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 األمانة العامة

 

 الكويتلدولة  االول املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري مشروع 

 عشر  ثامنةالتي اعتمدتها لجنة حقوق االنسان العربية )لجنة امليثاق( في دورتها الو 

 (2021 ديسمبر أول/كانون  27-28)

عشر  نةثامالفي دورتها  الكويتلدولة  ول نظرت لجنة حقوق اإلنسان العربية في التقرير الدوري ال  .1

 ديسمبر/كانون أول  29واعتمدت في جلستها املنعقدة في  2021كانون أول/ديسمبر  28-27 املنعقدة في.

 :املالحظات الختامية التالية مشروع 2021

 
ا
 مقدمة - أوال

قتقددددد   لحقدددوق اإلنسدددان العربددد  مدددمل امليثددداق  48تقددددر الةجندددة ودددداب الدولدددة قال بامجدددا املقدددرر قموجدددد  املدددادة  .2

لدددوري الول قالجددح ا حدددد فددي امليثداق  وهددو عقدد  مددرور مالمددة أعدواه عاددل منا شددة تقريرهددا الو ددي  تقريرهدا ا

عقدددد     بيددددح أ دددداه مددددمل مددددرور مددددال  سددددنوات 30/12/2019رسددددلت التقريددددر فددددي املوعددددد املقددددرر قتدددداري  أحيدددد  

 .10/1/2017-9منا شة تقريرها الول  وم  

بشددكح مسدددتمر عادددل تنايدددا تواددياتها الختاميدددة عادددل التقريدددر طدددالع الةجندددة إتقدددر الةجندددة حدددر  الدولددة عادددل  .3

 ددددل الةجنددددة تبل جددددا د هددددا إالول  وذلددددر قلرسددددال مددددابرات مددددمل مندددددوبيتها الداامددددة لددددد  جامعددددة الدددددول العربيددددة 

الصدددادرة قتددداري   468/2018قاملسدددتتدات الادددت اتلددداتها لتنايدددا توادددياتها  بمدددابرة املندوبيدددة الداامدددة ر ددد  

عددداله الةجندددة قتنايدددا تواددديتها الختاميدددة املتعلقدددة قتشدددويح وتاعيدددح الدددد وان الدددوط ت بشدددإن إ 15/10/2018

نسددان بمبددادة قددار   نسددان عاددل أسدداد املبددادة املتعلقددة قمربددو املةسسددات الوطنيددة لحقددوق اإللحقددوق اإل

 ( وغيرها ممل التوايات.1993لعاه 

مشدددداورات واسددددعة النادددداق مدددد  كادددددة  تقدددددر الةجنددددة  يدددداه الدولددددة قتنايددددا توادددديتها الختاميددددة املتعلقددددة بعقددددد .4

ول  وهددو مدا  تاددا مد  املبددادة للتقريددر الددوري ال  اإعددادهالجيئدات ا ختصددة واملنظمدات غيددر الحكوميدة عنددد 

 ل ها. إعداد التقارير وتقد مجا إلية آاملبادة التوج هية لةجنة الصادرة عنها قلصو   م  ضا أالواردة 
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اق ومالحظاتهددددا وتواددددياتها الختاميددددة عاددددل تقريرهددددا الول الدددداي جددددرت تقدددددر الةجنددددة  يدددداه الدولددددة ق شددددر امليثدددد .5

لو روندددد  لددددواارة الخارجيددددة وبددددالر تقريرهددددا الدددددوري الول الحددددا ي عاددددل املو دددد  اإل  2017منا شددددت  فددددي  نددددا ر 

 صحاب املصةحة واملواطنين  عال هاه الومااا.أطالع كادة الججات الحكومية وغير الحكومية  عالوة عال إل 

الةجنددددددة ال ددددددباه الدولددددددة قلعددددددداد تقريرهددددددا ودقددددددا ملنعجيددددددة مونتهددددددا مددددددمل تقيددددددي  مددددددد  امتثددددددال  شددددددر عاتها تقدددددددر  .6

وسياسدداتها لحكدداه امليثدداق وتنايددا تواددياتها الختاميددة عاددل التقريددر الول  وبلااددة راددد التقددده ا حددرا فددي 

املومد   خاادةا ا ختلادة   عويو التمت  قالحقوق والحريات ا حمية فدي امليثداق واسدتعراه ججودهدا وتدداقيره

 حكاه امليثاق.أتناياها  بشإن وض  وموابمة  شر عاتها وسياساتها م  

قرااسدددددة واارة الخارجيدددددة وعضدددددوية عددددددد مدددددمل  لجندددددة حكوميدددددة  عبدددددر  عدددددداد التقريدددددر إالةجندددددة قإسدددددلوب  شددددديد  .7

واارة ال رقيددددة  بواارة الشددددةون ااجتماعيددددة والعمددددح  واارة الداخليددددة  واارة العدددددل  املةسسددددات الحكوميددددة 

النياقة العامة  واارة الصحة  واارة الو اف  الجيئدة العامدة لشدةون ذوي اإلعا دة  الماندة العامدة للمتلد  

، عال للتلايط والتنمية  الججداا املربدوي للمقيمدين  قصدورة غيدر  انونيدة  الجيئدة العامدة للقدو  العاملدة(ال 

عدددداد ر مددد  منظمدددات ا جتمددد  املددددن  فدددي سدددياق عمليدددة اإل و شددديد الةجندددة قدددنعي الحدددر  فدددي ااناتدددا  والتشددداو 

ويددارات لاملتضددمنة جددداول للتقريددر ب ةداعمددال ةوميقددالالةجنددة قلرددداق  و شدديد .وإ امددة الحددوار التادداعاي معجددا

