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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة اخلامسة والثالثون
 ٣١-٢٠كانون الثاين/يناير ٢٠٢٠

جتميع بشأن الكويت
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا دوريا
االس ااتضرا ال اادوري الش ااام والتقري اار جتمي ااع للمضلوم ااا ال اوارد يف تق ااارير هيئ ااا املضاه اادا
واإلجاراتا اخلاص ا وغريهااا م ا واثئ ا األم ام املتحااد ذا الصاال  ،وهااو مقااد يف ش ا مااوج
تقيدا ابحلد األقصى لضدد ال لما

اثنيا -نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئاات الدوليااة حلقااوق
( )٢ ( )١
اإلنسان
 -٢الحا الفريا الضاما املضااي مبسااةل التمييا ضااد املارأ يف القااانون واملمارسا أن ال ويا
صدق على الضديد ما الصا و األساساي حلقاوق اإلنساان ،وأن احل وما أظهار الت اماا قاو ا
( )٣
ابلتضاون مع آليا األمم املتحد حلقوق اإلنسان
 -٣ويف عااا  ،٢٠١7الحظ ا اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التمييا ضااد املارأ أن انضااما
ال وي إىل تسض ص و رئيسي م الص و الدولي حلقوق اإلنسان سايض متتاع املارأ حبقاوق
اإلنس ااان واحل اار األساس ااي الواجبا ا هل ااا يف مجي ااع من اااح احلي ااا ول ااذل  ،ش ااجض اللجن ا ا
الدول على التصادي علاى االتفاقيا الدوليا حلمايا حقاوق مجياع الضماا املهااجري وأفاراد أسارهم
واالتفاقي ا ا الدولي ا ا حلماي ا ا مجي ا ااع األش ا ا اص م ا ا االختف ا ااات القس ا ااري ،اللت ا اان مل تص ا ااب طرف ا اا
( )4
فيهما بضد
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 -4ويف عااا  ،٢٠١٩أوص ا اللجن ا املضني ا حبقااوق األش ا اص ذوي اإلعاق ا أبن تصاادق
ال وي على الربوتوكاو االختيااري التفاقيا حقاوق األشا اص ذوي اإلعاقا  ،وشاجض اللجنا
الدول ا  ،واضااض ا يف اعتبارهااا عااد إم اني ا جت ئ ا حقااوق اإلنسااان ،علااى النظاار يف االنضااما إىل
املضاهدا الدولي األخرى حلقاوق اإلنساان ،مباا يف ذلا الربوتوكاو االختيااري التفاقيا مناهضا
( )5
التضذيب وغريه م ضروب املضامل أو الضقوب القاسي أو اللإنساني أو املهين
 -5ويف ع ااا  ،٢٠١6دع ا ا اللجن ا ا املضني ا ا حبق ااوق اإلنس ااان ال وي ا ا إىل االنض ااما إىل
الربوتوكو االختياري الثاين امللح ابلضهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدني والسياسي واهلااد إىل
إلغ ااات عقوبا ا اإلع اادا ( ،)6والنظ اار يف إم انيا ا االنض ااما إىل االتفاقيا ا اخلاصا ا بوض ااع اللجئ اان
( )7
وبروتوكوهلا ااا لضا ااا  ١٩67وأوص ا ا اللجن ا ا املضني ا ا حبقا ااوق األش ا ا اص ذوي اإلعاق ا ا أيض ا ا ا
( )8
ابلتصدي على الربوتوكو االختياري الثاين امللح ابلضهد

