشوط معاملة ل تقل رعاية عن تلك التى مينحها ملا ميثلها 

من اخلدمات وموردي اخلدمات من اأي بلد اآخر. 
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وكذلـك فقد ن�صت املادة ال�صابعة ع�رش من الإتفاقية على �رشط املعاملة الوطنية وجاء فيها:

 يوفر الع�صو للخدمات او موردي اخلدمات من اأي ع�صو اآخر فيما يتعلق بجميع الإجراءات املتعلقة 

بتوريد اخلدمات معاملة ل تقل رعاية عن تلك التى يوفرها لأمثالها من اخلدمات وموردي اخلدمات 

لديه ، وذلك فى القطاعات املدرجة فى جدولة وطبقًا لل�رشوط والأو�صاع املحددة فيه . 

الكويتى  الد�صتور  لها  اأعطى  التى  التعبري  حرية  قبيل  من  الن�رش  حرية  اأن  اعتبار  اىل  وا�صتنادًا  ـ  

ومعاهدات حقوق الإن�صان امل�صار اليها اأهمية خا�صه فاإنه يلزم احرتام تلك الن�صو�ض الت�رشيعية 

والإلتزامات الدولية حني اإقرار كل قانون من �صاأنه اأن يقيرّد حرية من تلك احلريات العامة ، ومن ثم 

يف حالة خمالفة ن�ض القانون لذلك الإطار فاإن الن�ض يكون عر�صة للطعن بعدم د�صتوريته وخمالفته 

لتلك العهود الدولية . 

وتلقى حرية الن�رش فى ذلك تطبيقًا �رشيحًا باعتبارها حرية عامة ، الأمر الذى ميكن معه الطعن 

على اأي ن�ض يقيرّدها على نحو خمالف لن�صو�ض الد�صتور بعدم الد�صتورية وذلك فى اإطار التزامات 

الكويت الدولية وحتت مراقبة منظمات حقوق الإن�صان املعنية والتى حتظى تقاريرها الآن باحرتام 

متزايد فى خمتلف دول العامل . 

كما انه انطالقًا من اعتبار ان خدمات الن�رش واملطبوعات وما يتعلق بها من خدمات م�صاندة هى من 

�صمن اخلدمات الواردة فى اتفاقية )GATT( )التفاقية العامة ب�صاأن جتارة اخلدمات ( واملن�صمة 

اليها الكويت والتى يتمتع مبقت�صاها جميع رعايا الدول املوقعة على الإتفاقية معاملة الدولة الأكرث 

رعاية بالإ�صافة اىل املعاملة الوطنية وهو ما يفرت�ض اأن يحظى هوؤلء  وفقًا للجدول اخلا�ض بكل 

دولة بامل�صاواة بينهم وبني رعايا الدولة �صاحبة القليم ) �رشط املعاملة الوطنية ( بال�صافة اىل 

اأحقيتهم فى املطالبة باأي ميزة اإ�صافية ميكن منحها لأي دولة فى ممار�صة رعاياها لتوريد اخلدمة 

الأمر الذى ي�صبح معه ق�رش حق ممار�صة مهنة معينة او ن�صاط اإقت�صادي وحكره على اأ�صحاب جن�صية 

دولة الأقليم خمالفة ظاهرة لبنود الإتفاقية.

االكتفاء بتقرير عقوبات القيد على احلرية على جرائم الن�رش املن�سو�ص عليها فى القانون 

اجلزائى :

1970( بتعديل بع�ض احكام قانون اجلزاء  31 ( ل�صنة )  ـ ن�صت املادة )25( من القانون رقم )   1
رقم ) 16 ( ل�صنة 1960  على معاقبة :

كل من طعن علنا او يف مكان عام او يف مكان ي�صتطيع �صماعه او روؤيته من كان يف مكان عام عن 

طريق القول او ال�صياح او الكتابة او الر�صوم او اية و�صيلة اخرى من و�صائل التعبري عن الفكر يف 

حقوق الأمري و�صلطته او عاب يف ذات الأمري او تطاول على م�صند الإمارة وعقوبة تلك اجلرائم هي 

احلب�ض مدة ل جتاوز خم�ض �صنوات .

 

ـ كما ن�صت املادة )29( على وجوب :

معاقبة كل من حر�ض علنا او يف مكان عام او يف مكان ي�صتطيع فيه �صماعه او روؤيته من كان يف 



اية و�صيلة اخرى من  او  ال�صور  او  الر�صم  او  الكتابة  او  ال�صياح  او  القول  مكان عام عن طريق 

التحري�ض مت�صمنا احلث  الكويت وكان  القائم يف  الفكر على قلب نظام احلكم  التعبري عن  و�صائل 

على تغيري هذا النظام بالقوة او بطرق غري م�رشوعة وعقوبة تلك اجلرائم احلب�ض مدة ل جتاوز ع�رش 

�صنوات . 