قاإلجاقدددددة عادددددل  اامدددددة التسدددددا ات  جددددداعادددددل  يامو شدددددور الةجندددددة الدولدددددة الادددددرف   (ومدددددااا  انونيدددددةالسدددددجون و 

 بهاه اإلجاقات. خات أل ها و إاملرسلة 
ً
 الةجنة علما

نعدي التعداون والتعامدح اإل تداب  مدمل ملتلدا الطدراف فدي دولدة الكويدت مد  وددد   وتالحظ الةجنة م  التقدد ر .8

نسدددان فدددي لالطدددالع عادددل ججدددود الدولدددة فدددي  عويدددو حقدددوق اإل 2021الةجندددة الددداي اار الدولدددة الادددرف فدددي ندددودمبر 

 ردي بما تالحظ وبتقد ر  دولة ال
ً
دح الدولدة الادرف  أن وددا

ل
 متنوع ااختصااات  دد مث

ً
املستو  ض  طياا

  .في الحوار التااعاي في سياق منا شة التقرير

 
ا
 الجوانب اإليجابية -ثانيا

القوانين التالية منا تقد   التقرير الول للدولة قاعتبارها  قلادارالكويت ترح  الةجنة ققياه دولة  .9

 :وطنيةعناار لتعويو منظومة حقوق اإلنسان ال

 الناسية.بشإن الصحة  2019لسنة  14القانون ر    .أ
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 السري.شإن الحما ة ممل العنا ب 2020لسنة  16القانون ر    .ب

بشإن  عد ح القانون الخا  قااحتياطات الصحية للو ا ة ممل  2020لسنة  4القانون ر    .ج

 المراه السارية.

 املرض ى. بشإن مواولة مجنة الا  وحقوق  2020لسنة  70القانون ر    .د

 واملتعلا قمنح الوا ة الصحية للمرأة. 2020لسنة  14قانون ر   ال .ه

 1980لسنة  38بشإن  عد ح بعض أحكاه املرسوه قالقانون ر    2020لسنة  9القانون ر    .و

 لقانون املرادعات املدنية والتتارية والاي أضاف اإلعالن اإللو رون  كإحد طرق اإلعالن.

 شإن حما ة املنادسة.ب 2020لسنة  72قانون ر   ال  .ا

 ملكادحة ال ش التتاري لدول متل  التعاون لدول الخليج العربية. 2019لسنة  20قانون ر   ال  . 

 شإن حا ااطالع عال املعلومات.ب 2020لسنة  12قانون ر   ال  .ط

ة الوطنيدة فدي الخاد 2030تلاذ دولة الكويت  رارات عدة بشإن إدراج أهداف التنميدة املسدتدامة اوتثممل الةجنة  .10

( وبدددددالر الخادددددة اإلنماايدددددة الثالثدددددة 2019/2020-2015/2016للدولدددددة واملتمثلدددددة فدددددي الخادددددة اإلنماايدددددة الثانيدددددة ب

للتقريدددر الادددولي الول  هدددا اددددار إوبدددالر   2035( ضدددممل ر يدددة الكويدددت 2024/2025-2020/2021للسدددنوات ب

وبدددددالر  2019الرديددددد  املسدددددتو  عددددداه   دددددل املنتدددددد  السيا ددددد تإحدددددول تنايدددددا أهدددددداف التنميدددددة املسدددددتدامة وتقد مددددد  

جدددح العجدددرة ا مندددة أالتقريدددر الادددولي الول بشدددإن التقدددده الدددوط ت ا حدددرا فدددي تنايدددا أهدددداف ااتاددداق العدددامل  مدددمل 

  والتقريدددددر املتعلدددددا قاملسددددداهمات ا حدددددددة عادددددل الصدددددعيد الدددددوط ت بتحدددددد   2021واملنظمدددددة والنظاميدددددة فدددددي دبر دددددر 

املتعلقددددة قاتاا يددددة المدددد  املتحدددددة اإلطاريددددة لت يددددر املنددددا   (2018دمتها فددددي عدددداه ن  ددددأالاددددت سددددبا و  -املسدددداهمة الو ددددل

  .وبنود اتااق قار  

نسدددان قمدددا فدددي ذلدددر تقدددد   ومنا شدددة التقدددارير تدددثممل الةجندددة نعدددي التعددداون مددد  ا ليدددات الدوليدددة لحما دددة حقدددوق اإل .11

لتمييدددب العنصدددري والةجندددة املعنيدددة لجندددة مناهضدددة التعدددا   ولجندددة القضددداب عادددل ابل لجدددان املعاهددددات إ دددالدوريدددة 

ولجنددددددددة حقددددددددوق الااددددددددح(  الةجنددددددددة املعنيددددددددة قددددددددالحقوق اا تصدددددددداد ة وااجتماعيددددددددة والثقاديددددددددةو قحقددددددددوق اإلنسددددددددان 

 دل الكويدت عداه إايدارة املقدررة الخاادة املعنيدة قحقدوق الذدخا  ذوي اإلعا دة ذلدر قما فدي   واإلجرابات الخااة

2018. 
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 وممل ذلر:  نسان في الكويتليات الوطنية لحما ة حقوق اإلفي دع  ا الكويت  شيد الةجنة قتجود دولة  .12

 .إنشاب هيئة مكادحة الاساد -

 .تتار قالذخا  وتهري  املجاجريملإنشاب الةجنة الوطنية الداامة املعنية قتنايا ااس راتيتية الوطنية لإل -

