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 1نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات وهيئات
حقوق اإلنسان الدولية

 1.1نطاق االلتزامات الدولية

ل تصند الكقيت على البروتقكقل االخحينري التفنقية مننهضة الحعذيب وغيره من ضروب التعنملة أو العققبة القنسية أو الالإسانسية
أو التهينة ،وال البروتقكقال االخحينرين األول والثنس التلدقن بنلعهة الةول الخنص بنلدقق التةسية والاينسية ،وال اتفنقية حتنية

جتيع األشخنص من االخحفنء القاري وال سظنم رومن األسنس للتدكتة الجننئية الةولية وال االتفنقية الةولية لدتنية حقق جتيع العتنل

التهنجرين وأيراد أسره وال اتفنقية منظتة العتل الةولية بشأ العتنل التنزليين (رق  .)189كتن أسهن ل تقبل اخحصنص لجنة مننهضة
الحعذيب ي إجراء تدقيقنت بتقجب التند  20من اتفنقية مننهضة الحعذيب ،وال إجراء البالغنت الفردية بتقجب التند .22

ل تقبل الكقيت خالل االسحعراض الةوري الشنمل األخير أي تقصية بشأ قبقل التعنيير الةولية واالمحثنل لهن .1أضف إلى ذلك ي

عنم  ،2016أعربت اللجنة التعنية بدقق انإسان عن قلقهن إزاء تصريدنت الكقيت الحأويلية بشأ العهة الةول الخنص بنلدقق
التةسية والاينسية والحدفظنت عليه ،وكذلك حقل "أولقية الشريعة على األحكنم التحضنربة أو التحننقضة ي العهة."2

تقصينت:


الحصةيق على البروتقكقل االخحينري التفنقية مننهضة الحعذيب ،البروتقكقال االخحينرين األول والثنس
الةول

التلدقن بنلعهة

الخنص بنلدقق التةسية والاينسية ،واتفنقية حتنية جتيع األشخنص من االخحفنء القاري وسظنم رومن األسنس

للتدكتة الجننئية الةولية ،واالتفنقية الةولية لدتنية حقق جتيع العتنل التهنجرين وأيراد أسره  ،واتفنقية منظتة العتل

الةولية بشأ العتنل التنزليين (رق )189؛



قبقل اخحصنص لجنة مننهضة الحعذيب بتقجب التند  20والتند  22من اتفنقية األم التحدة لتننهضة الحعذيب؛

إزالة جتيع الحدفظنت على التعنهةات التصند عليهن ،وضتن أسبقية التعنيير الةولية لدقق انإسان ي حنلة وجقد أي

تعنرض مع الحشريعنت التدلية.

1

مريقضة( 157.1 :لياقتق) ؛ ( 157.2سلقيينين) ؛ ( 157.3أسحرالين) ؛ ( 157.4البرتغنل  ،إسبنسين) ؛ ( 157.5سنميبين) ؛ ( 157.6إسبنسين) ؛ 157.7

(اليقسن ) ؛ ( 157.8النتان) ؛ ( 157.9كقسحنريكن  ،الةاسترك  ،هنةوراس) ؛ ( 157.10الب ارزيل) ؛ ( 157.11إسحقسين) ؛ ( 157.12غنسن  ،هنةوراس  ،سيراليق )

؛ ( 157.13النيجر  ،تيتقر  -ليشح ) ؛ ( 157.14بنن) ؛ ( 157.15إسةوسياين) ؛ ( 157.16الفلبين) ؛ ( 157.17شيل ) ؛ ( 18-157كقسحنريكن  ،غنسن ،

هنةوراس  ،التفين  ،الجبل األسقد  ،بقلنةا  ،البرتغنل  ،الاقية  ،تيتقر  -ليشح ) ؛ ( 19-157سلقينكين) ؛ ( 157.20بقتاقاسن) ؛ ( 157.21بلغنرين) ؛ 157.22

(كرواتين) ؛ ( 23-157إسحقسين  ،هنغنرين) ؛ ( 157.24ألتنسين) ؛ ( 157.25يرسان) ؛ ( 157.26سيراليق ) ؛ ( 157.27سقيارا) ؛ ( 28-157أيالنةا) ؛

( 157.29كنزاخاحن ) ؛ ( 157.30هنةوراس) ؛ ( 157.31سلقينكين) ؛ ( 157.32أسحرالين) ؛ ( 157.33كنةا) ؛ ( 157.34ألتنسين).
2

اللجنة التعنية بدقق انإسان  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الثنلث للكقيت  11 ،CCPR / C / KWT / CO / 3 ،أغاطس  ، 2016الفقر

