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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية والعشرون
 5392كانون الثاين/يناير   91-03

وضعععية ا معععح المتحعععدة السعععامية تجميعععل للمعلومعععاه مفدتععع  مف  
)ب( معععععع  مر ععععععق  ععععععرار 51 لحقععععععوق اإلنسععععععان و قععععععا  للفقععععععرة

مععععع  مر عععععق  عععععرار  1 والفقعععععرة 1/5حقعععععوق اإلنسعععععان  مجلعععععس
 51/15المجلس 

 الكويت  

هذاا القرريذذر ع لذم لو اوواذذار الذذوااري   يرذااير هلدذذار اجااهذتار ااة،ذذرا ار ا ا ذذ     
األاذ  اجقدذتي ا  يرذااير اوويذل    الذوااري اذا التالذ  اجانلذ مبا   ذلك اجالحظذار االقاولرذار 

السذذاال  ورذذون اةنسذذان  ا   ذذ  ذلذذك اذذا اتذذا ا األاذذ  اجقدذذتي الرتلذذ  ذار ال ذذو   االقرريذذر 
   الكااوذ وصارتم   شكل او،ز يرلتاً باوذت األص ذل لاذتر الكو ذار  الالعذال  لوذل الن ذ

لذ   ا  يقمذ ا القرريذر  يذ   اا   ا ا،نذار نظذر  ا اصماحذار اذا ا اجر،اا يُر،ل الاوري إىل الوت
الساال  ورون اةنسان خبذال  اذا يذرر اننذا   القرذااير االتلانذار الاونلذ  األا  اجقدتي اوويل  

ال ذذاراي لذذا اجوويذذل   اهذذو يقتذذم هلكذذل اجتذذارع القو،لنلذذ  الاااذذ  الذذ  الق ذذتها  وذذ  حرذذون 
  اصذذذت ذُكذذذرر لوذذذل يفذذذو انناذذذا   حواشذذذا  ايذذذ  الذذذن  ارا،ذذذم 91/991اةنسذذذان   ارذذذرا  

اجاوواار الوااري   القررير  اااللت   إلتار القررير رااي  ا سقاراض االقطذواار الذ  حذتتت 
    يوك الومي

 

 A/HRC/WG.6/21/KWT/2 األا  اجقدتي

 

 Distr.: General الجمعية العامة

12 November 2014 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/21/KWT/2 

GE.14-21058 2 

 المعلوماه ا ساسية واإلطار -موال   
 (9)نطاق االلتزاماه الدولية -ملف 

 (5)سانالمعاهداه الدولية لحقوق اإلن  

 اوال   تنا  اجلول  السابر  
اة،ذذذذذذذذذذرا ار اجق ذذذذذذذذذذاي باذذذذذذذذذذت 

 مل يُ تَّن لولنا/مل يُرتل ا سقاراض

ا نم ام  الق تيا  ا
 ا الف   ا

ا يواصلذذذذذذذذ  التاللذذذذذذذذ  لورمذذذذذذذذا  لوذذذذذذذذل  لذذذذذذذذم 
 (9191 شكال الق للز الان ري )

الانت التايل ا ذاص بذاورون ا صق ذاري  
 (9119اا ،ق الل  االثرافل  )

الانذذذذت الذذذذذتايل ا ذذذذذاص بذذذذذاورون اجتنلذذذذذ  
 (9119االسلاسل  )

ايواصل  الرما  لول  لم  شكال الق للز 
 (9111يت اجر ي )

ايواصلذذذذذذ  اناهمذذذذذذ  القاذذذذذذاي  ا ذذذذذذ   اذذذذذذا 
يذذذذراع اجاااوذذذذ   ا الاروبذذذذ  الراسذذذذل   ا 

 (9119الالإنسانل   ا اجنلن  )
 (9119ايواصل  حرون الطول )

اصلذذذذذذذ  حرذذذذذذذون لربايوكذذذذذذذول ا القلذذذذذذذااي  يوا
الطول بشأن اشماك األعوال   اجنازلار 

 (5331)اجسود  
الربايوكول ا القلااي  يواصل  حرون الطوذل 
بشذذذأن بلذذذم األعوذذذال ااسذذذق الل األعوذذذال   

 (5331) الت ا  ا  اجوار اةباحل 

ايواصلذذذذذذ  حرذذذذذذذون األشذذذذذذذ اص 
 (5390) ذاي اةلاص 

الربايوكذذذذذذذذذذول ا القلذذذذذذذذذذااي  يواصلذذذذذذذذذذ  
 ااي اناهم  الق

الربايوكذذول ا القلذذااي الثذذاين اجودذذا 
بالانذذذذذذذت الذذذذذذذتايل ا ذذذذذذذاص بذذذذذذذاورون 

 اجتنل  االسلاسل 
 ا يواصلذذ  التاللذذ  و ايذذ  حرذذون  لذذم

 الا ال اجنا،ريا ا فرار  سره 
ا يواصلذذذذذذذذذ  التاللذذذذذذذذذ  و ايذذذذذذذذذ   لذذذذذذذذذم 

 األش اص اا ا القوا  الرسري

 القدوظار ا/ ا
 اةلالنار

  لوذذذذذذذل  لذذذذذذذم ا يواصلذذذذذذذ  التاللذذذذذذذ  لورمذذذذذذذا
 شكال الق للز الان ري )إلالن   إعذاا 

 (9191  55اجاري 
الانذذذت الذذذتايل ا ذذذاص بذذذاورون ا صق ذذذاري  
اا ،ق اللذذذذذ  االثرافلذذذذذ  )إلالنذذذذذار يوسذذذذذ ي  

  1ا 0الو ذذذذذاري   5اذذذذذا اجذذذذذاري  5لوورذذذذذري 
  1)ر( اذذذذذا اجذذذذذاري 9احتوذذذذذ  لوذذذذذل الورذذذذذري 

9119) 
الانذذذذت الذذذذذتايل ا ذذذذذاص بذذذذذاورون اجتنلذذذذذ  

 9السلاسذذل  )إلالنذذار يوسذذ ي  لوورذذري ا 
  احتوذ  50ا 0الو ذاري   5اا اجاري 
 (9119)ع(  52لول اجاري 

ايواصل  الرما  لوذل  لذم  شذكال الق للذز 
اذذذا  5يذذذت اجذذذر ي )حتوظذذذار لوذذذل الورذذذري 

ايواصلذذذذذذ  حرذذذذذذذون األشذذذذذذذ اص 
)حتوظذذار لوذذل  ذاي اةلاصذذ 

 91) ( اذذذذذذا اجذذذذذذاري 9الورذذذذذذري 
  50اذذذذذذذا اجذذذذذذذاري  5االورذذذذذذذري 

 5اإلالنذذار يوسذذ ي  لوورذذري 
االورري ) ( اا  95اا اجاري 
االورذذذذذذذري ) ( اذذذذذذذا  91اجذذذذذذذاري 
 (5390  52اجاري 
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 اوال   تنا  اجلول  السابر  
اة،ذذذذذذذذذذرا ار اجق ذذذذذذذذذذاي باذذذذذذذذذذت 

 مل يُ تَّن لولنا/مل يُرتل ا سقاراض

 99)ا( اذذذذذذذا اجذذذذذذذاري 9االورذذذذذذذري  1اجذذذذذذذاري 
 (9111  51اا اجاري  9االورري 

وظذذذذذار لوذذذذذل ايواصلذذذذذ  اناهمذذذذذ  القاذذذذذاي  )حت
 (9119  03اا اجاري  9االورري  53اجاري 

ايواصلذذذذذذذذ  حرذذذذذذذذون الطوذذذذذذذذل )حتوذذذذذذذذ  لذذذذذذذذام  
 1  اإلالنذذذذذار   إعذذذذذاا اجذذذذذاري  9113

 (9119  59ا
الربايوكول ا القلااي  يواصل  حرون الطوذل 
بشذذذذذذأن بلذذذذذذم األعوذذذذذذال ااسذذذذذذق الل األعوذذذذذذال 

)حتوذذذذ  لوذذذذل  الت ذذذذا  ا  اجذذذذوار اةباحلذذذذ   
 (5331  0ري اا اجا 2الورري 

وى ذكذذذذذذذذذذذرا ار الشذإ،
االقدرلا ااة،را ار 

 (0)،و الاا

ا يواصلذذذ  التاللذذذ  لورمذذذا  لوذذذل  لذذذم   
 91 شكال الق للز الان ري  اجاري 

الربايوكذول ا القلذااي لوانذت الذتايل 
ا ذذذذذذذذذذذذذذاص بذذذذذذذذذذذذذذاورون ا صق ذذذذذذذذذذذذذذاري  

 اا ،ق الل  االثرافل 
الانذذذذذذذذت الذذذذذذذذتايل ا ذذذذذذذذاص بذذذذذذذذاورون 

 19اجتنل  االسلاسل   اجاري 
اجودذذا األال الربايوكذذول ا القلذذااي 

تايل ا ذذذذذذذاص بذذذذذذذاورون بالانذذذذذذذت الذذذذذذذ
 اجتنل  االسلاسل 

الربايوكذذذذذذذذذذول ا القلذذذذذذذذذذااي  يواصلذذذذذذذذذذ  
الرمذذا  لوذذل  لذذم  شذذكال الق للذذز 

 يت اجر ي 
ايواصلذذذذذذ  اناهمذذذذذذ  القاذذذذذذاي   اجذذذذذذوار 

 55ا 59ا 53
الربايوكذول ا القلذااي  يواصلذ  حرذون 
 الطول اجقاوا بإ،را  يرتمي التال ار
ا يواصلذذ  التاللذذ  و ايذذ  حرذذون  لذذم 

 الا ال اجنا،ريا ا فرار  سره 
الربايوكذذذذذذذذذذول ا القلذذذذذذذذذذااي  يواصلذذذذذذذذذذ  

 حرون األش اص ذاي اةلاص 
 ايذذذذذذذذذ   لذذذذذذذذذم التاللذذذذذذذذذ  ويواصلذذذذذذذذذ   ا

 ياألش اص اا ا القوا  الرسر 
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 (1)صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة  

