األا اجقدتي

الجمعية العامة

A/HRC/WG.6/21/KWT/2
Distr.: General
12 November 2014
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الحادية والعشرون
 03-91كانون الثاين/يناير 5392

تجميععل للمعلومععاه مفدت ع مفوضععية ا مععح المتحععدة الس ععامية
لحق ع ععوق اإلنس ع ععان و ق ع ععا للفق ع ععرة (51ب) مع ع ع مر ع ععق ع ععرار
مجلع ععس حقع ععوق اإلنسع ععان  5/1والفقع ععرة  1م ع ع مر ع ععق ع ععرار
المجلس 15/51
الكويت
هذاا القرريذذر ع لذم لو اوواذذار الذوااري يرذااير هلدذذار اجااهذتار ااة،ذرا ار ا ا ذ
مبا ذلك اجالحظذار االقاولرذار الذوااري اذا التالذ اجانلذ ا يرذااير اوويذل األاذ اجقدذتي
السذذاال ورذذون اةنسذذان ا ذ ذلذذك اذذا اتذذا ا األا ذ اجقدذذتي الرتل ذ ذار ال ذذو االقرريذذر
ارتم شكل او،ز يرلتاً باوذت األص ذل لاذتر الكو ذار الالعذال لوذل الن ذوص الكااوذ
يُر،ل الاوري إىل الوتا ا اجر،الذ ا يقمذ ا القرريذر يذ اا ا ا،نذار نظذر ا اصماحذار اذا
اوويل األا اجقدتي الساال ورون اةنسان خبذال اذا يذرر اننذا القرذااير االتلانذار الاونلذ
ال ذذاراي لذذا اجوويذذل اهذذو يقتذذم هلكذذل اجتذذارع القو،لنل ذ الااا ذ ال ذ الق ذذتها و ذ حرذذون
اةنسذذان ارذذرا  991/91اصذذت ذُكذذرر لوذذل يفذذو انناذذا حواشذذا اي ذ الذذن ارا،ذذم
اجاوواار الوااري القررير اااللت إلتار القررير رااي ا سقاراض االقطذواار الذ حذتتت
يوك الومي
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موال -المعلوماه ا ساسية واإلطار
ملف -نطاق االلتزاماه الدولية

()9

المعاهداه الدولية لحقوق اإلنسان
اوال تنا اجلول السابر

()5

الق تيا ا ا نم ام ا يواصلذ ذ ذ ذ التاللذ ذ ذ ذ لورم ذ ذ ذذا لو ذ ذ ذذل ل ذ ذ ذذم
شكال الق للز الان ري ()9191
ا ا الف
الانت التايل ا ذاص بذاورون ا صق ذاري
اا ،ق الل االثرافل ()9119
الانذ ذذت الذ ذذتايل ا ذ ذذاص بذ ذذاورون اجتنل ذ ذ
االسلاسل ()9119
ايواصل الرما لول لم شكال الق للز
يت اجر ي ()9111
ايواصلذ ذ ذ اناهمذ ذ ذ القا ذ ذذاي ا ذ ذ ذ ا ذ ذذا
ي ذذراع اجاااو ذ ذ ا الاروب ذ ذ الراس ذذل ا
الالإنسانل ا اجنلن ()9119
ايواصل حرون الطول ()9119
الربايوك ذ ذ ذذول ا القل ذ ذ ذذااي يواصل ذ ذ ذ حر ذ ذ ذذون
الطول بشأن اشماك األعوال اجنازلار
اجسود ()5331
الربايوكول ا القلااي يواصل حرون الطوذل
بشذذأن بلذذم األعو ذذال ااسذذق الل األعو ذذال
الت ا ا اجوار اةباحل ()5331
ا يواصل ذ ذ ذ التالل ذ ذ ذ لورم ذ ذ ذذا لو ذ ذ ذذل ل ذ ذ ذذم
القدوظار ا /ا
اةلالنار
شكال الق للز الان ري (إلالن إعذاا
اجاري )9191 55
الان ذذت ال ذذتايل ا ذذاص ب ذذاورون ا صق ذذاري
اا ،ق الل ذ ذ االثرافل ذ ذ (إلالنذ ذذار يوس ذ ذ ي
لوورذ ذذري  5اذ ذذا اجذ ذذاري  5الو ذ ذذاري  0ا1
احتوذ ذ ذ لو ذ ذذل الور ذ ذذري (9ر) ا ذ ذذا اج ذ ذذاري 1
)9119
الانذ ذذت الذ ذذتايل ا ذ ذذاص بذ ذذاورون اجتنل ذ ذ
االسلاسذذل (إلالنذذار يوس ذ ي لوورذذري 9
اا اجاري  5الو ذاري  0ا 50احتوذ
لول اجاري (52ع) )9119
ايواصل الرما لوذل لذم شذكال الق للذز
ي ذذت اج ذذر ي (حتوظ ذذار لو ذذل الور ذذري  5ا ذذا
2

اة،ذ ذ ذ ذرا ار اجق ذ ذ ذذاي با ذ ذ ذذت
مل يُ تَّن لولنا/مل يُرتل
ا سقاراض

ايواصل ذ ذ ذ حرذ ذ ذذون األش ذ ذ ذ اص الربايوك ذ ذ ذ ذذول ا القل ذ ذ ذ ذذااي يواصل ذ ذ ذ ذ ذ
اناهم القااي
ذاي اةلاص ()5390
الربايوكذذول ا القلذذااي الثذذاين اجودذذا
بالانذ ذ ذذت الذ ذ ذذتايل ا ذ ذ ذذاص بذ ذ ذذاورون
اجتنل االسلاسل
ا يواصلذ التاللذ و ايذ حرذذون لذذم
الا ال اجنا،ريا ا فرار سره
ا يواصل ذ ذ ذ ذ التالل ذ ذ ذ ذ و اي ذ ذ ذ ذ لذ ذ ذ ذذم
األش اص اا ا القوا الرسري

ايواصل ذ ذ ذ حرذ ذ ذذون األش ذ ذ ذ اص
ذاي اةلاصذ (حتوظذذار لوذذل
الور ذ ذذري  ) (9ا ذ ذذا اج ذ ذذاري 91
االورذ ذ ذذري  5اذ ذ ذذا اجذ ذ ذذاري 50
اإلالنذذار يوس ذ ي لوورذذري 5
اا اجاري  95االورري ( ) اا
اجذ ذ ذذاري  91االورذ ذ ذذري ( ) اذ ذ ذذا
اجاري )5390 52

GE.14-21058

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

اوال تنا اجلول السابر

إ،ذرا ار الش ذ ذ ذ ذكذوى
االقدرلا ااة،را ار
()0
الاا،و

GE.14-21058

اجذ ذ ذذاري  1االورذ ذ ذذري (9ا) اذ ذ ذذا اجذ ذ ذذاري 99
االورري  9اا اجاري )9111 51
ايواصل ذ ذ اناهم ذ ذ القاذ ذذاي (حتوظ ذ ذذار لو ذ ذذل
اجاري  53االورري  9اا اجاري )9119 03
ايواصلذ ذ ذ ذ حر ذ ذ ذذون الطو ذ ذ ذذل (حتوذ ذ ذ ذ ل ذ ذ ذذام
 9113اإلالنذ ذذار إعذ ذذاا اجذ ذذاري 1
ا)9119 59
الربايوكول ا القلااي يواصل حرون الطوذل
بش ذ ذذأن بل ذ ذذم األعو ذ ذذال ااس ذ ذذق الل األعو ذ ذذال
الت ذذا ا اج ذ ذوار اةباحل ذ ذ (حتو ذ ذ لوذ ذذل
الورري  2اا اجاري )5331 0

اة،ذ ذ ذ ذرا ار اجق ذ ذ ذذاي با ذ ذ ذذت
مل يُ تَّن لولنا/مل يُرتل
ا سقاراض

ا يواصل ذ التالل ذ لورم ذذا لو ذذل ل ذذم
شكال الق للز الان ري اجاري 91
الربايوكذول ا القلذااي لوانذت الذتايل
ا ذ ذ ذ ذ ذ ذذاص ب ذ ذ ذ ذ ذ ذذاورون ا صق ذ ذ ذ ذ ذ ذذاري
اا ،ق الل االثرافل
الان ذ ذ ذذت ال ذ ذ ذذتايل ا ذ ذ ذذاص ب ذ ذ ذذاورون
اجتنل االسلاسل اجاري 19
الربايوكذذول ا القلذذااي األال اجودذذا
بالانذ ذ ذذت ال ذ ذ ذتايل ا ذ ذ ذذاص بذ ذ ذذاورون
اجتنل االسلاسل
الربايوك ذ ذ ذ ذذول ا القل ذ ذ ذ ذذااي يواصل ذ ذ ذ ذ ذ
الرمذذا لوذذل لذذم شذذكال الق للذذز
يت اجر ي
ايواصلذ ذ ذ اناهمذ ذ ذ القا ذ ذذاي اجذ ذ ذوار
 53ا 59ا55
الربايوكذول ا القلذااي يواصلذ حرذون
الطول اجقاوا بإ،را يرتمي التال ار
ا يواصلذ التاللذ و ايذ حرذذون لذذم
الا ال اجنا،ريا ا فرار سره
الربايوك ذ ذ ذ ذذول ا القل ذ ذ ذ ذذااي يواصل ذ ذ ذ ذ ذ
حرون األش اص ذاي اةلاص
ا يواصل ذ ذ ذ ذ التالل ذ ذ ذ ذ و اي ذ ذ ذ ذ لذ ذ ذ ذذم
األش اص اا ا القوا الرسري
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صكوك دولية رئيسية مخرى ذاه صلة
الق تيا ا ا نم ام
ا ا الف

اوال تنا اجلول السابر

()1

ايواصل ذ ان ذذم ،راذ ذ اةب ذذاري اجل اللذ ذ
ااجااصت لولنا
()2
برايوكول بال او
ايواصل ذذار ،نل ذ ذ اجؤاال ذ ذ  95ع/
س ذ ذ ذ ذ ذ ذذط  9111االربايوك ذ ذ ذ ذ ذ ذذو ن
()9
اةيافلان األال االثاين
ا يواصلذ ذ ذذار األساسذ ذ ذذل جنظ ذ ذ ذ الا ذ ذ ذذل
()1
التالل باسقثنا ا يواصل اص 933
ايواصل ذ ذ اللونسذ ذذكو جكافد ذ ذ الق للذ ذذز
ال القاول

