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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة والثالثون
 ٢٠٢٠الثاين/يناير  كانون  ٣١-٢٠

ورقوواا املعلومووواا املقدمووة موووح ا اوواا  ووواح ة امل وول ة  شووو ن مووو     
 *الكويت

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماا أساسية -أوالا  
، مددم مراعددار ةوقيددد  ١6/٢١و 5/١أُعدد ه اددلا الر ريددر عرددي  ل ددراق  إلنددد    ددو  ا ن ددان  -١

إىل  (١)زهد  ادا    محدن   ٣٠رعنومدا  اق  مد  مد  االسرعراض ال وق  الشامل. والر رير مدوز  لن
 .عرني  االسرعراض ال وق  الشامل، واو م  هم يف شكل موز  ت ي ا  ابحل  األقحى لع ة الكنرا 

 املعلوماا املقدمة مح ا ااا  اح ة امل ل ة -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليوووواا واةيحلوووواا الدوليووووة حلقوووووق  (2)نطوووواق االلت اموووواا الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان
ال ددا اسندد  الدد و  لدد عت الاكرددا  العاةلدد  و  ددو  ا ن ددان أن الكويدد   ددر  يف  -٢

الع يدددد  مدددد  الحددددكوو ال وليدددد  حل ددددو  ا ن ددددان ومنهددددا العهدددد  الدددد و  ا ددددا  ابحل ددددو  اق نيدددد  
االقرحددداةي  واالزرراعيددد  والث اتيددد  واتهاقيددد  مناا ددد  وال ياسدددي  والعهددد  الددد و  ا دددا  ابحل دددو  

الرعليب، غري أن ال ولد    تحد   عندى الووتوكدوال  ا ةداتي ، و  تحد ق ا عيندص اقنحدو  
مدد  اتهاقيدد  مناا دد  الرعددليب. وعنددى اددلا الن ددو، أواددى اسندد   ٢٢و ٢١عنيهرددا يف اقدداةتص 

ان الكويد  ابلرحد يع عندى الووتوكدوال  اقدلكوقر ال و  ل عت الاكرا  العاةلد  و  دو  ا ن د
 .(4)م  اتهاقي  مناا   الرعليب ٢٢و ٢١أعيه وإا اق ا عينص اقنحو  عنيهرا يف اقاةتص 
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وأشددددداق  منلرددددد  الكرامددددد  إىل أن الكويددددد    تحددددد   عندددددى الووتوكدددددولص اال ريددددداقيص  -٣
ياسدي  و  تحد   عندى الووتوكدوخ اال ريداق  اقن  ص ابلعه  ال و  ا ا  ابحل و  اق ني  وال 

ابتهاقيددد  مناا ددد  الرعدددليب، و  ت  دددل إزدددراآل الشدددكاو   اقن دددع)إنشددداآل اةليددد  الوقائيددد  الو نيددد ( 
 .(5)(٢٢الهرةي  مبوزب اتهاقي  مناا   الرعليب )اقاةر 

رايدد  إىل أن الكويدد    تحدد   عنددى االتهاقيدد  ال وليدد  حل وأشدداق  منلردد  الكرامدد  أي ددا   -4
مجيدددددم األشدددددتا  مددددد  اال رهددددداآل ال  دددددر ، كردددددا أعدددددا   تحددددد   عندددددى االتهاقيددددد  لشددددد ن وةدددددم 
األشتا  عد ي  انن دي  واالتهاقيد  اقرعن د  حهدت  داال  انعد ام انن دي ، وملدن ابلدرغت مد  
الن اآلا  الع ي ر اليت س ع أن وزهرهدا يف ادلا الحد ة الد وخ األع داآل يف األمدت اقر د ر  ديخ 

 ل ال   ليسرعراض ال وق  الشامل.انوال  ا
وأوا  انرعي  الكويري  لنر وما  األساسي  حل و  ا ن دان الكويد  ابالن درام إىل  -5

مجندددد  اددددكوو منهددددا االتهاقيدددد  ال وليدددد  حلرايدددد    ددددو  مجيددددم العردددداخ اقهددددازري  وأتددددراة أسددددرات، 
ةدددم األشدددتا  عددد ي  واالتهاقيددد  اقرعن ددد  حهدددت  ددداال  انعددد ام انن دددي ، واالتهاقيددد  لشددد ن و 

 .(6)انن ي ، وكللن اتهاقيا  منلر  العرل ال ولي  اليت   تح   عنيها الكوي  لع 
وأوادددد   ركددددا  الكددددويريص ال دددد ون ىلن تن ددددت الكويدددد  إىل اتهدددداقييت األمددددت اقر دددد ر  -6

 .(7)اقرعن رص حهت  اال  انع ام انن ي  ١96١و ١954 لعام 
وأوا  منلر  الكرام   كوم  الكوي  ابلرحد يع عندى اقعااد ا  واالتهاقيدا  اقدلكوقر  -7

 .(8)أعيه ومواآلم  ةسروقاا وقوانينها الو ني  مم أ كام ال انون ال و  واقعاا ا  ال ولي 
 زدراآلا  ا ااد ، تدان الع يد  مد  وال ل  أنه قغت توزيه الكويد  ةعدور ةائرد  إىل ا -8

الطن دا  اق  مد  مد  اق ددرقي  ا اادص ال تد اخ معن د  منددل سدنص ةون أن تواتدع عنيهدا ال ددنطا  
موات د  قييدد  قغددت الرسددائل الرلكرييدد  اقرعدد ةر. وينط ددع اددلا األمددر عنددى سدد يل اقثدداخ عنددى  ن ددا   

(، واق درق ا دا  اقعدين ل  دا  ٢٠١4ام كل م  اق رق ا ا  اقعين حبري  الرع ري )معنع منل عد
(، واق درق ا دا  اقعدين ابقد اتعص عد    دو  ا ن دان )معندع ٢٠١٣األقنيا  )معنع منل عدام 

 .(9)(٢٠١5منل عام 
ومكدددر  م ددداةقر قائددد ا  ال ددديم يف الكويددد  أنددده قغدددت تحددد يع الكويددد  عندددى اتهاقيددد   -9

ن م رو  إنهام االتهاقي  يلدل ةون اقطندوم مد  ال  اآل عنى مجيم أشكاخ الرريي  ة  اقرأر، تا
 يددت تط ي هددا اق اشددر وةقزدد  ُيواددا عنددى ال ددوانص الو نيدد ، ومدد   يددت تعريرهددا ابلنشددر عنددى 

 .(١٠)نطا  واسم
و ث  م اةقر قائ ا  ال يم الكويد  عندى اذدام  طدوا  تعنيد  مد  أزدل تنهيدل مجيدم  -١٠

ةدددران إعطددداآل األولويددد  ليتهاقيددد  م الدددل ال دددانون أ كدددام االتهاقيددد  لحدددوقر منهريددد  وم دددرررر  و 
الددو ين، واحلددر  عنددى إنهاماددا اق اشددر يف ا  دداق ال ددانوين الددو ين  وسدد ب اقي لددا  اقرعن دد  

 .(١١)ابالتهاقي 
وال لد   .(١٢)يف نلدام قومدا األساسد  وقال  منلر  الكرام  إن الكوي  لي    رتدا   -١١

عنددى نلددام قومددا األساسدد  لنر كردد  اننائيدد  ال وليدد  يف  أن الكويدد  وقعدد  6الوققدد  اقشددرتك  
أن إ راز ت  م يف ادلا اقند   6، لكنها   تح   عنيه لع . وتعر   الوقق  اقشرتك  ٢٠٠٠ عام

 .(١٣)ق  أا ح يف غاي  األمهي 
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وال لددددد  احلرنددددد  ال وليددددد  لن  ددددداآل عندددددى األسدددددن   النوويددددد  أن الكويددددد  شددددداقك  يف  -١٢
 7الرهدداوض عنددى معاادد ر األمددت اقر دد ر حللددر األسددن   النوويدد ، واددوت  لحددا  اعرراةاددا يف 

وأواددد  احلرندددُ  ال وليددد   .(١4)، قغدددت أن الكويددد    توقدددم لعددد  عندددى االتهاقيددد ٢٠١7متوز/يوليددده 
ويدد  ىلن توقه دددم الكويدد  عنددى معااددد ر األمددت اقر ددد ر حللددر األسدددن   لن  دداآل عنددى األسدددن   النو 

 .(١5)النووي  ابعر اقاا م  ل  من   عنى الحعي  ال و 
وةعددد  انرعيددد  الكويريددد  لنر ومدددا  األساسدددي  حل دددو  ا ن دددان الكويددد  إىل سددد ب  -١٣

أ كدام الر هلا  عنى لعت أ كام اتهاقيا  واكوو   و  ا ن ان لطري   ال ترعاقض مم 
 .(١6)الشريع  ا سيمي 

 (17)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
ةع  انرعي  الكويري  لنر وما  األساسي  حل و  ا ن ان الكوي  إىل أن تُعد ه  طد   -١4

اسدددرتاتيري  و نيددد  حلرايددد  وتع يددد    دددو  ا ن دددان  وأن تددد ق  يف أ كدددام قدددانون انددد اآل الكدددوييت 
 7مد  اتهاقيد  مناا د  الرعدليب واقداةر  4و ١مدم اقداةتص  يرهدع متامدا  تعري  زريد  الرعدليب مبدا 

 م  العه  ال و  ا ا  ابحل و  اق ني  وال ياسي .
وةعددد  كدددللن انرعيددد  الكويريددد  لنر ومدددا  األساسدددي  حل دددو  ا ن دددان الكويددد  إىل  -١5

ل وليددد  حل دددو  العردددل عندددى تعددد يل الرشدددريعا  الو نيددد  مبدددا يرراشدددى مدددم االتهاقيدددا  والحدددكوو ا
 ا ن ان اليت ا   ر  تيها.

