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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

زايرة إىل الكويت
تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبقوق األشخاص

ذوي اإلعاقة*

موجز
قامت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،كااتليناا ييااداداس  -أغايرر،
بزايرة إىل الكويات الاا ة مان  26تشارين الااان/دوفمرب إىل  5كاادو األول/ييمامرب  .2018وها
تم ا ا الءااوت تقريرهااا ع ا اليقاادز الاادي أ ر تااي الدولااة تعزيااز ووايااة قااوق األشااخاص ذوي
ااوت اتااقي ااة ق ااوق األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،ال ا ا
اإلعاق ااة تش ا اريعااا ووياو ااااا وبرافا ااا
صدَّقت ع ياا عاز  .2013وه تشادي أيءااع ع ا الاتاراا وفااتا اليوماد ،وتقادز توصاياا
هب اادع تعزي ااز ايتا ااوي الا ا تب اادتا اوكوم ااة ليتي ااو اشيم ااجل وت ااوفو او ااي ا ا و ااول ش ااام ة يتمي ااجل
األشااخاص ذوي اإلعاقااة الكوياات حب ااول عاااز  ،2035وهااو الياااري الاادي الياازز الب ااد أب حيق ا
حب ولي رؤييي ل ينمية الشام ة.

__________

*

عمم موجز اليقرير جبميجل ال تاا الرمسية .أما اليقرير دامي ،املرف هبدا املوجز ،فيعمم ل تة ال قُادز هباا و ل تاة
يُ َّ
العربية فقا.
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املرفق
تقريررر املقررررة اخلاصررة املعنيررة حبقرروق األشررخاص ذوي اإلعاقررة عر زاير ررا
إىل الكويت
أوالا -مقدمة
ألف -برانمج الزايرة
 -1بنااتع ع ا يعااوة ماان كومااة الكوياات ،أجاارا املقااررة اخلاصااة املعنيااة حبقااوق األشااخاص
ذوي اإلعاقا ا ا ااة ايرة إىل الكويا ا ا اات ،الا ا ا ا ا ة ما ا ا اان  26تش ا ا ا ارين الاا ا ا ااان/دوفمرب إىل  5كا ا ا ااادو
األول/ييماامرب  ،2018ماان أجاام تقياايم الياادابو ال ا انااداا الم ا واا لينايااد اتااقيااة قااوق
األشخاص ذوي اإلعاقة .ووعت أيءاع ايراا إىل الوقاوع ع ا أ ار ت ات اليادابو ممايو
متيجل األشخاص ذوي اإلعاقة وقوق املنصوص ع ياا اتتااقية ،وحتديد الصعو ا والاتاراا
فال اوماية من أجم اخلروج بيوصياا عم ية.
 -2وقاب ت املقررة اخلاصة األمد العاز ل م س األع ل يخوايا والينمياة ،وو يارة الشا و
اتجيماعية والعمم ،وو ير اليع يم العايل ،واملديرة العامة ل ايئة العامة لش و ذوي اإلعاقة ،وكبار
مما ا و اراا األوقاااع والشا و اإلواارمية ،واليع ايم ،واخلارجيااة ،والصاوة ،واإلعاارز ،والدا يااة
والعادل ،ومما ا ايتاااا املركاازي ملعايتاة أو ااا املقيماد بصااورة غاو قادودياة .وقاب اات أيءااع ر اايس
اش س األع ل قءاات واككماة الدوايورية وةكماة اليميياز ،واملادير العااز لب دياة الكويات ،ويتناة
ش و األشخاص ذوي اإلعاقة ف س األمة ،والديوا الوطين وقوق اإلدماا  ،املنشاح اديااع،
وفري األمام امليوادة القواري ،وطا ااة واواعة مان منممااا األشاخاص ذوي اإلعاقاة وغوهاا مان
فموعاا اشيمجل املدن ،مبا ذلت منمماا أوليات أمور األطاال ذوي اإلعاقة.
 -3وقااد ارا املقااررة اخلاصااة مدروااة الرجااات العامااة ل بيااة اخلاصااة ل طاااال ذوي اإلعاقااة
الدهنية ،ومركاز اليادريو واليحهيام املااين ل شاخاص ذوي اإلعاقاة الدهنياة جناوا الصابا ية،
ومركز الكويت ل صوة الناماية .و  3كاادو األول/ييمامرب  ،2018شااركت ات ياااتا
لي ااوز ال اادويل ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،الا ا اش ا كت تنميما ااا اتيئ ااة العام ااة لشا ا و ذوي
اإلعاقة وبرانمج األمم امليودة اإلمنا .
 -4وتشااكر املقااررة اخلاصااة كومااة الكوياات ع ا تعاواااا معاااا قباام الازايرة وأ ناتهااا .وها
تعرا عن امينااا ملنم األمم امليودة املقيم/املمام املقايم لاربانمج األمام امليوادة اإلمناا ومكيباي
وفري األمم امليودة القوري أبكم ي ع ما قدموه من يعم مام إلجناح ايراا .وتشاكر بشاكم
ااص ييااجل األشااخاص ذوي اإلعاقاة الاادين عر اوا اااتام وشاواغ ام ورغباايام اليتيااو ،مباان
فيام ذوو اإلعاقاا الدهنية وعدميو ايتنمية (البدو ) ذوو اإلعاقة.
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ابء -السياق
 -5الكويت إمارة يويورية ذاا دماز كوم برملان .وه عءاو ف اس اليعااو لادول
اخل اايج العربيااة ،وجامعااة الاادول العربيااة ،ومنمماة اليعاااو اإلواارم  .والكوياات ماان أكاارب مني ا
ومصدري الناا العامل وعءو م وس منممة الب دا املصدرة ل ناا.
 -6وا ي اات الكوي اات املرتب ااة المايو ااة واخلمم ااد م اان ب ااد  189ب ااداع وإق يما ااع م ش اار
الينميااة البشارية عاااز  ،2017وهااو مااا يصاانااا اامن فئااة الينميااة البشارية العالياة جااداع .وتشااو
بياانا البنت الدويل إىل أ دصيو الااري مان النااتج اك ا اإلياايل الكويات عااز 2018
ب غ  34 244يوتراع مان يوتراا الاوتايا امليوادة( .)1ووفقااع لبيااانا اإليارة املركزياة لا صاات
ت يعيش أ د الكويت يو ا الاقر الوطين .و عاز  ،2016ب تات دمابة اإلداااق العااز
الكوياات  53.76املا ااة ماان الناااتج اك ا اإليااايل( .)2و الماانة املاليااة ،2019/2018
ُ صص ث ميزادياة الدولاة ل خادماا العمومياة العاماة ،و 13املا اة منااا ل يع ايم ،وقراباة 11
املا ة مناا ل صوة ،و 2.4املا ة مناا ل وماية اتجيماعية(.)3
 -7و ع اااز  ،2019ك ااا ع اادي و ااكا الكوي اات  4 420 110دم اامة .وب ت اات دم اابة
الاادكور  62املا ااة ،ودماابة اإلان  38املا ااة ،ودماابة ماان هاام يو واان  20واانة 26
املا ة .وب تت دمابة الكاويييد ماا يقارا مان اث الماكا  ،وب تات دمابة غاو الكاويييد 69
( )4
املا ااة  .والع اادي املق اادر اإلي ااايل ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة الكوي اات غ ااو مع ااروع .ووفق ا ااع
ل بياااانا اإلياريااة ،كااا  65 123شخصااع حيم او شااااية إعاقااة عاااز  .2018وبوجااي عاااز،
يوجد دقص شديد البياانا واإل صااتاا اتجيماعياة  -الدميترافياة املصاناة حبماو اإلعاقاة.
وت توجااد بياااانا ميا ااة ماان اويقصاااتاا األواار املعيشااية أو غوهااا ،وإ أفااايا مع وماااا أ
اليعداي الوطين ل مكا لعاز  2011تءمن فصرع عن اإلعاقة.

اثنيا -حتليل األوضاع واإلجنازات
ألف -اإلطار القانوين
 -8صدَّقت الكويت ع ا اتااقياة قاوق األشاخاص ذوي اإلعاقاة عااز  ،2013ولكان
مل تصا ا ا اادق ع ا ا ا ا بروتوكوتا ا ا ااا ات ييا ا ا اااري .وأصا ا ا اادرا اوكوما ا ا ااة إعا ا ا اارانا تام ا ا ا اوية بشا ا ا ااح
املايتد  )2(12و(19أ) من اتتااقية ،وأبدا حتاماا ع املايتد ()1(18أ) و.)2(23

__________

()1
()2
()3
()4

GE.19-21796

 9كا ا ا ا ااادو األول/

ادم ا ا ا اار( https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD :اطُ ا ا ا ااجل ع ي ا ا ا ااي
ييممرب .)2019
ادمارKuwait: ratio of government expenditure to gross domestic product (GDP) from 2014 to" :
 ."2024مي ا ا ا ا ا ا ا ا اااح www.statista.com/statistics/438897/ratio-of-government-expenditure-to-gross- :
( domestic-product-gdp-in-kuwait/اطُ جل ع يي  9كادو األول/ييممرب .)2019
الكويا ا اات ،و ارة املاليا ا ااة ،امليزاديا ا ااة العاما ا ااة لدولا ا ااة الكويا ا اات ل ما ا اانة املاليا ا ااة  ،2019/2018ايتا ا اادول رقا ا اام ،5
الصاواا .56-53
الكوياات ،اإليارة املركزيااة لا صااات" ،تقاادير أعااداي المااكا يولااة الكوياات مااو فئاااا العماار وايتنمااية والنااو
 "2019/1/1مي ا ا اااح ( www.csb.gov.kw/Pages/Statistics_en?ID=67&ParentCatID=1 :اطُ ا ا ااجل ع ي ا ا ااي
 20أي ول/وبيمرب .)2019
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 -9وص اادَّقت الكوي اات ع ا ا ع اادة معاه ااداا أ اار وق ااوق اإلدم ااا  ،و اايانات اتتااقي ااة
الدوليااة ومايااة ق ااوق ييااجل العم ااال املااااجرين وأف اراي أو اارهم ،واتتااقيااة الدولي ااة ومايااة يي ااجل
األشااخاص ماان ات ياااات القمااري ،والربوتوكااول ات يياااري تتااقيااة مناهءااة اليعااديو وغااوه ماان
روا املعام ة أو العقوبة القاوية أو الرإدمادية أو املاينة ،والربوتوكاول ات ييااري الااان امل وا
لعاد الدويل اخلاص وقوق املددية والمياوية ،اتايع إىل إلتات عقوبة اإلعاداز .وعاروعة ع ا
ذل اات ،مل تنء اام الكوي اات بع ااد كدول ااة ط اارع إىل معاه اادة ما اراكش لييم ااو النا اااذ إىل املص اانااا
املنشااورة لاا اادة األشااخاص املكاااوفد و ااعاع البصاار أو ذوي اإلعاقاااا ق اراتة املوبوعاااا،
ال تديرها املنممة العاملية ل م كية الاكرية (الويبو).
 -10ول كوي اات و ا ا م جي ااد تق اادق تقاريره ااا الوق اات اك اادي إىل هيئ اااا املعاه ااداا.
و عاز  ،2015قدمت تقريرها الوطين األول إىل ال نة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقاة
( ،)CRPD/C/KWT/1الا اادي دُما اار فيا ااي أي ول/وا اابيمرب  .2019واويعر ا اات ال نا ااة املعنيا ااة
لقءااات ع ا اليمييااز ااد امل ارأة الو ااجل الكوياات عاااز  2017وقاادمت توصااياا ةاادية
بشح قوق النمات والايياا ذواا اإلعاقة ( ،CEDAW/C/KWT/CO/5الاقرة (45و)) .ودُمر
الة قوق اإلدما الكويت إطار اتويعراض الدوري الشامم عاز ،2015
أيءاع
ووجااي الب ااد يعااوة يا مااة إىل املك اااد بااوتايا إطااار
مبااا ذلاات مااا ييع ا مبمااا م اإلعاقااةَّ .
اإلجراتاا اخلاصة ش س قوق اإلدما  ،وهم يقومو بزايراا منيممة.
 -11وع ا الصااعيد الااوطين ،يماايند اإلطااار املعياااري امليع ا حبقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة
املقاااز األول إىل القااادو رقاام  2010/8بشااح قااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة .ولااد اعيماااي هاادا
القادو  ،اندا الكويت تدابو مامة ليعزيز صول الكويييد ذوي اإلعاقاة ع ا اوماياة اتجيماعياة
والصوة والعمم واليع يم .وييءمن القادو رقم  2015/21بشح واية قوق الواام أ كامااع أيءااع
ومايااة قااوق األطاااال ذوي اإلعاقااة .بيااد أ هااده الق اوادد وغوهااا ت متيااام اميااااتع كااامرع أل كاااز
اتااقية قوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ع النوو املو ح الار جيم أيانه.

