�سل�سلة كتيبات املعرفة القانونية للمراأة
كتيب رقم ( ) 4

تعزيز حقوق المرٔاة االقتصادية
اإعداد الأ�ستاذة اأ�سمى الغامن
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تعزيز حقوق �ملر�أة ومتكينها قانوني ًا
م�شروع ( ورقتي ) دولة �لكويت

نـبـذة عـن الـمـ�سـروع
يهدف م�شروع ( ورقتي ) لتعزيز �جلهود �لقائمة يف دولة �لكويت لتمكني �ملر�أة قانوني ًا
وذلك بتعريفها بكافة حقوقها �ملن�شو�ص عليها يف د�شتور وت�شريعات دولة �لكويت ووفق ًا
لتعهد�تها �لدولية.
ياأتي م�شروع ( ورقتي ) مكم ًال جلهود مكتب برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لكويت
لتمكني �ملر�أة يف كافة �ملجالت �لتنموية.
يتبنى �مل�شروع نهج ًا �شام ًال يجمع ما بني جتميع �ملادة �لقانونية ومر�جعتها وتنقيحها
ومن ثم توفريها للمر�أة و�ملجتمع كافة ،بالإ�شافة �إىل رفع �لقدر�ت وتدريب �ملخت�شني
و�جلهات ذ�ت �ل�شلة.
مت تنفيذ �مل�شروع يف �شت دول عربية وقد كان �لنجاح �لذي حققه �مل�شروع يف تلك �لدول
حافز ً� لتنفيذه يف دولة �لكويت ،و�شتقوم دولة �لكويت بتنفيذه كاأول دولة على م�شتوى دول
جمل�ص �لتعاون �خلليجي.
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الـــ�ســـركـــاء
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بدولة الكويت
ي�شرف برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لكويت على تنفيذ �مل�شروع ل�شمان �أن
�لنتائج و�لنوعية متو�فقة مع متطلبات ومعايري برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي وخطة
عمل �لربنامج �لوطني  2014 - 2010و��شرت�تيجية �إدماج �لنوع �لإجتماعي وخطتها
�لتنفيذية.
اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية
ل�شمان �ل�شمة �ملحلية للم�شروع وكاإ�شرت�تيجية ��شتد�مة على �ملدى �لبعيد ،مت �ختيار
�جلمعية �لثقافية �لإجتماعية �لن�شائية ،ك�شريك حملي وهي تتمتع بتاريخ طويل ومعرتف
به يف جمالت �ملطالبة بحقوق �ملر�أة �لكويتية و�مل�شاو�ة �لنوعية ،كما لها بر�مج ناجحة
مت تنفيذها مع �شركاء عديدين يف هذ� �ملجال.
يتم تنفيذ م�شروع ( ورقتي ) بالتعاون مع �لأمانة �لعامة للمجل�ص �لأعلى للتخطيط
و�لتنمية.
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المرٔاة وحقوق العمل
�ص � )1إذ� كانت �ملر�أة حا�شلة على �شهادة �لثانوية �لعامة �أو ما
دونها ،هل ت�شتطيع �لتقدمي لطلب عمل يف �لديو�ن؟
ج  )1نعم وذلك بتو�فر �ل�شروط �لتالية:
 .1من جتاوزت �شنها � 25شنة.
� .2ملتزوجة و�ملطلقة و�لأرملة.
� .3حلا�شالت على دور�ت تدريبية من معاهد يف �لقطاع �خلا�ص �شريطة
�أل تقل مدة �لدورة عن عام تدريبي (� 9أ�شهر مت�شلة) تعتمدها �لهيئة �لعامة
للتعليم �لتطبيقي و�لتدريب.
ويف جميع �لأحو�ل يجب �أل تكون طالبة �لعمل مقيدة يف �جلامعة �أو �إحدى
�لكليات �أو �ملعاهد بالهيئة �لعامة للتعليم �لتطبيقي و�لتدريب ،و�أن يكون قد
م�شى على تركها �خلدمة يف �جلهاز �حلكومي �شنة كاملة.