 اوال   تنا  اجلول  السابر  
اة،را ار اجق اي بات 

 نا مل يُ تَّن لول ا سقاراض

ا نم ام  الق تيا  ا
 ا الف   ا

ايواصلذذذ  انذذذم ،راذذذ  اةبذذذاري اجل اللذذذ  
 ااجااصت  لولنا

 (2)برايوكول بال او
       ع/ 95اجؤاالذذذذ  ايواصلذذذذار ،نلذذذذ  

الربايوكذذذذذذذذذذذذذذو ن ا  9111  سذذذذذذذذذذذذذذط  
 (9)اةيافلان األال االثاين

ا يواصلذذذذذذار األساسذذذذذذل  جنظ ذذذذذذ  الا ذذذذذذل 
 (1)933  التالل   باسقثنا  ا يواصل  اص

كافدذذذذذ  الق للذذذذذز اللونسذذذذذكو جايواصلذذذذذ  
     ال القاول 

نظذذذذام اااذذذذذا األساسذذذذذا لو دك ذذذذذ   
 اجلنا ل  التالل 

ا يواصلذذذذذذذذذار اجقاورذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذالال،د  
 (1)التاا اجلنسل 

ايواصلذذذذذار انظ ذذذذذ  الا ذذذذذل التاللذذذذذ  
 (1)911ا 991ا 933اص  

يواصلذار الربايوكول اةيا  الثالث  
 (93)9111لاام ،نل  

األال الربايوكذذول ا القلذذذااي  ا ذذت لذذتي هلدذذار اااهذذتار بذذأن ي ذذتىن الكويذذت لوذذل  -9
اجودذذا الثذذاين الربايوكذذول ا القلذذااي   ا (99)اجودذذا بالانذذت الذذتايل ا ذذاص بذذاورون اجتنلذذ  االسلاسذذل 

  الربايوكذذذول ا القلذذذااي  يواصلذذذ  اناهمذذذ  ا (95)بالانذذذت الذذذتايل ا ذذذاص بذذذاورون اجتنلذذذ  االسلاسذذذل 
ا يواصلذ    ا (91)ا يواصل  التالل  و اي  حرذون  لذم الا ذال اجنذا،ريا ا فذرار  سذره   ا (90)القااي 

الربايوكذذول ا القلذذااي لوانذذت الذذتايل   ا (92)التاللذذ  و ايذذ   لذذم األشذذ اص اذذا ا القوذذا  الرسذذري
ي  يواصلذذذذ  حرذذذذون الربايوكذذذذول ا القلذذذاا   ا (99)ا ذذذاص بذذذذاورون ا صق ذذذذاري  اا ،ق اللذذذ  االثرافلذذذذ 

 الوانذ  اجانلذ  بالرمذا  لوذل الق للذز يذت اجذر ي  ا حظذت (91)الطول اجقاوا بإ،را  يرتمي التال ار
  اشذااقنا لوذل إلذاري النظذر (91)افض الكويت صتول إحتى يو لار ا سقاراض التااي الشاال

  (91)ل الق للز يت اجر يالربايوكول ا القلااي  يواصل  الرما  لول  لم  شكا  انم اانا إىل 
نظام اااا األساسا لو دك ذ  الكويت إىل الق تيا لول  جلن  اناهم  القااي ارلت  -5

  (53)اجلنا ل  التالل 
 اوويذذذل  األاذذذ  اجقدذذذتي السذذذاال  لشذذذؤان الال،دذذذ ا ا ذذذت لذذذتي هلدذذذار اااهذذذتار ا -0

  9191برايوكوهلذذا لاذذام ا   ا ا ذذ  بويذذم الال،دذذ  9129لذذام ايواصلذذ  الكويذذت بذذأن ينمذذ  إىل 
بشذذذذأن  9199لذذذذام ايواصلذذذذ    ا بشذذذذأن ايذذذذم األشذذذذ اص لذذذذتاا اجلنسذذذذل  9121لذذذذام ايواصلذذذذ  ا

  (59)الوض حا ر اناتام اجلنسل 
ا ا ت لتي هلدار اااهتار بأن ي تىن الكويت لول ايواصل  انظ   الا ذل التاللذ   -1

  (55)ابشأن الا ل الال ا لوا ال اجنزلل   ا ينم  إللن 911اص  
ا ا ذذت جلنذذ  اناهمذذ  القاذذاي  بذذأن ي ذذتا الكويذذت اةلالنذذ  اجشذذاا إللن ذذا   إعذذاا  -2

  (50)اا ا يواصل  55ا 59اجاري  
بذأن ي ذتىن الكويذت لوذل القاذتيالر لوذل  جلن  الرما  لول الق للز الان ريا ا ت  -9

  (52)91الن   إعاا اجاري   ارلت التوت إىل إ تاا إل(51)اا ا يواصل  1اا اجاري  9الورري 
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 9الكويذت لوذل سذد  إلال ذا القوسذ ي لوورذري  الوان  اجانل  حبرون اةنساناحثت  -1
  فمذاًل لذا   الانذت الذتايل ا ذاص بذاورون اجتنلذ  االسلاسذل لقااايذ  اذم  0ااجذاري  5اا اجذاري 

  (59))ع(52احتوظنا لول اجاري  50إلال ا القوس ي لو اري 
اذذذا ،تيذذذت  ن حتوذذذ  التالذذذ     الوانذذذ  اجانلذذذ  بالرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز يذذذت اجذذذر يذكذذذرر ا  -1

خيذذال  ارا ذذت ا يواصلذذ   او ذذلً  بسذذد  القدوظذذار  99)ا( اذذا اجذذاري 9الطذذر  لوذذل الورذذري 
  (51)99)ا( اا اجاري 9االورري  1اا اجاري  5لول الورري 

الاذام لوذل ا يواصلذ  لقااايذ   الكويذت لوذل سذد  حتوظنذا  جلنذ  حرذون الطوذلاحثت  -1
  (51)اانا  فماًل لا سد  إلالناهتا القوس ي 

الكويذذت إىل سذذد   الوانذذ  اجانلذذ  بذذاورون ا صق ذذاري  اا ،ق اللذذ  االثرافلذذ ارلذذت  -93
  (51)اجقاااي  ام الانتحتوظاهتا اإلالناهتا 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
لذذذذا صورنذذذذا إزا  لذذذذتم ايذذذذول  سذذذذترل  الانذذذذت لوذذذذل  رذذذذون اةنسذذذذانالوانذذذذ  اجانلذذذذ  حب لربذذذذت  -99

اجقناصمذذذذ  ااذذذذ   مبذذذذا فلنذذذذا  حكذذذذام الشذذذذريا  ااجسذذذذا ل  ذذذذ  اجسذذذذقنتي إىل  حكذذذذام القشذذذذرياار الوعنلذذذذ  
  (03)الشريا 
 بالق ذذذار اشذذذرا  صذذذانون ياذذذتىل الرذذذانون جلنذذذ  الرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز الان ذذذريا ا ذذذت  -95
تا  اجتنلذ   وظذر الق للذز   الوفذا     اةرااي الاااذ  لوذل   شأن ا  9111لسن   92 اص 

  (09) ساس اجلن  ااأل ل االو   االتيا
  (05)الكويت لول الق ار اشرا  صانون الطول جلن  حرون الطولاحثت  -90

 اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيح 
اااهذذتار لذذا الروذذا إزا  لذذتم إنشذذا  اؤسسذذ  اعنلذذ  ورذذون اةنسذذان   لربذذت لذذتي هلدذذار -91
بإنشذذا  اؤسسذذ  اعنلذذ  اسذذقرو   الوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي  ا ا ذذت (00)اآلن إىل

  (01)ورون اةنسان افراً جتارع بااي   ل الً بالقانت الاي صطاق   تنا  ا سقاراض التااي الشاال
  (02)5331تي هلدذذار اااهذذتار بإنشذذا  الوانذذ  الاولذذا ورذذون اةنسذذان   لذذام ااحىتذذت لذذ -92

الوانذ  اجانلذ  بالرمذا  لوذل الق للذز يذت ا  جلن  الرمذا  لوذل الق للذز الان ذريابشكل الاص  احىتت 
ار هلدذالذ  يرذتىم إىل اجكوىو  بإلتار القرااير التاايذ   جلن  الرر لول يرااير حرون اةنسانبإنشا   اجر ي

  (09)اااهتار حرون اةنسان
القاباذذ  بإنشذذا  جلنذذ  شذذؤان اجذذر ي    اجذذر يالوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل الق للذذز يذذت ااحتذذت  -99

زا  لتم ا،ور سوط     و  األا   لكننا فوت صور  إااألسري اجلن  شؤان اجر ي جملو  الوزاا  
  (01)اركزي  يرور اآللل  الوعنل  اجانل  بق ك  اجر ي
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الكويذذت لوذذل إنشذذا   وذذ   لوذذل لوطوولذذ  لقنسذذلا ،نذذور  جلنذذ  حرذذون الطوذذلاحثذذت  -91
  (01)شااو  الا   باألعوالسلاس    اشاات لول ايم (01)إل ال حرون الطول

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
 (13)التعاون مل هيئاه المعاهداه -ملف 

 حالة اإلبالغ -5 

 هلد  اجااهتي
حظذذذذذار ا قاالذذذذذ  الذذذذذوااري   اجال

 ا سقاراض السابا
 الر يرريذر صذتم انذا 
 ا سقاراض السابا

 االحظذذذذذذذذار  الذذذذذذذذر
 حال  اةبالغ القاال 

جلنذذ  الرمذذا  لوذذل الق للذذز 
 الان ري

حيذذذذذذل اولذذذذذذذت يرذذذذذذتمي القرذذذذذذذااير  5395شتاط/فرباير  5393 9111 ذاا/اااس 
التاايذ  اذذا اوذاري االاشذذريا 

 االاشذذذذذريا   لذذذذذام إىل الرابذذذذذم
5399 

الوانذذذذذذذ  اجانلذذذذذذذذ  بذذذذذذذذاورون 
ا صق ذذذذذذذاري  اا ،ق اللذذذذذذذ  

 االثرافل 

 يشذذذذذذذذذذذذذذريا الثذذذذذذذذذذذذذذاين/ 5393 5331 ياا/اايو 
 5390نوف رب 

حيذذذذذذذل اولذذذذذذذذت يرذذذذذذذذتمي القرريذذذذذذذذر 
 5391الثالث   لام 

الوانذذذذذذذذذذ  اجانلذذذذذذذذذذ  حبرذذذذذذذذذذون 
 اةنسان

 يشذذذذذذذذذذذذذذريا الثذذذذذذذذذذذذذذاين/ 5331 5333متوز/يولل  
 5399نوف رب 

حيذذذذذذذل اولذذذذذذذذت يرذذذذذذذذتمي القرريذذذذذذذذر 
    يشذذذذذذذذريا الثذذذذذذذذاين/ث   الثالذذذذذذذذ

