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 األمانة العامة

 الختامية المالحظات والتوصيات
 عمى التقرير األول 

 تــــــــــدولة الكوي
 تمييد

التقرير األول المقدم من دولــة الكويـــــت  في دورتيا الثانية عشر،استعرضت لجنة حقوق اإلنسان العربية  .1
بمقر  1117يناير/كانون ثان  11-7( مـــــــن الميثاق العربـــي لحقوق اإلنسان،  وذلك خـــالل الفترة 84بمقتضى المادة )

 جامعة الدول العربية بالقاىرة، واعتمدت المالحظات والتوصيات الختامية التالية.
وبالحوار التفاعمي البناء،   ه،رير األول من دولة الكويت وبالجيود المبذولة في إعدادترحب المجنة بتسمم التق .1

الذي أجرتو المجنة مع وفد الدولة الطرف برئاسة سعادة السفير جمال الغنيم، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى األمم 
 شفوية ووثائق واحصاءات.المتحدة في جنيف. وتقدر المجنة ما قدمو الوفد من معمومات خطية وردود 

 8-3ترحب المجنة بالفرصة التي أتاحتيا حكومة دولة الكويت خالل زيارة المجنة لمدولة الطرف في الفترة  .3
، والتي ساىمت في تمكين المجنة من التعرف عمى جيود الدولة الطرف في مجال تعزيز وحماية 1112مايو/آيار 

 مجنة في تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.حقوق اإلنسان، والجوانب المتصمة بشواغل ال
 

 التطورات االيجابية
ترحب المجنة باإلطار السياسي والدستوري والقانوني لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا في الدولة الطرف، وكذلك  .8

نسان، ولجنة شؤون باألطر والمؤسسات واآلليات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان، ومنيا الديوان الوطني لحقوق اإل
المرأة التابعة لمجمس الوزراء، ولجنة حقوق اإلنسان في مجمس األمة، والييئة العامة لمكافحة الفساد، والييئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة، والييئة العامة لمقوى العاممة، والييئة العامة لمغذاء، والجياز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميين 

 ة.بصورة غير قانوني
ترحب المجنة بإصدار الدولة الطرف لعدد من القوانين بعد تصديقيا عمى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، وىي  .5

( لسنة 11القوانين التي ساىمت في إنفاذ العديد من أحكام الميثاق؛ ومنيا قانون مكافحة اإلتجار باألشخاص رقم )
، وقانون الحضانة 1115( لسنة 11ون الطفل رقم )، وقان1115( لسنة 11، وقانون محكمة األسرة رقم )1113



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

في شأن  1115( لسنة 24، والقانون رقم )1115( لسنة 111، وقانون األحداث رقم )1115( لسنة 41العائمية رقم )
 العمالة المنزلية.

 11ترحب المجنة بمصادقة الدولة الطرف عمى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  .2
 11/ب( من العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية في 15. وكذلك برفع تحفظيا عمى المادة )1113طس/آب أغس

 ، الذي كان ُيقصر حق التصويت واالنتخاب عمى المواطنين الرجال.1112مايو/أيار 
دورية لييئات ترحب المجنة بتفاعل الدولة الطرف مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان، عبر تقديم التقارير ال .7

معاىدات حقوق اإلنسان، وآلية االستعراض الدوري الشامل بمجمس حقوق اإلنسان، واستقبال المقررة المعنية باإلتجار 
، واستقبال الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد 1112باألشخاص السيما النساء واألطفال في سبتمبر/أيمول عام 

 ل ديسمبر/كانون أول من نفس ىذا العام. المرأة في القانون والممارسة خال
ترحب المجنة بالسياسات اإلنمائية التي وضعتيا دولة الكويت إلعمال الحق في التنمية عمى المستوى الوطني،  .4