اة،را ار اجق اي بات
ا سقاراض

مل يُ تَّن لولنا

نظذ ذذام اااذ ذذا األساسذ ذذا لو دك ذ ذ
اجلنا ل التالل
ا يواصلذ ذ ذ ذذار اجقاور ذ ذ ذ ذ بذ ذ ذ ذذالال،د
()1
التاا اجلنسل
ايواصلذ ذذار انظ ذ ذ الا ذ ذذل التالل ذ ذ
()1
اص  933ا 991ا911
الربايوكول اةيا الثالث يواصلذار
()93
،نل لاام 9111

ا ذذت لذذتي هلدذذار اااهذذتار بذذأن ي ذ ىتن الكويذذت لوذذل الربايوكذذول ا القلذذااي األال
-9
()99
االربايوكذذول ا القلذذااي الثذذاين اجودذذا
اجودذذا بالانذذت الذذتايل ا ذذاص بذذاورون اجتنلذ االسلاسذذل
بالان ذذت ال ذذتايل ا ذذاص ب ذذاورون اجتنل ذ االسلاس ذذل ( )95االربايوك ذذول ا القل ذذااي يواصل ذ اناهمذ ذ
القااي ( )90اا يواصل التالل و اي حرذون لذم الا ذال اجنذا،ريا ا فذرار سذره ( )91اا يواصلذ
التالل ذ و اي ذ لذذم األش ذ اص اذذا ا القوذذا الرسذذري( )92االربايوكذذول ا القلذذااي لوانذذت الذذتايل
ا ذذاص ب ذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق اللذ ذ االثرافلذ ذ ( )99االربايوك ذذول ا القل ذذااي يواصلذ ذ حر ذذون
الطول اجقاوا بإ،را يرتمي التال ار( )91ا حظذت الوانذ اجانلذ بالرمذا لوذل الق للذز يذت اجذري
افض الكويت صتول إحتى يو لار ا سقاراض التااي الشاال( )91اشذااقنا لوذل إلذاري النظذر
()91
انم اانا إىل الربايوكول ا القلااي يواصل الرما لول لم شكال الق للز يت اجر ي
 -5ارلت جلن اناهم القااي الكويت إىل الق تيا لول نظام اااا األساسا لو دك ذ
()53
اجلنا ل التالل
 -0ا ا ذذت ل ذذتي هلد ذذار اااه ذذتار ااووي ذذل األاذ ذ اجقد ذذتي الس ذذاال لش ذذؤان الال،دذ ذ
الكويذذت بذذأن ينم ذ إىل ايواصل ذ لذذام  9129ا ا ذ بويذذم الال،د ذ ابرايوكوهلذذا لاذذام 9191
اايواصلذ ذ ل ذذام  9121بش ذذأن اي ذذم األشذ ذ اص ل ذذتاا اجلنس ذذل اايواصلذ ذ ل ذذام  9199بش ذذأن
()59
الوض حا ر اناتام اجلنسل
 -1ا ا ت لتي هلدار اااهتار بأن ي ىتن الكويت لول ايواصل انظ الا ذل التاللذ
()55
اص  911بشأن الا ل الال ا لوا ال اجنزلل ا ينم إللنا
 -2ا ا ذذت جلنذ اناهمذ القاذذاي بذذأن ي ذذتا الكويذذت اةلالنذ اجشذذاا إللن ذذا
()50
اجاري  59ا 55اا ا يواصل

إعذذاا

 -9ا ا ت جلن الرما لول الق للز الان ري بذأن ي ذ ىتن الكويذت لوذل القاذتيالر لوذل
()52
الورري  9اا اجاري  1اا ا يواصل ( )51ارلت التوت إىل إ تاا إلالن إعاا اجاري 91
4
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 -1احثت الوان اجانل حبرون اةنسان الكويذت لوذل سذد إلال ذا القوسذ ي لوورذري 9
اا اجذاري  5ااجذاري  0لقااايذ اذم الانذت الذتايل ا ذاص بذاورون اجتنلذ االسلاسذل فمذالً لذا
()59
إلال ا القوس ي لو اري  50احتوظنا لول اجاري (52ع)
 -1اذك ذذرر الوان ذ اجانل ذ بالرم ذذا لو ذذل الق لل ذذز ي ذذت اج ذذر ي ا ذذا ،تي ذذت ن حتو ذ التال ذ
الطذذر لوذذل الورذذري (9ا) اذذا اجذذاري  99خيذذال ارا ذذت ا يواصلذ او ذذل ً بسذذد القدوظذذار
()51
لول الورري  5اا اجاري  1االورري (9ا) اا اجاري 99
 -1احثت جلنذ حرذون الطوذل الكويذت لوذل سذد حتوظنذا الاذام لوذل ا يواصلذ لقااايذ
()51
اانا فمالً لا سد إلالناهتا القوس ي
 -93ارلذذت الوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ االثرافل ذ الكويذذت إىل سذذد
()51
حتوظاهتا اإلالناهتا اجقاااي ام الانت

باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -99لرب ذذت الوانذ ذ اجانلذ ذ حبر ذذون اةنس ذذان ل ذذا صورن ذذا إزا ل ذذتم اي ذذول س ذذترل الان ذذت لو ذذل
القش ذ ذرياار الوعنل ذ ذ اجقناصم ذ ذ اا ذ ذ مبذ ذذا فلنذ ذذا حكذ ذذام الش ذ ذريا ااجسذ ذذا ل ذ ذ اجسذ ذذقنتي إىل حكذ ذذام
()03
الشريا
 -95ا ا ذذت جلنذ ذ الرم ذذا لو ذذل الق لل ذذز الان ذذري بالق ذذار اش ذذرا ص ذذانون ياذ ذ ىتل الر ذذانون
اةرااي الاااذ لوذل
اص  92لسن  9111شأن ا تا اجتنلذ وظذر الق للذز الوفذا
()09
ساس اجلن ااأل ل االو االتيا
 -90احثت جلن حرون الطول الكويت لول الق ار اشرا صانون الطول

()05

جيح -اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
 -91لربذذت لذذتي هلدذذار اااهذذتار لذذا الروذذا إزا لذذتم إنشذذا اؤسس ذ اعنل ذ ورذذون اةنسذذان
إىل اآلن( )00ا ا ذذت الوان ذ اجانل ذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذري بإنشذذا اؤسس ذ اعنل ذ اسذذقرو
()01
ورون اةنسان افراً جتارع بااي ل الً بالقانت الاي صطاق تنا ا سقاراض التااي الشاال
()02

ااحتذذت لذتي هلدذذار اااهذذتار بإنشذذا الوانذ الاولذذا ورذذون اةنسذذان لذذام 5331
-92
ى
احتت جلن الرمذا لوذل الق للذز الان ذري االوانذ اجانلذ بالرمذا لوذل الق للذز يذت
ابشكل الاص ى
اجري بإنشا جلن الرر لول يرااير حرون اةنسان اجكوىو بإلتار القرااير التاايذ الذ يرذ ىتم إىل هلدذار
()09
اااهتار حرون اةنسان
 -99ااحتذذت الوانذ اجانلذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي بإنشذذا جلنذ شذذؤان اجذذر ي القاباذ
و األا لكننا فوت صور إزا لتم ا،ور سوط
جملو الوزاا اجلن شؤان اجر ي ااألسري
()01
اركزي يرور اآللل الوعنل اجانل بق ك اجر ي
GE.14-21058
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 -91احثذذت جلن ذ حرذذون الطوذذل الكويذذت لوذذل إنشذذا و ذ لوذذل لوطوول ذ لقنسذذلا ،نذذور
()01
إل ال حرون الطول( )01اشاات لول ايم سلاس شااو الا باألعوال

ثانيا -التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان
ملف -التعاون مل هيئاه المعاهداه

()13

 -5حالة اإلبالغ
هلد اجااهتي

جلن ذ الرمذذا لوذذل الق للذذز
الان ري

اجالحظذ ذذار ا قاالذ ذ الذ ذوااري
ا سقاراض السابا
ذاا/اااس 9111

الوانذ ذ ذ ذ اجانلذ ذ ذ ذ ب ذ ذ ذذاورون ياا/اايو 5331
ا صق ذ ذ ذذاري اا ،ق الل ذ ذ ذ
االثرافل
الوان ذ ذ ذ ذ ذ اجانل ذ ذ ذ ذ ذ حبر ذ ذ ذ ذذون متوز/يولل 5333
اةنسان
الوانذ ذ ذ ذ اجانلذ ذ ذ ذ بالرم ذ ذ ذذا
لول الق للز يت اجر ي
جلن اناهم القااي

الر يرريذر صذتم انذا الذ ذ ذذر االحظذ ذ ذذار
ا سقاراض السابا القاال
حال اةبالغ
5393

شتاط/فرباير  5395حيذ ذ ذذل اولذ ذ ذذت يرذ ذ ذذتمي القرذ ذ ذذااير
التاايذ اذذا اوذاري االاشذريا
إىل الراب ذ ذذم االاش ذ ذريا ل ذ ذذام
5399
يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريا الث ذ ذ ذ ذ ذ ذذاين /حي ذ ذ ذذل اول ذ ذ ذذت ير ذ ذ ذذتمي القرري ذ ذ ذذر
الثالث لام 5391
نوف رب 5390

5331

يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريا الث ذ ذ ذ ذ ذ ذذاين /حي ذ ذ ذذل اول ذ ذ ذذت ير ذ ذ ذذتمي القرري ذ ذ ذذر
نوف رب 5399
الثال ذ ذ ذ ذث يش ذ ذ ذ ذريا الثذ ذ ذ ذذاين/
نوف رب 5391
يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريا األال /حي ذ ذ ذذل اول ذ ذ ذذت ير ذ ذ ذذتمي القرري ذ ذ ذذر
لام 5392
ا اا
كقوبر 5399
ياا/اايو  5399حي ذ ذ ذذل اول ذ ذ ذذت ير ذ ذ ذذتمي القرري ذ ذ ذذر
الثالث لام 5392
يشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذريا األال /حي ذ ذ ذذل اول ذ ذ ذذت ير ذ ذ ذذتمي القرري ذ ذ ذذر
كقوبر 5390
اجلاام لوقرااير اا الثالث إىل
السارس لام 5391