.6
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 1.2التعاون مع آليات وهيئات حقوق اإلنسان الدولية
ي

 13سبحتبر  ،2010وجهت الكقيت دعق دائتة لجتيع التكلفين بقالينت انإجراءات الخنصة .ودعتت خالل الةور الثنسية من

عةدا من الحقصينت الح
االسحعراض الةوري الشنملً ،
واآللينت والتؤسانت الةولية األخرى.3

دعت الةولة إلى الحعنو الكنمل مع هيئنت التعنهةات وانإجراءات الخنصة

على الرغ من تعهةهن بناللحزامنت التذكقر  ،ل تاحجب الكقيت لطلبنت الزينر التقةمة من التقرر الخنص التعن بقضنين األقلينت

(قةم ي  ، )2013والتقرر الخنص التعن بحعزيز وحتنية الدق ي حرية الرأي والحعبير (قةم ي  ، )2014والتقرر الخنص التعن

بدنلة التةايعين عن حقق انإسان (أرسل تذكير ي  .)2015كتن أجلت طلبنت الزينر التقةمة من التقرر الخنص التعن بأشكنل

الر التعنصر  ،بتن ي ذلك أسبنبهن وعقاقبهن ححى الربع الرابع من عنم  ،2020والتقرر الخنص التعن بدقق انإسان للتهنجرين
ححى عنم . 2021

تقصينت:


الحعنو الحنم مع آلينت حقق انإسان الحنبعة لألم التحدة  ،بتن ي ذلك عن طريق قبقل طلبنت الزينرات التعلقة للتكلفين



ضتن الحعنو الكنمل مع أصدنب والينت انإجراءات الخنصة خالل الزينرات القندمة والحأكة من عةم وجقد مزية من

بقالينت ي إطنر انإجراءات الخنصة بتن يحتنشى مع دعقتهن الةائتة لعنم 2010؛

الحأخير غير التبرر .

 2اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
خالل االسحعراض الةوري الانبق ،4أيةت الكقيت  15تقصية بشأ إسشنء مؤساة وطنية لدقق انإسان  .وي يقليق  ،2015اعحتةت

الكقيت القنسق رق  67بشأ الةيقا القطن لدقق انإسان  ،5والذي ينص على إسشنء مؤساة وطنية لدقق انإسان .

ومع ذلك  ،ال ياتح القنسق رق  67لعنم  2015بإسشنء مؤساة وطنية لدقق انإسان ويًقن لتبندئ بنريس  ،حيث تنص التند 4

يردا  ،يرشده مجلس القزراء ويعينه أميري الترسقم .على هذا الندق ،
على أ التؤساة القطنية لدقق انإسان سححألف من ً 11
يإ التؤساة القطنية لدقق انإسان ليات ماحقلة بتن فيه الكفنية عن الالطة الحنفيذية.
وال تزال التؤساة القطنية لدقق انإسان غير يعلية ححى اآل  ،وال وجقد لتيثن

إلكحروس .6

داخل

أو ميزاسية مدةد أو مكنتب أو مققع

تقصينت:

3
4

مقبقلة( 157.79 :التغرب) ؛ ( 157.80النيجر) ؛ ( 157.82التفين) ؛ ( 157.83القالينت التحدة األمريكية).

مقبقلة( 157.56 :رواسةا) ؛ ( 157.57تيتقر  -ليشح ) ؛ ( 157.58أيرلنةا) ؛ ( 157.59البرتغنل) ؛ ( 157.60بقلنةا) ؛ ( 157.61هنغنرين) ؛ 157.62

(تقغق) ؛ ( 157.63زمبنبقي) ؛ ( 157.64أيغنساحن ) ؛ ( 157.65بنن) ؛ ( 157.66اليقسن ) ؛ ( 157.67الهنة) ؛ ( 157.68إسةوسياين) ؛ ( 157.69سيبنل)
؛ ( 157.70االتدند الروس ).
5
6

طلع عليه ي  3يقسيق .)2019
محنح على( https://menarights.org/sites/default/files/2016 -12/KWT_NHRILlaw_67-2015_AR.pdf :ا ُ

يهة الحرك  ،الةيقا القطن لدقق انإسان  ...على القر يقط ،الجرية  11 ،منرس  ،2019محقير على

( /http://www.aljarida.com/articles/1552235703194750400اطلع عليه ي  3يقسيق )2019
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تتنمن مع مبندئ بنريس.
يعةل القنسق رق  67لعنم  2015للاتنح بإسشنء مؤساة وطنية لدقق انإسان تحقايق ً

 3تنفيذ االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان
 3.1الحريات األساسية