يعاقددب  واةدد ا   حمدد ةا   وال لدد  م دداةقر قائدد ا  ال دديم أن الكويدد    تعرردد  تشددريعا   -١6
عنى أتعاخ العند  األسدر  ل د ب  دو  ال د ا  مد  الدرلنت، وأنده ال يوزد  مديم  مد  حلرايد  

عررداة تشدريعا  واةد   ال د ا . ولنداآل عندى ملدن، أواد  م داةقر قائد ا  ال ديم الكويد  اب
وحم ةر ُُترهم مجيم أشكاخ العن  األسر   ولر  مي اق اع ر ال انوني  والط ي  والنه ي  و د ما  

وتدوتري عد ة كدا  مد  ليدو  األيردام وةوق الرعايد   إعاةر الر ايل ع   ريدع لدرامإ إعداةر الر ايدل،
 .(١8)  ال وزي ل  ا  العن  األسر  ةون متيي  أو قيوة مرحن  ابل   أو احلال

الكوي  إبعاآل مجيم أشكاخ الر ييع عندى اقد اتعص  5و ١وأوا  الوققران اقشرتكران  -١7
عددد    دددو  ا ن دددان، مبدددا يف ملدددن اق ددداي   ال  دددائي  وا ةاقيددد ، ووةدددم  ددد  نريدددم األعرددداخ 

مدددت االنر اميددد  ةددد  مددد  يرعددداونون أو ي دددعون إىل الرعددداون مدددم  ليدددا    دددو  ا ن دددان الرالعددد  لأ
إبلغاآل مجيم ال وانص وال ياسا  اليت ت ي  أنشط  ةيوان   دو  ا ن دان  اقر  ر. وأوا  أي ا  

 ٢٠١5عدددو شددد ك  ا نرتنددد  و اقزهدددا، مبدددا يف ملدددن قدددانون مكات ددد  اندددرائت ا لكرتونيددد  لعدددام 
ل ددران  ١97٠  ولرعدد يل قددانون األمدد  الددو ين لعددام ٢٠٠6وقددانون الحدد ات  واقط وعددا  لعددام 

الرع ري والرأ ، مبدا يرراشدى مدم اقعدايري ال وليد ، وقدانون الرررعدا  الرررم الكامل ابحلع يف  ري  
م  أزل ةران الرررم الكامدل  ١96٢وقانون اقنلرا  غري احلكومي  لعام  ١979العام  لعام 

 .(١9)لنرعايري ال ولي  ابحلع يف  ري  تكوي  انرعيا  والرررم ال نر ، وت ا  
إزددراآل اسددرعراض شددامل ل ددانون انن ددي  وتع يندده  الكويدد  إىل ٢وةعدد  الوققدد  اقشددرتك   -١8

ل ددران مترددم الن دداآل الكويريددا ، لغددت النلددر عدد   ددالره  ال وزيدد ، حب ددو  مر دداوي  مددم   ددو  
م  قدانون اند اآل الكدوييت الديت  ١8٢الرزاخ يف ن ل انن ي  إىل أزوازه  وأ هاهل   وإلغاآل اقاةر 
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مدد  قددانون اندد اآل  ١5٣ا ةدد ا ات  إلغدداآل اقدداةر تعهدد  اقغرحدد ص واننددار مدد  الع ددام إما ت وزددو 
 .(٢٠)الكوييت اليت تنص عنى ع واب  خمهه  لنرزاخ اللي  ي رنون الن اآل ابست ما ي عى الشر 

تنفيوووال االلت امووواا الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 اااملسائل املشرتكة  ني القطا  -1 

 (٢١)اق اوار وع م الرريي   
أشاق الر ال  ال و  م  أزل ال يم والرنري  إىل أنه قغت تح يع الكوي  عندى عد ة  -١9

مدد  االتهاقيددا  ال وليدد ، مبددا تيهددا االتهاقيدد  ال وليدد  لن  دداآل عنددى مجيددم أشددكاخ الررييدد  العنحددر  
الررييددد  ةددد  اقدددرأر، تدددان واتهاقيددد  ال  ددداآل عندددى مجيدددم أشدددكاخ  ٣٣/١968مبوزدددب ال دددانون ققدددت 

لعددت ال ددوانص مددا زالدد  تكددرب الررييدد  لددص الرزددل واقددرأر عنددى أسدداب نددو  انددن ، مبددا يف ملددن 
، الددددل  ال ي ددددرح لنرددددرأر الكويريدددد  مبددددنح زن دددديرها أل هاهلددددا ١5/١959قددددانون انن ددددي  ققددددت 

 .(٢٢)ل وزها األزنيب أو
قدانون األ دواخ الشتحدي  الكدوييت  ومكر الر دال  الد و  مد  أزدل ال ديم والرنريد  أن -٢٠
 ٢٠9ال يعطدد  اقددرأر  ددع الواليدد  واحل ددان  عنددى ألنائهددا  يددت أكدد  يف ماةتدده  5١/١984ققددت 

 .(٢٣)عنى أن الوالي  عنى النه  لأم مث لنر  العااب   ب ترتيب ا قث
 ١959عدددد  قن هددددا مدددد  أن قددددانون انن ددددي  الكويريدددد  لعددددام  ٢وأعرلدددد  الوققدددد  اقشددددرتك   -٢١
يعدددرت  حبدددع اقدددرأر الكويريددد  يف ن دددل زن ددديرها إىل زوزهدددا وأ هاهلدددا غدددري الكدددويريص عندددى قددد م  ال

كدل مد  ولد ، يف   يكدون كويريدا  ’’م  ال انون عنى أن  ٢اق اوار مم الرزل الكوييت. وتنص اقاةر 
 .(٢4)‘‘الكوي  أو يف ا اق ، ألم كوييت

ال ي را يدددددد  و  ددددددو  ا ن ددددددان يف ال  ددددددري  إن وقالدددددد  منلردددددد  أمريكيددددددون مدددددد  أزددددددل  -٢٢
االةدددطهاة الددد يين ال يددد اخ يثدددل مشدددكن ، شددد نه يف ملدددن شددد ن عددد م كهايددد  األ كدددام ال انونيددد  
وال  ائي  اليت حترد    دو  األقنيدا . تاق دنرون الشديع ، عندى سد يل اقثداخ، يعدانون عندى  د  

نداآل و دنهت. وتد ع  لعدت انراعدا  قوهلت م  الرريي  مد  زاندب احلكومد  الكويريد  وعندى يد  أل
خماتد  زدلم االنر داه إليهدا والر د ب ‘‘ الرقال  اللاتي  عنى اسدر ياآل’’ال يني  أعا م طرر قراقس  

 .(٢5)يف ن ا  مم ال ول 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (٢6) ع الهرة يف احليار واحلري  واألمان عنى شتحه  
مددا ذ ددم  الرعددليب وإسدداآلر اقعامندد  يف ال ندد   ةقا   ومكددر  منلردد  الكرامدد  أن  دداال  -٢٣

وتُ دددددصه  .(٢7)لنر  يدددددع وأن ال دددددرون تهر دددددر إىل  ليدددددا  م دددددر ن  وكاتيددددد  لندددددرلنت مددددد  الرعدددددليب
ا  حاآلا  الحاةقر عد  ال دنطا  الكويريد  أن معلدت الشدكاو  اقرعن د  ابلرعدليب إمدا   يُ د ه 

