الشرف فوق العدالة:
كيف يفشل قانون الجزاء الكويتي في حماية
الحقوق اإلنسانية للنساء والفتيات
يقع على عاتق الدول مسؤولية تعزيز وحماية حقوق
النساء والفتيات وضمان تقديم مرتكبي العنف القائم على
أساس النوع االجتماعي والعنف الجنسي إلى العدالة.
ولتحقيق ذلك ،يجب أن تتماشى التشريعات المتعلقة
بالعنف ضد النساء والفتيات مع المعايير الدولية لحقوق
اإلنسان وااللتزامات الدولية للدول .وعلى الرغم من أن
الكويت صادقت على اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على
كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في عام ،1994
واتفاقية حقوق الطفل في عام  ،1991وغيرها من المواثيق
الدولية لحقوق اإلنسان ،إال أن تشريعاتها القانونية ال
تزال غير كافية لمنع العنف ضد النساء والفتيات وحماية
الناجيات من العنف الجنسي.
على الرغم من أن المساواة مكفولة بموجب المادة  29من
دستور الكويت ،التي تنص على أن “الناس سواسية في
الكرامة اإلنسانية ،وهم متساوون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس
او األصل او اللغة او الدين” ،اال ان هناك موادا في قانون
الجزاء الكويتي تبيح اإلفالت من العقاب لمرتكبي العنف
القائم على أساس النوع االجتماعي.
وتهدف الورقة التحليلية هذه إلى تقديم تحليل للتشريعات
الوطنية فيما يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان
والتي يجب على الكويت االلتزام بها ،حيث تقدم توصيات
إلجراء تعديالت لتعزيز التشريعات الوطنية لضمان حماية
أكبر للناجيات من العنف الجنسي.

تعريف االغتصاب كجريمة ضد الشرف:
إن تعريف االغتصاب في اطار االخالق بدال
من السالمة الجسدية يؤدي الى استمرارية
دورة العنف والتمييز

يعتبر العنف الجنسي بما فيه االغتصاب من ابشع الجرائم
المرتكبة في المجتمع ،وهو انتهاك للسالمة الجسدية
للنساء والفتيات.
ويعالج االغتصاب بموجب الباب الثاني من قانون الجزاء
الكويتي باعتباره جريمة مخلة “بالعرض والسمعة” .وبهذا
التصنيف يعتبر العنف الجنسي جريمة أخالقية وتهديدا
لشرف الفرد وسمعته واخالقه ،بدال من اعتبارها جريمة
ضد الفرد/الشخص ،او اعتبارها انتهاكا لحقوق االنسان
للمرأة الشاكية أو الناجية من االغتصاب .1إن معالجة
الجرائم بهذه الطريقة ،تضع النساء والفتيات في بوتقة
“شرف المجتمع” بدال من وضع العار على الجاني.2

التوصية:
إعادة صياغة تصنيف االعتداء الجنسي بما فيه االغتصاب،
كجريمة ضد حق الشخص في االمن الشخصي والسالمة
الجسدية والجنسية بدال من تصنيفها ضد العرض والسمعة
وفقا للتوصية العامة رقم  35التفاقية القضاء على كافة
اشكال التمييز ضد المرأة.3

1األمم المتحدة :دليل حول التشريعيات المتعلقة بالعنف ضد النساء ،صفحة https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20 26
legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf
 ،Equality Now2التقرير العالمي حول االغتصاب ،صفحة رقم https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/208/attachments/ ،21
original/1527096293/EqualityNowRapeLawReport2017_Single_Pages.pdf ?1527096293
3التوصية العامة رقم  35التفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/
CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf
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تعريف االغتصاب:
المادة رقم  186من قانون الجزاء الكويتي تنص على االتي:
“من واقع انثى بغير رضاها ،سواء باإلكراه او بالتهديد
او بالحيلة ،يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس عشرة
سنة ،ويجوز ان تصاف اليها غرامة ال تجاوز خمسة
عشرة الف روبية.
فاذا كان الجاني من أصول المجني عليها او من
المتولين تربيتها او رعايتها او ممن له سلطة عليها
او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ،كانت
العقوبة الحبس المؤبد”.
التأكد من ان تعريف االغتصاب يستند الى
الموافقة ومجموعة واسعة من الظروف
القهرية وعدم االعتماد على استخدام
القوة او التهديد او الخداع.

