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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣ جنيف،

) ج(١٥ان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنس         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *الكويت    
 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة    ١٠ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  
أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب            وال يتضمن التقرير    . حقوق اإلنسان 

. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتـصل مبطالبـات حمـددة               
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، ومل ُتغيَّر            

 املعلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل وقد يعزى االفتقار إىل. النصوص األصلية ما أمكن ذلك
. التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل بعينها   

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النـصوص الكاملـة جلميـع              
 يف اجلولـة األوىل هـي       وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض       . الورقات الواردة 

  .سنوات أربع

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
أفادت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف بأن الكويت طرف يف عدة معاهدات دولية               -١

ـ          . )٢(حلقوق اإلنسان  سجم وأفادت منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان بأن قوانني الكويت ال تن
  .)٣( مع املبادئ املكرسة يف املعاهدات الدولية اليت صدقت عليهادائماً
وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان احلكومة بأن تصدق            -٢

وحثـت  . )٤(على صكوك حقوق اإلنسان، وال سيما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          
على أن توقع وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية        منظمة الدفاع عن ضحايا العنف احلكومة       

وأوصت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان       . )٥(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
 واالتفاقيـة  ١٩٦١ حاالت انعدام اجلنسية لعام   بشأن خفض  تفاقية اال الكويت بأن تنضم إىل   

ة الكرامة الكويت بأن    وأوصت منظم . )٦(١٩٥٤ األشخاص عدميي اجلنسية لعام      بشأن وضع 
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وبأن تنظـر يف مـسألة           ٢٢ و ٢١تقدم إعالنني بشأن املادتني     

  .)٧(التصديق على بروتوكوهلا االختياري

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء   
أفادت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف بأن الكويت إمارة دستورية وراثية حيكمها              -٣

. )٨(مـن املـواطنني    مليون منهم    ١,٣ ماليني نسمة،    ٣,٣٩ ويبلغ عدد سكاهنا     آل الصباح 
 خيول لألمري اختيار ويل العهد وتعيني رئيس        ١٩٦٢وأضافت منظمة الكرامة أن دستور عام       

وأفادت املنظمة  . ويشكل هذا األخري حكومة ينبغي مع ذلك أن حتظى مبوافقة األمري          . الوزراء
ثناء تشكيل احلكومة، ولكن جيوز له االعتراض على الوزراء املختارين بأن الربملان ال يستشار أ

  .)٩( احلكومةالتقدم بطلب لطرح الثقة يفأو عزهلم بصفة فردية، وجيوز 
يرد تعريـف حريـة   املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة،     وحسبما أورده     -٤

 مطلقة وحرية ممارسة شعائر الدين حممية       فحرية االعتقاد .  من الباب األول   ٣٥الدين يف املادة    
فللشخص احلـق يف    ."بالنظام العام أو ينايف اآلداب     خيل ذلك    أال على   ، للعادات املرعية  طبقاً"

  .)١٠(أن يعتقد ما يشاء، ولكن ال جيوز له أن ميارس شعائر دينه علناً
 يف  والحظت منظمة الكرامة أن قانوين العقوبات واإلجـراءات اجلنائيـة صـدرا             -٥
األحكـام  ، وخباصـة    ١٩٧٠ إبان عهد احلماية وأن النص األول ُعدِّل يف عام           ١٩٦٠ عام

  .)١١(هتدد األمن الداخلي واخلارجي للدولةاملتعلقة باألخطار اليت 
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  ن والبنية األساسية حلقوق اإلنسااملؤسسياإلطار   -جيم   
أحد أهم مطالـب  ذكرت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان أن          -٦

منظمات اجملتمع املدين هو إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ترصد مجيع قضايا حقـوق              
. اإلنسان وانتهاكاهتا وينبغي أن تتشكل من أعضاء اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية

التعجيل باعتماد مشروع القانون الـذي أعدتـه        : ويف هذا الصدد، أوصت اجلمعية مبا يلي      
بالتشاور مع منظمات اجملتمع املدين، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان             

، وقت ممكن تتمتع بامتيازات واسعة؛ ويف الوقت ذاته، ضم منظمات اجملتمع املدين، يف أقرب             
  . )١٢(إىل تشكيلة اللجنة العليا حلقوق اإلنسان داخل وزارة العدل

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أوصت منظمة الكرامة بتنفيذ إصالحات للسياسة العامة توخياً للمشاركة احلقيقيـة             -٧

للمواطنني، وذلك بانتخاب أعضاء الربملان واختيار أعضاء احلكومة ومنح الصفة القانونيـة            
  .)١٣( بالفعللألحزاب السياسية القائمة حالياً

إشـراك  : ن مبا يلـي   وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسا        -٨
منظمات اجملتمع املدين يف ختطيط سياسات التنمية ودراستها ويف إعداد القوانني واألنـشطة             
املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ وإطالق محالت توعية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع، وذلك 

ى اليت تتلقاها   بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، وزيادة مستوى استجابة احلكومة للشكاو         
  .)١٤(منظمات اجملتمع املدين

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
  .ال ينطبق

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل املنطبق

 دم التمييزاملساواة وع  -١  

ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن قانون اجلنسية الكويتية حيـرم الكويتيـات               -٩
منح جنسيتهن ألبنائهن وأزواجهن، وهـذا حـق        يف  ق  من احل املتزوجات من غري الكويتيني     

  .)١٥(يتمتع به الكويتيون املتزوجون بأجنبيات
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نفـصالن لألسـرة يف     وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأنه يوجد قانونـان م           -١٠
ومبقتضى كليهما، جيوز للزوج أن يتزوج      . قانون لطائفة السنة وآخر لطائفة الشيعة     : الكويت