وال توزدد  سددو  ثدديث  دداال ، ُتحددل ‘‘.  ليلاالتر دداق إىل الدد’’تيهددا لعددُ  أو ُأسدد ط  ل دد ب 
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تيها ع  العرل اقوظهون اق دوولون، لينردا اقوظهدون اق دوولون يف  داال  أ در    يعداق وا عندى 
 .(٢8)إ  ا  الرر ي  لنرعليب وغريه م  ةروم اقعامن  ال يئ  إال لرتهيت يف الراتب

    ال انونيدد  لنر رردد ي  وت ددا  وأوادد  منلردد  الكرامدد  الكويدد  لكهالدد  ا ددرتام ال ددرا -٢4
لنرعايري ال ولي   وإنشاآل  لي  وقائي  و ني  م ر ن  مناا   لنرعليب وإنشاآل  لي  م در ن  لندرلنت 

 .(٢9)يف ال رون
وال دددا اسنددد  الددد و  لددد عت الاكردددا  العاةلددد  و  دددو  ا ن دددان أن الكويددد  حتكدددت  -٢5

 ٢٠١7اسددددر نه  العرددددل لع ولدددد  ا عدددد ام يف لع ولدددد  ا عدددد ام عنددددى انددددرائت غددددري العنيهدددد . وقدددد  
ابحلع يف احليار ويعوه ع  قغ   يف  أشتا  يف يوم وا  ، واو ما يثل اسره اآل واة ا   7 إبع ام

إةعا  معايري   و  ا ن ان. وأواى اسن  ال و  ل عت الاكرا  العاةل  و  و  ا ن ان 
 .(٣٠) لغائها متاما   متهي ا   لع ول  ا ع ام  وعيا   الكوي  إبعاةر العرل مبا يُع ه حبكت الواقم وقها  

مدددد   ٣١أن اال رردددداز الرع دددده  حملددددوق مبوزددددب اقدددداةر  7وال لدددد  الوققدددد  اقشددددرتك   -٢6
ولكدد   ددوخ تددرتر اال رردداز ق ددل الاكردد  ال يدد اخ يثددل يف اقراقسدد  العرنيدد  مشددكن   .(١)ال سددروق

راز ال حو  الد ةر يف سدر  أشدهر. ويُعد   ادلا  يت ُُيرها ابلرر ي  لع  ان  اآل م ر اال ر
إىل ع م كهاي  ع ة ال  دار واقد عص العدامص العدامنص يف وزاقر العد خ يف لند  يُدومر  الوةم ز ئيا  

الكوي  ل ران  7وأوا  الوقق  اقشرتك   .(٣١)تيه ابال رراز ق ل الاكر  لحوقر ش ه منهري 
، وأن ترديح سدد ل االنرحدا  ال  ددائي  أ ددريا   أن يكدون اال رردداز ا ةاق  ألغدراض الرت يددل مديما  

 .(٣٢) عاةر النلر يف م   مشروعيره
لوزوة ت اقير مثرير لن ندع لشد ن اسدرت ام االعرتاتدا  اقنر عد   ٣وأتاة  الوقق  اقشرتك   -٢7

 الكوي ، وال سيرا ة  األشتا  الرر ي  ل  ب زرائت ترعنع ابقتد قا . ووت دا   اب كراه يف
وزاقر  اقزيددد  الدددوال    ٢٠١8لر ريدددر عددد   الددد    دددو  ا ن دددان يف الكويددد  أع تددده يف عدددام 

اقر  ر، ألنغ سر  قعا  أزانب موقوتون يف مركد  اال ررداز الدل  تد يره ا ةاقر العامد  قكات د  
  م  سوآل اقعامن  أثناآل االسرروام. ووا  الرر ون  اال  كدانوا تيهدا اقت قا  ع   اال

م ي   األي   واألقزل ومعن ص حب ل لينرا ي رهبت ال ع لعحا  شد ي  يف أقزنهدت وسدي اعت ’’
 .(٣٣)‘‘النر ا  اعرتاتا  منهت أو تشريعهت عنى إعطاآل معنوما 

أعددداة  العردددل اب  مددد  الع دددكري   وال لددد   ركددد  الرحدددا  ال وليددد  أن الكويددد  قددد  -٢8
عنددى مجيددم الددلكوق  مدد  ملددن الردداقيح، أادد ح واز ددا   واعر دداقا   .٢٠١7أ ق/مددايو  ١٠ا ل اميدد  يف 

مدد  لنددوك تنددن ال دد ،  زددراآل  يومددا   6٠سددن  الر ددريل، يف غ ددون  ١8الكددويريص الددلي  ي نغددون 
  األوىل لنرد قيب(. ويوازده مد  )تكدرب أشدهراا األقلعد شدهرا   ١٢ا  م  الع دكري  ا ل اميد  قد ر 

لهدددرتر ا  مددد  الع دددكري  عنددد ما يدددرت  عندددى ال دددهر ومت يددد ا   يرتنددد  عددد  ا  مددد  الع دددكري   لدددرا  
ُتني ه. أما مد  يرهرلدون مد  الررنيد   دغ ي نغدوا ال د  ال حدو  تهدت عرةد  لع ولد  ال در  قد ر 

  الرحدا  ال وليد  عد  وأعرلد   ركد .(٣4)ةيناق كوييت 5 ٠٠٠ثيث سنوا  وغرام  ق قاا  تحل
ع  ا  مد  الع دكري  ا ل اميد  أو تدوتري  قن ها إزاآل ع م وزوة أ كام  عهاآل اق رنكهص ةرري   

 .(٣5)  م  م ني  ل ين  هلت
__________ 

ال جيددوز ال دد ت عنددى إن ددان أو    دده أو تهريشدده أو حت يدد  ’’مدد  ال سددروق الكددوييت عنددى أندده  ٣١تددنص اقدداةر  (١)
 ‘‘إقامره أو ت يي   ريره يف ا قام  أو الرن ل إال وتع أ كام ال انون.
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أن الرريي  عنى أساب ندو  اندن  يف قدانون انن دي  ير د ب  7ومكر  الوقق  اقشرتك   -٢9
يردد ثر هبددا األ هدداخ والن دداآل واألزوا  األزانددب.  يف  ائهدد  أ ددر  مدد  انرهاكددا    ددو  ا ن ددان

 .(٣6)م  ل  انع ام انن ي  عنى مر األزياخ ويهاقت الا الرريي  أي ا  
إىل أن ترض ع ولد  ا عد ام عندى اندرائت اقرحدن  ابقتد قا   ٣وأشاق  الوقق  اقشرتك   -٣٠

لنكرامدد  ا ن دداني ،  شدد ي ا   لن ددانون الدد و . تدداألمر ال ي رحددر عنددى كوندده انر ااددا   يشددكل انرهاكددا  
زالد  ةدر   ومدم ملدن، تالكويد  مدا .(٣7)لن دع يف احليدار واةد ا   انرهاكدا   لل إنده يشدكل أي دا  

ط حتكددددت يف قوانينهددددا ال ا نيدددد  لع ولدددد  ا عدددد ام عنددددى زددددرائت ت دددد لندددد ا   ٣5قائردددد   حددددري  ت ددددت 
اقت قا . ومم أنه   يُ نهغ عد  تنهيدل أ كدام ا عد ام عندى زدرائت اقتد قا  يف ال دنوا  العشدر 

ل دد ب اقتكددام زددرائت ترعنددع  شتحددا   ١9 مددا ال ي ددل عدد  ٢٠١٠اقاةددي ، ت دد  أُةيدد  منددل عددام 
 .(٣8)ابقت قا 

 (٣9)لن م  ل  ا تي  م  الع ام، وسياةر ال انونإقام  الع خ، مبا يف م  
ومكددر اسندد  الدد و  لدد عت الاكرددا  العاةلدد  و  ددو  ا ن ددان أن الكويدد  تهر ددر إىل  -٣١

زهداز ق دائ  م در ل. تداألمري يعدص مجيدم ال  دار، والرتقيدا  ال  دائي  ُُتي ادا ال دنط  الرنهيليد  
سددنط  ا شددرا  عنددى انهدداز  ليدد ( خمُددوخ قددانو   ووزيددر العدد خ )الددل  اددو زدد آل مدد  ال ددنط  الرنهي

ال  ددائ . وادد ق يف ت ددعينيا  ال ددرن اقاةدد  مرسددوم ُيدد  مدد  اسددر يخ انهدداز ال  ددائ ، وينددم 
 .(4٠)الاكت م  النلر يف األعراخ ال ياةي . و  يُنغ الا اقرسوم  غ يومنا الا

إىل أن انهداز ال  دائ  الكدوييت  وأشاق  الرالط  ال وليد  لنر دامص الد ي را يص كدللن -٣٢
ال يررردددم سدددو  ابسدددر يخ ز ئددد  ألن ال  دددار يعيدددنهت األمدددري لنددداآل عندددى مشدددوقر إلنددد  ال  ددداآل 