�ص � )2إذ� توقفت �ملر�أة عن �لعمل لإجازة خا�شة
�إجازة و�شع �أو رعاية �أ�شرة �أو �إجازة عدة مثال
هل يوؤثر ذلك على تقريرها لتقييم �لكفاءة؟
ج) ( ل تخ�شع �ملوظفة �ملوجودة يف �أي من هذه �حلالت لأحكام تقييم
�لكفاءة و��شتبعاد قرينة �عتبار �ملوظفة جيدة وبالتايل ل ت�شتحق �لعالوة
�لدورية �أو �لرتقية بالأقدمية �لتي يحل موعدها بعد �شنة ) �أما �لتي حتل قبل
�شنة فاأنها ت�شتحقها �إذ� حل موعدها خاللها ،مع مر�عاة �أن �ملوظفة �ملوقوفة
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ل يجوز ترقيتها خالل مدة �لوقف (م /67نظام)  ،وكذلك من وقعت عليها
عقوبات تاأديبية �أثناء �ملدد �لتي ل جتوز �لرتقية خاللها وفق ًا للمادة (/68
نظام) و�حلا�شلة على تقرير «�شعيف» وفق ًا للمادتني (/ 18،19نظام) .

�ص  )3متى متنح �ملر�أة �لعالوة �لجتماعية عن �أبنائها؟
حالة:املوظفة
لكلمبنح
القرار
عن �منأوالدها:
اجتماعية
عالوة
املوظفة
يق�ضيطبق ًا
�شروطكماحمددة
�جتماعية
عالوة
�ملوظفة
جج)3)3منحمتنح
عالوة اجتماعية عن �أوالدها يف حالة وفاة والدهم �أو عجزه عن العمل �أو الك�سب
�حلالة �لأوىل :وفاة و�لد �أبناء �ملوظفة ب�شرط:
مع عدم تقا�ضيه �أي مرتب �أو معا�ش �أو م�ساعدة من اخلزانة العامة ب�صفة دورية
نفقتهمًا ،لكل
عليهتقاعدي
جتبمعا�ش ًا
ممن ًا –
نفقةكويتي
إذ� كان
�ملتوفى – �
إعالتها �يكون ل
�أو� – �1أل
من ًا ملا
ولدوفق
وذلك
تتقا�ضى
أوالدهاالأبدون �أن
�ملطلوب �ل�شرف لهم ن�شيب فيه.
يلي:
املوظفة
والد �أبناء
(�–)1ألوفاة
ب�شرط:من �خلز�نة �لعامة ويثبت ذلك
أولد م�شاعدة
�ملوظفة �أو �ل
تتقا�شى
2
و�لعمل.معا�ش ًا تقاعدي ًا لكل ولد من
�لجتماعيةكويتي ًا –
املتوفىؤون– �إذا كان
منللأب
ب�شهادةيكون
�أ – �أال
وز�رة �ل�شو
ال�صرف لهم
املطلوب
فيه .عن �لعمل �أو �لك�شب ب�شرط:
ن�صيبلأبناء
عجز و�لد �
�حلالة �لثانية:
ب –�أال تتقا�ضى املوظفة �أو الأوالد م�ساعدة من اخلزانة العامة ويثبت ذلك
� –1أن يكون �لأب عاجز ً� عن �لعمل �أو �لك�شب �شحي ًا ويثبت ذلك ب�شهادة من
ب�شهادة من وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل.
�لهيئة �لطبية �ملخت�شة (�ملجل�ص �لطبي �لعام).
( )2عجز والد الأبناء عن العمل �أو الك�سب ب�شرط:
ذلكب�شهادة
تقاعدي ً ًا ويثبت ذلك
كويتي ًا�أو– معا�ش ًا
تقا�شي �أبلأب -
ب�شهادةمنمن
الك�سب �صحي
كانالعمل
عاجز� ًاإذ�عن
�-2أنعدميكون ال
�أ –
�لجتماعية.
�لعامة للتا
الهيئةؤ�ش�شة
�ملو
الطبي العام).
أمينات(املجل�س
املخت�صة
الطبية
ب�شهادة
ويثبت