وال جيوز هلا أن تقيم دعوى الطالق على       . أكثر من زوجة دون املوافقة املسبقة للزوجة األوىل       
، حضانة أوالدهـا  والحظت أن قانون األسرة للسنَّة مينح املطلَّقة، ما مل تتزوج         . هذا األساس 

وإذا تزوجت املرأة مرة أخـرى،  . وبناهتا إىل أن يتزوجنمن العمر  سنة ١٥ حني بلوغهمإىل  
  .)١٦(فقدت حقوقها يف احلضانة

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن احلكومة متنح قروض السكن بفوائـد               -١١
قهـن يف املطالبـة   وشددت على أن املطلقات يفقـدن ح      . منخفضة للرجال الكويتيني فقط   

بالبيوت املشتراة عرب هذا الربنامج حىت لو دفعن أقساط القرض وأن األمهات املطلقـات ال               
وقد أوصت منظمة رصد    . )١٧( مرة أخرى  عدم الزواج ملطالبة باإلجيار إال إذا نوين      جيوز هلن ا  

نح جنـسيتها   ميف  ق  احلتعديل قانون اجلنسية إلعطاء املرأة الكويتية       : حقوق اإلنسان مبا يلي   
لزوجها غري الكوييت وألبنائها وإللغاء أحكام القانون املنطوية على التمييز اليت حتـرم أزواج              
الكويتيات غري الكويتيني وأبناءهم من التمتع باحلقوق األساسية؛ وتعديل قـانون األحـوال             

 يف  الشخصية لضمان إعالم الزوجة عندما يعقد زوجها عالقات زوجية أخرى ومتتعها باحلق           
الطالق يف هذه احلالة؛ وإهناء مجيع ما يعتري برنامج الكويت للسكن من أشكال التمييز ضد               

. )١٨(صوهلن على قروض منخفضة الفوائـد وبـدالت اإلجيـار         يتعلق حب  فيما   خباصةاملرأة، و 
مراجعـة  : وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان كذلك مبا يلـي          

رات اليت تنتهك حقوق املرأة؛ وتسريع وترية اعتماد مشروع القانون املتعلـق            القوانني والقرا 
  .)١٩(باحلقوق املدنية للمرأة

 ١٩٥٩ للجنسية يف عام     وذكرت الرابطة الدولية لالجئني أن الكويت أجازت قانوناً         -١٢
ية هناك   وحافظوا على اإلقامة العاد    ١٩٢٠يعرِّف املواطنني بأهنم من أقاموا يف البلد قبل عام          

.  ضمن فئة البـدون    ويف ذلك العهد، كان ثلث السكان مصنفاً      . إىل حني سن هذا القانون    
، ُتستعمل للداللة   "بدون جنسية "، وهي اختصار لعبارة     "بدون"والحظت أن الكلمة العربية     

وأفادت بأن العدد احلـايل للبـدون يتـراوح         . على مقيمني فترة طويلة من عدميي اجلنسية      
 وبأهنم يعيشون يف مشاريع سكنية قذرة وال ميكن مـع ذلـك             ١٤٠ ٠٠٠ و ٨٠ ٠٠٠ بني

  .)٢٠(متييزهم عن املواطنني
 طردت البـدون  ١٩٨٥وشددت الرابطة الدولية لالجئني على أن الكويت بعد عام    -١٣

. )٢١(من وظائفهم وحرمت أبناءهم من املدارس وألغت رَخص السياقة اليت كانت حبـوزهتم            
، فقد كثفت احلكومة عقب حترير الكويت من احتالل بلد جمـاور يف             وحسبما قالته الرابطة  

وطُرِدوا بشكل مجـاعي مـن      .  جهودها الرامية إىل جتريد البدون من حقوقهم       ١٩٩١عام  
قدمت اجلمعية  و. )٢٢(مناصبهم يف اجليش والشرطة، ومل ُيَعد استخدام سوى جزء ضئيل منهم          

ه يـشترط   وذكرت الرابطة الدولية لالجئني أن    . )٢٣(الكويتية حلقوق اإلنسان معلومات مماثلة    
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جواز سفر كوييت   تقدمي  إهناء اخلدمة   على مكافآت    هم من عمل  حلصول البدون الذين يطردون   
ومل ُيسمح بالعودة لعشرات اآلالف من البدون الذين فـروا مـن    .  البلد مغادرةأو أجنيب أو    

  .)٢٤(البلد أو اضطروا للمغادرة الحقا
 مـرة   ١٤ خضع للتعديل    ١٩٥٩طة الدولية لالجئني أن قانون عام       والحظت الراب   -١٤

وأضافت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الدولة ال        . )٢٥(وازداد تشدداً بعد كل تعديل تقريباً     
وذكرت الرابطة . )٢٦( عدميو اجلنسيةتعترف حبق البدون يف اجلنسية الكويتية وأن أبناءهم أيضاً     

 املسائل املتعلقة   متس الكويت ُيمَنع عليها البت يف القضايا اليت         الدولية لالجئني أن احملاكم يف    
قـدمت  و. )٢٧(باجلنسية وأن البدون ال ميكنهم بالتايل اللجوء إىل القضاء للمطالبة باجلنـسية           

كما أشارت الرابطة الدولية لالجئني إىل أن البدون، لعدم . )٢٨(منظمة الكرامة معلومات مماثلة
يف مرتبـة املنطقـة البريوقراطيـة    ، يدهم أو زجياهتم أو وفياهتم رمسياً متكنهم من تسجيل موال   

والحظت منظمة الكرامة أن السلطات الكويتية خلقت عرب السنوات فئات خمتلفة           . )٢٩(احلرام
فبعضهم ُيمَنحون بعض احلقوق بينما     : من البدون ختضع كلها ملعاملة خمتلفة من قبل احلكومة        