ابء -األطر املؤسساتية والسياساتية
 -12ت ماات املقااررة اخلاصااة بيقاادير أ وااة الينميااة الوطنيااة الكويييااة الووي ااة املااد  ،ال ا
أُط قاات  ،2017وال ا تعاارب عاان رؤيااة الب ااد حب ااول  ،2035تشاامم حتاات ركياازة "رأس املااال
البشري" عدة مشاريجل إليماج األشخاص ذوي اإلعاقة اشيمجل ،ويامار ك يزيد ع ا 60
م ي ااو يوتر .فع ا ا و اابيم املا ااال ،ااديا اخلو ااة أربع ااة أه ااداع وغ اااايا ل "رعاي ااة وإيما اااج
األشخاص ذوي اإلعاقة" ،ه ( :أ) برامج ل كشف املبكار عان اإلعاقاة وتقادق الرعاياة الصاوية
(ا) ايية وعا ا األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة حبق ااوقام ،وتعزي ااز مش اااركيام اشيم ااجل ،ومكافو ااة
القوالو النموية ،ت ويما فيما ييع ألشخاص ذوي اإلعاقة الدهنية (ج) و جل دماز شاامم
إليماج األشخاص ذوي اإلعاقة ووق العمم و دماز اليع يم ،مجل ايية الارص امليا اة تام
(ي) تش يجل القوا اخلاص ع إقامة شراكاا مجل القوا العاز واشيمجل املدن مان أجام إيمااج
األشخاص ذوي اإلعاقة اشيمجل عن طري إعمال املم ولية اتجيماعية ل شركاا .ومتاام هاده
اخلوة ،الا تيءامن أ كامااع بشاح اليصاميم العااز (ادمار الاار لاااع  -جايم أيانه) ،إجناا اع مامااع
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ينبتا اواايكمالي بو ااجل معااايو مرجعيااة وا ااوة وُةاادية منيااع وو ااجل وااا تنايااد وأطاار مماااتلة
فعالة ،إىل جادو ما ي زز من اليدابو املالية واليدابو امليع قة مليزادية.
 -13واتيئااة العامااة لش ا و ذوي اإلعاقااة ه ا مركااز الينمااي اوكااوم املعااين إلعاقااة ،ع ا
النوو املنصوص ع يي املاية  )1(33من اتتااقية .وتشمم وتية هده اتيئة تناياد واة عمام
ميكام ا ااة تشا اامم الرعايا ااة اتجيماعيا ااة ل شا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة ،فء ا ارع عا اان تقا اادق اخلا اادماا
اتجيماعية يتمياجل الكاويييد ذوي اإلعاقاة .وبُادلت المانواا األ اوة جااوي كباوة اوايادفت
تعزيااز املااااراا اليقنيااة ملااوةا اتيئااة ومعااارفام وقاادراام عاان طريا تنايااد مشاارو يدعمااي بارانمج
األماام امليواادة اإلمن اا  ،واليوااول الياادرم ماان تقاادق اخلاادماا إىل الينايااد الاعااال ل مياواااا
امليع قااة بقءااااي اإلعاقااة وتعميماااا وتنماايقاا إطااار اوكومااة .وش ا عت املقااررة اخلاصااة اتيئااة
العامااة لش ا و ذوي اإلعاقااة وب ارانمج األماام امليواادة اإلمنااا ع ا مواص ا ة هاادا املشاارو وع ا
تووير مااراا وقدراا منمماا األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -14وشا عت املقااررة اخلاصااة اوكومااة بقااوة ع ا أ تاادرج إطااار الشاراكة اتو ا اتي ية،
الدي مري اليااوض بشحدي مجل األمم امليودة ،أ كاماع إليراج األشخاص ذوي اإلعاقة يياجل
ركا ااا ز وا ااة الينميا ااة الوطنيا ااة ،املعنودا ااة رؤيا ااة الكويا اات لعا اااز  ،2035وإليما اااج منما ااور قا ااوق
األشااخاص ذوي اإلعاقااة ييااجل او ا اتي ياا وب ارامج اليعاااو الب ااد .وعااروةع ع ا ذلاات،
ات املقررة اخلاصة اوكومة ع إيراج قوق األشخاص ذوي اإلعاقة ييجل ايتاوي الرامياة
إىل يع اام تناي ااد أه ااداع الينمي ااة املم اايدامة ،لك ااير يُا ا األش ااخاص ذوو اإلعاق ااة الكوي اات
ف الركو.
 -15ومل تع ااد كوم ااة الكوي اات أو تنش ااد بع ااد آلي ااة مم اايق ة تيوافا ا م ااجل املب اااي امليع ق ااة مبرك ااز
امل وماا الوطنية ليعزيز وواية قوق اإلدما (مباي ريس) لترض رصاد تناياد اتتااقياة مبشااركة
األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،ع ا النوااو الاادي تش ا طي الاق ارات ( )2و( )3م ان املاااية  .33وت تاار
املقااررة اخلاصااة أ اش ااس اتع ا ل ايئااة العامااة لش ا و ذوي اإلعاقااة ،املنشااح مبوجااو املاااية  49ماان
الق ااادو رق اام  ،2010/8أو فريا ا أص اادقات املع اااقد ،املنش ااح مبوج ااو امل اااية  68م اان الق ااادو دام ااي،
يمايوفيا شاروط املااية  33مان اتتااقياة ،رغام أ منممااا األشاخاص ذوي اإلعاقاة أعءاات فيامااا.
و هادا الصادي ،مياام إدشاات اش اس الاوطين وقاوق اإلدماا  ،أي ول/وابيمرب  ،2018الادي يُعاااد
إلياي بيعزياز ورصااد تناياد يياجل املعاهااداا الدولياة وقاوق اإلدمااا الب اد ،ع ا النوااو الادي يقيءاايي
القااادو رقاام  ،2015/67توااوراع جااديراع ل يااو .ولااد إدشااات اش ااس وباادت عم ااي بشااكم كاماام،
ميكاان ل وكومااة أ تنماار تعيااد هااده اتيئااة بوصااااا آليااة الرصااد املماايقم ال ا تش ا طاا اتتااقيااة،
وتزويد هده اآللية لوتية واملواري الر مة.

جيم -املسائل القانونية والسياساتية اليت يتعني معاجلتها
 -16إ دواااق القااادو رقاام  2010/8امليع ا حبقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة أقاام ااوتع ماان
دواق اتتااقية ،وت مييام اميااتع كامرع أل كاماا .فع وبيم املاال ،ت يشاو القاادو إىل اوقاوق
املددي ااة والمياو ااية األواو ااية ل اادوي اإلعاق ااة ،ما اام ق ااوقام اوي اااة واوري ااة واألم اان الشخصا ا ،
واملشاركة المياوية ،واأله ية القادودية ،واتع اع هبم أماز القاادو ع ا قادز املمااواة ماجل اآل ارين.
وييءمن القادو أيءاع النموذج الويب لاعاقة ،الادي عااا ع ياي الازمن ،والادي ينمار إىل األشاخاص
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ذوي اإلعاقة املقاز األول عيبارهم من مميوق الرعاية ت أصواا قوق .وبناتع ع ذلات،
يركااز تعريااف "الشااخص ذي اإلعاقااة" الاواري املاااية  1ماان القااادو ع ا اإلعاقااة ت ع ا العقباااا
الناية عان تااعام الشاخص ماجل البيئاة ،ياث ه
يعرفاي أبداي "كام مان يعاان اعايرتا ك ياة أو جز ياة
ت ا يي إىل قصااور قدراتااي" .وعااروعة ع ا ذلاات ،يركااز هاادا اليعريااف فقااا ع ا األشااخاص ذوي
اإلعاق ااة البددي ااة واوم ااية والاكري ااة ،ويم اايبعد ذوي اإلعاق اااا النما ي ااة واألش ااخاص ذوي اإلعاق ااة
النامية  -اتجيماعية ،ي ة أمور أ ر  .وبعد ايرة املقررة اخلاصة ،أفايا اوكوماة أ تعاديرع
جديداع ل قادو يادع إىل جعم اليعريف ميماشياع مجل اتتااقية.
 -17وتقءا املاااية  4ماان اتتااقيااة أب تيخااد الكوياات ييااجل مااا ي اازز ماان الياادابو اليشاريعية
واإلياري ااة وغوه ااا م اان الي اادابو م اان أج اام إعم ااال اوق ااوق املع ا ع هب ااا اتتااقي ااة ،وأب تع اادل
أو ت ت ا م ااا يوج ااد م اان ق اوادد ول اوا ح وأع اراع وممارو اااا تش ااكم متيي ازاع ااد األش ااخاص ذوي
اإلعاقا ااة .ورغا اام أ املقا ااررة اخلاصا ااة مل ييما اان تا ااا اتطا اار ع ا ا تريا ااة إدك يزيا ااة كام ا ااة يتميا ااجل
اليش اريعاا ذاا الص ا ة ،فظاااا ت ماات أ الق اوادد املدديااة وايتزا يااة الكويييااة تيءاامن أ كام ااع
ت تيا مجل املاية  12من اتتااقية ،وه املاية ال تع ع أله ية القادودية الكام ة ل شخاص
ذوي اإلعاقة .فبعض أ كاز القادو املدن وقاادو ايتازات وقاادو اإلجاراتاا واكاكمااا ايتزا ياة
الص ا ا ااايرة  ،1960م ا ا ااارع ،ص ا ا اايتت وفق ا ا ااع لاط ا ا ااار الو ا ا اايب لاعاق ا ا ااة وتا ا ا اارض قي ا ا ااوياع ع ا ا ا
متي ااجل األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة متيعا ااع ك ااامرع أله ي ااة القادودي ااة ،مب اان ف اايام ذوو اإلعاق ااة الدهني ااة
أو النامااية  -اتجيماعيااة .وتماايخدز هااده الق اوادد أيء ااع لتااة ا يرا يااة لاشااارة إىل األشااخاص
ذوي اإلعاقااة ،م اان قبي اام "الص اام وال اابكم" و"امليخ اااو عق ي ااع" و"اش ااادد" و"ال اادين يع ااادو م اان
ا ورا ا" و"فاقدو العقم" .وأُب تات املقاررة اخلاصاة عان قاادو الصاوة العق ياة الادي عااا ع ياي
ال اازمن ،ولك اان مل ت اايمكن م اان اتط اار ع ا ا د ااص الق ااادو  .وينبتا ا ل ما ا واا اليشا اريعية ذاا
الصا ة ،مبااا فياااا يتنااة األشااخاص ذوي اإلعاقااة ف اس األمااة ،أ ااري مراجعااة شااام ة لاطااار
املعياري الكوي برميي ول قادو رقم  2010/8من أجم اويكمال عم ياة املواتماة القادودياة تماا،
وفقاع ل ماية  4من اتتااقية.
 -18ورغاام املشاااريجل الراميااة إىل إيماااج األشااخاص ذوي اإلعاقااة ركياازة رأس املااال البشااري
خلوة الينمية الوطنية الكوييية ،ت مت املقررة اخلاصة عدز وجوي او اتي ية وطنية شام ة بشح
األشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة الكويا اات وأ المياوا اااا العام ا ااة ،مبا ااا فياا ااا المياوا اااا اخلاص ا ااة
إلعاقااة ،ت ييءاامن ييعاااا ا ااع بشااح اإلعاقااة يقااوز ع ا قااوق اإلدمااا  .وتش ا جل املقااررة
اخلاصااة اوكومااة ع ا اعيماااي او ا اتي ية وطنيااة بشااح اإلعاقااة ،إىل جادااو وااة عماام ةاادية
منياع ،لءما املشاركة الاعالة والكام اة ملخي اف فئااا األشاخاص ذوي اإلعاقاة اشيماجل ع ا
قدز املماواة مجل اآل ارين .وبعاد الازايرة ،أب تات اتيئاة العاماة لشا و ذوي اإلعاقاة املقاررة اخلاصاة
أاا اويا ت او اتي ية اصة ألشخاص ذوي اإلعاقة ل ا ة .2025-2020
 -19وشااديا املقااررة اخلاصااة ع ا اارورة باادل مزيااد ماان ايتاااوي ماان أجاام الينايااد املناوااو
لرتااقية ول يشريعاا الوطنية امليع قة إلعاقة الكويت .وهدا املو و منصوص ع يي أيءاع
القا ارار رق اام  1264الص اااير ع اان ال ن ااة القادودي ااة ش ااس ال ااو رات ،ال اادي يُ ا ا هزز يي ااجل الوك اااتا
اوكومي ااة أب تنم ا ا م ااجل اتيئ ااة العام ااة لش ا ا و ذوي اإلعاق ااة م اان أج اام ميابع ااة تناي ااد الق ااادو
رقم  2010/8وييجل اتتااقااا ذاا الصا ة ،وأب تك اف اتيئاة بيقادق تقاارير يورياة إىل ف اس
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الااو رات هاادا الصاادي .ورغاام أ هاادا القارار ومااا جاار م ا راع ماان إصاارح وتعزيااز ل ايئااة العامااة
لش و ذوي اإلعاقة تووراا حتم ل ياو ،ت ميكان ل ايئاة أ تكاو ايتااا الر يما يا ام
اوكومة الدي يُعاد إليي بينايد القادو رقم  2010/8واتتااقية .وتوص املقررة اخلاصة إبدشاات
آليااة تنمااي كوميااة ،حتاات اليوجيااي العاااز ل ايئااة ،تءااو جل ملما ولية عاان ااما أ ه
تعماام ييااجل
الاو اراا املخيصاة قاوق األشاخاص ذوي اإلعاقااة وياواااا العاماة وبرافااا ومبايراااا ،ع ا
النوااو املنصااوص ع يااي املاااية  )1(33ماان اتتااقيااة .فع ا واابيم املاااال ،ميكاان حتقي ا ذلاات
بيعيااد مااوةاد كب ااار يعم ااو ب اادواز كاماام لينمااي ش ا و اإلعاقااة وإمكادي ااة الوصااول يي ااجل
ال ااو اراا املخيص ااة ،وتك ااياام مبا اااز وا يصاص اااا وا ااوة ،مب ااا يم ااام تعزي ااز الينم ااي ب ااد
الو اراا املك اة بيعميم وتنايد األ كاز القادودية امليع قة إلعاقة يا م امل وماا اليابعة تا.