5393

كانون الثاين/يناير 5331

5393

ياا/اايو 9111

5393
5393

يوول/سذذتق رب ( 9111ايواصل ذ
جلن حرون الطول
حر ذذون الطو ذذل) ش ذذتاط/فرباير
( 5331الربايوكول ا القلذااي
يواصل ذ حر ذذون الطو ذذل بش ذذأن
اش ذماك األعو ذذال اجنازل ذذار
اجس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذود االربايوك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذول
ا القل ذ ذ ذذااي يواصل ذ ذ ذ ذ حر ذ ذ ذذون
الطوذ ذ ذذل بشذ ذ ذذأن بلذ ذ ذذم األعوذ ذ ذذال
ااسذ ذذق الل األعوذ ذذال الت ذ ذذا
ا اجوار اةباحل )
الوان ذ ذ ذ ذ ذ اجانل ذ ذ ذ ذ ذ حبر ذ ذ ذ ذذون -
األش اص ذاي اةلاص

6

-

حي ذ ذ ذذل اول ذ ذ ذذت ير ذ ذ ذذتمي القرري ذ ذ ذذر
األايل لام 5392
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 -1الردود فلى طلباه المتابعة المحددة المقدمة م هيئاه المعاهداه

اجالحظار ا قاال
هلد اجااهتي

اولت يرتمي
اجالحظار ا قاال

جلن ذ الرمذذا لوذذل الق للذذز 5390
الان ري

الوان ذ ذ ذ ذ ذ اجانل ذ ذ ذ ذ ذ حبر ذ ذ ذ ذذون 5395
اةنسان
الوانذ ذ ذ ذ اجانلذ ذ ذ ذ بالرم ذ ذ ذذا
لول الق للز يت اجر ي
جلن اناهم القااي

5390

الان يت اجر ي ااشااك اجر ي
()19
السلاسل االااا
لل ذ ذ ذ القدرل ذ ذ ذذا ح ذ ذ ذذا ر القا ذ ذ ذذاي
لروب ذ ذ اةلذ ذذتام الذ ذذتلوار اجو،ن ذ ذ إىل
اجكوو ذ ذ ذ ذ ذ بو ي ذ ذ ذ ذ ذذار إع ذ ذ ذ ذ ذذاا ل ذ ذ ذ ذ ذذم
()11
اة،را ار ا ا

باء -التعاون مل اإلجراءاه الخاصة

الررار لول اسا ل ا رلا ار االنتا ار الاا،و
[يرااير اباثار اجقابا ]

ياري ذ ا عذذاا باألش ذ اص الق للذذز
اةرااي الااا ذ ذ ذ ذ ذ ذ حال ذ ذ ذ ذ ذ ذ
الوفذ ذ ذ ذ ذ ذذا
()19
الاااو اجنزلل
الق للز يت الاذااو اجنذزلل اجنذا،ريا
الم ذ ذ انار يذ ذذت ا حقاذ ذذاز القاسذ ذذوا
()15
الرلور لول حري القات
اولاي

5395

رلوي را
[الزيااار ال ،رر]
[الزيااار اجوافا لولنا اا حلث اجتت ]
[الزيااار ال عُو إ،راؤها]

اجويو

صُتات
_

()11

 )10(5395ا5390
عُوت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت ااووا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذار
()12
إيافل
ُاسل ياك

()11

()11

اوال تنا اجلول السابر
الان ري ()9119

اوال الراهن
نا

حري القات
ا عاا باألش اص
الرن
اارر اوكوا لول تالت بال ار
ُاسوت تنا الومي صلت ا سقاراض مثانل بال ار ى

مفوضية ا مح المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
جيح -التعاون مل ّ
ووي ذذل األاذ ذ اجقد ذذتي الس ذذاال ور ذذون اةنس ذذان
 -91صذ ذ ىت
ات)23الكوي ذذت ا (س ذ29ذا) االلذ ذ (ج)25ى
()21
()20
(
األلذوام  5393ا 5399ا 5395ا 5390ا 5391ا يمذاً ل ذذنتان األاذ
اجقدتي لوقربلار لمدايا القااي
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ثالثا -تنفيذ االلتزاماه الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
ملف -المساواة وفدم التمييز
 -91حظذذت الوانذ اجانلذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق اللذ االثرافلذ بروذذا ن المذ انار
التسقواي باتم الق للز ارق ري لول الارن ااأل ل االو االتيا ا ا ت بالق ار صانون شاال
()22
يار لم س الق للز احيظرها ايااص لولنا
جكافد الق للز ى
 -53ا حظت الوان اجانل باورون ا صق ذاري اا ،ق اللذ االثرافلذ بروذا ن لذتم إرااج
الق للز لول ساس "اجلن " ي ا س لذتم الق للذز اجذاري  51اذا التسذقوا حيذرم اجذر ي اذا
او اي ذ الرانونل ذ اذذا الق للذذز اجلنسذذاين( )29اشذذاات الوان ذ اجانل ذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت
()21
اجر ي الكويت لول الق ار صانون شاال بشأن اجساااي ب اجلنس
 -59ا لربذذت الوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان لذذا الرو ذا إزا اسذذقدكام ال ذذوا الن طل ذ لذذتاا
اجذر ي األسذري ا اجملق ذم( )21ا ا ذذت الوانذ اجانلذ بالرمذا لوذذل الق للذز يذت اجذر ي بالق ذذار
()21
الط ل ل اعنل شااو لقدرلا اجساااي ب اجلنس افرذاً لاللقزااذار الذ صذتاقنا الكويذت
()93
تنا ا سقاراض التااي الشاال
 -55اسااا الوان اجانل حبرون اةنسان الروا إزا يذأتىر حرذون اجذر ي باألحكذام الق للزيذ
القشرياار( )99اسوىطت الوان اجانل بالرما لول الق للز يت اجر ي المو ب و الا ذ لوذل
األحكذذام الق للزي ذ صذذانون األح ذوال الش ذذل اصذذانون اجلذزا اصذذانون ينظذذل السذذاون االرذذانون
اجتين اصانون اجلنسل اصانون القاول اصذانون الا ذل الرطذا األهوذا( )95احثذت الوانذ اجانلذ
بالرما لول الق للز يت اجر ي الكويت لوذل ياذتيل األحكذام الذ ينطذوي لوذل متللذز ،نسذا ا
،نس ذذاين يشذ ذريااهتا( )90ارل ذذت الوانذ ذ اجانلذ ذ ب ذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق اللذ ذ االثرافلذ ذ
()91
الكويت إىل الق تي لالاسااي اجلنسانل يطتلا الرانون
 -50اك ذذرار الوان ذ اجانل ذ بالرم ذذا لو ذذل الق لل ذذز ي ذذت اج ذذر ي اةل ذراع ل ذذا صورن ذذا ألن ص ذذانون
اجلنسل خيول الكويقل نرل ،نسلقنا إىل عواهلا إ ى إذا كانت اطور ا كان االت األعوال اقوىف
ا لتمي اجلنسل ا خيوهلا نرل ،نسلقنا إىل زا،نا األ،نيب احثت الكويت لول ارا،اذ صذانون
()92
اجلنسل لم ان اجساااي ب النسا االر،ال او ول لول اجلنسذل اي ل هذا ااووذال لولنذا
ا لربت الوان اجانل حبرون اةنسان اجلن الرمذا لوذل الق للذز الان ذري اجلنذ حرذون الطوذل
()99
ااوويل األا اجقدتي الساال لشؤان الال،د لا الشوا ل االقو لار نوسنا
 -51ا لربت الوان اجانلذ بالرمذا لوذل الق للذز يذت اجذر ي لذا صوذا الذاص إزا ،ذواز ياذتر
الزا،ار اانم زااج اجسو ب اجسو اشرط اوافرذ ايل األاذر لل ذو زااج اجسذو السذنىل
ايرللذذت ح ذا اجذذر ي الطذذالن احرذذون اج ذ ان لو ذذر ي السذذنىل ال ذ يقا ذ لولنذذا ن يقراس ذ يرك ذ
زا،نا اجقوىف ام صربا الاكوا( )91ا تاار جلن حرون الطول االوان اجانل حبرون اةنسذان
()91
االوان اجانل باورون ا صق اري اا ،ق الل االثرافل شوا ل اشاهب
8
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 -52اسذذااا جلن ذ حر ذذون الطوذذل الرو ذذا لاذذتم اجس ذذاااي يوزيذذم اجس ذذؤاللار الوالتي ذ اب ذذو
الا ذ ألن حمذذان األعوذذال ُمتذنو يورا لذاً لذذوع حالذ اصذو عذذالن بذ ا،ذل اسذذو اااذذر ي ذ
اسذذو األن األم السذذنىل اكننذذا  -حال ذ الطذذالن  -ن حتذذقو حبمذذان عواهلذذا الذذاكوا فر ذ
يسذ و صذذانون األسذذري الشذذلاا
حذذي يتو ذوا سذا ا ااسذ الاشذذري ااةنذذان حذذي يقذذزا،ا حذ
لوم با حقوال بتناهتا بات بوو نا سذا السذابا ابأبنا نذا باذت بوذو ن سذا الثانلذ األن اجذر ي الذ
يقذزاج ذتراً يورذت حمذان عواهلذا( )91ا لربذت الوانذ اجانلذ بالرمذا لوذل الق للذز يذت اجذر ي لذذا
الرو ذذا ألن الر ذذانون اج ذذتين اص ذذانون األح ذ ذوال الش ذذل ي ذ ذزا ن خي ذذو ن األع ااألصرب ذذا ال ذذاكوا
اآلال ذ ذريا الو ذ ذذاي لو ذ ذذل الطو ذ ذذل الرا ذ ذذر ح ذ ذ حتق ذ ذذاج األم إىل ص ذ ذراا ك ذ ذ لقد ذ ذذل لو ذ ذذل
()13
الو اي
 -59ا لربذذت جلن ذ اناهم ذ القاذذاي االوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان لذذا الروذذا إزا الق للذذز
يذذت التذذتان (األش ذ اص لذذتاا اجلنسذذل ) اسذذو ااذذااوقن ( )19احثذذت جلن ذ اناهم ذ القاذذاي
الكويت لول سذا يشذريم ذتر و ايذ التذتان اذا الق للذز( )15ا لربذت جلنذ حرذون الطوذل لذا
صوا الاص إزا اسقدكام الق للز يت األعوال التتان احراان ،ز كت انن اذا حرذوصن
يسالل ا رهت ا او ول لول الرلايذ ال ذدل اا ذتاار ا ،ق اللذ االقاوذل ( )10ا لربذت
()11
اوويل األا اجقدتي الساال لشؤان الال،د لا شوا ل اشاهب
 -51ا ا ت جلن الرما لول الق للز الان ري بقاتيل القشرياار الكويقلذ لققمذ ا ياريوذاً
لوق للز الان ري ممقثالً لاليواصل ( )12امبرا،ا صانون اجلزا جنم نشر األفكاا اجسقنتي إىل القوذون
()19
الان ري ا الكراهل الان ري احبظر اجنظ ار الان ري

