�سل�سلة كتيبات املعرفة القانونية للمر�أة
كتيب رقم ( ) 3

حماية المرٔاة من العنف

�إعداد الأ�ستاذة �إ�سراء العمريى

(2)

تعزيز حقوق املر�أة ومتكينها قانوني ًا
م�شروع ( ورقتي ) دولة الكويت

نـبـذة عـن الـمـ�شـروع
يهدف م�شروع ( ورقتي ) لتعزيز اجلهود القائمة يف دولة الكويت لتمكني املر�أة قانوني ًا
وذلك بتعريفها بكافة حقوقها املن�صو�ص عليها يف د�ستور وت�شريعات دولة الكويت ووفق ًا
لتعهداتها الدولية.
ي�أتي م�شروع ( ورقتي ) مكم ًال جلهود مكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الكويت
لتمكني املر�أة يف كافة املجاالت التنموية.
يتبنى امل�شروع نهج ًا �شام ًال يجمع ما بني جتميع املادة القانونية ومراجعتها وتنقيحها
ومن ثم توفريها للمر�أة واملجتمع كافة ،بالإ�ضافة �إىل رفع القدرات وتدريب املخت�صني
واجلهات ذات ال�صلة.
مت تنفيذ امل�شروع يف �ست دول عربية وقد كان النجاح الذي حققه امل�شروع يف تلك الدول
حافز ًا لتنفيذه يف دولة الكويت ،و�ستقوم دولة الكويت بتنفيذه ك�أول دولة على م�ستوى دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
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الـــ�شـــركـــاء
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بدولة الكويت
ي�شرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الكويت على تنفيذ امل�شروع ل�ضمان �أن
النتائج والنوعية متوافقة مع متطلبات ومعايري برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وخطة
عمل الربنامج الوطني  2014 - 2010وا�سرتاتيجية �إدماج النوع الإجتماعي وخطتها
التنفيذية.
اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية
ل�ضمان ال�سمة املحلية للم�شروع وك�إ�سرتاتيجية ا�ستدامة على املدى البعيد ،مت اختيار
اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية ،ك�شريك حملي وهي تتمتع بتاريخ طويل ومعرتف
به يف جماالت املطالبة بحقوق املر�أة الكويتية وامل�ساواة النوعية ،كما لها برامج ناجحة
مت تنفيذها مع �شركاء عديدين يف هذا املجال.
يتم تنفيذ م�شروع ( ورقتي ) بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية.

أماكن وأشكال العنف،،،

�س )1ما هي الأماكن التي من املت�صور �أن تتعر�ض فيها املر�أة لأي
�شكل من �أ�شكال العنف؟
ج )1قد تتعر�ض املر�أة للعنف يف �أماكن خمتلفة ،ابتداء من بيئتها ال�صغرية
(املنزل) على يد �أحد �أفراد �أ�سرتها ،مرورا بالأماكن العامة التي قد تخرج لها
(املجمعات التجارية ،النوادي ال�صحية ،الطرق وال�شوارع ،اجلمعيات ،املطاعم
واملقاهي � ...إلخ) من �أحد الغرباء ،وكذلك مكان عملها من مديرها �أو �أحد
زمالئها ،و�أي�ضا �أماكن االحتجاز (كمراكز ال�شرطة ،وال�سجن) على يد رجال
الأمن �أو موظفات �سجن الن�ساء ،وانتها ًء باملجتمع وم�ؤ�س�ساته كافة.