وذكرت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان أن الدولة ال تنفِّـذ          . )٣٠(يعاَمل آخرون كأجانب  
لصاحل أفراد البدون، مبا يف ذلك املتعلقة منها بإصدار شهادات امليالد           الصادرة  قرارات احملاكم   
  .)٣١(وعقود الزواج

 لكوهنم عدميي اجلنسية، وشددت منظمة رصد حقوق اإلنسان على أن البدون، نظراً         -١٥
 ويواجهون قيوداً . ة الكويت والعودة إليها حبرية وال املشاركة يف االنتخابات        ال ميكنهم مغادر  

يف احلصول على العمل والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتأسيس األسرة، وليس لديهم أي             
وقد قـدمت   . )٣٢(حق يف اإلقامة وقد يتعرضون للمالحقة واإلبعاد لعدم متتعهم بصفة املقيم          

 معلومـات   )٣٤(اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنـسان       و )٣٣(منظمة الكرامة 
واعتـربت  . )٣٥(وأشارت اجلمعية إىل تزايد مستويات اجلرمية يف أوساط هذه الفئـة          . مماثلة

اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان الدعم املايل الذي يتلقاه أبناء البدون من صندوق خاضـع              
والحظت منظمة رصـد    . )٣٦(خاصة التطور اإلجيايب الوحيد   لوزارة التعليم لاللتحاق مبدارس     

حقوق اإلنسان أن احلكومة الكويتية تضغط على البدون ليوقعوا تعهدات بالتنازل عـن أي              
وأشارت إىل أن جملس    . حق يف املطالبة باجلنسية الكويتية عندما حياولون جتديد بطاقات اهلوية         

حلقوق املدنية للبدون، ولكنه، حىت تـشرين         مشروع قانون مينح ا    ٢٠٠٧األمة وضع يف عام     
  .)٣٧(ورفض جملس األمة باإلمجاع منح اجلنسية للبدون. ، مل يعتمده٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
وأبلغت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان عن تـدابري اختـذهتا              -١٦

التعليم واجليش والـصحة    ، ومنها قرارات تسمح للبدون بالعمل يف ميادين         احلكومة مؤخراً 
والحظت الرابطة الدولية لالجئني أن اللجنة الربملانيـة ملعاجلـة          . )٣٨(وبتسجيل عقود الزواج  

 بدون  ٢ ٠٠٠ إجراءات ملموسة وأن القانون الذي مينح اجلنسية لنحو          تتخذقضية البدون مل    
واطنني متعاطفني  وأضافت أن البدون وم   .  عموماً  جدير بالثناء ولكنه يبقى غري مكتمل      سنوياً
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 ٢٠٠٦ شخص حضروا يف عام     ٥ ٠٠٠معهم شكلوا اللجنة الشعبية لدعم البدون وأن زهاء         
وذكرت الرابطة الدولية لالجئني أن هـذه       . ، وهو أول حدث عام من نوعه      "منتدى البدون "

املؤشرات توحي بأن الوقت مناسب لتتخذ احلكومة الكويتية خطوات ُشجاعة، من خـالل             
ريعي والقضائي، لتسوية هذه القضية املثرية للجدل وتقبل ما ستستلزمه هـذه            اإلصالح التش 

واقترحت أن تعاجل   . )٣٩(اخلطوات بالضرورة من تبعات مالية وسياسية وغري ذلك من األمور         
 اجلنـسية وأن    انعـدام  اإلنسانية لظاهرة    العواقبالكويت، على األقل، يف املرحلة االنتقالية       

لعمل وكسب دخل منصف وأن تسمح ألبنـائهم بـأن يلتحقـوا            تضمن للبدون احلق يف ا    
باملدارس العامة وأن توفر هلم الرعاية الصحية باجملان وأن تصدر جلميع األشخاص شـهادات              

  .)٤٠(امليالد والزواج والوفاة
وأوصت الرابطة الدولية لالجئني الكويت بأن جتري عمليات استعراض شفافة جلميع       -١٧

نيسهم وأن تقوم حبمالت إلشاعة روح التسامح بغيـة مواجهـة           حاالت البدون بغرض جت   
وقدمت منظمة رصد حقوق اإلنـسان توصـيات   . )٤١(مشكل التمييز يف اجملتمع بشكل عام     

دعم حقوق البدون يف اجلنسية؛ ومنح البدون وأبنائهم اجلنسية : مماثلة وأوصت كذلك مبا يلي
أخرى؛ وعدم التمييز ضدهم علـى أسـاس        الكويتية إذا تعذر عليهم إثبات احلق يف جنسية         

وضعهم احلايل كعدميي اجلنسية فيما يتعلق باحلقوق املدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية           
إصدار وثائق السفر إليهم بطلب منهم والكف عن إبعادهم بسبب رفضهم التنازل            : وخباصة

ومـات األساسـية حلقـوق     وأوصت اجلمعية الكويتية للمق   . )٤٢(عن طلب اجلنسية الكويتية   
أن تسرِّع إجراءات اعتماد قانون احلقوق اإلنسانية واملدنية الـذي          : اإلنسان احلكومة مبا يلي   

قدمته اجلمعية إىل الربملان باعتبار ذلك بداية لتسوية مشكل عدميي اجلنسية؛ وأن تضع آليـة               
ية التنمية واملـشاركة يف     فعالة لتمكني هذه اجلماعة من االندماج يف اجملتمع واملسامهة يف عمل          

  .)٤٣(احلياة السياسية ويف مجيع األنشطة ونيل حظها من االمتيازات اليت يتمتع هبا اآلخرون