باء -حق الفرد ي الحياة والحرية وممن الشخصي
 -51سذذااا الوانذ اجانلذ حبرذذون اةنسذذان الروذذا إزا اايوذذا لذذتر األشذ اص الكذذوم لوذذلن
باةل ذذتام( )11ا لرب ذذت جلن ذ اناهم ذ القا ذذاي ل ذذا الرو ذذا إزا الاتي ذذت الكت ذ ا ذذا اجل ذرا ال ذ
يااصَذ لولنذذا باةلذذتام اإزا حكذذام اجذذاري  11اذذا صذذانون اة،ذرا ار االاك ذذار اجلزا لذ الذ
()11
يقلو اسق تام الروي اجورع ام القازيا الكوم لولن باةلتام
 -51ا لرب ذذت جلن ذ اناهمذ ذ القا ذذاي ل ذذا الرو ذذا إزا ي ذواير القر ذذااير ل ذذا االقو ذذا شذ ذ اص
احقُاذذزاا لرذ حذذرع لذذام  9119اهذذا اسذذأل تااهتذذا انظ ذ ذ حكوالذ تنذذا ا سذذقاراض
التااي الشذاال لذام  )11(5393احثذت الوانذ اجانلذ حبرذون اةنسذان الكويذت لوذل إلذاري
النظ ذذر صم ذذايا األشذ ذ اص ال ذذايا يرم ذذون حكااذ ذاً بالس ذذاا ذذتاهتا ال ذذاك الاس ذذكري
()13
لام 9119
 -03ا حظت جلن اناهم القاذاي بروذا ن األحكذام الرانونلذ اواللذ يا ىذر القاذاي
يارفنذذا
ا يمذ ا يوصلذذم لروبذذار اال ذ ل
)19وذذل اريكتلذ ا ا ذذت بذذإرااج ،راذ القاذذاي ك ذذا ى
(
الرانون اجلزا ا الوا
ا يواصل
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 -09ا لربت الوان اجانل حبرون اةنسان لا الروا إزا ا رلا ار بقا ىذرض السذانا لذتى
الش ذذرع ا اراك ذذز ا حقا ذذاز إىل القا ذذاي ااجاااوذ ذ الالإنس ذذانل ا اجنلنذ ذ ( )15اعوت ذذت جلنذ ذ
اناهم القااي ااوواار لا القطواار الرما ل صمذل افذاي ذت ذزاي اجل ذوين اجطذ ي
كذانون الثاين/ينذاير  5399تنذا احقاذاز لذتى الشذرع الذا القذتاب
الاي يا ىذرض لوقاذاي
()10
اجق اي لقاويض صربا
لذ ذذم ن ذ ذوا ارافذ ذذا
 -05اس ذذااا جلن ذ ذ اناهم ذ ذ القا ذذاي الروذ ذذا إزا ف ذذرا ا حقا ذذاز
ا حقااز( )11ارلت الكويت إىل إنشذا نظذام اعذر لر ذت لذم اذاكا ا حقاذاز اشذااقنا
لوذذل الس ذ ال لاللذذار التالل ذ بر ذذت هذذا األاذذاكا( )12اعوتذذت يم ذاً ااوواذذار لذذا ايذذا
ذورل فلنذذا
ذورل ا ذذدار لواذراض النوسذذل ا ا ذذت بالسذ ال لوشذ اص اجذ َ
األشذ اص اجذ َ
()19
،ربياً بالو ول إىل للار يرتمي الشكااى
 -00ا سذذوت جلن ذ اناهم ذ القاذذاي لاذذتم ا،ذذور لل ذ اسذذقرو لقرذذتمي الشذذكااى يس ذذقرتل
الشذذكااى اجقاور ذ بالقاذذاي احترذذا فلنذذا( )11ا ا ذذت جلن ذ اناهم ذ القاذذاي االوان ذ اجانل ذ
لم ا رلا ار بالقااي
حبرون اةنسان بأن يم ا الكويت إ،را حترلرار فواي انزين
()11
ابأن يرايا اريكيب ،را القااي ( )11ايم ا انق ا المذدايا اعوتذت جلنذ اناهمذ
القااي ااوواار لا لذتر الشذكااى اجرتاذ يذت اذوفو حكذوال بذتلوى القاذاي اسذو
()13
اجاااو الا نقا ج التلااى لول اجسقوي اجلزا ا االقأرييب
 -01ا لربت الوان اجانل حبرون اةنسان لا الروا إزا إاكانلذ احقاذاز األشذ اص لذتى
الشذذرع ابا ذ ي ذذام صتذذل لريذذن لو ذذل يذذاب القدرل ذذا اذذم إاكانل ذ الق تي ذذت حذذي  59يوا ذاً
يُورذذل الرذذتض لول ذ ا ُحيقاذذز اذذام صذذاض
ا ا ذذت بذذأن يم ذ ا الكويذذت ن يُاذذرض ي ش ذ
()19
ا لذذام  5395ذكذذرر
الذذالل  11سذذال ا ن يذذق كا اذذا ا ي ذذال فذذوااً مبدذذام ابأس ذري
الكويذذت ذذا لريذذت لوذذل و ذ األا ذ اشذذرا صذذانون لقاذذتيل صذذانون اة ،ذرا ار االاك ذذار
اجلزا ل اذا ،ذل يرولذل اذتي ا حقاذاز لذتى الشذرع إىل  51سذال بذت ً اذا اباذ يذام ا يمذاً
()15
ا ذذا  ،ذذل يرول ذذل ا ذذتي ا حقا ذذاز الس ذذابا لو داك ذ ذ ا ذذا تالتذ ذ س ذذابلم إىل س ذذتو ااح ذذت
ا لذذام  5390عوتذذت الوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان ااوواذذار لذذا إنوذذاذ اشذذرا الر ذذانون
()10
اجاكوا لال
 -02ا شاار الوان اجانل بالرما لول الق للز يت اجر ي بروا إىل ممااسذ ايذم القاذزار
حت ذذت إش ذرا ذك ذذوا ا حقا ذذاز الس ذذابا لو داك ذ اا لقر ذذال اجؤص ذذت احث ذذت لو ذذل اي ذذم
()11
لم ااكا ا حقااز
النسا حتت إشرا حااسار
 -09احثت الوان اجانل بالرما لول الق للز يت اجر ي الكويذت لوذل الق ذار يشذريم ذتر
جي ىذرم الانذ اجنذزيل ااجلنسذذا مبذا ذلذذك ا ق ذاع الزا،ذذا احثقنذا لوذذل ياذتيل صذذانون اجلذزا
للن لول يوصلم لروبذار شذت ذراا لوذل الر،ذال الذايا يريكتذون اذا يسذ ل "،ذرا الشذر "
()12
الروبار اقسااي لكل اا الر،ال االنسا ،را الرقل بتافم الزنا
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 -01ا حظت جلن اناهم القااي بروا ا رلا ار الاتيذتي اجقاورذ بذالان يذت النسذا
االان اجنزيل( )19احثت الوان اجانل بالرمذا لوذل الق للذز يذت اجذر ي الكويذت لوذل اسذالتي
المذذدايا اذذا النسذذا لوذذل اةبذذالغ لذذا الان ذ اجنذذزيل ااجلنسذذا االقدرلذذا ح ذوارن الان ذ
اجنذذزيل ااجلنسذذا ايذ ان ا ذذول المذذدايا إىل سذذتل انق ذذا اناسذذت ايذذوف اجال،ذ لومذذدايا
ران يرلل ذذتار يذ ذريت بالس ذذا ا اوالذ ذ الزاا،لذ ذ ايلسذ ذ ع ذذالن النس ذذا ي ذذدايا الانذ ذ اجن ذذزيل
()11
ا اجلنسا
 -01ا لربت جلن حرون الطول لا صوا شتيت إزا تال الرانون بذزااج األعوذال اباسذق راا
يزايج الوقلار ال ار صسراً( )11ا لربت لا الروا يمذاً ألن صذانون اجلذزا يقذلو ذاع فقذاي
ن يووذت اذذا الارذذاع إن يزا،نذذا شذذرللاً شذذرط ن يوافذذا ايل ارهذذا لوذذل الذذزااج األن ا لقذذتا
()11
اجلنسا ياقرب ،را يت اا يس ل "الس ا " ا "الشر "
 -01اسااا جلن حرون الطول الروا ألن الاروب التتنل يزال اشرال التلذت ا عذر
ل ذذم األع ذذر حبس ذ ا لق ذزام ال ذذاي ص ىتاق ذ
الرلاي ذ التتيو ذ احث ذذت الكوي ذذت لو ذذل حظ ذذر
()933
ا سقاراض التااي الشاال
 -13ا ا ت جلن حرون الطول بإنشا لل يرتمي شكااى يقلو لوعوال اةبالغ لا سو
()939
اجاااو االان اجنزيل ااةياا
 -19افل ا يقاوا باألحكام الرانونل ال يورض لروبار السذ ري السذاا رلذت الوانذ
()935
اجانل باورون ا صق اري اا ،ق الل االثرافل الكويت إىل إل ا لروب الس ري
 -15ا لرب ذذت جلنذ ذ حر ذذون الطو ذذل ل ذذا الرو ذذا لوا ذذو ل ذذتر ا ذذا األعو ذذال ل ذذتاا اجلنس ذذل
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 ااولوول ذ ران اصذذو عوذذال الش ذواا
()930
يدايا لالعاا باألش اص اا سق الل ا صق اري ااجلنسا
 -10ا شذذاار اوويذذل األاذ اجقدذذتي السذذاال لشذذؤان الال،دذ إىل إاكانلذ اصذذو الال،دذ
ااوق سذذا الواذذو الكويذذت يذذدايا لالعذذاا ا القنري ذ انقلا ذ الويذذم ا ،ق ذذالا الذذاي
يالش ذ اوق سذذو الواذذو االال،دذذون الذذتم ا،ذذور ب ذرااج الا ذ لقلس ذ إراذذا،ن لوذذل ال ذذالت
الوذذا يذذدت الال،دذذار بشذذكل الذذاص ااريذذار لالعذذاا باألش ذ اص أل ذراض ا سذذق الل
()931
اجلنسا
ااحتذذت جلن ذ حرذذون الطوذذل االوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ االثرافل ذ
-11
ى
بالق ذ ذذار الر ذ ذ ذانون اص ذ ذ ذ  19لس ذ ذذن  5390ش ذ ذذأن اكافد ذ ذ ذ ا ع ذ ذذاا باألش ذ ذ ذ اص اهتري ذ ذ ذ
اجنذذا،ريا( )932ا ا ذذت الوان ذ اجانل ذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي بذذأن يقم ذ ا الرذذانون
اجاكوا نواً ياريواً لالعذاا باألشذ اص ايذ انار لوقدرلذا هذا األفاذال اارايذاي اريكتلنذا
()939
اااذذاصتقن ابذذأن يذذن لوذذل إنشذذا للذ اركزيذ لودذذت اذذا ا عذذاا باألشذ اص ااكافدقذ
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احثذذت جلن ذ اناهم ذ القاذذاي الكويذذت لوذذل ي ذ ان ح ذذول المذذدايا لوذذل ا ذذتاار الطتل ذ
اا ،ق الل ذ االذذتاار إلذذاري القأهلذذل ااةاشذذار االذذتل الرذذانوين( )931اص ذ ىتات اوويذذل األا ذ
()931
اجقدتي الساال لشؤان الال،د يو لار اشاهب