ويحكم بنف�ض العقوبة على كل من دعا بالو�صائل ال�صابقة اىل اعتناق مذاهب ترمي اىل هدم النظم 

او  الجتماعي  النظام  على  بالقوة  الإنتقا�ض  اىل  او  م�رشوعة  غري  بطرق  الكويت  يف  الأ�صا�صية 

الإقت�صادي القائم بالكوتي . 

2 ـ ون�صت املادة )111( من قانون اجلزاء الكويتي على وجوب :
اآراء تت�صمن �صخرية او  اأذاع باأي طريقة من الطرق املذكورة فى املادة ال�صابقة   عقوبة كل من 

حتقري او ت�صغري الدين او مذهب ديني �صواء كان ذلك بالطعن فى عقائده او فى �صعائره او فى 

طقو�صه او فى تعاليمه باحلب�ض مدة ل تتجاوز ال�صنة والغرامة او باإحدى هاتني العقوبتني . 

ـ  وقررت املادة )112( من ذات القانون على انه : 

ل جرمية اذا �صدرت الأقوال او العبارات امل�صار اليها فى املادة ال�صابقة فى حما�رشة او مقال 

او كتاب علمى باأ�صلوب هادئ متزن خاٍل من الألفاظ املثرية وثبت ح�صن نية املتهم باإجتاهه اىل 

النقد العلمي اخلال�ض . 

3 ـ كما عاقبت املادة )113( من ذات القانون :

معناه  من  يغري  نحو  على  عمدًا  فيه  رف  الأديان وحرّ من  دين  عقيدة  فى  مقد�صًا  كتابا  ن�رش  من  كل   

باإحدى  او  وبالغرامة  واحدة  �صنة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�ض  الدين  هذا  اىل  الإ�صاءة  بذلك  قا�صدًا 

هاتني العقوبتني . 

4 ـ وفيما يتعلق بجرمية القذف وال�صب فقد عاقبت املادة )211( من القانون اجلزائى :
 كل من باع او عر�ض للبيع موادا اأيًا كانت حتمل عبارات او ر�صومًا او �صورًا او عالمات مكتوبة 

او مطبوعة او حتمل ت�صجيالت لأقوال يعد ن�رشها او اإبداوؤها قذفًا او �صبًا وهو عامل بذلك باحلب�ض 

مدة ل جتاوز �صتة �صهور وبالغرامة او اإحدى هاتني العقوبتني ، كما ن�صت املادة )213( من ذات 

القانون على احوال اإباحة اجلرائم املن�صو�ض عليها فى املادة �صالفة الذكر . 

الن�رش  ق�صايا  على  احلب�ض  عقوبة  تطبيق  من  احلد  هو  الآن  ت�رشيعًا  ال�صائد  الإجتاه  اإن  ويالحظ  ـ   

والراأى ب�صفه عامة والكتفاء مبا تن�ض عليه غالبية الت�رشيعات العقابية او اجلزائية من جترمي الن�رش 

الذى مي�ض باأمن الدولة وبا�صتقرارها ال�صيا�صى والجتماعى والقت�صادى وحرمة الأديان وال�صب 

والقذف ، وح�صنًا فعل امل�رشع الكويتى بتقلي�ض عقوبة احلب�ض املن�صو�ض عليها فى قانون الن�رش 

واملطبوعات اجلديد ، وان كنا ننا�صده بالقت�صار على عقوبة الغرامة فقط على املخالفات الواردة 

فى القانون وتطبيق الن�صو�ض اجلزائية كل فيما يخ�صه فالن�صو�ض الواردة فى القانون اجلزائى 

تغطى جميع املخالفات التى وردت فى قانون الن�رش واملطبوعات على النحو ال�صالف الذكر .