اثلثا -التحدايت والفرص يف الكويت
ألف -مجع البياانت
 -20تعيما ااد الكويا اات اعيما اااياع كب ا اواع ع ا ا يا ااجل البيا اااانا اإلياريا ااة لتا اارض تصا ااميم وتنايا ااد
المياواا والربامج امليص ة ألشخاص ذوي اإلعاقة .وت مت املقررة اخلاصة دقصااع شاديداع
البياااانا واإل صاااتاا اتجيماعيااة  -الدميترافيااة امليع قااة ألشااخاص ذوي اإلعاقااة ،والبياااانا
املصااناة حبمااو اإلعاقااة .ودم اراع إىل أ اليعااداي الااوطين والدراواااا اتويقصااا ية ل واار املعيشااية
ت تشاامم أواائ ة بشااح اإلعاقااة ،وإىل عاادز إجارات أي يراواااا اويقصااا ية اصااة إلعاقااة ،ماان
الص ااعو ل تاي ااة ب ااورة وتص ااميم ورص ااد وياو اااا واو ااي ا ا ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة تك ااو
مر مة وقا مة ع اوقوق .وعروعة ع ذلت ،ت تيوافر إت بيااانا يميترافياة ق ي اة ،إ تاوافرا
أصرع ،عن غو الكويييد ذوي اإلعاقة ،مبن فيام البدو .
 -21ولمااد ه ااده الا ااوة ،ينبت ا ل وكوم ااة أ تاادرج اشموع ااة القص ااوة م اان أو اائ ة فموع ااة
واشنون ول إ صاتاا اإلعاقة تعدايها المكان لعاز  2020و الدراواا اتويقصاا ية
ل ور املعيشية .وفيما ييصم جبمجل البياانا امليع قة ألطاال ذوي اإلعاقة ،ميكن إ افة الو دة
الا ا أع ااداا منمم ااة األم اام امليو اادة ل واولة/فموع ااة واش اانون ااول ق اادراا األطا ااال يي ااجل
الدراواااا اتويقصااا ية الدميترافيااة األ اار  .وماان شااح ذلاات أ يياايح ل دولااة أ تصاانف ييااجل
البياااانا الوطنيااة ال ا ُيعاات حبمااو اإلعاقااة والعماار ،وأ حتصاام ع ا بياااانا قاب ااة ل مقاردااة
يولياع ،وهو أمر مام أيءاع لقياس اليقدز اكر تنايد أهداع الينمية املميدامة.

ابء -الوصم والتمييز
 -22تق اار امل اااية  29م اان الدو اايور ملم اااواة وع اادز اليميي ااز ع ا ا أو اااس الع اارق أو األص اام
أو ال ت ااة أو ال اادين ،ولكنا ااا ت ت اانص ع ا اإلعاق ااة كحو اااس ل يميي ااز .و ملا اام ،ت ي اانص الق ااادو
رقم  2010/8ع اومر الشامم ل يمييز ع أواس اإلعاقة وت ع أ اورما من ال تيباا
الييموية املعقولة يشكم متييزاع.
 -23وتُ هزز املااية  22مان القاادو رقام  2010/8اوكوماة بيوعياة اشيماجل حبقاوق األشاخاص
ذوي اإلعاق ااة ،بو اارق منا ااا تعري ااف األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة وأو اارهم تو اايوقاقاا واوق ااوق
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واخلدماا ،عن طري تنميم ورا توعية لعامة ايتماور ،وروم صاورة إمابياة لادوي اإلعاقاة
ووا ا اإلعرز .وت مت املقررة اخلاصة بيقدير اتليزاز المياوا الرفياجل املمايو لاو ارة اإلعارز
وجاويها املش كة مجل اتيئة العامة لش و ذوي اإلعاقة من أجم اليوعية حبقوق األشخاص ذوي
اإلعاق ااة .وأ نا اات املق ااررة اخلاصا ااة ع ا ا املب ااايراا الراميا ااة إىل مكافوا ااة اليص ااوراا الم ا ا بية عا اان
األشخاص ذوي اإلعاقة وإىل تتيو آرات اشيمجل بشحام وإىل يعم إيماج األشخاص ذوي اإلعاقة
اشيمااجل عاان طريا و ما ة ماان واارا اليوعيااة العامااة واألفاارز والاربامج .وعااروةع ع ا ذلاات،
ت م اات املق ااررة اخلاص ااة ع اازز و ارة األوق اااع والش ا و اإلو اارمية ع ا توعي ااة ايتما ااور حبق ااوق
وو ايتمعة.
األشخاص ذوي اإلعاقة
 -24وع الرغم مما تقدز ،ت تزال دمرة اشيمجل الكوي إىل األشخاص ذوي اإلعاقة ةكومة
بدرجة كبوة ملعيقداا الاقافية ويوبعااا اتفيقاار إىل الاوع مبماحلة اإلعاقاة .فع ا وابيم املااال،
ت قاات املقااررة اخلاصااة تقااارير عاان أطاااال و لتااد ماان ذوي اإلعاقااة ةي بااد منااا تم .ووريا
إلياااا أيءااع مع وماااا عاان دمااات ط قااان أ واجااان عناادما أُصا إبعاقااة ،وعاان دمااات وفيياااا ماان
ذواا اإلعاقة يواجان عوا كاوة حتول يو متايعان حبقاوقان انااذ القاراراا امليصا ة لازواج
واليع يم املدرو وايتامع .
 -25وت م اات املق ااررة اخلاص ااة أ ن ااات ايرا ااا اديش ااار النم ااوذج الو اايب لاعاق ااة ،ال اادي يص ااور
األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة بوص اااام "مر ا ا " حباج ااة إىل "رعاي ااة مم اايمرة" ،و لي ااايل يايق اارو إىل
اتويقرلية وإىل القدرة ع إيارة ش وام .وينعكس هدا الناج بو وح القاادو رقام 2010/8
و د ااو املا ازااي واخلا ادماا املقدم ااة ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة .وع ا ا وج ااي اخلص ااوص ،يُنم اار إىل
األشااخاص الاادين يعااادو ماان الشا م الاادماغ اواااي أو ماان إعاقاااا ذهنيااة أو دامااية  -اجيماعيااة
عيب ااارهم غ ااو ق ااايرين ع ا ا تق اادق أي إو ااااماا اشيم ااجل أو املش اااركة األدش ااوة ع ا ا ق اادز
املماااواة مااجل اآل ارين .كمااا أ اديشااار تصااور األشااخاص ذوي اإلعاقااة بوصاااام غااو قااايرين ع ا
العمم يعاز القوالاو النموياة ويادق اعيماايهم املاا ض ع ا مقادم الرعاياة ،وايبعاي أي توقاجل
أ يد وا ووق العمم .وتميدع معايتة هاده املماا م اليع يام و اجل املزياد مان بارامج اليوعياة
الواوعة النواق من أجم روم صورة إمابية تده الائاا من األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -26وت مت املقررة اخلاصة ممااهر صاار ة مان الياااوا واليميياز ،باد املاواطند الكاويييد
وغ ااو الك ااويييد ،اليمي ااجل وق ااوق املكاول ااة ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة .فع ا ا و اابيم املا ااال،
ت ينوب ا الق ااادو رق اام  2010/8ع ا امل اواطند غااو الك ااويييد ،م ااا مل يكود اوا م اان أز كوييي ااة،
أو ما مل يكن ذلت بنات ع الم وة اليقديرية ل ايئة العامة لشا و ذوي اإلعاقاة ،لارغم مان أ
هده الائة متام  70املا ة من المكا .
 -27وبينمااا أشااارا الدولااة إىل أاااا تااوفر اخلاادماا ومماايعدة ليوفوهااا لكاام ماان يو باااا ،مباان
فيام غو الكويييد ذوو اإلعاقة ،ت قت املقررة اخلاصة تقارير عديدة عن اليمييز الدي ييعرض لاي
البدو ذوو اإلعاقة ،الدين هام مان أفقار الائااا الا تعايش الكويات .وقاد أفااي العدياد مانام
بعاادز متكاانام ماان اليم ا يم واوصااول ع ا الو ا املدديااة ال ا يصاادرها ايتاااا املركاازي ملعايت اة
أو ااا املقيم ااد بص ااورة غ ااو قادوديا اة ،الا ا ها ا ش اارط أواوا ا ل وص ااول ع ا ا أي اادماا،
مااا مل يوقع اوا إعاارانا ل ينااا ل عاان أي ا املوالبااة يتنمااية الكويييااة .وعااروةع ع ا ذلاات،
ت قت املقررة اخلاصة تقارير عن تعرض أور البدو ألعمال اديقاز ،بوواا م منااا واوو الو ا
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املدديااة بع ااد أ اشاايك بعء ااام ع ن ااع م اان عاادز ص ااول الباادو ذوي اإلعاق ااة ع ا اخل اادماا.
وينبت ا أ تُااوفَّر لتااو الكااويييد ول باادو ذوي اإلعاقااة واابم اوصااول ع ا اخلاادماا ع ا قاادز
املماواة مجل غوهم ،وأ ُمينووا ماانا بعدز تعر ام ألي دو من اتديقاز.

جيم -إمكانية الوصول
 -1فرص الوصول إىل البيئة املادية
 -28تاانمم امل اواي  )6(1و 20و 21ماان القااادو رقاام  2010/8وياوااة الدولااة فيمااا ييع ا
وااة الينميااة الوطنيااة الكويييااة.
إبمكاديااة الوصااول واليصااميم العاااز ،وتاانعكس هااده المياوااة
و تشرين األول/أكيوبر  ،2017اعيمدا الكويت أول قادو بشح اليصميم العاز ،وهو حيدي
شااروط تصااميم وتشااييد املبااان ايتدياادة ال ا تيماار وصااول األشااخاص ذوي اإلعاقااة وغااوهم ماان
املميايدين من فكرة اليصميم العاز إىل هده املبان .واليزمت اوكوماة أب تيمار تادرمياع الوصاول
إىل يي ااجل املب ااان العام ااة واتياك اام األواو ااية ،و صص اات أم اااكن مواق ااف الم ااياراا اخلاص ااة
ملبان اوكومية واملراكز الي ارية ل شخاص ذوي اإلعاقة.
 -29وبينمااا تر ااو املقااررة اخلاصااة هبااده اليوااوراا اإلمابيااة ،ت ماات أ الكاااو ماان اتياكاام
األواوااية العامااة واخلاصااة امليا ااة ل ماااور ،ودماااز النقاام العاااز الكوياات ،ت يييماار وصااول
األشخاص ذوي اإلعاقة إلياا بشكم كامم .وت مت أيءاع أ معمم ايتاوي املبدولة ادع إىل
ما إمكادية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة البددياة ،بينماا ت تبادل أي جااوي تادكر ليمكاد
األشخاص املكاوفد أو الصام أو ذوي اإلعاقاة الدهنياة مان اتهيادات البيئاة املايياة .وشا عت
املق ااررة اخلاص ااة اوكوم ااة ع ا مواص ا ة عم ا ااا م اان أج اام تيم ااو إمكادي ااة الوص ااول ،مب ااا ذل اات
مااا خيااص ووااا م النقاام العاااز ،وع ا و ااجل معااايو مرجعيااة ةاادية منيااع ليوقيا الوصااول الكاماام
إىل البيئة املايية ،مبا ذلت أفقر األ يات ال يقوناا غو الكويييد.
 -2احلصول على املعلومات واالتصاالت
 -30أعربات املقااررة اخلاصاة عاان واارورها يتااوي الا بادلياا و ارة اإلعاارز ماان أجام دشاار ماواي
إعرميااة ل شااخاص ذوي اإلعاقااة الدهنيااة ،واواايودا الوصااف الماامع ل مم ماارا الي ازيوديااة
الر يمااية املداعااة ع ا القن اواا الوطنيااة ،وتااوفو ال يااة ب تااة اإلشااارة دشاارة أ بااار الياوااعة مماااتع
واأل ا ا اادا الرمسي ا ا ااة وامل ا ا ا متراا ،و أوق ا ا اااا الو ا ا اوار  ،ع ا ا ا النوا ا ااو ال ا ا اادي يقيءا ا اايي الق ا ا ااادو
رقم  .2010/8و الواقجل ،تُ هزز املاية  23من القادو و ارة اإلعرز نااذ اليادابو الر ماة لءاما
تااوفو ال يااة ب تااة اإلشااارة أ نااات بااث ال اربامج اإل باريااة ووقااا جل ج ماااا ف ااس األمااة وامل ا متراا،
وذلاات غءااو واانيد ماان اتريا العماام هباادا القااادو  .وأُب تاات املقااررة اخلاصااة أيءااع بوجااوي 95
م ياع مدر ع فال لتة اإلشارة الب د.
 -31وع ا ا ال ا اارغم م ا اان ها ااده األ ك ا اااز ،ت م ا اات املق ا ااررة اخلاصا ااة بق ا ا أ لت ا ااة اإلش ا ااارة
الكويييااة  -املوجااوية منااد وااييناا القاار العشارين  -غااو معا ع هبااا رمسيااع ك تااة رمسيااة ،وأ لتااة
اإلشارة العربية ه املميخدمة بدتع من لتة اإلشارة الكوييية ،وذلت بناتع ع قارار لاو ارة اليع ايم
يقءا واايخداز لتااة إشااارة عربيااة مو اادة بوصااااا لتااة اإلشااارة الرمسيااة ل ب ااد .وأعاارا كاااو ماان
الصام الاادين لتاايام األز ها لتاة اإلشااارة الكويييااة عاان ق ا لاغ بشااح هاادا الو ااجل ،أل ال تيااد
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ني اااا ا يرف ااع كب اواع وأل لتااة اإلشااارة العربيااة أفقاار كا اواع ماان يااث اإلشاااراا .ومااو ع ا
اوكومااة أ تيقيااد ليزامااااا الناشاائة عاان املااايتد (21ا) و()3(24ا) ماان اتتااقيااة ،ومناااا
قبول وتيمو اويخداز لتة اإلشارة ال خييارها الصم معامرام الرمسية ،فءرع عن تيمو تع م
لتة اإلشارة وتش يجل اتوية ال توية شيمجل الصم.
 -32و فال تكنولوجياا املع ومااا واتتصااتا ،ر بات املقاررة اخلاصاة جبااوي اتيئاة العاماة
لشا ا و ذوي اإلعاق ااة الرامي ااة إىل و ااجل وتناي ااد مع ااايو بش ااح الوص ااول إىل اإلد د اات .بي ااد أا ااا
ت م اات أ او اايخداز اليكنولوجي ااا البدي ااة واملع ااز ة ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ت ي ا ازال ة اادوياع
ل تاية ،وأ هنا دقصاع عاماع املعارع امليع قة بورا اتتصاال املنخاءاة اليك ااة القا ماة الا
متكن األشخاص املصابد لش م الدماغ من املشاركة اشيمجل.