جيح -إ امة العدل ،بما ي ذلك مسألة اإل اله م العقاب ،وسيادة القانون
 -12ا ت الوان اجانل حبرون اةنسان بأن يمذ ا الكويذت اسذقرالل الرمذا اذا الذالل
إ ذذالل ل ول ذ يال ذ الرمذذاي ايذذرصلقن ايرلذذل ن اإل ذذا يتال ذ اجملو ذ األلوذذل لورمذذا اجتاشذذري
()931
لوزااي الاتل
 -19ا حظت جلن اناهم القااي بروا يا القرلىت بأحكام االىنذ اذا صذانون اة،ذرا ار
االاك ذار اجلزا لذ اصذانون ينظذل السذاون متذنو القاذزيا يذ انار صانونلذ ا ا ذت بذأن يمذ ا
()993
الكويت متقم لم القازيا بالم انار الرانونل األساسل انا بت ا حقااز
 -11ا ا ذذت الوانذ اجانلذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي بذذأن يُذذاكا الكويذذت الذذا اجذذر ي
حبروصنا ايازز ا وهلا إىل الاتال لول اجسقوي الوعر االوا( )999ا ا ت يماً بقلسذ صذتاي
()995
النسا يدايا الق للز لول يرتمي الشكااى لا عريا يزايتها باجاون الرانونل
 -11ا لربذذت جلن ذ حرذذون الطوذذل لذذا الروذذا إزا برذذا سذذا اجسذذؤالل اجلنا ل ذ ذذتراً بسذذتم
سذذنوار اإزا نظذذر الكويذذت الوذذض سذذا اوذذتن اذذا  92سذذن إىل  91سذذن اإزا سذذو
حري ذ األعوذذال ا سذذل ا الوقلذذار إذا ُاةذذا ن "ا طذذواي ا ،ق الل ذ " يق ذوافر فذذلن ا /ا ذ
لري جا يس ل "ا يفرا "( )990اإزا إاكانل القتاا األعوال الايا يا وذون الشذاا لريذ
"لاليفذرا " افرذاً لرذذانون األحذذتان اذذا يوسذذو اجملذذال جرايذذاهت ( )991ا ا ذذت الكويذذت بإنشذذا
()992
نظام لواتال اة الحل االقأهلول لوحتان اق اش متاااً ام اجااي ذار ال و

دال -الحق ي الخصوصية والزواج والحياة ا سرية
 -11لربت جلن حرون اةنسان لا الروا ألن الكويت مل يرفم السا التنلا لوزااج ( 91سذن
لووقلذان ا 91سذذن لووقلذار) األن صذذانون األحذوال الش ذل ياقذذرب ن ا ذذول الطذرف سذذا التوذذوغ
اكو ذذا سذذول َ ا الارذذل حيرذذا هولذ الذذزااج( )999ا ا ذذت الوانذ اجانلذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت
اجذذري بذذأن يرفذذم الكويذذت السذذا الذذتنلا لوذذزااج إىل  91سذذن لكذذل اذذا الر،ذذال االنسذذا ( )991احثذذت
حتتيذذت السذذا
الوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان الكويذذت لوذذل الرمذذا لوذذل الق للذذز ب ذ اجلنس ذ
()991
التنلا لوزااج
 -23احث ذذت جلن ذ ذ حر ذذون الطو ذذل الكوي ذذت لو ذذل ي ذذوف اي ذ ذ ااس ذذالتي الا ذذق جل ل ذذم
األعوال الذراا اذا بلدذ سذري الوذل يوتلذ احقلا،ذار األعوذال الذراا اذا الرلايذ الوالتيذ
مبا فلنا احقلا،اهت النوسل ا ،ق الل ا ها اذا ا حقلا،ذار الوذل يرلذل ،ذوري اؤسسذار
()991
الرلاي التتيو
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 -29ا لرب ذذت الوانذ ذ اجانل ذ حبر ذذون اةنس ذذان ل ذذا الرو ذذا إزا ع ذذرمي الاالص ذذار اجلنس ذذل الذ ذ
يرل نذا بالمايذذا بذال ون اذذا اجلذن نوسذ ا سذذقدتان يو ذل ،نذذا ا حتذت اسذ ل "القشذذت
بذاجلن اآلالذر" الذذواار يرذااير لذا ل ذذال لنذ يُريكذ يذت اجثولذار ااجثولذ اازرا،ذا اجلذذل
()953
اجلنسا اا ايري اهلوي اجلنسانل

هاء -حريععة ال ععدي مو المعتق ععد وحريععة التعبي ععر وتك ععوي الجمعيععاه والتجم ععل الس ععلمي
والحق ي المشاركة ي الحياة العامة والحياة السياسية
 -25سذااا الوانذ اجانلذ حبرذذون اةنسذان الروذا إزا الق للذز لوذذل سذاس الذتيا مبذا ذلذذك
لذذتم هول ذ ذ اجسذذو لوقاذذنى افذذرض صلذذور لوذذل بنذذا راا الاتذذاري الوذذل إاكانل ذ الو ذذول
()959
إللنا
 -20ا لرب ذذت جلنذ ذ حر ذذون الطو ذذل ل ذذا الرو ذذا لا ذذتم السذ ذ ال لوطوتذ ذ ا ذذا األصول ذذار التينلذ ذ
اجوقدرذ باجذذتااس ا ا ذ مبذذا فلنذذا اذذتااس الشذذلا بقو ىرذذا رااس ريذذنن اواللذذت رااس
()955
السر
اةسالم ى

 -21احثذذت الوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان الكويذذت لوذذل الق ذذار يش ذريم ياذذم بذذاوا
()950
ا سقنكا الم ي لا ا تا الاسكري ايمم بتيالً هلا
 -22اسذذااا الوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان الروذذا إزا اايوذذا لذذتر الرمذذايا اجاراي ذ لوذذل
()951
الاك مبو ،صوان القاتي احثت الكويت لول ينرلو يشريااهتا اجقاور بالقاتي
 -29ا لرب ذذت الوان ذ اجانل ذ حبر ذذون اةنس ذذان ل ذذا الرو ذذا إزا الرل ذذور اجورع ذ ال ذ يوري ذذنا ص ذذانون
اجطتول ذذار االنش ذذر االقشذ ذرياار ذار ال ذذو لو ذذل حريذ ذ القاتذ ذ مب ذذا ذل ذذك حظ ذذر النر ذذت اجش ذذرا
لو وفو اوكذوال االش ذلار الاااذ األالذرى اإزا ا رلذا ار بإلرذا الرذتض لوذل األشذ اص
الايا اااسون حريقن الري االقات اا الالل اسذا ل اةلذالم ااةنمنذت ااحقاذازه ا ذاك قن
ايذذرحلون لوذذل يفذذو ياسذذوا ا ا ذذت بذذأن يذذنرو الكويذذت صذذانون اجطتولذذار االن
شذذر)952لكوال ذ ح ذري َ
(
الري االقات لول يفو كاال ا اي ياتري اةلالم اإزال و اجلرم لا القشن
 -21ا حظ ذذت اللونس ذذكو ن ص ذذانون اجطتول ذذار االنش ذذر خي ذ ىذول ازااي اةل ذذالم س ذذوط ف ذذرض
الرصاب لوذل اسذا ل اةلذالم الذ يُاقذرب ذا "دذتش اآلراع الاااذ " احظذر نشذر اجذوار اةلالالذ
()959
يام الاار اةهلل ا الرسل ا اةسالم ا األا
ال ى
 -21ا ا ذذت الوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ االثرافل ذ باذذتم يرللذذت ممااس ذ
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

 -21ا شاار اللونسكو إىل ا فقراا إىل للار القنظل الاايت لرطذا اةلذالم
()951
بويم للار اا هاا الرتلل
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 -93ا لربذذت الوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان لذذا الروذذا إزا افذذض اوكوا ذ لوذذل يفذذو ذ
()903
انطرا انو يراالل لوقظاهرار السو ل اجلو نا إىل الروي اجورع يوريرنا
 -99اسذذااا الوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان الروذذا إزا ا فقرذذاا إىل إعذذاا صذذانوين يذذنظ ا،ذذور
األحذ ذزاع السلاس ذذل ا ا ذذت ب ذذأن مت ىك ذذا الكوي ذذت األحذ ذزاع السلاس ذذل ا ذذا اجش ذذااك اول ذذاي
()909
السلاسل
 -95احثت الوان اجانل حبرون اةنسان الكويذت لوذل يازيذز اشذااك اجذر ي اولذاي الاااذ
االسلاسذذل ( )905احثذذت الوان ذ اجانل ذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي الكويذذت لوذذل يشذذالم
متثلذذل النسذذا الربجذذان ا اجنا ذ الوزااي ذ الوذذل ياللذذننا اكذذلالر نلاب ذ اصايذذلار ازيذذاري
()900
متثلونا السوك التبووااسا مبا ذلك ا اس التاثار التبووااسل