 5391نوف رب 
الوانذذذذذذذذ  اجانلذذذذذذذذ  بالرمذذذذذذذذا  

   لول الق للز يت اجر ي
 يشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذريا األال/ 5393 5331كانون الثاين/يناير 

 5399 كقوبر 
حيذذذذذذذل اولذذذذذذذذت يرذذذذذذذذتمي القرريذذذذذذذذر 

 5392ا اا    لام 
 حيذذذذذذذل اولذذذذذذذذت يرذذذذذذذذتمي القرريذذذذذذذذر 5399 ياا/اايو  5393 9111 ياا/اايو  جلن  اناهم  القااي 

 5392الثالث   لام 
)ايواصلذذ   9111 يوول/سذذتق رب  جلن  حرون الطول

حرذذذون الطوذذذذل(  شذذذذتاط/فرباير 
لربايوكول ا القلذااي ا) 5331

 يواصلذذذ  حرذذذون الطوذذذل بشذذذأن 
اشذذذماك األعوذذذال   اجنازلذذذار 

الربايوكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول ا   اجسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذود 
ا القلذذذذذذذذااي  يواصلذذذذذذذذ  حرذذذذذذذذون 
الطوذذذذذذل بشذذذذذذذأن بلذذذذذذم األعوذذذذذذذال 

الت ذذذذذا   ااسذذذذذق الل األعوذذذذذال  
 (ا  اجوار اةباحل 

 يشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذريا األال/ 5393
 5390 كقوبر 

حيذذذذذذذل اولذذذذذذذذت يرذذذذذذذذتمي القرريذذذذذذذذر 
اجلاام لوقرااير اا الثالث إىل 

 5391السارس   لام 

حبرذذذذذذذذذذون الوانذذذذذذذذذذ  اجانلذذذذذذذذذذ  
 األش اص ذاي اةلاص  

حيذذذذذذذذل اولذذذذذذذذت يرذذذذذذذذتمي القرريذذذذذذذذر  - - -
 5392األايل   لام 
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 لمحددة المقدمة م  هيئاه المعاهداهالردود فلى طلباه المتابعة ا -1 
 اجالحظار ا قاال   

 هلد  اجااهتي
اولت يرتمي 

 صُتات    اجويو  اجالحظار ا قاال 
جلنذذ  الرمذذا  لوذذل الق للذذز 

 الان ري
ياريذذذ  ا عذذذاا باألشذذذ اص  الق للذذذز    5390

الوفذذذذذذذذذذذذذا     اةرااي الاااذذذذذذذذذذذذذ   حالذذذذذذذذذذذذذ  
  (19)الاااو  اجنزلل 

_ 

اجانلذذذذذذذذذذ  حبرذذذذذذذذذذون الوانذذذذذذذذذذ  
 اةنسان

الق للز يت الاذااو  اجنذزلل  اجنذا،ريا   5395
المذذذذذ انار يذذذذذت ا حقاذذذذذاز القاسذذذذذوا  

  (15)الرلور لول حري  القات 

  (11)5390ا (10)5395
عُوتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ااوواذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار 

  (12)إيافل 
الوانذذذذذذذذ  اجانلذذذذذذذذ  بالرمذذذذذذذذا  

 لول الق للز يت اجر ي
 اولاي الان  يت اجر ي ااشااك  اجر ي   5390

  (19)السلاسل  االااا 
- 

القدرلذذذذذذذا   حذذذذذذذا ر القاذذذذذذذاي     للذذذذذذذ  5395 جلن  اناهم  القااي 
لروبذذذذ  اةلذذذذذتام  الذذذذتلوار اجو،نذذذذذ  إىل 

 لذذذذذذذذذذذم اجكووذذذذذذذذذذذ  بو يذذذذذذذذذذذار   إعذذذذذذذذذذذاا 
  (11)اة،را ار ا ا  

  (11) ُاسل ياك 

 (11)التعاون مل اإلجراءاه الخاصة -باء 
 اوال  الراهن  سابر اوال   تنا  اجلول  ال 

 نا    رلوي را   
  (9119الان ري  ) [رر ال  ،ر الزيااا]
   [الزيااار اجوافا لولنا اا حلث اجتت ]
 حري  القات  ا عاا باألش اص [الزيااار ال  عُو  إ،راؤها]

 الرن
  سقاراض مثانل  بال ار  اارىر اوكوا  لول تالت  بال ار  ُاسوت  تنا  الومي صلت ا الررار لول اسا ل ا رلا ار االنتا ار الاا،و 

  [يرااير اباثار اجقابا ]

 مفّوضية ا مح المتحدة السامية لحقوق اإلنسانالتعاون مل  -جيح 
   ووىيذذذذل  األاذذذذ  اجقدذذذذتي السذذذذاال  ورذذذذون اةنسذذذذانصذذذذتىات الكويذذذذت اسذذذذا   االلذذذذ  ج -91

  ذذنتان األاذذ   ا يمذذاً ل(21)5391ا (20)5390ا (25)5395ا (29)5399ا (23)5393األلذذوام 
  اجقدتي لوقربلار لمدايا القااي 
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 تنفيذ االلتزاماه الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان -ثالثا   
 المساواة وفدم التمييز -ملف 

بروذذا  ن المذذ انار  الوانذذ  اجانلذذ  بذذاورون ا صق ذذاري  اا ،ق اللذذ  االثرافلذذ  حظذذت  -91
 شاال ا ا ت بالق ار صانوناأل ل االو   االتيا  لول الارن ا باتم الق للز ارق ري التسقواي  

  (22)  لولناايااص االق للز احيظره لم  س  جكافد  الق للز يارى  
إرااج بروذا  ن لذتم  الوان  اجانل  باورون ا صق ذاري  اا ،ق اللذ  االثرافلذ ا حظت  -53

اذا التسذقوا حيذرم اجذر ي اذا  51اجذاري     س  لذتم الق للذزي ا الق للز لول  ساس "اجلن " 
 الوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل الق للذذز يذذت  اشذذاات (29)او ايذذ  الرانونلذذ  اذذا الق للذذز اجلنسذذاين

  (21)الكويت لول الق ار صانون شاال بشأن اجساااي ب  اجلنس  اجر ي
ا إزا  اسذذقدكام ال ذذوا الن طلذذ  لذذتاا لذذا الروذذ الوانذذ  اجانلذذ  حبرذذون اةنسذذانا لربذذت  -59

بالق ذذار  الوانذ  اجانلذ  بالرمذا  لوذذل الق للذز يذت اجذر ي  ا ا ذذت (21)اجذر ي   األسذري ا  اجملق ذم
 (21)الكويذتالط  ل ل اعنل  شااو  لقدرلا اجساااي ب  اجلنس  افرذاً لاللقزااذار الذ  صذتاقنا 

  (93)الشاال تنا  ا سقاراض التااي 
يذأتىر حرذون اجذر ي باألحكذام الق للزيذ     الروا إزا  الوان  اجانل  حبرون اةنسانااا اس -55

المو  ب و  الا ذ  لوذل  الوان  اجانل  بالرما  لول الق للز يت اجر ي  اسوىطت (99)القشرياار
 األحكذذام الق للزيذذ    صذذانون األحذذوال الش  ذذل  اصذذانون اجلذذزا  اصذذانون ينظذذل  السذذاون االرذذانون

الوانذ  اجانلذ    احثذت (95)اجتين اصانون اجلنسل  اصانون القاول  اصذانون الا ذل   الرطذا  األهوذا
الكويت لوذل ياذتيل األحكذام الذ  ينطذوي لوذل متللذز ،نسذا  ا  بالرما  لول الق للز يت اجر ي

 ثرافلذذذذ الوانذذذذ  اجانلذذذذ  بذذذذاورون ا صق ذذذذاري  اا ،ق اللذذذذ  اال  ارلذذذذت (90)،نسذذذذاين   يشذذذذريااهتا
  (91)الكويت إىل الق تي لالاسااي اجلنسانل    يطتلا الرانون

اةلذذذراع لذذذا صورنذذذا ألن صذذذانون  الوانذذذ  اجانلذذذ  بالرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز يذذذت اجذذذر ياكذذذرار  -50
اجلنسل    خيول الكويقل  نرل ،نسلقنا إىل  عواهلا إ ى إذا كانت اطور   ا كان االت األعوال اقوىف 

نرل ،نسلقنا إىل زا،نا األ،نيب  احثت الكويت لول ارا،اذ  صذانون ل   ا  خيوهلا  ا لتمي اجلنس
  (92)اجلنسل  لم ان اجساااي ب  النسا  االر،ال   او ول لول اجلنسذل  اي ل هذا ااووذال لولنذا

  جلنذ  حرذون الطوذل  ا جلن  الرمذا  لوذل الق للذز الان ذري  ا الوان  اجانل  حبرون اةنسانا لربت 
  (99)لا الشوا ل االقو لار نوسنااوويل  األا  اجقدتي الساال  لشؤان الال،د  ا 

لذا صوذا الذاص إزا  ،ذواز ياذتر  الوان  اجانلذ  بالرمذا  لوذل الق للذز يذت اجذر يا لربت  -51
الزا،ار  اانم زااج اجسو   ب   اجسو   اشرط اوافرذ  ايل األاذر لل ذو زااج اجسذو   السذنىل   

يركذذذ   ا اجذذذر ي   الطذذذالن احرذذذون اجذذذ ان لو ذذذر ي السذذذنىل  الذذذ  يقاذذذ  لولنذذذا  ن يقراسذذذ ايرللذذذت حذذذ
  الوان  اجانل  حبرون اةنسذان  ا جلن  حرون الطول  ا تاار (91)زا،نا اجقوىف ام  صربا   الاكوا