تطبيق بع�ص احكام قانون الن�رش واملطبوعات باأثر رجعى والتو�سع فى مفهوم املطبوعات 
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ب�صاأن املطبوعات  اأن ي�صدر وزير الإعالم قرارًا خا�صًا  القانون على  )29( من  ـ   ن�صت املادة   :

اأي  على  او  ا�صطوانات  او  ا�رشطة  على  املثبتة  او  امل�صجلة  الب�رشية  وال�صمعية  والب�رشية  ال�صمعية 

اإنتاج وت�صوير وت�صجيل طباعة واإ�صدار  لتنظيم ترخي�ض جمال  التقنية الأخرى  و�صيلة من و�صائل 

القانون ور�صوم تراخي�صها والتفتي�ض والرقابة عليها  وبيع ون�صخ الأوعية اخلا�صعة لأحكام هذا 

وغلقها اإداريًا وتطبيقًا لذلك اأ�صدرت وزارة الإعالم القرار الوزارى رقم )53( ل�صنة )2006( الذى 

ن�صت املادة )14( منه على ان :

ت�رشى االأحكام ال�سابقة على جتديد الرتاخي�ص ال�سابق اإ�سدارها قبل العمل بهذا القرار . 

ـ   الأمر الذى ينطوى على تطبيق اأحكام قانون الن�رش واملطبوعات اجلديد ، مبا يحتويه من �رشوط 

جديدة مل تكن موجودة يف القانون ال�صابق ، كا�صرتاط اجلن�صية الكويتية على مراكز قانونية وجدت 

وا�صتقرت اإبان القانون ال�صابق ، على املحال اخلا�صة باملطبوعات ال�صمعية والب�رشية ، مبا يعد 

تطبيقًا للت�رشيع احلديث باأثر رجعى خمالفًا فى ذلك مبداأ )التطبيق الفورى املبا�رش للقانون ( ، ول 

يغري من ذلك ن�ض املادة )179( من الد�صتور التى تبيح تطبيق القانون باأثر رجعى ، مادام فى غري 

املواد اجلزائية واأن يتم اإقرار القانون من جمل�ض المة )وقد مت باأغلبية اع�صائه ( ، حيث ان املادة 

�صالفة الذكر كانت لقرار وزاري �صادر من ال�صيد / وزير الإعالم ، كما مل يعر�ض للت�صويت عليه 

يخ�ض  فيما   )2006( ل�صنة   )3( رقم  القانون  تطبيق  اإن لئحة  هو   ، القرار  لهذا  احلقيقى  والتكييف 

املطبوعات ال�صمعية والب�رشية وال�صمعية الب�رشية حيث انطوت تلك الالئحة على ن�ض غري د�صتوري 

الد�صتور وعدم  من   )179( املادة  ن�ض  ذلك  فى  باأثر رجعى خمالفة  الالئحة  اأحكام  بتطبيق  ي�صمح 

ا�صتيفائها ما تطلبته املادة لأعمال التطبيق باأثر رجعي .

 

الأجنبية  ال�صتثمارات  جذب  فى  الر�صيدة  احلكومة  لتوجه  خمالفا  �صدر  قد  اجلديد  القانون  اإن 

كالقانون رقم )8 ل�صنة 2001( وما نلم�صه من رغبة فى تقدمي ت�صهيالت اأكرب لتكون دولة الكويت

 ) �صاأنها �صاأن باقي دول العامل احلديث ( دولة جاذبة لالإ�صتثمار :

فقرار ال�صادة فى جمل�ض الوزراء رقم )1006/1( ل�صنة )2003( قد �صمح باإن�صاء �رشكات  ـ 

اأجنبية بن�صبة )%100( لقطاعات اإ�صتثمارية حتتاجها الدولة ، وفقا لل�رشوط والقواعد املن�صو�ض 

عليها فى املادة )3( من القانون رقم )8( ل�صنة )2001( فى جمالت عديدة منها ) تقنية املعلومات 

وتطوير الربجميات ( واأي�صا )الثقافة والإعالم والت�صويق عدا اإ�صدار ال�صحف واملجالت وفتح دور 

الن�رش ( ، وهذه الأن�صطة �صت�صطدم دون �صك بهذا القانون واذا و�صعنا فى احل�صبان وفقا لتقرير 

ال�صتثمار العاملي لعام )2005( ال�صادر عن موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ) يونكتاد( اإن 

الكويت قد �صنفت فى املركز رقم )132( فى موؤ�رش ال�صتثمارات الأجنبية وكانت ح�صة الكويت من 

تلك ال�صتثمارات فى عام )2005( قد بلغت )250 مليون دولر ( فقط فى حني اإن دولة الإمارات 

العربية املتحدة قد بلغت ح�صتها )12( مليار دولر واململكة العربية ال�صعودية )4.6( مليار دولر 

ومملكة البحرين )1.3( مليار دولر ميكن القول بان قانون الن�رش كغريه من املعوقات يقف اأمام 

التوجه لفتح الأ�صواق وجذب روؤو�ض الأموال اجلادة . 