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )٩

 -6يف عا  ،٢٠١6أعرب جلن مناهض التضذيب ع قلقها إ ات استمرار عد نص قاانون
اجل ات على جرمي التضذيب كجرمي قائم بذاهتا استنادا إىل التضريف الاوارد يف املااد  ١ما اتفاقيا
مناهضا التضاذيب وغااريه ما ضاروب املضاملا أو الضقوبا القاساي أو اللإنساااني أو املهينا  ،مبااا يف
()١٠
ذل جوانب التضذيب الذهني والنفسي
 -7وأعرب ع قلقها أيض ا ألن التضذيب ال ي ا يضترب يف التشريع اجل ائا احمللا جنحا أو
خمالف ا أو جرمي ا اعتاادات عادي ا وأن الضقوب ا القصااوى احلالي ا للتضااذيب ال تتضاادى السااج مخااس
()١١
سنوا وابلتايل ال تتناسب مع خطور هذه اجلرمي
 -8وأوص اللجن نفسها بتنقي التشريضا الوطني لضامان اعتباار أفضاا التضاذيب جارائم
يف إطار قانون اجل ات يُضاقَب عليها بضقواب تتناسب وخطورهتا ،كما وعد الوفاد خال النظار يف
()١٢
تقرير ال وي الساب يف عا ٢٠١١
 -٩وأوصا اللجنا املضنيا حبقااوق األشا اص ذوي اإلعاقا أبن تراجااع ال ويا تشاريضاهتا،
مبا يف ذل الدستور والقانون رقم  ٢٠١٠/8بشةن حقوق األشا اص ذوي اإلعاقا  ،بغيا حظار
التمييا علااى أساااس اإلعاق ا  ،مبااا يف ذل ا أش ا ا التمييا املتضاادد واملتقاطضا  ،وأن تضاام إقارار
تشريضاهتا ابحلرمان م توفري أماك إقاما مضقولا واملضاقبا عليا بوصاف يشا متييا ا علاى أسااس
اإلعاق ؛ وأبن ت ف انطباق أح ا املساوا وعد التميي على مجيع ذوي اإلعاقا املوجاودي يف
أراضاايها ،مبا فاايهم الرعااا غااري ال ااويتين وعاادميو اجلنسااي (الباادون) ،ومراجضا تشاريضاهتا ،مبااا يف
ذل ا الق ااانون رق اام  ٢٠١٠/8وق ااانون اجلنس ااي وفق ا ا ل ااذل ؛ وأبن ت ف ا ت اوافر س ااب انتص ااا
قانوني فضال لذوي اإلعاق للمطالب حبقوقهم ،مبا يف ذلا يف حالا التمييا علاى أسااس اإلعاقا ؛
وأبن حت ااذ أي عب ااارا تن ااتقص ما ا ش ااةن ذوي اإلعاق ا ما ا مجي ااع التشا اريضا  ،مب ااا يف ذلا ا
()١٣
القانون املدين وقانون اجل ات وقانون املرافضا املدني
 -١٠ويف عااا  ،٢٠١7دع ا اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ ال وي ا إىل
التضجي ا بضملي ا إصاال الق اوانن م ا خ اال إلغااات أو تض ادي مجيااع األح ااا التميي ي ا املتضلق ا
ابل واج والضلقا األسري  ،وال سيما أح ا قانون األحاوا الش صاي املتضلقا ابلا واج والطالق
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وحض ااان األطف ااا والوص اااي عل اايهم وتض اادد ال وج ااا و واج األطف ااا ؛ وجضا ا تفس ااري امل ااذهب
اجلضف ااري غ ااري امل اادون ملس ااائ األح اوا الش ص ااي والق ااانون امل ادين متوافق ا ا م ااع الت ام ااا الدول ا
الطاار مبوجااب املاواد  ٢و(5أ) و ١5ما اتفاقيا القضااات علااى مجيااع أشا ا التمييا ضااد املارأ ،
وفت نقاش عا بشةن االنتقا إىل قانون موحد لألحوا الش صي  ،واالستفاد ما املمارساا
()١4
ال ُفضلى املتبض يف البلدان اجملاور ذا اخللفيا الثقافي والديني املماثل
 -١١وأعربا ا اللجنا ا املضنيا ا حبق ااوق اإلنس ااان عا ا أس اافها إ ات ع ااد إحا ارا تق ااد يف إلغ ااات
األح ا التميي ي ضد املرأ  ،مث األح ا الوارد يف قانون األحوا الش صاي وقاانون اجلنساي ،
مبا يف ذل األح ا املتضلق بتضدد ال وجا  ،واحلد األدىن لس ال واج ،وأهليا املارأ إلبارا عقاد
ال ا واج ،والطاالق ،وساالط الوالاادي  ،وامل اريا  ،وقيم ا شااهاد امل ارأ أمااا احملاااكم مقارن ا ا بشااهاد
الرجا  ،وأهليا املارأ ال ويتيا لنقا جنساايتها إىل أطفاهلااا و وجهااا األجنااي علااى قااد املساااوا مااع
()١5
الرج ال وييت
 -١٢وأوصا ا اللجنا ا املضنيا ا ابلقضا اات عل ااى التمييا ا الضنص ااري أبن تض ااد ال ويا ا الق ااانون
رقاام  )٢٠١5(67لتض ي ا اسااتقل املؤسس ا الوطني ا حلقااوق اإلنسااان وجضل ا يتواف ا مااع املباااد
املتضلق مبرك املؤسسا الوطني لتض ي حقاوق اإلنساان ومحايتهاا (مبااد ابرياس) وأن تنتقا فاورا
()١6
إىل تفضي هذه املؤسس
 -١٣والحظ اللجن املضني حبقوق اإلنسان أن أح ا الضهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدني
والسياسااي تنطبا بصااور مباشاار يف املنظوما القانونيا والقضااائي احملليا لل ويا  ،ل نهااا أعربا
ع قلقها إ ات أسبقي الشريض على ما يتضار أو يتناقض مضها م أح ا الضهاد( )١7وأوصا
أبن تُا ْضم ال وي اآلاثر القانوني للضهد إعماالا اتما يف النظا القانوين احملل وأبن ت ف تفسري
وتطبي القوانن احمللي  ،مبا فيها القوانن املستند إىل الشاريض  ،بطارق تتوافا ماع الت اماهتاا مبوجاب
()١8
الضهد ودع كذل احل وم َ إىل توعي القضا وموظف القضات ابلضهد

رابعا -تنفي ا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان مااع مراعاااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاعات
 -١املساواة وعدم التمييز

()١٩

 -١4الحظ اللجن املضني ابلقضات على التميي الضنصري اإلشار إىل املساوا يف املاد ٢٩
ما دسااتور الدول ا الطاار  ،ل نه اا أعرب ا عا قلقهااا ألن التشاريضا الوطني ا ال تتضاام تضريف ا ا
للتميي الضنصري يتواف متام ا مع املاد  ١م االتفاقي الدولي للقضات على مجياع أشا ا التمييا
()٢٠
الضنصري وال تنص صراح ا على حظر أش ا التميي الضنصري املباشر وغري املباشر
 -١5وحثا ا اللجنا ا نفس ااها ال ويا ا عل ااى تض اادي تشا اريضاهتا حبيا ا ت اادرج تضريفا ا ا للتميي ا ا
()٢١
الضنصري وحتظره مبا يتواف متاما مع املاد  ١م االتفاقي

 -١6ودع اللجن املضني ابلقضات على التميي ضد املرأ الدول إىل كفال متتاع املارأ الشايضي
ابحلماي على قد املساوا ماع غريهاا عا طريا القاانون املادون ،مباا يف ذلا يف مساائ األحاوا
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الش صااي  ،وإىل إ ال ا الضراقي ا الاايت حتااو دون حصااو النسااات والفتيااا اللجئااا واملهاااجرا
وم فئ البدون على الضم واخلدما االجتماعي األساساي والتضلايم والسا وخادما الرعايا
()٢٢
الصحي  ،مبا يف ذل خدما الصح اجلنسي واإلجنابي
 -١7وأوص ا اللجن ا نفسااها أبن تضج ا ال وي ا بضملي ا إصاال الق اوانن م ا خاال إلغااات
أو تضاادي مجيااع األح ااا التميي ي ا املتضلق ا ابل ا واج والضلقااا األساري  ،وال ساايما أح ااا قااانون
األحوا الش صي املتضلقا ابلا واج والطالق وحضاان األطفاا والوصااي علايهم وتضادد ال وجاا
و واج األطفا ؛ وجض تفسري املاذهب اجلضفاري غاري املادون ملساائ األحاوا الش صاي والقاانون
املدين متوافق ا مع الت اما الدول الطار مبوجاب االتفاقيا  ،وفات نقااش عاا بشاةن االنتقاا إىل
قااانون موحااد لألحاوا الش صااي  ،واالسااتفاد ما املمارسااا ال ُفضاالى املتبضا يف البلاادان اجملاااور
()٢٣
ذا اخللفيا الثقافي والديني املماثل
 -٢حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -١8أعرب ا جلن ا مناهض ا التضااذيب ع ا قلقهااا لضااد وجااود مضلومااا ع ا التاادابري املت ااذ
لضمان حظر التضذيب حظرا مطلقا يف ال وي  ،يف مجيع أح امها القانونيا وغريهاا ما أح اا
م افح اإلرهاب ،مبا يف ذل مشروع القانون اجلديد اخلاص جبرائم اإلرهاب ،متاشي ا مع اتفاقيا
مناهض ا التضااذيب( )٢4وأوص ا أبن تاادرج احل وم ا يف أح امهااا القانوني ا وغريهااا م ا أح ااا
م افح ا اإلرهاااب بيااا ا واضااحا أن التضااذيب حمظااور حظ ارا مطلق اا يف مجيااع الظاارو  ،وال جيااو
()٢5
التذرع أبمر أعلى لتربيره