وىو ما أسيم في تحقيق معدالت تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية مرتفعة لممواطنين والمقيمين، وعمى األخص نظم 
 اعية والتأمينية والرعاية الصحية، وتحقيق مستوى مرتفع من العيش الكريم.الحماية االجتم

تثمن المجنة الدور الذي تقوم بو دولة الكويت عمى المستوى الدولي عبر سياساتيا وبرامجيا التنموية لتفعيل قيم  .1
رامج المساعدات التضامن والتعاون بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية وعمى المستوى الدولي عبر ب

الخارجية اإلنمائية واإلنسانية، التي يقدميا الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية وغيره من المؤسسات الوطنية، 
 وىو ما جعل دولة الكويت بمثابة "مركز إنساني عالمي".

ن واآلداب، الذي يسيم عبر تثمن المجنة اإلسيام الثقافي لدولة الكويت من خالل المجمس الوطني لمثقافة والفنو  .11
صدارتو الدورية المتميزة في مجاالت المعرفة والفكر والثقافة والفنون في البمدان العربية.  أنشطتو وا 

، الذي يسمح لكل شخص 1118( لسنة 111ترحب المجنة بتعديل قانون المحكمة الدستورية بالقانون رقم ) .11
أمام المحكمة الدستورية لمطعن في عدم دستورية أي قانون أو طبيعي أو اعتباري بالمجوء المباشر بدعوى أصمية 

 مرسوم بقانون أو الئحة.
ترحب المجنة بتأسيس المجنة العميا لتعزيز الوسطية ومحاربة التطرف والغمو، وىو ما يسيم في تعزيز ثقافة  .11

 التسامح واالعتدال.
 



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

 المالحظات والتوصيات الختامية
أن التقرير استعرض  تالحظ أنيا إال ايجابيات، من تضمنو وما التقرير إعداد في المبذولة الجيود المجنة تقدر .13

بعض الحقوق والحريات بشكل إجمالي بالتركيز عمى اإلطار التشريعي، دون أن يقدم تحمياًل لمعوائق والصعوبات التي 
 الطرف بالحقوق والحريات. الدولة لوالية الخاضعين تمنع تمتع األشخاص

 
 الميثاقغايات تنفيذ 

 خطة وطنية إال أنيا لم تنعكس فيبالرغم من وجود عدد من البرامج القطاعية المعنية بتعزيز حقوق اإلنسان،  .18
تاريخ تفعيل الديوان الوطني لحقوق اإلنسان حتى  تأخر، و في الدولة الطرف لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا شاممة

 .اعتماد ىذه المالحظات والتوصيات الختامية
والمضي قدما في  المجنة الدولة الطرف بوضع خطة وطنية شاممة لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتياتوصي  .15

سسات الوطنية )مبادئ باريس تفعيل الديوان الوطني لحقوق اإلنسان عمى أساس المبادئ المتعمقة بمركز المؤ 
 (، وبما يضمن استقبالو بفعالية لمختمف أنواع الشكاوي والتحقيق فييا.2994

 
 ساواة وعدم التمييزالم
أنو بالرغم من وجود تدابير تشريعية وقضائية رامية إلى ضمان عدم التمييز، إال ان ىذه الحظت المجنة  .12

عدم ( من الميثاق، خاصة في ظل 1( فقرة )3التدابير قد ال تضمن المساواة الفعمية المنصوص عمييا في المادة )
 .التمييز بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز ممارسة من الشكاوى ومعالجة لتمقى مستقمة وطنية آلية وجود
توصي المجنة الدولة الطرف في استحداث آلية وطنية مستقمة لتمقي ومعالجة الشكاوي الناجمة عن  .17

 التمييز.
 ترحب المجنة بالتقدم المحرز في تمكين المرأة من المشاركة السياسية، وفي خفض الفجوة بين الجنسين في .14

تمثيل المرأة في الييئات التشريعية والتنفيذية العميا والمواقع  عدم كفايةالحظت  ياسوق العمل والوظائف العمومية، لكن
 القيادية بالوظائف العامة، وقمة عدد النساء في سمك القضاء.