دال -مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة
 -1املشاركة السياسية
 -33يكااام قااادو اتديخاااا (القااادو رقاام  )35لكاام كااوي ماان الاادكور لااغ ماان العماار 21
واانة ا اتديخاااا ،ويماايا ماان ذلاات املي اانس الاادي مل متااض ع ا نمااي  20واانة .ومنواات
الكوياات امل ارأة ا اليصااويت عاااز  .2005ويُش ا ط وجااوي بواقااة هويااة وطنيااة مدديااة وشااااية
جنماية ل يما يم وا را اتديخاااا .وحيا ل ناا بد املما د ال شااح لرديخااا ا إذا ب تاوا
ون  30عاماع .وتش ط املاية  82من الدويور عءو ف س األمة عدة شروط ،مناا "أ تياوافر
فيااي شااروط النا ااو وفق ااع لقااادو اتديخاااا "و" أ ميااد ق اراتة ال تااة العربيااة وكيابياااا" .وأو ااوت
اوكومااة أ األشااخاص ذوي اإلعاقااة ميكاانام املشاااركة العم يااة اتديخابيااة ،وأدااي الااة ع ااز
النا و ذي اإلعاقة عن اتق ا شخصياع ،ميكن ل قا أ يعد شخصاع لرق ا ديابة عني.
 -34ويم اااور املق ااررة اخلاص ااة ق ا ا ل ااغ أل ا ا األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة الكوي اات
اليصويت وال شح لرديخا ا يرتبا ارتباطاع و يقاع أبه ييام القادودية ،وأل األشخاص اخلا عد
ليدابو الوصاية ُحيرمو من قوقام المياوية .وعروةع ع ذلت ،ت يوجد فيما يبدو أي كام
بش ا ااح تص ا ااويت األش ا ااخاص ذوي اإلعاق ا ااة غ ا ااو الق ا ااايرين ع ا ا اوء ا ااور شخص ا ااياع إىل مراك ا ااز
اليصااويت ،مباان فاايام ماان يُعااايتو املميشاااياا ،أو املقيمااو م وماااا الرعايااة ،أو غااو
القااايرين ع ا متااايرة منااا تم .ولءااما إج ارات اليصااويت تق ا ا المااري ،ينبت ا اناااذ تاادابو
لييمااو اليصااويت ،مااام بواقاااا اليصااويت بوريقااة برياام وأماااكن اليصااويت ال ا يم اام الوصااول
إلياااا .وتش ا ط امل اااية  29م اان اتتااقي ااة أ تُي اااح مع وم اااا ع اان العم ي ااة اتديخابي ااة واوم اارا
المياو ااية يتمي ااجل األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،مب ااا ذل اات ب ت ااة اإلش ااارة الكوييي ااة وطريق ااة بري اام
والنماااذج المااا ة الق اراتة ل ش ااخاص ذوي اإلعاقااة الدهنيااة .وينبت ا أيء ااع باادل جاااوي اص ااة
ليش يجل مشاركة النمات والرجال ذوي اإلعاقة كمرشود ل مناصو العامة.
 -2املشاركة يف عمليات اختاذ القرار
 -35تنص املاواي  49و 50و 52و 68مان القاادو رقام  2010/8ع ا أ ُمتاام "منممااا
املراف العامة والناوايي ميادا اإلعاقاة" كحعءاات اش اس اتع ا ل ايئاة العاماة لشا و ذوي
اإلعاقااة وفريا أصاادقات املعاااقد .وقااد يعماات اوكومااة إدشااات عاادة يعياااا ورابواااا تركااز ع ا
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مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقاة اويااة المياواية واتجيماعياة والاقافياة .وأشاارا الدولاة،
تقريره ااا األويل إىل ال ن ااة املعني ااة حبق ااوق األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة (الاق اارة  ،)5إىل أ ال ن ااة
املم ولة عن إعداي اليقرير عقدا اجيماعد تشاوريد مجل منمماا غو كومية كوييية معنية.
 -36و صت املقررة اخلاصة إىل أدي رغم هده املبايراا ،ت توجد آلياة رمسياة ل يشااور واليعامام
املباشر مجل األشخاص ذوي اإلعاقة أدامام أو مجل املنمماا الا متاا ام .ودماراع إىل أ األشاخاص
ذوي اإلعاقاة الكويات انيراع ماا ُميا او عم يااا و اجل المياوااا العايياة أو اخلاصاة إلعاقاة
و عم ياااا اناااذ القارار ،ق مااا ت ااد أصاواام وآراؤهاام اتعيبااار هااده املنياادايا .وي اازز باادل
مزيد من ايتاوي إلجرات مشاوراا مجل خمي ف األشخاص ذوي اإلعاقة و اما متااي ام عم يااا
وهيئاااا اناااذ الق ارار ،مبااا ذلاات ف ااس األمااة .وعنااد عقااد املشاااوراا ،ماان الءااروري ااما
إمكادي ا ااة الوص ا ااول إىل يي ا ااجل املراف ا ا ا واإلج ا ا اراتاا واملع وم ا اااا امليص ا ا ا ة ن ا اااذ الق ا ا اراراا العام ا ااة
واملشاوراا .وينبتا ل ايئاة العاماة لشا و ذوي اإلعاقاة أ تعمام ع ا اليمكاد ايتمااع ملنممااا
األشااخاص ذوي اإلعاق ااة واليااع اام املباش اار معا ااا ب اادتع ماان اليش اااور بش ااكم أواو ا م ااجل مق اادم
اخلاادماا ومااجل آ ت وأقااارا األشااخاص ذوي اإلعاقااة .ومااو بشااكم اااص تعزيااز املشاااركة اشديااة
ل نمات واألطاال والشباا ذوي اإلعاقة ييجل القراراا ال متمام.
 -37وشا ا عت املق ااررة اخلاص ااة اوكوم ااة ،وفقا ااع مل ااا تقيء اايي امل اااية  29م اان اتتااقي ااة ،ع ا ا
تعزيا ااز ويعا اام إدشا ااات منمما اااا ل شا ااخاص ذوي اإلعاقا اااا املخي اا ااة ،مبا اان فا اايام ذوو اإلعاقا ااة
النامااية  -اتجيماعيااة واإلعاقاااا امليعاادية ،الاادين هاام الي ااع مما ااو متااايرع انقص ااع املنمماااا
القا مااة .وع اروةع ع ا ذلاات ،ااات املقااررة اخلاصااة الكوياات ع ا اناااذ تاادابو ل ازايية مشاااركة
األشخاص ذوي اإلعاقة الوةا ف العامة.

هاء -التعليم
 -38تكااام املااايات  13و 40ماان الدواايور ا ييااجل الكاويييد اليع اايم ،بينمااا ت كااد املاااية 1
ماان القااادو رقاام  1956/11بشااح اليع اايم اإللزام ا  ،املعاادل عاااز  ،2014أ اليع اايم اتبياادا
إلزام وفان يتميجل األطاال الكويييد .وعروةع ع ذلت ،يشاو القاادو رقام  ،2010/8املعادل
عاااز  ،2016إىل ا األشااخاص ذوي اليع اايم ع ا قاادز املماااواة مااجل اآل ارين (امل اواي .)11-9
واوا اليع اايم مكاااول أيءااع ل طاااال ذوي اإلعاقااة مبوجااو القااادو رقاام  2015/21بشااح وايااة
قوق الوام.
ما اايناا القا اار
 -39وب اادأا الكويا اات تقا اادق اليع ا اايم ل طاا ااال الكا ااويييد ذوي اإلعاقا ااة
العشرين ،إبدشات مدارس اصة ل مكاوفد والصم والائاا األ ر مان األشاخاص ذوي اإلعاقاة.
واعيباااراع ماان عاااز  ،1995وااع الب ااد إىل إيماااج األطاااال ذوي اإلعاقااة دماااز اليع اايم العاااز عاان
طريا إدشااات فصااول اصااة مناصا ة املاادارس العامااة العاييااة .وتشااو بياااانا و ارة اليع اايم إىل أدااي
كاداات توجااد ،عاااز  16 ،2018مدروااة خمصصااة ل طاااال ذوي اإلعاقااة تيبااجل مناااهج اليع اايم
العامة (منااا رو اة أطااال ومادارس ل وارا املكااوفد والصام ومان يعاادو مان باات الايع م وذوي
اإلعاق اااا البددي ااة) ،و 13مدرو ااة ل طا ااال ذوي اإلعاق اااا الدهني ااة واألطا ااال املص ااابد مبير م ااة
ياو واألطاااال املصااابد ليو ااد ،تناااد برانفااع ل يع اايم املخصااص ،اليوا هبااا مااا فموعااي 1 719
ت ميداع من ذوي اإلعاقاة .وعاروعة ع ا ذلات ،بادأا اتيئاة العاماة لشا و ذوي اإلعاقاة ،اعيبااراع مان
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تشارين األول/أكيااوبر  ،2010تقاادق الاادعم اليع يما وامليابعااة إىل  8 137طاارع وطالبااع ماان ذوي
اإلعاقاة تا اوح أعماارهم ماان  3وانواا إىل  21وانة ،وذلاات مان ارل املاادارس اخلاصاة الا تااوفر
تع يماع خمصصاع واملعيمدة من و وة اليع يم .و ت هده املدارس اخلاصاة  29رو اة أطااال ،و15
مدرو ااة ت اادرس ل ت ااة العربي ااة ،و 17مدرو ااة نا ي ااة ال ت ااة .وميك اان ل طا ااال ذوي اإلعاق ااة ال اادين
ييخرجو هده املدارس اتليواق ليدريو املاين ،ولكن ت ميكنام اتليواق ليع يم العايل.
 -40ور باات املقااررة اخلاصااة يتاااوي الا تباادتا اتيئااة العامااة لشا و ذوي اإلعاقااة ماان أجاام
توفو دماز تع يم شامم ل مياجل ،بوواا م منااا اعيمااي واة عمام ل ادعم اليع يما اادع إىل
إيماااج الو اارا ذوي اإلعاق ااة م اادارس اليع اايم الع اااز ،مب ااا ييماش ا مااجل و ااة الينمي ااة الوطني ااة
الكوييية ،املعنودة رؤية الكويت لعاز  .2035وأعربت املقررة اخلاصة أيءاع عن تقديرها ل مشارو
اوكا ااوم الا اادي ياا اادع إىل إدشا ااات مركا ااز امييا ااا  ،إطا ااار اخلوا ااا اإلمنا يا ااة الوطنيا ااة ،يا اادرج
األش ااخاص ذوي ص ااعو ا ال اايع م اليع اايم الع اااز ،ويق اادز  50منو ااة يراو ااية الم اانة كو ااد
أقص لورا ايتامعة ذوي اإلعاقة من أجم الدراوة اخلارج.
 -41ورغم هده اخلوواا املش عة ،ت مت املقررة اخلاصة أدي ت يوجد بعاد الواقاجل تع ايم
شااامم ل طاااال ذوي اإلعاقااة الكوياات ،أل ها تت األطاااال ت ي يوقااو إت ملادارس العامااة
أو اخلاصااة الا تااوفر تع يمااع خمصصااع تاام ،أو ي يوقااو باصااول خمصصااة تاام املاادارس العاييااة
اخلاصااة .ودماراع إىل أ الدولااة تتوا الروااوز املدروااية ل طاااال ذوي اإلعاقااة امل يوقااد ملاادارس
اخلاصة (أكار من  7 000طالو) ،رفاع ل طاال من غو ذوي اإلعاقة ،أي هادا الادعم إىل
اديشااار امل ادارس اخلاصااة ال ا تااوفر تع يم ااع خمصص ااع وإىل ايية الروااوز الدراوااية ،بينمااا ت توجااد
وافز ليوويم دماز اليع يم إىل دمااز شاامم ل مياجل .وأصابوت هاده املمارواة عا قااع حياول يو
اتواايامار توااوير دماااز ل يع اايم الشااامم ل ميااجل .وعااروعة ع ا ذلاات ،ت ت ازال مراقبااة دوعيااة
اليع اايم املقاادز املاادارس اخلاصااة تواجااي صااعو ا ل ارغم ماان ايتاااوي ال ا باادلياا م ا راع اتيئااة
العامة لش و ذوي اإلعاقة.
 -42وينبتا ل كوياات أ ااري تتياواع كااامرع لنماماااا اليع يما مبااا مع ااي فع ارع شااامرع يتميااجل
األطاااال ،مباان فاايام ذوو اإلعاقااة .وليوقيا ذلاات ،شا عت املقااررة اخلاصااة اوكومااة ع ا و ااجل
اوا اتي ية وطنيااة ل يع اايم الشااامم و وااة لينايااد هاادا النماااز الشااامم املاادارس العامااة واخلاصااة
من أطر منية ةادية .ويشامم ذلات تزوياد يياجل املادارس أبعاداي كافياة مان املدرواد واملانياد
امليخصص ااد ال اادين ميك اانام تق اادق ال اادعم الا ااريي ل طا ااال ذوي اإلعاق ااة ،إ ااافةع إىل ت اادريو
املع مد املادارس العايياة بشاح كياياة يعام األطااال ذوي اإلعاقاة ،ع ا النواو الادي أوصات
بي يتنة قوق الوام عاز  ،CRC/C/KWT/CO/2( 2013الاقرة (56ج)).
 -43ويقجل ع عات الكويت اليزاز يويل أب تءامن صاول يياجل األطااال ،مبان فايام ذوو
اإلعاقة ،ع اليع يم األواو ايتياد اشاان واإللزاما  ،بتاض النمار عان جنماية الواام أو أصا ي
اتجيماع  .و المنة املالية  ،2017/2016صصت اوكومة مب تاع قدره  6.5مريد يينار
كوي ( 21 385 000يوتر) لصندوق يدعم الو بة غو الكويييد الادين يواجااو صاعو ا
ماليااة .وأعرب اات املق ااررة اخلاص ااة ع اان ق قا ااا لعاادز وج ااوي بي اااانا رمسي ااة ع اان ع ادي األطا ااال ذوي
اإلعاقااة غااو امل يوقااد لنماااز املدروا  .وت قاات املقااررة اخلاصااة مع وماااا تايااد أبدااي دماراع إىل أ
الدولاة ت تتوا رواوز اليواااق األطاااال ذوي اإلعاقاة غااو الكااويييد ملادارس اخلاصااة ،واايانات
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اااتا ق ي ااة ،ف ااظام يم اايبعدو الواق ااجل م اان اليع اايم اإللزاما ا  .وه اادا ه ااو و ااجل العدي ااد م اان
األطاااال الباادو ذوي اإلعاقااة الاادين يايقاار آ ؤهاام إىل القاادرة املاليااة ع ا يفااجل الروااوز املدروااية.
والق يم منام فقا ميكنام اتعيماي ع ايتمعياا اخلوية ليتوية الرووز املدروية.
 -44وبينمااا ر باات املقااررة اخلاصااة جباااوي و ارة اليع اايم العااايل الراميااة إىل يعاام صااول 297
كوييياع من ذوي اإلعاقة ع اليع يم العايل عام  2018و 2019وتقدق  96منوة يراوية
ااا اآل ل دراوااة اخلااارج ،ت ماات أ ط بااة ماان ذوي اإلعاقااة أفااايوا بوجااوي عقباااا أماااز
صوتم ع اليع يم العايل ،مبا ذلت جامعة الكويت .وأتمام املقاررة اخلاصاة أ يكاو
الوصول إىل مبان اورز ايتامع ايتدياد ،الادي ماري إدشااؤه اليااع ،مييماراع متامااع ملخي اف فئااا
األشخاص ذوي اإلعاقة.