معا�ش ًا تقاعدي
عدمتقا�ضي
-3عدم
ب-
ذلك �لعامة
�خلز�نة
م�شاعدة ًامن
كويتي ًا�أو–�لأولد
تقا�شيا�للأبأب�-أو� �إذالأمكان�ملوظفة
االجتماعية.
ب�شهادةللت�منأمينات
ذلكالعامة
ويثبتؤ�س�سة
من امل�
�لجتماعية و�لعمل.
وز�رة �ل�شوؤون
العامة�أوويثبت
اخلزانة
املوظفة �أو ا
جتارة
من عقار
منخا�ص
م�ساعدةدخل
أوالدم�شدر
كويتي ًلا –
تقا�ضيل لاللأبأب �–أو�إذ� كان
عدمأل يكون
ج� - -
4
والعمل.
االجتماعية
ال�شئون
وزارة
من
ب�شهادة
ذلك
ي�شتطيع �ن ينفق منه على �أولده ويثبت ذلك ب�شهادة من �لت�شجيل �لعقاري
د� -أال يكون للأب – �إذا كان كويتي ًا – م�صدر دخل خا�ص من عقار �أو جتارة
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ي�ستطيع ان ينفق منه على �أوالده ويثبت ذلك ب�شهادة من الت�سجيل العقاري بعدم
متلكه عقار يدر عليه دخل و�شهادة من وزارة التجارة – ال�سجل التجاري -بعدم
وجود رخ�ص جتارية م�سجلة با�سمه.
( )3عدم تقا�ضي املوظفة نفقة عن �أوالدها ممن جتب عليه نفقتهم:
وتندرج �ضمن هذه احلالة احلاالت التالية:
.1وجود الأب يف ال�سجن تنفيذ ًا لأحكام جزائية بالكويت ويثبت ذلك ب�شهادة من
وزارة الداخلية �إدارة تنفيذ الأحكام -الثبات احلالة التي عليها الأب.
�.2صدور �أحكام غيابية بال�سجن على الأب وغري معروف مكان تواجده ويثبت ذلك
ب�شهادة من وزارة العدل.
�.3صدور �أحكام بالأبعاد الق�ضائي �أو الإداري (للأب غري الكويتي) ويثبت ذلك
ب�شهادة من وزارة الداخلية.
.4عدم تواجد الأب بالكويت ب�سبب الغيبة الطويلة عن البالد �أو عدم ح�صوله على
�إقامة �أو ت�أ�شرية دخول ويثبت ذلك ب�شهادة من وزارة الداخلية.
.5عدم متكن املوظفة من تنفيذ الأحكام النهائية ال�صادرة بالنفقة ويثبت ذلك
ب�شهادة من وزارة العدل – �إدارة التنفيذ.
 .6عدم قدرة الأب على الإنفاق على �أبناءه ويثبت ذلك بحكم ق�ضائي.
وي�شرتط لل�صرف يف كافة الأحوال �أال يكون للأب – �إذا كان كويتي ًا – معا�ش
تقاعدي �أو م�صدر دخل خا�ص من عقار �أو جتارة مع عدم تقا�ضيه �أو املوظفة �أو
الأوالد �أي م�ساعدة من اخلزانة العامة ب�صفة دورية.
مع مراعاة �أن �صرف العالوة االجتماعية للموظفة يكون عن خم�سة �أبناء فقط
عم ًال ب�أحكام القانون رقم ( )19ل�سنة  2000امل�شار �إليه.
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�ص  )4هل تتقا�شى �ملر�أة عالوة �جتماعية عن �أبنائها �إذ� كانت
متزوجة من غري كويتي؟
ج  )4نعم فى حال �شدور �أحكام بالإبعاد �لق�شائي �أو �لإد�ري (لالأب غري
�لكويتي) ويثبت ذلك ب�شهادة من وز�رة �لد�خلية.