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

تدابير وذلك من خالل التمثيل المرأة في الييئات التشريعية  نسبةتوصي المجنة الدولة الطرف بتعزيز  .11
، و السمك العميا اليادفة لتحقيق التمييز اإليجابي لصالح المرأة، وفي المواقع التنفيذية والقيادية بالوظائف العامة

 القضائي.
تخول المرأة كالرجل االستفادة من األعذار القانونية ال من قانون الجزاء  (153)لمادة االحظت المجنة أن  .11

 .( من الميثاق11( و)3فقرة )( 3توافق مع أحكام المادتين )ي ال بشكل المخففة لمعقوبة الواردة فييا
لتمكين المرأة من االستفادة من  من قانون الجزاء، (264توصي المجنة الدولة الطرف بتعديل نص المادة )  .11

 .األعذار القانونية المخففة لمعقوبة التي تنص عمييا ىذه المادة
 

 الحق في الحياة
قائمة الجرائم المعاقب عمييا بعقوبة اإلعدام في التشريعات الجزائية قد ال تمتثل تماًما الحظت المجنة أن  .11

الميثاق، نظرا لشموليا جرائم غير محددة األركان بدقة، األمر الذي  من( 2) لممادة لمعيار الجنايات بالغة الخطورة وفًقا
 يات بالغة الخطورة. يصعب معو التأكد مما إذا كانت ىذه الجرائم حقيقة من صنف الجنا

توصي المجنة الدولة الطرف بمراجعة قائمة الجنايات المعاقب عمييا بعقوبة اإلعدام في التشريعات ذات  .13
 .الجنايات المعاقب عمييا بعقوبة اإلعدام تأكيدًا من الجنايات بالغة الخطورةالصمة، وضمان أن تكون 

 
 الحماية من التعذيب

تعريف سبقا كبيرا لتشريع الدولة الطرف في مجال تجريم التعذيب إال أنيا الحظت أيضا أن الحظت المجنة  .18
وأن تمك الجريمة يمكن أن  النفسي، التعذيب جريمة التعذيب في التشريع الوطني يقتصر عمى التعذيب البدني دون

لممعاقبة عمى المعاممة  ير كافيةغ نصوص قانون الجزاءوأن  تكون عقوبتيا الغرامة فقط، ويمكن أن تسقط بالتقادم،
 .( من الميثاق4، وفًقا ألحكام المادة )الميينة أو الحاطة بالكرامة أو غير اإلنسانية

الحظت المجنة من خالل الحوار التفاعمي أن مشروع تعديل قانون الجزاء غير كافي ليشمل كافة صور  .15
 وممارسات التعذيب.

( من 4الخاص بجريمة التعذيب، وضمان االمتثال ألحكام المادة )توصي المجنة بمراجعة التنظيم القانوني  .12
تجريم كافة صور التعذيب ليشمل التعذيب البدني والنفسي وكذا  الُمعدل لقانون الجزاءمشروع اليتضمن وأن  الميثاق،
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مع خطورة وآثار تشديد العقوبات بما يتناسب ، و المعاممة القاسية أو الميينة أو الحاطة بالكرامة أو غير اإلنسانية
 جرائم التعذيب، وتضمين النظام القانوني نًصا صريًحا بعدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم.