 إنشاب إدارة حقوق اإلنسان في واارة الخارجية. -

 اعات السرية في محومة السرة.إنشاب مرابو  سوية املنا -

 إعداد الجيكح التنظيمت للمتل  العال لشةون السرة. -

 إنشاب موت  حما ة حقوق الااح في واارة الصحة.  -

 إنشاب موت  متابعة شةون الذخا  ذوي اإلعا ة في واارة الصحة.  -

لة املنبلية ممل واارة بشإن نقح اختصا  شةون العما 2018لسنة  614ر متل  الواراب القرار ر   اادإ  -

بهدف أن تكون مسةولية شةون  2019مارد  31لداخلية إ ل الجيئة العامة للقو  العاملة اعتبارا ممل تاري  ا

 .ةالعمالة الجنبية املتعا دة تحت مظلة واحد

 327,4 قارب  قاملساهمة قما 19-ملكادحة وباب كوديدتثممل الةجنة توج  دولة الكويت لدع  الججود الدولية  .13

 مريك .أمليون دوار 

 
ا
  : غايات تنفيذ امليثاقثالثا

مددمل خددالل  عويددو املنظومددة العمددح الوطنيددة لحقددوق اإلنسددان   عويددو منظومددةفددي الكويددت تددثممل الةجنددة ججددود دولددة  .14

ن  ضدد  هدداه الججدددود أعدددداد خاددة وطنيددة شددداملة لحقددوق اإلنسددان مددمل شدددإن  إن أوتددر    التشددر عية واملةسسدداتية

  .ل  قلطار منظ  وملاط

نسرران ترا رري  اهررا الهااماتهررا عررداد ة ررة و نيررة لررام ة ل قرروق اإلإبالعمررع ع رر   15تها رقرر  وصرريتاللجنررة كرررر ت .15

اإلنسران، كونها  رف في العديد من املواثيق واالتفاقيات اإلق يمية والدولية بما  اهرا امليثراق العر رح ل قروق 

 
ا
 ررر  أ ررررائ املترررادب املتع قررررة بمركررر  امل  سررررات فرررري تفعيرررع الررررديوان الرررو ني ل قرررروق اإلنسررران ع واملضرررقي قررردما

ا رق تعرديع قانونرب بثيرو يرو ر اال رتقالل اإل بما في ذلك  ،(1993الو نية )متادب باريس  داري واملرايي بمرا يتو
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قصررقق قرردر أداريررة الالةمررة بالسررعة املمكنررة ملررن  الررديوان تمامرا مررب متررادب برراريس، وقررد يرت  اتارراذ القرررارات اإل 

 ي  حين تعديع القانون.إية، ممكن من اال تقالل

 
ا
 وعدم التمييا: ال ق في املساواة رابعا

احظدددت الةجندددة الججدددود الحثقثدددة الادددت  امدددت بهدددا الدولدددة الادددرف لتعويدددو مبددددأ املسددداواة والادددت أبدددد عل هدددا الدسدددتور  .16

 دل إإضدادة   اددار بعدض التشدر عات الداعمدة لجداا املبددأ قاعتبارهدا ال دباه وط دتإممل خدالل  29و 7الكويات املواد 

  ل مويد ممل العمح.إن الوثير ممل جوان  هاا الحا اتوال قحاجة أإا   اتباع السياسات املناسبة

من املالحظات والتوصيات الختامية عن مناقشة  21و 19و 17م ارقتها السابقة بال اتكرر اللجنة توصي .17

 ي :إ عالهأات التوصيوتشير في هذا اإل ار إضا ة اي  ما ورد في  ،التقرير الول 

 تمييا بين الرجع لالذي ماةال يكرئ  1959لسنة  15 الجنسية رق  قانون في النظر ضرورة إعادة  .أ

واملرأة ع   أ ائ الجنس من ةالل عدم  ماحب ل مرأة الكويتية بنقع جنسيتها لبنائها عند ةواجها 

 .أجنبيمن 

ال يع ح حق  1984لسنة  51ن قانون الحوال الشخصية الكويتي رق  إوفي ذات السياق السابق   .ب

د في مادتب  ،ء املرأة الكويتيةالوالية ع   أبنا
ّ
ع   أن الوالية ع   النفس لألب ث  للجد  209حيو أك

من القانون املدنح الكويتي  110ن املادة أي  إ، إضا ة العاصب ث  ل عاصب بنفسب حسب ترتيب اإلرث

يب ث  ل وصقي املختار من الب ث  للجد لب ث  لب نصت ع   )والية مال الصغير  1980لسنة  67رق  

ونتج عن حجب والية املرأة ع   أبنائها  ،(112ل وصقي الذي تعينب امل كمة وذلك مب ما تقضقي بب املادة 

 فح مجال التع ي  السر تية الترح ت ثرر ع رى حيراة املررأة  رح تدبرر لر ون أبنائهرا العامرة، اآلثار مرن جم ة 

 
ا
 أنبع رى  التالميذائر  ونظر  لر ون ال  ترة  رح وةارة الهربيرة  رح التند الرابب حرول انتقال لو تنص  مثال

  إال يجروة نقرع الت ميرذ  ال "
ا
ا قرة ولرح أمرره لراصيا ويمنرب منعرا   بمو

ا
بعم يررة النقررع مررن قتررع  القيرام باترا

 ."بتوكيررع ر ررمي إال م  قررة ولديهررا حضانررة  مال أو العرر  او أي لرراص آةررر حتررى لررو كانررت  الم

 تثداث آلية و نية مستق ة لت قح ومعالجة الشكاوى الناجمة ضرورة االلجنة ع   توصيتها ب كد ت .ج

 من التمييا.
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ا ر لدى اللجنة مع ومات  ،عداد النساء في   ك القضاءي  التوجب ب يادة أإبارتياح تنظر اللجنة  .18 حيو تتو