  (91)شوا ل اشاهب  الوان  اجانل  باورون ا صق اري  اا ،ق الل  االثرافل ا 
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الروذذذا لاذذذتم اجسذذذاااي   يوزيذذذم اجسذذذؤاللار الوالتيذذذ   اب ذذذو   جلنذذذ  حرذذذون الطوذذذل اسذذذااا -52
الا ذ  ألن حمذذان  األعوذذال مُتذنو يورا لذذاً لذذوع   حالذذ  اصذو  عذذالن بذذ  ا،ذل اسذذو  اااذذر ي  ذذ  

 ن حتذذقو  حبمذذان   عواهلذذا الذذاكوا فرذذ   -  حالذذ  الطذذالن  -اسذذو    األن األم السذذنىل  اكننذذا 
ا ا ااسذذ  الاشذذري ااةنذذان حذذي يقذذزا،ا    حذذ    يسذذ و صذذانون األسذذري الشذذلاا حذذي يتو ذذوا سذذ

لوم با حقوال بتناهتا بات بوو نا سذا السذابا  ابأبنا نذا باذت بوذو ن  سذا الثانلذ   األن اجذر ي الذ  
لذذا  الوانذ  اجانلذ  بالرمذا  لوذل الق للذز يذت اجذر ي  ا لربذت (91)يقذزاج  ذتراً يورذت حمذان   عواهلذا

الروذذذذا ألن الرذذذذانون اجذذذذتين اصذذذذانون األحذذذذوال الش  ذذذذل    يذذذذزا ن خيذذذذو ن األع ااألصربذذذذا  الذذذذاكوا 
اآلالذذذذذريا الو ذذذذذاي  لوذذذذذل الطوذذذذذل الرا ذذذذذر    حذذذذذ  حتقذذذذذاج األم إىل صذذذذذراا  ك ذذذذذ  لقد ذذذذذل لوذذذذذل 

  (13)الو اي 
لق للذذز لذذا الروذذا إزا  ا الوانذذ  اجانلذذ  حبرذذون اةنسذذانا  جلنذذ  اناهمذذ  القاذذاي ا لربذذت  -59

  احثذذت جلنذذ  اناهمذذ  القاذذاي  (19)اجلنسذذل ( اسذذو  ااذذااوقن يذذت التذذتان )األشذذ اص لذذتاا 
لذا  جلنذ  حرذون الطوذل  ا لربذت (15)التذتان اذا الق للذز الكويت لول سذا يشذريم  ذتر و ايذ 

صوا الاص إزا  اسقدكام الق للز يت األعوال التتان  احراان ،ز  كت  انن  اذا حرذوصن    
  ا لربذت (10)رهت  ا  او ول لول الرلايذ  ال ذدل  اا ذتاار ا ،ق اللذ  االقاوذل يسالل ا 

  (11)لا شوا ل اشاهب  اوويل  األا  اجقدتي الساال  لشؤان الال،د 
بقاتيل القشرياار الكويقلذ  لققمذ ا ياريوذاً  جلن  الرما  لول الق للز الان ريا ا ت  -51

  امبرا،ا  صانون اجلزا  جنم نشر األفكاا اجسقنتي إىل القوذون (12)ل لوق للز الان ري ممقثاًل لاليواص
  (19)الان ري  ا الكراهل  الان ري   احبظر اجنظ ار الان ري 

 حق الفرد  ي الحياة والحرية وممن  الشخصي -باء 
اايوذذا  لذذتر األشذذ اص الكذذوم لوذذلن  الروذذا إزا   الوانذذ  اجانلذذ  حبرذذون اةنسذذانسذذااا  -51
  ا لربذذذت جلنذذذ  اناهمذذذ  القاذذذاي  لذذذا الروذذذا إزا  الاتيذذذت الكتذذذ  اذذذا اجلذذذرا   الذذذ  (11)ةلذذذتامبا

الذذ   صذذانون اة،ذذرا ار االاك ذذار اجلزا لذذ اذذا  11اةلذذتام  اإزا   حكذذام اجذذاري يااصَذذ  لولنذذا ب
  (11)يقلو اسق تام الروي اجورع  ام القازيا الكوم لولن  باةلتام

لذذذا االقوذذذا   شذذذ اص  يذذذواير القرذذذاايرلذذذا الروذذذا إزا   اناهمذذذ  القاذذذاي جلنذذذ  ا لربذذذت  -51
  اهذذا اسذذأل   تااهتذذا انظ ذذ   ذذ  حكوالذذ   تنذذا  ا سذذقاراض 9119احُقاذذزاا لرذذ  حذذرع لذذام 
الكويذت لوذل إلذاري  الوانذ  اجانلذ  حبرذون اةنسذان  احثذت (11)5393التااي الشذاال   لذام 

حكااذذذذاً بالسذذذذاا   ذذذذتاهتا الذذذذاك  الاسذذذذكري    النظذذذذر   صمذذذذايا األشذذذذ اص الذذذذايا يرمذذذذون  
  (13)9119 لام
األحكذام الرانونلذ  اواللذ    ياذرى  القاذاي   ن بروذا  جلن  اناهم  القاذاي ا حظت  -03

ا ذذت بذذإرااج ،راذذ  القاذذاي   ك ذذا يارىفنذذا ا  يمذذ ا يوصلذذم لروبذذار اال  ذذ  لوذذل اريكتلذذ   ا 
  (19)ا يواصل     الرانون اجلزا ا الوا
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لا الروا إزا  ا رلا ار بقاذرىض السذانا  لذتى  الوان  اجانل  حبرون اةنسانا لربت  -09
جلنذذذذ    اعوتذذذذت (15)الشذذذذرع  ا  اراكذذذذز ا حقاذذذذاز إىل القاذذذذاي  ااجاااوذذذذ  الالإنسذذذذانل   ا اجنلنذذذذ 

 ي  ااوواار لا القطواار الرما ل    صمذل  افذاي   ذت  ذزاي اجل ذوين اجطذ اناهم  القااي 
 تنذا  احقاذاز  لذتى الشذرع   الذا القذتاب   5399الاي ياذرىض لوقاذاي    كذانون الثاين/ينذاير 

  (10)اجق اي لقاويض  صربا  
الروذذذذا إزا  فذذذذرا  ا حقاذذذذاز    لذذذذم  نذذذذوا  ارافذذذذا  جلنذذذذ  اناهمذذذذ  القاذذذذاي اسذذذذااا  -05

 حقاذاز  اشذااقنا   ارلت الكويت إىل إنشذا  نظذام اعذر لر ذت  لذم  اذاكا ا(11)ا حقااز
لذذذا  ايذذذا    اعوتذذذت  يمذذذاً ااوواذذذار (12)لوذذذل السذذذ ال لاللذذذار التاللذذذ  بر ذذذت هذذذا  األاذذذاكا

   ا ا ذذت بالسذذ ال لوشذذ اص اجذذوَرل  فلنذذا لواذذراض النوسذذلاألشذذ اص اجذذوَرل  ا ذذدار 
  (19)،ربياً بالو ول إىل  للار يرتمي الشكااى

 للذذذ  اسذذذقرو  لقرذذذتمي الشذذذكااى يسذذذقرتل  لاذذذتم ا،ذذذور جلنذذذ  اناهمذذذ  القاذذذاي ا سذذذوت  -00
الوانذذذ  اجانلذذذ  ا  جلنذذذ  اناهمذذذ  القاذذذاي   ا ا ذذذت (11)الشذذذكااى اجقاورذذذ  بالقاذذذاي  احترذذذا فلنذذذا

بأن يم ا الكويت إ،را  حترلرار فواي  انزين     لم ا رلا ار بالقااي    حبرون اةنسان
جلنذ  اناهمذ    اعوتذت (11)مذدايا  ايم ا انق ا  ال(11)ابأن يرايا اريكيب ،را   القااي 

ااوواار لا لذتر الشذكااى اجرتاذ  يذت اذوفو  حكذوال  بذتلوى القاذاي  اسذو   القااي 
  (13)اجاااو   الا نقا ج التلااى لول اجسقوي  اجلزا ا االقأرييب

لا الروا إزا  إاكانلذ  احقاذاز األشذ اص لذتى  الوان  اجانل  حبرون اةنسانا لربت  -01
يواذذذاً   59   اباذذذ   يذذذام صتذذذل لريذذذن  لوذذذل يذذذاب  القدرلذذذا  اذذذم إاكانلذذذ  الق تيذذذت حذذذي الشذذذرع

ا ا ذذت بذذأن يمذذ ا الكويذذت  ن يُاذذرض  ي شذذ   يُورذذل الرذذتض لولذذ   ا حُيقاذذز  اذذام صذذاض  
  ذكذذرر 5395  ا  لذذام (19)سذذال  ا ن يذذق كا اذذا ا ي ذذال فذذوااً مبدذذام  ابأسذذري  11الذذالل 

صذذذانون اة،ذذذرا ار االاك ذذذار اذذذ  اشذذذرا  صذذذانون لقاذذذتيل الكويذذذت   ذذذا لريذذذت لوذذذل  وذذذ  األ
سذال  بذتً  اذا  اباذ   يذام  ا يمذاً  51اذا  ،ذل يرولذل اذتي ا حقاذاز لذتى الشذرع  إىل  اجلزا ل 

  (15)اذذذا  ،ذذذل يرولذذذل اذذذتي ا حقاذذذاز السذذذابا لو داك ذذذ  اذذذا تالتذذذ   سذذذابلم إىل  سذذذتو  ااحذذذت
ااوواذذذار لذذذا إنوذذذاذ اشذذذرا  الرذذذانون  نسذذذانالوانذذذ  اجانلذذذ  حبرذذذون اة  عوتذذذت 5390لذذذام  ا 

  (10)اجاكوا  لال 
بروا إىل ممااسذ  ايذم القاذزار  الوان  اجانل  بالرما  لول الق للز يت اجر يا شاار  -02

حتذذذت إشذذذرا  ذكذذذوا   ا حقاذذذاز السذذذابا لو داك ذذذ  اا لقرذذذال اجؤصذذذت  احثذذذت لوذذذل ايذذذم 
  (11)حقاازالنسا  حتت إشرا  حااسار    لم  ااكا ا 

