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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو /أيار ١٤-٣جنيف، 

 حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  كويتال    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم املتحـدة               

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الصلةالرمسية ذات   
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُِكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد روعـي يف    . واشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير       بصورة منهجية يف ح   

وعند عـدم وجـود    . إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          
. معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة             

مع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن           وملّا كان هذا التقرير ال جي     
االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليـات الدوليـة            /التصديق على معاهدة ما و    
  .حلقوق اإلنسان
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  ملعلومات األساسية واإلطارا  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ام ـق أو االنـضم   ــخ التصدي ـتاري

  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختـصاصات   

  احملددة هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       

  ييز العنصريالتم
املـادة  (شكاوى األفراد     )٣()٢٢املادة (نعم   )إ( ١٩٦٨أكتوبر / تشرين األول١٥

  ال): ١٤
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
، ٢ من املـادة     ٢الفقرة  (نعم    )إ( ١٩٩٦مايو / أيار٢١

مـن  ) د(١، والفقرة   ٣واملادة  
  )٤()٩، واملادة ٨املادة 

-  

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية

، ٢ من املـادة     ١الفقرة  (نعم    )إ( ١٩٩٦مايو / أيار٢١
  )٥())ب(٢٥و ٢٣ و٣واد ملوا

الشكاوى املتبادلة بـني    
  ال): ٤١املادة (الدول 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       
  املرأة

ـ   ٢الفقرة  (نعم    )إ (١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢  ٩ادة   من امل
 من  ١والفقرة  ) و(١٦واملادة  

  )٦()٢٩املادة 

-  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
ة أو الالإنسانية   ـة القاسي ـاملعاملة أو العقوب  

  أو املهينة

 من  ١ والفقرة   ٢٠املادة  (نعم    )إ (١٩٩٦مارس / آذار٨
  )٧()٣٠املادة 

الشكاوى املتبادلة بـني    
  ال): ٢١املادة (الدول 

املـادة  (األفراد  شكاوى  
  ال): ٢٢

املادة (إجراءات التحقيق   
  ال): ٢٠

  -  )٨()٢١ و٧املادتان (نعم   ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
ـ      )إ (٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦ : ٣ادة  إعالن ملزِم مبوجب امل

  )٩( سنة١٨
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل        

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  )١٠()٥ من املادة ٣الفقرة (نعم   )إ (٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦

ـ    امللحق باالربوتوكول االختياري : معاهدات أساسية ليست الكويت طرفاً فيها   ، )١١(ةلعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافي
 املدنيـة   لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    امللحق با لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين           امللحق با  والربوتوكول االختياري األول  

قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن                والسياسية، والربوتوكول االختياري التفا   
 ذوي  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص                       

  .عاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياإل
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  ال  ألساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما ا
  نعم  )١٢(بروتوكول بالريمو

  ال  )١٣(الالجئون وعدميو اجلنسية
  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )١٤( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 

  ١٠٠نعم، باستثناء االتفاقية رقم   )١٥(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الكويت على           ٢٠٠٤يف عام     -١
 أيضاً، أوصت اللجنـة     ٢٠٠٤ويف عام   . )١٦(ةالتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقي    

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تنظر الكويت يف التصديق على االتفاقية            
 وأن تصدق على اتفاقيـات      )١٧(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

وأوصت جلنة  . )٢٠(١٠٢، و )١٩(١٧٤ و ،١٢٢، و )١٨(١٣١رقم  : منظمة العمل الدولية التالية   
 اخلاصة بوضع الالجئني    ١٩٥١حقوق الطفل الكويت بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية عام           

 املتصلة بوضع األشخاص عدميي اجلنـسية،       ١٩٥٤، واتفاقية عام    ١٩٦٧وبروتوكوهلا لعام   
اسي للمحكمة  ونظام روما األس)٢١( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية    ١٩٦١واتفاقية عام   
  .)٢٢(اجلنائية الدولية

، واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية     )٢٣(وطلبت كل من جلنة حقوق الطفل      -٢
، واللجنة املعنيـة  )٢٥(، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  )٢٤(واالجتماعية والثقافية 

أو إعالناهتا  /يت حتفظاهتا و  ، أن تسحب الكو   )٢٧(، وجلنة مناهضة التعذيب   )٢٦(حبقوق اإلنسان 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب الكويت أن تنظر يف إعالن تأييدها          . املتعلقة بصكوكها املعنية  

  .)٢٨( من االتفاقية٢٢ و٢١للمادتني 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
مع التقدير بإشارة الكويت إىل أن الربوتوكـول        علماً  أحاطت جلنة حقوق الطفل       -٣

ال ـالل األطف ـتياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغ         االخ
ـ    . يف املواد اإلباحية أصبح جزءاً من القانون الوضعي الكوييت         ربت عـن   ـغري أن اللجنة أع

قلقها حملدودية التنسيق بني التشريعات الوطنية، وخاصة القانون اجلنـائي، وبـني أحكـام              
  .)٢٩(تياريالربوتوكول االخ

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء عدم             -٤
نظره وأهلية  املباشر  وضوح سيادة العهد على القوانني الوطنية املتضاربة أو املتعارضة وانطباقه           

رأة قلقاً مماثالً يتعلق    وأثارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل       . )٣٠(يف احملاكم الوطنية  
وحثت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق       . )٣١(باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

االقتصادية واالجتماعية والثقافية على دمج احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف            
القضاء على التمييـز    وطلبت اللجنة املعنية ب   . )٣٢(التشريع احمللي وجعلها مشمولة باختصاصه    

  .)٣٣(ضد املرأة ضمان سيادة االتفاقية وتطبيقها املباشر وإنفاذها داخل اإلطار القانوين الوطين
والحظ املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره             -٥