واو -العمل والعمالة
 -45يا اانمم الاصا اام الرابا ااجل ما اان القا ااادو رقا اام  2010/8توةيا ااف األشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة
واليدريو املاين املقدز تم .وتُ هزز املاية  14من هدا القادو ايتاااا اوكومياة واأله ياة وجاااا
القوا الناو ال تميخدز  50عامرع كوييياع ع األقم ويخداز دمابة مان األشاخاص ذوي
اإلعاقة امل ه د مانياع ت تقم عن  4املا ة من العام د الكاويييد لادياا .وتقادز الدولاة اوافز
ألر ا العماام الاادين يي اااو و هااده النماابة الاادديا .وتيااوىل اتيئااة العامااة لش ا و ذوي اإلعاقااة،
ليعاااو مااجل اتيئااة العامااة ل قااو العام ااة ،إعااداي ق اوا م لشااركاا ال ا نااالف هاادا اوكاام ،مااجل
إمكادية اناذ إجراتاا إيارية د هده الشركاا .ويُ هزز القادو أصواا العمم بياوفو ال تيبااا
الييم اوية الر م ااة وتااوفو بيئ ااة عم اام مناواابة ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،الاادين ميك اانام أيء ااع أ
ييميعاوا بعادة مازااي ،منااا ناايض عادي وااعاا العمام واوصاول ع ا إجاا اا إ اافية واليقاعاد
املبكر .واعيمادا اتيئاة العاماة لشا و ذوي اإلعاقاة أيءااع اوا اتي ية ل يوةياف اادع إىل ايية
مش اااركة األش ااخاص ذوي اإلعاق ااة و ااوق العم اام ،وأدش ااحا قاع اادة بي اااانا ل ش ااخاص ذوي
اإلعاقة البا اد عن العمم.
 -46وتر ااو املقا ااررة اخلاص ااة ملبا ااايراا ال ا ا انا ااداا الم ا ا واا ليوما ااد ف اارص صا ااول
األشااخاص ذوي اإلعاقااة ع ا العماام .ومااجل ذلاات ،أُب تاات املقااررة اخلاصااة أبدااي عاااز 2018
مل يُعد إت  19شخصاع من ذوي اإلعاقة القوا اخلاص والقوا الناو  ،و 283شخصاع
القوااا العاااز .وتشاامم العواماام ال ا تاماار اذااااض هااده األعااداي اآلرات اشيمعيااة ال ا تعياارب أ
األشخاص ذوي اإلعاقة ينبت "رعاييام" بادتع مان تاوفو العمام تام ،واخلاوع مان فقادا معاا
اإلعاقة (ادمر الار اي أيانه) ،وعدز القدرة ع ا اوايكمال تع ايمام ،وعادز وجاوي بيئاة شاام ة
ل ميجل .ويعان ذوو اإلعاقة من غو الكويييد دقصاع أشد فارص ي اول واوق العمام ،ياث
ُمتاانح األولويااة لاادوي اإلعاقااة ماان الكااويييد .وعااروعة ع ا ذلاات ،ت ييميع او ومايااة مبوجااو
القادو رقم  2010/8وت تنوب ع يام صة األربعة املا ة.
 -47ومتام مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة تق د الوةا ف عامرع أواوياع إيماجام
اشيمجل ،إذ تعز ا امام لداام وتتو تصوراا اشيمجل تم .و ات املقررة اخلاصة اوكوماة ع ا
توبي صيام الوةا ف وع بادل مزياد مان ايتااوي إليمااج يياجل األشاخاص ذوي اإلعاقاة
أماااكن العماام ،وذلاات مااارع بءااما صااول ييااجل العااام د ذوي اإلعاقااة ع ا
بشااكم فع ا
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ال تيب اااا الييما اوية املعقول ااة ع ا ا يي ااجل مم اايوايا العم اام ،مب ااا ذل اات عم ي اااا اليوةي ااف
واليوااوير الااوةيا والياادريو املاااين .كمااا تشا جل املقااررة اخلاصااة الم ا واا ع ا باادل املزيااد ماان
ياام املانية بعد صوتم ع فرص العمم.
ايتاد لءما ترقية األشخاص ذوي اإلعاقة

زاي -احلماية االجتماعية
 -48لااد الكوياات دماااز شااامم ليااوفو اومايااة اتجيماعيااة ل كااويييد ذوي اإلعاقااة ،وه ا
نص ااص ما اواري مالي ااة كب ااوة ت اادا الت اارض .ويش اامم ه اادا النم اااز فموع ااة واو ااعة م اان املا ازااي الا ا
تماايادع األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،وها ني ااف حبمااو مااا إذا كاداات إعاقااة الشااخص اياااة
أو معيدلااة أو شااديدة .ووفقااع ل اصاام المااابجل ماان القااادو رقاام  ،2010/8قااد تشاامم هااده املازااي
يفجل بدل ل ممااعدة املنزلياة أو لياوفو واا  ،ومنواة واكن ،ويفاجل بادل ملان تقام وانام عان 21
ونة ،ومعا ع ز ملن يزيد ونام ع  21ونة ممن ت يعم و  .وعروعة ع ذلت ،تيوافر مزااي
إ افية ل عام د ذوي اإلعاقة وأفراي أورهم ،مام اض وااعاا العمام ،و ايية أايز اإلجاا اا،
ومنح بدل شاري لاان املقدماا ل رعاية.
 -49ورغاام أ اواايوقاقاا الع ااز عاماام أواوا أتمااد الااد م ل شااخاص ذوي اإلعاقااة،
ينبت ا أ تصاامم هااده اتواايوقاقاا بوريقااة تعااز إيماااج األشااخاص ذوي اإلعاقااة فيمعاااام
اك يااة ومشاااركيام الاعالااة فياااا .و هاادا الصاادي ،أعرباات املقااررة اخلاصااة عاان ق قاااا ماان أ ي ا يي
دماااز اومايااة اتجيماعيااة الكااوي إىل تاباايا إيماااج األشااخاص ذوي اإلعاقااة اليع اايم و وااوق
العماام ،يااث مااو أ خييااار األشااخاص ذوو اإلعاقااة بااد اواايمرار اوصااول ع ا معااا الع ااز
الااباات أو البوااث عاان ف اارص عماام أو فاارص تع اايم ت تي اوافر تااا ال تيباااا الييم اوية واخل اادماا.
نصص ملقدم الرعاياة
وعروعة ع ذلت ،تيمام إ د املشاكم أ العديد من اتويوقاقاا َّ
(عااية أ اد األقار ت) ت ل شاخاص ذوي اإلعاقاة أدامااام .وت قات املقاررة اخلاصاة تقاارير تايااد أب
مقاادم الرعايااة حييامااو ألماوال ألدامااام و/أو ت يشا عو أقااارهبم ذوي اإلعاقااة ع ا اوصااول
ع ا اليع اايم والعماام لكا حييام اوا بي اات امل ازااي .وأُب تاات املقااررة اخلاصااة أيءااع عاان و ااجل األمااااا
الااري يواصا ن ،بعااد الواارق ،رعايااة أطااااتن ذوي اإلعاقااة ،بينمااا يصاابح األا هااو املي قا الرمسا
لرويوقاق املخصص ملقدم الرعاية.
 -50وتايد املع وماا املقدمة من اتيئة العامة لش و ذوي اإلعاقة أبااا كادات قاد وا ت،
تشارين األول/أكيااوبر  45 121 ،2018كويييااع و 6 567ماان غااو الكااويييد أشخاصااع ماان
ذوي اإلعاقااة ،إ ااافةع إىل  3 537شخصااع ماان مقاادم الرعايااة .وتوجااد تمااجل يتااا طبيااة تيااحلف
من أطبات ميخصصد من و ارة الصوة وجامعة الكويت ،يءو عو ملم ولية عن تقييم اإلعاقة
وحتدياادها ،وهااو مااا يماايند فقااا إىل تقياايم طاايب .ويصاادر األطبااات بعااد ذلاات بواقااة إعاقااة اواايناياع
إىل شاااية اإلعاقاة الصااايرة عان ال نااة اليقنياة املخيصااة .و اديا الما واا ومنممااا اشيمااجل
امل اادن ع اادياع م اان اليو اادايا امليصا ا ة بي اات العم ي اااا ،منا ااا او اايخداز مع ااايو خمي ا ااة ليودي ااد
اإلعاقة ،ودقص تادريو املاوةاد املك ااد إبجارات اليقيايم ،والياح ر إصادار شاااياا اإلعاقاة.
وط بت اتيئة العامة لش و ذوي اإلعاقة مماعدة تقنية من املقررة اخلاصة من أجم اليت و ع
هده اليودايا واتطر ع ا املماروااا ايتيادة لب ادا أ ار  .وقاد قب ات املقاررة اخلاصاة هادا
الو و .و ات املقررة اخلاصة الما واا أيءااع ع ا الاصام باد الاة إعاقاة الشاخص و صاولي
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ع ا ما ازااي اوماي ااة اتجيماعي ااة ،ي ااث يا ا يي ذل اات إىل تولي ااد ااتا ي ا يي إىل ا ااض ع اادي
األشخاص ذوي اإلعاقة الدين مينوو و جل املعاق ،بمبو ارتاا تكاليف املزااي.
 -51وت ماات املقااررة اخلاصااة أ األشااخاص ذوي اإلعاقااة النامااية  -اتجيماعيااة أو ذوي
مش اااكم الص ااوة العق ي ااة ت يُعي ااربو ذوي اإلعاق ااة مبوج ااو الق ااادو رق اام ( 2010/8امل اااية ،)1
ولاادلت ت ميكاانام اوصااول ع ا شااااية اإلعاقااة .وهاادا متييااز ،لاايس فقااا ألااام ت يماايويعو
صناوا
اوصول ع فموعة اويوقاقاا الع ز امليا ة مبوجو وة اوماية اتجيماعية إت إذا ُ
تقياايم اإلعاقااة بوصاااام ذوي إعاقااة ذهنيااة ،باام أيء ااع ألااام "يُعااام و " وفق ااع لااناج طاايب حتاات
مم ولية و ارة الصاوة .وبعاد الازايرة ،أفاايا اتيئاة العاماة لشا و ذوي اإلعاقاة أداي جار إصادار
حنو  311شااية ألشخاص ذوي إعاقاا دامية  -اجيماعية حتديداع.
 -52وع ااروةع ع ا ذل اات ،أُب ت اات املق ااررة اخلاص ااة أب العدي ااد م اان امل اواطند الك ااويييد ذوي
اإلعاقااة ت ييمكنااو ماان اوصااول ع ا اتواايوقاقاا ال ا يكا اااا تاام القااادو رقاام 2010/8
أو ت ين واو اوصاول ع ا اعا اع حبالاة إعااقيام إت بعاد إقاماة يعاو قءاا ية انجوااة
اككمة .فع وبيم املاال ،ماَّ ت شركة ةاماة وا دة أكار من  400شخص من ذوي اإلعاقاة
اكااكم قءاااي تيع ا بعادز ا ا از أ كاااز هادا القاادو  .وأفاايا اتيئاة العاماة لشا و ذوي
اإلعاقااة أدااي ماان أصاام  3 006يعاااو قءااا ية أقيماات ع ياااا ،فُصاام  724يعااو لصاااواا
و  225يعو لصاحل املدعد .وما الت الدعاو امليبقية قيد النمر.