 .(4١)األعنى، وألن انهاز الرنهيل  ياقب سنطا  واسع  عنى اناز ال  ائ 
ال  دددائ  ومكدددر اسنددد  الددد و  لددد عت الاكردددا  العاةلددد  و  دددو  ا ن دددان أن انهددداز  -٣٣

إبةاندد  النشددطاآل الددلي  ينر دد ون األمددري  ي ددرت م كدد ةار  سددكا  اقعاقةدد   يددت ُيحدد ق أ كامددا  
احلنيهدد  لندداآل عنددى إقددراقا  ابلددلنب منر عدد  اب كددراه وحماكرددا  غددري عاةلدد   ومدد   وال ندد ان اسدداوقر

  دائ   وتعد يل مث، أواى اسن  الكوي  إبلغاآل ال يدوة الرشدريعي  الديت ُذدل ابسدر يخ انهداز ال
الرشدددريعا  ل دددران االسدددر يخ اقدددا  وا ةاق  اقطندددع لنرهددداز ال  دددائ   وتعددد يل الرشدددريعا  

 .(4٢)ل  ةر كهاآلر  ليا  ا شرا  عنى انهاز ال  ائ 
ومكددر  منلردد  الكرامدد  أندده قغددت الندد اآلا  اقركددرقر الحدداةقر عدد  النرندد  اقعنيدد  حب ددو   -٣4

ألمت اقر  ر م  أزل إلغاآل ع ول  ا ع ام، ال ت اخ الكوي  تط ع ا ن ان وال وخ األع اآل يف ا
يف ال ددانون الد و ، مثدل زددرائت ‘‘ أشدد  اندرائت  طدوقر’’ع ولد  ا عد ام يف احلدداال  الديت ال تعردو 

، ت ددد  وثه ددد  ٢٠١٣وابلدددرغت مددد  تعنيدددع ع ولددد  ا عددد ام حبكدددت الواقدددم مندددل عدددام  .(4٣)اقتددد قا 
عند ما  ٢٠١7نهل  تيها أ كام ا عد ام، كردا ادو احلداخ يف عدام منلر  الكرام  ع ر  اال  

 .(44)أع م س ع  أشتا  يف يوم وا  
وأشددداق  الرالطددد  ال وليددد  لنر دددامص الددد ي را يص إىل أن قدددانون ا زدددراآلا  والاكردددا   -٣5

رددد  ان ائيددد  الكدددوييت تعرتيددده ثغدددرا   طدددرير تيردددا يرعندددع ابل دددرا   اليزمددد  حلرايددد  احلدددع يف حماك
مدد  اددلا ال ددانون اباددط ام حمددام أثندداآل إزددراآلا   75عاةلدد . تعنددى سدد يل اقثدداخ، ت ددرح اقدداةر 

الر  يع االلر ائ ، لك  لي  لنر ام  أن يركنت إال إبمن م  ال ع، واو ما ي ي  لحوقر ك رير 
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 6٠  دددع اقدددرهت يف االسدددرعان  مب دددام. ومكدددر  الرالطددد  ال وليددد  لنر دددامص الددد ي را يص أن اقددداةر
عنددى قزدداخ الشددر   ’’مدد  نهدد  ال ددانون ت يدد  احلددع يف االسددرعان  مب ددام،  يددت تددنص أندده  مكددرقا  

 (45)‘ ‘متكص اقرهت م  االتحاخ مب اميه، أو إليك م  يراه مبا وقم له.
وال لددد  الرالطدددد  ال وليدددد  لنر دددامص الدددد ي را يص أندددده يف الع يددد  مدددد  احلدددداال ، ُمنددددم  -٣6

مب ددداميهت و/أو مندددم الدددامون مددد  ة دددوخ مراكددد  الشدددر   الددديت ُتدددر  هبدددا اقرهردددون مددد  االتحددداخ 
الر  ي ددددا . وكددددللن، ال يُردددداأل يف كثددددري مدددد  األ يددددان، لنررهرددددص غددددري النددددا  ص ابلنغدددد  العرليدددد  

 .(46)قا ي ر يه ال انون مرتمجون شهويون،  يتا  
نلامهدددددا وأوادددد  منلرددددد  ال سدددديم لددددد ون ع الددددد  الكويدددد  إبزدددددراآل اسددددرعراض كامدددددل ل -٣7

مبددا يف ملددن اسددر يلي  انهدداز ال  ددائ  وكهاآلتدده   -ألت ددل اقراقسددا  ال وليدد   ال  ددائ  وت ددا  
ولردددوتري الرددد قيب لن  دددار والدددامص لنر كددد  مددد  ا دددرتام احل دددو  ا زرائيددد  وتهرهدددا يف اق دددر  ل، 

 .(47)سيرا يف سيا  الع ال  ان ائي  عنى س يل اقثاخ ال احلحر وال
أن اله ددداة لددد أ ينرشدددر لوةدددوأل شددد ي  يف أقوقددد  اقوس دددا   4واةعددد  الوققددد  اقشدددرتك   -٣8

ال ياسددي  واالقرحدداةي    يف اسررددم اقد ين ويف مجيددم اقندا  احلكوميد ، وادد  احلالد  الدديت تدوثر سددن ا  
 .(48)واالزرراعي 

 (49)احلر   األساسي   
قدددددد اتعص عدددددد    ددددددو  ا ن ددددددان أن ا 5والوققدددددد  اقشددددددرتك   ١مكددددددر  الوققدددددد  اقشددددددرتك   -٣9

والحد هيص واقد ونص والكردام يوازهدون اال ررداز الرع ده  واالسدرروام واق داي   ال  دائي ، 
واأل كام ابل ر  )مبا يف ملن األ كام الحاةقر ع  الاكرا  الغيالي (، واحللر عنى ال هر، 

عدد  الررريدد   واقهيند ، ت ددي  ومحدي  الرشددهري، والرعددليب وغددريه مد  أشددكاخ اقعامندد  اليإن دداني  
أن حمكر  االسدرئنا  أاد ق ،  5والوقق  اقشرتك   ١وال ل  الوقق  اقشرتك   .(5٠)م  انن ي 

اقر دددددام ’’لددددد عو   شتحدددددا   67ابل دددددر  يف  دددددع  ، أ كامدددددا  ٢٠١7يف تشددددري  الثددددداين/نوترو 
 .(5١)٢٠١١ يخ ا ررا  سنر  يف عام ‘‘ الوقان
يم والرنريدددد  و  ددددو  ا ن ددددان أندددده قغددددت ق ددددوخ الكويدددد  ومكدددر  موس دددد  ماعدددد  لن دددد -4٠

توادديا  ترعنددع حبريدد  الرع ددري، تددان اقوس دد  ال تدد اخ تشددعر ل نددع ابلددغ إزاآل ال يددوة اقهروةدد  عنددى 
 يددت ت ددررر اقي  ددا  ال  ددائي  ةدد   ٢٠١5 ريدد  الرع ددري منددل زولدد  االسددرعراض األ ددرير يف 
وت ددر  قددانون مكات دد  زددرائت ت نيدد  اقعنومددا  مدد  ينر دد ون ال ولدد ، وةدد  ا حددوم ال ياسدديص. 

شددد ي ر عندددى  ريددد  الرع دددري عدددو  ، قيدددوةا  ٢٠١6الدددل  ة دددل  يددد  النهدددام يف عدددام  ٢٠١5لعدددام 
ا نرتن ،  يدت ندص عندى ع دوليت ال در  والغرامد  يف  دع مد  ي دين إىل الد ي  والشتحديا  

 .(5٢)ال يني  وشتص األمري
ال ي را ي  و  و  ا ن ان يف ال  دري  أن احلكومد  ومكر  منلر  أمريكيون م  أزل  -4١

ت يددد  احلدددع يف  ريددد  الكددديم والرع دددري،  يدددت تنرددد  ال دددنطا  السدددرت ام لعدددت أ كدددام  ال تددد اخ
ال سروق، وقانون األم  ال وم ، وتشريعا  أ ر  لك  حتلر الرع دري اقشدرو  عد  اال دري  يف 

ثددل مشددكن ، شدد نه يف ملددن شدد ن عدد م كهايدد  ومكددر  أن االةددطهاة الدد يين ال يدد اخ ي .(5٣)الددرأ 
األ كام ال انوني  وال  ائي  اليت حتر    دو  األقنيدا . تاق دنرون الشديع ، عندى سد يل اقثداخ، 
يعانون،   ب الر اقير، م  الرريي  م  زانب احلكوم  الكويري  وعنى ي  ألناآل و نهت. وت ع  
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خماتددد  زدددلم ‘‘ الددد  اللاتيددد  عندددى اسدددر ياآلالرق’’لعدددت انراعدددا  ال ينيددد  أعدددا م دددطرر قراقسددد  
 .(54)االنر اه إليها والر  ب يف ن ا  مم ال ول 