 لمتعذيب يتعرض من كل حقب اً خاص اً نصفي الدولة الطرف ال يتضمن  القانوني التنظيم أن الحظت المجنة .17
 ( من الميثاق.1( فقرة )4والتعويض، وفًقا لممادة ) االعتبار رد في
توصي المجنة الدولة الطرف بسن قواعد قانونية خاصة تضمن اإلنصاف، ورد االعتبار والتعويض لمن  .14

 يتعرض لمتعذيب.
ترحب المجنة بالفرص التي تتيحيا الدولة الطرف لمجنة حقوق اإلنسان بمجمس األمة )البرلمان(، ولعدد من  .11

كفاية آليات عدم  رة السجون، إال أن المجنة الحظتالمنظمات غير الحكومية، والمجنة الدولية لمصميب األحمر لزيا
 .مراقبة أماكن االحتجاز

 .بتعزيز آليات مراقبة أماكن االحتجازتوصي المجنة الدولة الطرف  .31
 

 تجار باألشخاصمكافحة الرق واال 
الحظت المجنة عدم كفاية جيود الدولة الطرف في التدريب والتثقيف المتخصص لمقضاة وأعضاء النيابة  .31

بشأن  1113( لسنة 11العامة عمى جرائم االتجار باألشخاص وصورىا وأنماطيا المختمفة، وفًقا ألحكام القانون رقم )
 مكافحة االتجار باألشخاص وتيريب المياجرين.

توصي المجنة الدولة الطرف بزيادة جيودىا في التدريب والتثقيف المتخصص لمقضاة وأعضاء النيابة  .31
ألشخاص وصورىا وأنماطيا المختمفة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية لمكافحة كافة تجار باالعامة عمى جرائم اال 
 صور اإلتجار باألفراد.

تقديم  لم ينص صراحة عمىالحظت المجنة أن قانون مكافحة االتجار باألشخاص وتيريب المياجرين  .33
 المساعدة القانونية لضحايا تمك الجريمة.

 الالزمة لتقديم المساعدة القانونية لألشخاص ضحايا االتجار بالبشر.توصي المجنة بتخصيص الموارد  .38
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  ليوإالقضاء وحق المجوء 
قد ال تضمن لو االستقالل الكافي، فضال  المجمس األعمى لمقضاءوتكوين تشكيل أن طريقة  الحظت المجنة .35

عن اختصاص  وزير العدل بتعيين رؤساء محاكم التمييز واالستئناف والكمية ونوابيم األعضاء بالمجمس، وىو األمر 
 ( من الميثاق .11الذي من شأنو أن يؤثر عمى استقالل القضاء، وفًقا لممادة )

تدابير تشريعية لتعزيز استقالل المجمس األعمى لمقضاء، توصي المجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يمزم من  .32
بموافقة المجمس، وبأن يكون من اختصاصو النظر في كافة وبأن ُيعّين رؤساء محاكم؛ التمييز واالستئناف والكمية، 

 .شؤون القضاة
ايا الجنائية. لكن ترحب المجنة بالتدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لكفالة اإلعانة العدلية لممتيمين في القض .37

( فقرة 13حكام المادة )أل االمجنة الحظت عدم كفالة اإلعانة العدلية لغير القادرين مالًيا في القضايا غير الجنائية، وفقً 
 ( من الميثاق.1)

 اكفالة اإلعانة العدلية لغير القادرين مالًيا في القضايا غير الجنائية، وفقً توصي المجنة الدولة الطرف ب .34
 ( من الميثاق.2( فقرة )24المادة )حكام أل

لكفالة حق كل  ( من قانون االجراءات والمحاكمات الجزائية112الحظت المجنة عدم كفاية نص المادة ) .31
فقرة ( 18عويض وفًقا ألحكام المادة )شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني في الحصول عمى ت

 ( من الميثاق.7)
ة الطرف بتضمين قانونيا الوطني نصا خاصا يضمن حق كل شخص كان ضحية توقيف توصي المجنة الدول .81

( 25ن جراء ذلك، وفًقا لممادة )أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني، في الحصول عمى تعويض الضرر الالحق بو م
 (.7فقرة )
االجتماعية وما تضمنو من دور لمرعاية  1115( لسنة 111ترحب المجنة بإصدار قانون األحداث رقم ) .81

( عاما، قد يجعمو 12والمالحظة واإليواء، إال أنيا الحظت أن تحديد ىذا القانون لسن المسؤولية الجنائية لألحداث ب )
 .1115( لسنة 11يتعارض من ىذه الزاوية مع سن الطفولة المنصوص عميو في قانون حقوق الطفل رقم )