املوظفة
التتقا�ضى
�س)5ما� هي
مرتب ًا�ملوظفة
خاللهاإجازة
�لو�شع من �
إجازة
التيحتت�شب �
إجازاتهل
إجازةال�لو�شع:
�ص )5
كام ًال؟
�لدورية؟ وهل ت�شتطيع �ملر�أة �أن تاأخذ �إجازة �لو�شع قبل �لو�شع؟
حدوث �لو�شع؟ وهل متتلك �لإد�رة �شلطة
اوال-:اجازةبد�يتها
�أم تكون
بن�صفعندمرتب:
إجازة؟ اربع �شهور تالية الجازة الو�ضع.االول راتب
االمومة ملدة
رعاية
 .1وهي
هذه �ل
اجازةملنح
تقديرية

كامل والثالث االخرى ن�صف الراتب.
ج  )5ل حتت�شب �إجازة �لو�شع من �إجازة �ملوظفة �لدورية� ،إذ �إن مناط منح
 .2اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الدبلوما�سي ومن يف حجمه بن�صف الراتب.
�إجازة �لو�شع هو حتقق و�قعة �لو�شع �أثناءها �أي �أنه ل ي�شرتط �أن تبد�أ مع
ثانيا -:اجازة بدون راتب-:
و�قعة �لو�شع �أو بعدها بل ميكن �أن تبد�أ قبل �لو�شع  ،وهي ميزة للموظفة
 .1اجازة لرعاية اال�سرة واالمومة والطفولة وكذلك ملزاولة االعمال التجارية
�حلامل ،وحتقق م�شلحتها يف نف�ص �لوقت يف �لر�حة �لتي تن�شدها يف �أيام
وال�صناعية واملهنية.
حملها �لأخرية  ،وحتقق م�شلحة �لإد�رة لأن �شري �لعمل �شوف يتاأثر نتيجة
عدم �أد�ء �ملوظفة لعملها على �لوجه �أو �مل�شتوى �ملطلوب خالل هذه �لفرتة.
 مدة هذه �لإجازة �شهر�ن مبرتب كامل. ت�شتحق �ملوظفة �إجازة �لو�شع حتى لو كانت يف �إجازة دورية. ل تتمتع �لإد�رة باأي �شلطة تقديرية يف منحها هذه �لإجازة ،فمتى حتققتو�قعة �لو�شع �أ�شبح حق �ملوظفة يف �لإجازة وجوبيا.
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�س �) 6إجازة الو�ضع :هل حتت�سب �إجازة الو�ضع من �إجازة املوظفة
الدورية؟ وهل ت�ستطيع املر�أة �أن ت�أخذ �إجازة الو�ضع قبل الو�ضع؟
�أم هي تتحقق بدايتها عند حدوث الو�ضع؟ وهل متتلك الإدارة
�سلطة تقديرية ملنح هذه االجازة؟
ج  )6ال حتت�سب اجازة الو�ضع من اجازة املوظفة الدورية �إن مناط منح �إجازة
الو�ضع هو حتقق واقعة الو�ضع �أثنائها �أي �أنه ال ي�شرتط �أن تبد�أ مع واقعة الو�ضع
�أو بعدها بل ميكن �أن تبد�أ قبل الو�ضع  ،وهي ميزة للموظفة احلامل ،وحتقق
م�صلحتها يف نف�س الوقت يف الراحة التي تن�شدها يف �أيام حملها الأخرية  ،وحتقق
م�صلحة الإدارة لأن �سري العمل �سوف يت�أثر نتيجة عدم �أداء املوظفة لعملها على
الوجه �أو امل�ستوى املطلوب خالل هذه الفرتة.
 مدة هذه الإجازة �شهرين مبرتب كامل. ت�ستحق املوظفة �إجازة الو�ضع حتى لو كانت يف �إجازة دورية. ال تتمتع الإدارة ب�أي �سلطة تقديرية يف منحها هذه الإجازة ،فمتى حتققت واقعةالو�ضع �أ�صبح حق املوظفة يف الإجازة وجوبي ًا .

�س � )7إجازة املوظفة املعاقة احلامل :هل تعلم املوظفات بحقهن
ب�أخذ هذه الإجازة؟ وكم مدتها؟
ج )7لي�س لدينا معلومات دقيقة عن مدى علم املوظفة على حقها يف هذه
االجازة .،وهناك �شروط واحكام لهذه االجازة وهي كالتايل:
ن�صت املادة ( )8من القانون رقم  49ل�سنة  1996ب�ش�أن رعاية املعاقني على منح
هذه الإجازة للموظفة املعاقة احلامل.
 .1ال حت�سب من �إجازاتها الأخرى.
 .2ب�شرط �أن تو�صي اللجنة الطبية ب�أن حالتها تتطلب ذلك.
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�س� )8إجازة رعاية �أمومة :هل متتلك الإدارة �سلطة تقديرية ملنح
هذه االجازة؟ هل يتوجب على املوظفة �أن تتقدم بطلب هذه الإجازة
بعد الو�ضع مبا�شرة؟ و�إن �أرادتها بعد فرتة من الو�ضع ،هل ميكنها
�أخذها؟
هناك احكام و�ضوابط لهذه االجازة هي كالتايل� :أجاز امل�شرع يف
�سبيل حفاظه على الأمومة بالفقرة (ب) من املادة الأوىل من قرار املجل�س رقم
( )1993/1منح املوظفة �إجازة لرعاية الأمومة بن�صف مرتب ملدة �أربعة �أ�شهر
تالية لإجازة الو�ضع.ومت تعديل هذا الو�ضع بقرار رقم ( ) 6ال�صادر من جمل�س
اخلدمة املدنية ل�سنة  2011وا�صبح كالتايل .
�أهم االحكام وال�شروط:
 .1مدتها �أربعة �شهور وال�شهر االول مبرتب كامل ويجوز بناء على طلبها منح
الثالثة ا�شهر االخرى بن�صف هذا املرتب .
 .2تكون تالية لإجازة الو�ضع مبا�شرة.
 .3تكون بناء على طلب املوظفة.
� .4أن تكون املوظفة كويتية اجلن�سية �أو غري كويتية متزوجة من كويتي.
 .5تتمتع الإدارة ب�سلطة تقديرية يف منحها �أو منعها.
 .6تبد�أ عقب �إجازة الو�ضع مبا�شرة وتنتهي بعد �أربعة �شهور ف�إذا ت�أخر تقدمي
الطلب الثالثة ا�شهر بن�صف املرتب تخف�ض مدتها بنف�س القدر بحيث ال تزيد عن
تاريخ اكمال اربعة ا�شهر بعد اجازة الو�ضع .
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يف حكمه:
ومن يف
�لدبلوما�شي ومن
لزوجها �لدبلوما�شي
�لزوجة لزوجها
مر�فقة �لزوجة
إجازة مر�فقة
�ص�� )9إجازة
�ص)9
حكمه:
الإد�رة؟
�لتقديرية للال
لل�شلطة �لتقديرية
تخ�شع لل�شلطة
وهل تخ�شع
إجازة؟ وهل
هذه ��للإجازة؟
مدة هذه
هي مدة
كم هي
كم
إد�رة؟