يجب على الدول الغاء أي شرط يقضي بارتكاب العنف
الجنسي بالعنف والقوة والتهديد وكذلك أي شرط إلثبات
االيالج عند تعريف االغتصاب وفقا للفقه القانوني للجنة
القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ،والتوصيات
التشريعية الصادرة عن األمم المتحدة ،4وبدال من ذلك
فان على الدول سن تعريف يؤدي الى التقليل من االيذاء
الثانوي للشاكية/الناجية اثناء اإلجراءات .يجب ان يتضمن
تعريف االغتصاب إما:
ʅوجود “اتفاق قطعي وطوعي” ووجود دليل من
قبل الجاني على ان الشاكية/الناجية قد وافقت على
الخطوات التي اتخذها.
ʅان يكون الفعل قد تم ضمن ظروف قسرية/قهرية،
والذي يتضمن مجموعة واسعة من الظروف القسرية.5

ويدعم هذا النهج التوصية العامة رقم  35للجنة المعنية
بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة بشأن العنف
القائم على أساس النوع االجتماعي ضد المرأة 6والذي
يتطلب من الدول أن تضمن أن تعريف الجرائم الجنسية،
بما في ذلك االغتصاب الزوجي او اغتصاب المعارف،

يستند إلى عدم الموافقة الحرة ،ويأخذ في االعتبار
ظروف االكراه.
اعتمد مجلس أوروبا اتفاقية اسطنبول التي توفر إطا ًرا
شام ً
ال لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وهي تسترشد بمعايير حقوق اإلنسان الدولية القائمة،
وتشير إلى االجتهادات القضائية للمحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان .8في حين أن االتفاقية تستهدف في
المقام األول دول مجلس أوروبا للتوقيع والتصديق ،اال
انها أيضا متاحة لغير األعضاء للتوقيع وللذين يرغبون في
ضمان مجموعة من الحقوق الشاملة لمواطنيهم.
7

إن المادة  )1( 36من اتفاقية إسطنبول تضم جميع أشكال
األفعال الجنسية التي تتم على شخص آخر دون موافقته/
موافقتها الحرة والتي تتم عن قصد.
يجب أن تضمن الكويت أن الموافقة يجب أن ُتمنح
طواعية كنتيجة لإلرادة الحرة للشخص بحيث يتم
تقييمها في سياق الظروف المحيطة .9ومن المهم توفير
مجموعة واسعة من الظروف التي تكون فيها الموافقة
غير جوهرية ،مثل عندما يكون هناك إساءة استخدام
منصب الفرد (على سبيل المثال في منشأة إصالحية أو
بيئة مدرسية) ،أو إساءة استخدام السلطة من قبل فرد
في العالقات المهنية مع الناجية (مثل العالقة بين الطبيب
والمريضة) ،باإلضافة إلى تضمين مجموعة من الظروف
القسرية حول الموافقة مثل التخويف أو االحتيال أو
السيطرة القسرية في عالقة منزلية.10
ومن المهم التأكد من وجود تقييم يراعي أدلة االثبات،
على أساس كل حالة على حدى ،وفيما اذا وافقت الضحية
بحرية على الفعل الجنسي ،ويجب ان يعترف التقييم أيضا
بمجموعة من ردود الفعل للعنف الجنسي ،واالغتصاب التي
تظهرها الضحايا ،ويجب اال يستند التقييم الى افتراض
السلوك التقليدي في مثل هذه المواقف .11باإلضافة الى
ذلك ،فانه من األهمية بمكان التأكد بان ال تتأثر التفسيرات
المتعلقة بأحكام العنف الجنسي بالقوالب النمطية القائمة
على اساس النوع االجتماعي او االعتقادات حول سلوك
كل من الذكور واالناث إزاء النشاط الجنسي.