هذا وهناك أعداد  ،2021عام في النساء  7، ث  2020نساء املنصب القضائح في العام  8ت قد تولنب أب

 ،القضائحةرى في   ك النيابة العامة في  ريقها العتالء منصب القضاء تتعا ل تدرج املتتب في الس ك أ

 عداد النساء في   ك القضاء.أالتوجب ل يادة هذا توصقي اللجنة بدع  و 

ا ر لدى اللجنة  ،عداد النساء الالتح يشغ ن مناصب قياديةأ اللجنة تواضب تالحظ .19 بأن مع ومات حيو تتو

ن التشكيالت الوةارية غالتا ال تتجاوة ثالث أكما  ،% من املناصب القيادية12.5النساء يشغ ن نستة 

مكين )بما في ذلك تع ي  أنش ة الت منا تةع يب توصقي اللجنة باتااذ ما ي  م من اتتاع  يا ات و  نساء،

 لتع ي  الدوار القيادية ل نساء. (التمييا اإليجا حمتدأ واتتاع 

من  153ول ل دولة ال رف واملتضمنة تعديع نص املادة عند مناقشتها ل تقرير ال  21كرر اللجنة توصيتها ت .20

ا ق مب متادب املساواة.، 1960لسنة  16قانون الج اء رق    بما يتو

 
ا
  التدنية: ال ق في ال ياة والسالمة ةامسا

مددددددمل املالحظددددددات  23ن الدولددددددة الاددددددرف لدددددد  تقددددددده إجاقددددددة وا ددددددحة ومحددددددددة بشددددددإن التواددددددية أتالحددددددظ الةجنددددددة  .21

 اامدددة الجنا دددات املعا ددد  عل هدددا بعقوبدددة  قمراجعدددةواملتعلقدددة  يوالتواددديات الختاميدددة عدددمل منا شدددة التقريدددر الو ددد

 للمادة الصلة لضمان صحة تواياجا قالخاورة البال اإلعداه في التشر عات ذات 
ً
 .امليثاق ملم 6ة ودقا

املعاقررب ع اهررا  الجرررائ مراجعررة قائمررة بضرررورة عنررد مناقشررتها التقريررر السررابق   23تكرررر اللجنررة توصرريتها  .22

تصررنيفها ضررمن  نن كثيررر مررن هررذه الجرررائ  وا ررعة الن رراق والررتع  م هررا ال يمكررأحيررو  ،بعقوبررة اإلعرردام

مرن قرانون  50و  48و  32و  31)املرواد ملتع قرة باملخردرات ا  كالجرائ ،الجرائ  بالغة الخ ورة ع   املجتمب

فرري لررأن  1987لسررنة  48رقرر   القررانون  مررن  47تجررار  اهررا واملررادة مكا ثررة املخرردرات وتنظرري  ا ررتعمالها واإل

 137)املرادة  الر ور والجررائ  املتع قرة بشرهادة  (تجرار  اهراواإل هامكا ثة املر ثرات العق يرة و تنظري  ا رتعمال

  (.1960لسنة  16الج اء رق   من قانون 

  تعلددددا قتريمددددة التعددددا   فددددي اإل إن إتالحددددظ الةجنددددة قدددد .23
ً
  انونيددددا واسددددعا

ً
طددددار التشددددر تي الكددددويات قمددددا فددددي ذلددددر طددددارا

مدمل  دانون اإلجدرابات  12و 159مدمل  دانون الجدواب واملدواد  184و 56و 53الدسدتوريتين واملدواد  34و 31املادتين 

ومحدددددد لدعددددال التعددددا   قمددددا فددددي ذلددددر ار الواسدددد  ا  وجددددد  عريددددا وا دددد  طددددندددد  ورغدددد  هدددداا اإل أا إ الجواايددددة 
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ن  سددددقط هدددداه أمكانيددددة إل  مددددمل  ددددانون الجددددواب  ددددد  ددددت  تويياجددددا 6و 4ن املددددادتين لوبددددالر ددددد  التعددددا   النا دددد ت

 دل إإعدادة املشدتك  مدمل التعدا   د ها ن الشكاو  املتعلقة قالتعا   عادة ما  ت  أ ل إإضادة  .الجريمة قالتقاده

 ددددل اامتندددداع عددددمل تقددددد   الشددددكو  خشددددية إضددددحا ا ال دددددد   ددددد مددددر الدددداي ال   نادددد  ججددددة ااحتتدددداا املشددددكو منهددددا

 اانتقاه.

 املتع قة بجرائ  التعذيب. 30و 28و 26تكرر اللجنة توصياتها  .24

تنظري  الجرجون مرن أجرع وضرب حرد لجميرب التردابير  مرن قرانون  60و 59و 58 توصقي اللجنة بمراجعة املرواد .25

مررررن  8و ررررق مررررا ورد فرررري املررررادة  ،معررررام ته إيرررر  مسررررتوى تعررررذيب امل تجرررر ين أو إ رررراءة ترقرررر  الترررري قررررد  التأديبيررررة

 امليثاق.

 عهرررافمرن أجررع وضرب معرايير لرر   اال  قرانون اإلجرراءات الج ائيرةمررن  159املرادة تعرديع وتوصرقي اللجنرة ب .26

 ثدوث التعذيب.كراه من قتع امل كمة، بثيو يت  رد االعهراف في حال وجود لك معقول بتثت اإل

امل ققين املنتمين ل نيابة العامة واإلدارة العامة ل تثقيقات، بهدف ت وير بتع ي  قدرات  وتوصقي اللجنة .27

قدراته  ع   ال فاظ ع    المة وأمان املته  أثناء  هرة االحتجاة، والقيام بواجبه  بتثريك دعاوى ال ق 

، وتوصقي يا بين تهمتي التعذيب وا تادام القسوةالعام في قضايا التعذيب، وت وير قدراته  ع   التمي

نسان بين العام ين بق اعات امل  سات اإلصالحية مواص ة الجهود في نشر ثقا ة حقوق اإلاللجنة 

 وق اع الججون. 