واو -الحق ي العمل و ي التمتل بشروط فمل فادلة ومؤاتية
 -90احتذذت الوان ذ اجانل ذ بالرم ذذا لوذذل الق لل ذذز ي ذذت اجذذر ي اجلن ذ حرذذون الطو ذذل بالق ذذار
الرانون اص  9لسن  5393شأن الا ل الرطا األهوذا الذاي حيظذر ف ذل اجذوفو لوذل
()901
س لتيتي اننا اجلن احيظر يش لل األعوال ران سا  92سن
 -91ا حظ ذذت الوانذ ذ اجانلذ ذ ب ذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق اللذ ذ االثرافلذ ذ برو ذذا ن ص ذذانون
الا ل لسن  5393يام باوا يشكلل نرابار الا ذال سذوى لو ذواعن ( )902ا لربذت
()909
لا الروا يماً ألن الرانون حي ا اوا اةيراع
 -92ا حظت الوانذ اجانلذ بذاورون ا صق ذاري اا ،ق اللذ االثرافلذ بروذا ن صذل اذا 23
اجا ذ اذذا النسذذا يش ذ وا افذذا ( )901ا ن الواذذوي األ،ذذوا ب ذ اجلنس ذ يربذذو لوذذل 03
اجا ذ ( )901اس ذذاااها الرو ذذا يم ذاً ألن حك ذذام ص ذذانون الا ذذل لس ذذن  5393اجقاور ذ بقور ذذا الر ،ذذال
يويب اقطوتار الانذت( )901ا ا ذت مبوا اذ األحكذام اذم
االنسا ،راً اقسااياً لا الا ل نوس
ى
()913
اجاري  1اا الانت اجقاور باوا ،ر اقساا لا ل ل ذي صل اقسااي

زاي -الحق ي الضمان االجتمافي و ي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -99لربذذت الوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ االثرافل ذ لذذا الروذذا إزا لذذتم
ب ذرااج الم ذ ان ا ،ق ذذالا احثقنذذا لوذذل متك ذ ذ
إراذذاج الكويذذت الرلايذذا ذ الكذذويقل
اج ذ ذواعن اذ ذذا ا س ذذقواري اذ ذذا ب ذ ذرااج الم ذ ذ ان ا ،ق ذذالا الرا ذ ذ لو ذذل ا ش ذ ذماكار لقرالذ ذذت
()919
الشل وال اإلانار التطال
ذرري ايذا
 -91اسااا الوان اجانل باورون ا صق اري اا ،ق الل االثرافلذ الروذا إزا ي ى
()915
سكا الاااو اجنا،ريا
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حاء -الحق ي الصحة
 -91لرب ذذت الوان ذ اجانل ذ بالرم ذذا لو ذذل الق لل ذذز ي ذذت اج ذذر ي ل ذذا صورن ذذا إزا اج ااس ذ الذ ذ
()910
يقطو اا اجر ي الق اس اوافر ايل ارها لقق كا اا يو ىرا الاالج الطيب
 -91اسااا جلن حرون الطول الروا إزا لذتم السذ ال باة،نذاض إ ى إذا كانذت حلذاي األم
الطذذر ا ا ذذت مبرا،اذ القشذرياار اجقاورذ باة،نذذاض( )911احثذذت الوانذ اجانلذ بالرمذذا
لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي الكويذذت لوذذل الق ذذار ااذذاي عتل ذ عاذذل ا ق ذذاع اسذذوال الذذاام اذذا
()912
األستاع اجمللزي لإل،ناض
 -13احثذذت الوانذ اجانلذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي لوذذل الق ذذار صذذانون شذذاال حي ذذا
()919
النسا مبا فلنا ذاار اةلاص اا القارل الرسري ااة،ناض الرسري
 -19ا لربذذت الوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ االثرافل ذ لذذا الروذذا ألن صذذانون
ال د النوسل يركز لول الرلاي اجؤسسل فر ا ينظ اسأل يرللت اورك ارلذت الكويذت إىل
ي ذ ان متاشذذا صذذانون ال ذذد النوسذذل اذذم اجاذذاي التالل ذ لذذا عريذذا ينظذذل اسذذأل َ اواذذز ايرللذذت
اورك ذ ( )911احثذذت الوان ذ اجانل ذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي الكويذذت لوذذل الق ذذار صذذانون
()911
لو د النوسل ينظ احقااز اجريل النوسل الال،ن ا دار األاراض النوسل
-15
نسا ا
األلذرا
ياسواً

اسااا الوان اجانل بالرما لول الق للز يت اجر ي الروا إزا القرااير الذ يولذت بإيذتا
ذاً لذننا ا ذدار لواذراض النوسذل لسذو سذووكنا ا ،ق ذالا ا ذرا،نا لوذل
ا ،ق اللذ ( )911احثذذت جلنذ حرذذون الطوذذل الكويذذت لوذذل يسذريو الوقلذذار اجورلذذار
()923
اؤسسار الاي ال د النوسل

 -10ا حظذذت الوان ذ اجانل ذ بالرمذذا لوذذل الق لل ذذز يذذت اجذذر ي برو ذذا ن اسذذؤالل يس ذذالل
الاذذااالر اجنذذا،رار نظذذام القذذأا ال ذذدا يرذذم لوذذل لذذايا ذذداع الا ذذل ح ذراً احثذذت
()929
الكويت لول كوال الرلاي ال دل األساسل لواااالر اجنا،رار

طاء -الحق ي التعليح
 -11لربذذت الوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ االثرافل ذ لذذا الروذذا إزا لذذتم
إلزاال ذ القاو ذذل ا بقذذتا ا لوعو ذذال ذ الكذذويقل ال ذذايا يالش ذذون التوذذت( )925ا ا ذذت جلن ذ
()920
الرما لوذل الق للذز الان ذري بقا ذل القاوذل ا بقذتا ا اةلزااذا انذاً لوذل لذم األعوذال
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
ا صق ذذاري ( )921ا ا ذذت اللونسذذكو يمذاً بقشذذالم الكويذذت لوذذل يا ذذل القاوذذل اةلزااذذا لوذذل
()922
األعوال الكويقل ا عوال الودار اجن ش سوي باألعوال الكويقل
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 -12اسذ ذذااا الوان ذ ذ اجانل ذ ذ بذ ذذاورون ا صق ذ ذذاري اا ،ق الل ذ ذ االثرافل ذ ذ الروذ ذذا إزا الرلذ ذذور
اجورايذ ذ لو ذذل ا لقد ذذان باجلااا ذذار الكوي ذذت ا ا ذذت ب ذذأن يق ذذال القاو ذذل الا ذذايل لوا ل ذذم
()929
بالقسااي لول ساس الرتاار الش ل
 -19ا لربذذت الوان ذ اجانل ذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي لذذا صورنذذا إزا ياول ذذار ازااي
القاول ال متنذم الطالتذار اجقزا،ذار اذا اوا ذو ياوذل نا اجذتااس النناايذ ا حظذت بروذا
اجذذتااس الثانويذ اوكوالذ ااجلاااذذار ل ذالً بالرذذانون
الو ذذل بذ الطوتذ لوذذل سذذاس اجلذذن
()921
اص  51لسن 9119

ياء -ا شخاص ذوو اإلفا ة
 -11احت ذذت جلنذ ذ حر ذذون الطو ذذل بالق ذذار الر ذذانون اصذ ذ  1لس ذذن  5393ش ذذأن حر ذذون
األش اص ذاي اةلاصذ ابإنشذا اجملوذ األلوذل لشذؤان اجاذاص ( )921لكننذا لربذت لذا صورنذا
إزا يسالل األعوال ذاي اةلاص اتااس الا اإزا اسقدكام الو ذ ا ،ق ذالا الذايا
()993
()921
يوسم الكويت نطان القاول اجلاام
ياانون ان
ا ا ت بأن ى

 -11ا لربذذت جلن ذ حرذذون الطوذذل لذذا الروذذا يم ذاً إزا لذذتم إراذذاج األعوذذال التذذتان ذاي
اةلاص ذ ي ذ ا الود ذذار اجس ذذقولتي إع ذذاا الر ذذانون اص ذ  1لس ذذن  5393ا ا ذذت ب ذذأن يا ذذا
الكويت ايم هؤ األعوال لق كلنن اا او ول لول التاار الاي ذدل اياوذل اإلذاري
()999
يأهلل اناست
 -11ا ا ذذت الوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ االثرافل ذ بذذأن يطتىذا الكويذذت
الشذركار
الاي ين لول صانو ا ايرمذا بذأن يكذون  1اجا ذ اذا الاذااو
نظام او
()995
ال يزيت لتر الاااو فلنا لا مخس لااالً اا ذاي اةلاص

كاف -ا لياه
 -13لربت الوان اجانل حبرون اةنسان لا الروا إزا انقوا او ايذ لذا الرلايذا األ،انذ
ال ذذايا يالش ذذون التو ذذت اينق ذذون إىل صول ذذار إتنل ذ ذ ا رينلذ ذ ا ل وي ذ ذ ا ا ذذت ب ذذأن يا ذذم
()990
الكويت اتلاً باألصولار اةتنل ا التينل ا الو وي
 -19ا ا ذت الوانذ اجانلذ بذاورون ا صق ذذاري اا ،ق اللذ االثرافلذ بويذم إعذاا يشذرياا
()991
يام حبا األصولار القات لا هويقنا الثرافل

الم -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -15سذ ذذااا الوان ذ ذ اجانل ذ ذ بذ ذذاورون ا صق ذ ذذاري اا ،ق الل ذ ذ االثرافل ذ ذ الروذ ذذا إزا إاكانل ذ ذ ن
يذذؤري الط ذ "القكويذذت" الراال ذ إىل يروذذل الرذذوى الاااو ذ األ،نتل ذ بواصذذم  933 333لااذذل سذذنوياً
()992
لول اتاا لشر سنوار إىل الو ل القاسوا االق للز اانقناكار الرى ورون اةنسان
16