�س )2ما هي �أ�شكال العنف التي قد تتعر�ض لها املر�أة؟
ج )2للعنف �صور و�أ�شكال متنوعة ،فلي�س من ال�ضرورة �أن تتعر�ض املر�أة
لل�ضرب مثال حتى يتحقق العنف،
فالعنف قد يكون ج�سدي ًا نعم ،ومثاله ال�ضرب� ،أو احلرق �أو �أي �شكل من �أ�شكال
الإيذاء البدين� ،أو قد يكون لفظيا ،ومثاله هنا ال�سب �أو ال�شتم �أو �أي حوار
حتقريي �آخر.
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جـ .كذلك قد يكون العنف جن�سي ًا ،وهو �أي فعل جن�سي قد تتعر�ض له املر�أة
بغري رغبتها ،ابتدا ًء بالإ�شارات اخلاد�شة للحياء التي قد تتعر�ض لها مرور ًا
بالكلمات وامل�صطلحات اجلن�سية وانتهاء بهتك العر�ض �أو الإغت�صاب مبا فيه
الأغت�صاب الزوجي ومواقعة املحارم.
د� .إ�ضافة ملا �سبق ،فقد يكون العنف الواقع على املر�أة (معنوي ًا) �أي لي�س
بال�ضرورة �أن يكون مادي ًا حتى ي�صنف كواقعة عنف �ضدها .ومثاله �أي فعل
حتقريي لها ب�صفتها امر�أة ،كالتمييز يف املعاملة بينها وبني �أ�شقائها الذكور يف
املعاملة مث ًال.
هـ� .أي�ض ًا قد يكون العنف مادي ًا ولكن ب�صورة قد تختلف عن الإيذاء البدين،
وذلك كحرمانها من التعليم �أو العالج �أو امل�صروف.
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العنف المنزلي،،،

�س )3هل هناك قانون لتجرمي العنف الأ�سري يف الكويت؟
ج )3ال ،لي�س يف الت�شريعات الكويتية قانون خمت�ص مب�سائل العنف داخل نطاق
الأ�سرة� ،إال �أنه من املمكن اال�ستعانة واللجوء لبع�ض مواد قانون الأحوال ال�شخ�صية
وقانون اجلزاء يف حال وقوع جرمية عنف داخل املنزل ،وتبقى هذه املواد قا�صرة
عن تغطية كافة �أ�شكال العنف املنزيل �أو العنف الأ�سري.
فحني تتعر�ض لل�ضرب على يد �أحد �أفراد �أ�سرتها ميكنها اللجوء �إىل ن�صو�ص
قانون اجلزاء التالية التي جترم هذا الفعل بح�سب درجته:
املادة 160
من قانون اجلزاء الكويتي :كل من �ضرب �شخ�صا �أو جرحه �أو �أحلق بج�سمه �أذى
�أو �أخل بحرمة اجل�سم ،وكان ذلك على نحو حم�سو�س ،يعاقب باحلب�س مدة ال
تتجاوز �سنتني وبغرامة ال تتجاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
املادة 161
من ذات القانون :كل من �أحدث بغريه �أذى بالغ ًا ،برميه ب�أي نوع من �أنواع
القذائف� ،أو ب�ضربه ب�سكني �أو �أية �آلة خطرة �أخرى� ،أو بقذفه ب�سائل كاو �أو
بو�ضعه هذا ال�سائل �أو �أية مادة متفجرة يف �أي مكان بق�صد �إيذائه� ،أو مبناولته
مادة خمدرة ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات ،ويجوز �أن ت�ضاف �إليه
غرامة ال تتجاوز ع�شرة �آالف دينار.
)(7