حاء -العيش ابستقاللية يف اجملتمع
 -53ل ااد الكوي اات دم اااز ميق اادز ل رعاي ااة الم ااكنية ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة .وي اانص ق ااادو
الرعاياة المااكنية (رقام  )1993/47واملاواي ماان  32إىل  34مان القااادو رقام  2010/8ع ا ا
الكااويييد ذوي اإلعاقااة وأفاراي أواارهم الاادين يماايوفو شااروطاع معينااة اوصااول ع ا منوااة وااكن
وع أولوييام نصيص قروض عقارية من بنت ات يما الكوي من أجم بنات أو شرات منزل.
 -54وتا ااوض امل اااية  61م اان الق ااادو رق اام  2015/21ش ااح ق ااوق الوا اام اتيئ ااة العام ااة
لش ا و ذوي اإلعاقااة إدشااات معاهااد ومنشااها إلعاااية أتهياام األطاااال ذوي اإلعاقااة ماان اارل
إصدار ترا يص البناات .ومل تياوافر مع ومااا عان العادي اإلياايل مل ومااا اإلقاماة الا صادرا تاا
ترا يص من اتيئة ليقدق الرعاية امل ومية ل طاال ذوي اإلعاقة .وتادير اتيئاة بشاكم مباشار أربعاة
مراكااز لرعايااة وإعاااية أتهياام األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،وكاداات هااده املراكااز تقاادز ،وقاات الازايرة،
الرعاي ااة النااري ااة إىل  183شخصا ااع وتق اادز الرعاي ااة املنزلي ااة إىل  594شخصا ااع آ ا ارين .وت اادير و ارة
الصوة أيءاع مراكز إلعاية اليحهيم ،وتدير يعياا وية أه ية عدة م وماا لاقامة الدا ية.
 -55وتشاادي املقااررة اخلاصااة ع ا أ ييااجل امل وماااا تاصاام األفاراي وتعاازتم عاان فيمعاااام،
وحترمام من ا ييار ترتيباا املعيشة وترتيباا الدعم واليوكم فيااا ،كماا أااا تقياد بشادة قاراراام
امليع ق ااة حبي اااام اليومي ااة .وم ااو أ تُي اااح ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ،مب اان ف اايام ذوو ا يياج اااا
ال اادعم الكب ااوة ،فرص ااة الع اايش فيمع اااام اك ي ااة وا يي ااار مك ااا إق اااميام واألش ااخاص ال اادين
يعيشاو معاام ،ع ا النواو املنصاوص ع يااي املااية  19مان اتتااقياة .وتءار الرعاياة امل ومااية
بشدة ألطاال ،الدين ينبت أ حيص وا ،وفقاع ل ماية  )5(23من اتتااقية ،ع الرعاية يا ام
أورام الكرب  ،وإ مل يييمر ذلت فدا م اشيمجل اك و جو أوري.
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 -56وت م اات املق ااررة اخلاص ااة بق ا  ،أ ن ااات ايرة مرك ااز ل رعاي ااة اإليوا ي ااة وإع اااية اليحهي اام
جنوا الصابا ية تاديره اتيئاة العاماة لشا و ذوي اإلعاقاة ،الماروع الا يعايش فيااا األشاخاص
ذوو اإلعاقة :يث يرتدو ايع مو داع ويُعام و معام ة املر  ،وينامو ع أورة املميشااياا
و أجنو ااة املميش اااياا يو أي أميع ااة شخص ااية ،ويُراقب ااو و اايمرار وييبع ااو ج اادوتع يوميا ااع
صااارماع .وأُب تاات أب معماام املقيمااد ت يي قااو ايراا ماان أواارهم أو مت اليخ ا عاانام .وعااروعة
ع ا ذلاات ،شااعرا املقااررة اخلاصااة تدزعاااج ماان األو ااا المااا دة جناااح أتهياام الرجااال،
يااث يم ااو "غاارع ج ااوس" حتاات املراقبااة الدا مااة .كمااا أ اوماماااا املش ا كة ت تكااام
اخلصوصية ل نزتت ،إل افة إىل را وياا الكرياة رغم تنميااا مند وقت قريو.
هدا المياق ،ت مت املقررة اخلاصاة أ اتيئاة العاماة لشا و ذوي اإلعاقاة تماو
-57
ات ااه الصااويح بيق ايص عاادي املقيماد هااده امل ومااا تاادرمياع ،واليوجاي حنااو اخلادماا غااو
القا مة ع اإلقامة امل وماا ،مبا ذلت اليد م املبكر والرعاية الناارية واليدريو املاين.
 -58وحتااث املقااررة اخلاصااة اوكومااة ع ا اعيماااي وااة عم يااة إلاااات اإلقامااة امل وماااا،
تشمم الوقف ات يياري واتا اإلي ال ايتديدة ،مجل و جل معاايو مرجعياة وا اوة ،مان أجام
إغرق ييجل امل ومااا العاماة واخلاصاة القا ماة ويعام اليواول إىل اخلادماا اشيمعياة وال تيبااا
املعيشااية املدعومااة ل شااخاص ذوي اإلعاقااة .وينبت ا أ يكااو تقاادق الرعايااة ااارج امل وماااا
ل طاال ذوي اإلعاقة أولوية وياوية.

طاء -الصحة
 -59تكام املاية  15من الدويور ييجل املواطند الصوة ،مبن فايام ذوو اإلعاقاة .ويُشاار
إىل هدا او أيءاع املواي  7و 8و 12من القادو رقم  .2010/8ولاد الكويات هياكام أواواية
جياادة ل رعايااة الصااوية ،مو عااة بااد مراكااز الرعايااة الصااوية األوليااة ووااية مميشاااياا عامااة وعاادي ماان
املميش اااياا والعيا اااياا الوطنيا ااة امليخصصا ااة .وتشا اامم اخلا اادماا الوبيا ااة املقدما ااة ل شا ااخاص ذوي
اإلعاقة الرعاية الوقا ياة والرعاياة العرجياة و ادماا إعااية اليحهيام والواو الناما  .ومميشاا الواو
الوبيع ا واليحهياام الصااو هااو ايتاااة الر يمااية املقدمااة ل عاارج و اادماا إعاااية اليحهياام ل شااخاص
ذوي اإلعاقااة .وتُقاادز اادماا إعاااية اليحهياام فاااانع ل كاويييد ذوي اإلعاقااة ،ااد يعيمااد المااكا
اآل رو ع ايتمعياا اخلوية العامة وع جااا أ ر ل يمويم.
 -60وت مات املقاررة اخلاصاة ايتااوي الا تبادتا و ارة الصاوة ليمكاد الكاويييد ذوي اإلعاقااة
من اوصول ع الرعاية الصوية ايتيدة ،مبا ذلت فال الصوة واوقاوق ايتنماية واإلجنابياة،
وباادعم اوصااول ع ا العاارج امليخصااص اخلااارج .وشااعرا لماارور عناادما ع ماات أب اليعقاايم
القمري ل نمات ذواا اإلعاقة ةمور مبوجو القادو  .ومجل ذلت ،أُب تت أب ذوي اإلعاقة من غو
الكويييد إما أ حيص وا ع رعاية طبية وأيوية أقم دوعية مماا حيصام ع ياي ذوو اإلعاقاة الكوييياو ،
أو أ ي يمموا الرعاية الصوية اخلاصة ع داقيام اخلاصة ،وهو ما يع ز الكاوو عن حتم ي.
 -61وتاوفر اوكوماة بعااض األجاازة املمااعدة تنايااداع ل قارار اليقاين ل ايئااة العاماة لشا و ذوي
اإلعاقااة .غااو أ قا مااة األجااازة امليا ااة تقيصاار ع ا املعيناااا الماامعية وعاادي ق ياام ماان فئاااا
الكراو امليوركة .و إطار جاوي الكويت الرامياة إىل تناياد اتادع الاالاث مان أهاداع الينمياة
املماايدامة ،وهااو ااما متيااجل ايتميااجل أبمناااط عاايش صااوية و لرفاهيااة ييااجل األعمااار ،تش ا جل
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املقااررة اخلاصااة الكوياات ع ا إيماااج قا مااة مني اااا امل اواي املماااعدة ذاا األولويااة ال ا أعااداا
منممااة الصااوة العامليااة ،عاان طري ا و ااجل وياوااة وطنيااة ل يكنولوجيااا املماااعدة ت اايب ا يياجاااا
خمي ف فئاا األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -62و فاال الصااوة العق يااة ،أُب تاات املقااررة اخلاصااة عاان ايتاااوي ايتاريااة الراميااة إىل اليوااول
من الرعاية الصوية العق ياة القا ماة ع ا امل ومااا إىل الرعاياة القا ماة ع ا اشيماجل ،وهاو تواور
إمايب .ومجل ذلت ،ت مت املقررة اخلاصة ،أ نات ايراا ملركاز الكويات ل صاوة الناماية ،أ 46
شخصاع من ذوي اإلعاقة النامية  -اتجيماعية أو الدهنية ةبووو مند أكار من عشر ونواا
أجنو اة املركااز "ل مر ا املاازمند" ،غاارع مكيمااة ااعياة الياويااة واإلانرة الوبيعيااة ،يااث
يبدو أ ه تت األشخاص ت يشاركو إت أدشوة يومية ق ي ة .وشعرا لق عندما رأا
جناح األطاال أ أطااتع عمر  11ونة يي قو أيوية قوية مءاية ل ادها وعرجااع ليخ ايج
الكار ا  .وشااعرا لق ا أيءااع عناادما ع ماات أ العديااد ماان األطاااال والبااالتد ذوي اإلعاقااة
النام ااية  -اتجيماعي ااة ه اادا املرك ااز حيص ا و ع ا الرعاي ااة الوبي ااة النام ااية بن اااتع ع ا املوافق ااة
املقدم ااة م اان أق ااارهبم ،مب ااا ذل اات تق اادق األيوي ااة والع اارج ليخ اايج الكار ا  .وحت ااث املق ااررة
اخلاصة الكويت ع اناذ إجراتاا فورية من أجم إغرق أجنوة "املر املازمند" اخلمماة
هاادا املركااز (حتيااوي ع ا مااا فموعااي  97واريراع) و ااما تقاادق ييااجل تااد را الرعايااة الصااوية
ع ا أواااس املوافقااة اواارة واملمااينوة ل شااخاص املعنيااد .و كااادو الاان/يناااير  ،2019أقاار
الربملا القادو رقم  2019/9بشح الصوة النامية ،الدي تايد املع وماا أدي يقءا أب تقايم
و ارة الصااوة منشااها إيوا يااة ل صااوة النامااية ومتاانح تارا يص ملنشااها الصااوة النامااية اخلاصااة.
وتعاارا املقااررة اخلاصااة عاان ق قاااا ماان هاادا القااادو ايتديااد وتوصا باادتع ماان ذلاات بينايااد بارامج
المكن املدعوز ال تكام ييجل األشخاص ذوي اإلعاقة العيش املميقم اشيمجل.

ايء -احلرمان م األهلية القانونية
 -63يش ااكم اتع ا اع أله ي ااة القادودي ااة ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة ع ا ق اادز املم اااواة م ااجل
اآل ارين اليزام ااع أواو ااياع مبوج ااو امل اااية  12م اان اتتااقي ااة ،وتش اامم األه ي ااة القادودي ااة أ يك ااو
الشااخص صااا و قااوق وأ ييصاارع وفق ااع ل قااادو  .وقاادمت الكوياات إعاارانع تامااوايع بشااح
املاااية  )2(12م اان اتتااقي ااة ،ياانص ع ا أ اليمي ااجل أله ي ااة القادوديااة خيء ااجل ل ش ااروط الواجب ااة
اليوبي مبوجو القادو الكوي .
 -64وت مت املقررة اخلاصاة بق ا أ املااية  107مان القاادو املادن تقياد األه ياة القادودياة
ل شخاص ذوي اإلعاقة وتعد وصياع ،يمم املماعد القءا  ،ملن "كا [بي] ع ز جمامان
شااديد  ...وع ا األ ااص إذا كااا أصاام أبكاام أو أعم ا أصاام أو أعم ا أبكاام" .وعااروعة ع ا
ذلات ،تاانص املاااية  109ع ا أدااي "إذا تعاادر ع ا الشااخص بماابو اليااي ايتماامية أو املر ااية،
أ
أ يااربز اليصاارع ،ولااو مبعاودااة مماااعد ،فظدااي مااو ل موكمااة أ أتذ ل مماااعد القءااا
يربمااي تدا اراي ،ديابااة عنااي ،إذا كااا ماان شااح عاادز إبرامااي أ يااادي مصاااوي خلواار" .و ملااام،
أُب تت املقررة اخلاصة أب املكاوفد مو أ يرافقام شخص لث لك ييصرع كشاهد عندما
يربمااو معااامرا اريااة معينااة ،مااام فاايح ماااا مصاار  ،ممااا حيااد ماان قاادرة ها تت األشااخاص
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ع ا اليصاارع ماان ت قااات أدامااام .وتشامم ا يصاصاااا و ارة العاادل "تما م وإيارة ال كاااا الا
القصر الكويييد وانقص األه ية ورعاية ش وام طبقاع أل كاز القادو "(.)5
ت ول إىل َّ
 -65وتااوي املقااررة اخلاصااة أ تشاادي ع ا أ األشااخاص اخلا اعد تاادا النماااز ،فء ارع عاان
عاادز متاايعام ومايااةُ ،حيرمااو ماان األه يااة القادوديااة الا متكاانام ماان مماروااة قااوقام وييعر ااو
خلواار اإلياادات واليمييااز .واملعياااي الكوياات أ يكااو األقااارا واألواارة املمياادة هاام ماان ميا ااو
مصاااحل األشااخاص ذوي اإلعاقااة ،يو أ يكااو ل شااخص دامااي رأي يعيااد بااي القاراراا الا
متمي ،إ كا لي رأي أصرع .وحتث املقررة اخلاصة الكويت بقاوة ع ا واوو إعرااا الياماوي
بشاح املااية  )2(12ماان اتتااقياة ،وع ا مراجعاة يياجل اليشاريعاا هبادع إلتااات دمااز الوصاااية.
وعااروةع ع ا ذلاات ،ينبت ا أ تكااام الدولااة أ يكااو الاادعم الاار ز ملماروااة األه يااة القادوديااة
ميا اع يتميجل األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن فيام ذوو اإلعاقة الدهنية أو الناماية  -اتجيماعياة،
بصرع النمر عن مميو الدعم الدي قد حيياجودي تناذ قراراا ممينوة.

كاف -إمكانية اللجوء إىل القضاء
 -66تي ااحلف اك اااكم الكوي اات ،وفقا ااع ل مرو ااوز لق ااادو رق اام  23لم اانة  1990ش ااح
تنم اايم القء ااات م اان :ةكم ااة اليميي ااز ،وةكم ااة اتو اايئناع ،واككم ااة الك ي ااة ،واككم ااة ايتز ي ااة.
وبينما تكاام املااية  166مان الدوايور ا اليقا ا ل نااس يو متيياز ،ت توجاد أ كااز قادودياة
أو ل اوا ح تنميميااة بشااح كيايااة تااوفو ال تيباااا الييم اوية اإلجرا يااة ل شااخاص ذوي اإلعاقااة
يي ااجل اإلجا اراتاا القادودي ااة .وق ااد أش ااارا الدول ااة ،تقريره ااا األويل إىل ال ن ااة املعني ااة حبق ااوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،إىل أ املاية  166من الدويور تنوب ع األشخاص ذوي اإلعاقاة،
" ويانات اإلعاقاا الدهنية ،يث ييم توكيم مما ول عانام أمااز القءاات (الاقارة  .")91وأشاار
اليقري اار أيءا ااع إىل تق اادق يوراا تدريبي ااة ل مما ا ولد ال ااو ارة والما ا واا العام ااة األ اار الا ا
تيعامم مجل األشخاص ذوي اإلعاقة أو ترع مصاوام (الاقرة .)92
 -67ووفق ااع ل مااايتد  12و 13ماان اتتااقيااة ،ت ياازز الكوياات بءااما متيااجل ييااجل األش ااخاص
ذوي اإلعاقا ااة ،مب ا اان فا اايام ذوو اإلعاق ا ااة النام ا ااية  -اتجيماعيا ااة ،متيع ا ااع كا ااامرع أله ي ا ااة القادودي ا ااة
وإبمكادي ااة ال ااوت إىل القء ااات ع ا ا ق اادز املم اااواة م ااجل اآل ا ارين ،بوو ااا م منا ااا ت ااوفو الييما اواا
اإلجرا ية ال تيناوو مجل أعمارهم ،بترض تيمو يورهم املشاركة ييجل اإلجراتاا القادودية.
 -68وأب ااغ ر اايس اش ااس األع ا ل قء ااات املقااررة اخلاص ااة أب يي ااجل مقااار اك اااكم ميك اان أ
يص اام إليا ااا األش ااخاص ذوو اإلعاق ااة ،وأ ك اام ةكم ااة مكيب ا ااع ل ول ااوايا أو مم ااراع ملم اااعدة
األشااخاص ذوي اإلعاقااة واملمااند إج اراتاام .ورغاام هااده الياادابو امليع قااة لوصااول املااايي،
ت توجااد تاادابو متكاان ماان اوصااول ع ا املع وماااا والو ا أشااكال يمااام اتطاار ع ياااا
وت أي تيمواا إجرا ية.