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن عدم وجود تشريع للعمل يكفل حقـوق مجيـع                
العمال مبن فيهم العمال األجانب يشكل مصدر قلق، وأدى بشكل خـاص إىل اسـتغالل               

وخلص املقرر اخلاص إىل أن األخذ بتشريع موحد        . ازلـاملنالعاملني يف   العمال غري املهرة و   
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ال لبس فيه يتمشى مع االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها الكويت ويكفله نظام منـصف               
  .)٣٤( مع حالة العمال األجانب بطريقة تكفل احترام حقوق اإلنسانللعدالة سيتيح التعامل

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
، مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان      ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين مل يكن للكويت، حىت       -٦

  .)٣٥(إلنسانمعتَمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق ا
أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل وجود جلنـة            و  -٧

 داخل اجلمعية الوطنية، إال أهنا أوصت بإنشاء مؤسسة وطنيـة  )٣٦(دائمة ُتعىن حبقوق اإلنسان 
 كما أوصت بأن تشمل والية هذه املؤسسة      . مستقلة حلقوق اإلنسان متشياً مع مبادئ باريس      

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تلتمس الكويت التعاون التقين مـع مفوضـية             
وينبغي متكني مؤسسة كهذه مـن تلقـي        . )٣٧(األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف هذا الشأن      

 بفعالية وفقـاً التفاقيـة      التصدي هلا الشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها و       
  .)٣٨(حقوق الطفل

ويف حني أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بـالتطور التقـدمي                -٨
أهنا أبدت القلق إزاء عدم الوضوح يف والية ومسؤوليات         للجهاز الوطين للنهوض باملرأة، إال      

وحثت اللجنة الكويت على ضمان أن يضم اجلهاز الوطين مزيداً من           . )٣٩(املؤسسات القائمة 
  .)٤٠(مستوى صنع القرار وتزويده مبا يكفي من وضوح الرؤية والسلطة واملواردالنساء على 

  تدابري السياسة العامة  -دال   
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوضع واعتماد وتنفيـذ خطـة    أوصت    -٩

عمل شاملة ومنسقة على املستوى الوطين لتعزيز املساواة بني اجلنـسني وضـمان تعمـيم               
  .)٤١( ويف مجيع اجملاالتياتبارات نوع اجلنس على كافة املستواعت
، وجلنـة  )٤٢(٢٠٠٨وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عـام           -١٠

 بأن تنفذ الكويت برناجماً شامالً للنشر والتثقيف والتدريب         )٤٣(١٩٩٨حقوق الطفل يف عام     
 واملشرعني واملوظفني القضائيني مبن فيهم املكلفون       على االتفاقيتني، وخاصة ملوظفي احلكومة    

  . بإنفاذ القانون والسلطة التشريعية، فضالً عن اجملتمع املدين واجلمهور بوجه عام
للربنامج العاملي  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت الكويت خطة العمل      ٢٠٠٥ويف عام     -١١

  .)٤٤(لوطينللتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بالتركيز على النظام املدرسي ا
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٤٥(هيئة املعاهدة 

رير ـر تق ـآخ
ــ دميه ـمت تقـ
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  والنظر فيه

العشرين  تقدمي التقارير اخلامس عشر إىل       تأخر  ال يوجد  ١٩٩٩مارس /آذار  ١٩٩٧ عنصريجلنة القضاء على التمييز ال
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٨منذ األعوام   

  . على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٦و
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

 واالجتماعية والثقافية 
عـام  حيل موعد تقدمي التقريـر الثـاين يف           ال يوجد  ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٢

٢٠٠٩.  
حل موعد تقدمي التقريـر الثـاين يف عـام            ال يوجد  ٢٠٠٠يوليه /متوز  ١٩٩٨  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  .٢٠٠٩قدم يف عام و، ٢٠٠٤
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     

  ضد املرأة
ـ        ال يوجد  ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٢ ذ ـتأخر تقدمي التقريرين الثالث والرابع من

  .٢٠٠٧ عام
تأخر تقدمي التقريرين الثاين والثالث منذ عامي   ال يوجد  ١٩٩٨مايو /أيار  ١٩٩٧  جلنة مناهضة التعذيب

  . على التوايل٢٠٠٥ و٢٠٠١
  .١٩٩٨تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام   ال يوجد  ١٩٩٨سبتمرب /أيلول  ١٩٩٦  جلنة حقوق الطفل

الربوتوكول االختيـاري للجنـة     
علـق بإشـراك    حقوق الطفل املت  

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

تقدم املعلومات يف إطار جلنة حقوق الطفـل          ال يوجد  ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٧
ذ ـه من ـتأخر تقدمي الذي   يف التقرير الثاين  

  .١٩٩٨عام 
الربوتوكول االختيـاري للجنـة     
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
ــتغالل  ــال واس ــاء األطف وبغ

  ل يف املواد اإلباحيةاـاألطف

تقدم املعلومات يف إطار جلنة حقوق الطفـل          ال يوجد  ٢٠٠٨فرباير /شباط  ٢٠٠٧
ه منذ  ـر تقدمي ـالذي تأخ يف التقرير الثاين    

  .١٩٩٨عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن            ملعين  املقرر اخلاص ا    التقارير املتعلقة بآخر البعثاتآخر الزيارات أو 
  .)٤٦()١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧-١٧ (تعصب

    زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ
ب يف  ـ، تكرر الطل  ٢٠٠٥(واألطفال  ار باألشخاص، ال سيما النساء      ـة باالجت ـة املعني ـررة اخلاص ـاملق  زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها 

  .)٤٧()٢٠٠٧عام 
ويسرها استعداد السلطات الكويتية للمشاركة يف جو من الصراحة الكاملة  أن زيارته متت  اخلاصأكد املقرر  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .)٤٨(يف حوار
    متابعة الزيارات