ج )9متنح �ملوظفة �ملتزوجة مبوظف يعمل بوز�رة �خلارجية �أو باأحد �لذين
�لذين
�خلارجيةأو�أوب�باأحدأحدالذين
بوز�رةاخلارجية �
يعملبوزارة
مبوظفيعمل
�ملتزوجةمبوظف
�ملوظفةاملتزوجة
متنحاملوظفة
ج)9متنح
ج)9
توفدهم �جلهات �لأخرى للعمل يف �لبعثات �لدبلوما�شية من �لعاملني فيها
فيها
�لعاملنيفيها
�لدبلوما�شيةمنمنالعاملني
�لبعثاتالدبلوما�سية
للعمليفيفالبعثات
أخرى للعمل
�جلهات �للأخرى
توفدهماجلهات ا
توفدهم
بالأ�شالة �أو بطريق �لندب للعمل يف �أحد مكاتبها باخلارج – �إجازة خا�شة
خا�شة
إجازةخا�صة
– �إجازة
باخلارج– �
مكاتبهاباخلارج
يف �أحدأحدمكاتبها
للعمليف �
�لندبللعمل
بطريقالندب
أ�شالةأو�أوبطريق
باباللأ�صالة �
مبرتب كامل طيلة مدة عمله باخلارج وحتت�شب هذه �لفرتة مدة خدمة لها.
�لفرتة مدة خدمة لها.
وحتت�شب هذه الفرتة
كامل طيلة مدة عمله باخلارج وحتت�سب
مبرتبمرتب
بن�صف

�خلارج :هل
يف �خلارج:
�ملوظف يف
لزوجها �ملوظف
�لزوجة لزوجها
مر�فقة �لزوجة
إجازة مر�فقة
�ص�� )10إجازة
�ص)10
هل
لها حد
هل لها
�حلكومية؟ هل
�جلهات �حلكومية؟
موظفي �جلهات
من موظفي
�لزوج من
يكون �لزوج
ي�شرتط ��أنأن يكون
ي�شرتط
حد
معني؟
معني؟