4األمم المتحدة ،دليل التشريعات حول العنف ضد النساء ،رقم https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20 26
on%20violence%20against%20women.pdf
http://www.worldcourts.com/cedaw/eng/decisions/2010.07.16_Tayag_Vertido_v_Philippines.pdf5
6التوصية العامة رقم  35بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ ,19
Download.aspx?symbolno=،CEDAW/C/GC/35&Lang=en
7إتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي " 2011اتفاقية استنبولhttps://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents ،
/7792_4.87.%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88
%D9%84.pdf
8حالة م.ضد بلغاريا ( طلب رقم https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/M.C.v.BULGARIA_en.asp )98/39272
9اتفاقية اسطنبول ،المادة 36.2
	10العناصر األساسية للتشريعات المتعلقة باالعتداء الجنسي ( اللغة اإلنجليزية) https://www.endvawnow.org/en/articles/450-core-elements-of-legislation-on-sexual-
assault-.html
11التقرير التوضيحي التفاقية إسطنبول باللغة اإلنجليزية https://rm.coe.int/16800d383a
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التوصية:
الغاء أي شرط في تعريف االغتصاب (المادة  )186من قانون
الجزاء الكويتي يقضي بضرورة ارتكاب االعتداء الجنسي
باستخدام القوة او التهديد او الخديعة ،الن هذه ليست
من عناصر جريمة االغتصاب .وينبغي تعديل التعريف
ليشترط وجود “اتفاق قاطع وطوعي” او عدم الموافقة،
واالعتراف بمجموعة من الظروف القسرية .يجب ان
تكون الموافقة طوعية ،وحقيقية وغير استغاللية ،ويجب
تقييمها في سياق الظروف المحيطة .يجب ان يطلب من
المتهم تقديم اثباتات إزاء الخطوات التي اتخذها للتأكد
من موافقة المشتكية/الناجية.
توفير مجموعة من الظروف المشددة:

تنص المادة  186من قانون الجزاء الكويتي على الظروف
التي تستدعي عقوبات أشد اذا كان الجاني:
ʅمن أصول المجني عليها او

ʅمن المتولين تربيتها او رعايتها او
ʅممن له سلطة عليها أو

ʅكان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم

ووفقا للمعايير الدولية لحقوق االنسان ،12فانه على
الدول توفير الظروف المشددة للعقوبة بما في ذلك ،عمر
الضحية/الناجية ،والعالقة ما بين المعتدي والناجية ،وفيما
اذا كان الجناة متعددين .وقد عددت المادة  46من اتفاقية
اسطنبول 13مختلف الظروف المشددة التي ال ينبغي ان
تشكل جزءا من العناصر المكونة للجريمة ،ولكن يمكن
اخذها بعين االعتبار أثناء تحديد العقوبة.
بالرغم من أن المادة  186من قانون الجزاء الكويتي نصت
على مجموعة من العقوبات المشددة 14للجاني الذي يواقع
انثى بغير رضاها ،سواء باالكراه ،او بالتهديد ،او بالحيلة،
او اذا كان الجاني احد أصول المجني عليها او من المتولين
تربيتها او رعايتها او ممن له سلطة عليها او كان خادما
عندها ،اال انه من المهم عدم حصر هذه القائمة ،وان تكون
جميع أنواع العالقات مغطاة.

التوصية:
ينبغي مراعاة الظروف المشددة اإلضافية التي تعكس
استغالل السلطة مع وجود عقوبات جنائية فعالة
ومتناسبة ورادعة.15

التأكد من ان تعريف االغتصاب يغطي كافة
اشكال األفعال الجنسية غير الرضائية

لم تحدد المادة  186من قانون الجزاء الكويتي األفعال
الجنسية التي يشملها “مواقعة أنثى” .وقد تم تفسيرها
من الناحية العملية على انها تركز على االيالج المهبلي
بواسطة القضيب .وتشير المعايير الدولية لحقوق االنسان
كالمنصوص عليها في المادة  )1( 36أ من اتفاقية اسطنبول
“االيالج المهبلي او الشرجي او الفموي غير الرضائي ،ذو
طبيعة جنسية ،في جسم الغير ،وبواسطة أي جزء من
الجسم او بواسطة أداة”.