الكويذت لوذل الق ذار يشذريم  ذتر  الوان  اجانل  بالرما  لول الق للز يت اجر ياحثت  -09
جيذرىم الانذذ  اجنذزيل ااجلنسذذا  مبذا   ذلذذك ا  ق ذاع الزا،ذذا  احثقنذا لوذذل ياذتيل صذذانون اجلذذزا  

شذر " للن  لول يوصلم لروبذار  شذت  ذراا  لوذل الر،ذال الذايا يريكتذون اذا يسذ ل "،ذرا   ال
  (12)الروبار اقسااي  لكل اا الر،ال االنسا    ،را   الرقل بتافم الزنا
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بروا ا رلا ار الاتيذتي اجقاورذ  بذالان  يذت النسذا   جلن  اناهم  القااي ا حظت  -01
الكويذت لوذل اسذالتي  الوان  اجانل  بالرمذا  لوذل الق للذز يذت اجذر ي  احثت (19)االان  اجنزيل

نسذذذا  لوذذذل اةبذذذالغ لذذذا الانذذذ  اجنذذذزيل ااجلنسذذذا  االقدرلذذذا   حذذذوارن الانذذذ  المذذذدايا اذذذا ال
اجنذذزيل ااجلنسذذا  ايذذ ان ا ذذول المذذدايا إىل سذذتل انق ذذا  اناسذذت   ايذذوف  اجال،ذذ  لومذذدايا 
ران يرللذذذتار يذذذريت  بالسذذذا  ا اوالذذذ  الزاا،لذذذ   ايلسذذذ  عذذذالن النسذذذا  يذذذدايا الانذذذ  اجنذذذزيل 

  (11)اجلنسا  ا
ت جلن  حرون الطول لا صوا شتيت إزا  تال الرانون بذزااج األعوذال اباسذق راا ا لرب -01

  ا لربت لا الروا  يمذاً ألن صذانون اجلذزا  يقذلو  ذاع  فقذاي (11)يزايج الوقلار ال   ار صسراً 
 ن يووذت اذذا الارذذاع إن يزا،نذذا شذذرللاً  شذذرط  ن يوافذذا ايل  ارهذذا لوذذل الذذزااج  األن ا لقذذتا  

  (11)رب ،را  يت اا يس ل "الس ا "  ا "الشر "اجلنسا ياق
اسااا جلن  حرون الطول الروا ألن الاروب  التتنل    يزال اشرال    التلذت ا   عذر  -01

الرلايذذذ  التتيوذذذ   احثذذذت الكويذذذت لوذذذل حظذذذر     لذذذم األعذذذر حبسذذذ  ا لقذذذزام الذذذاي صتىاقذذذ    
  (933)ا سقاراض التااي الشاال

رون الطول بإنشا   لل  يرتمي شكااى يقلو لوعوال اةبالغ لا سو  ا ا ت جلن  ح -13
  (939)اجاااو  االان  اجنزيل ااةياا 

الوانذ  لروبار السذ ري   السذاا  رلذت  يورضافل ا يقاوا باألحكام الرانونل  ال   -19
  (935) ريالكويت إىل إل ا  لروب  الس اجانل  باورون ا صق اري  اا ،ق الل  االثرافل 

ا لربذذذذت جلنذذذذ  حرذذذذون الطوذذذذل لذذذذا الروذذذذا لواذذذذو  لذذذذتر اذذذذا األعوذذذذال لذذذذتاا اجلنسذذذذل   -15
ااألعوال الال،د  إىل بلم السوم   الشاا    فل  ايا  الطري  احثذت الكويذت لوذل متكذ  
 سذذر هذذؤ   األعوذذال اذذا او ذذول لوذذل ا ذذتا رالذذل كذذرمي ااولوولذذ  ران اصذذو   عوذذال الشذذواا  

  (930)باألش اص اا سق الل ا صق اري ااجلنسايدايا لالعاا 
إىل إاكانلذذ  اصذذو  الال،دذذ   اوويذذل  األاذذ  اجقدذذتي السذذاال  لشذذؤان الال،دذذ ا شذذاار  -10

ااوق سذذذا الواذذذو    الكويذذذت يذذذدايا لالعذذذاا  ا القنريذذذ   انقلاذذذ  الويذذذم ا ،ق ذذذالا الذذذاي 
قلسذذذ  إراذذذا،ن  لوذذذل ال ذذذالت يالشذذذ  اوق سذذذو الواذذذو  االال،دذذذون الذذذتم ا،ذذذور بذذذرااج الا ذذذ  ل

الوذذا   يذذذدت الال،دذذار بشذذذكل الذذاص ااريذذذار لالعذذاا باألشذذذ اص أل ذذراض ا سذذذق الل 
  (931)اجلنسا
 الوانذذ  اجانلذذ  بذذاورون ا صق ذذاري  اا ،ق اللذذ  االثرافلذذ ااحىتذذت جلنذذ  حرذذون الطوذذل ا  -11

ص اهتريذذذذذذ  شذذذذذذأن اكافدذذذذذذ  ا عذذذذذذاا باألشذذذذذذ ا   5390لسذذذذذذن   19انون اصذذذذذذ  الرذذذذذذ بالق ذذذذذذار
بذذذأن يقمذذذ ا الرذذذانون  الوانذذذ  اجانلذذذ  بالرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز يذذذت اجذذذر ي  ا ا ذذذت (932)اجنذذذا،ريا

اجاكوا  نواً ياريواً لالعذاا باألشذ اص ايذ انار لوقدرلذا   هذا  األفاذال اارايذاي اريكتلنذا 
  (939)اااذذاصتقن   ابذذأن يذذن  لوذذل إنشذذا   للذذ  اركزيذذ  لودذذت اذذا ا عذذاا باألشذذ اص ااكافدقذذ 



A/HRC/WG.6/21/KWT/2 

GE.14-21058 12 

الكويذذذت لوذذذل يذذ ان ح ذذذول المذذذدايا لوذذل ا ذذذتاار الطتلذذذ   جلنذذذ  اناهمذذذ  القاذذاي احثذذت 
اوويذذل  األاذذذ    اصذذتىات (931)اا ،ق اللذذ  االذذتاار إلذذاري القأهلذذل ااةاشذذذار االذذتل  الرذذانوين

  (931)يو لار اشاهب  اجقدتي الساال  لشؤان الال،د 

 وسيادة القانون ،ه م  العقاب، بما  ي ذلك مسألة اإل الإ امة العدل -يحج 
بأن يمذ ا الكويذت اسذقرالل الرمذا  اذا الذالل  الوان  اجانل  حبرون اةنسان ا ت  -12

إ ذذالل ل ولذذ  يالذذ  الرمذذاي ايذذرصلقن  ايرلذذل ن   اإل ذذا  يتالذذ  اجملوذذ  األلوذذل لورمذذا  اجتاشذذري 
  (931)لوزااي الاتل

صذانون اة،ذرا ار لىت بأحكام االىنذ  اذا ا حظت جلن  اناهم  القااي  بروا يا  القر -19
اصذانون ينظذل  السذاون متذنو القاذزيا يذ انار صانونلذ   ا ا ذت بذأن يمذ ا  االاك ذار اجلزا لذ 

  (993)الكويت متقم  لم القازيا بالم انار الرانونل  األساسل  انا بت  ا حقااز
بذذأن يُذذاكا الكويذذت الذذا اجذذر ي  الوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر يا ا ذذت  -11

  ا ا ت  يماً بقلسذ  صذتاي (999)حبروصنا ايازز ا وهلا إىل الاتال  لول اجسقوي  الوعر االوا
  (995)النسا  يدايا الق للز لول يرتمي الشكااى لا عريا يزايتها باجاون  الرانونل 

لل  اجلنا لذذذ   ذذذتراً بسذذذتم ا لربذذذت جلنذذذ  حرذذذون الطوذذذل لذذذا الروذذذا إزا  برذذذا  سذذذا اجسذذذؤا  -11
سذذذن   اإزا  سذذذو   91سذذذن  إىل  92سذذذنوار  اإزا  نظذذذر الكويذذذت   الوذذذض سذذذا اوذذذتن اذذذا 

حريذذذ  األعوذذذال  ا  سذذذل ا الوقلذذذار  إذا اُ ةذذذا  ن "ا طذذذواي ا ،ق اللذذذ " يقذذذوافر فذذذلن  ا/ ا   ذذذ  
ن   الشذاا  لريذ    اإزا  إاكانل  القتاا األعوال الايا يا وذو (990)لري  جا يس ل "ا يفرا "

  ا ا ذذت الكويذذت بإنشذذا  (991)"لاليفذذرا " افرذذاً لرذذانون األحذذتان  اذذا يوسذذو اجملذذال جرايذذاهت 
  (992)نظام لواتال  اة الحل  االقأهلول  لوحتان اق اش  متاااً ام اجااي  ذار ال و 

 الحق  ي الخصوصية والزواج والحياة ا سرية -لدا 
سذن   91سان لا الروا ألن الكويت مل يرفم السا التنلا لوزااج ) لربت جلن  حرون اةن -11

 ن ا ذذول الطذرف  سذذا التوذذوغ  سذذن  لووقلذار(  األن صذذانون األحذذوال الش  ذل  ياقذذرب 91لووقلذان ا
الوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل الق للذذز يذذت    ا ا ذذت(999)اكو  ذذا سذذولَ ا الارذذل حيرذذا  هولذذ  الذذزااج

  احثذذت (991)سذذن  لكذذل اذذا الر،ذذال االنسذذا  91السذذا الذذتنلا لوذذزااج إىل بذذأن يرفذذم الكويذذت  اجذذر ي
الكويذذذت لوذذذل الرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز بذذذ  اجلنسذذذ    حتتيذذذت السذذذا  الوانذذ  اجانلذذذ  حبرذذذون اةنسذذذان

  (991)التنلا لوزااج
احثذذذذت جلنذذذذ  حرذذذذون الطوذذذذل الكويذذذذت لوذذذذل يذذذذوف   ايذذذذ  ااسذذذذالتي الا ذذذذق  جل لذذذذم  -23

ا بلدذ   سذري   الوذل يوتلذ  احقلا،ذار األعوذال الذراا  اذا الرلايذ  الوالتيذ  األعوال الذراا  اذ
ا  ها اذا ا حقلا،ذار  الوذل يرلذل  ،ذوري اؤسسذار ا ،ق الل  مبا فلنا احقلا،اهت  النوسل  