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه
 -١٩أعرب اللجن املضني حبقوق اإلنسان ع قلقها إ ات تنفيذ ال وي عد عمليا إعادا
يف عا  ،٢٠١٣األمر الذي أهنى فضلي ا الوقف االختياري لتنفيذ عقوب اإلعدا الذي كان سار ا
من ااذ ع ااا  ،٢٠٠7وإ ات الض اادد ال ب ااري واملت اي ااد ما ا اجلا ارائم ال اايت مي ا ا أن ُُي اام فيه ااا بضقوبا ا
اإلع اادا  ،مب ااا يف ذلا ا اجل اارائم الغامضا ا املتضلقا ا ابألما ا ال ااداخل واخل ااارج  ،وألن التشا اريضا
ال ت ا تنص على فر عقوب اإلعدا على جرائم ال تبلغ حد ”أخطر اجلرائم“ ابملضىن املقصود
()٢6
يف الضهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدني والسياسي  ،مث اجلرائم املتصل ابمل درا
()٢7

 -٢٠ودع ا اللجن ا نفسااها ال وي ا إىل إياالت إلغااات عقوب ا اإلعاادا االعتبااار الواجااب
وحثا اللجنا املضنيا حبقااوق األشا اص ذوي اإلعاقا الدولا الطاار علااى إلغااات عقوبا اإلعاادا
والوقااف الف ااوري لتنفي ااذ أح ااا اإلع اادا يف ح ا مجي ااع ذوي اإلعاق ا النفس ااي أو الذهني ا  ،وفق ا ا
()٢8
للحدود املقرر مبوجب القانون الدويل فيما يتضل بضقوب اإلعدا وإعدا ذوي اإلعاق
 -٢١وأعربا ا جلنا ا مناهضا ا التض ااذيب عا ا قلقه ااا ما ا اس ااتمرار التق ااارير ال اايت تتح ااد
التضااذيب وسااوت املضامل ا  ،ال ساايما عناادما تضمااد ق اوا الشاارط واألم ا إىل احتجااا األش ا
مددا طويل يف إطار التصدي لألنشط اإلرهابيا  ،وكاذل يف ساياق االحتجاجاا السالمي
يقااو هبااا املاادافضون عا حقااوق اإلنسااان وأفاراد األقليااا وأعربا اللجنا عا قلقهااا كااذل
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الساالطا امل تص ا تت لااف يف كثااري م ا األحيااان ع ا التحقي ا يف هااذه املمارسااا أو املضاقب ا
()٢٩
عليها بش كا
 -٢٢ودع اللجن نفسها ال وي إىل إدانا اللجاوت إىل التضاذيب وساوت املضاملا إدانا ا علنيا
وإرسا رسال واضح م أعلى سلط يف الدول تفيد بضد التسام مع هذه األفضاا ومبحاساب
املسااؤولن عنهااا؛ وإىل إج ارات حتقيقااا فوري ا ون يه ا وشااامل وفضال ا يف مجيااع ادعاااتا التضااذيب
وإسات املضامل  ،مبا يف ذل االست دا املفرط للقو م قب أفراد الشارط واألما  ،وكفالا وقاف
املش ااتب يف ارت اااهبم تل ا ا األفض ااا ع ا ا الضم ا ا ف ااورا طيل ا ا ف ا ا التحقي ا ا  ،وملحق ااتهم جنائي ا اا
إذا ُوجه ا إلاايهم التهم ا وثبت ا إدانااتهم؛ وضاامان عااد قمااع املظاااهرا الساالمي ابالساات دا
()٣٠
املفرط وغري الضروري للقو أو حىت ابالحتجا
-٢

إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()٣١

 -٢٣أعرب ا اللجن ا املضني ا حبقااوق اإلنسااان عا قلقهااا إ ات عااد اسااتقل الساالط القضااائي
استقلالا كافيا ع السلط التنفيذي يف مساائ ما قبيا تضيان القضاا وتارقيتهم واختااذ إجاراتا
أتديبي يف حقهم وأعرب ع قلقها أيضا ألن القضا غري املواطنن ال ُيظون ابألماان الاوظيف
ألن تضيينهم القضائ جيب جتديده ك سانتن( )٣٢ودعا اللجنا احل وما إىل ضامان اساتقل
القضااات وحتاارره وحياااده إبصاال نظااا تضياان القضااا وتاارقيتهم واختاااذ إجاراتا أتديبيا يف حقهاام
()٣٣
وضمان األمان الوظيف للقضا األجانب
 -٢4ودع ا جلن ا مناهض ا التضااذيب احل وم ا إىل املبااادر دون م يااد م ا اإلبطااات إىل إبطااا
أو إلغاات األح ااا الت فيفيا أو أح ااا إسااقاط التهما الاوارد يف قااانون اجلا ات بشااةن مااا يساامى
()٣4
جرائم ”الشر “ واختاذ تدابري فوري لوضع حد لإلفل م الضقاب على هذه اجلرائم
 -٢5وأعربا اللجن ا نفسااها عا قلقهااا إ ات اسااتمرار ورود تقااارير عا انتشااار ممارس ا ضااباط
الشاارط النت ا اع االع افااا حت ا التضااذيب الباادين والنفس ا  ،فض الا ع ا سااوت املضامل ا يف مراك ا
الشرط ومراك التحقي  ،مبا يف ذل اإلدار الضام للتحقيقاا اجلنائيا  ،واإلدار الضاما مل افحا
امل اادرا  ،وجهااا أما الدولا  ،يف انتهااا للماااد  ١5٩ما قااانون اجلا ات وأعربا اللجنا عا
قلقها كذل ألن احملاكم قبل االع افا املنت ع ابإلكراه حىت بضد أن أكد الفحوص الطبيا
وجااود علمااا تضااذيب وألن احملاااكم رفض ا طلبااا الضااحا امل عااومن إج ارات فحااوص طبي ا
()٣5
مستقل
 -٢6ودع اللجن نفسها احل وم إىل ضمان عد قبو االع افا املنت ع ابإلكاراه يف أي
إجراتا  ،إال إذا احتُج هبا ضد ش ص متهم ابلتضذيب؛ ومراجض حاال اإلدان املستند فقا
إىل االع افااا  ،ألن كث اريا م ا هااذه احلاااال قااد ي ااون مسااتندا إىل إفااادا انتُ ع ا ع ا طري ا
التض ااذيب أو س ااوت املضامل ا ؛ وك ااذل  ،حس ااب االقتض ااات ،إج ارات حتقيق ااا س اريض ون يه ا واخت اااذ
()٣6
التدابري التصحيحي املناسب
 -٢7وأوصا اللجنا نفسااها أبن تضام ال ويا إجارات حماكما جديااد وعادلا لألشا اص
ال ااذي أُدين اوا عل ااى أس اااس اع اف ااا منت ع ا ابإلك اراه نتيج ا للتض ااذيب وس ااوت املضامل ا  ،وم اانحهم
تضويضا ا كافي ا ا؛ وأبن تضاام حصااو مااوظف إنفاااذ القااانون واحملققاان والقضااا واملاادعن الضااامن
واحملاامن واألطبااات وأي مااوظفن آخاري يضملااون مااع احملتجا ي علااى تاادريب علااى كيفيا ال شااف
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ع ا احلاااال الاايت تُنت ا ع فيهااا االع افااا ابلتضااذيب ،وعلااى التحقي ا فيهااا وفق اا لاادلي التقص ا
والتوثي ا الفضااالن بشااةن التضااذيب وغااريه م ا ضااروب املضامل ا أو الضقوب ا القاسااي أو اللإنساااني
()٣7
أو املهين (بروتوكو اسطنبو )
 -٢8وأعربا ا اللجنا ا املضنيا ا حبق ااوق األشا ا اص ذوي اإلعاقا ا عا ا قلقه ااا إ ات ع ااد وج ااود
أح ااا قانونيا ا بش ااةن ت ااوفري تيسا اريا إجرائيا ا لا اذوي اإلعاقا ا تتناس ااب م ااع أعم ااارهم يف مجي ااع
اإلجراتا القانونيا ؛ ونقاص املضلوماا املتضلقا إبم انيا اللجاوت إىل القضاات ،مباا يف ذلا مراكا
الشاارط  ،ونقااص عاادد م مجا لغا اإلشااار ؛ وعااد وجااود مضلومااا يسااه الوصااو إليهااا بشااةن
()٣8
حقوق ذوي اإلعاق
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()٣٩

 -٢٩أعرب ا جلن ا مناهض ا التضااذيب ع ا قلقهااا م ا أن احملتج ا ي ال يتمتضااون ،يف املمارس ا
الضملي  ،جبميع الضما القانونيا األساساي مناذ حلظا سالبهم حاريتهم ،ال سايما بضاد أن تلقا
الشرط القبض عليهم وأعرب ع قلقها أيضا إ ات التقارير اليت تفيد أبن للمحتج احل إماا يف
أن يتص مبحا أو يف أن يتص أبحد أفراد أسرت  ،ال هبما مضا
 -٣٠وأعرب اللجن املضني حبقوق اإلنسان ع قلقها إ ات التقارير اليت تتحد ع التضسف
يف اعتق ااا األشا ا اص ال ااذي ميارس ااون حريا ا الا ارأي والتضب ااري واحتجا اا هم وحم اااكمتهم وإس ااقاط
()4٠
اجلنسي عنهم وإبضادهم
 -٣١وأعرب ا اللجن ا نفسااها عا قلقهااا بوج ا خاااص إ ات اعتم ااد تش اريضا جديااد ملواصاال
كب احل يف حري التضبري والرأي وتوسايع الرقابا والقياود احل وميا املفروضا علاى أشا ا التضباري
بواسط اإلن ن مبوجب القاانون رقام  )٢٠١4(٣7بشاةن إنشاات هيئا تنظايم االتصااال وتقنيا
املضلومااا  ،والقااانون رقاام  )٢٠١5(6٣بشااةن م افحا جارائم تقنيا املضلومااا وأعربا كااذل
ع ا قلقهااا إ ات جتاارم التشااهري والتجااديف وتطبي ا أح ااا تقييدي ا وغامض ا وفضفاض ا الصااياغ
ملقاضااا املناضاالن والصااحافين واملاادونن وآخ اري بساابب إع اراهبم ع ا آرات قااد أو آرات تُضتاارب
”مهين “ لألمري أو تقو سلطت أو تشهر ابلدي أو هتادد األما القاوم لل ويا أو علقاا
البلااد باادو أخاارى؛ والتضااديل الاايت أُدخل ا يف ح يران/يوني ا  ٢٠١6علااى القااانون االنت اايب
()4١
واليت متنع األش اص املدانن بتهم التشهري أو التجديف م ال ش للنت ااب
 -٣٢وأعربا اللجنا نفسااها عا قلقهااا إ ات املاااد  ١٢ما القااانون رقاام  )١٩7٩(65بشااةن
االجتماعااا الضام ا والتجمضااا ألهنااا متنااع غااري ال ااويتين م ا املشااارك يف التجمضااا الضام ا ،
وإ ات احلظ اار الفض اافا للتجمض ااا الضاما ا غ ااري احلاص اال عل ااى إذن مس ااب م ا و ار الداخليا ا
وإضاف ا إىل ذل  ،أعرب ع اساتمرار قلقهاا إ ات التقاارير الايت جاات فيهاا أن الدولا الطار تقياد
بغري موجب حري التجمع السلم وأن قوا األم فرق مظااهرا سالمي ابسات دامها املفارط
()4٢
وغري املتناسب للقو
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 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()4٣