وقالدد  منلرددد  أمريكيدددون مددد  أزدددل ال ي را يددد  و  دددو  ا ن دددان يف ال  دددري  إن  ريددد   -4٢
ا نرتنددد  حمددد وةر ةا دددل الكويددد   يدددت تراددد  ال دددنطا  نشدددا  االنرتنددد  ووسدددائط الرواادددل 

ع  إي يولوزيا مناا   لن كومد  والر دييع عنديهت.  م  يعوون عننا   االزرراع  م  أزل مرالع 
وال ت اخ اشدرتا ا  ت دريل اقنلردا  غدري احلكوميد  والطوائد  ال ينيد  قائرد ، حدا يهد ة  در   
اقدددوا نص الوثي ددد  الحدددن  لدددللن مثدددل  ريددد  الكددديم والرع دددري وتكدددوي  انرعيدددا  وُيدددوخ ةون قيدددام 

 .(55)إلررم م ين م ر ل
 وال ل  منلر  أمريكيون مد  أزدل ال ي را يد  و  دو  ا ن دان يف ال  دري  أن قيدوةا   -4٣

ال تددد اخ مهروةددد  عندددى اقشددداقك  ال ياسدددي  الكامنددد  يف الكويددد  وأن ا ادددي ا  الددديت أة نددد  
عندددددى قدددددانون االنرتدددددااب  يف ال ولددددد ، عندددددى سددددد يل اقثددددداخ، متندددددم األتدددددراة اقددددد انص لرهرددددد   مددددو را  

لا  ا هليدد  أو لددلا  الرسددل واألن يدداآل أو شددتص األمددري مدد  الرتشددح لينرتددااب  لندد‘‘ ا سدداآلر’’
 .(56)أو الرحوي  تيها

وقالدد  موس دد  ةعددت ألعردداخ الامددار واالسرشدداقا  ال انونيدد  إن الر ددييع قدد  زاة عنددى  -44
مدد  اقدد ونص عددو مواقددم الروااددل   ريدد  الددرأ  والرع ددري  يددت  دداقة  ال ددنطا  الكويريدد  عدد ةا  

االزرردداع  حدد  ينر دد ون احلكومدد  وملددن ألن الرعني ددا  ال ياسددي  ال ترقددى إىل ةقزدد  الر ددريت 
 .(57)عنى العن 

وقالددد  اقوس ددد  نه دددها إن احلكومددد  قتعددد  ةعددداو  ق دددائي  ةددد  إلروعددد  مددد  ادددوالآل  -45
 .(58)منهت م  زن ياهتت اق ونص اقطال ص حبري  الرع ري والكرال ، وزرة  لع ا  

 (59) لر مجيم أشكاخ الر   
ك دددرير   أتددداة الر دددال  الددد و  مددد  أزدددل ال ددديم والرنريددد  ىلن احلكومددد  أظهدددر  زهدددوةا   -46

لن  داآل عنددى االُتداق ابل شددر عدد   ريدع م اشددرر اق يد  مدد  الر  ي ددا  والاكردا   ولدد آل تشددغيل 
غيد   هدت تكدالي  االسدر  ام ومكات د  قسدوم وكال  مرك ي  تد يراا احلكومد  السدر  ام العرالد  ل

االسدددر  ام غدددري اقشدددروع . وتهيددد  الر ددداقير ىلن احلكومدددد  أنشددد   و ددد ر اةعددداآل عدددام مرتححدددد  
لنرعريل ابلهحل يف ق ا  االُتاق ابل شر  واعرر   لحوقر قيي  اسرتاتيريرها الو ني  ا ر ي  

 .(6٠)قكات   االُتاق ابل شر ووتر  هلا الررويل
ومكددددر الر ددددال  الدددد و  مدددد  أزددددل ال دددديم والرنريدددد  أن النيالدددد  العامدددد  قدددد  أنشدددد   يف  -47
و ددد ر اةعددداآل عدددام مرتححددد  ل حددد  إةاقر ق دددا  االُتددداق ابل شدددر والر  يدددع تيهدددا  ٢٠١7 عدددام

ق ددددي  مدددد  ق ددددا  االُتدددداق  6٠والرعريددددل ابلهحددددل تيهددددا. و دددديخ ال ددددن ،    دددد  احلكومدددد  يف 
مييددددص ةوالق  6.6) منيددددون ةيندددداق كددددوييت ٢  سددددنوي  قدددد قاا الررندددد . وقادددد   احلكومدددد  مي انيدددد

 أمريكدد ( لرغطيدد  نه ددا  اقيزددن ولددرامإ احلرايدد  ا اادد  ل دد ا  االُتدداق ابل شددر. وزاة  أي ددا  
م  زهوةاا الرامي  إىل مندم االُتداق ابل شدر. ومدم ملدن، مكدر الر دال  الد و  مد  أزدل ال ديم 

يف النروآل إىل الر كيت والع واب  ا ةاقي  لر وي  الشكاو  والرنري  أن لعت اق وولص اسررروا 
مددد  الر  يدددع يف ادددله  اق  مددد  مددد  عرددداخ ا  مددد  اقن ليددد  وغدددريات مددد  العرددداخ اقهدددازري ، لددد ال  

احلدداال  لواددهها مدد  زددرائت االُتدداق ابل شددر. وت دد ب  ددوخ أمدد  م دداقا  الر اةدد  واالسددرئنا  
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عاو  أمام الاكت. كرا أن احلكوم    ت درت م لحدوقر الي ع يف ثيني معلت ال  ا  ع  قتم ة
 .(6١)منرلر  إزراآلا  قيي  لر  ي  اوي  ال  ا 

أن عردددداخ ا  مددددد  اقن ليدددد  الددددلي  يرتكدددددون عرنهددددت ل ددددد ب  7ومكددددر  الوققدددد  اقشدددددرتك   -48
  وا ويح‘‘ ااقلص’’أو ‘‘ تاقهي ’’ االسرغيخ يُعروون م  منلوق ال نطا  وأقابم العرل عراال  

عرةدددددد  لن ددددددر  والرت يددددددل. ويف اددددددلا الحدددددد ة،   تددددددوتر تشددددددريعا  مكات دددددد  االُتدددددداق ابل شددددددر 
احلراي  م  اقي    ال  ائي  ابلن    لن  ا  اللي  يهرون م  ا  م  اقن لي  ةون  ٢٠١٣ لعام

الكويد  إبلغداآل نلدام  7وأواد  الوققد  اقشدرتك   .(6٢)إمن اا ب العرل الل  ي  آل معامنرهت
 .(6٣)ل  يف اسر  ام العرال  واالسرعاة  عنه لنلام تحاقيح ا قام  نريم العراخ األزانبالكها

 احلقوق االقت ادية واال تما ية والثقافية -3 

 (64)احلع يف العرل ويف ظرو  عرل عاةل  ومواتي   
الكويددد  لرعددد يل قدددانون العردددل تيهدددا ليشدددرل عرددداخ ا  مددد   4أواددد  الوققددد  اقشدددرتك   -49
لي  وي ر  احلرايد  الشدامن ، مبدا يف ملدن  ليدا  اقرالعد  الهعالد  ل دران الرنهيدل، وحت يد  أ م اقن  

قا دد  يف كددل تددرتر مدد  تددرتا  العرددل، وحت يدد  سدداعا  العرددل ال انونيدد ، وةتددم األزددوق كامندد  ويف 
 .(65) ينها، و ع العراخ يف اال رهاظ جبوازا  سهرات

احلكومدد  إبلغدداآل نلددام الكهالدد  وتنلدديت تحدداقيح إقامدد  عردداخ  4و ال دد  الوققدد  اقشددرتك   -5٠
ا  م  اقن لي  وةران االمرثاخ ل انون العرل ال و   واسدر  اث  حدص لرحداقيح العردل متدنح 

وُمدد ة عرددل مناسدد  ، مبددا يف ملددن  ريدد  تغيددري قم العرددل و ريدد  مغدداةقر الكويدد   العردداخ   وقددا  
اخ ا  م  اقن لي  اهلاقلص م  سوآل اقعامن  وت د مي انندار ل ون موات   قم العرل  وع م ُترمي عر