  (991)الرلاي  التتيو 
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لذذذ  لذذذا الروذذذا إزا  عذذذرمي الاالصذذذار اجلنسذذذل  ا الوانذذذ  اجانلذذذ  حبرذذذون اةنسذذذانا لربذذذت  -29
"القشذذت  اذذا اجلذن  نوسذذ   ا سذذقدتان يو ذل  ،نذذا ا حتذت اسذذ ل  يرل نذا بالمايذذا بذال ون

لذذواار يرذااير لذا  ل ذذال لنذ  يُريكذذ  يذت اجثولذار ااجثولذذ  اازرا،ذا اجلذذل ا   بذاجلن  اآلالذر"
  (953)اجلنسا اا ايري اهلوي  اجلنسانل 

معيعععاه والتجمعععل السعععلمي حريعععة العععدي  مو المعتقعععد وحريعععة التعبيعععر وتكعععوي  الج -هاء 
  ي المشاركة  ي الحياة العامة والحياة السياسية والحق

ذلذذك مبذا   الذتيا  لوذذل  سذاس الق للذز الروذا إزا   الوانذ  اجانلذ  حبرذذون اةنسذانسذااا  -25
إاكانلذذ  الو ذذول لوذذل لذذتم  هولذذ   ذذ  اجسذذو   لوقاذذنى   افذذرض صلذذور لوذذل بنذذا  راا الاتذذاري ا 

  (959)إللنا
ا لربذذذت جلنذذذ  حرذذذون الطوذذذل لذذذا الروذذذا لاذذذتم السذذذ ال لوطوتذذذ  اذذذا األصولذذذار التينلذذذ   -20

اجوقدرذذ  باجذذتااس ا ا ذذ   مبذذا فلنذذا اذذتااس الشذذلا   بقورىذذا رااس   ريذذنن    اواللذذت رااس 
اةسالم السرى 
(955)  

يشذذذريم ياذذذم  بذذذاوا    لوذذذل الق ذذذارالكويذذذت  الوانذذذ  اجانلذذذ  حبرذذذون اةنسذذذاناحثذذذت  -21
  (950) سقنكا  الم  ي لا ا تا  الاسكري  ايمم بتياًل هلاا

الروذذذا إزا  اايوذذذا  لذذذتر الرمذذذايا اجارايذذذ  لوذذذل  الوانذذذ  اجانلذذذ  حبرذذذون اةنسذذذاناسذذذااا  -22
  (951)الاك  مبو،  صوان  القاتي   احثت الكويت لول ينرلو يشريااهتا اجقاور  بالقاتي 

صذذذانون لذذذا الروذذذا إزا  الرلذذذور اجورعذذذ  الذذذ  يوريذذذنا  ن اةنسذذذانالوانذذذ  اجانلذذذ  حبرذذذو ا لربذذذت  -29
االقشذذذرياار ذار ال ذذذو  لوذذذل حريذذذ  القاتذذذ   مبذذذا   ذلذذذك حظذذذر النرذذذت اجشذذذرا  اجطتولذذذار االنشذذذر 

لو وفو  اوكذوال  االش  ذلار الاااذ  األالذرى  اإزا  ا رلذا ار بإلرذا  الرذتض لوذل األشذ اص 
االقات  اا الالل اسذا ل اةلذالم ااةنمنذت ااحقاذازه  ا ذاك قن   الايا اااسون حريقن    الر ي

لكوالذذذ  حذذذريَ  صذذذانون اجطتولذذذار االنشذذر ايذذرحلون  لوذذذل يفذذو ياسذذذوا  ا ا ذذذت بذذأن يذذذنرو الكويذذت 
  (952)الر ي االقات  لول يفو كاال  ا اي  ياتري  اةلالم  اإزال   و  اجلرم لا القشن 

ازااي اةلذذذذالم سذذذذوط  فذذذذرض نون اجطتولذذذذار االنشذذذذر خيذذذذوىل صذذذذاا حظذذذذت اللونسذذذذكو  ن  -21
الرصاب  لوذل اسذا ل اةلذالم الذ  يُاقذرب   ذا "دذتش اآلراع الاااذ "  احظذر نشذر اجذوار اةلالالذ  

ال  يامى الاار اةهلل   ا الرسل  ا اةسالم  ا األا 
(959)  

باذذتم يرللذذت ممااسذذ   االثرافلذذ  الوانذذ  اجانلذذ  بذذاورون ا صق ذذاري  اا ،ق اللذذ ا ا ذذت  -21
اوذا   حريذ  الوكذر االو،ذتان االذتيا  احريذ  الذذر ي االقاتذ  ران اذربا اذا الذالل الرصابذ   ابذذأن 

  (951)يكون سوط  إ تاا صرااار الرصاب  بلت الاك 
  ا ا ذت (951)ا شاار اللونسكو إىل ا فقراا إىل  للار القنظل  الاايت لرطذا  اةلذالم -21

  (951)للار اا هاا الرتللبويم  
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لذذذا الروذذذا إزا  افذذذض اوكواذذذ  لوذذذل يفذذذو  ذذذ   الوانذذذ  اجانلذذذ  حبرذذذون اةنسذذذانا لربذذذت  -93
  (903)انطرا انو يراالل  لوقظاهرار السو ل   اجلو نا إىل الروي اجورع    يوريرنا

يذذنظ  ا،ذذور  الروذذا إزا  ا فقرذذاا إىل إعذذاا صذذانوين الوانذذ  اجانلذذ  حبرذذون اةنسذذاناسذذااا  -99
ذذذا الكويذذذت األحذذذزاع السلاسذذذل  اذذذا اجشذذذااك    اولذذذاي  األحذذذزاع السلاسذذذل   ا ا ذذذت بذذذأن متكى

  (909)السلاسل 
الكويذت لوذل يازيذز اشذااك  اجذر ي   اولذاي الاااذ   الوان  اجانل  حبرون اةنساناحثت  -95

الكويذذت لوذذل يشذذالم  يالوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر   احثذذت (905)االسلاسذذل 
  ازيذذاري اراصايذذلاكذذلالر نلابذذ   اياللذذننلوذذل   الربجذذان ا  اجنا ذذ  الوزاايذذ   ا النسذذا  متثلذذل 
  (900)التبووااسل  لتاثارا ا اس التبووااسا  مبا   ذلك السوك   نا متثلو

 فادلة ومؤاتية التمتل بشروط فملالحق  ي العمل و ي  -واو 
اجلنذذذ  حرذذذون الطوذذذل بالق ذذذار  لذذذ  بالرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز يذذذت اجذذذر يالوانذذذ  اجاناحتذذذت  -90
الذاي حيظذر ف ذل اجذوفو  لوذل    شأن الا ل   الرطا  األهوذا 5393لسن   9رانون اص  ال

  (901)سن  92 س  لتيتي اننا اجلن   احيظر يش لل األعوال ران سا 
بروذذذذا  ن صذذذذانون    االثرافلذذذذ الوانذذذذ  اجانلذذذذ  بذذذذاورون ا صق ذذذذاري  اا ،ق اللذذذذا حظذذذذت  -91

  ا لربذت (902)  يام  باوا   يشكلل نرابار الا ذال سذوى لو ذواعن  5393الا ل لسن  
  (909)لا الروا  يماً ألن الرانون   حي ا اوا   اةيراع

 23بروذا  ن  صذل اذا  الوانذ  اجانلذ  بذاورون ا صق ذاري  اا ،ق اللذ  االثرافلذ ا حظت  -92
   03  ا ن الواذذوي   األ،ذذوا بذذ  اجلنسذذ  يربذذو لوذذل (901) ذذ  اذذا النسذذا  يشذذ وا افذذا    اجا
اجقاورذذذ  بقورذذذا الر،ذذذال  5393اسذذذاااها الروذذذا  يمذذذاً ألن  حكذذذام صذذذانون الا ذذذل لسذذذن    (901)اجا ذذذ 

االنسا   ،راً اقسااياً لا الا ل نوس    يويبى اقطوتار الانذت
   ا ا ذت مبوا اذ  األحكذام اذم(901)

  (913)اا الانت اجقاور  باوا    ،ر اقساا  لا ل ل ذي صل   اقسااي  1اجاري 

 و ي التمتل بمستوى معيشي الئق الحق  ي الضمان االجتمافي -زاي 
لذذذا الروذذذا إزا  لذذذتم  الوانذذذ  اجانلذذذ  بذذذاورون ا صق ذذذاري  اا ،ق اللذذ  االثرافلذذذ  لربذذت  -99

  بذذرااج المذذ ان ا ،ق ذذالا  احثقنذذا لوذذل متكذذ   ذذ  إراذذاج الكويذذت الرلايذذا  ذذ  الكذذويقل  
اجذذذذواعن  اذذذذا ا سذذذذقواري اذذذذا بذذذذرااج المذذذذ ان ا ،ق ذذذذالا الرا  ذذذذ  لوذذذذل ا شذذذذماكار لقرالذذذذت 

  (919)الشل وال  اإلانار التطال 
الروذا إزا  يذررىي  ايذا   الوان  اجانل  باورون ا صق اري  اا ،ق الل  االثرافلذ اسااا  -91

  (915)و  اجنا،رياسكا الااا
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 الحق  ي الصحة -حاء 
لذذذا صورنذذذا إزا  اج ااسذذذ  الذذذ   الوانذذذ  اجانلذذذ  بالرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز يذذذت اجذذذر ي لربذذذت  -91

  (910)يقطو  اا اجر ي الق اس اوافر  ايل  ارها لقق كا اا يورىا الاالج الطيب
 ى إذا كانذت حلذاي األم اسااا جلن  حرون الطول الروا إزا  لذتم السذ ال باة،نذاض إ -91

الوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا    احثذذت (911)  الطذذر  ا ا ذذت مبرا،اذذ  القشذذرياار اجقاورذذ  باة،نذذاض
الكويذذت لوذذل الق ذذار ااذذاي  عتلذذ  عاذذل ا  ق ذذاع اسذذوال الذذاام اذذا  لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي

  (912)األستاع اجمللزي لإل،ناض
لوذذل الق ذذار صذذانون شذذاال حي ذذا  الق للذذز يذذت اجذذر يالوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل احثذذت  -13