التوصية:
ضمان ان جميع األفعال الجنسية غير الرضائية مشمولة
في تعريف االعتداء الجنسي ،كما هو منصوص عليه
في القانون الدولي ،من اجل ضمان الوصول الى العدالة
ولحماية الناجيات من العنف الجنسي.
التأكد من ان جميع أنواع العنف الجنسي
مجرمة قانونا ،بما فيها اغتصاب الزوجات

ما زال عدم تجريم العنف الجنسي غير الرضائي المرتكب
في سياق عالقة حميمة يمثل إشكالية كبيرة في العديد
من البلدان .في حين لم يتم تجريم االغتصاب والعنف
الجنسي المرتكب في إطار الزواج وغيره من العالقات
تاريخيا ،فقد أعاد القانون الدولي لحقوق اإلنسان
الحميمة
ً
التأكيد على أهمية تجريم مثل هذه األفعال التي ُترتكب
ضد األزواج أو الشركاء السابقين أو الحاليين .من حق كل
امرأة وفتاة أن تتحرر من العنف الجنسي في المجالين العام
والخاص ،وااللتزام يقع على عاتق الدولة بمنع ومعاقبة
جميع أشكال العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.16
بالرغم من ان المادة  186من قانون الجزاء الكويتي تجرم
اغتصاب النساء ،اال أن المادة ال تشير صراحة فيما اذا كانت
الزوجات مشموالت بهذه المادة .ومن الشائع بان الزوجة
التي ال توافق على الفعل الجنسي غير الرضائي ال تشملها
هذه المادة .وهناك اعتقاد راسخ بان النساء والفتيات
“ينتمين” الى الرجال ،وان الرجال لهم الحق في مطالبة
زوجاتهم باي شيء ،بما في ذلك الجنس وفقا لعقد الزواج.
إن معاملة النساء كأنهن ملك ألزواجهن ويفعلون بهن
ما يحلو لهم يرسل رسالة مفادها بان النساء خاضعات

	12األمم المتحدة ،دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ،صفحة 26
	13المادة  46من اتفاقية إسطنبول https://rm.coe.int/168046246c
	14السجن مدى الحياة
	15تعريف العنف الجنسي وعناصر أخرى https://www.endvawnow.org/en/articles/453-definition-of-sexual-assault-and-other-elements.html
	16التوصيات العامة للجنة السيدوا رقم  35إزاء العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
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ألزواجهن مما يؤدي الى مزيد من التمييز القانوني
والمجتمعي لهن ،واعتبارهن مواطنات من الدرجة
الثانية .17عالوة على ذلك ،فان العنف الجنسي هو شكل
شائع لممارسة السلطة والسيطرة ،فمن الضروري ضمان
معاقبة وإدانة مثل هذه األفعال التي ترتكب ضد الزوج او
الشريك الحالي او السابق.18

تجريم العنف الجنسي ضد القاصرات:
تنص المادة  188من قانون الجزاء الكويتي “من واقع انثى
بغير إكراه ،او تهديد أو حيلة ،وكانت تبلغ التاسعة وال تبلغ
الثامنة عشرة من عمرها ،يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
سبع سنوات ،ويجوز ان تضاف اليها غرامة ال تجاوز سبعة
االف روبية ،فاذا كان الجاني من أصول المجني عليها ،او
من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او
كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ،كانت العقوبة
الحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات ،ويجوز ان تضاف اليها
غرامة ال تجاوز عشرة االف روبية”.
ووفقا للمادة  ،188يعاقب كل من واقع انثى كانت تبلغ
التاسعة وال تبلغ الثامنة عشرة بالسجن لمدة تصل الى
سبع سنوات ،ويمكن إضافة غرامة ال تزيد عن سبعة االف
روبية ،واذا كانت الفتاة اقل من تسع سنوات ،تكون العقوبة
مدة ال تقل عن خمسة عشرة سنة ،ويجوز إضافة غرامة ال
تزيد عن خمسة عشرة االف روبية بناءا على المادة .187
في حين ان المعايير الدولية ال تحدد الحد األدنى للموافقة
على سن ممارسة الجنس .وتوضح اليونيسف UNICEF
بان الهدف من تحديد حد ادنى لممارسة الجنس هو
لحماية األطفال والمراهقين والمراهقات من االيذاء ،وما
يترتب عليها من عواقب ،ويعتبر أي نشاط جنسي تحت
هذا السن هو انتهاكا جنسيا ومجرم قانونا .إن الموافقة في
هذه الحاالت هي غير جوهرية.