 3.1.1الحق في حرية الرأي والتعبير

عةدا من الحقصينت التحعلقة بنلدق ي حرية الرأي والحعبير  .ومع ذلك ،
خالل االسحعراض الةوري الشنمل األخير  ،أيةت الكقيت ً
7

ي حين أ الدق ي حرية الحعبير مضتق بتقجب التندتين  36و  37من دسحقر الكقيت ،يإ هذا الدق مقية بتقجب تشريعنت

أخرى .ي

عنم  ، 2016أعربت اللجنة التعنية بدقق انإسان عن قلقهن "بشأ الحقنرير التحعلقة بنالعحقنل الحعاف

والتدنكتة وسدب الجناية وترحيل األشخنص الذين يتنرسق حقه ي

واالححجنز

حرية الرأي والحعبير "  ،مشير بشكل خنص إلى تجري
8

الكقيت للحشهير والحجةيف ،9وكذلك " تطبيق األحكنم الحقييةية والغنمضة والتكحقبة بصينغة يضفنضة "السحهةاف األيراد الذين يعبرو

عن آراء سقةية  ،بتن ي ذلك الصدفيق والتةوسق .

يقية قنسق التطبقعنت والنشر

10

حرية الصدنية بشة  ،وتتنح الدكقمة صالحينت واسعة لحقرير من يتكنه امحالك صديفة ومن يعين

رئيانً للحدرير .11وزيند على ذلكُ ،يدظر على الصدف الكحنبة عن عةد من التقضقعنت ي اسحهنك للدق ي حرية الحعبير والدق
ي التعلقمنت .12كتن تتنع مجتقعة أخرى من األحكنم الغنمضة الصينغة سشر أي ش ء من شأسه "تدقير أو ازدراء دسحقر الةولة"،
"خةش اآلداب العنمة"  ،أو "انإضرار بنلعالقنت بين الكقيت وغيرهن من الةول العربية أو الةول الصةيقة ."13ويتكن أ

7
8

يقاجه

مقبقلة( 157.174 :إيطنلين) ؛ ( 157.177القالينت التحدة األمريكية) ؛ ( 157.178التتلكة التحدة ).

اللجنة التعنية بدقق انإسان  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الثنلث للكقيت  11 ،CCPR / C / KWT / CO / 3 ،أغاطس  ، 2016الفقر

.40
9

أكةت اللجنة التعنية بدقق انإسان أ "الاجن ال يعة أبةاً عققبة مننسبة" على "أعتنل الحشهير"  ،و"قلة االححرام لةين أو سظنم عقنئةي آخر ،بتن ي ذلك

ققاسين الحجةيف"و ال تحقايق مع [العهة الةول الخنص بنلدقق التةسية والاينسية] " ،بنسحثننء الشروط التنصقص عليهن ي التند  .20لالطالع على التزية ،
اسظر:اللجنة التعنية بدقق انإسان  ،الحعليق العنم رق  - 34التند  :19حرينت الرأي والحعبير  12 ،CCPR / C / GC / 34 ،سبحتبر  ، 2011الفقرات.

.48 ، 47
10

طلع عليه ي ي 8
محقير على( https://menarights.org/sites/default/files/2019-01/KWT_PressAndPublicationsLaw_EN.pdf :ا ُ

11

يحعين على الصدف الدصقل على ترخيص من الالطنت قبل البةء ي النشر ،ولكن ال يجقز إصةار مثل هذا الحرخيص إال لتنلك التنشأ أو الشركة .بنلنابة

يقليق .)2019

لصديفة يقمية  ،يجب أ يكق لهذه التؤساة أو الشركة رأس منل ال يقل عن  250،000ديننر كقيح ( 822،000دوالر أمريك ) .بننإضنية إلى ذلك ،تنص

يقر مبهتة على أ مدرر الصديفة يجب أ "يحتحع بالقك جية وستعة طيبة"  ،متن يخقل للالطنت صالحينت تقةيرية واسعة لحقرير من يتكنه شغل هذا التنصب

12
13

تشتل التقاضيع التدظقر " :األمقر التحعلقة بنهلل أو القرآ أو األسبينء أو أقنربه " وكذلك أي سقة لةولة الكقيت أو األمير.