  (919)النسا   مبا فلنا ذاار اةلاص   اا القارل  الرسري ااة،ناض الرسري
لذذذا الروذذذا ألن صذذذانون  الوانذذذ  اجانلذذذ  بذذذاورون ا صق ذذذاري  اا ،ق اللذذذ  االثرافلذذذ ا لربذذذت  -19

سأل  يرللت اورك   ارلذت الكويذت إىل ال د  النوسل  يركز لول الرلاي  اجؤسسل  فر  ا  ينظ  ا
يذذ ان متاشذذا صذذانون ال ذذد  النوسذذل  اذذم اجاذذاي  التاللذذ  لذذا عريذذا ينظذذل  اسذذألَ  اواذذز ايرللذذت 

الكويذذذت لوذذذل الق ذذذار صذذذانون  الوانذذذ  اجانلذذذ  بالرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز يذذذت اجذذذر ي  احثذذذت (911)اوركذذذ 
  (911)لال،ن    ا دار األاراض النوسل   ا نوسللو د  النوسل  ينظ  احقااز اجريل ال

الروا إزا  القرااير الذ  يولذت بإيذتا   الوان  اجانل  بالرما  لول الق للز يت اجر ياسااا  -15
 لوذلنسا  ا  ذاً لذننا   ا ذدار لواذراض النوسذل  لسذو  سذووكنا ا ،ق ذالا  ا  ذرا،نا 

كويذذت لوذذل يسذذريو الوقلذذار اجورلذذار   احثذذت جلنذذ  حرذذون الطوذذل ال(911)ا ،ق اللذذ  األلذذرا 
  (923)ياسواً   اؤسسار الاي  ال د  النوسل 

بروذذذا  ن اسذذذؤالل  يسذذذالل  الوانذذذ  اجانلذذذ  بالرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز يذذذت اجذذذر يا حظذذذت  -10
الاذذااالر اجنذذا،رار   نظذذام القذذأا  ال ذذدا يرذذم لوذذل لذذايا   ذذداع الا ذذل ح ذذراً  احثذذت 

  (929)ال دل  األساسل  لواااالر اجنا،رارالكويت لول كوال  الرلاي  

 الحق  ي التعليح -طاء 
لذذذا الروذذذا إزا  لذذذتم  الوانذذذ  اجانلذذذ  بذذذاورون ا صق ذذذاري  اا ،ق اللذذ  االثرافلذذذ  لربذذت  -11

جلنذذذ    ا ا ذذذت (925)إلزاالذذذ  القاوذذذل  ا بقذذذتا ا لوعوذذذال  ذذذ  الكذذذويقل  الذذذايا يالشذذذون   التوذذذت
  (920)لوذل  لذم األعوذال بقا ذل  القاوذل  ا بقذتا ا اةلزااذا  انذاً  ن ذريالرما  لوذل الق للذز الا

احثت جلن  حرون الطول الكويت لول إنشذا  نظذام ياوذل  ،ذاام لوعوذال كافذ   ب ذر  النظذر 
لا القواايار  ا ال اوبار الورري    ا األ ل اةتر  ا ا وول  الثرافل    ا اجكانذ  ا ،ق اللذ  

يا ذذل  القاوذذل  اةلزااذذا لوذذل   ا ا ذذت اللونسذذكو  يمذذاً بقشذذالم الكويذذت لوذذل (921)ا صق ذذاري 
  (922)األعوال    الكويقل  ا عوال الودار اجن ش   سوي باألعوال الكويقل 
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الروذذذذا إزا  الرلذذذذور  الوانذذذذ  اجانلذذذذ  بذذذذاورون ا صق ذذذذاري  اا ،ق اللذذذذ  االثرافلذذذذ اسذذذذااا  -12
ر   الكويذذذت  ا ا ذذذت بذذذأن يقذذذال القاوذذذل  الاذذذايل لوا لذذذم اجورايذذذ  لوذذذل ا لقدذذذان باجلاااذذذا

  (929)بالقسااي لول  ساس الرتاار الش  ل 
لذذا صورنذذا إزا  ياول ذذار ازااي  الوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر يا لربذذت  -19

بروذا  القاول  ال  متنذم الطالتذار اجقزا،ذار اذا اوا ذو  ياوذل نا   اجذتااس النناايذ   ا حظذت
الو ذذل بذذ  الطوتذذ  لوذذل  سذذاس اجلذذن    اجذذتااس الثانويذذ  اوكوالذذ  ااجلاااذذار ل ذذاًل بالرذذانون 

  (921)9119لسن   51اص  

 ا شخاص ذوو اإلفا ة -ياء 
  شذذذذأن حرذذذذون  5393لسذذذذن   1احتذذذذت جلنذذذذ  حرذذذذون الطوذذذذل بالق ذذذذار الرذذذذانون اصذذذذ   -11

  لكننذا  لربذت لذا صورنذا (921)ن اجاذاص األش اص ذاي اةلاصذ  ابإنشذا  اجملوذ  األلوذل لشذؤا 
إزا  يسالل األعوال ذاي اةلاص    اتااس الا    اإزا  اسقدكام الو ذ  ا ،ق ذالا الذايا 

  (993)  ا ا ت بأن يوسىم الكويت نطان القاول  اجلاام(921)ياانون ان 
ن ذاي ا لربذذذت جلنذذذ  حرذذذون الطوذذذل لذذذا الروذذذا  يمذذذاً إزا  لذذذتم إراذذذاج األعوذذذال التذذذتا  -11

ا ا ذذذت بذذذأن ياذذذا    5393لسذذذن   1اةلاصذذذ  يذذذ ا الودذذذار اجسذذذقولتي   إعذذذاا الرذذذانون اصذذذ  
الكويت ايم هؤ   األعوال لق كلنن  اا او ول لول التاار الاي   ذدل  اياوذل  اإلذاري 

  (999)يأهلل اناست 
ا الكويذذت بذذأن يطتىذذ الوانذذ  اجانلذذ  بذذاورون ا صق ذذاري  اا ،ق اللذذ  االثرافلذذ ا ا ذذت  -11

  اجا ذ  اذا الاذااو    الشذركار  1نظام او   الاي ين  لول  صانو ا ايرمذا بذأن يكذون 
  (995)ال  يزيت لتر الاااو  فلنا لا مخس  لاااًل اا ذاي اةلاص 

 ا  لياه -كاف 
نذ  لا الروا إزا  انقوا  او ايذ  لذا الرلايذا األ،ا الوان  اجانل  حبرون اةنسان لربت  -13

الذذذذايا يالشذذذذون   التوذذذذت اينق ذذذذون إىل  صولذذذذار إتنلذذذذ   ا رينلذذذذ   ا ل ويذذذذ   ا ا ذذذذت بذذذذأن ياذذذذم  
  (990)الكويت اتلاً باألصولار اةتنل   ا التينل   ا الو وي 

بويذم إعذاا يشذذرياا  الوانذ  اجانلذ  بذاورون ا صق ذذاري  اا ،ق اللذ  االثرافلذ ا ا ذت  -19
  (991) لا هويقنا الثرافل يام  حبا األصولار   القات 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -الم 
الروذذذذذا إزا  إاكانلذذذذذ   ن  الوانذذذذذ  اجانلذذذذذ  بذذذذذاورون ا صق ذذذذذاري  اا ،ق اللذذذذذ  االثرافلذذذذذ سذذذذذااا  -15

لااذذل سذذذنوياً  933 333الطذذ  "القكويذذت" الراالذذ  إىل يروذذل  الرذذذوى الاااوذذ  األ،نتلذذ  بواصذذم  يذذؤري
  (992)وار  إىل الو ل القاسوا االق للز اانقناكار  الرى ورون اةنسانلول اتاا لشر سن



A/HRC/WG.6/21/KWT/2 

17 GE.14-21058 

لذا الروذا إزا  القرذااير  الوان  اجانل  باورون ا صق اري  اا ،ق الل  االثرافلذ ا لربت  -10
الذذ  يقدذذتن لذذا ياذذرىض الاذذااو  اجنذذا،ريا إىل انقناكذذار ورذذون الا ذذل  اثذذل األ،ذذوا اجقتنلذذ  

اوويذذذل  األاذذ  اجقدذذذتي السذذذاال    ا تذذذاار (999)راايذذ  اسذذذالار الا ذذذل الطويوذذ لو ايذذ  احاذذذز ال
  (991)شوا ل اشاهب  لشؤان الال،د 

الروذذذا إزا  ا فقرذذذاا إىل  الوانذذذ  اجانلذذذ  بذذذاورون ا صق ذذذاري  اا ،ق اللذذذ  االثرافلذذذ اسذذذااا  -11
الروذا  ما  لول الق للز الان ذريجلن  الر  اسااا (991)لوا و ينظل ل  حت ا حرون الاااو  اجنزلل 

 يماً ألن القاتيالر ال   ُرالوت لول صانون الا ل  مبا   ذلك صذانون الا ذل   الرطذا  األهوذا  
حاذذذذز حظذذذذر  بشذذذذأن 5331 سذذذذن ل 999الرذذذذراا الذذذذوزااي اصذذذذ  مل يشذذذذ ل الاذذذذااو  اجنذذذذزلل   األن 

جلنذذ  الرمذذا  لوذذل   ا ا ذذت (991)ل   ينطتذذا لوذذل الاذذااو  اجنذذزل ،ذذوازار السذذور لوا الذذ  الوافذذتي
بالق ذذذار يشذذذرياار ل ذذذل  ذذذتري يمذذذ ا حرذذذون  الوانذذذ  اجانلذذذ  حبرذذذون اةنسذذذانا  الق للذذذز الان ذذذري

 يمذذذاً الوانذذذ  اجانلذذذ  بذذذاورون ا صق ذذذاري  اا ،ق اللذذذ    ا ا ذذذت (913)الاذذذااو  اجنذذذزلل  األ،انذذذ 
 5393  يكوونذذذا صذذذانون الا ذذذل لسذذذن  بمذذذ ان متقذذذم الاذذذااو  اجنذذذزلل  بأايذذذا  الا ذذذل نوسذذذنا الذذذ