واملادة  162من القانون �سابق الذكر :كل من �أحدث بغريه �أذى �أف�ضى �إىل
�إ�صابته بعاهة م�ستدمية يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات ،ويجوز
�أن ت�ضاف �إليه غرامة ال تتجاوز ع�شرة �آالف دينار.
ويعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز خم�سة �سنوات وبغرامة ال تتجاوز خم�سة
�آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني� ،إذا �أف�ضت �أفعال االعتداء �إىل �إ�صابة
املجني عليه ب�آالم بدنية �شديدة �أو �إىل جعله عاجزا عن ا�ستعمال ع�ضو �أو
�أكرث من �أع�ضاء ج�سمه ب�صورة طبيعية خالل مدة تزيد على ثالثني يوم ًا,
دون �أن تف�ضي �إىل �إ�صابته بعاهة م�ستدمية.
املادة 163
من قانون اجلزاء الكويتي :كل من ارتكب فعل تعد خفيف ،ال يبلغ يف ج�سامته
مبلغ الأفعال املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة ،يعاقب باحلب�س مدة ال
تتجاوز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تتجاوز ثالثمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني.
�أما يف حال احتجازها يف املنزل على يد �أحد �أفراد �أ�سرتها� ،أو نقلها ق�سرا
�إىل مكان �آخر مع التحفظ عليها فيه «اختطافها» ،ف�إن ن�صو�ص قانون
اجلزاء تكفل لها حق اتخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة �ضد اجلناة
مبوجب الن�صو�ص التالية:
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تن�ص املادة  178من قانون اجلزاء الكويتي على :كل من خطف �شخ�صا بغري
ر�ضاه وذلك بحمله على االنتقال من املكان الذي يقيم فيه عادة �إىل مكان
�آخر بحجزه فيه يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال جتاوز ع�شر
�سنوات ،ف�إذا كان اخلطف بالقوة �أو التهديد �أو باحليلة كانت العقوبة احلب�س
مدة ال تقل عن �سبع �سنوات وال جتاوز خم�س ع�شرة �سنة ،ف�إذا كان املجني
عليه معتوها �أو جمنونا �أو كانت �سنه �أقل من الثامنة ع�شرة ،كانت العقوبة
احلب�س امل�ؤبد .ويف جميع احلاالت ت�ضاف �إىل عقوبة احلب�س غرامة ال تقل
عن خم�سة �آالف دينار وال تزيد عن خم�سة ع�شر �ألف دينار.
�أي�ضا تن�ص املادة  180من قانون اجلزاء على :كل من خطف �شخ�ص ًا عن
طريق القوة �أو التهديد �أو احليلة قا�صدا قتله �أو �إحلاق �أذى به �أو مواقعته
�أو هتك عر�ضه �أو حمله على مزاولة البغاء �أو ابتزاز �شيء منه �أو من غريه،
يعاقب بالإعدام.
وكذلك املادة  181من ذات القانون :كل من �أخفى �شخ�ص ًا خمطوف ًا وهو
عامل �أنه خمطوف ،يعاقب كما لو كان قد خطف بنف�سه ذلك ال�شخ�ص .ف�إن
كان عاملا �أي�ضا بالق�صد الذي خطف ال�شخ�ص من �أجله �أو بالظروف التي
خطف فيها ،كانت العقوبة هي نف�س عقوبة اخلاطف بهذا الق�صد �أو يف هذه
الظروف.
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كما تن�ص املادة  184من هذا القانون على :كل من قب�ض على �شخ�ص �أو
حب�سه �أو حجزه يف غري الأحوال التي يقرها القانون �أو بغري الإجراءات التي
يقررها ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات وبغرامة ال تتجاوز
ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .و�إذا اقرتنت هذه الأعمال
بالتعذيب البدين �أو بالتهديد بالقتل كانت العقوبة احلب�س مدة ال تتجاوز
�سبع �سنوات ،ويجوز �أن ت�ضاف �إليها غرامة ال تتجاوز �سبعة �آالف دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني.
كذلك يف حال واقعها �أحد �أ�صولها «�أب ،جد» �أو �أحد املتولني تربيتها �أو
رعايتها �أو من لهم �سلطة عليها ،ف�إن ن�ص املادة  186يوفر لها حق اللجوء
للق�ضاء للق�صا�ص من مغت�صبها:
تن�ص املادة  186من قانون اجلزاء الكويتي على:
من واقع �أنثى بغري ر�ضاها �سواء بالإكراه �أو التهديد �أو احليلة يعاقب
بالإعدام �أو احلب�س امل�ؤبد .ف�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليها �أو من
املتولني تربيتها �أو رعايتها �أو ممن لهم �سلطة عليها �أو كان خادما عندها �أو
عند من تقدم ذكرهم كانت العقوبة الإعدام.