وار التفاعمي بإزالة التعارض بين قانون الطفل وقانون توصي المجنة الدولة الطرف بتنفيذ تعيدىا خالل الح .81
( عاما، ليتوافق مع قانون الطفل، واتساقا مع 24األحداث في تحديد سن المسؤولية الجنائية لألحداث، ليكون )
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الممارسات الفضمى التي تضمن مصمحة الطفل في معاممة خاصة تتفق مع سنو وتصون كرامتو وتيسر تأىيمو 
عادة ادماجو  ( من الميثاق.27في المجتمع، إعمااًل ألحكام المادة ) وا 

الفصل بين تصنيفاتو  يتضمن من بينال  1121( لسنة 12الحظت المجنة أن قانون تنظيم السجون رقم ) .83
فقرة ( 11غير مدانين وفًقا لممادة ) معاممة تتفق مع كونيم المحبوسين السجناء المتيمين والمدانين، وال يعامل المتيمين

 من الميثاق. (1)
التعديالت  تراعيتوصي المجنة الدولة الطرف بتحديث وتعديل اإلطار التشريعي لمعاممة السجناء، عمى أن  .88

غير  المدانين، وضمان أن يعامل المتيمين معاممة تتفق مع كونيمغير و  قواعد الفصل بين السجناء المدانين
 ( من الميثاق.2فقرة )( 31مدانين وفًقا لممادة )

في شأن البصمة الوراثية اإللزامية لجميع المواطنين  1115لسنة  (74)المجنة أن القانون رقم  الحظت .85
والمقيمين يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان بحماية الحق في 

 ( من الميثاق.11الخصوصية بموجب المادة )
النظر في قانون البصمة الوراثية، وقصر نطاق تطبيقو عمى المتيمين توصي المجنة الدولة الطرف بإعادة  .82

 المحالين لممحاكمة أمام محاكم الجنايات بقرار من المحكمة المختصة.
الحظت المجنة أن حرمان بعض األشخاص الذين تعتبرىم الدولة "مقيمين بصورة غير قانونية" من األوراق  .87

القانونية، وفًقا  لقانون، وفي أن ُيعترف لو بيويتوشخص في المساواة أمام االثبوتية، قد يترتب عميو انتياك حق كل 
 ( من الميثاق.11( و)11ألحكام المواد )

األشخاص الذين تعتبرىم الدولة "مقيمين بصورة غير  جميع توصي المجنة الدولة الطرف بضمان حق .84
 قانونية" في الحصول عمى األوراق الثبوتية.

 الحريات السياسية
لمادة حكام االحظت المجنة عدم وجود إطار قانوني يضمن حق األفراد في الممارسة السياسية المنظمة وفًقا أل .81
 ( من الميثاق.18)

، امتثااًل بالممارسة السياسية المنظمةتوصي المجنة الدولة الطرف باستحداث إطار قانوني يسمح لألفراد  .51
 الميثاق.( من 6و 2( الفقرتين )35ألحكام المادة )



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

( عاًما، 11الحظت المجنة حرمان المواطنين المتجنسين في الدولة الطرف من التصويت لمدة تصل إلى ) .51
 ( من الميثاق.18، بالمخالفة ألحكام المادة )من الحق في الترشح في االنتخاباتفضال عن الحرمان المطمق 

من التصويت لمدة أقل، ووضع شروط  توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في تخفيف مدة الحرمان المؤقت .51
 ( من الميثاق.35، وفًقا لممادة )اطن المتجنس بحق الترشحمتناسبة لضمان تمتع المو 

 
 الحق في الجنسية

التي تتزوج من  أن التشريعات المتعمقة بالجنسية ال تسمح، في بعض الحاالت، لممرأة الكويتيةالحظت المجنة  .53
 وزوجيا عمى قدم المساواة مع الرجل الكويتي.أجنبي بنقل جنسيتيا إلى أبنائيا 

توصى المجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الجنسية بحيث يتم السماح ألبناء المرأة الكويتية المتزوجة من  .58
 أجنبي من حق اكتساب الجنسية الكويتية بالمساوة مع أبناء الرجل الكويتي المتزوج من أجنبية.