التوصية:
وضع حد أدنى لسن الرضا الجنسي والذي يتضمن بان
أي فعل جنسي يرتكب مع شخص دون سن معينة يعتبر
جريمة بموجب القانون .وبالرغم من ذلك ،فقد ذكرت
لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل ،انه ال ينبغي تجريم

المراهقين والمراهقات على األفعال الجنسية التي تتسم
بالرضائية وغير القسرية وغير االستغاللية .يجب ان
يحصل األطفال على إمكانية الوصول على تعليم شامل
حول الحياة الجنسية والعالقات والحقوق والخدمات
اإلنجابية.

المواد التي تتيح للمغتصب اإلفالت من

العقاب من خالل الزواج من ضحيته:

المادة “ :182إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا
بإذن من وليها ،وطلب الولي عدم عقاب الخاطف ،لم يحكم
عليه بعقوبة ما”.19
تنص المادة  182من قانون الجزاء الكويتي على وجه
التحديد على انه اذا تزوج الجاني من ضحيته قانونا بإذن
من وليها ،20وطلب الولي عدم معاقبة الجاني ،فانه لن
يعاقب .يعامل هذه النص الجاني من خالل إعطائه الفرصة
لإلفالت من العقاب ،ويحرم الضحية من العدالة ،ويعطي
رسالة بان االغتصاب ال يؤخذ على محمل الجد.21
وفي عام  ،2017اوصت اللجنة المعنية بالقضاء على
التمييز ضد المرأة  CEDAWالكويت بإلغاء المادة 182
من اجل "منع الخاطفين والمغتصبين من اإلفالت من
العقاب الجنائي في حالة زواجهم من ضحاياهم بموافقة
ولي امر الضحية .وبحسب المعلومات التي قامت كل
من حملة الغاء المادة  ١٥٣ومساواة ،22فان النساء اللواتي
يتعرضن للخطف واالغتصاب غالبا ما يجبرن على الزواج
لدرء "العار" والحفاظ على “شرف االسرة” ،وموافقة
النساء على مثل هذه الزيجات ليست مطلوبة ،وال تتطلب
إجراءات الزواج السني حضور النساء اثناء عقد الزواج او
التوقيع عليه .إن هذه المادة تعزز دائرة العنف وااليذاء
وتفقد النساء أي خيار او استقاللية .وبدال من ان يواجه
الجاني العار من المجتمع ،فان الضحية هي التي تتحمل
المسؤولية بدال عنه.

التوصية:
الغاء المادة  182من قانون الجزاء الكويتي ،والغاء المواد
التي تبيح لمرتكبي العنف الجنسي من اإلفالت من العقاب.

	17تقرير  Equality Nowحول االغتصاب ،صفحة رقم 26
	18التقرير التوضيحي التفاقية اسطنبول ،المادة 36
	19تقرير  Equality Nowاألقوال واالفعال :بيجين  ،+25صفحة رقم https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/2260/attachments/ 47
original/1582923378/B_25_Report_EN.pdf ?1582923378
	20تقرير  Equality Nowحول االغتصاب ،صفحة رقم 19
	http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsglff%2fiazrVw%2bcyfdY9GxZ7UPz4tjeLsJjxqe5%2f7t%2b6k21
URxEs8r27MqM6qDcuA2btDOoYhe2xW3yGizrv0C8Mc6tm0GnD%2fDAtP9miS3FWYYb
22التقرير المشترك حول المادة  16قانون االسرة المسلمة وحقوق المرأة المسلمة في الكويت https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/
KWT/INT_CEDAW_NGO_KWT_29225_E.pdf
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دراسة حالة