  .)٤٩(املشمولة باالستعراض، مت إرسال ثالث رسائل مل ترد الكويت على أي منها الفترة أثناء   والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء
  .)٥٠(واليات اإلجراءات اخلاصةاملكلفون بأرسلها  اليت ٢١  ني من االستبيانات ال استبيانردت الكويت على  الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
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  امية حلقوق اإلنسانالتعاون مع املفوضية الس  -٣  
 ٢٠٠٦قدمت الكويت مسامهات مالية إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف األعـوام               -١٢
  .)٥١(٢٠٠٩ و٢٠٠٧و

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

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن املبادئ العامة للمساواة            أشارت اللجن   -١٣

وعدم التمييز مكفولة يف الدستور وترد يف التشريع احمللي، إال أهنا تشعر بـالقلق إزاء عـدم                 
. )٥٢( من االتفاقيـة   ١وجود تعاريف حمددة للتمييز ضد املرأة يف القانون الوطين وفقاً للمادة            

لكويت على تصميم وتنفيذ وتدعيم تدابري شاملة للتوعية تزيـد مـن فهـم              وحثت اللجنة ا  
القوالب النمطية التقليدية املتعلقة بدور ومسؤوليات      بغية استئصال   املساواة بني الرجل واملرأة     

  .)٥٣(املرأة والرجل يف األسرة واجملتمع
ة عن القلق باستمرار    وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي        -١٤

التمييز ضد املرأة حبكم القانون وحبكم الواقع، وخاصة يف متتعهـا بـاحلقوق االقتـصادية               
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلـق           . )٥٤(واالجتماعية والثقافية 

نون اجلنسية وقانون   إزاء استمرار وجود متييز حبكم القانون ضد املرأة يف قوانني شىت مشلت قا            
كما أبـدت قلقهـا     . األحوال الشخصية، والقانون املدين وقانون العمل يف القطاع اخلاص        

اخلاص إذ يسمح قانون اجلنسية للمرأة الكويتية بنقل جنسيتها إىل أطفاهلا يف ظروف حمـددة               
 فقط وأن األحكام الواردة يف قانون األحوال الشخصية والقانون املـدين تنـشئ حقوقـاً              

ومسؤوليات خمتلفة للمرأة والرجل يف قضايا تتصل بالزواج والعالقات األسرية، مبا يف ذلـك        
  .)٥٥(احلد األدىن لسن زواج املرأة والرجل؛ والطالق؛ والوصاية على األطفال

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الكويت إىل إجراء اسـتعراض               -١٥
أحكـام  بقائمة؛ وتعديل أو إلغاء األحكام التمييزية لضمان التقيـد          شامل لكافة القوانني ال   

  .)٥٧( سنة١٨ ورفع احلد األدىن لسن زواج املرأة والرجل إىل )٥٦(االتفاقية
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن القلـق إزاء              -١٦

وأوصى . )٥٨(أن يصبحوا مواطنني كويتيني   بسبب حرماهنم من إمكانية     " البدون"التمييز ضد   
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         

للعثور على حل حاسم إنساين وعادل للمشكلة،       بضرورة إعطاء األولوية    بذلك من تعصب    
 وأوصـت اللجنـة     .)٥٩(ويف غضون ذلك ضمان حصول البدون على اخلدمات االجتماعية        

 )٦١( واللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان       )٦٠(املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
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الكويت بضمان متتع كل من يوجد على أرضها، مبن فيهم البدون، بـاحلقوق املكفولـة يف                
مبـنحهم  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتعجيل         . العهد

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الكويـت أن متـنح          . )٦٢(أمكنإن  اجلنسية الكويتية   
أن تكف عن ترحيل مقيمني فيها استناداً إىل تصنيفهم بأهنم     وجنسيتها على أساس غري متييزي      

  .)٦٣(ممن أخفقوا يف تنظيم وضعهم" بدون"من 
ل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات     ، رحبت جلنة خرباء منظمة العم     ٢٠٠٩ويف عام     -١٧

والتوصيات باستمرار جهود احلكومة لتنظيم وضع األشخاص عدميي اجلنسية، مشرية إىل أن            
األفراد الذين مت تنظيم وضعهم، إضافة إىل مقيمني ظلوا عدميي اجلنـسية، قـد يواجهـون                

  .)٦٤(صعوبات يف العمل والتدريب بسبب أصلهم القومي
نة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إذ إن األطفال املولودين يف الكويت            وأعربت اللج   -١٨

 أي  تـازون من أبوين عدميي اجلنسية أو ممن حتمل أمهاهتن فقـط اجلنـسية الكويتيـة ال حي               
  . )٦٦( جنسيةحتيازالكويت بأن تكفل لكل طفل احلق يف االلجنة وأوصت . )٦٥(جنسية
منظمة العمل الدولية إبداء القلق إزاء افتقـار        ، واصلت جلنة خرباء     ٢٠٠٩ويف عام     -١٩

احلكومة الواضح إىل االلتزام بضمان عدم إخضاع أي شـخص، مبـن يف ذلـك العمـال                 
وحثت احلكومة على اختاذ تدابري عمليـة ملنـع         . األجانب، للتمييز وعدم املساواة يف املعاملة     

القـومي فيمـا يتعلـق      التمييز ضد مجيع العمال على أساس العنصر أو اللون أو األصـل             
باالستخدام واملهنة، وتقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد وعن أي تعديالت على              

وإضـافة إىل   . )٦٧(قانون العقوبات هبدف إدراج أحكام صرحية تتعلق بـالتمييز العنـصري          
مييـز  التغيريات التشريعية، أوصى املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والت           

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب باختاذ تدابري منها إنشاء وكالة وطنية              
ظيف اليد العاملة األجنبية، وحتسني التعاون مع البلدان املصدِّرة لعمال اخلدمـة املرتليـة،              ولت