__________
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رابع ا -التعاون الدويل
 -69ت ا يي الكوي اات يوراع دش ااواع العم اام اإلدم ااان و ايتا ااوي اإلمنا ي ااة الدولي ااة ،ع اان طري ا
الص ااندوق الك ااوي ل ينمي ااة اتقيص ااايية العربي ااة ،ال اادي يق اادز قرو ااع ألكا اار م اان  100ب ااد انز .
وتنص املاية  32من اتتااقية ع توفو املماعدة اإلمنا ية الرمسية ل شخاص ذوي اإلعاقة و اوتم
هبده املماعدة .ورغم أ إوااز الكويات جااوي اليعااو الادويل جاديرة لاناات ،ينبتا أ يشامم
ييجل الربامج واتو اتي ياا.
إوااماا قوق األشخاص ذوي اإلعاقة كشرط مش
()6

 -70وفيمااا ييع ا مبنمومااة األماام امليواادة ،و ا مت املقااررة اخلاصااة لاادور املااام الاادي ي ييااي
الكوياات ليعزيااز اتيئااة العامااة لش ا و ذوي اإلعاقااة وغوهااا ماان
بارانمج األماام امليواادة اإلمنااا
الكياانا اوكومية إطار مشرو ر المنواا معنو "مشرو تنايد رؤية الكويات 2035
ل ش ااخاص ذوي اإلعاق ااة" ،وه ااو املش اارو املق اارر او اايكمالي ك ااادو األول/ييم اامرب .2018
وشعرا املقررة اخلاصة لمرور إذ ع مت أ الدعم املقدز من برانمج األمام امليوادة اإلمناا إىل
اتيئ ااة ويم اايمر ااا ع اااز  .2022وت م اات املق ااررة اخلاص ااة تا اااوا مم اايو ال ااوع حبق ااوق
األشااخاص ذوي اإلعاق ااة لااد أعء ااات فري ا األماام امليو اادة القو ااري الكوياات ،مب ااا ذل اات
املكاتو اإلق يمية ل صنايي والوكاتا العام ة الب د .وش عت املقررة اخلاصاة هاده الصانايي
والوكاتا ع تعميم قوق األشخاص ذوي اإلعاقة ييجل او اتي يااا وتقييمااا وبرافاا،
وميم ارة ل شااخاص ذوي اإلعاقااة ،وتوااياداع األشااخاص ذوي
يتعاام ييااجل مشاااريعاا شااام ة َّ
اإلعاقااة ييااجل واارا اليوعيااة ،وليوةيااف األشااخاص ذوي اإلعاقااة أفرقااة موةاياااا ،متاشااياع
مجل او اتي ية األمم امليودة إليماج ذوي اإلعاقة.

خامسا -االستنتاجات والتوصيات
ألف -االستنتاجات
 -71ميثررل اعتمرراد تش رريعات خاصررة ابإلعاقررة والتصررديق علررى االتفاقيررة يف عررا 2013
خطرروتني أساسرريتني لتعزيررز ومحايررة حقرروق األشررخاص ذوي اإلعاقررة يف الكويررت وأشررادت
املقررة اخلاصة مبا أبدته اهليئة م اهتما والترزا وإرادة سياسرية مر أجرل حتسرني حالرة مجيرع
األشخاص ذوي اإلعاقة يف الكويت ،وأقرت أيضا بضرورة تعزيز اجلهود والقدرات م أجل
ضمان االستدامة الطويلة األجل يف مجيع جماالت التدخل
 -72وبينمررا ختصررك الكويررت م روارد ماليررة كبرراية لترروفاي م رزااي للك رويتيني ذوي اإلعاقررة ،فه ر
ال تسررتثمر ابلقرردر الكررايف يف تصررميم وتط روير اخلرردمات ابلقرررا م ر األمرراك الرريت يعرريش فيهررا
النرراو ويف يئررة ح روافز هلررم ملواصررلة التعلرريم وااللتحرراق ابلو ررائف ولرركلك ينب ر للكويررت أن
جتري حتوالا هيكليا يف نظامها حبيث تدعم مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلد ،مب فريهم ريراي
امل رواطنني ،لتمكيررنهم م ر املشرراركة النشررطة يف اجملتمررع ،وذلررك بتقرردا الرردعم اجملتمع ر الشررامل
الكي يسهل احلصول عليه يف مجيع اجملاالت ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية والتعليم والعمل
__________
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 -73ويتيح تنفيك أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية الوطنية الكويتية ،املعنونرة رييرة
الكوير ررت لعر ررا  ،2035فرص ر ر ا جير رردة لتعزير ررز التنمير ررة الشر رراملة ل شر ررخاص ذوي اإلعاقر ررة
ولتحقيق إعمال حقوقهم يف الكويت
 -74وتتطل ررع املق ررررة اخلاص ررة إىل اس ررتمرار احل رروار والتع رراون م ررع الكوي ررت بشر ر ن تنفي ررك
توصيا ا وأتمرل يف أن تسراعد الرزايرة الريت قامرت لرا والتقريرر الركي أعدتره يف تعزيرز إدمرا
األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع ويف إحداث التحول الالز لتهيئة جمتمرع شرامل للجميرع
حقا حبلول عا 2035

ابء -التوصيات
اإلطار القانوين واملؤسس
 -75توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
التص ررديق عل ررى اللوتوك ررول االختي رراري التفاقي ررة حق رروق األش ررخاص ذوي
(أ)
اإلعاقة ،واالتفاقية الدولية حلماية حقروق مجيرع العمرال املهراجري وأفرراد أسررهم ،واالتفاقيرة
الدوليررة حلمايررة مجيررع األشررخاص م ر االختفرراء القسررري ،واللوتوكررول االختيرراري التفاقيررة
مناهضررة التعرركيري وريرراير مر ضررروا املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة،
واللوتوكررول االختيرراري الثرراين امللحررق ابلعهررد الرردويل اخلرراص ابحلقرروق املدنيررة والسياسررية،
اهلررادف إىل إل رراء عقوبررة اإلعرردا  ،ومعاهرردة م رراكش لتيسرراي النفرراذ إىل املصررنفات املنشررورة
لفائدة األشخاص املكفوفني أو معاق البصر أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات؛
(ا) سررحري اإلعررالانت التفس رايية بش ر ن املررادتني  )2(12و(19أ) وحتفظا ررا
على املادتني ()1(18أ) و )2(23م اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
(ج) إجراء مراجعة شراملة للتشرريعات احلاليرة مر أجرل مواءمرة اإلطرار املعيراري
الكرروييت مررع أحكررا االتفاقيررة مواءمررة كاملررة ،مبررا يف ذلررك القررانون رقررم  2010/8بش ر ن
حقر رروق األشر ررخاص ذوي اإلعاقر ررة ،والقر ررانون رقر ررم  2015/21يف ش ر ر ن حقر رروق الطفر ررل،
والقانون املدين ،وقانون املرافعات املدنية ،وقانون اجلزاء؛
(ي) ضمان أن تعتمد مجيع السياسرات العامرة ،مبرا يف ذلرك السياسرات اخلاصرة
ابإلعاقة ،هنجا قائما على حقوق اإلنسان بش ن اإلعاقرة ،وأن ردف إىل إزالرة احلرواجز الريت
تعوق املشاركة الفعالة والكاملة جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة يف الكويت؛
(ه) يف إطر ر ررار خطر ر ررة التنمي ر ر ررة الوطنير ر ررة الكويتير ر ررة ،املعنون ر ر ررة ريير ر ررة الكوي ر ر ررت
لعررا  ،2035كفالررة تضررمني اسرةاتيجية األشررخاص ذوي اإلعاقررة للفررةة 2025-2020
معاياي مرجعية وخطط ا للتنفيك الفعال وأُطرا للمساءلة ،إىل جانري ما يلز م الترداباي املاليرة
والتداباي املتعلقة ابمليزانية؛
(و) إنشاء آلية للتنسيق احلكوم  ،حتت التوجيه العا للهيئة العامة لشرؤون ذوي
اإلعاقررة ،تضررطلع مبسررؤولية ضررمان أن تنفررك مجيررع الرروزارات املختصررة االتفاقيررة والتش رريعات
الوطني ررة املتعلق ررة ابإلعاق ررة ،وتعم رريم منظ ررور اإلعاق ررة يف السياس ررات واملؤسس ررات التابع ررة هل رركر
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الرروزارات ،علررى النحررو املطلرروا مبوجررري املررادة  )1(33م ر االتفاقيررة وميك ر القيررا برركلك
بتعيني منسقني يعملون بدوا كامل معنيني ابإلعاقة وإمكانية الوصول يف كل وزارة؛
( ) النظررر يف تسررمية اجمللررس الرروطإل حلقرروق اإلنسرران بوصررفه ا ليررة املسررتقلة
املعنية برصد تنفيك االتفاقية على النحو املنصوص عليه يف املادة )2(33
مجع البياانت
 -76توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
ضمان مجع بياانت وإحصاءات اجتماعية ودمي رافيرة عر األشرخاص ذوي
(أ)
اإلعاقة يف الكويرت ،مصرنفة حبسرري نروع اجلرنس والسر واجلنسرية ،لالسةشراد لرا يف وضرع
السياسات العامة وتنفيكها؛
(ا) إدرا اجملموع ررة القص رراية مر ر أس ررئلة جمموع ررة واش ررنط ح ررول إحص رراءات
اإلعاق ررة يف التع ررداد الس رركاين لع ررا  2020ويف الدراس ررات االستقص ررائية ل س ررر املعيش ررية،
وإدرا الوحرردة الرريت أعررد ا منظمررة األمررم املتحرردة للطفولة/جمموعررة واشررنط حررول قرردرات
األطفررال يف مجيررع الدراسررات االستقصررائية الدمي رافيررة األخرررى م ر أجررل مجررع بيرراانت ع ر
األطفال ذوي اإلعاقة
الوصم والتمييز
 -77توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
إدرا حظر شامل للتمييز القائم على أساو اإلعاقة يف الدسرتور والقرانون
(أ)
رقم  ،2010/8والنك على أن احلرمان م الةتيبات التيسايية املعقولة يشكل متييزا؛
(ا) تع ر ررديل تعري ر ررف األش ر ررخاص ذوي اإلعاق ر ررة يف الق ر ررانون رق ر ررم 2010/8
والنصوص اليت تصنف األشرخاص ذوي اإلعاقرة كمسرتحقني للرعايرة ال ك صرحاا حقروق،
وتوسريع نطراق تطبيرق القرانون ليشرمل مجيرع ريراي الكرويتيني ذوي اإلعاقرة ،مبر فريهم البرردون
عدميو اجلنسية؛