 .(66)اقنرهكص حل و  العراخ إىل الع ال 

 احلع يف م رو  معيش  الئع  
 8٠.9أن ع م اق اوار يف توزيم ال  ل يف الكوي  لندغ ن د    4مكر  الوقق  اقشرتك   -5١

يدم الد  ل. تالكويد  حتردل اقرت د  الثالثد  يف قعامل زيين ل يداب توز  وت ا   ٢٠١8يف اقائ  يف عام 
 .(67)ةوخ ا نيإ لع  ا ماقا  العرلي  اقر  ر م   يت الرهاو  يف ال  ل

 (68)احلع يف الح    
أشددتا  يرعددا ون اقتدد قا  ابحل دد  يف  ٣ 5١٠أن  ددوا   ٣ال لدد  الوققدد  اقشددرتك   -5٢

يف اقائددد ( وتددددريوب  ٠.77)  ال شددددري  الكويددد ، وأن معدددد خ انرشددداق ا اددددال  لهدددريوب ن ددددص اقناعددد
يف اقائ ( يف اهو  اله الهئد  مد  ال دكان أعندى مد  اقعد ال  اق درن   ١٢.٢8)الرهام الك   

لص عام  ال كان. وتعا   اقت قا  ابحل   او ال  ب الرئي   النر اخ العد و  ابلرهدام الك د  
اقغن ددد  معرةدددون لوزددده  دددا  هلدددلا الدددوابئ  زددديت يف الكويددد ، عندددى أن نددد الآل ال دددرون واألمددداك  

ق ددوا ل ددد ب  شتحدددا   ١١5، أتددداة  وسددائط ا عددديم النيدد  أن ٣لنوققددد  اقشددرتك   ا طددر. ووت ددا  
أن انرعددا  ال ائدد ر ادد   ٢٠١5زرعددا  زائدد ر مدد  اقتدد قا  لينرددا كشدده  ال  ددوث اقنشددوقر يف 
 .(69)٢٠٠9و ٢٠٠٣اثلت أكو س ب م  أس ام الوتيا  حبواةث يف ال ن  لص عام  
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أن إعردددددداخ احلددددددع يف الحدددددد   يف ال ياسددددددا  اقرعن دددددد   ٣وال لدددددد  الوققدددددد  اقشددددددرتك   -5٣
 دد  تددر  الواددوخ الطددوع  إىل  دد ما  ذهيدد  ال ددرق ولنددوةه ومرات دده ابقتدد قا  ير ددر  إا

أن   ما  وت  ي  ذهي  ال درق من دلر لن يدار  وكلا اقعنوما  اقرعن   له، وال ل  أي ا  
 .(7٠)وقائر  عنى األةل  وتعال  م   يت الركنه 

هيد  ال درق يف أي  إشاقر ادرُي  تويد  ذ أنه ال توز   اليا   ٣وال ل  الوقق  اقشرتك   -54
أ  مدد  ال ياسددا  العامدد  الكويريدد . واندداو ةائددرر وا دد ر يف ال ندد  ت دد م  دد ما  ذهيدد  ال ددرق 
ويعددر  احلدد  مدد  أةددراق ا  مدد  يف ال ندد ، واندداو لددر مإ وا دد  لنعددي  ال دد يل لنرددواة األتيونيدد  

ردددوتري ا لدددر ، وي ددد م أةويددد  ال ولريندددوقتص. وال توزددد  أ  لدددرامإ ل٢٠١5اقهعدددوخ لددد أ أعرالددده يف 
والاق ، وال غر  السرهيو اقت قا ، وال لرامإ لنوقاي  م  تعدا   انرعدا  ال ائد ر، كردا أن 
العيزا  ال  ين  لنرواة األتيوني  اقهعوخ ولرامإ ا لر والاق  غري مروترر يف ال رون أو أمداك  

 .(7١)اال رراز األ ر 

 حقوق أشخاص حمدديح أو فحلاا حمددة -٤ 

 (7٢)الن اآل  
وال لددد  منلرددد  ايدددوم  قايدددر  ووتددد  أنددده  ددديخ انولددد  الثانيددد  ليسدددرعراض الددد وق   -55

تواددددي  لشدددد ن   ددددو  اقددددرأر، مبددددا يف ملددددن  ٢8، ق  ددددل ال ندددد  ٢٠١4الشددددامل لنكويدددد  يف عددددام 
تدددد الري ’’واعرردددداة ‘‘  طددددوا  تشددددريعي  لكهالدددد  اق دددداوار لددددص انن ددددص’’توادددديا  لشدددد ن اذددددام 

لي  أن اقنلرد  ال لد  أن ال ند    يرتدل مد  ا طدوا  اقهيد ر منلئدل ‘‘ اقن  . قكات   العن 
 .(7٣)سو  ال نيل ال نيل لرنهيل اله الروايا 

ومكر  اقنلرد  أن ثغدرا  قئي دي  يف قدوانص الكويد  ت درح ابسدررراق الررييد  ةد  اقدرأر.  -56
مد  غدري كدوييت مد  اق داوار مدم الرزدل يف ن دل ت انون انن دي  الكويريد  ُيدرم اقدرأر الكويريد  اقر وزد  

زن دديرها إىل أ هاهلددا وزوزهددا، واددو مددا ُي ددرح لدده لنرزددل الكددوييت اقردد و  مدد  أزن يدد . وت ددي  عدد  
ملددن، ال يرررددم أزوا  الكويريددا  األزانددب ىل   ددع قددانوين يف ال  دداآل يف ال ندد  ةون تحددريح إقامدد . 

رزدددداخ غددددري الكددددويريص. ويف اق الددددل، مُتددددنح ل وزددددا  وال متددددنح اددددله الرحدددداقيح إال لنعددددامنص مدددد  ال
 .(74)عاما  م  ال وا  ١5الكويريص األزن يا  ا قام  تن ائيا  وُيع هل  احلحوخ عنى انن ي  لع  

 - وال لددد  اقنلرددد  أن اقدددرأر ترعدددرض لنررييددد  يف قدددوانص األ دددواخ الشتحدددي  الكويريددد  -57
الددل  ي ددر  عنددى اق ددنرص ال ددن ، واله دده انعهددر   ١984لعددام  5١سددواآل ال ددانون اقدد ون ققددت 

غدري اقد ون اقرعندع مب دائل األ دواخ الشتحدي  الدل  ي در  عندى اق دنرص الشديع . تعندى سد يل 
أقدل يف اقدرياث  و  دو   أقل م  شهاةر الرزل  ومتدنح اقدرأر   وقدا   اقثاخ، مُتنح شهاةر اقرأر وز   

 .(75)ال وا  والطي  ال وزص وواز اهترا غري مر اوي  يف
زالددد  ةون أيددد  قدددوانص حتلدددر العنددد  العدددائن ،  أن الكويددد  مدددا وال لددد  اقنلرددد  أي دددا   -58

اقنشددن لدداكت  ٢٠١5قددانون عددام  والر ددرا انن دد ، أو االغرحددام ال وزدد . وقدد  ت ددر  أي ددا  
  إعطدداآل األسددرر إنشدداآل مركدد  لنرعامددل مددم  دداال  العندد  اقندد  ، ولكدد  ال ددانون ي ر دد  مدد  اقركدد

األولويدد  لنرحدداحل  عنددى   ددام محايدد  النددازص مدد  العندد  العددائن  أو م اةددار اننددار. ومبوزددب 
م  تاز  زوزره  اخ تن  دها ابلد  ، أو تازد  لنرده أو ’’م  قانون ان اآل الكوييت تان  ١5٣اقاةر 

أو يواقعهدددا أمددده أو أ رددده  ددداخ تن  دددها مبواقعددد  قزدددل هلدددا، وقرنهدددا يف احلددداخ أو قردددل مددد  يددد ين هبدددا 
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، يعاقب ابحل   م ر ال ُتاوز ثيث سنوا  ولغرامد  ال ُتداوز ثيثد   ال  ةينداق، قرنهرا معا   أو
 .(76)‘‘أو إب    ااتص الع ولرص

وال ا ال يوان الو ين حل و  ا ن ان أن الكوي  ق  سع  إىل متكدص اقدرأر يف احليدار  -59
ال لنوماسي ، وةإلهدا يف االسدرتاتيريا  وال ياسدا  وا طدط العام  والع كري  وال  ائي  واقهام 

الو ني  وال تم ابُتاه حت يع اق ي  لهائ هتا م   ديخ تد عيت   وقهدا ال ياسدي ، وتع يد  ةوقادا يف 
 .(77)مراك  انم ال راق

وأوادى الدد يوان احلكومدد  لرشدريم م يدد  مدد  الرركدص لنرددرأر يف اسررددم مد   دديخ ةعددت  -6٠
ياسي ، وتع ي  ةوقاا يف مراكد  ادنم ال دراق  واسدرعراض مجيدم الرشدريعا  الديت ت در    وقها ال 