 -٣٣دعا املقاارر اخلاصا املضنيا ابالجتااار ابألشا اص ،وخباصا النسااات واألطفااا  ،احل وما
إىل محايا ومساااعد مجياع ضااحا االجتاار ،مبا فايهم ضاحا االجتااار ألغارا الضما واالسااتضباد
()44
املن يل ،واح ا حقوقهم اإلنساني اح ام ا اتم ا
 -٣4وأوص املقرر اخلاصا أبن تنشا الدولا ملجاة لضاحا االجتاار الاذكور ،يتمتاع بتمويا
كااا ويقااد املساااعد املناسااب وأبن تقاار مباادأ املساااعد امللئم ا وغااري املشااروط  ،مبااا يف ذل ا
ال اادعم االجتما اااع والنفس ا ا والطا ااي والق ااانوين ،فض ا الا ع ا ا تا ااوفري خ اادما ال مج ا ا التحريري ا ا
والش اافوي يف امللجا ا  ،وفق اا للفق اار  ٣م ا امل اااد  6ما ا بروتوك ااو من ااع وقم ااع ومضاقبا ا االجت ااار
ابألشا اص ،وخباصا النسااات واألطفااا  ،امل ما التفاقيا األماام املتحااد مل افحا اجلرميا املنظما
عرب الوطني ودعا املقارر اخلاصا احل وما إىل كفالا حريا التنقا واحلصاو علاى فارص الضما
()45
واإلقام يف البلد للضحا املقيمن يف امللج
 -٣5ودع املقرر اخلاص أيضا ا إىل مان تصااري إقاما وعما خاصا لضاحا االجتاار غاري
الاراغبن يف الضااود إىل بلااداهنم خوف ا ا ما اجل ا ات أو املشااق أو التضاار للجتااار جمااددا ،وإىل بلااور
أدوا تقا ن إبجاراتا وضاما واضاح لتجناب ت ارار حمنا ضاحا االجتاار يف أثناات إعااادهتم
()46
إىل أوطاهنم وإعاد إدماجهم يف ال وي أو يف بلد املنشة أو بلد اثل
 -٣6وأوص املقرر اخلااص أبن تتاا خطاوط هااتف سااخن جمانيا علاى مادار السااع تُضاىن
مبسا ااةل االجتا ااار وتُشا ااغ بلغا ااا الضا ااحا احملتملا اان ،وأبن تتضا اااون احل وم ا ا تضا اااو ا وثيق ا اا ما ااع
املنظمااا اإلقليمي ا والدولي ا  ،وخباص ا املنظم ا الدولي ا للهجاار ومفوضااي األماام املتحااد السااامي
لشااؤون اللجئاان ،ومااع البضثااا الدبلوماسااي  ،لت اةمن عااود ضااحا االجتااار إىل بلاادان منشاائهم،
مع إيلت االعتبار الواجب ،حسب االنطباق ،ملسةل توفري احلماي الدولي للضحا وتطبي مبدأ
()47
عد اإلعاد اجلربي
 -٣7ويف ع ا ااا  ،٢٠١7رحبا ا ا جلنا ا ا القض ا ااات عل ا ااى التمييا ا ا الضنص ا ااري ابعتم ا اااد الق ا ااانون
رقاام  )٢٠١٣(٩١بشااةن م افح ا االجتااار ابألش ا اص وهتريااب املهاااجري  ،وبوضااع اس ا اتيجي
وطني ا مل افح ا االجت ااار ،ل ا القل ا يس اااورها م ا ع ااد وجااود مضلومااا مفص اال ع ا الت اادابري
()48
امللموس اليت ُاختذ لتنفيذ القانون
 -٣8ورحب جلن مناهضا التضاذيب أيضا ا ابعتمااد القاانون رقام  ٩١والقارار  ١454الصاادر
عا ا جمل ااس ال ااو رات ال ااذي ي اانص عل ااى وض ااع اسا ا اتيجي وطنيا ا مل افحا ا االجت ااار ابألشا ا اص
ومع ذل  ،أعرب ع قلقها م أن الدول الطر ال ت ا قبل ا للجتار ابلبشار ألغارا السا ر
واالسااتغل اجلنس ا ويساااورها القل ا أيض اا م ا قل ا عاادد األح ااا الاايت تضاقااب م ارت ي أفضااا
()4٩
االجتار ابلبشر
 -٣٩وأوصا ا اللجنا ا نفس ااها أبن تق ااو ال ويا ا  ،يف مجلا ا أم ااور ،ابلس ااض احلثيا ا لتنفي ااذ
التش اريضا الدولي ا واحمللي ا مل افح ا االجت ااار ابلبش اار ،إبج اراتا تش اام ختص اايص أم اوا كافيا ا
ووضااع اس ا اتيجي وطني ا مل افح ا االجتااار ابلبشاار؛ ومنااع االجتااار ابلبشاار والقضااات علي ا  ،بطاارق
تشاام تنظ ايم محاال وقائي ا وطني ا تتناااو الطبيض ا اإلجرامي ا لتل ا األفضااا  ،وتقاادم التاادريب
املت ص ا ااص للم ا ااوظفن الضم ا ااومين بش ا ااةن حتدي ا ااد هويا ا ا الض ا ااحا والتحقيا ا ا وملحقا ا ا اجلن ا ااا
GE.19-19621

7

A/HRC/WG.6/35/KWT/2

ومضاااقبتهم؛ وإجارات حتقيا فااوري وفضااا ون يا يف جارائم االجتااار ابلبشاار واملمارسااا ذا الصاال ،
()5٠
ومقاضا اجلنا ومضاقبتهم وفق ا خلطور اجلرمي
 -4٠ورحب اللجن املضني ابلقضات علاى التمييا ضاد املارأ ابلتادابري القانونيا واملؤسساي الايت
اختذهتا احل وم مل افح االجتار ابألش اص ،وم ذل املساع للتحقي يف مث هذه القضاا
وحماكم اجلنا غري أهنا أعرب ع استمرار قلقها إ ات تدين عدد احملاكما واإلدا وأح اا
()5١
الضقواب املفروض مبوجب القانون رقم ٩١
 -4١وأعربا جلنا القضااات علاى التمييا الضنصااري عا قلقهااا البااالغ ما اسااتمرار تطبيا نظااا
ال فال على الضما األجاناب ورأ أن هاذا النظاا جيضا كثاريا ما الضماا األجاناب يضتمادون
علاى أرابب عملهاام اعتمااادا شااديدا ،األماار الااذي جيضلهاام عرضا للسااتغل واالعتاادات وأعربا
اللجن ا ع ا قلقهااا أيض ا ا ألن الضمااا األجانااب ال يباادو أهناام يتمتضااون ابحل ا يف مل ش ا األساار
()5٢
يف البلد
 -4٢وك اارر اللجنا ا توص اايتها أبن تلغا ا الدولا ا نظ ااا ال فالا ا لتوظي ااف الضم ااا امله اااجري
واالستضاض عن بنظا تصاري إقام هلؤالت الضما  ،تصدرها احل وم وتشر عليهاا ،ما أجا
من ااع االسا ااتغل واالعتا اادات وأوص ا ا اللجن ا ا أيض ا اا بضا اامان احل ا ا يف مل ش ا ا األسا اار للضما ااا
()5٣
األجانب