جلنذذ  ا ذذربا  اجانلذذ  بقطتلذذا ا يواصلذذار االقو ذذلار القاباذذ  جنظ ذذ  اصذذتىات   (919)لواذذااو  اآلالذذريا
  (915)( يو لار اشاهب الا ل التالل  )جلن  ا ربا  القابا  جنظ   الا ل التالل 

القاذذاازار الذذ  يقاذذرض هلذذا باذذض  الروذذا إزا  جلنذذ  الرمذذا  لوذذل الق للذذز الان ذذرياسذذااا  -12
الاااو  اجنزلل  لول يذت الشذرع  ااذوفوا اهلاذري ا  ذداع ل ونذ   ا ا ذت بذأن حترذا الكويذت 
  القااازار اجريَكت    حا الاااو  اجنزلل  ااراياي اريكتلنا  ابأن يم ا متكىا المذدايا اذا 

اً إىل ياذذتيل الرذذانون الذذاي   يسذذ و الو ذذول إىل سذذتل ا نق ذذا  الرانونلذذ   ارلذذت الكويذذت  يمذذ
  (910)لواااو  اجنزلل  بمك   داع ل ون  إ ى بات اراا تالت   لوام لول ا تا 

لوذذل  إىل  ن الق ذار الاذذااو  اجنذزلل  اجنذا،ريا الوانذ  اجانلذ  حبرذذون اةنسذانا شذاار  -19
  الا ذل  ذداع التوت مبوافرذ   لول ي اايو ل ل االترا     ح وهلنظام الكوال   الاي يرها 

جلنذ  الرمذا  لوذل ا لربذت   (911)يواص  اجاااو  الق للزيذ  االالإنسذانل  الذ  ياذانون اننذايؤري إىل 
لذذا الروذذا إزا  ا فقرذذاا إىل يذذ انار يكوذذل او ايذذ  الرانونلذذ  لواذذااو  اجنذذزلل   الق للذذز الان ذذري

جلنذذ  ا ذذربا    ا تذذاار (919)لكويذذت هذذاا النظذذام  ا ا ذذت بذذأن يو ذذا ا(912)  إعذذاا نظذذام الكوالذذ 
بذذأن صذذانون  5395  ا فذذارر الكويذذت   لذذام (911)شذذوا ل اشذاهب  القاباذ  جنظ ذذ  الا ذذل التاللذذ 

  قنظذذذل  شذذذؤان الرذذذوى الاااوذذذ الا ذذذل   الرطذذذا  األهوذذذا يمذذذ ا ن ذذذاً يقذذذلو إنشذذذا  هلدذذذ  لااذذذ  ل
اوواذار لذا إنشذا  ا لذ  حبرذون اةنسذانالوانذ  اجانلواااو  اجنذا،ريا  اعوتذت  ابشكل الاص

  (911)ةزال  اجلوان  السوتل  اا نظام الكوال االقتاب  ال  اداهتا الكويت اهللد  ها  
نظذذام المحلذذل اةرااي بذذأن يرا،ذذم الكويذذت  جلنذذ  الرمذذا  لوذذل الق للذذز الان ذذريا ا ذذت  -11

الوانذ    ا ا ذت (911)سقدنا إاكانل  ا  حتلل ها  الرمايا إىل الاك   امبأن ا لواااو  اجنزلل  
بذأن يمذ ا الكويذذت  ن يكذون احقاذاز األشذذ اص الذايا ينقظذران المحلذذل  اجانلذ  حبرذون اةنسذذان

  (913) صانونل  احقاازهونظر   ستل انق ا  صما ل  لهل  قوفر  ن ي  ا فر  ومي اارول  اا الزاال
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هلدذذار اااهذذتار  الذذرى بإنشذذا  اجلنذذاز ا  جلنذذ  الرمذذا  لوذذل الق للذذز الان ذذريااحىتذذت  -11
  (919)هبت  حل صمل  التتان 5393اجركزي جااجل   ايا  اجرل   ب واي    صانونل    لام 

ألن ي ذذنل   لربذذت لذذا الروذذا  الوانذذ  اجانلذذ  بذذاورون ا صق ذذاري  اا ،ق اللذذ  االثرافلذذ الكذذا 
قن  كأشذذذذ اص لذذذذتاا اجلنسذذذذل    ياكذذذذ   ذذذذو ن ب ذذذذواي  ذذذذ  صانونلذذذذ "و "ارل ذذذذالتذذذذتان بذذذذأ   

  (915)إحساسن  القااخيا با نق ا  إىل اجملق م الكوي   ا
الق ذذار اشذذرا  صذذانون    اوويذذل  األاذذ  اجقدذذتي السذذاال  لشذذؤان الال،دذذ ا حظذذت  -11

اذا األفذذرار لذتاا اجلنسذذل  اجذؤهو  هلذذا   1 333اذنو اجلنسذذل  جذا ي ذذل إىل  5390 ااالذر لذذام 
شذذ   انذذا ذلذذك  233را  الرذذانون كذذان  ذذتاراً  إذ مل يقاذذنى  سذذوى صرابذذ  الكذذا يطتلذذا اشذذ

إزا  القرذذااير الذذ  يولذذت بذذأن صذذانون  الوانذذ  اجانلذذ  حبرذذون اةنسذذان  افذذل الروذذا يسذذااا (910)اوذذ 
اجلنسذذذل  الكذذذوي  يُطتىذذذا لوذذذل التذذذتان القتاعذذذاً 
اسذذذاااها الروذذذا  يمذذذاً ةاكانلذذذ    ى حي ذذذل   (911)

جلنذ    ا ا ذت (912)يولتان   الكويت لوالتيا لذتاا اجلنسذل  لوذل  ي ،نسذل  األعوال الايا
زانذاً عذوياًل  ااألعوذذال بقانذل  التذتان الذايا لاشذذوا   الكويذت  الرمذا  لوذل الق للذز الان ذذري

  (919)الايا يولتان   الكويت أل،ان  األش اص لتاا اجلنسل 
تاا بطاصذذار لذذا الروذذا ألن إ ذذ للذذز يذذت اجذذر يالق الوانذذ  اجانلذذ  بالرمذذا  لوذذل ا لربذذت  -13

لذذذا  ي اطالتذذذار  إصذذذرااار اشذذذوول  بل ذذذ  بالقنذذذازلها اشذذذراط بقذذذوصلان  اهلويذذ  لوتذذذتان اعتيذذذت
بذذأن ينظذذر  جلنذذ  الرمذذا  لوذذل الق للذذز الان ذذريا ا ذذت   (911)باو ذذول لوذذل اجلنسذذل  الكويقلذذ 

جذذذذواعن   مبذذذذا فذذذذلن  التذذذذتان  ذذذذ  الكويذذذت   اذذذذنو ي ذذذذاايو إصااذذذذ  ا ذذذذو  صانونلذذذذ  اؤصقذذذذ  ل ذذذذ  ا
  (911)اجساو  الايا   اوكون بطاصار  انل 

 إزا  افقرذذذاا ذذذتراً لذذذا الروذذذا    الوانذذذ  اجانلذذذ  بالرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز يذذذت اجذذذر يا لربذذذت  -19
 عوذذال النسذذا  االر،ذذال التذذتان لذذتاا اجلنسذذل  اجقذذزا،  اذذا  ذذ  كذذويقل  إىل شذذنارار اذذلالر 

الوانذذذذذ  اجانلذذذذ  بذذذذاورون ا صق ذذذذاري  اا ،ق اللذذذذذ    ا ا ذذذذت (911)ااان الثتويلذذذذ ا  هذذذذا اذذذذا األ
يسالل ا رار  عوال النسا  لتاار اجلنسذل  ب ذر  النظذر لذا بأن يم ا الكويت  االثرافل 

بذذذأن ُي ذذذتا الكويذذذت اتذذذا ا  جلنذذذ  الرمذذذا  لوذذذل الق للذذذز الان ذذذري  ا ا ذذذت (913)،نسذذذل  األع
  (919)ص اجو،وريا   إصول نا حوال اتنل  جل لم األش ا

ا لربت اتنقان اا هلدار اجااهتار لا الروذا إزا  ا فقرذاا إىل صذانون الذاص بذالواو  اإزا   -15
جلنذذ  الرمذذا  لوذذل الق للذذذز   اسذذااا (915)ايذذم اوق سذذا الواذذو  االال،دذذ  الذذايا مل يسذذذوَّ  ايذذالن 

لن  افرذاً لإلعذاا الرذانوين اايذيسوي   لول ا    الرارايعاليب الواو  الروا ألن الال،د  ا  الان ري
  (910)  التوت اا ران إصاا  صانونل اا زالوا او،وريا نظام الكوال  لاأل،ان  ا لقش لل   اجنظ  
بقسذوي   ايذا  الال،دذ  اجاذم     الوان  اجانل  بالرما  لول الق للز يت اجر يا ا ت  -10

اوويذذذل  األاذذذ  ا ا ذذذت   (911)سذذذاال  لشذذذؤان الال،دذذذ اوويذذذل  األاذذذ  اجقدذذذتي الهبذذذ    إعذذذاا 
شذذذأن الواذذذو  ايمذذذ ا الكويذذذت يشذذذريااً اعنلذذذاً ببذذذأن ياق ذذذت  اجقدذذذتي السذذذاال  لشذذذؤان الال،دذذذ 

  (912)ا حمام الكاال جتت  لتم اةلاري الرسري 
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 القضايا البيئية -ميح 
هلذذوا  نقلاذذ  ال ذذنالار  لربذذت جلنذذ  حرذذون الطوذذل لذذا الروذذا إزا  يوذذون اجلذذا  ايوذذون ا -11

اا ا  النو    انذاعا لذتي  ا ا ذت بذأن يمذ ا الكويذت القذزام الشذركار ال ذنالل  باجاذاي  
  (919)اال دل  التالل  االوعنل التلدل  

 اإلرهابحقوق اإلنسان ومكا حة  -نون 
مذذذل  مثانلذذذ   شذذذ اص  ُفذذذرج لذذذنن  اذذذا عوتذذذت جلنذذذ  اناهمذذذ  القاذذذاي  ااوواذذذار لذذذا ص -12

وانقانذذااو ا للذذتاا إىل الكويذذت  ايُذذتىلل   ذذ   ُلرذذا الرذذتض لوذذلن  احوك ذذوا   الكويذذت الوذذلج  
  (911)لتى لورهت 
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