 ويف األمان على شخصهالفرد يف احلياة واحلرية حق   -٢  

أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن الكويت، اليت تبقي على عقوبة اإلعـدام،               -١٨
 ضد قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة يـدعو إىل          ٢٠٠٨سمرب  دي/صوتت يف كانون األول   

وقف اختياري على نطاق العامل لعمليات اإلعدام وبأن آخر عملية إعدام أُبِلغ عنها جرت يف               
  .)٤٤(٢٠٠٧مايو /أيار
وذكرت منظمة الكرامة أن السلطات الكويتية تقول إن دوائر األمـن ال تـستخدم         -١٩

على املنظمة  وشددت  . اكمةإىل احمل  قد أحيل    االعتداءحاالت  يل من   ضئ ال عددالن  إالتعذيب و 
أن احملكمة مل تتخذ أي إجراءات يف حاالت عدة أفضى بعضها إىل وفاة الضحية وتعرضـت            

وأضافت منظمة الكرامـة أن     . )٤٥(األسر يف بعض األحيان للتهديد ملنعها من تقدمي شكوى        
 وأوصت الكويت بأن تدمج جرمية التعذيب       )٤٦(القانون الكوييت ال يعرِّف التعذيب بوضوح     

  .)٤٧( من اتفاقية مناهضة التعذيب١يف قانوهنا احمللي وفقما حتدده املادة 
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 مـشروعية وأبلغت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال عـن       -٢٠
بإحلـاح  لعقاب البدين لألطفال يف الكويت رغم توصيات جلنة حقوق الطفـل وأوصـت              ا

احلكومة بأن تعتمد على سبيل االستعجال قوانني حلظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال             
  .)٤٨( األسرة ويف مجيع األوساط األخرى، مبا يف ذلك مبوجب الشريعة اإلسالميةمرتليف 
وحسبما أوردته منظمة رصد حقوق اإلنسان، ال توجد أي بيانات بـشأن مـدى                -٢١

رأة يف الكويت، ما جيعل من الصعب التيقن من حجم املشكل أو فعالية             انتشار العنف ضد امل   
 ما حتجم الضحايا عن تقدمي شكاوى إىل الشرطة ألن االعتـداء            وكثرياً. مواجهة احلكومة له  

 وألن أملهن يف االنتصاف من خالل نظام  خاصاً  أسرياً املرتيل ال يزال ُيعترب إىل حد كبري شأناً       
 ما جيري القبض على اجلناة حىت عندما تقدم النساء إىل الشرطة            فنادراً. لالعدالة اجلنائية ضئي  

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بزيادة الوعي       . )٤٩(شكاوى مدعمة بأدلة طبية وقانونية    
بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس وبإنشاء آليات يف املتناول لتقدمي الـشكاوى خاصـة             

رتيل، مبا يف ذلك خطوط هاتفية ساخنة، وبكفالة التحقيق يف          باإلبالغ عن العنف اجلنسي وامل    
  .)٥٠(الشكاوى ومالحقة اجلناة عندما تتوافر املربرات للقيام بذلك وإنفاذ األحكام القضائية

 ما جيري التحقيق أو املالحقة       نادراً ، منظمة رصد حقوق اإلنسان    فادتا أ حسبم و  -٢٢
ويت وعادةً ما ُيبَعد العمال أو خيتارون العودة إىل         يف حالة االعتداء على خدم البيوت يف الك       

مة لنيل حقوقهم عـن  بلداهنم عندما جيدون أنفسهم يف مواجهة السبل الطويلة واملكلِّفة واملبه      
 الـيت  )٥٢(ووردت معلومات مماثلة من منظمة الدفاع عن ضحايا العنـف   . )٥١(طريق احملكمة 

حقيقي وصارم ملكافحة االجتار باألشخاص     حثت احلكومة الكويتية على الشروع يف إصالح        
وذلك حلماية حقوق من يأتون إىل البلد للعمل وعلى بذل جهود لتقلـيص عـدد العمـال                 

  .)٥٣( بانتظام بأشكال أخرى من العقوباتطبقةاملبعدين باستبدال هذه العقوبة امل
شخاص وأفادت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان بأن بعض األ           -٢٣

  .)٥٤(اعُتِقلوا فترات غري حمددة دون هتمة أو حماكمة
وأفادت منظمة الكرامة بأنه يوجد بني السجناء ألمد طويل أشخاص مـن خمتلـف           -٢٤

نفذ وقد . ١٩٩٠اجلنسيات اتُّهموا بالتعاون مع قوات بلد جماور إبان غزوها للكويت يف عام        
 إىل أن بعض الـسجناء،       املنظمة  وأشارت .ومل ُيفَرج عنهم  بعضهم األحكام الصادرة عليهم     

 للمطالبـة بـاإلفراج عنـهم       ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يف عامي    على الرغم من إضراهبم عن الطعام     
ومل تأخذ الـسلطات يف االعتبـار أن هـؤالء          .  رهن االحتجاز  ال يزالون لدواعي إنسانية،   

  .)٥٥(األشخاص مل خيضعوا حملاكمات عادلة ومل يرتكبوا أي جرمية
 مـن    كبرياً اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان أن عدداً       وذكرت    -٢٥

مراكز الشرطة ومراكز االحتجاز غري مطابق للمعايري الدولية ويعاين من نقـص يف الرعايـة               
وأفادت بأن الكويت قبلت إطالق برنامج تدرييب إلعادة التأهيـل          . الصحية ومن االكتظاظ  

وأوصت اجلمعية الكويتيـة    . )٥٦(انامو إلدماجهم يف اجملتمع   خاص مبحتجزين سابقني يف غوانت    
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توفري برامج تدريبية ملوظفي الشرطة واحملققني يف : للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان مبا يلي
جمال حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق احملتجزين بصفة خاصة وأساليب ومعايري معاملتهم            