سحب الجنسية من المواطنين المتجنسين يمتد إلى أبنائيم، وىو األمر الذي  الحظت المجنة أن إجراء أو عقوبة .55
، وقد يشكل حرمانا تعسفيا من الحق في التمتع بالجنسية، وفًقا لممادة المسؤولية الشخصية عن األفعاليخالف مبدأ 

 ( من الميثاق.1( فقرة )11)
و إسقاط الجنسية عمى من صدرت توصي المجنة الدولة الطرف بأن تقتصر إجراءات وعقوبات سحب ا .52

 بحقيم تمك القرارات عمى سبيل الحصر.
 

 خاصةالممكية الحق 
الحظت المجنة أن القوانين الوطنية في الدولة الطرف تضع قيودًا عمى تمتع أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من  .57

المتوفاة الناجمة عن اإلرث، وىو ما  أجنبي بالحق في االكتساب واالحتفاظ بالحقوق العينية العقارية من والدتيم
 ( من الميثاق.31يتعارض مع حق الممكية الخاصة المكفول لكل شخص بموجب أحكام المادة )

توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في رفع القيود التشريعية عمى حق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من  .54
 العقارية ميراثًا عن والدتيم.أجنبي بما يضمن االستمرار باالحتفاظ بالممكية 
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 حرية الرأي والتعبير
والخاص بتنظيم اإلعالم اإللكتروني يفرض قيودًا عمى حرية  1112( لسنة 4الحظت المجنة أن القانون رقم ) .51

 التعبير من خالل وضع معوقات عمى الترخيص المسبق لممواقع أو الوسائل اإلعالمية اإللكترونية.
 لة القيود القانونية غير الضرورية عمى تأسيس وسائل اإلعالم اإللكترونية.توصي المجنة بضرورة إزا .21
الحظت المجنة عدم وجود إطار قانوني واضح ينظم الحصول عمى المعمومات والبيانات والوثائق الرسمية في  .21

 الدولة الطرف.
والبيانات من  توصي المجنة الدولة الطرف بإصدار قانون ينظم حرية الوصول إلى المعمومات والوثائق .21

مصادرىا الرسمية وتداوليا، لتعزيز تمتع األفراد بالحق في حرية اإلعالم وحرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العممي 
 ( من الميثاق.3( فقرة )53( و)2( فقرة )43المنصوص عميو في المواد )

 
 حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال

ال يشترط توقيع المرأة عمى عقد الزواج،  1148( لسنة 51الشخصية رقم )الحظت المجنة أن قانون األحوال  .23
 ( من الميثاق.1( فقرة )33وىو ما قد يشكل إخالاًل بالرضا الالزم توافره في الطرفين وفًقا ألحكام المادة )

د تتعارض مع سن الطفولة المحد، 1148( لسنة 51الحظت المجنة أن أحكام قانون األحوال الشخصية رقم ) .28
 . 1115( لسنة 11في قانون حقوق الطفل رقم )

توصي المجنة الدولة الطرف بتعديل قانون األحوال الشخصية، ليضمن الرضاء الكامل دون إكراه لممرأة عند  .25
سنة( تماشيًا مع أحكام  24انعقاد الزواج ولدى قيامو ولدى انحاللو، وبأن يضع حدًا أدنى لسن الزواج وىو سن )

 ا يراعي المصمحة الفضمي لمطفل.قانون الطفل وبم
واألطفال  لتوفير الدعم القانوني واإليواء لمنساء الحظت المجنة عدم كفاية التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف .22

 .الذين يتعرضوا لمعنف األسري
قانوني توصي المجنة الدولة الطرف بتبني استراتيجية لمكافحة العنف األسري، وبالنظر في استحداث إطار  .27

 متكامل ومتخصص لحماية النساء واألطفال من العنف األسري بكافة أشكالو وصوره.
توصي المجنة الدولة الطرف بإنشاء مراكز إيواء لمنساء المعنفات وتوفير الموارد واإلمكانيات الالزمة إلعادة  .24

 التأىيل والمساعدة االجتماعية والطبية والنفسية والقانونية.