 
ا
 : مكا ثة الرق واإلتجار بالشخاص اد ا

 ذلدر فدي قمدا ذدخا قال تتداراإل جدراا  مدمل لةحدد وطنيدة سياسدة اتبداع فدي الكويدت دولة قتجود الةجنة  شيد .28

 وتهريدددددددد  قالذددددددددخا  تتددددددددارلإل الوطنيدددددددة ااسدددددددد راتيتية قتنايددددددددا املعنيددددددددة الداامدددددددة الوطنيددددددددة الةجنددددددددة إنشددددددداب

 عددددهو أالتلكدددة   دددل اانتهاكدددات  عاددل ادددعيد الوا دد  مدددمل  بيددح بإممارسدددات تر ددل  نأنهدددا تالحددظ أا إ املجدداجريمل 

 الاعددددداه مدددددمل الحرمدددددانو ممارسدددددات عقاقيدددددة كأا الالاددددد غيدددددر السدددددوملو  املاولدددددة العمدددددح سددددداعات الجدددددور  ددددددد 

 ددددل إربدددداب العمددددح أو ددددد يعمددددد بعددددض  الجسدددددي  وااعتددددداب املضددددا قات أو التهد دددددات  الحربددددة عاددددل والقيددددود

 جانددد ال  العمدددال مدددمل العد دددد  ددددد  و دددد  دددانون  غيدددر كونددد  مدددمل الدددرغ  عادددل السدددار جدددوااو حجدددو أ  مصدددادرة
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 فددددي العمددددح وسدددديط رسددددوه دددددد  عاددددل ُ تبددددرون أو/  و الاددددلية ه قلدددددان فددددي ااسددددتقداه لددددوبالب قاهظددددة رسددددوًما

 للعمدددح عرضددة العمددال  تعددح ممددا العمددح  ادداح   ددددعجا أن  تدد  الكددويات  للقددانون  ودًقددا  والاددت الكويددت

املمودددمل اتلاذهدددا  إجدددرابات مدددملممدددة ن أطدددار و ( هددداه املمارسدددات تقدددوه الججدددود الحكوميدددة فدددي هددداا اإل الجبدددري 

 واملةسساتية.الاعدة التشر عية عال  هاه الججودلتعويو 

عتمرراد أدوات معياريررة ل تعرررف ع رر   رر ايا توصررقي اللجنررة الدولررة ال رررف بتع يرر  قرردرات مفت ررقي العمررع ال  .29

 في ق اعات التناء والصرف الصحي أ شخاصتجار بالاإل
َ
 .والعمالة املناليةثناء التفتيش ةصوصا

ول بضرررررورة املضررررقي فرررري جهررررود شررررتها ل تقريررررر ال عررررن مناق 32وفرررري الوقررررت الررررذي ت كررررد اللجنررررة توصرررريتها رقرررر   .30

التدريب والتثقيف ل قضاة وأعضاء النيابة العامة  إنها توصقي الدولة ال رف لتو ير برامج لرام ة بشرأن 

ذكررررراء الرررررو ي لررررردى جميرررررب الجهرررررات املعنيرررررة بمرررررن  اهرررررا مو فرررررو إتجرررررار بالشرررررخاص بغيرررررة تنميرررررة املعرررررارف و اإل

وأصرررر اب  أعضرررراء النيابررررة العامررررةك والتثريررررة ومفتشررررو العمررررع و والجمررررار  وإدارة لرررر ون اإلقامررررةالشررررر ة 

 عالم.العمع ووكاالت التو يف ومنظمات املجتمب املدنح وو ائط اإل 

 
ا
 ليبإ: القضاء وحق اللجوء  ابعا

حكاه  في تابيا قلاوة واارة الداخلية ممثلة بشةون املةسسات اإلاالحية وتنايا ال الةجنة  شيد  .31

 ن " عال ا حكوه عل ه  بعقوبات سالبة لةحرية.نموذج "السوار اإللو رو

 اضية لول مرة  14تنصق  القضائ  قما في ذلر  السلراملرأة في دخول  قتوج  دولة الكويتترح  الةجنة  .32

 اضيات قرااسة الدواار  8 تكلياو  رأسمل دواار جنح وإادار أحكامجا   7في تاري  القضاب الكويات قينهمل 

 .ليةالكالجوااية في ا حومة 

تجار بما في ذلك القضايا املتع قة باإل –توصقي اللجنة بتضمين القانون الدويي ل قوق اإلنسان  .33

 .والقانونيةمعهد الكويت ل درا ات القضائية في مناهج وبرامج  -الشخاص ب
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ن أحيو  هاتع ي  ا تقاللبا تكمال القانون املعدل بشأن الس  ة القضائية باتجاه توصقي اللجنة  .34

اقب ا ا قة املج س الع   أتعيين في بع  الل ايي يتضمن الو ع   املراك  في القضاء يت  دون مو

  عن  ريق عرضل قضاء،  رئيس مثكمة التمييا يكون اةتياره 
ا
و قا ل قانون دون  وةير العدل منفردا

 .ي  املج س الع   ل قضاءإال اجة ل رجوع 

إلعاقة في م  سات العدالة بما في ذلك إجرائية لألشخاص ذوي ا بتو ير تيسيراتتوصقي اللجنة  .35