�س )4ما هي ال�سن الأدنى ل�صحة عقد الزواج بالن�سبة للأنثى؟
ج )4مل يتطرق القانون الكويتي لل�سن الأدنى ل�صحة عقد تزويج الأنثى،
واكتفى با�شرتاط بلوغها اخلام�سة ع�شرة حتى يتم توثيق هذا العقد وامل�صادقة
عليه قانونا.
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�س )5هل يخول القانون ويل �أمر الأنثى �أو الو�صي عليها �أو زوجها
�سلطة احتجازها يف املنزل؟
ج )5ال ،لي�س لأي �شخ�ص �سلطة احتجاز �شخ�ص �آخر ،بل هي جرمية يعاقب
عليها القانون.

�س )6ما املق�صود باالغت�صاب الزوجي؟
ج : )6هو مواقعة الزوج لزوجته دون ر�ضاها� ،سواء جنم عن هذه املواقعة
�ضرر ًا ج�سدي ًا �أم ال.
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العنف في األماكن العامة،،،

�س )7هل ت�ضمن قانون العمل يف القطاع الأهلي مواد جترم
التحر�ش اجلن�سي بالأنثى يف �أماكن العمل �أو جترمي التمييز
�ضدها؟
ج )7ال ،مل يتطرق قانون العمل يف القطاع الأهلي للتحر�ش اجلن�سي باملر�أة
�أو التمييز �ضدها يف �أماكن العمل� .إال �أن يف ن�صو�ص قانون اجلزاء ما ميكنها
اللجوء �إليه يف حال تعر�ضها لتحر�شات جن�سية يف حميط العمل مهما بلغت
درجتها «اغت�صاب ،هتك عر�ض ،حتري�ض على الف�سق �أو حتى الإ�شارات املخلة
باحلياء والألفاظ اخلارجة عن الآداب� ،سواء من مديرها يف العمل �أو �أحد
زمالئها ،وهي:
املادة :186
من واقع �أنثى بغري ر�ضاها� ،سواء بالإكراه �أو بالتهديد �أو باحليلة ،يعاقب
بالإعدام �أو احلب�س امل�ؤبد.
ف�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليها �أو من املتولني تربيتها �أو رعايتها،
�أو ممن لهم �سلطة عليها� ،أو كان خادم ًا عندها �أو عند من تقدم ذكرهم،
كانت العقوبة الإعدام.
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املادة :191
كل من هتك عر�ض �إن�سان بالإكراه �أو بالتهديد �أو باحليلة يعاقب باحلب�س
مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات ،ويجوز �أن ت�ضاف �إليها غرامة ال تتجاوز ع�شرة
�آالف دينار.
ف�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليه �أو من املتولني تربيته �أو رعايته �أو
ممن لهم �سلطة عليه �أو كان خادما عنده �أو عند من تقدم ذكرهم ،كانت
العقوبة مدة ال تتجاوز خم�س ع�شرة �سنة ،ويجوز �أن ت�ضاف �إليها غرامة ال
تتجاوز خم�سة ع�شر �ألف دينار.
ويحكم بالعقوبات ال�سابقة �إذا كان املجني عليه معدوم الإرادة ل�صغر �سنه
�أو جلنون �أو لعته �أو كان غري مدرك لطبيعة الفعل �أو معتقدا �شرعيته ،ولو
ارتكب الفعل بغري �إكراه �أو تهديد �أو حيلة.
املادة :198
من �أتى �إ�شارة �أو فع ًال خم ًال باحلياء يف مكان عام �أو بحيث يراه �أو ي�سمعه
من كان يف مكان عام �أو ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة من ال�صور ،يعاقب
باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
املادة :199
كل من ارتكب يف غري عالنية فعلاً فا�ضح ًا ال يبلغ من اجل�سامة مبلغ هتك
العر�ض مع امر�أة دون ر�ضاها ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة
وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
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املادة :200
كل من حر�ض ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب �أفعال الفجور والدعارة� ،أو �ساعده
على ذلك ب�أية طريقة كانت ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة
وبغرامة ال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
ف�إذا كانت �سن املجني عليه تقل عن الثامنة ع�شرة ،كانت العقوبة احلب�س
مدة ال تتجاوز �سنتني والغرامة التي ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني.
املادة :201
كل من حمل ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه
�أو التهديد �أو احليلة ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات وبغرامة
ال تتجاوز خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
ف�إذا كانت �سن املجني عليه تقل عن الثامنة ع�شرة ،كانت العقوبة احلب�س
مدة ال تتجاوز �سبع �سنوات والغرامة ال تتجاوز �سبعة �آالف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
املادة :210
كل من �صدر منه ،يف مكان عام �أو على م�سمع �أو مر�أى من �شخ�ص �آخر
غري املجني عليه� ،سب ل�شخ�ص �آخر على نحو يخد�ش �شرف هذا ال�شخ�ص
�أو اعتباره ،دون �أن ي�شتمل هذا ال�سب على �إ�سناد واقعة معينة له ،يعاقب
باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
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�س )8ما الفرق بني هتك العر�ض واالغت�صاب؟
ج )8هتك العر�ض هو كل فعل عمد خمل باحلياء يطال ج�سم املرء وعوراته
ويخد�ش عاطفة احلياء عنده .وهتك العر�ض قد يقع على الأنثى �أو الذكر على
حد �سواء ،ومثاله :م�س ثدي املر�أة �أو �أجزائها احلميمة ولو من فوق املالب�س� .أو
تقبيلها دون ر�ضاها.
�أما االغت�صاب فهو مواقعة الأنثى دون ر�ضاها من قبل (الوطء بال�صورة
الطبيعية) .لذا فهو جرمية ال يت�صور وقوعها �إال على الأنثى.
(بن�ص القانون ،االغت�صاب ال يقع �إال على �أنثى� ،أما مواقعة الرجل فهي هتك
عر�ض).