احل ددو  اق نيدد  واالزرراعيدد  لنرددرأر  وز ةر تددر  واددوخ الن دداآل إىل اقنااددب ال ياةيدد   وتطددوير 
وتع يد  ةوق موس دا  اسررددم اقد ين يف إلدداخ النهدوض ابقدرأر  ووةددم تشدريم  ددا  حلرايد  اقددرأر 

 .(78)أشكاخ العن  واسر  اث ميزن أتو  إليها الن اآل اليئ  يرعرة  لن رمم  مجيم 
عنددى ا طددوا  ا جياليدد  الدديت اذددلهتا الكويدد  ق دداع ر اقددرأر  6وأثندد  الوققدد  اقشددرتك   -6١

عنددى إعردداخ   وقهددا، ولكنهددا أعرلدد  عدد  ال نددع لكددون اقددرأر   حت ددع لعددُ  اق دداوار مددم الرزددل. 
 .(79)ما زال  اقرأر ال ي رح هلا ابسرئراق من خ  ا  ابيها تعنى س يل اقثاخ،

 (8٠)األ هاخ  
وال ل  اق داةقر العاقيد   عداآل مجيدم أشدكاخ الع ولد  ال  نيد  الديت متداقب عندى األ هداخ  -6٢

منه  ٣ينص يف اقاةر  ٢٠١5لعام  ٢١)اق اةقر العاقي ( أن قانون   و  الطهل يف الكوي  ققت 
 يف محايره م  كات  أشكاخ العن  أو ال درق أو ا سداآلر ال  نيد  أو اقعنويد  أو’’عنى  ع الطهل 

تيردا يدنص ‘‘ انن ي  أو ا مهاخ أو الر حري أو غري ملن م  أشكاخ إسداآلر اقعامند  واالسدرغيخ
يف ترليد  األ هداخ قدا ي درى  واو ما يوتر مدوقا  ‘‘ الر ةيب ال  يط غري اقوم ’’عنى  6يف ماةته 

 .(8١)‘‘ا هيه ’’ابلع ول  ال  ني  
لش ن محايد  األ هداخ مد  العند   9/٢٠١٠ققت وأشاق  اق اةقر العاقي  إىل أن ال انون  -6٣

واالسدددرغيخ يدددوتر احلرايددد  لأ هددداخ مددد  مجيدددم أندددوا  االسدددرغيخ، لكنددده ال ُيلدددر ادددرا   مجيدددم 
 .(8٢)أشكاخ الع ول  ال  ني  يف إ اق ترلي  األ هاخ

قالددد  موس ددد  إعددداآل  ددداال  انعددد ام انن دددي  إن األ هددداخ والشددد ام اقنرردددص إىل تئددد   -64
 مشرولص اب  حاآلا  الو نيد  اقرعن د  ابقشداقك  يف الرعنديت الديت تُ نهدغ إىل اليوني دكو ال  ون غري

وقالد  ‘‘. األ هداخ غدري اقنر  دص ابقد اقب’’ولدرامإ ‘‘ الرعنديت لنرريدم’’مثل إ حاآلا  لدرامإ 
 .(8٣)إن ال ول  ال ت  م سو  ت اقير ع  إنهاقها عنى تعنيت ال  ون

 (84)اقهازرون  
وال لددددد  مجعيددددد  زددددد     أيددددده إبجيدددددام أن احلكومددددد  الكويريددددد  قددددد   اولددددد  إة ددددداخ  -65

إاي ا  مرعد ةر عندى قدوانص العردل هبدا، حدا ةتدم منلرد  العردل ال وليد  إىل شدطب اسدت ال ند  
مددددد  قائرددددد  ال نددددد ان الددددديت تنرهدددددن   دددددو  ا ن دددددان مددددد   ددددديخ قدددددوانص العردددددل. و نددددد  ادددددله 

  عرل مو   لنعراخ اقهازري  ي ر  احلع يف يوم لع  ٢٠١5ا اي ا  ل آل العرل يف عام 
عدددد  أزددددر أة   ، ت ددددي  يومددددا   ٣٠قا دددد  كددددل أسدددد و ، ويف إزددددازر سددددنوي  م توعدددد  األزددددر مدددد هتا 
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واسددر  اقا  عايدد  ا  مدد . وي دد  قددراقا  إةاقيدد  ادد ق  يف أع ددام ملددن لنعردداخ اقهددازري  
ا ب العردددل احلدددا ، لعددد  لر ويدددل كهدددالرهت ال ددداقي  إىل ادددا ب عردددل ز يددد  ةون موات ددد  اددد

 .(85)سنوا  م  العرل ٣إكراخ 
وال ل  انرعي  نه ها أن غال ي  اله األ كام ال تنط ع إال عنى العراخ اقهدازري ،  -66

أندده قغددت اددله  وأن عردداخ ا  مدد  اقن ليدد  ال ي الددون يهر ددرون لشدد ر إىل احلرايدد . وال لدد  أي ددا  
زات احلرايددد  ال انونيدددد  الكاتيددد ،  يددددت ال دددترر ادددد  الرطدددوقا ، ال يددد اخ العردددداخ اقهدددازرون تعددددو 

 .(86)ماثي   ال اع ر والرت يل ل  ب خمالها  ل يط  يلل  طرا  
منيددون  ٢وال لد  منلرد  ايدوم  قايدر  ووتدد  أن العرداخ اقهدازري  يشدكنون  دوا   -67

مييددددددص ن ددددددر ، مبددددددا يف ملددددددن أزيدددددد   4.١ن ددددددر  مدددددد  أاددددددل إلرددددددو  سددددددكان الكويدددددد  ال ددددددالغ 
، ٢٠١5م  عراخ ا  م  اقن لي . وأتاة  اقنلر  أن الكوي  سدنه ، يف عدام  66٠ ٠٠٠ م 

لش ن عراخ ا  م  اقن لي  يوتر هلت ال را   العرالي  ألوخ مرر، مبا يف ملن احلع يف يوم  قانو   
ساع  عرل يف اليوم ترتننها ترتا  اسرتا  ، وإزازر سنوي  م توع  األزر،  ١٢قا   أس وع  و

 .(87)ا  ع  العرل يف أوقا  إةاتي وتعوي 
وةع  اقنلر  احلكوم  إىل تع يل قانون العرل يف الكوي  لك  يشدرل عرداخ ا  مد   -68

اقن لي  وي ر  احلراي  الشامن  مبا يف ملدن يدوم قا د  أسد وع ، وةتدم األزدوق كامند  ويف  ينهدا، 
ا ةعرهدا إىل االسرعاةد  عد  وحت ي  ساعا  العرل، و ع العامدل يف اال رهداظ جبدواز سدهره  كرد

نلام الكهال  احلا  لرحاقيح إقام  لعراخ ا  م  اقن لي  تشر  احلكوم  عنى إا اقاا، وت رح 
لنعامددل لرغيددري قم العرددل ومغدداةقر الكويدد  ةون احلازدد  إىل موات دد  تددرة مدد  األتددراة أو ايئدد  مدد  

اقرتك د  ةد  عرداخ ا  مد  اقن ليد   اهليئا   وم اعه  انهوة الرامي  إىل الر  يدع يف االنرهاكدا 
 .(88)ويف مطال اهتت ابألزوق، وم اةار اق وولص ع  تنن االنرهاكا  والرراوزا 

وقالدددد  موس دددد  ماعدددد  لن دددديم والرنريدددد  و  ددددو  ا ن ددددان إن العردددداخ األزانددددب يف  -69
  احلحدوخ الكوي  ال ي الون عرة  ليسرغيخ وسوآل اقعامن  يف إ داق نلدام الكهالد  الدل  يشدرت 

 عنى إمن م  قم العرل لرغيري العرل أو ال هر.
أن ثنث  سكان الكوي  ات م  العراخ اقهازري  اقعرةص  7وال ل  الوقق  اقشرتك   -7٠

ليعر داخ الرع دده  ألغددراض الرت يدل. وقدد ق وقة  ت دداقير ع يدد ر موثوقد  تهيدد  ىلن الشددر   تنهددل 
رهددا اقروااددن  ةدد  األشددتا  الددلي  يهر ددرون إىل اعر دداال  تع ددهي  ةدد  األزانددب يف إ دداق محن

 ، محنددد ٢٠١5وةدددم قدددانوين. وعندددى وزددده ا حدددو ، أ ن ددد  احلكومددد ، يف كدددانون الثاين/ينددداير 
 ١٠٠ ٠٠٠، اعُر ددل أثناآلاددا مددا ي يدد  عنددى ‘‘اق يرددص لحددوقر غددري قانونيدد ’’لر ددييع ا نددا  عنددى 