 اإللارة.عداد مهرجمي لغة أةيادة 

 عانة العدليةاإل ب ع قيت  يما فقر لقانونح مثدد تعريف وتوصقي اللجنة الدولة ال رف بضرورة وضب  .36

 .القضاء الجنائحوالتو ب في تقدي  اإلعانة العدلية بعدم حصرها ع   

 
ا
 : ال ريات السيا ية واملدنيةثامنا

إ رار قرانونح يسرم   وضبعند مناقشة التقرير الول واملتضمنة ضرورة  50 بالرق اللجنة توصيتها كرر ت .37

 لحكررررام املررررادة 
ا
 5و1)الفقرررررتين  24لأل ررررراد باملمار ررررة السيا ررررية امتثرررراال

ا
ن نررررص أ( مررررن امليثرررراق ةصوصررررا

 الح اب.نشاء إمن الد تور واملذكرة التفسيرية لد تور دولة الكويت ال تثظر  43املادة 

 ال ق في الجنسية

مررن املالحظرات الختاميرة عنررد مناقشرة التقريرر الول املتضررمنة  54 برالرق تكررر اللجنرة توصرريتها الرواردة  .38

النظررر بتعررديع قرررانون الجنسررية بثيرررو يررت  السرررماح لبنرراء املررررأة الكويتيررة املهاوجرررة مررن أجنبررري مررن حرررق 

 جنبية.أع الكويتي املهاوج من اكتساب الجنسية الكويتية باملساواة مب أبناء الرج

 شددددديد الةجندددددة قالخددددددمات واملميدددددبات الادددددت تمنحجدددددا دولدددددة الكويدددددت ممثلدددددة قالججددددداا املربدددددوي ملعالجدددددة أوضددددداع  .39

الججدددداا أمندددداب د ددددرة جااحددددة كورونددددا وإتاحددددة قمددددا فددددي ذلددددر الدددددور الدددداي  دددداه قدددد   املقيمددددين قصددددورة غيددددر  انونيددددة

وتوصررقي باال ررتمرار بتقرردي  كا ررة الخرردمات اإلنسررانية .  التاعيمددات لجميدد  املقيمددين قصددورة غيددر  انونيددة

ل مقيمررين بصررورة غيررر قانونيررة ةاصررة فرري مجررال التع رري  والورر ة بمررا فرري ذلررك تررو ير الخرردمات الورر ية 

 وال قاحات التع ي ية له .
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ا
 الفردية ةامل كي: تا عا

النظر  املتضمنةو ير الول من املالحظات الختامية عند مناقشة التقر  58 الفقرةباللجنة توصيتها تكرر  .40

في ر ب القيود التشريعية ع   حق أبناء املرأة الكويتية املهاوجة من أجنبي بما يضمن اال تمرار 

 
ا
 عن والدته . باالحتفاظ بامل كية العقارية ميراثا

 
ا
 ي والتعتيرأ: حرية الر عالرا

ابوعات وال شر والات  ضت  شيد الةجنة قموادقة البرملان الكويات عال  عد ح بعض أحكاه  انون امل .41

ل رد  ر اقة واارة  2006لسنة  3ممل  انون املابوعات وال شر ر    7املادة الو ل من  قاستبدال املادة 

 ل البالد إضادة ا ل املادة الثانية الات  ضت قتعد ح املادة إعاله املسبقة عال ما يستورد ممل مابوعات اإل 

منها وأضادت البند  3حي  أعادت اياغة البند   ر ا حظور نشرهاممل القانون أعاله الات تحصر المو  21

و الدكار الات  كون قنا ها عال العنصرية والتحقير أو القبلية أاملتعلا قحظر نشر ما  ثير الا ن الااااية 

 و التحريض عال عمح ممل أعمال العنا لجاا ال ره.أقين دئات البشر 

في شإن حا ااطالع عال املعلومات حي  اعتبر في  2020نة لس 12ترح  الةجنة قصدور القانون ر    .42

وج  في مادت  الثالثة عال أو   مادت  الثانية ااطالع عال املعلومات أحد الحقوق الات  حم ها القانون 

 62  ويابر ان التواية املتضمنة في الاقرة الججات ا ختلاة  سجيح الحصول عال املعلومات لألذخا 

 امية عند منا شة التقرير الدوري الول حثت الدولة الارف عال ذلر.ممل املالحظات الخت

  : حماية ال رة وبااصة النساء وال فالحادي عشر

ة قما في ذلر شمولجا في خااجا التنموية أ شيد الةجنة قتوج  دولة الكويت لدع  الحقوق اإلنسانية للمر  .43

 -2015/2016ي الخاة اإلنمااية متوساة الجح بوممل ذلر تضمين محور املرأة ممل ا حاور الساسية لجا ف

( حي   تضممل هاا ا حور ممل قين أمور أخر   عويو  درات املرأة الكويتية ممل خالل 2019/2020

جح القضاب عال التمييب ضد املرأة قما  تاا م  الشر عة اإلسالمية أمراجعة التشر عات وتحد ثها ممل 

واا تصاد ة للمرأة وإنشاب آلية مةسسية لحما ة املرأة ممل ودع  قرامج تاوير القدرات ااجتماعية 
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 اعتماد دولة الكويت ملشروع تنايا الجدف الخام  ممل  والسرة.العنا في ا جتم  
ً
وتثممل الةجنة أ ضا

دراسات  مربوو للمتل  العال للتلايط والتنمية المانة العامة أهداف التنمية املستدامة ممل  بح 

قرنامج الم  املتحدة اإلنمائ  واملوت  اإل ليمت لجيئة الم  قالشرابة م   امعة الكويتوأقحا  املرأة في ج

دع  و عويو وتربيبه عال متاات باملتحدة لتموين املرأة واملساواة قين الج سين ملناقة الدول العربية 

ت ممل خالل ايادة الولي دع  مشاربة املرأة في كادة القااعا  و مشاربة املرأة في الحياة العامة والسياسية

إعداد البيانات ممل  ل إإضادة  لتابيا السياسات اإل تاقية تتاه الج سين ممل أجح  عويو مشاربة املرأة

 أجح دع  خاة وطنية شاملة تاصيلية ملعالجة العنا ضد املرأة.