�س )9هل ج ّرم القانون الأفعال الفا�ضحة يف الأماكن العامة من
�إ�شارات خملة بالآداب وكلمات نابية والتحري�ض على ممار�سة
الأفعال اجلن�سية؟
ج )9نعم� ،أفرد قانون اجلزاء الكويتي مواد معنية بتجرمي هذه الأفعال يف
الأماكن العامة كالطرق وال�شوارع واملجمعات التجارية واملطاعم واملقاهي.
وهي:
املادة :198
من �أتى �إ�شارة �أو فع ًال خم ًال باحلياء يف مكان عام �أو بحيث يراه �أو ي�سمعه
من كان يف مكان عام �أو ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة من ال�صور ،يعاقب
باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
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املادة :199
كل من ارتكب يف غري عالنية فعلاً فا�ضح ًا ال يبلغ من اجل�سامة مبلغ هتك
العر�ض مع امر�أة دون ر�ضاها ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة
وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
املادة :200
كل من حر�ض ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب �أفعال الفجور والدعارة� ،أو �ساعده
على ذلك ب�أية طريقة كانت ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة
وبغرامة ال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
ف�إذا كانت �سن املجني عليه تقل عن الثامنة ع�شرة ،كانت العقوبة احلب�س
مدة ال تتجاوز �سنتني والغرامة التي ال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني.
املادة :201
كل من حمل ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه
�أو التهديد �أو احليلة ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز خم�س �سنوات وبغرامة
ال تتجاوز خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
ف�إذا كانت �سن املجني عليه تقل عن الثامنة ع�شرة ،كانت العقوبة احلب�س
مدة ال تتجاوز �سبع �سنوات والغرامة ال تتجاوز �سبعة �آالف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
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املادة :210
كل من �صدر منه ،يف مكان عام �أو على م�سمع �أو مر�أى من �شخ�ص �آخر
غري املجني عليه� ،سب ل�شخ�ص �آخر على نحو يخد�ش �شرف هذا ال�شخ�ص
�أو اعتباره ،دون �أن ي�شتمل هذا ال�سب على �إ�سناد واقعة معينة له ،يعاقب
باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة وبغرامة ال تتجاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني.
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في احتجاز وإيقاف النساء،،،