ـ   وما تقدم يتعار�ض مع ما ن�ض عليه باملادة )2( من القانون رقم )3( ل�صنة )2006( والتى ق�رشت 

الأعمال التالية على املواطنني دون غريهم :

1 ـ اإن�صاء مطبعة او ا�صتغاللها 
2 ـ فتح حمل لبيع او تاأجري املطبوعات او الن�رش او التوزيع 

3 ـ الرتجمه او مكتب للدعاية والإعالن 
4 ـ من�صاأة لالإنتاج الفنى . 

ـ   وميكن اأن نتفهم حر�ض الدولة على ان يكون �صاحب امتياز ال�صحف واملجالت كويتي اجلن�صية 

وان كان واقع احلال فى ع�رشنا هذا قد ازال احلواجز فمواقع النرتنت ميكن ان تن�صاأ دون ان 

يكون لأحد  �صلطان عليها واجلمهور قد اجته اليها بل وحتى القنوات الف�صائية اأ�صبحت فى متناول 

اجلميع ول تكلف  مبالغ طائلة والدليل ان القنوات العربية الف�صائية فى الوقت احلا�رش تزيد عن الـ 

)300( قناة فحتى املعاجلني بالأع�صاب افتتحوا لهم قناة ف�صائية ، ويف تقديرنا اإن القانون قد �صيرّق 

اأن�صطة عديدة لن توؤثر �صلبًا على مرتكزات املجتمع بل وكانت يف واقع الأمر تزيدا غري لزم  من 

يجرى عك�ض تيار التوجه الذى نلتم�صه او نتطلع اليه من ال�صادة امل�صوؤولني فى الدولة .

حممد التويجري - حمامي / حمكم

WWW.TWAIJRI.COM
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االتفاقيات الدولية 
المرتبطة بالحريات 
وحقوق اإلنسان 

التي وقعت عليها 
دولة الكويت

 4  /58 رقم  قرارها  يف  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي  الف�صاد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  1.اتفاقية 
املوؤرخ 31 اأكتوبر 2003. 

2.مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف جمال القانون الدويل الإن�صاين املوقعة يف 
مدينة الكويت بتاريخ 28 �صعبان �صنة 1425هـ املوافق 12 اأكتوبر �صنة 2004.

3.اتفاق باملوافقة على الن�صمام للربوتوكولني الختياريني لإتفاقية حقوق الطفل
 

4.التعديل املقرتح لإتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة الذي اأقرته اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة بقرارها رقم 50/ 202 ل�صنة 1959 .

5.اتفاقية حظر اأ�صوء اأ�صكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�صاء عليها وفق التفاقية الدولية 
رقم )182( ل�صنة 1999 حلظر اأ�صوء اأ�صكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�صاء عليها. 

6.العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية الذي اعتمدته اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة يف 16 دي�صمرب �صنة 1966. 



7.العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�صيا�صية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف الأول من دي�صمرب �صنة 1966م 

8.اإتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الال اإن�صانية 
اأو املهينة

9.اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �صد الإن�صانية التي اعتمدتها اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة بتاريخ 26 من نوفمرب 1968. 

لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي  عليها  واملعاقبة  اجلماعية  الإبادة  جرمية  منع  10.اتفاقية 
املتحدة بتاريخ 9 من دي�صمرب 1948 واملرافقة ن�صو�صها لهذا القانون. 

11.اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة 

12.ميثاق حقوق الطفل العربي الذي �صادق عليه جمل�ض وزراء ال�صئون الجتماعية العرب بالقرار 
رقم 159 ال�صادر يف دورته احلادية ع�رش.

نوفمرب  من   20 بتاريخ  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرتها  التي  الطفل  حقوق  13.اتفاقية 
.1989

14.الربوتوكولني الإ�صافيني لتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اأغ�صط�ض �صنة 1949

15.معاهدة منع جرمية الف�صل العن�رشي التي �صدرت بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 
13/ 11/ 1973 واملرافقة ن�صو�صها لهذا القانون. 

16.بروتوكول جنيف بحظر ا�صتعمال الغازات ال�صامة واملواد امل�صابهة لها يف احلروب لعام 
 1925

17.اتفاقية الق�صاء على التفرقة العن�رشية بكافة �صورها واأ�صكالها

18.اتفاقية ال�صخرة اأو العمل الإجباري رقم )29( ل�صنة 1930. 

19.اتفاقيات جنيف واملوقعة يف 12 اأغ�صط�ض �صنة 1949
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