�لزوجة.
بناء على طلب
تكون
ج)10
ومبرتب كامل .
الزوجة
تكون على
تكون بناء
�لزوجة.
طلب طلب
بناء على
.1ج)10
تقديريةب�ش
يكونلهله�شلطة تقديرية
املخت�ص�لذي تكون
القراربهابهامنمن�لوزير �ملخت�ص
.2ي�شدر �لقر�ر
ب�شب�ااش�أنأنأن
�سلطةتقديرية
الذيتكون له �شلطة
الوزير�ملخت�ص �لذي
ي�صدر�لقر�ر بها من �لوزير
ي�شدر
عدمه.
منحهامنمن
عدمه.
منحها
منحها من عدمه.
باملدلول�لعام لهذ�
موظف ًاعام ًًا ًباملدلول
(امل�صحوب) �أنأنيكون موظف ًا
ي�شرتطيفيف�لزوج (�مل�شحوب) �
ي�شرتط
لهذا
العاملهذ�
عاماباملدلول �لعام
يكونموظف ًا عاما
الزوج(�مل�شحوب) �أن يكون
.3ي�شرتط يف �لزوج
�جلهات
موظفي
يكونمنمن
للموظف
�لو��شع
للتعريف
ووفق
�ل�شطالح
موظفياجلهات
منموظفي
للموظف ��أي �أيأي ��أنأنأنيكون
�لو��شعللموظف �
للتعريفالوا�سع
ووفق ًًااللتعريف
�ل�شطالحووفق ًا
اال�صطالح
�جلهات
يكون
و�ل�شرطة
�جلي�ص
رجال
�لعامة
ؤ�ش�شات
�لهيئات
�ملختلفة
�حلكومية
�جلي�صوال�شرطة
رجالاجلي�ش
�لعامةأو��أوأورجال
ؤ�ش�شاتالعامة �
�لهيئاتأو��أوأوامل��مل�ملووؤ�س�سات
�ملختلفةأو��أوأوالهيئات �
�حلكوميةاملختلفة �
احلكومية
و�ل�شرطة
�لوطني.
و�حلر�ص
و�حلر�صالوطني.
واحلر�س
�لوطني.
إيفاديف
ب�سبب�لنقل �أو �لإيفاد
موجود ًايفيف�خلارج ب�شبب
الزوج((�مل�شحوب) موجود ً�
� .4أنأنيكون �لزوج
�
يفيف
النقلأو� �أو اللإيفاد
اخلارجب�شبب �لنقل �
امل�صحوب)موجود ً� يف �خلارج
يكون�لزوج ( �مل�شحوب)
�أن يكون
إعارة.
ر�شمية
مهمة
در��شية
إجازة
علمية
بعثة
ر�شميةأو�� �أوأو ��إعارة.
مهمةر�سمية �
در��شيةأو��أوأومهمة
إجازةدرا�سية �
علميةأو�� �أوأو ��إجازة
بعثةعلمية �
بعثة
إعارة.
�مل�شار
�حلالت
إحدى
�لزوجيفيف
بوجود
يرتبط
معنيبلبل
إجازةحدحد
لي�صل للال
�مل�شار�إليها.
�حلالتامل�شار
إحدىاحلاالت
يف� ��إحدى
بوجودالزوج
يرتبطبوجود
بليرتبط
حدمعني
الإجازة
--.5لي�س
�لزوج
معني
إجازة
لي�ص ل
�إليها �إل �أنها يف كل �لأحو�ل ل تقل عن �شتة �أ�شهر مت�شلة.
�إليها �إل �أنها يف كل �لأحو�ل ل تقل عن �شتة �أ�شهر مت�شلة.
( ) 11
))(11
( 11

�س )11ما هي الإ�صابات التي ت�ستحق فيها املوظفات دية كاملة،
ن�صف دية و�أخريا ن�سبة معينة من الدية ؟
�أو ًال :ت�ستحق الدية كاملة عن:
 فقد النف�س . فقد العقل �أو فقد الذاكرة. فقد الب�صر ولو من عني وحيدة. فقد ال�سمع ولو من �أذن وحيدة . فقد ال�شم. فقد الذوق. فقد ال�صوت �أو النطق. ك�سر العمود الفقري املانع من القيام. فقد القدرة اجلن�سية �أو فقد الإجناب لدى الرجل �أو املر�أة.ثاني ًا  :ن�صف دية عن-:
 قطع اليد �إىل الر�سغ . قطع القدم �إىل املف�صل. فقد �أو فقء �إحدى العينني املب�صرتني. فقد �إحدى الأذنني ال�سامعتني. فقد ثدي املر�أة �أو قطع حلمته. -فقد اخل�صية .
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ثالث ًا  :ن�سبة معينة من الدية -:
أ

 %5من الدية

 -فقد ال�سن الدائمة

ب  -فقد الإبهام

 %15من الدية

جـ  -فقد الإ�صبع فيما عدا الإبهام

 %10من الدية

د

 % 7 1/2من الدية

 -فقد �سالمي الإبهام

هـ  -فقد �سالمي الإ�صبع ما عدا الإبهام

 %3 1/3من الدية

�س )12هل متنح الكويتية العاملة يف القطاع الأهلي عالوة اجتماعية
عن �أوالدها �إن كان زوجها متوفى �أو غري قادر على �إعالتهم؟
ج  )12وفاة والدهم مع عدم ا�ستحقاق الأوالد معا�شا تقاعديا عنه �أو تقا�ضيهم
�أية م�ساعدة من اخلزانة العامة ب�صفة دورية )2عجز والدهم ال�صحي عن العمل
مع عدم تقا�ضيه مرتبا �أو معا�شا تقاعديا �أو م�ساعده من اخلزانة العامة للدولة
ب�صفة دورية