ناقشة من املالحظات والتوصيات التي قدمتها في  ياق م 65جنة توصيتها الواردة بالفقرة لكرر الت .44

كراه إالتقرير الول واملتضمنة النظر بتعديع قانون الحوال الشخصية ليضمن الرضاء الكامع دون 

 
ا
  18لسن ال واج وهو  ن  أدنىل مرأة عند انعقاد ال واج وبأن يضب حدا

ا
مب قانون   نة تماليا

 ل  فع.ال فع وبما يرا ي املصل ة الفض   

 16 ري الئثة التنفيذية لقانون ال ماية من العنف ال توصقي اللجنة بضرورة اإل راع بإصدار ال .45

كما توصقي بتفعيع العمع في  ، ري وذلك لتفعيع ال ماية املقررة ل متعرض ل عنف ال  2020لسنة 

وكذلك  ري وتو ير ال ماية القانونية والنفسية له . مرك  " نر" وذلك ال تقتال   ايا العنف ال 

تفعيع مراك  اإليواء لض ايا العنف ال ري املكم ة ملراك  حماية ل ذاتب من القانون  5تفعيع املادة 

بشأن حقوق ال فع، وال و ع    2015لسنة  21من القانون  77ال فولة واملنصوص ع اها في املادة 

 ةصائح االجتما ي في املدارئ ملتابعة حاالت العنف ال ري والتنمر بين ال فال.تفعيع دور ال 

في شإن حقوق الااح  2015لسنة  21حما ة الواس  الاي اعتمده القانون ر   الةجنة نااق التالحظ  .46

 
ً
 ل إشارت أالات و ممل القانون  6ممل املادة  4ما تضمنت  الاقرة نها تالحظ أغير   في مادت  الثالثة وخصواا

ات مل املمومل است الل هاا النص عال ممارسمممل حا متو ي رعا ة الااح في بالتإد   البسيط( والات ن أ

 ممل القانون. 3 ااب الواردة في املادة ممل شإنها تقويض الحما ة ممل اإل 

في لأن حقوق  2015 لسنة 21من القانون رق   6من املادة  4الفقرة في توصقي اللجنة بإعادة النظر  .47

 لب.و وضب تعريف قانونح وا ح أيتع ق بالتأديب البسيط   يما ال فع
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ربط مراك  حماية يتضمن  من قانون حقوق ال فع 79دة إجراء تعديع ع   نص املاتوصقي اللجنة ب .48

نيابة متاصصة جديدة، وتكون ماتصة بالتثقيق التي قد تستثدث  ال فع مب النيابة العامة

والتصرف في جميب الجرائ  التي لها أبعاد اجتماعية كالجرائ  املنصوص ع اها في قانون حقوق 

 .2015 لسنة 80ضانة العائ ية ، أو الواردة في قانون ال 2015 لسنة 21ال فع 

 : ال ق في العمع وحرية تكوين الجمعيات والنقابات املهنيةعشر ثانح

خادددوة  املنبليدددة و عتبدددرهفدددي شدددإن العمالدددة  2015لسدددنة  68ترحددد  الةجندددة قدددل رار دولدددة الكويدددت للقدددانون ر ددد   .49

 ال ول مددددددرة تمنددددددح عامددددددندددددد  ول أإذ   مجمدددددة
ً
التمتدددددد  قيددددددوه راحددددددة  بحددددددا نايددددداللتعماليدددددة  اقلدددددة  ت املندددددداال حقو ددددددا

 لخ.إ.. سداعة مد  اسد راحة 12يوم  قدد الجدر وتحد دد عددد سداعات العمدح أسدبولي وإجدااة سدنوية مددوعدة ال 

اةديررررراد  ررررراعات العمرررررع مرررن ناحيرررة   19كو يرررد املنررررراةل  رررررح  رررررع جائثرررررة  التعررراممعانررراة  اللجنرررة تالحرررظ  .50

لهررررن ع ررررى العمررررع لسرررراعات أ ررررول وعرررردم  ةعرررردم ال صررررول ع ررررى إجرررراةة إضا رررريو    وعررررردم احتسررررراب أجرررررر 

والع لرررة املفروضرررة ع اهررررن داةرررع املنررراةل وعررردم حصولهررررن  ، رررنويةوإجررراةة التمترررب بيررروم راحرررة أ رررتو ي 

ة الوصررررررول إلررررررى صابررررررة بفيررررررروئ كورونررررررا وصعوبرررررروالضروريرررررة ل وقايرررررة مررررررن اإل  املنا ررررتة ع رررررى التوعيرررررة 

املع ومرررررررات الكا يرررررررة و ررررررررق ال مايررررررررة، وعررررررردم تو يرررررررر املعررررررردات والدوات الوقائيررررررررة ممرررررررا يجع هرررررررن أكثررررررررر 

ت املنررراةل لررر  ال بالوبرررراء، والشررررعور بالق ررررق والخرررروف الدائرررر  وةاصرررة أن الكثيرررر مرررن عامررر إلصررابةعرضررة ل