السجون ومراكز االحتجاز لتكون مطابقـة للمعـايري    أثناء االعتقال وبعده؛ وحتسني أحوال      
اإلنسانية؛ وعدم السماح بنشر صور املشتبه هبم قبـل أن يوجـه إلـيهم القـضاء هتمـاً                  

  .)٥٧(وحياكمهم

 ، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  -٣  

 من قانون اإلجراءات    ٦٠دة  شارت منظمة الكرامة إىل أن املتهمني، وإن كانت املا        أ  -٢٦
 أيام، ال ميكنهم     أربعة لى ذمة التحقيق ال جيوز أن تتعدى      اجلنائية تنص على أن مدة احلبس ع      

خالل هذه الفترة االتصال بأسرهم وأن احملامني، حىت لو أمكنهم مباشرة اإلجراءات القضائية             
 مـن قـانون     ٦٩دة  وأضـافت أن املـا    . خالل هذه الفترة، ال ُيسَمح هلم بزيارة موكليهم       

اإلجراءات اجلنائية تشري إىل أن مدة احلبس االحتياطي ال جيوز أن تتعدى ثالثة أسـابيع وأن                
وحسبما أفادت به منظمة الكرامة،     . املتهم ينبغي أن ميثل أمام قاض قبل انقضاء ثالثة أسابيع         

وز أن تتجاوز   وال جي . يقرر القاضي بعدئذ يف إمكانية متديد فترة االحتجاز ألغراض التحقيق         
وإذا التمس القاضي املسؤول عن التحقيـق       .  من تاريخ االعتقال   هذه املدة ستة أشهر اعتباراً    

 بعد االستماع للمتـهم     متديد فترة االحتجاز، جاز للمحكمة املختصة أن متددها ثالثني يوماً         
 عدد متديدات هـذا     غري أن هذا النص القانوين ال حيدد      ). ٧٠املادة  (وفحص حالة احملاكمة    

  .)٥٨(٦٩ للمادة االحتجاز، وهو ما ميكن اعتباره منافياً
وأفادت منظمة الكرامة بأن القانون ينص على إقامة قضاء مستقل وحمايد لـضمان               -٢٧

 وأن تعـيني    حماكمات عادلة وبأنه جتدر اإلشارة مع ذلك إىل أن األمري يعيِّن القضاة شخصياً            
 مـن القـضاة   والحظت املنظمة أن كثرياً  . ن توافق عليه احلكومة   املوظفني القضائيني ينبغي أ   

ليسوا مواطنني كويتيني ولديهم عقود عمل قابلة للتجديد مدهتا من سنة إىل ثالث سـنوات               
 ومستقلة، وقد خيل بالتـايل      بطريقة آمنة وأن هذا الوضع اهلش ال ميكنهم من ممارسة مهامهم          

 تثبيت القضاة بتوسيع نطاقـه      إ بتكريس مبد  الكرامةوأوصت منظمة   . )٥٩( تثبيت القضاة  مببدإ
ليشمل مجيع القضاة يف البلد، مبن فيهم األجانب العاملون بعقود، وذلك لكفالـة اسـتقالل           

 .)٦٠(حقيقي للقضاء

  ةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسري  -٤  
يتيـات  شددت منظمة رصد حقوق اإلنسان على أن األزواج األجانب للنساء الكو            -٢٨
ا الترخيص ميـنح  إلقامة وأن هذ  ترخيص ل دون  ب يف البلد    بقاءيس لديهم أي حق قانوين يف ال      ل

وعلى عكس ذلك، ُتمـَنح األجنبيـات       . لغري الكويتيني من الرجال الذين لديهم عمل      فقط  
 ويصبحن مؤهالت للحصول على اجلنسية بعد عـشر         املتزوجات من كويتيني اإلقامة تلقائياً    

  .)٦١(واجسنوات من الز
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وحسبما أفادت الرابطة الدولية لالجئني، يعزف كثري من البدون عن الزواج ألهنم ال         -٢٩
واملتزوجون منهم حمرومـون  . يستطيعون إعالة أسرة وخيشون أن يواجه أبناؤهم نفس املشاق    

. من شهادات الزواج رغم أن بعضهم يسلك مسالك مطولة غري عادية للحـصول عليهـا              
ما إىل إقامة دعاوى لدى احملاكم إلثبات أهنم متزوجون بالفعل أو يرتبـون             ويضطر األزواج إ  

ويستعمل بعض األزواج عدميي اجلنسية اسـم       . لتسجيل زواجهم يف بلد عريب خليجي آخر      
تسوية مـشكلها   وتسعى إىل   وتضطر أسر أخرى للعيش بشكل منفصل       . مقيم بصفة قانونية  

  .)٦٢( فيها بديلةد حلوالًجت ميكن أن اظن أهنتلدان اليت بتغيري حالتها الزوجية أو بالسفر إىل الب
وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الكويت ال تزال جترِّم الـسلوك اجلنـسي      -٣٠

ديـسمرب  / وأن جملس األمة الكوييت اعتمد يف كـانون األول         )٦٣(املثلي القائم على التراضي   
وأوصت منظمـة   . )٦٤(مالبسه قوانني تقيد اخلصوصيات وحرية الشخص يف اختيار         ٢٠٠٧

رصد حقوق اإلنسان بوقف اعتقال األشخاص على أساس ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسية             
 من قانون العقوبات الكوييت اللتني جترمان السلوك        ١٩٨ و ١٩٣أو مظهرهم وبإلغاء املادتني     

وقـدمت  . )٦٥(اجلنسي املثلي القائم على التراضي وتقليد مظهر اجلنس اآلخر، على التـوايل           
الرابطة الدولية للمثليات واملثليني ومزدوجي     / الدولية ARCمعلومات وتوصيات مماثلة منظمة     