�س )13ع�شر:هل ي�شرتط ديوان اخلدمة املدنية والقوى العاملة
الوطنية ن�سبة معينة من الإناث من بني الن�سبة الكلية للكويتيني التي
ت�شرتط توظيفهم يف اجلهات غري احلكومية؟
ج  )13ال ي�شرتط ديوان اخلدمة املدنية والقوى العاملة ن�سبة معينة من الإناث من
بني الن�سبة الكلية للكويتيني التي ت�شرتط توظيفهم يف اجلهات غري احلكومية.
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�س )14هل هناك �ضوابط لن�سبة �أجور املوظفات العامالت يف القطاع
الأهلي؟ وهل ت�شرتط ت�ساويها مع املوظفني؟
ج )14ت�ستحق املر�أة العاملة الأجر املماثل لأجر الرجل �إذا كانت تقوم بنف�س
العمل.

�س )15هل تقوم الهيئة بالو�صاية على الق�صر من �أبناء الكويتيات من
غري الكويتيني؟
التتوىل هذه الهيئة :
�أ – الو�صاية على ال ُق ّ�صر من الكويتيني الذين ال ويل وال و�صي لهم وعلى احلمل
امل�ستكن الذي ال و�صي له .
ب – القوامة على ناق�صي الأهلية وفاقديها واملفقودين والغائبني من الكويتيني
الذين مل تعني املحكمة قيما لإدارة �أموالهم .
ج – الإ�شراف على ت�صرفات الأو�صياء والقامة الآخرين �إذا عهدت �إليها املحكمة
بذلك .
د – �إدارة �أموال الأثالث التي يو�صي بها على يدها �أو التي تعني عليها.

�س )16ما هو قانون التقاعد للمر�أة؟
ج )16ت�شرتك املر�أة مع الرجل يف قانون ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي.والأ�صل �أن
قانون الت�أمينات االجتماعية يقرر �أحقية امل�ؤمن عليه الذي تقل �سنه عن اخلم�سني
يف املعا�ش �إذا بلغت مدة خدمته (� )20سنة ،ف�إذا كان قد بلغ �سن اخلم�سني
في�ستحق املعا�ش �إذا بلغت مدة اخلدمة (� )15سنة ،وال ي�صرف املعا�ش �إال ببلوغ
ال�سن املحددة لذلك وهي حاليا (� )48سنة وتتدرج هذه ال�سن لت�صل �إىل ()55
�سنة يف عام .2020
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�س )17هل يفرق �سن التقاعد للمر�أة املتزوجة عن غري املتزوجة؟
ج )17املر�أة غري املتزوجة ت�شرتك مع الرجل بقانون التقاعد ،لكن تخت�ص امل�ؤمن
عليها �إن كانت متزوجة �أو مطلقة �أو �أرملة �إذا كان لدى �أي منهن �أوالد وبلغت مدة
اخلدمة (� )15سنة وبلغت ال�سن املحددة ال�ستحقاق املعا�ش التقاعدي وهي ()43
�سنة حتى  ،2012/12/31وتتدرج هذه ال�سن �إىل (� )50سنة يف  2020/1/1وتعد
هذه ال�سن هي الأقل باملقارنة مع عدد من الدول العربية والأجنبية.
وي�سري هذا احلكم على امل�ؤمن عليها املتزوجة بدون �أوالد �إذا كان قد م�ضى على
زواجها يف تاريخ انتهاء اخلدمة �سنتني مت�صلتني ،والوا�ضح من ذلك �أن املر�أة يف
احلاالت امل�شار �إليها تتقاعد ب�شروط مي�سرة �سواء من حيث مدة اخلدمة �أو من
حيث ال�سن ،حث �أن القاعدة بالن�سبة لعموم امل�ؤمن عليهم يف التقاعد �أال تقل مدة
اخلدمة عن (� )20سنة و�أال تقل ال�سن عن (� )48سنة حاليا.