  .)٦٨(واعتماد لوائح وتدابري عملية تكفل سداد األجور بشكل منتظم
 األطفـال ذوي  حلاقت جلنة حقوق الطفل جبهود الكويت إل، رحب١٩٩٨ويف عام    -٢٠

اإلعاقة أو ممن يعانون من صعوبات يف التعلُّم، داخل الفصول النظامية، ويف الوقـت نفـسه                
  .)٦٩(توفري دورات دراسية تكميلية تراعي االحتياجات اخلاصة هلؤالء األطفال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن بالغ القلق إزاء العدد الكبري من اجلرائم اليت              أعربت  -٢١

ميكن فرض عقوبة اإلعدام عليها، مبا يشمل فئات شديدة الغموض من اجلرائم املتصلة باألمن              
وأوصـت اللجنـة الكويـت      . )٧٠(الداخلي واخلارجي فضالً عن جرائم تتصل باملخدرات      

دام ـ من العهد وعدم فرض عقوبة اإلع      ٦ الصارمة ألحكام املادة     بضرورة أن تكفل املراعاة   
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إال يف اجلرائم شديدة اخلطورة بعد إجراءات يتم فيها مراعاة كافة ضمانات احملاكمة العادلـة     
  .)٧١(الكويت إىل النظر يف إلغاء عقوبة اإلعداماللجنة ودعت .  من العهد١٤مبوجب املادة 

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو        ، بعث   ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   -٢٢
بإجراءات موجزة أو تعسفاً رسالة تتعلق باحتمال التنفيذ الوشيك حلكم اإلعدام على شخص             

وحث املقرر اخلاص على    . صدرت يف حقه عقوبة اإلعدام بعد إدانته بتهم االجتار باملخدرات         
  .)٧٢(مجلة أمور منها وقف أو ختفيف حكم اإلعدام

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء احلاالت الكثرية املبلـغ عنـها              -٢٣
، وأوصت الكويت بضرورة اعتماد     )٧٣( واختفوا بعد ذلك   ١٩٩١ألشخاص احتجزوا يف عام     

  .)٧٤(تدابري ملموسة لتوضيح كل حالة من حاالت االختفاء
ىل أن الكويت لديها على ما يبدو       ، أشارت جلنة مناهضة التعذيب إ     ١٩٩٨ويف عام     -٢٤

وأعربت عن القلق إذ ال توجـد جرميـة         . )٧٥(املؤسسات القانونية الالزمة ملكافحة التعذيب    
، وأوصت بأن تسن الكويت يف القانون اجلنائي جرمية حمددة          )٧٦(حمددة للتعذيب يف الكويت   

  .)٧٧(جمها يف القانونللتعذيب، أو تسن جرمية مستقلة للتعذيب يف حالة تطبيق االتفاقية بد
، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل بالغ يتعلق بـرجلني  ٢٠٠٦ويف عام     -٢٥

عمليـة  أثنـاء   وتويف يف احلجز رجل آخر يف اليوم نفسه         . اعُتقال واحُتجزا يف مكان جمهول    
  .)٧٨(الشرطة ذاهتا

ة التعذيب بالغـاً يتعلـق   ، أحال املقرر اخلاص املعين مبسأل     ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط   -٢٦
مبواطن أجنيب اعُتقل يف بيته من ِقبل وكالء جهاز أمن الدولة واقتيد إىل مقر أمـن الدولـة                  

ومت ترحيله إىل بلـد     . وظل يف احلجز ملدة أسبوع وتعرَّض للضرب املتكرر       . بوزارة الداخلية 
  .)٧٩(آخر دون أي إجراء قضائي

اص املعين مبسألة التعذيب رسـالة تتعلـق        ، بعث املقرر اخل   ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   -٢٧
وأرغمه العديد من رجـال الـشرطة       . بشخص اعُتقل بعد أن أوقفت الشرطة سيارته بعنف       

. املسلحني وامللثمني على ترك سيارته ووجهوا له الضربات وعصبوا عينيه وقيَّدوا يديه وقدميه          
عصوب العيـنني وُمقيَّـد     مث اصطحبوه إىل مبىن جهاز أمن الدولة حيث مت استجوابه وهو م           

جوب يف اليوم التايل، مت صب مياه مثلجة على جسده وُضـرب            حني استُ و. اليدين والقدمني 
وحني تورمت قدماه، أُرغم على العدو يف ممر طويل وهو ما زال معصوب             . على باطن قدميه  

دعي وحني ُعرض ذلك الشخص على امل. كما مت هتديده وإهانته. العينني مث ُضرب مرة أخرى 
ومع ذلك، ووفقاً للمقرر    .  من املعاملة اليت تلقاها وكشف عن آثار ما حدث له          شكاالعام،  

  .)٨٠( طيبصاخلاص، رفض املدعي العام تسجيل شكوى أو األمر بإجراء فح
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء نقص املعلومات               -٢٨

ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وعـن الـربامج            عن انتشار أشكال العنف     
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االعتراف بأن العنف ضد    : وطلبت اللجنة من الكويت   . )٨١(واخلدمات املتاحة لضحايا العنف   
النساء يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة؛ وضمان مالحقة كافة أشكال العنـف             

وراً وحصول الضحايا على وسائل فوريـة إلصـالح         ضد النساء والفتيات واملعاقبة عليها ف     
الضرر وتوفري احلماية؛ واختاذ التدابري لتوعية املوظفني العموميني، وال سيما مـوظفي إنفـاذ              
القانون وأعضاء السلطة القضائية ومقدمي الرعاية الصحية، وتدريبهم على التعامل مع هـذه             

دف اجلمهور بوجه عام جلعل هذا العنف       احلاالت بشكل مناسب؛ واختاذ تدابري للتوعية تسته      
  .)٨٢(غري مقبول اجتماعياً وأخالقياً