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية

()54

 -4٣أوص ا ا اللجن ا ا املضني ا ا حبقا ااوق األش ا ا اص ذوي اإلعاق ا ا أبن تسا ااتفيد احل وم ا ا م ا ا
اس اتيجي توظيف ذوي اإلعاق اليت وضضتها اهليئ الضام لشؤون اإلعاق م أجا د وتطاوير
فرص الضم يف سوق الضم املفتوح  ،وأبن ت يد إدماج ذوي اإلعاق  ،بطرق منهاا ضامان تطبيا
حص ا الا ا  4يف ملائ ا  ،وتااوفري الاادعم الفااردي ،وحظاار حرمااان مجيااع ذوي اإلعاق ا  ،مب ا فاايهم غااري
ال ويتين ،م ال تيبا التيساريي املضقولا يف مجياع مراحا الضما  ،مباا يف ذلا التوظياف وال قيا
()55
والتدريب املهي ،وأبن تفر عقواب على أرابب الضم يف حاال عد االمتثا
 -44وأوص ا اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ احل وم ا أبن ت ف ا أن ُيظاار
القااانون املتضل ا ابلضم ا يف القطاااع األهل ا التميي ا املباشاار وغااري املباشاار علااى أساااس االعتبااارا
احمل اادد يف اتفاقي ا ا منظم ا ا الضم ا ا الدولي ا ا املتضلق ا ا ابلتميي ا ا (يف الضمال ا ا وامله ا ا ) لضا ااا ١٩58
(رقاام  ،)١١١فيمااا يتضلا جبميااع اجلوانااب املتصاال ابلضمالا  ،مبااا يف ذلا التمييا بساابب اجلاانس؛
وأبن ت ي الضوائ القائم حب م الواقع اليت حتو دون حصو املرأ علاى فارص الضما يف القطااع
الضا  ،مبا يف ذل يف اجليش واحلرس الوطي والشرط واإلدار الضام لإلطفاات واهليئا الضاما للبيئا
ومضهااد ال وي ا لألحبااا الضلمي ا ؛ وأبن ت ف ا إاتح ا فاارص متساااوي للنسااات التباااع مسااارا
()56
مهني غري تقليدي
 -45وأعرب ا ا ا جلن ا ا ا القضا ا ااات عل ا ااى التميي ا ا ا الضنصا ا ااري ع ا ا ا اسا ا ااتمرار قلقها ا ااا ألن القا ا ااانون
رقم  )١٩7٩(١5املتضل ابخلدم املدني مل َّ
يضد حبي ُيظار ممارسا املساؤولن يف مجياع اهليئاا
اإلداري ا للدول ا التميي ا بساابب اجلاانس والنسااب واللغ ا والاادي يف ح ا امل شااحن للوظااائف يف
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اإلدار الضاما ا ( )57وك اارر توص اايتها بتض اادي الق ااانون حلظ اار التمييا ا يف الضما ا يف اإلدار الضاما ا
()58
بسبب اجلنس والنسب واللغ والدي
 -٢احلق يف الصحة

()5٩

 -46الح ا الفري ا الضام ا املض ااي ابلتميي ا ض ااد امل ارأ أن الضم اار املتوق ااع للنس ااات والرج ااا اد
مبقاادار أربااع ساانوا خاال الف ا  ٢٠١٢-٢٠٠٠فبلااغ  78ساان ورحااب ابجلهااود الاايت تبااذهلا
و ار الصح لضمان حصو املرأ ال ويتي على رعاي صحي جيد وتبن املضلوما الاوارد أن
التغطي اجلغرافي للرعاي الصحي جيد وأن النسات يش ل أغلبيا األطباات الاذي يقادمون الرعايا
()6٠
األولي يف الضيادا املتضدد الت صصا
 -47والح ا الفري ا الضام ا أن ا يف حاان تااوفر الدول ا الرعاي ا الصااحي جمااا ا ملواطنيهااا ،ف ا ن
املقيم اان الشا اارعين اآلخ ا اري علا اايهم دف ااع رسا اام رم ا ا ي قا اادره دين ااار واحا ااد ( ٣دوالرا تقريب ا ا ا)
الستشااار طبيااب يف مركا صااح ح ااوم وتقا َّاد الرعايا اللحقا واألدويا جمااا ا ،مبااا يف ذلا
التحاليا امل ربيا وحتصا النسااات ال ويتيااا علاى الرعايا الوقائيا  ،مثا تصااوير الثاادي ابألشااض
وفحااوص ال شااف ع ا ساارطان الاارحم ،جم ااا ا ،بينمااا يتوجااب علااى املقيمااا األخاار حتم ا
()6١
ت اليف هذه اخلدما
 -٣احلق يف التعليم