 اللتان أضافتا أن الكويت ال تزال       )٦٦(امليل اجلنسي ومغايري اجلنس وحاملي صفات اجلنسني      
  .)٦٧(تعاقب جنائيا على ممارسة اجلنس بني بالغني متراضيني

 وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف         حرية الدين أو املعتقد     -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 والدين   أن حرية الرأي والتجمع    بالشؤون الدينية والسياسة العامة   املعين  املعهد  الحظ    -٣١
ـ          درجت كلها والتعبري والتنقل، وإن أ    ات  يف الدستور، ختضع كلها لقيـود وأن هـذه احلري

وذكر . "وفقا للشروط واإلجراءات اليت حيددها القانون      "إالمكفولة ولكن ال ميكن ممارستها      
 حق تقييد مجيع احلريات املدرجة أعاله إذا مل ميارس الشخص ذلك            أن احلكومة متلك أساساً   

، فالدين الرمسي للكويت ومصدر دسـتورها      عهداملوحسبما أورده   . )٦٨(احلق بالشكل الالئق  
ومبا أن القوانني مستلَهمة من الشريعة، فإن القوانني الدينية ال حتمـي            . ها هو اإلسالم  وقوانين

فحرية الدين وممارسـته حمـدودتان يف الدسـتور ويف         . األديان األخرى كما حتمي اإلسالم    
  .)٦٩(املدارس ويف العلن

أكثر وأشارت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان إىل أن حاملي             -٣٢
 ئة جنسية يعيشون يف الكويت وميارسون معتقداهتم وأدياهنم املختلفة بكل حرية وفقـاً            امن م 

 أن الدولـة    ة العامة ساملعهد املعين بالشؤون الدينية والسيا    ورأى  . )٧٠(للقوانني احمللية املنطبقة  
.  ألبنائهم تتحيز لطائفة املسلمني السنة حيث متول مساجدهم وتوفر التعليم الديين يف املدارس           

ويوجد اإلسالم الشيعي واملسيحية وغريمها من األديان يف موقف ضعف ألن أتباعها ُيمَنعون             
وأفاد بأنه توجد   . )٧١(يف كثري من األحيان من ممارسة شعائرها علناً وال حتظى بدعم احلكومة           
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. د علناًسبع كنائس مسيحية حتظى على األقل بقدر من االعتراف الرمسي وميكن ألتباعها التعب
غري أنه ال توجد أي قائمة رمسية للمؤسسات الدينية املعترف هبا، وهذا مثال آخر على نقص                

 بأن اجلماعـات املـسيحية غـري    ،عهداملحسبما أورده    ،وقد أفيد . الشفافية داخل احلكومة  
  .)٧٢( تقد أنه يستحيل نيل ذلك االعترافاملسجلة تع

إىل أن التعليم من بني امليـادين       ية والسياسة العامة    املعهد املعين بالشؤون الدين   وأشار    -٣٣
والحظ أن اإلسالم ُيدرَّس يف مجيع املدارس العامة ويف   . الرئيسية اليت يوجد فيها التمييز الديين     

أي مدرسة خاصة يوجد هبا طالب مسلم أو أكثر وأن الكنيسة الكاثوليكية التمست متكينها              
 يف املدارس اخلاصة خالل الفترة اليت جيري فيها         نيليكيمن تدريس الكاثوليكية للطالب الكاثو    

 وأضاف املعهد أن الكنيسة اإلجنيلية الوطنية قدمت طلباً  .  طلبها تدريس اإلسالم، ولكن ُرِفض   
 لـدواعي   مبنح ترخيص ملدرستها اليت تعمل منذ سنوات عديدة وأن طلبها قد ُرِفض أيـضاً             

  .)٧٣(يديولوجية، حسبما أوردته التقاريرإ
عهد بقوله إن دستور الكويت حيتاج إىل التعديل لينص على احلماية املتساوية املوختم   -٣٤

جلميع األديان دون استثناء وإن احملاباة احلالية لإلسالم السين تقيد احلريـة الدينيـة لكـل                
وأضاف أن قوانني اجلنسية ينبغي توسيع نطاقها ليشمل املنتمني إىل مجيع           . اجلماعات األخرى 

 لتشييد أماكن العبـادة لألديـان       ان والعرقيات وأن الدولة ينبغي أن توفر التمويل أيضاً        األدي
للدولة أن تعامل مجيع األديان على قـدم        ووفقاً للمعهد،   . األخرى إذا تواصل متويل املساجد    

  .)٧٤( هلا نفس احلماية مبوجب القانوناملساواة وأن توفر
نسان، فلدى الكويت سجل خمتلط فيما      وحسبما أفادت به منظمة رصد حقوق اإل        -٣٥

بعد  نقابة مستقلة،    ٢٠٠٩يوليه  /فقد شكل الصحفيون يف متوز    . يتعلق باحلق يف حرية التعبري    
وألغى إصالح قانون الصحافة    . حمكمة كويتية مسعاهم للقيام بذلك    من رفض   أربع سنوات   

قى على الغرامات    احلبس كعقوبة على خمالفات القانون، ولكنه أب       ٢٠٠٦الذي جرى يف عام     
. )٧٥(ارتفع عدد قضايا القذف اليت قدمتها احلكومة ضد الصحفيني ذلك احلني، ومنذ. املرتفعة

أن قانون الصحافة واملنشورات لعـام      املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة      عهد  املوالحظ  
لكويتيـة  وأفـادت اجلمعيـة ا    . )٧٦( ذات دوافع دينية على حرية التعبري       يضع قيوداً  ٢٠٠٦

للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان بأن الكويت احتلت املرتبـة األوىل يف جمـال حريـة               
لعـام  " صحفيون بال حـدود   "الصحافة يف املنطقة العربية والشرق األوسط يف تقرير منظمة          

 من املدونات اإللكترونية وجتسـست      والحظت أن وزارة االتصاالت أغلقت عدداً     . ٢٠٠٩
  .)٧٧(انني الكويتية تكفل مراعاة حقوق األفراد واجلماعات يف حرية التعبريعليها رغم أن القو

توجد قيـود   وأفادت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان بأنه ال            -٣٦
  .)٧٨(على إنشاء منظمات اجملتمع املدين واجلمعيات والنقابات

سان السلطة التـشريعية وأن     وذكرت منظمة الكرامة أن احلكومة وجملس األمة ميار         -٣٧
ل منها عـشرة    كنتخب  ويجملس األمة    دوائر انتخابية لعضوية      مخس ٢٠٠٦هناك منذ عام    
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 سنوات وأن األمري    أربع دة عضواً ُينتَخبون مل   ٥٠وأضافت أن جملس األمة يتألف من       . أعضاء
. )٧٩( إجراء انتخابات جديدة يف غـضون شـهرين        عندئذميكنه حل اجمللس مبرسوم وينبغي      

أنه، بينما ميلك األمري سلطة تعليق عمل       املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة      عهد  املوذكر  
وأشارت منظمة . )٨٠(ليس لدى الشعب نفسه أي حق يف تغيري احلكومةفإنه احلكومة برمتها،   

الكرامة إىل أنه ال ُيسَمح بإنشاء أحزاب سياسية، ولكن جملس األمة يتشكل من كتل خمتلفة               
جيوز للمواطنني الكويتيني وحدهم التصويت عليها وأن أفراد الشرطة واجليش ال يتمتعون حبق    

وخالل السنوات الثالث املاضية، استقالت مخس حكومات وحل األمري الربملـان           . التصويت
 بسبب نزاعات بني املـسؤولني املنتخـبني        - ٢٠٠٩مارس  /آخرها يف آذار   -ثالث مرات   

 /رملانيـة جديـدة يف أيـار      انتخابات ب  ،ا أوردته منظمة الكرامة    حسبم ،وجرت. واحلكومة
  .)٨١(٢٠٠٩ مايو
 ٢٠٠٥وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن النساء الكويتيات نلن يف عام               -٣٨

 أربع نساء لشغل مقاعد     ٢٠٠٩مايو  /ح وأن املصوتني انتخبوا يف أيار     يحق التصويت والترش  
 ٢٠٠٩نوفمرب  / الدستورية الكويتية رفضت يف تشرين الثاين      وأضافت أن احملكمة  . يف الربملان 

طعناً قدمه مـواطن كـوييت حـث اثنـتني مـن الربملانيـات علـى التنحـي ألهنـن                    
  .)٨٢(احلجاب يرتدين ال

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن املهاجرين الذين يعملون يف قطاعات مـن               -٣٩

قبيل البناء، وإن كان يشملهم قانون العمل يف القطاع اخلاص، ال ميكنهم يف الواقع التمتع مبا                
والحظت أن أحد   . يوفره من أشكال احلماية، وخباصة فيما يتعلق باألجور وشروط السالمة         

العوائق الرئيسية جلرب الضرر يتمثل يف نظام الكفالة الذي ترتبط مبوجبه إقامتهم القانونيـة يف               
وقدمت اجلمعية الكويتية للمقومـات     . )٨٣("الكفيل"الكويت برب عملهم الذي يقوم بدور       

األساسية حلقوق اإلنسان معلومات مماثلة وأضافت أن نظام الكفالة القائم يف الوقت الراهن              
 إلساءة استعمال النظام ككل والنقص البني يف         حلقوق اإلنسان، نظراً    واضحاً يشكل انتهاكاً 

وأفادت بأن منظمات كثرية للمجتمع املدين دعـت إىل إلغـاء نظـام      . ات الصلة القوانني ذ 
وشددت . )٨٤(الكفالة ووضع نظام بديل حيفظ حقوق كل األطراف بطريقة قانونية وإنسانية          

منظمة رصد حقوق اإلنسان على أنه يتعني على العامل احلصول على موافقة الكفيل ملغادرة              
ثري من األحيان قدرة غري حمدودة على إجبار العمال علـى           البلد وأن رب العمل ميلك يف ك      

 اليت أضافت أن    )٨٦(ووردت معلومات مماثلة من منظمة الكرامة     . )٨٥(البقاء يف أوضاع جائرة   
 عدة إضرابات لالحتجاج على ظـروف       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ مهاجرين نظموا يف عامي      عماالً

زعماء اإلضرابات وبإبعاد العديـد      باعتقال   العمل وتدين األجور وأن احلكومة أمرت الحقاً      
  .)٨٧(املضربني من
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 ُينفَّذ قرار أال: وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان مبا يلي          -٤٠
حتقيق يتسم بإجراء جلنة مستقلة قيام إداري باإلبعاد ما مل يوجد حكم صادر عن حمكمة وبعد 

ار باألشخاص وأن ُتفَرض عقوبات صارمة علـى        بالشفافية؛ وأن ُيعتمد قانون مكافحة االجت     
خمالفيه؛ وأن يلغى نظام الكفالة وُيعتمد نظام بديل حيفظ حقوق كل األطراف وفق أسـس               

  .)٨٨(قانونية وشفافة وإنسانية وواضحة
وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن مشروع النسخة املنقحة من قـانون               -٤١

 من األحكام الوقائيـة بـشأن        سيشمل مزيداً  ٢٠٠٩مايو  /ارالعمل الذي أعده الربملان يف أي     
وأفادت بأن  . األجور وساعات العمل والسالمة، ولكنه ال يضع آليات لرصد حقوق العمال          