منذ ان أصبحت محامية ،وانا أعمل على حماية حقوق
النساء والفتيات .إن قانون الجزاء الكويتي ال يحمي
النساء والفتيات فيما من العنف الجنسي ،بل أنه يركز على
شرف االسرة.
لقد قمت بتمثيل هناء (ليس اسمها الحقيقي) التي تعرضت
الى االغتصاب في سن  16سنة ،ومن واجل حماية “شرف
اسرتها” ولتجنب الفضيحة ،فقد أجبرت على الزواج من
الشاب الذي اغتصبها .وقد قمت بالعمل في قضيتها ومع
اسرتها فترة القضية .لقد كرهت هناء هذا الزواج.
لقد تم اختطاف هناء من قبل شخص تعرفه .كانت تسير
الى المدرسة ،مثل أي يوم اخر ،واوقفها ،واقنعها بانه يريد
التحدث اليها فقط .وبعدها قام بأخذها الى مكان مهجور
واغتصبها ،اخبرتني انها توسلت اليه بان يتركها ،وكيف
انها لم تتوقف عن البكاء.
في نهاية اليوم الدراسي ،اوصلها الى منزلها ،ولكن هناك لم
تخبر أحدا بما حصل معها.
بعد بضعة اشهر ،ذهبت هناء الى الطبيب وهي تعاني من
االم في المعدة ،اكتشفت المستشفى بانها حامل ،وبعدها
تم االتصال مع الشرطة للتحقيق في القضية ،وبالتالي تم
الكشف عن القضية كاملة.
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في الكويت ،تبيح المادة  182للخاطف لإلفالت من العقاب
في حال زواجه من الضحية ،أغلق النائب العام القضية
المرفوعة ضد الشاب الذي اغتصب هناء ،عندما قاموا
بتطبيق المادة  .182أجبرت هناء على الزواج من الشاب
الذي اغتصبها بسبب الضغط االسري والمجتمعي ،كوسيلة
إلنقاذ “شرف العائلة”.
استمر الزواج عدة أيام ،ومن ثم تمكنت من تطليق
مغتصبها .رفض والدها السماح لهناء ان تربي طفلها ،وبدال
من ذلك ،فان الطفل حاليا يعيش مع والده ،مغتصب هناء.
قالت لي هناء

“توفقت حياتي عندما تعرضت الى االغتصاب
واالختطاف ،وتغيرت ،وتركت المدرسة ،وانا
ال اخرج من البيت .ليس لدي مستقبل”.
أنني احث الحكومة الكويتية والبرلمان الغاء المادة
 182من قانون الجزاء الكويتي ألنها تميز وتنتهك حق
الفتيات والنساء في العيش بكرامة ودون إكراه على
تزويجهن من مغتصبيهم.
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خلفية عن
Equality Now

تأسست  Equality Nowفي عام  ،1992وهي منظمة
دولية لحقوق اإلنسان تعمل على حماية وتعزيز
حقوق جميع النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
تركز حمالتنا على أربعة مجاالت :المساواة القانونية،
والقضاء على العنف الجنسي ،والقضاء الممارسات
الضارة ،والقضاء االتجار بالجنس ،مع التركيز الشامل
على االحتياجات الخاصة للفتيات المراهقات.

تجمع  Equality Nowبين النشاط الشعبي والدعوة
القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية لتحقيق
تغيير قانوني ومنهجي لتستفيد منها جميع النساء
والفتيات ،وتعمل على ضمان قيام الحكومات بسن
وإنفاذ القوانين والسياسات التي تدعم حقوقهن.
وكمنظمة عالمية ،لدى  Equality Nowمكاتب في
األميركتين (نيويورك) ،وأفريقيا (نيروبي) ،وأوروبا
(لندن) ،والشرق األوسط (بيروت) ولها وجود في
عمان ،األردن ،ونيودلهي ،الهند  ،وتبليسي ،جورجيا،
والشركاء واألعضاء في جميع أنحاء العالم.
لمزيد من المعلوماتequalitynow.org :
facebook.com/equalitynoworg

خلفية حول حملة
الغاء المادة 153

حملة الغاء المادة  153هي حملة وطنية تقودها
مجموعة من النساء الناشطات الكويتيات ،المهتمات
بالقضاء على كافة اشكال التمييز والعنف المسلط
على النساء في الخليج العربي والمنطقة العربية.
تهدف الحملة الى خلق بيئة آمنة تكون فيها األمهات
والفتيات واألخوات والزوجات محميات من
جميع أشكال العنف ،إضافة الى التوعية إزاء هذه
الممارسات العنيفة والتشريعات التي تعاقب عليها،
وضمان إنشاء بيوت آمنة للنساء والفتيات المهددات
بالخطر.
وهدفنا أيضا هو العمل على انشاء تحالفات عبر دول
مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي من اجل
الغاء قوانين مماثلة في جميع انحاء المنطقة.
لمزيد من المعلوماتabolish153.org. :
facebook.com/abolish153
@abolish153
@abolish153

@equalitynow
@equalitynoworg
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