(ج) القضاء على الوصم والتحيز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة ،مب فريهم ذوو
اإلعاقة الكهنية أو النفسرية  -االجتماعيرة ،وذلرك عر طريرق ‘1‘ :محرالت توعيرة اجلمهرور
الواس ررعة النط رراق يف وس ررائا اإلع ررال  ،ال رريت ترس ررم ص ررورة إقابي ررة ل ش ررخاص ذوي اإلعاق ررة
بوصفهم أصحاا حقوق؛ ‘ ‘2استهداف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف برامج التوعية
لرردعم متكيررنه ومتررتعه حبقرروقه ؛ ‘ ‘3ترردريري املسررؤولني احلكرروميني ،واملررو فني املرردنيني،
ومقدم اخلدمات ،واجملتمرع املردين بشر ن كيفيرة تنفيرك االتفاقيرة والرنهج القرائم علرى احلقروق
بش ن اإلعاقة
إمكانية الوصول
 -78توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
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مواصلة عمليرة حتويرل البيئرة املاديرة والنقرل العرا  ،علرى النحرو املطلروا يف
(أ)
خطة التنمية الوطنية الكويتية ،املعنونة رييرة الكويرت لعرا  ،2035وقرانون التصرميم العرا ،
جلعلها متاحة متام ا ملختلف فئات األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبا يف ذلك يف أفقر األحياء اليت
يقطنها رياي الكويتيني م ذوي اإلعاقة؛
(ا) اعتمرراد خطررة ررددة زمني ر ا لتحقيررق الوصررول الكامررل إىل البيئررة املاديررة يف
أقرا وقت ممك  ،وختصيك األموال الالزمة هلا؛
(ج) االع رةاف بل ررة اإلشررارة الكويتيررة ل رةا رمسيررة يف الكويررت ،وتيسرراي تعلمهررا
واستخدامها يف التعامالت الرمسية ورياي الرمسية ،وتعزيز احةا اهلوية الل وية لفئة الصم؛
(ي) تعزي ررز املعرف ررة بوس ررائل االتص ررال للتمك ررني مر ر مش رراركة األش ررخاص ذوي
مهررارات االتصررال اةرردودة ،مب ر فرريهم املصررابون ابلشررلل الرردماري  ،يف اجملتمررع والتوسررع يف
استخدا التكنولوجيا البديلة واملعززة ل شخاص ذوي اإلعاقة
املشاركة
 -79توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
إاتحررة املعلومررات واملررواد املتعلقررة ابلعمليررة االنتخابيررة واحلمررالت السياسررية
(أ)
جلميررع األشررخاص ذوي اإلعاقررة يف أشرركال يسررهل االطررالع عليهررا ،مبررا يف ذلررك بل ررة بريررل
والنماذ السهلة القراءة ول ة اإلشارة الكويتية؛
(ا) اخترراذ تررداباي ميسررورة ،مثررل بطاقررات االقرةاع بل ررة بريررل وأمرراك التصررويت
ال رريت يس ررهل الوص ررول إليه ررا ،لض ررمان ح ررق مجي ررع األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة يف التص ررويت
ابالقةاع السري؛
(ج) ت رردريري مجي ررع املعني ررني يف النظ ررا االنتخ رراص بشر ر ن ح ررق األش ررخاص ذوي
اإلعاقررة يف التصررويت ،مبررا يف ذلررك ترردريري منظمر االنتخرراابت والعرراملني يف مراكررز االقرةاع
بشر ر ن إمكاني ررة الوص ررول إىل املراك ررز االنتخابي ررة ودع ررم األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة يف مراك ررز
االقةاع؛
(ي) تعزيررز املشرراركة الفعالررة والكاملررة للنسرراء والرجررال ذوي اإلعاقررة كمرشررحني
للمناصري العامة ويف إدارة الشؤون العامة؛
(ه) إنشر رراء آلير ررة للتشر رراور املباشر ررر واملشر رراركة الفعالر ررة مر ررع تلر ررف منظمر ررات
األشررخاص ذوي اإلعاقررة يف عمليررات وهيئررات اخترراذ الق ررار ويف سررياق تنظرريم املشرراورات،
ق ررري ض ررمان إمكاني ررة الوص ررول إىل مجي ررع املراف ررق واإلجر رراءات واملعلوم ررات املتص ررلة ابخت رراذ
القرارات العامة واملشاورات؛
(و) دع ررم إنش رراء منظم ررات األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة مر ر مجي ررع القطاع ررات،
واحر رةا اس ررتقالهلا ،مبر ر ف رريهم ذوو اإلعاق ررة الكهني ررة أو النفس ررية  -االجتماعي ررة الش ررديدة
واملتعددة ،وتنمية مهارا م
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التعليم
 -80توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
مراجعة النظرا التعليمر الكروييت لضرمان أن يشرجع إدمرا مجيرع األطفرال
(أ)
والشررباا ،مب ر فرريهم ذوو اإلعاقررة ،يف اجملتمررع ع ر طريررق مررا يل ر  ‘1‘ :اعتمرراد اس رةاتيجية
وطنية وخطة عمل ددة زمنيا بش ن التعليم اجليد الشامل للجميرع؛ ‘ ‘2إدخرال تعرديالت
علر ررى البيئر ررة املادير ررة ،وتكيير ررف املر ررواد التعليمير ررة ومنهجير ررات الر ررتعلم ،وتر رردريري املعلمر ررني؛
‘ ‘3تقرردا الرردعم وترروفاي الةتيبررات التيسرايية جلميررع األطفررال والشررباا ذوي اإلعاقررة ،مبر
فيهم ذوو اإلعاقات املتعددة؛
(ا) اعتمرراد تررداباي لتيسرراي وضررمان حصررول مجيررع األطفررال ذوي اإلعاقررة علررى
التعلرريم االبترردائ اجملرراين واإللزام ر  ،مررع تقرردا الرردعم املالئررم يف املرردارو العاديررة الشرراملة
للجميع ،مبا يف ذلك ل طفال ذوي اإلعاقة م رياي الكويتيني؛
(ج) تر رردريري مجير ررع معلم ر ر املر رردارو والعر رراملني يف جمر ررال التعلر رريم واملدرسر ررني
املس رراعدي الع رراملني عل ررى تق رردا التعل رريم الش ررامل وال رردعم الف ررردي ،و يئ ررة بيئ ررات ش رراملة
للجميع يسهل الوصول إليها ،وإيالء االهتما الواجري للوضع اخلاص بكل طفل؛
(ي) مجع بياانت عر عردد األطفرال ذوي اإلعاقرة ريراي امللتحقرني حاليرا ابلنظرا
املدرس ر  ،وضررمان عررد وسررم ن
أي مررنهم أبنرره لريرراي قابررل للررتعلمل ،وضررمان حصرروهلم علررى
التعليم على قد املساواة مع ا خري ؛
(ه) إزالررة احلررواجز القائمررة الرريت متنررع تلررف فئررات الطررالا ذوي اإلعاقررة م ر
الوصررول إىل التعلرريم العررايل علررى قررد املسرراواة مررع ا خ رري  ،مبررا يف ذلررك تيسرراي الوصررول
الكامل إىل احلر اجلامع اجلديد جلامعة الكويت ،وتزويد الطلبة مبا حيتاجونه م دعم
العمل والعمالة
 -81توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
إنفرراذ تطبيررق حصررة األربعررة يف املائررة يف تو يررف األشررخاص ذوي اإلعاقررة
(أ)
على النحو املطلوا مبوجري املادة  14م القانون رقم 2010/8؛
(ا) اختاذ ترداباي للتمكرني مر إدمرا األشرخاص ذوي اإلعاقرة بصرورة فعالرة يف
أمرراك العمررل ،بطرررق منهررا كفالررة ترروفاي الةتيبررات التيس رايية املعقولررة علررى مجيررع مسررتوايت
العمل لضمان التو يف والتطوير الو يف ل شخاص ذوي اإلعاقة
احلماية االجتماعية
 -82توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
مراجعررة نظررا احلمايررة االجتماعيررة الكرروييت للت كررد م ر أنرره يعررزز املواطنررة
(أ)
الفاعلررة ل شررخاص ذوي اإلعاقررة وإدمرراجهم االجتمرراع ومشرراركتهم يف اجملتمررع برردالا م ر
احللررول القائمررة علررى ع رزهلم ،وأن ل
ميك ر هرركا النظررا األشررخاص ذوي اإلعاقررة م ر احلصررول
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علررى اخلرردمات اجملتمعيررة املناسرربة واألجهررزة وريرراي ذلررك مر املسرراعدات لتلبيررة االحتياجررات
املرتبطة ابإلعاقة؛
(ا) ختطيا اسرتحقاقات العجرز حبيرث تعرزز اسرتقالل األشرخاص ذوي اإلعاقرة
وإدماجهم يف اجملتمع وال حتد م متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية األخرى
على قد املساواة مع ا خري ؛
(ج) مراعاة التكاليف املعيشية اإلضافية اليت يتكبدها األشخاص ذوو اإلعاقرة،
وذلك عند ختصيك االستحقاقات وحتديد خطوط الفقر؛
(ي) مراجعة عملية تقييم اإلعاقة اليت تديرها اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة،
جلعله ررا أكث ررر ر رروالا ،بط رررق منه ررا حتلي ررل أت ررر احل ررواجز االجتماعي ررة ال رريت تع ررة مش رراركة
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتدريري املو فني على تطبيقها؛
(ه) ضررمان أال تسررتبعد معرراياي األهليررة وآليررات االسررتهداف األشررخاص ذوي
اإلعاقة النفسية  -االجتماعية وأال متيز بصورة مباشرة أو رياي مباشرة ضد األشرخاص ذوي
اإلعاق ررة وق ررري عن ررد التثب ررت مر ر وج ررود إعاق ررة احر رةا حق رروق األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة
وكرامتهم
العيش ابستقاللية يف اجملتمع
 -83توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
املشاركة يف عملية إل اء الرعاية املؤسسية مع حتديد مؤشرات مرجعية وأطر
(أ)
زمنية واضرحة ،مرع إيرالء أولويرة قصروى إلهنراء إيرداع األطفرال ذوي اإلعاقرة يف املؤسسرات،
ووقف عمليات اإليداع اجلديدة؛
(ا) اإلريررالق الترردرق جلميررع املؤسسررات العامررة واخلاصررة وحتويررل سرروق توريررد
اخلدمات القائمة املقدمة ل شخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات جمتمعية ،مبرا يف ذلرك العريش
املستقل ،مع تنفيك خطة ددة زمنيا؛
(ج) وضررع خطررة إلري ررالق مركررز الرعايررة اإليوائي ررة يف جنرروا الصررباحية واخت رراذ
ت ررداباي فوري ررة لتحس ررني ررروف معيش ررة األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة وكر ررامتهم خ ررالل املرحل ررة
االنتقالية

الصحة
 -84توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
حتسررني سرربل حصررول األشررخاص ذوي اإلعاقررة علررى الرعايررة الصررحية يف
(أ)
أقرا مكان ممك إىل منازهلم ،م خالل الرعاية الطبية الشاملة القائمة على احلقوق ،مبا يف
ذلك احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية؛
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(ا) وضررع سياسررة وطنيررة للتكنولوجيررا املسرراعدة تشررمل قائمررة منتجررات املررواد
املسرراعدة ذات األولويررة الرريت أعررد ا منظمررة الصررحة العامليررة ،مر أجررل زايدة اإلمررداد احلررايل
ابألجهزة املساعدة األساسية واملعينات التقنية؛
(ج) وقف مجيع أنشطة العال الصرح النفسر القسرري واإليرداع القسرري يف
املستش ررفيات ،وض ررمان أن تك ررون مجي ررع ت رردخالت الرعاي ررة الص ررحية رهنر ر ا ابملوافق ررة احل رررة
واملستناية ل شخاص املعنيني؛
(ي) اخت رراذ ت ررداباي فوري ررة إلري ررالق أجنح ررة املرض ررى امل ررزمنني يف مرك ررز الكوي ررت
للصررحة النفسررية ،وتنفيررك ترتيبررات السررك املرردعو لنقررل النررزالء وكفالررة حقهررم يف العرريش
املستقل يف اجملتمع اةل ؛
(ه) االسررتثمار يف تطرروير خرردمات الرعايررة الصررحية اجملتمعيررة الرريت حتررة حقرروق
األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم
احلرمان م األهلية القانونية
 -85توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
ضمان ممارسرة مجيرع األشرخاص ذوي اإلعاقرة ل هليرة القانونيرة ،مبر فريهم
(أ)
ذوو اإلعاقررة النفسررية  -االجتماعيررة أو الكهنيررة ،يف مجيررع جوانررري احليرراة ،وإاتحررة حصرروهلم
على ما حيتاجونه م دعم الختاذ قرارات مستناية؛
(ا) اعتم رراد إط ررار سياس رراو متكي ررإل يكف ررل وص ررول األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة
بشكل فعل إىل الةتيبات املناسبة اليت تدعم اختاذ القرار؛
(ج) إجر رراء مراجع ررة ش رراملة للق رروانني مر ر أج ررل إهن رراء أو إل رراء مجي ررع الق رروانني
واألنظمة اليت تقيد بصورة مباشرة أو رياي مباشرة األهليرة القانونيرة ل شرخاص ذوي اإلعاقرة
و/أو تسر ررمح ابلوكالر ررة يف اختر رراذ الق ر ررار ،مبر ررا يف ذلر ررك الةتيبر ررات املشر ررار إليهر ررا يف القر ررانون
رقم  2010/8والقانون املدين وقانون اجلزاء ورياي ذلك م التشريعات الوطنية؛
(ي) تشجيع وتقدا التدريري ،يف جمال حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف األهليرة
القانونيررة ،إىل الس رلطات احلكوميررة والقضرراة واملرروتقني ومقرردم اخلرردمات واألشررخاص ذوي
اإلعاقة وأسرهم واجلهات الفاعلة املعنية األخرى
الوصول إىل العدالة
 -86توص ر املقررررة اخلاصررة أبن جتعررل احلكومررة مجيررع اإلج رراءات القضررائية متاحررة جلميررع
األشخاص ذوي اإلعاقة ،بوسائل منهرا تروفاي املسراعدة القانونيرة واملعلومرات أبشركال ميسررة،
والةمجة إىل ل ة اإلشارة الكويتية ،واللوتوكوالت املتعلقة ابلةتيبات اإلجرائية واملالئمة للعمر
التعاون الدويل
 -87توص املقررة اخلاصة أبن تقو احلكومة مبا يل :
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أن ترردر يف إطررار الشرراكة االسرةاتيجية مررع األمررم املتحرردة أحكامرا بشر ن
(أ)
إدم ررا األش ررخاص ذوي اإلعاق ررة يف مجي ررع رك ررائز خط ررة التنمي ررة الوطني ررة الكويتي ررة ،املعنون ررة
ريية الكويت لعا  ،2035وأن تعمم منظور اإلعاقة يف مجيع اسةاتيجيات وبرامج التعراون
يف الكويت؛
(ا) أن ترردر حقرروق األشررخاص ذوي اإلعاقررة يف مجيررع ب ررامج واس رةاتيجيات
ومشاريع الصندوق الكوييت للتنميرة االقتصرادية العربيرة ،وأن جتعرل اإلعاقرة شررطا للحصرول
على املساعدة اإلمنائية الدولية
 -88وتوص املقررة اخلاصة أبن يقو فريق األمم املتحدة القطري مبا يل :
دعررم جهررود الدولرة الراميررة إىل حتقيررق االمتثررال التفاقيررة حقرروق األشررخاص
(أ)
ذوي اإلعاقة وتنفيك أهداف التنمية املستدامة بشكل شامل وجامع؛
(ا) تعمر ر رريم حقر ر رروق األشر ر ررخاص ذوي اإلعاقر ر ررة يف مجير ر ررع براجمر ر رره وتقييماتر ر رره
واس رةاتيجياته ومشرراريعه املنفرركة يف الكويررت ،وجعلهررا يف متنرراول األشررخاص ذوي اإلعاقررة،
وتو يف األشخاص ذوي اإلعاقة ضم مو فيه ،على النحو املنصوص عليه يف اسرةاتيجية
األمم املتحدة إلدما ذوي اإلعاقة
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