�س)18توفر الوزارة الرعاية ال�سكنية للمواطنات الكويتيات املتزوجات
من غري كويتني؟ و�إن ال ،هل ي�صرف لهن بدل �إيجار؟ و�إن نعم ،هل
هناك �شروط معينة؟
ج )18مادة (  28مكررا �أ ) /قانون رقم  2ل�سنة  2011بتعديل بع�ض �أحكام
القانون رقم  47ل�سنة  1993يف �ش�أن الرعاية ال�سكنية (:)2011/2
(يتوىل بنك الت�سليف واالدخار وفقا لل�شروط التي يحددها املر�سوم امل�شار �إليه
يف املادة (  28مكررا ب ) من هذا القانون ،توفري �سكن مالئم بقيمة �إيجارية
منخف�ضة �إىل كل من الفئات التالية:
 -1املر�أة الكويتية املتزوجة من غري كويتي ولها �أوالد.
 -2املر�أة الكويتية املتزوجة من غري كويتي مقيم يف الكويت ولي�س لها �أوالد،
ب�شرط �أن يكون قد انق�ضى على زواجها خم�س �سنوات.
 -3املر�أة الكويتية املطلقة طالقا بائنا واملر�أة الكويتية الأرملة ولي�س لأي منهن
�أوالد ،واملر�أة الكويتية غري املتزوجة �إذا بلغت �أي منهن الأربعني �سنة ،وب�شرط
�أن يكون عدد من يوفر لهن ال�سكن املالئم يف ال�سكن الواحد ،وفقا لهذا البند،
امر�أتني من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة).
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�س )19هل توفر الرعاية ال�سكنية للمواطنة غري املتزوجة؟ و�إن ال ،هل
ي�صرف لها بدل �إيجار؟ و�إن نعم ،هل هناك �شروط معينة؟
ج )19مادة (  28مكررا �أ ) /قانون رقم  2ل�سنة  2011بتعديل بع�ض �أحكام
القانون رقم  47ل�سنة  1993يف �ش�أن الرعاية ال�سكنية (:)2011/2
(يتوىل بنك الت�سليف واالدخار وفقا لل�شروط التي يحددها املر�سوم امل�شار �إليه
يف املادة (  28مكررا ب ) من هذا القانون ،توفري �سكن مالئم بقيمة �إيجاريه
منخف�ضة �إىل كل من الفئات التالية:
 -1املر�أة الكويتية املتزوجة من غري كويتي ولها �أوالد.
 -2املر�أة الكويتية املتزوجة من غري كويتي مقيم يف الكويت ولي�س لها �أوالد،
ب�شرط �أن يكون قد انق�ضى على زواجها خم�س �سنوات.
 -1املر�أة الكويتية املطلقة طالقا بائنا واملر�أة الكويتية الأرملة ولي�س لأي منهن
�أوالد ،واملر�أة الكويتية غري املتزوجة �إذا بلغت �أي منهن الأربعني �سنة ،وب�شرط
�أن يكون عدد من يوفر لهن ال�سكن املالئم يف ال�سكن الواحد ،وفقا لهذا البند،
امر�أتني من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة).
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�س )20كيف تتعامل امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية مع طلبات
املواطنات الأرامل و املطلقات؟ هل متنح لهن م�ساكن؟ و�إن نعم ،هل
يتم �إعطاء طلباتهن �أولوية؟
ج )20مادة  28مكررا
ا�ستثناء من �أحكام املادة ال�سابقة ومع عدم الإخالل بال�شروط الواجب توافرها
فيمن ي�ستحق القر�ض الإ�سكاين ،يقدم بنك الت�سليف واالدخار قرو�ضا بال فوائد
ومبا ال يجاوز قيمة القر�ض املن�صو�ص عليه يف املادة املذكورة بغر�ض توفري
ال�سكن املالئم �إىل كل من املر�أة الكويتية املطلقة طالقا بائنا ،واملر�أة الكويتية
الأرملة ولأي منهن �أوالد� ،إذا مل تتوافر فيهم �شروط الأ�سرة امل�ستحقة للرعاية
ال�سكنية وفقا لأحكام هذا القانون وب�شرط �أال تكون �أيا منهن متمتعة بحق ال�سكن
ما مل تتنازل عن هذا احلق.
ولبنك الت�سليف واالدخار  ،بناء على طلب من تتوفر فيهن �شروط احل�صول على
القر�ض وفقا لأحكام الفقرة ال�سابقة  ،منح �أي منهن �سكنا مالئما بقيمة �إيجاريه
منخف�ضة عو�ضا عن تقدمي القر�ض.

�س )21هل ميكن لرب �أ�سرة �أن يتقدم بطلب للإ�سكان �إن كانت زوجته
متتلك عقارا �سكنيا؟
ج)21ي�شرتط ال�ستحقاق ق�سيمة �أن ال يكون قد ثمن لرب الأ�سرة عقار مببلغ يزيد
على مائتي �ألف دينار كويتي ويعترب العقار مملوكا لرب الأ�سرة �إذا كان قد �آل عن
طريقه باي و�سيلة كانت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،إىل زوجته �أو �إىل �أحد �أبنائه
الذين يعولهم.
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