وحثت جلنة حقوق الطفل الكويت على سّن تشريع حمدد بإدخال تعديالت جديدة              -٢٩
على القانون اجلنائي يضمن أن تكون كافة األفعال واألنشطة املشار إليهـا يف الربوتوكـول           

تعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف         التفاقية حقوق الطفل امل   االختياري  
املواد اإلباحية مشمولة بالكامل يف قانوهنا اجلنائي وأن ينص هذا التشريع على محايـة األوالد   

وأوصت باختاذ كل التدابري املالئمـة، مبـا فيهـا التـدابري            . )٨٣(والبنات على قدم املساواة   
يف املدارس ويف األسرة واملؤسسات األخرى ويف اجملتمع بوجه التشريعية، حلظر العقوبة البدنية    

أن قانون اجليش الكوييت حيظر إشـراك       إىل   جلنة حقوق الطفل مع التقدير       شارتوأ. )٨٤(عام
، إال أهنا أعربت عن األسف لنقص التشريع يةاألشخاص دون سن الثامنة عشرة يف أعمال قتال   

ورحبت اللجنة . )٨٥(األطفال من التجنيد يف اخلارجبشأن قضية جتنيد األطفال من أجل محاية    
إال أهنـا أوصـت     . )٨٦( اليت يقودها أطفال   جن اهل اتباخلطوات املُتخذة إلهناء ممارسة سباق    

حتظر صراحة، دون أي استثناءات، اسـتخدام األطفـال يف          لكي   بتنقيح تشريعاهتا الكويت  
  .)٨٧( واألنشطة األخرى الضارةجن اهلاتسباق
ت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن القلـق إزاء            وأعرب  -٣٠

ـ  ألغراضارتفاع معدل االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال،         شمل العمـل يف    ت
وأوصت اللجنة الكويت بإدراج موضوع العاملني يف املنازل يف قـانون العمـل             . )٨٨(املنازل

كمـا  . للقضاء على املمارسات اليت ترقى إىل العمل القـسري        واختاذ كافة التدابري الالزمة     
  .)٨٩(أوصت اللجنة بعقاب أولئك الذين ينتهكون تشريعات العمل وتعويض الضحايا

، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن التشريع ال يتـضمن            ٢٠٠٩ويف عام     -٣١
جرميـة تـستجوب    ك العمل القـسري  السخرة أو   أي حكم حمدد يعاقب على عدم قانونية        

العقاب، ودعت احلكومة إىل اختاذ التدابري الالزمة، وذلك مثالً بإدخال حكم جديـد هبـذا               
 عـن استئـصال     ٢٠٠٧والحظت اللجنة، يف استقصائها العام لـسنة        . الشأن يف التشريع  

 السلطات الكويتية أجانـب غـري شـرعيني،         تعتربهم، أن ضحايا االجتار كثرياً ما       سخرةال
 ومحايتهم بشكل فعال   ، ضرورة منحهم إذناً بالبقاء يف البلد للدفاع عن حقوقهم         وأشارت إىل 

وأضافت أن محاية ضحايا االجتار     . من أعمال انتقامية إن أبدوا استعدادهم لإلدالء بشهادهتم       
  .)٩٠( القانون ومعاقبة املقترفني بفعاليةنفاذسهم أيضاً يف إتقد 
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  العقاب، وسيادة القانونمن إلفالت إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة ا  -٣  
بقاء الشخص احملتجـز    احتمال   عن القلق إزاء  أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٣٢

لدى الشرطة ملدة أربعة أيام قبل عرضه على حمقق وأشـارت إىل أن هـذه الفتـرة ميكـن                  
اضٍ ينبغي  وشددت على أن فترة احلجز لدى الشرطة قبل عرض احملتجز على ق           . )٩١(متديدها

ي شخص اعُتقل أو احُتجـز بتهمـة   أل ساعة، وأوصت الكويت بأن تكفل       ٤٨أال تتجاوز   
جنائية أن ُيعرض فوراً على قاضٍ أو على موظف آخر يأذن له القانون مبمارسـة الـسلطة                 

 مـن   ٩تنسق كافة اجلوانب األخرى لقانوهنا وممارساهتا مع متطلبات املـادة           أن  القضائية؛ و 
  .)٩٢(ألشخاص احملتجزين االتصال فوراً مبحامٍ وبأسرهمون من حق ايكالعهد؛ وأن 

والحظت جلنة حقوق الطفل أن القانون اجلنائي ينص على االختصاص القـضائي              -٣٣
على جرائم حتدث يف اخلارج طاملا متتد آثارها إىل الدولة أو إذا كان الشخص املدعي ارتكابه               

ملرتكب بأنه جرمية يف كل من الكويت والدولة الـيت           ويتم تعريف الفعل ا    اً كويتي اًهلا مواطن 
غري أن جلنة حقوق الطفل تـشعر بـالقلق إذ إن ممارسـة هـذا               .  هذا الفعل  ارُتكب فيها 

التجرمي املزدوج وال تغطي كافة     شرط  االختصاص القضائي خارج إقليم الدولة تتوقف على        
تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع      اجلرائم واحلاالت املشار إليها يف الربوتوكول االختياري ال       

وأوصت اللجنة الكويـت    . )٩٣(األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       
ىل كافة اجلرائم واحلاالت املشار     إباختاذ كافة التدابري الالزمة لكي ميتد اختصاصها القضائي         

غاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف   إليها يف الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وب       
، وأن تنقِّح تشريعاهتا لتقرير االختصاص القضائي خارج إقليمهـا علـى            )٩٤(املواد اإلباحية 

 ،اجلرائم املتعلقة بتجنيد وإشراك األطفال يف أعمال قتالية حني يرتكبها، أو ُترتكـب ضـد              
  .)٩٥(مواطن من الكويت أو له روابط أخرى معها