()6٢

 -48أوص ا منظم ا األم اام املتح ااد لل بي ا والضل اام والثقاف ا (اليونس ا و) أبن تق ااو ال ويا ا
بتض ي ا وحت اادي التش اريضا املتضلق ا ابحل ا يف التضل اايم متاش ااي ا م ااع الت امه ااا ال اادويل بت ااوفري التضل اايم
االبتاادائ اجملاااين واإلل اما للجميااع ،دون متييا  ،وفا مااا تاانص عليا املاااد  ١٣ما الضهااد الاادويل
اخلاااص ابحلقااوق االقتصااادي واالجتماعيا والثقافيا  ،بوصاافها طرفاا يف اتفاقيا مناهضا التمييا يف
التضلاايم( )6٣وأوص ا اليونس ا و أيض ا ا أبن تنظاار ال وي ا يف متديااد ف ا التضلاايم اإلل ام ا ليشاام
التضلاايم الثااانوي ،وما مث االقا اب خطااو ما حتقيا الغايا  ١-4ما أهاادا التنميا املسااتدام ،
بشةن ضمان أن يتمتع مجيع الفتيا والفتيان بتضليم ابتدائ واثنوي جماين ومنصف وجياد ،وأبن
تضتمااد تاادرجييا ساان واحااد علااى األقا ما التضلاايم قبا االبتاادائ اإلل ام ا واجملاااين ،وفق اا إلطااار
()64
الضم اخلاص ابلتضليم حىت عا  ٢٠٣٠والغاي  ٢-4م أهدا التنمي املستدام
 -4٩وأوص اليونس و كذل أبن ت ف ال وي ت اافؤ فارص احلصاو علاى التضلايم اجلياد
الشاام للجمياع ،مبااا يف ذلا للفئاا الضااضيف مثا أطفااا البادون وغاريهم ما األطفاا عاادمي
()65
اجلنسي  ،بغض النظر ع الوضع االجتماع والقانوين
 -5٠وأوص اللجن املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ضاد املارأ أبن ترجاع ال ويا إىل توصايتها
السابق فيما يتضل بتقليص مضدال التسرب املدرس بان النساات والفتياا  ،بساب منهاا الضما
فورا على إلغات مجيع األح ا اليت متنع النسات والفتيا املت وجا ما احلصاو علاى تضلايم جياد
وم ا متابض ا تضلاايمه يف املاادارس الضادي ا ؛ وأبن تت ااذ تاادابري لتشااغي عاادد متساااو م ا النسااات
والرجااا يف املناصااب التضليميا واإلداريا يف املاادارس الضاما ؛ وأبن ت فا إشارا الفتيااان يف تلقا
التضليم اخلاص ابحليا األسري ؛ وأبن ت ي احلواج القائم حب م الواقع الايت متناع النساات والفتياا
ما ا االلتح اااق ابلت اادريب امله ااي يف ف ا اروع املي اني ااا وهندسا ا اإلنش اااتا واهلندسا ا املضماري ا ا ؛
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وأبن تقااو بتجميااع وحتلي ا ونشاار البيااا عا ماادى حصااو الفتيااا علااى التضلاايم واالسااتمرار
()66
في  ،مبا يف ذل بيان مضدال االرتقات وفروع الدراس

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -١النساء

()67

 -5١أعرب ا جلن ا مناهض ا التضااذيب ع ا قلقهااا م ا أن الضنااف املن ا يل ،مبااا يف ذل ا الضنااف
اجلنس واالغتصاب ال وج  ،ال يشا جرميا قائما باذاهتا يف قاانون اجلا ات وأعربا عا قلقهاا
أيضاا ما أن تقااارير عدياد ومساتمر تتحااد عا حااال عنااف ضاد املارأ  ،ومااع ذلا ال يا ا
عدد احلاال املبلغ عنها إىل السلطا امل تص متادنيا جادا وأعربا اللجنا عا قلقهاا كاذل
إ ات الظاارو امل ففا وأح ااا إسااقاط التهما املنصااوص عليهااا يف املاااد  ١٩7ما قااانون اجلا ات
بشااةن مااا يساامى جارائم ”الشاار “ الاايت يرت بهااا الا وج عماادا ضااد ال وجا ال انيا وتوساايع نطاااق
هااذه الظاارو لتش اام ذكااورا آخ اري م ا أس ارهتا ،يف ح اان أن النسااات ال ُمي اانح هااذه الظ اارو
()68
امل فف
 -5٢وكرر اللجنا نفساها توصايتها أبن تسا ال ويا  ،علاى سابي االساتضجا  ،تشاريضا
م ا ا أج ا ا من ا ااع وم افح ا ا وجت ا اارم الضن ا ااف الض ا ااائل واجلنس ا اااين ،مب ا ااا يف ذل ا ا الضن ا ااف اجلنس ا ا
واالغتص اااب ال وجا ا  ،وإدراج ه ااذه اجلا ارائم كجا ارائم قائما ا حب ااد ذاهت ااا يف ق ااانون اجلا ا ات ،وف اار
الضقااواب املناسااب علااى مرت بيهااا وأوص ا أيض ا ا أبن تنش ا الدول ا آلي ا فضال ا ومسااتقل لتقاادم
الشا ا اوى يلج ااة إليه ااا ض ااحا الضن ااف الض ااائل  ،وأبن ت فا ا تس ااجي مجي ااع ادع اااتا الضن ااف
الضائل  ،مبا يف ذل الضناف اجلنسا واالغتصااب ال وجا  ،لادى الشارط  ،والتحقيا فيهاا بسارع
()6٩
ون اه وفضالي وعلى حنو شام  ،وحماكم مرت بيها ومضاقبتهم
 -٢األطفال

()7٠

 -5٣يف عا  ،٢٠١7ذكر املقرر اخلاص املضنيا ابالجتاار ابألشا اص أن أطفاا اللجئان
وملتمس ا اللجااوت وعاادمي اجلنسااي يتضرضااون للسااتضباد املن ا يل ويُسااتدرجون إىل بيااع الس االع يف
الشاوارع يف ظارو خطاري ومي ا أن يتضرضاوا ألساوأ أشا ا الضما  ،بطارق منهاا االجتاار ابلبشار
()7١
على أيدي أولئ الذي يستغلون حاجتهم إىل األم املايل
 -54والحظا املقارر
دون س ا اخلامس ا عشاار
عشاار كمااا يااوفر ضااما
واألجر املدفوع ع ساعا

اخلاصا أن اإلطاار املتضلا ابلضما يف ال ويا ُيظار توظياف األطفاا
ويااوفر ضااما يف حااا اساات دا أطفااا يتجاااو عماارهم اخلامس ا
تتضلا حبمايا األجااور ،وساااعا الضما  ،واإلجااا املدفوعا األجاار،
()7٢
الضم اإلضافي

 -55وأضاااف املق اارر اخلاص ا أن مث ا حاج ا ماس ا إىل التوعي ا ابالجت ااار ابألطف ااا واالجت ااار
()7٣
ألغرا االستغل اجلنس
 -٣األشخاص ذوو اإلعاقة