GE.14-21058

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

 -10ا لربت الوان اجانل باورون ا صق اري اا ،ق الل االثرافلذ لذا الروذا إزا القرذااير
الذ يقدذذتن لذذا ياذ ىذرض الاذذااو اجنذذا،ريا إىل انقناكذذار ورذذون الا ذذل اثذذل األ،ذذوا اجقتنلذ
لو اي ذ احاذذز الرااي ذ اسذذالار الا ذذل الطويو ذ ( )999ا تذذاار اوويذذل األا ذ اجقدذذتي السذذاال
()991
لشؤان الال،د شوا ل اشاهب
 -11اسذذااا الوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ االثرافل ذ الروذذا إزا ا فقرذذاا إىل
لوا و ينظل ل حت ا حرون الاااو اجنزلل ( )991اسااا جلن الرما لول الق للز الان ذري الروذا
يماً ألن القاتيالر ال ُرالوت لول صانون الا ل مبا ذلك صذانون الا ذل الرطذا األهوذا
مل يش ذ ذ ل الا ذذااو اجن ذ ذزلل األن الر ذ ذراا ال ذذوزااي اص ذ ذ  999لس ذذن  5331بش ذذأن حظ ذذر حا ذذز
 ،ذوازار السذذور لوا ال ذ الوافذذتي ينطتذذا لوذذل الاذذااو اجن ذزلل ( )991ا ا ذذت جلن ذ الرمذذا لوذذل
الق للذذز الان ذذري االوان ذ اجانل ذ حبرذذون اةنسذذان بالق ذذار يش ذرياار ل ذذل ذذتري يم ذ ا حرذذون
()913
الاذذااو اجن ذزلل األ،ان ذ
ا ا ذذت الوان ذ اجانل ذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق الل ذ يم ذاً
بمذ ذ ان متق ذذم الا ذذااو اجنذ ذزلل بأاي ذذا الا ذذل نوس ذذنا الذ ذ يكوون ذذا ص ذذانون الا ذذل لس ذذن 5393
لواذذااو اآلال ذريا( )919اص ذ ىتات جلن ذ ا ذربا اجانل ذ بقطتلذذا ا يواصلذذار االقو ذذلار القابا ذ جنظ ذ
()915
الا ل التالل (جلن ا ربا القابا جنظ الا ل التالل ) يو لار اشاهب
 -12اسذذااا جلن ذ الرمذذا لوذذل الق للذذز الان ذذري الروذذا إزا القاذذاازار ال ذ يقاذذرض هلذذا باذذض
الاااو اجنزلل لول يذت الشذرع ااذوفوا اهلاذري ا ذداع ل ونذ ا ا ذت بذأن حترذا الكويذت
القااازار اجري َكت حا الاااو اجنزلل ااراياي اريكتلنا ابأن يم ا مت ىكا المذدايا اذا
الو ذذول إىل سذذتل ا نق ذذا الرانونلذ ارلذذت الكويذذت يمذاً إىل ياذذتيل الرذذانون الذذاي يسذ و
()910
لواااو اجنزلل بمك داع ل ون إ ى بات اراا تالت لوام لول ا تا
 -19ا شذاار الوانذ اجانلذ حبرذذون اةنسذان إىل ن الق ذار الاذذااو اجنذزلل اجنذا،ريا لوذذل
نظام الكوال الاي يرها ح وهل لول ي اايو ل ل االترا التوت مبوافرذ ذداع الا ذل
يؤري إىل يواص اجاااو الق للزيذ االالإنسذانل الذ ياذانون اننذا( )911ا لربذت جلنذ الرمذا لوذل
الق للذذز الان ذذري لذذا الروذذا إزا ا فقرذذاا إىل يذ انار يكوذذل او ايذ الرانونلذ لواذذااو اجنذزلل
إعذذاا نظذذام الكوالذ ( )912ا ا ذذت بذذأن يو ذذا الكويذذت هذذاا النظذذام( )919ا تذذاار جلنذ ا ذربا
القاباذ جنظ ذ الا ذذل التاللذ شذوا ل اشذاهب ( )911ا فذذارر الكويذذت لذذام  5395بذذأن صذذانون
الا ذذل الرط ذذا األهو ذذا يم ذ ا ن ذاً يق ذذلو إنشذذا هلد ذ لاا ذ لقنظ ذذل ش ذذؤان الر ذذوى الاااو ذ
ابشكل الاص لواااو اجنذا،ريا اعوتذت الوانذ اجانلذ حبرذون اةنسذان ااوواذار لذا إنشذا
()911
ها اهللد االقتاب ال اداهتا الكويت ةزال اجلوان السوتل اا نظام الكوال
 -11ا ا ذذت جلن ذ الرمذذا لوذذل الق للذذز الان ذذري بذذأن يرا،ذذم الكويذذت نظذذام المحلذذل اةرااي
لواااو اجنزلل ابأن حتلل ها الرمايا إىل الاك ام إاكانل ا سقدنا ( )911ا ا ذت الوانذ
اجانلذ حبرذون اةنسذذان بذأن يمذ ا الكويذذت ن يكذون احقاذاز األشذ اص الذايا ينقظذران المحلذذل
()913
لومي اارول اا الزاا فر ا ن يقوفر هل ستل انق ا صما ل لونظر صانونل احقاازه
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ااحتذذت جلن ذ الرمذذا لوذذل الق للذذز الان
-11
ى
اجركزي جااجل ايا اجرل ب واي صانونل
الكذذا الوان ذ اجانلذ بذذاورون ا صق ذذاري اا ،ق
الت ذذتان ب ذذأ "ارل ذ ذون ب ذذواي ذ ذ صانونلذ ذ "
ا إحساسن القااخيا با نق ا إىل اجملق م الكوي

ذذري اهلدذذار اااهذذتار الذذرى بإنشذذا اجلنذذاز
()919
لام  5393هبت حل صمل التتان
الل ذ االثرافلذ لربذذت لذذا الروذذا ألن ي ذذنل
ذذوقن كأشذ ذ اص ل ذذتاا اجلنس ذذل
ياك ذ ذ
()915

 -11ا حظذذت اوويذذل األا ذ اجقدذذتي السذذاال لشذذؤان الال،د ذ الق ذذار اشذذرا صذذانون
ااالذر لذذام  5390اذنو اجلنسذذل جذا ي ذذل إىل  1 333اذا األفذرار لذتاا اجلنسذذل اجذؤهو هلذذا
انذذا ذلذذك
الكذذا يطتلذذا اشذرا الرذذانون كذذان ذذتاراً إذ مل يقاذذنى سذذوى صرابذ  233شذ
اوذ ( )910افذذل الروذذا يسذذااا الوانذ اجانلذ حبرذذون اةنسذذان إزا القرذذااير الذ يولذذت بذذأن صذذانون
اجلنس ذذل الك ذذوي يُطتىذذا لو ذذل الت ذذتان القتاعذ ذاً( )911اس ذذاااها الرو ذذا يمذ ذاً ةاكانلذ ذ ى حي ذذل
األعوال الايا يولتان الكويت لوالتيا لذتاا اجلنسذل لوذل ي ،نسذل ( )912ا ا ذت جلنذ
الرمذا لوذل الق للذز الان ذذري بقانذل التذتان الذايا لاشذوا الكويذت زانذاً عذويالً ااألعوذذال
()919
الايا يولتان الكويت أل،ان األش اص لتاا اجلنسل
 -13ا لربذذت الوانذ اجانلذ بالرمذذا لوذذل الق للذذز يذذت اجذذر ي لذذا الروذذا ألن إ ذتاا بطاصذذار
اهلوي ذ لوتذذتان اعتيذذتها اشذذراط بقذذوصلان إص ذرااار اشذذوول بل ذ بالقنذذازل لذذا ي اطالتذذار
باو ذذول لوذذل اجلنسذذل الكويقل ذ ( )911ا ا ذذت جلن ذ الرمذذا لوذذل الق للذذز الان ذذري بذذأن ينظذذر
الكوي ذذت ا ذذنو ي ذذاايو إصااذ ذ ا ذذو صانونلذ ذ اؤصقذ ذ ل ذ ذ اجذ ذواعن مب ذذا ف ذذلن الت ذذتان ذ ذ
()911
اجساو الايا اوكون بطاصار انل
 -19ا لرب ذذت الوان ذ اجانل ذ بالرم ذذا لو ذذل الق لل ذذز ي ذذت اج ذذر ي ذذتراً ل ذذا الرو ذذا إزا افقر ذذاا
عوذذال النسذذا االر،ذذال التذذتان لذذتاا اجلنسذذل اجقذذزا ،اذذا ذ كذذويقل إىل شذذنارار اذذلالر
ا هذ ذذا اذ ذذا األااان الثتويل ذ ذ ( )911ا ا ذ ذذت الوان ذ ذ اجانل ذ ذ بذ ذذاورون ا صق ذ ذذاري اا ،ق الل ذ ذ
االثرافل بأن يم ا الكويت يسالل ا رار عوال النسا لتاار اجلنسذل ب ذر النظذر لذا
،نس ذذل األع( )913ا ا ذذت جلن ذ الرم ذذا لو ذذل الق لل ذذز الان ذذري ب ذذأن يُ ذذتا الكوي ذذت ات ذذا ا
()919
حوال اتنل جل لم األش اص اجو،وريا إصول نا
 -15ا لربت اتنقان اا هلدار اجااهتار لا الروذا إزا ا فقرذاا إىل صذانون الذاص بذالواو اإزا
ايذذم اوق سذذا الواذذو االال،د ذ الذذايا مل يسذ َّذو ايذذالن ( )915اسذذااا جلن ذ الرمذذا لوذذل الق للذذز
الان ري الروا ألن الال،د اعاليب الواو الرارايا لول يسوي ايذالن افرذاً لإلعذاا الرذانوين
()910
اجنظ لقش لل األ،ان النظام الكوال اا زالوا او،وريا التوت اا ران إصاا صانونل
 -10ا ا ت الوان اجانل بالرما لول الق للز يت اجر ي بقسذوي ايذا الال،دذ اجاذم
هب ذ إعذذاا اوويذذل األا ذ اجقدذذتي السذذاال لشذذؤان الال،د ذ ( )911ا ا ذذت اوويذذل األا ذ
اجقد ذذتي الس ذذاال لش ذذؤان الال،دذ ذ ب ذذأن ياق ذذت الكوي ذذت يشذ ذريااً اعنل ذاً بش ذذأن الوا ذذو ايمذ ذ ا
()912
ا حمام الكاال جتت لتم اةلاري الرسري
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 القضايا البيئية-ميح
 لربذذت جلنذ حرذذون الطوذذل لذذا الروذذا إزا يوذذون اجلذذا ايوذذون اهلذوا نقلاذ ال ذذنالار-11
انذاعا لذتي ا ا ذت بذأن يمذ ا الكويذت القذزام الشذركار ال ذنالل باجاذاي
اا ا النو
)919(
التلدل اال دل التالل االوعنل

 حقوق اإلنسان ومكا حة اإلرهاب-نون
 عوتذذت جلن ذ اناهم ذ القاذذاي ااوواذذار لذذا صمذذل مثانل ذ ش ذ اص ُفذذرج لذذنن اذذا-12
الوذذلج وانقانذذااو ا للذذتاا إىل الكويذذت ايُذ ىتلل ذ ُلرذذا الرذذتض لوذذلن احوك ذوا الكويذذت
)911(
لتى لورهت
Notes
1