، استفسر املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني عن نتيجة          ٢٠٠٦ويف عام     -٣٤
قضية مرفوعة ضد حمامٍ وعضو يف منظمة تعمل يف الدفاع عن احلقوق املدنية والـسياسية يف                

 املقرر اخلاص نداًء عاجالً مبشاركة املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية           بشأهناأرسل  والكويت،  
  .)٩٦(قوق اإلنسانحبالة املدافعني عن ح

األشـخاص احملتجـزين    عدد  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء           -٣٥
احملاكم املنشأة بقانون األحكام العرفية يف حماكمات   ١٩٩١يف عام   أصدرهتا  بأحكام بالسجن   

يـدة  وأوصت بضرورة مراجعة هذه القضايا على يد هيئة مستقلة وحما         . مل تلب املعايري الدنيا   
  .)٩٧(وضرورة دفع التعويضات عند االقتضاء

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء حالة إدارة شؤون قـضاء األحـداث،                -٣٦
وأوصت الكويت بالنظر يف اختاذ خطوات إضافية إلصالح نظام قضاء األحداث مبا يتمشى             

فل إىل إيالء اهتمـام  ودعت جلنة حقوق الط. وروح االتفاقية واملعايري األخرى لألمم املتحدة     
مالذ أخري فقط وألقصر فترة زمنيـة       إجراء يتخذ ك  اعتبار احلرمان من احلرية هو      : خاص إىل 
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 علـى   ، عند االقتضاء  ،ممكنة؛ ومحاية كافة حقوق األطفال احملرومني من حريتهم؛ والتشجيع        
  .)٩٨(لقضايا املرفوعة من خالل النظام العقايب العاديتسوية ابدائل ل

  التنقلحرية   -٤  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق لعدم السماح للكثريين من البـدون               -٣٧

 ١٩٩٠/١٩٩١الذين أقاموا طويالً يف الكويت وغادروها أثناء احتالل بلد جمـاور هلـا يف               
، وأشارت إىل ضرورة االحترام الصارم للحق يف البقاء يف بلد الفرد            )٩٩(بالعودة إىل الكويت  

  .)١٠٠(ة إليهوالعود

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

 عـن   الرتدادأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إذ إن العاقبة القانونية ل             -٣٨
  .)١٠١( فقدان اجلنسية الكويتيةؤدي إىلتاإلسالم إىل ديانة أخرى قد 

أن يتمتع كل فرد حبقوقـه مبقتـضى   ضمان بوأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       -٣٩
 قانون  اتساق من العهد دون خوف من التعّرض للمضايقة، كما أوصت بضرورة            ١٩املادة  

لحقوق وأي تقييد ل  .  من العهد  ١٩الصحافة واملطبوعات وقانون العقوبات مع أحكام املادة        
  .)١٠٢( من تلك املادة٣ جيب أن يتمشى بصرامة مع الفقرة ١٩الواردة يف املادة 

 إىل أن   ٢٠٠٧وأشار تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للـسكان يف عـام               -٤٠
الكويت تسعى إىل تدعيم وتوسيع دور منظمات اجملتمع املدين لكي تصبح شريكاً فعـاالً يف               

 بعض هذه املنظمات بالفعل يف محاية البيئة، ومناصرة حقـوق           وقد شاركت . التنمية الوطنية 
 احملرومة، وتعزيز املشاركة األوسع يف العملية السياسية، ومكافحة الفساد والتـصدي            الفئات

  .)١٠٣(لقضايا العنف ضد املرأة
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل املرسوم التشريعي          ٢٠٠٩ي عام   ـوف  -٤١

 املتعلق باالجتماعات والتجمعات العامة والذي يضع نظاماً للحـصول          ١٩٧٩  لعام ٦٥رقم  
ويفرض عقوبة بالسجن تشمل العمـل      ) سباباألدون إبداء   قد يتم رفضه    (على إذن مسبق    

وشددت اللجنة على أمهية املراعاة الفعالة للضمانات القانونية        . وفقاً لقانون العقوبات  اجلربي  
التجمع وما ُيحِدثه تقييد    يف  ق  احلاليت حتترم   حترمي السخرة   لية بشأن   التفاقية منظمة العمل الدو   

  .)١٠٤(هذا احلق من أثر مباشر على تطبيق االتفاقية
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء عدم وجود أحزاب سياسية يف               -٤٢

  .)١٠٦(شاء هذه األحزاب، وأوصت باختاذ تدابري مالئمة تكفل حق الكويتيني يف إن)١٠٥(الكويت
، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من احلكومـة النظـر يف             ٢٠٠٩ويف عام     -٤٣

تنقيح مشروع قانون العمل بغرض إهناء احلظر الكامل على األنشطة الـسياسية ملنظمـات              
  .)١٠٧(العمال وأصحاب العمل
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إىل أن نسبة املقاعـد      ٢٠٠٩وأشار مصدر بشعبة األمم املتحدة اإلحصائية يف عام           -٤٤
 يف املائـة    ٣,١ إىل   ٢٠٠٦ يف املائة عام     ١,٥اليت شغلتها نساء يف الربملان الوطين زادت من         

  .)١٠٨(٢٠٠٩عام 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 ارتفاع معدل   ٢٠٠٧أبرز تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام             -٤٥

. يما بني الشباب وخرجيي اجلامعات بالنظر إىل االختالالت اهليكلية يف سوق العمل           البطالة ف 
ويفضل القطاع اخلاص اللجوء إىل تشغيل األجانب رغم احلوافز القوية املقدمة إىل الشركات             

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد         . )١٠٩(اخلاصة لتشغيل املواطنني وتدريبهم   
 للنساء رغم ما حققته الفتيات والنساء من        احةفرص العمل املت  عدم تنوع   لق إزاء   املرأة عن الق  