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

ال تتمتع ( من القانون المدني، 111( من قانون األحوال الشخصية و)111ممادتين )طبقًا ل أنوالحظت المجنة  .21
 حق ممارسة الوالية عمى أبنائيا الُقّصر إال بحكم قضائي.األم ب
( 221( من قانون األحوال الشخصية، والمادة )319توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل المادة ) .71

 تمكين المرأة من حقيا في الوالية عمى أبنائيا القصر بقوة القانون.من القانون المدني، ل
 

 الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المينية
الحظت المجنة استمرار العمل بنظام الكفالة، بالرغم من التحسينات التي أدخمت عميو لتالفي بعض آثاره  .71

 السمبية.
يودىا اليادفة إلى التصدي لمممارسات السمبية المتصمة بنظام توصي المجنة الدولة الطرف بمواصمة ج .71

 الكفالة و اتخاذ  كافة التدابير الالزمة لضمان مواجية انتياكات حقوق العمال التي ارتبطت بتطبيق ىذا النظام.
الحظت المجنة عدم كفاية الضمانات القانونية لحماية العمال المنزليين تجاه بعض ممارسات أصحاب العمل  .73

 ووكاالت التوظيف.
توصي المجنة الدولة الطرف بزيادة جيودىا الرامية إلى تعزيز الحماية الضرورية لمعمالة الوافدة، والسيما  .78

العمالة المنزلية، وتمكينيم من المجوء لمقضاء فيما يتعمق بالبت في حقوقيم أو التزاماتيم التي تترتب بمناسبة 
 العمل الذي يقومون بو.

يفرض قيودا عمى حرية تأسيس وعمل  1121( لسنة 18ن قانون جمعيات النفع العام رقم )الحظت المجنة أ .75
 الجمعيات األىمية ويسمح بحميا بغير الطريق القضائي.

ضمان الحق توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في إجراء تعديالت عمى قانون جمعيات النفع العام، بيدف  .72
 .ييا طبقًا ألحكام الميثاقفي حرية تكوين الجمعيات واالنضمام ال

 الحظت المجنة عدم تضمين النظام القانوني في الدولة الطرف نًصا صريًحا ينظم الحق في اإلضراب. .77
توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة تضمين النظام القانوني الوطني نصًا ينظم الحق في اإلضراب، إعمااًل  .74

 ( من الميثاق.4( فقرة )46ألحكام المادة )
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 في الصحة الحق
الحظت المجنة أن قانون الصحة النفسية في الدولة الطرف ال يتضمن قواعد واضحة تنظم إجراءات دخول  .71

 .وخروج وعالج واحتجاز المرضي النفسيين
توصي المجنة الدولة الطرف بسرعة إقرار مشروع القانون الخاص بالصحة النفسية الجديد، وضمان تنظيم  .41

 واحتجاز المرضي النفسيين وتمتعيم بجميع الحقوق المنصوص عمييا في الميثاق.إجراءات دخول وخروج وعالج 
تشيد المجنة باإلطار المؤسسي والسياسات التي تقدميا الدولة الطرف لمرعاية الصحية لممواطنين والمقيمين،  .41

( فقرة 31في المادة ) وتالحظ المجنة عدم كفاية التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لكفالة الحقوق المنصوص عمييا
 ( من الميثاق، بالنسبة لبعض المقيمين بصورة غير قانونية.1)

توصي المجنة الدولة الطرف بزيادة جيودىا الرامية لضمان تمتع كل فرد في المجتمع بأعمى مستوى من  .41
 الصحة البدنية والعقمية يمكن بموغو.