�س )10هل تفتي�ش الن�ساء عند �إلقاء القب�ض عليهن وعند
احتجازهن يف مراكز ال�شرطة واملباحث العامة على يد �أفراد رجال
�أمن �أمر قانوين؟
ج )10ال ،ن�ص القانون �صراحة على وجوب �أال يتم تفتي�ش الإناث �إال على يد
ن�ساء .وخمالفة هذه املادة غري جائز على الإطالق ولو كان بر�ضاء الأنثى.

�س )11وماذا عن احتجاز الن�ساء يف ال�سجون؟ هل ا�شرتط
القانون احتجازهن على يد ن�ساء؟
ج )11نعم ،ن�ص القانون �صراحة على وجوب �أن تكون م�شرفة �سجن الن�ساء
�سيدة ،تعاونها جمموعة من ال�سجانات ال�سيدات �أي�ض ًا.
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في العنف المجتمعي والقانوني،،،

�س )12ما مدى د�ستورية بع�ض املواد التي ت�ضمنتها بع�ض القوانني
الكويتية والتي تت�ضمن متييز ًا وا�ضح ًا �ضد املر�أة؟
ن�ص
ج )12هي مواد غري د�ستورية تتناق�ض ود�ستور دولة الكويت الذي ّ
�صراحة على �أن النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،و�أنهم مت�ساوون لدى
القانون يف احلقوق و الواجبات دون متييز بينهم ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل
�أو اللغة �أو الدين .كذلك فهي مواد تتناق�ض والتزامات الكويت الدولية التي
�صادقت عليها طواعية ،كاتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
(�سيداو) ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .ومثالها:
ن�ص املادة ( )153من قانون اجلزاء الكويتي التي ن�صت على:
من فاج�أ زوجته حال تلب�سها بالزنا� ،أو فاج�أ �أبنته �أو �أمه �أو �أخته حال تلب�سها
مبواقعة رجل لها ،وقتلها يف احلال �أو قتل من يزين بها �أو يواقعها �أو قتلهما
معا ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات وبغرامة ال تتجاوز ثالثة
�آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.

�س )13هل هناك يف الكويت مراكز لإيواء الن�ساء املعنفات وبرامج
لإعادة ت�أهيلهن؟
ج )13ال ،لي�س يف الكويت مراكز متخ�ص�صة لإيواء الن�ساء املعنفات �أو برامج
متخ�ص�صة لإعادة ت�أهيلهن وفقا للمعايري الدولية رغم �ضرورتها ،فقد ترتدد
املر�أة �أو الفتاة كثريا قبل الإبالغ عن حوادث العنف �ضدها لعدم وجود م�أوى
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لها �أو مكان يحميها من معنفها الذي �ستبقى حتت �سلطته بعد �أن ت�شتكيه
للجهات املخت�صة ،مما قد يعر�ضها لأ�شكال �أخرى و�أ�شد وقعا من العنف الذي
تعر�ضت له �سابقا كنوع من العقاب على �إقدامها على التبليغ.
كما �أن يف عدم وجود برامج متخ�ص�صة لإعادة ت�أهيل املعنفة �ضرر ًا على
املعنفة وعلى املجتمع �أي�ضا.
فللعنف �آثار نف�سية بالغة على ال�ضحية ،قد ال متكنها من اال�ستمرار يف
ممار�سة حياتها ب�صورة طبيعية �سواء يف منزلها �أو مع �أفراد �أ�سرتها �أو يف
مكان عملها �أو �أي مكان �آخر.
�إال �أن هناك مركزا ال�ستقبال العمالة املنزلية ب�شروط حمددة ،كذلك هناك
مركز الإمناء االجتماعي الذي قد يوفر بع�ض الن�صائح والإر�شادات للن�ساء
املعنفات.
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