تـشريعات  ، إىل جانب وجـود      مستوى تعليم عالٍ؛ وإزاء القيود املفروضة على عمل املرأة        
، ٢٠٠٩ويف عـام    . )١١٠(هلا طابع احلماية يف جمال العمـل      لمرأة  لوسياسات واستحقاقات   

ل الدولية وجود قوانني معينة يبدو أهنا تستبعد إمكانية عمل          الحظت جلنة خرباء منظمة العم    
املرأة يف وظائف معينة يف اجليش والشرطة والسلك الدبلوماسي وشعبة إقامة العـدل وإدارة              

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الكويت على زيـادة            . )١١١(النيابة العامة 
مل ـالعجمال  للنساء والرجال يف    بالنسبة  الفرص  الفعلي يف    تكافؤالجهودها للتعجيل بتحقيق    

  .)١١٢(مبا يف ذلك من خالل استخدام تدابري خاصة مؤقتة
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الكويت على حتديد            -٤٦

ني مـن غـري     حد أدىن لألجر يف القطاع اخلاص ميكِّن العمال وأسرهم، وال سيما املـواطن            
الكويتيني، على التمتع مبستوى معيشي الئق، وتطبيق احلد األدىن لألجر يف القطاع العام دون              

  .)١١٣(متييز بني املواطنني الكويتيني وغري الكويتيني
 ترك طروش، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن القلق إزاء ٢٠٠٩ويف عام   -٤٧

والحظت اللجنـة   . )١١٤(ئهم إىل احملاكم إذا استدعى األمر     خدم املنازل لعملهم وإمكانية جلو    
أن احلكومة طلبت املساعدة إزاء صعوبة مّد أحكام مشروع قانون العمل إىل عمال اخلدمـة               
املرتلية إذ من الصعب على إدارة تفتيش العمل دخول األسر املعيشية اخلاصة للتحقـق مـن                

  .)١١٥( يف املنازل أفراداً يف األسرةتطبيق هذا القانون بالنظر إىل اعتبار العاملني
والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق القيود املتعلقة   -٤٨

طنني، والقيود القانونية اليت ُتقيِّـد      اوغري امل من  باحلق يف االنضمام إىل نقابات عمال للعمال        
 الكويت القيود املفروضة علـى احلـق يف         وأوصت بشدة بأن حترر   . )١١٦(احلق يف اإلضراب  

 مجيع العمال مبن فـيهم      ليشملاإلضراب وأن متد من نطاق احلق يف االنضمام إىل النقابات           
  .)١١٧(العمال املغتربون
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، ويف غياب أي معلومات من الكويت عـن التحـرش اجلنـسي             ٢٠٠٩ويف عام     -٤٩
 طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية مـن احلكومـة أن            والتمييز القائم على نوع اجلنس،    

سـواء يف بيئـة     (تشري إىل التدابري املُتخذة ملنع ومكافحة التحرش اجلنسي يف العمل واملهنة            
  . )١١٨() أو معاديةابتزازية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
لرعاية االجتماعية الواسعة املتاحة للمواطنني     ادت جلنة حقوق الطفل خبدمات ا     ـأش  -٥٠

وأشار تقرير صادر عن صـندوق األمـم       . )١١٩( من تكلفتها احلقيقية   بسيطإما جماناً أو جبزء     
 إىل أن الكويت قضت بالفعل على الفقر االقتصادي فيما بني          ٢٠٠٧املتحدة للسكان يف عام     

ا يتعلق جبوانب الضعف الشديد     ومع ذلك تظل هناك مشاكل مستمرة، وخاصة م       . الكويتيني
يف التنمية البشرية واالجتماعية، وعدم الكفاءة يف إجناز اخلدمات العامة، والبطالة والتباينات            

التقرير أن خفض اإلعانات احلكوميـة      الحظ  كما  . اهليكلية يف سوق العمل، وتدهور البيئة     
تمع اعتاد على دعـم     واحلاجة إىل تعزيز سياسات اخلصخصة يشكالن حتديات رئيسية يف جم         

  .)١٢٠(الرعاية االجتماعية ويتوقع استمرارها
ة عن القلق إذ    ـة والثقافي ـة واالجتماعي ـوأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادي      -٥١

، وأوصت بأن يتضمن التشريع )١٢١(ال ُيسمح باإلجهاض إال يف حالة تعّرض حياة األم للخطر
راء اإلجهاض القانوين بغية منع إجرائـه بطريقـة غـري    املتعلق باإلجهاض دوافع أخرى إلج    

وأبدت جلنة حقوق   . )١٢٢(قانونية، وأن تضع الكويت برناجماً شامالً للصحة اجلنسية واإلجنابية        
الطفل القلق إزاء عدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن احلالة الصحية للمراهقني بوجـه              

اقري واملواد املخدرة، واألمراض املنقولة باجلنس      عام، وخاصة فيما يتعلق بإساءة استخدام العق      
اإليدز، ومحل املراهقات، والعنف واالنتحار بـني الـشباب،         /وفريوس نقص املناعة البشرية   

  .)١٢٣(ونقص خدمات العالج وإعادة التأهيل

  احلق يف التعليم  -٨  
لقلق لعدم توفري   أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن ا          -٥٢

، وحثتها  )١٢٤( يف العهد  حمفوظالكويت التعليم اإللزامي اجملاين لألطفال غري الكويتيني كحق         
على اعتماد التدابري الالزمة لضمان حصول األطفال غري الكويتيني الذين يعيشون يف الكويت             

  .)١٢٥(ة يف هذا الصددوأوصت اللجنة الكويت بتقدمي بيانات مفصَّل. على التعليم اإللزامي اجملاين

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 أهنا ال تستطيع قبول بيان الوفد       ٢٠٠٠ذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          -٥٣