 
 والجسدية الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية

بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يقتصر تطبيقو  1111( لسنة 4الحظت المجنة أن أحكام القانون رقم ) .43
  ( من الميثاق.81عمى الكويتيين وأبناء الكويتيات من غير الكويتيين، وىو األمر الذي يتعارض مع أحكام المادة )

ليضمن تمتع جميع األشخاص  3121( لسنة 4رقم )توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل القانون  .48
 ذوي اإلعاقة في الدولة بالحقوق المتضمنة فيو.

بالدولة  الخاصالقطاع و  الوظائف الحكومية،األشخاص ذوي اإلعاقة في  الحظت المجنة ضعف مشاركة .45
 الطرف.

لألشخاص ذوي توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة تفعيل األحكام القانونية الخاصة بتخصيص نسبة  .42
( من 5( فقرة )51اإلعاقة في سوق العمل، ومتابعة جيود التدريب والتأىيل الميني ليم، إنفاذًا ألحكام المادة )

 الميثاق.
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 الحق في التعميم
ترحب المجنة بالنسبة المرتفعة لمممتحقين بالتعميم، وبالتدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف في محو األمية وتعميم  .47

إال أن المجنة الحظت عدم شمول ىذه التدابير لجميع المقيمين بصورة غير قانونية، وىو األمر الذي يتعارض الكبار، 
 ( من الميثاق.81مع أحكام المادة )

توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان الحق في التعميم لكل شخص،  .44
 ( من الميثاق.2( فقرة )52إعمااًل ألحكام المادة )

أن لوائح ونظم شؤون الطمبة بوزارة التربية والتعميم توجب شطب الطالبة التي تُقدم عمى الزواج  الحظت المجنة .41
 .خالل فترة دراستيا بأحد المراحل التعميمية الثالث

التربية توصي المجنة الدولة الطرف بإلغاء أي أحكام تمييزية ضد المرأة في الموائح والنظم الخاصة بوزارة  .11
 والتعميم.

 
 النشر والمتابعة

توصي المجنة الدولة الطرف أن تنشر الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، ونص التقرير والمالحظات والتوصيات  .11
الختامية عمى ىذا التقرير عمى نطاق واسع، وفي أوساط السمطة القضائية والتشريعية واإلدارية والمنظمات غير 

دولة، وكذلك لعامة الجميور، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا الحكومية العاممة في ال
 عبر أي شكل لمتعاون الفني أو الحوار البناء.

توصي المجنة الدولة الطرف بأن يحظى تنفيذ التوصيات الخاصة بوضع خطة وطنية شاممة لتعزيز وحماية  .11
ن الوطني لحقوق اإلنسان عمى أساس المبادئ المتعمقة بمركز المؤسسات الوطنية حقوق اإلنسان، وتشكيل وتفعيل الديوا

 (، بأولوية في تنفيذ التوصيات الختامية.1113)مبادئ باريس 
 ستقوم المجنة بمتابعة تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية مع الدولة الطرف دورًيا لموقوف عمى ما تم انجازه. .13
أن تقدم في تقريرىا الدوري األول، الذي يحل موعد تقديمو في يناير/كانون ثاني  توصي المجنة الدولة الطرف .18

، معمومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصيات المجنة وعن إعمال الحقوق والحريات الواردة في 1111عام 
 الميثاق.
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اسعة النطاق مع الييئات توصي المجنة الدولة الطرف أن تعقد عند إعدادىا تقريرىا الدوري المقبل مشاورات و  .15
 المختصة والمنظمات غير الحكومية ومختمف الجيات العاممة في الدولة.

 
 
 
 
 

 

 