()74

 -56أعرب ا اللجن ا املضني ا حبقااوق األش ا اص ذوي اإلعاق ا ع ا قلقهااا إ ات نقااص التنفيااذ الفضااا
للوائ املتضلق إبم اني الوصو إىل املبااين ووساائ النقا مبوجاب القاانون رقام  ٢٠١٠/8وعاد إقارار
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”كااود تطبي ا التصااميم الضااا الضم اراين الضااامل “ حااىت اآلن وأعرب ا أيض اا ع ا قلقهااا إ ات تضااذر
إم اني ا الوصااو إىل وسااائ النق ا الضااا واهلياك ا األساسااي الضام ا واخلاص ا واخلاادما املقدم ا
()75
أو املفتوح للجمهور ،مبا يف ذل على الصم أو امل فوفن وذوي اإلعاق الذهني
 -57وأوص ا اللجن ا نفسااها أبن ت ف ا الدول ا الفضالي ا يف تنفيااذ الل اوائ املتضلق ا إبم اني ا
الوص ااو إىل املب اااين ووسا اائ النقا ا  ،مب ااا يف ذلا ا يف املن اااط الفق ااري  ،وأبن تقا ار ”ك ااود تطبيا ا
التصميم الضا الضمراين الضامل “ دون أتخري ال موجب ل  ،ووضع آليا للرصد وإنفاذها ،وفر
عق ااواب بش ااةن ع ااد االمتث ااا للا اوائ املتضلقا ا إبم انيا ا الوص ااو وأوصا ا أيضا اا أبن ت فا ا
ال وي ا إم اني ا الوصااو ال ام ا إىل وسااائ النق ا الضااا واهلياك ا األساسااي الضام ا واخلاص ا
واخلاادما املقدم ا أو املفتوح ا للجمهااور ،وال ساايما مااا يتضل ا منهااا ابلتضلاايم والصااح والضمال ا
واألعما املصرفي وال في واألنشط الثقافي والر ضي الضام  ،لذوي اإلعاق  ،بطرق منهاا اعتمااد
خط عم لتيسري إم اني الوصو ختصص هلاا ماوارد كافيا ماع حتدياد أطار ماي ومضاايري للرصاد
والتقياايم وأوص ا اللجن ا كااذل أبن ت يا ال وي ا مجيااع احل اواج الاايت حتااو دون وصااو ذوي
اإلعاقا إىل ت نولوجياا املضلوماا واالتصاااال  ،بطارق منهاا إقارار اإلطااار الاوطي لتيساري الاادخو
إىل الشب اإلل وني  ،وتوسيع نطاق است دا ذوي اإلعاقا أناواع الت نولوجياا املضا والبديلا ،
()76
والتشجيع على است دا وسائ االتصا املن فض الت لف بن ذوي اإلعاق
 -٤املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء

()77

 -58أعرب ا ا اللجن ا ا املضني ا ا حبقا ااوق األش ا ا اص ذوي اإلعاق ا ا ع ا ا قلقها ااا إ ات عا ااد ت ا اوافر
مضلوم ااا عا ا ت اادابري تق اادم ال اادعم املناس ااب وال تيب ااا التيس ااريي الفرديا ا املتاحا ا للمه اااجري
واللجئن وطالي اللجوت م ذوي اإلعاق يف سياق إجراتا اهلجر وأوص أبن تضا ال ويا
()78
توفري هذا الدعم وال تيبا التيسريي الفردي
 -5٩ورحبا جلنا القضااات علااى التمييا الضنصااري ابعتماااد القااانون رقاام  )٢٠١5(68بشااةن
الضمالا ا املن ليا ا  ،وأحاطا ا علما ا ا ببي ااان الدولا ا الط اار ال ااذي ج ااات فيا ا أن ه ااذا الق ااانون يضفا ا
احلاال املتضلقا ابلضمالا املن ليا ما الرساو القانونيا ورحبا أيضاا بواليا إدار الضمالا املن ليا ،
ال اايت تتمثا ا يف أم ااور منه ااا تلقا ا الشا ا اوى املرتبطا ا ابنتهاك ااا أرابب الضما ا والتحقيا ا فيه ااا
وأحاط ا اللجن ا علم اا أيض اا ببيااان الوفااد الااذي ورد في ا أن الضديااد م ا الش ا اوى قُاد بواسااط
هذه اآللي  ،ل نها ظل تشضر ابجل ع إ ات التقارير اليت تفيد أبن بضض الضماا املنا لين األجاناب
()7٩
يتضرضون العتداتا بدني ولفظي وجنسي خطري على يد أرابب الضم
 -6٠وأعرب اللجن املضني حبقوق اإلنسان ع قلقها إ ات عاد وجاود إطاار قاانوين يف الدولا
الطار يانظم إجاراتا اللجاوت ويضار اللجا  ،األمار الاذي ياؤدي إىل التضساف يف تنفياذ حظاار
()8٠
اإلعاد القسري
 -٥عدميو اجلنسية

()8١

 -6١أحاطا ا اللجنا ا علما اا ابإلجا اراتا املت ااذ لتس ااوي الوض ااع الق ااانوين للب اادون ع اادمي
اجلنسااي  ،الااذي يُضتااربون حالي اا فئ ا م ا ”املقيماان غااري الشاارعين“ ،مبااا يف ذل ا ماان بضضااهم
اجلنسااي ال ويتيا  ،وتسااجي آخاري  ،وتااوفري اخلاادما االجتماعيا ل ثاريي ل ا اللجنا أعربا
ع ا قلقهااا بشااةن مااا يل ا ب ا ت عملي ا ماان الباادون اجلنسااي ال ويتي ا ؛ ووضااع الباادون عاادمي
GE.19-19621

11

A/HRC/WG.6/35/KWT/2

اجلنس ااي غ ااري املس ااجلن وغ ااري الق ااادري عل ااى احلص ااو عل ااى الواثئ ا ا املدني ا ا وعل ااى اخل اادما
االجتماعي ا امللئم ا ؛ وتقييااد حقااوق الباادون يف حري ا التنق ا والتجمااع الساالم وال ارأي والتضبااري؛
ونظ ا اار الدول ا ا ا يف م ا اانحهم ”املواطن ا ا ا االقتص ا ااادي “ لبل ا ااد آخ ا اار مقاب ا ا ا تص ا ا اري إقام ا ا ا دائم ا ا ا
)8٢(
يف ال وي
 وأوصا اللجنا نفسااها أبن تقااو ال ويا مبااا يلا تساريع عمليا ماان الباادون اجلنسااي-6٢
 عنااد االقتضااات؛ وضاامان ح ا ك ا طفا يف اكتساااب جنسااي ؛ وتسااجي مجيااع الباادون، ال ويتي ا
املقيماان يف ال وي ا ومت ياانهم م ا احلصااو دون متيي ا علااى اخلاادما االجتماعي ا ؛ وكفال ا متتااع
.)8٣(البدون حبقوقهم يف حري التنق والتجمع السلم والرأي والتضبري
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