مشروع القانون ال يزال يستثين خدم البيوت من أشكال احلماية اليت يوفرها وحيرمهم مـن               
 للراحة يف األسبوع وحـدود لـساعات        مثل يوم  أشكال احلماية املتاحة لغريهم من العمال،     

وقدمت منظمة الدفاع عن . )٨٩(العمل، وجيعل بالتايل ظروف العمل خاضعة هلوى رب العمل
أضافت أن األشد ضعفاً هن اآلالف من النساء الالئي يعملن           و معلومات مماثلة  ضحايا العنف 

ن خادمات  كخادمات بيوت، ومعظمهن من مواطنات بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها وأ          
البيوت يعملن عادةً ساعات ِطوال مقابل أجر ضئيل وزعمت أهنن يتعرضن لالعتداء البـدين              

 أي  وغري البدين، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، على أيدي أرباب عملهن، وليس لديهن عملياً             
وقدمت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان معلومات        . )٩٠(سبيل انتصاف 

 للعدد املرتفع مـن  ثلة وأشارت إىل ارتفاع معدالت االنتحار يف أوساط خدم البيوت نظراً مما
  .)٩١(االنتهاكات اليت يعانون منها

والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن عمال البيوت يتعني عليهم احلصول على              -٤٢
وال . دمـة ن اخل موافقة رب العمل ملغادرة البلد أو تغيري العمل ما مل يكملوا ثالث سنوات م             

 أرباب عمل متعسفني، بـل يـساهم يف         الذين يعملون لدى   للعمال   جاًيوفر هذا النظام خمر   
. )٩٢(االستغالل يف العمل واالعتداء البدين واجلنسي والسخرة      بجعلهم رهائن ألوضاع تتسم     

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن شرط       . )٩٣(وقدمت منظمة الكرامة معلومات مماثلة    
 ما جيعل العديد من خدم البيوت الذين يفرون من أمـاكن             الكفيل ملغادرة البلد كثرياً    موافقة

وأضافت أن العمال   . عملهم حبيسي سفارات بلداهنم أو مراكز اإلبعاد أو وكاالت التشغيل         
 لالعتقـال واالحتجـاز قبـل       الذين يفرون من أوضاع تتسم بالتعسف قد يتعرضون أيضاً        

ساعدة، إذ يبقى جواز سفرهم يف كثري من األحيان يف عهـدة        على أي شكل من امل     احلصول
  .)٩٤(رب العمل، ويفقدون وضعهم القانوين عندما يتركون رب العمل

إدراج مـسألة خـدم البيـوت يف        : وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان مبا يلي        -٤٣
 مبـا يف    مشروع قانون العمل الكوييت اجلديد للقطاع اخلاص وكفالة أشكال احلماية الشاملة          

ذلك يوم للراحة يف األسبوع ودفع األجور بالكامل يف الوقت املناسـب ووضـع حـدود                
 إقامة خلدم البيوت تشرف عليهـا       بتراخيصلساعات العمل؛ وتعويض نظام الكفالة احلايل       
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احلكومة وتتيح للعمال إمكانية تغيري رب العمل ومغادرة الكويت دون احلصول على موافقة             
كيان خاص؛ والتحقيق واملالحقة يف حاالت االعتداء علـى خـدم           من شخص مستقل أو     

البيوت؛ وسن وإنفاذ قوانني جديدة تلزِم أرباب العمل بترك جوازات سفر العمـال حبـوزة               
العمال أنفسهم؛ وتوفري ما يكفي من مرافق اإليواء واملساعدة الطبية واإلرشاد للعمال الذين             

ذه املراكز مبوظفني يتكلمون لغـات العمـال        يفرون من أوضاع تتسم بالتعسف وتزويد ه      
  .)٩٥(األصلية بطالقة

وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان كذلك بسن قـانون            -٤٤
ينظم العالقة بني رب العمل وخادم البيت؛ وبإنفاذ القوانني املتعلقة بانتهاكات حقوق خـدم   

بة صارمة على املكاتب املعنية بتوظيف خدم البيوت         للمعايري الدولية؛ وفرض رقا    البيوت وفقاً 
  .)٩٦(اليت ترتكب انتهاكات خطرية يف حقهم

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٧  
أشارت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف إىل أن العمال املهاجرين يف الكويـت ال                -٤٥

ادت به منظمة رصد حقوق     وحسبما أف . )٩٧(يزالون يعانون من طائفة واسعة من االنتهاكات      
ويشكل هؤالء املهاجرون ما ُيقدر     . اإلنسان، يقيم أكثر من مليون مواطن أجنيب يف الكويت        

، مبا يف    يف العمل   منهم من االستغالل   ونويعاين كثري .  يف املائة من القوة العاملة يف البلد       ٨٠    ب
يصادرون جـوازات  وم هلاألجور املستحقة ال يدفعون الذين واص اخلعمل  الأرباب  من  ذلك  
ويؤدي معظم العمال رسوم مفرطة لقاء التشغيل لوكالء العمل يف بلداهنم األصلية،            . سفرهم

 .)٩٨(ويضطرون بعدئذ لتسديد ديوهنم مما يكسبونه من عملهم يف الكويت

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -ثالثاً   

 مـن قـانون جـواز       ١٥ملـادة   أفادت منظمة رصد حقـوق اإلنـسان بـأن ا           -٤٦
 للسماح للمرأة املتزوجة باحلـصول      ٢٠٠٩أغسطس  / قد أُلغيت يف آب    ١١/١٩٦٢ السفر

 .)٩٩(على جواز سفر دون إذن زوجها

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً   
  .ال ينطبق
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