وأضافت أنه بالنظر إىل التنوع الواسع لألشـخاص        . الكوييت بعدم وجود أقليات يف الكويت     
لقضائية، فمن الواضح وجود أشـخاص  املوجودين على أراضي الكويت وخيضعون لواليتها ا 
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يف الواقع إىل أقليات عرقية ودينية ولغوية ينبغي ضمان ومحاية حقـوقهم            ينتمون  يف الكويت   
  .)١٢٦( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٧مبوجب املادة 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 الدولية إثارة جوانب القلق بشأن غيـاب تـدابري          واصلت جلنة خرباء منظمة العمل      -٥٤

يزية ضد املغتربني العاملني يف اخلدمة      يقانونية أو خطوات عملية متخذة للتصدي للمعاملة التم       
ألشكال متعـددة   حتديداً  ) املغتربني(وأشارت اللجنة إىل تعرض عمال اخلدمة املرتلية        . املرتلية

ردية، ونقص احلماية التشريعية، والفكرة النمطية املقولبة       من التمييز بالنظر إىل عالقة العمل الف      
ويتـأثر  . اجلنسني واحلط من قدر هذا النوع من العمـل        احملددة لكل جنس من     دوار  األعن  

  .)١٢٧(بذلك بوجه خاص النساء سواء من املواطنات أو العامالت املغتربات
 عن مغترب عائد ٢٠٠٩عام ونقل تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف     -٥٥

 يؤذون  -من جانب أبنائهم أو أقارهبم      سواء بأنفسهم أو     -أن الكثريين من أصحاب العمل      
  .)١٢٨( يف اخلدمة املرتليةمن يعمل لديهمجنسياً 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إذ ال يوجد يف الكويت تشريع حملي حمـدد                 -٥٦

م األطفال، وأن الكويت ليست حالياً طرفـاً يف أي          ميهم، مبن فيه  حييقرر وضع الالجئني و   
وأوصـت باسـتعراض    . معاهدة من املعاهدات األساسية املعنية بعدميي اجلنسية أو الالجئني        

 يف ذلك األطفال، وخاصة     نميهم، مب حتالتشريع احمللي ليشمل أحكاماً تقرر وضع الالجئني و       
  .)١٢٩( االجتماعية األخرىفرص احلصول على التعليم والصحة واخلدماتما يتعلق ب

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
أحاطت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علماً بنتائج احلرب            -٥٧

التمتع الكامل باحلقوق االقتـصادية     أحدثته من آثار على     وما   ١٩٩١مع بلد جماور يف عام      
  .)١٣٠(ية والثقافيةواالجتماع

 إىل أن   ٢٠٠٧وأشار تقرير صادر عن صندوق األمم املتحدة للـسكان يف عـام               -٥٨
وحدث هبـوط يف الوفيـات      . تحقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية تقريباً     مهيأة ل الكويت  

 ومعدات اإلملـام بـالقراءة    .  مهرة عاملون ويباشر كل الوالدات تقريباً      ُرضَّعالنفاسية وبني ال  
ويبلـغ املعـدل اإلمجـايل      .  سنة ٢٤ سنة و  ١٥والكتابة تشمل تقريباً كل الفئة العمرية بني        

 يف املائة للبنات، يف حـني تبلـغ         ٩٦ يف املائة لألوالد و    ٩٧للتسجيل يف املدارس االبتدائية     
ـ    . )١٣١( يف املائة على التوايل    ٩١ يف املائة و   ٨٧املعدالت يف املدارس الثانوية      سنوي وأكد التقريـر ال

 أن املساواة بني اجلنسني وقضايا العمل يشكالن جماالت أساسية          ٢٠٠٨ يف عام    للمنسق املقيم 
  .)١٣٢(٢٠١٥حتتاج فيها الكويت إىل دعم لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام 



A/HRC/WG.6/8/KWT/2 

15 GE.10-10762 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  .ال ينطبق  

  لقدرات واملساعدة التقنيةبناء ا  - خامساً 
برناجماً مشتركاً يف جمـال      ٢٠٠٨يف عام   ناقش تقرير سنوي مقدم من املنسق املقيم          -٥٩

نفذ مبشاركة مجاعات اجملتمع املدين الرئيسية لإلشراف على محلة واسعة          ياملوضوع اجلنساين   
م املتحدة القطري للمرة    ومتابعة هلذا الربنامج املشترك، أنشأ فريق األم      . للتوعية بقانون األسرة  

األوىل يف الكويت فريقاً مشتركاً بني الوكاالت ُيعىن باملواضيع اجلنسانية ويسعى إىل تقاسـم        
  .)١٣٣(املعلومات عن قضايا نوع اجلنس وإنشاء آليات دعم منسقة

 إىل أن وكاالت فريق األمـم       ٢٠٠٨وأشار التقرير السنوي للمنسق املقيم يف عام          -٦٠
 هو حلقة   ٢٠٠٨يف الكويت شاركت يف برنامج مشترك ثاٍن يف عام          العاملة  ري  املتحدة القط 

وجنحت حلقة العمـل يف تعريـف       . الشؤون اإلنسانية ركزت على تغطية    عمل للصحفيني   
تحقيقـات  ال عـداد الصحفيني بالنظام اإلنساين الدويل، ووفرت نقاطاً مرجعية واقتراحات بإ     

تحدة ودور وسائط اإلعالم يف األزمات اإلنـسانية،        صحفية وتنشيط النقاش بشأن األمم امل     ال
  .)١٣٤(وخاصة تلك اليت تشهدها املنطقة
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 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment  
 or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child  
 pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
 and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
 Disappearance 



A/HRC/WG.6/8/KWT/2 

GE.10-10762 16 

 3 “In acceding to the said Convention, the Government of the State of Kuwait takes the view that its 
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the laws of Islamic Shari’a and the local statutes in effect.”  

Upon ratification: 
Declarations: 
Article 7: 
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