2

3

4
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United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation
on Kuwait from the previous cycle (A/HRC/WG.6/8/KWT/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 1;
OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. Inquiry
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11;
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32;
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional
instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Kuwait before the Human
Rights Council, as contained in the note verbale dated 11 May 2011 sent by the Permanent Mission of
Kuwait to the United Nations addressed to the President of the General Assembly.
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Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded,
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva Convention
relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention relative to the
Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed
Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating
to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II). For the official status
of ratifications, see International Committee of the Red Cross, at www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 111
concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to
the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
International Labour Organization Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and
Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal
Peoples in Independent Countries; and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic
Workers.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International
Committee of the Red Cross, at www.icrc.org/IHL.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 78.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 17, CCPR/C/KWT/CO/2, para. 14 and CRC/C/KWT/CO/2, para. 78.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 29.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 32, CEDAW/C/KWT/CO/3-4), para. 59, CRC/C/KWT/CO/2, para. 78,
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 24 and E/C.12/KWT/CO/2, para. 17.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 32, CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 59 and CRC/C/KWT/CO/2, para. 78.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 34.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 78.
See A/HRC/15/15, .paragraphs 80.1 (Brazil), 80.2 (Spain), 80.5 (Austria), and 80.6 (Kazakhstan) .
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 56.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 33.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 45. CAT/C/KWT/CO/2, paras. 16 and 33; CERD/C/KWT/CO/15-20,
para. 11; CRC/C/KWT/CO/2, para. 36; E/C.12/KWT/CO/2, para. 9; UNHCR submission for the UPR
of Kuwait, pp. 3 and 5.
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 16, CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 41 and E/C.12/KWT/CO/2,
para. 18.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 31.
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 27.
Ibid., para. 28.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 7.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 13 and 14.
CRC/C/KWT/CO/2, paras. 7 and 8.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 6. See also paras. 21 and 23.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 6.
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 14.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 10.
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 10. See also CAT/C/KWT/CO/2, para. 27, E/C.12/KWT/CO/2,
para. 7, CCPR/C/KWT/CO/2, para. 5 and CRC/C/KWT/CO/2, para. 19.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 55. See also CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 10, CAT/C/KWT/CO/2,
para. 27, CCPR/C/KWT/CO/2, para. 5 and E/C.12/KWT/CO/2, para. 7. For the pledge made by
Kuwait, see section VIII, p. 24 in A/HRC/WG.6/8/KWT/1. For UPR recommendations that Kuwait
accepted in relation to the establishment of NHRI, see paras. 79.13 (Qatar), 79.14 (Algeria), 79.17
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(Hungary), 79.18 (Azerbaijan), 79.19 (Iraq), 79.20 (Senegal), and 82.8 (France) in A/HRC/15/15. For
Kuwait’s position on recommendation 82.8, see A/HRC/15/15/Add.1.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 5, CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 6, CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 9 and
CRC/C/KWT/CO/2, para. 4.
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 6 and CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 9.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 23. See also CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 9 and
E/C.12/KWT/CO/2, para. 3.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 14.
Ibid., para. 12.
The following abbreviations have been used in the present document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee
Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 31.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 33.
CCPR/C/KWT/CO/2/Add.1.
Available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/
KWT/INT_CCPR_AFR_KWT_15866_A.pdf.
Letters from Human Rights Committee to the Permanent Mission of Kuwait to the United Nations
Office and other international organizations in Geneva, dated 12 November 2012, 2 December 2013
and 28 April 2014, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/KWT/
INT_CCPR_FUL_KWT_12216_E.pdf, http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20
Documents/KWT/INT_CCPR_FUL_KWT_15867_E.pdf and http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CCPR/Shared%20Documents/KWT/INT_CCPR_FUL_KWT_17220_E.pdf .
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 60.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 36.
Letter from the Committee against Torture to the Permanent Mission of Kuwait to the United Nations
Office and other international organizations in Geneva, dated 1 June 2012, available from
http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CAT/Shared%20Documents/KWT/INT_CAT_FUR_KWT_12344_E.pdf .
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
OHCHR Report 2010, pp. 79, 83, 86, 98, and 101.
OHCHR Report 2011, pp. 125, 126, 129, 131, 158, and 170.
OHCHR Report 2012, pp. 117, 118, 121, 123, 151, and 163.
OHCHR Report 2013, pp. 140, and 179.
Voluntary Contributions to OHCHR as at 30 July 2014, available at http://www.ohchr.org/
Documents/AboutUs/FundingBudget/VoluntaryContributions2014.pdf.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 8.
Ibid., para. 10.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 18.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 8. See also CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 28 and CRC/C/KWT/CO/2,
para. 29.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 25. See also CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 27 and 29,
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 8 and CRC/C/KWT/CO/2, para.30.
See A/HRC/15/15, paras. 79.4 (Kazakhstan) and A/HRC/15/15/Add.1, p. 3.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 9. See also CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 19, E/C.12/KWT/CO/2,
para. 10 and CRC/C/KWT/CO/2, para. 29.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 19.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 20. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 9, E/C.12/KWT/CO/2,
para. 10 and CRC/C/KWT/CO/2, para. 30.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 10.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 36 and 37 See also para. 45.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 12, CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 18 and CRC/C/KWT/CO/2, paras. 35
and 36. UNHCR submission for the UPR of Kuwait, p. 5.
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CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 50 and 51. See also CRC/C/KWT/CO/2, para. 51.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 52. CCPR/C/KWT/CO/2, para. 9. E/C.12/KWT/CO/2, para. 24.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 51.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 52 and 53. See also CRC/C/KWT/CO/2, para. 52.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 26; CCPR/C/KWT/CO/2, para. 13.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 26.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 27. See also CRC/C/KWT/CO/2, paras. 35 and 63,
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 44 and CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 21.
UNHCR submission for the UPR of Kuwait, pp. 2-3.
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 8.
Ibid., para. 12.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 14.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 17. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 14.
Ibid., para. 14.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 27.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 7. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 16.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 21.
Ibid., para. 12.
Ibid., para. 19.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 9. See also CAT/C/KWT/CO/2, para. 19.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 20.
Ibid., para. 10.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 10. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 16.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 21. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 21.
Ibid., para. 11.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 19.
CCPR/C/KWT/CO/2/Add.1, para. 10. See also CAT/C/KWT/CO/2, para. 19.
Letter from the Human Rights Committee to the Permanent Mission of Kuwait to the United Nations
Office and other international organizations in Geneva, dated 2 December 2013, p. 1, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/KWT/INT_CCPR_FUL_KWT_1586
7_E.pdf.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 30 and 31.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 31. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 15, CRC/C/KWT/CO/2,
paras. 44 and 46 and CAT/C/KWT/CO/2, para. 23.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 23.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 31. See also E/C.12/KWT/CO/2, para. 20.
CRC/C/KWT/CO/2, paras. 45 and 46. See also CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 51 and
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 10.
CRC/C/KWT/CO/2, paras. 47 and 48.
Ibid., paras. 41 and 42.
CRC/C/KWT/CO/2, paras. 43 and 44.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 12.
CRC/C/KWT/CO/2, paras. 72 and 73.
UNHCR submission for the UPR of Kuwait, p. 5.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 3 and E/C.12/KWT/CO/2, para. 3. See also CEDAW/C/KWT/CO/3-4,
para. 32 and CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 13.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 33.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 24.
UNHCR submission for the UPR of Kuwait, pp. 5-6.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 26.
CAT/C/KWT/CO/2, para. 8.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 16.
Ibid., para. 22.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 76.
Ibid., para. 72.
Ibid., para. 77.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 25. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 10.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 51. See also E/C.12/KWT/CO/2, para. 24.
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CCPR/C/KWT/CO/2, para. 10.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 54.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 30. See also CAT/C/KWT/CO/2, para. 25.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 23. See also CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 15.
CRC/C/KWT/CO/2, paras. 37 and 38.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 22.
Ibid., para. 24.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 25. See also Letters from Human Rights Committee to the Permanent
Mission of Kuwait to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, dated
12 November 2012, 2 December 2013 and 28 April 2014, available from http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CCPR/Shared%20Documents/KWT/INT_CCPR_FUL_KWT_12216_E.pdf,
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/KWT/INT_CCPR_FUL_KWT_1586
7_E.pdf and http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/KWT/
INT_CCPR_FUL_KWT_17220_E.pdf.
UNESCO submission for the UPR of Kuwait, para. 17.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 32.
UNESCO submission for the UPR of Kuwait, para. 19.
Ibid., para. 27.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 28.
Ibid., para. 29.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 8. See also CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 27.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 35. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 8.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 8;CRC/C/KWT/CO/2, para. 3. See also CRC/C/KWT/CO/2, para. 70.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 22.
Ibid., para. 21.
Ibid., para. 11.
Ibid.
Ibid., para. 15.
Ibid.
Ibid., para. 23.
Ibid., para. 25.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 42 and 43.
CRC/C/KWT/CO/2, paras. 59 and 60.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 43.
Ibid., para. 49.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 26.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 43. See also CRC/C/KWT/CO/2, para. 62.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 42. See also CRC/C/KWT/CO/2, para. 61.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 62.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 46 and 47.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 28.
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 21.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 64.
UNESCO submission for the UPR of Kuwait, para. 24 (iii).
E/C.12/KWT/CO/2, para. 28.
CEDAW/C/KWT/CO/3-4, paras. 38 and 39. See also CRC/C/KWT/CO/2, paras. 63 and 64.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 55. See also CRC/C/KWT/CO/2, para. 3.
CRC/C/KWT/CO/2, para. 55.
Ibid., para. 56.
CRC/C/KWT/CO/2, paras. 55 and 56.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 13.
CCPR/C/KWT/CO/2, para. 31.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 30.
Ibid., para. 14.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 17.
UNHCR submission for the UPR of Kuwait, p. 5.
E/C.12/KWT/CO/2, para. 18. See also CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 16.
CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 16. See also CCPR/C/KWT/CO/2, para. 18.
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CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 16. See also E/C.12/KWT/CO/2, para. 18. CCPR/C/KWT/CO/2,
para. 18. See also CCPR/C/KWT/CO/2/Add.1, para. 5.
171
E/C.12/KWT/CO/2, para. 18.
172
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, observation
concerning ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) – Kuwait, adopted in 2012, published
102nd ILC session (2013), available from http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3064274:YES.
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CERD/C/KWT/CO/15-20, para. 23. See also E/C.12/KWT/CO/2, para. 18, CAT/C/KWT/CO/2,
para. 22, CCPR/C/KWT/CO/2, para. 18 and CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 40.
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CCPR/C/KWT/CO/2, para. 18. See also CEDAW/C/KWT/CO/3-4, para. 40,
CCPR/C/KWT/CO/2/Add.1, paras. 2, 3 and 6 and Letters from the Human Rights Committee to the
Permanent Mission of Kuwait to the United Nations Office and other international organizations in
Geneva, dated 12 November 2012 and 2 December 2013, p. 1, available from
http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CCPR/Shared%20Documents/KWT/INT_CCPR_FUL_KWT_12216_E.pdf and
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