 .راء مسرثات ل تأكرد مرن عردم إصابتهررن بالوبرراءياضعرن ل فثرص الردوري أو إجر

اعتماد وإنفاذ قوانين ولوائ  تنص ع   مرا يفرح بال اجرة مرن  رتع االنتصراف القرانونح توصقي اللجنة ب .51

نظاميرات أو غيرر نظاميرات، مرن  عرامالت،  رواء كرن الجنبيراتوآليات تقدي  الشكاوى ل مايرة العرامالت 

 .ع القسري والتثرش الجنسقي والعم ءاإليذا

ال كومرررررة مرررررب منظمرررررات املجتمرررررب املدنرررررح ذات الص رررررة، بتو يررررر املع ومررررات قيرررام بضررررررورة توصرررقي اللجنرررة  .52

ت ال صابررررررة بررررررب بمات ررررررف ال غررررررات لعامرررررروو ررررررائع ال مايررررررة والوقايررررررة مررررررن اإل  19 -الكا يررررررة حررررررول كو يررررررد 

 .املتضرررات وتقدير  الدعر  النفسرح لهرن ةمرة لضمران حقروق جرراءات الال املنراةل، واتاراذ اإل 

داريددددة الراميددددة إ ددددل تاددددوير منظومددددة اددددالحات القانونيددددة واإل الحكومددددة فددددي اإل تالحددددظ الةجنددددة قتقددددد ر ججددددود  – .53

 -قدددددددددد:   وتوص ت للعمالسوق العمح و عويو الحما ة القانونية 
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يررررات اال ررررتقدام ل عمالررررة تع يرررر  التعرررراون القررررائ  مررررب املنظمررررات الدوليررررة فرررري مجررررال حوكمررررة عم  .أ

 ومعالجة املشاكع الناتجة عن نظام اال تقدام ال ايي.

املضقي قدما في مشاريب التعاون الثنائح مرب الردول املر ر ة ل عمالرة، وتثديرد الولويرات والدوار  .ب

 التي يض  ب بها كع  رف في عم ية اال تقدام والتعاقد مب العمالة.

عمرررررع والعمرررررال بهررررردف التوعيرررررة برررررالقوانين والنظمرررررة عالميرررررة لصررررر اب التكثيرررررف ال مرررررالت اإل  .ج

الضررررامنة ل قرررروق ال ررررر ين، والعمررررع ع رررر  إلررررراك الرررردول املر رررر ة ل عمالررررة ل عررررب دور أكبررررر فرررري 

 توعية العمالة قتع مغادرتها لت دانها.

 : ال ق في تو ير ال ياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية والجسديةعشر ثالو

جية تو يف الشخاص ذوي اإلعاقة التي وضعتها الهيئة العامة  هراتياتوصقي اللجنة بتفعيع  .54

 
ا
% 4ي  نستة الر إلش ون اإلعاقة من أجع ةيادة وت وير  رص العمع في  وق العمع املفتوحة وصوال

التي حددها القانون واعتماد تدابير مثددة ل يادة إدماج الشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذلك تو ير 

مان الشخاص ذوي اإلعاقة، بمن  اه  غير الكويتيين، من الهرتيتات الدع  الفردي، وحظر حر 

التيسيرية املعقولة في جميب مراحع العمع، بما في ذلك التو يف والهرقية والتدريب املنهي، و رض 

 .عقوبات ع   أرباب العمع في حاالت عدم االمتثال

 رابب عشر: ال ق في التع ي  وال قوق الثقا ية

ولة الارف عال ما أحرات  ممل ججود متقدمة في متال تودير الحا في التعلي  والتور   ل  تنهئ الةجنة الد .55

 دون تمييب قينه  بسب  الج   أو الد مل أو الل ة.أراض ها لكادة املوجود مل عال 

توصقي اللجنة الدولة ال رف بالنظر في تو يب رقعة  ئات ال فال املستفيدة من التع ي  املجانح لغير  .56

 ن.الكويتيي

 توصقي اللجنة بتو عة ن اق الجهود ل قضاء ع   المية ور ب املستوى الثقافي لألميين.كما   .57



 

 

 

 

14 

 

 األمانة العامة

 

توصقي اللجنة الدولة ال رف بمواص ة الجهود التي من لأنها تع ي  وتثسين حصول النساء و  .58

 والفتيات ع   التع ي  الشامع والعايي الجودة.

ر الةصائيين االجتماعيين والنفسيين في املدارئ توصقي اللجنة الدولة ال رف بالعمع ع   تع ي  دو   .59

 .ملواجهة حاالت العنف في املدارئ والعنف ال ري تجاه ال فال

 واملتابعة النشر القادم  ر التقري :عشر ةامس

وفري هرذا  ،2024عرام الدورة الثالثرة مرن  يكون موعد مناقشة التقرير الدوري الثانح لدولة الكويت في  .60

واملالحظرررررات والتوصررررريات  بنشرررررر التقريرررررر يصررررر ها التقريرررررر فررررري موعرررررده وتوصرررررقي أن فررررري  تأمرررررع اللجنرررررة اإل رررررار 

الختاميررة ع رر  هررذا التقريررر ع رر  ن رراق وا ررب، وفرري أو رراة السرر  ات التنفيذيررة والتشررريعية والقضررائية 

واملجتمررررب املرررردنح، وكررررذلك لعامرررررة الجمهررررور، وتترررردي اللجنررررة ا رررررتعدادها ملسرررراعدة الدولررررة ع رررر  الو ررررراء 

 ا عبر أي لكع ل تعاون الفني أو ال وار التناء.بالهااماته