 .(89)شتص    را تهي  له الروا  
أن الرت يدددل ا ةاق  اب  وسددددين  يُنردددد  هلدددا لحددددوقر مر ايدددد ر  7ومكدددر  الوققدددد  اقشددددرتك   -7١

 .(9٠)ها  اقروقي  ال  يط لرت يل غري اقوا نص ل  ب خمالها  ل يط ، مبا يف ملن اقتال

 (9١)ع يو انن ي   
مكددر  منلردد  أمريكيددون مدد  أزددل ال ي را يدد  و  ددو  ا ن ددان يف ال  ددري  أن الر دداقير  -7٢

تهي  لرعرض ال  ون لنرعليب وسوآل اقعامن  عنى ي  الشر   وقو  األم  الكويري ، ويهي  ال  ون 
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تينيددد  مددد  الرررددددم يف األمددداك  العامددد  مبوزددددب أنه دددهت أن احلكومددد  الكويريددد  متددددنعهت لحدددوقر قو 
 .(9٢)١979م  قانون الرررم العام لعام  ١٢ اقاةر
مشددكن   وقالد  منلرد  أمريكيدون مد  أزدل ال ي را يد  و  دو  ا ن دان يف ال  دري  إن -7٣

ا ع ي  انن ي  يك  أن ترهاقت ل  ب الر الي  الث اتيد  وال واعد  ال انونيد  ال ائرد  يف الكويد  مبد
يف ملددن مندددم غدددري اقدددوا نص مددد  ن دددل انن دددي  إىل أ هددداهلت. وال يكددد  لنروا ندددا  ن دددل انن دددي  

ت داقير تهيد  لرهشد  الررييد  اسررعد  إزاآل غدري  أل هاهل  اقولوةي  ةابآل غري كويريص. واناو أي ا  
 .(9٣)اقوا نص يف الكوي  يف إلاال  ا سكان والعرال  والرعنيت والرعاي  الح ي 

ومكدددر  كدددللن منلرددد  أمريكيدددون مددد  أزدددل ال ي را يددد  و  دددو  ا ن دددان يف ال  دددري  أن  -74
يف إلدداال  الرعايدد  الحدد ي  والعرالدد  والرعندديت،  يددت اندداو م ددائل  الررييدد  ةدد  ال دد ون سددائ  أي ددا  

سدرغيخ  شئ  ع  انع ام اقوا ن  والواثئع اقناسد  . ويهيد  العرداخ غدري اقدوا نص واألزاندب أن إسداآلر ا
 .(94)نلام الكهال  م  زانب أقابم العرل ومرازرهتت لر شريا  ال  وخ حاقسا  م رشري 

عدد  مجيددم األةددراق  كددامي    وأوادد  قالطدد  الكددويريص ال دد ون ىلن تدد تم الكويدد  تعوي ددا   -75
ال  ني  والنه ي  اليت حل د  ىلتدراة ال د ون  ديخ الع دوة ال در  اقاةدي   وأوادرها إبكرداخ عرنيد  

عنددى  ١985و ١965ال ددكان لعددام   ُتنددي  ال دد ون، مبددا يف ملددن اقشددرولون مددنهت لرعدد اة 
 ١959مد  قدانون عدام  5   سواآل  وإنشاآل نن  حماي ر لر ح  احل دائع، وإعداةر العردل ابقداةر 

 .(95)اليت ت ر  ُتني  ال  ون
ع دددوة مددد  ومكدددر  موس ددد  إعددداآل  ددداال  انعددد ام انن دددي  أن الكويددد  قت ددد   دددواخ  -76

ألن ملن يعرو مبثالد  إقدراق ىلن ال ولد  قد  ‘‘ ع يو زن ي ’’ال م  أن تشري إىل ال  ون عنى أعت 
 .(96)زرة  ال  ون م  انن ي  ع  قح 

وأواى مرك  زني  ال و  لنع ال  احلكوم  ىلن تعي  لن  ون   وقهت يف ا قام  لحه   -77
ةون حماكردد  ال لشدد آل سددو  وةددعهت كرهددازري    قانونيدد  يف الكويدد   وا تددرا  عدد  الرردد ي 

مد  ال د ون  وال دراأل لن د ون ابلررداب  ٢4 ٠٠٠وإلغداآل أوامدر الرت يدل أو ا لعداة الحداةقر حبدع 
االنرحدا  مد  الداكت ةون متييد   وال دراأل لعدوةر احلددائ ي  عندى اده  ال د ون ق دل الغد و العراقدد  

 .(97)والرشريم عنى    ل األسر
احلكومددد  ىلن ت دددر  لن ددد ون اقعدددرت  هبدددت     زنيددد  الددد و  لنع الددد  أي دددا  وأواددد  مركددد -78

 ريددد  ال دددهر ةا دددل ال نددد  و اقزددده، مدددم  ١985كر يردددص شدددرعيص ق دددل تغيدددري ال دددوانص يف عدددام 
اال رهدداظ ابحلددع يف العددوةر  وةددران ا من ابحلحددوخ عنددى ق ددص ال يدداةر  وةددران مترددم أ هدداخ 

 .(98)ال  ون ابحلع يف الرعنيت والح  
حلركدددا  الكدددويريص ال ددد ون، يرعددددرض ال ددد ون لنررييددد  النهلددد  واقددداة  وال ددددانوين  ووت دددا   -79

عردا يد عت مد  قتددت احلكومد  تدوتري واثئدع اهلويد  الو نيد  نريدم ال دد ون  واسررعد  وا ثدين، ت دي  
م و رمان الع ي  منهت م    هت يف الرعنيت والحد   والعردل وتدرا يص ال يداةر، وال دهر، واسدري

 .(99)األمواخ م  اقحاق 
وأواددد  مجعيددد  الكدددويريص ال ددد ون يف تركيدددا الكويددد  مبدددنح انن دددي  لنر يردددص مندددل أمددد   -8٠

عد  مد  يكدون حمدل إقدامرهت   ويل يف الكوي  ح  لد يهت  ردإ قويد  لنرطال د  ابقوا ند ، ت دي  
ةي   ومدددنح الرئي ددد  ادددو الكويددد  والدددلي  تدددرلطهت ابلكويددد  ادددي  أسدددري  وازرراعيددد  واقرحدددا
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انن دي  لأ هداخ اقولدوةي  عد ي  انن دي  يف الكويد   وتوسديم نطدا  م د أ اق داوار يف اقعامندد  
مدد  ال سددروق ووقدد  العنحددري  ةدد  ال دد ون  قتددم احللددر عدد  ق ددوخ  ١9الددل  تددنص عنيدده اقدداةر 

لرشددددرل األ هدددداخ ال دددد ون يف اقدددد اقب العامدددد   وتعدددد يل ال ددددوانص والرشددددريعا  اقرعن دددد  ابأل هدددداخ 
وتدددوتري سددد ل االسدددر راق اقددداة   األ هددداخ عددد ي  انن دددي ، وال سددديرا األ هددداخ اله دددراآل الوالددد ي ،

 .(١٠٠)واالزرراع  ألسرات وكهال   لر عرال  األ هاخ
واةع  قالط  اقرثنص غري ال  نيص لنكويريص ال  ون أن م  اقعراة أن يلل ال  ون ةون  -8١

ق قسددد  الثانويددد  أو الكنيددد . وأةدددات  أن لطالددد  مددد  يرتكدددون عردددل قددد ر تحدددل سدددنرص لعددد  تدددرو ا
اق قسددد  الثانويددد  مددد  ال ددد ون ول ددداآلات ةون عردددل، كردددا زدددر  عنيددده العددداةر، لينردددا تعررددد  أسدددر 
ىلكرنهددددا عنددددى ة ددددل تددددرة وا دددد  أو تددددرةي  هلددددت عرددددل، يُث ددددل كااددددل اددددوالآل وُ ددددرهم العيقددددا  

ال ددد ون مددد  أزدددل اقشددداقك  يف اسرردددم لعددد  تدددرو أمدددام  ا ن ددداني . وي ددد و أن ا يددداقا  قنينددد  زددد ا  
اق قسد  أو انامعد . وقمبدا  رداقون االن درام إىل احلركد  االزرراعيد  احل وقيد  الشدع ي  الديت ت ددرح 
هلت لر كي  اويرهت، لك  ملن يعرةهت  طر االنكشا  أمدام األزهد ر األمنيد  الديت ُتدر  مراق د  

 .(١٠١)ك رير م  ال  ونم رررر لن وا   اليت تعي  تيها أع اة  
Notes 
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