"كتن أ يرض العققبنت على التننيذ انإعالمية أو دور النشر أو الصدفيين لتجرد أسه يقجهق اسحقندات للدكقمة أو للنظنم االجحتنع والاينس الذي تحبننه

الدكقمة ال يتكن أبةا أ يكق بتثنبة قية ضروري لدرية الحعبير" .أسظر الحعليق رق  – 34التند  :19حرية الرأي والحعبير

12 ،CCPR / C / GC / 34

سبحتبر  ، 2011الفقر .42
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الصدفيق والعنملق ي مجنل انإعالم غ ارمنت إذا ل يتحثلقا لهذه األحكنم ،وقة يح إغال الصدف أو تعليق تراخيصهن أو مصندر

أعةادهن ،وإغال التطنبع .وت اسحهةاف العةية من وسنئل انإعالم السحقندهن للدكقمة ،14كتن وقع لجرية القطن.15

يح تجري النقة الالت للةولة أو متثليهن بتقجب القنسق رق  63ي شأ مكنيدة جرائ تقنية التعلقمنت ،والذي يقض باجن األيراد
بحهتة "اسحقند األمير على شبكة انإسحرست" وإسشنء مققع على شبكة انإسحرست أو سشر مقاد على انإسحرست "من شأسهن أ تتس األخال

العنمة".

وت إسشنء الهيئة العنمة لالتصنالت وتقنية التعلقمنت بتقجب قنسق االتصنالت رق  37لعنم  2014من أجل الحدك ي التدحقى

التحنح للجتهقرُ .مندت اللجنة صالحينت واسعة لدظر التدحقى أو منح أو ريض تراخيص لتقةم خةمنت انإسحرست وتعليق خةمنت
انإسحرست دو أي إشراف قضنئ .

تقصينت:


تعةيل قنسق الصدنية والتنشقرات وقنسق الجرائ انإلكحروسية وقنسق االتصنالت لجعلهن محقايقة مع التعنيير الةولية التحعلقة



إلغنء أي ققاسين أو أحكنم تجرم الحشهير أو الحجةيف؛

بنلدق ي حرية الحعبير؛



ضتن حرية الصدنية وضتن حرية الصدفيين والعنملين ي وسنئل انإعالم ي العتل ي بيئة آمنة دو تةخل أو قيقد ال

داع لهن.

 3.1.2الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

على الرغ من الحقصينت الح قبلت بهن الكقيت خالل االسحعراض الةوري الشنمل األخير

16

ورغ سص الةسحقر على هذه األحكنم،17

واصلت الالطنت تقييةهن لدرية الحجتع الالت وتكقين الجتعينت خالل الفحر التشتقلة بنلحقرير قنسقسن ومتنرسة.

يدظر مرسقم القنسق رق  65لعنم  1979بشأ االجحتنعنت العنمة والحجتعنت دو ترخيص مابق ،ويعنقب أي شخص يشنرك ي

مثل هذه الحجتعنت أو يةعق إلى تنظيتهن أو ينظتهن بنلاجن لتة تصل إلى ست سنقات وغرامة .18كتن يدظر القنسق مشنركة غير

الكقيحيين ي الحجتعنت العنمة.19

شخصن لتشنركحه ي التظنهرات أمنم البرلتن
أداست مدكتة االسحئننف ،خالل الفحر التشتقلة بنلحقرير ،أكثر من 60
ً
21
 .2011و تقنعات الالطنت ،رغ الحقصينت الح قةمحهن لجنة حقق انإسان ي عنم  ، 2016عن الحدقيق ي االسحخةام التفرط
20

الكقيح سنة

للقق من قبل الشرطة وققات األمن أثننء تفريق االححجنجنت الالتية ومالحقة الجنن .

14

ألغت الالطنت الكقيحية تراخيص النشر واألعتنل للصديفة  ،متن أجبرهن على وقف إصةار ساخحهن التطبقعة ،ي حين ال تزال تنشر ساخحهن على انإسحرست

تعتل .للتزية  ،راجع :لجنة حتنية الصدفيين  ،التدكتة الكقيحية تةع انإغال الدكقم لجرية القطن  19 ،يبراير ، 2015

طلع عليه ي  11يقليق .)2019
( https://cpj.org/2015/02/kuwaiti-court-upholds-government-shutdown-of-al -wa.phpا ُ

15

هيقمن رايحس ووتش  ،الكقيت :قنسق االتصنالت ينحهك حرية الحعبير  20 ،أغاطس ، 2014

( https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/20/254918اطلع عليه ي  11يقليق .) 2019
 16مقبولة( 157.173 :أستراليا) ؛ ( 157.182فرنسا) ؛ ( 157.183أوروغواي).
 17المادتان  43و  44من الدستور.
 18المواد  20-16من المرسوم بقانون رقم  65لعام  1979بشأن االجتماعات العامة والتجمعات.
 19المادة  12من المرسوم بقانون رقم  65لسنة  1979بشأن االجتماعات العامة والتجمعات.
صا با لسجن لمدد تتراوح بين سنة وتسع سنوات لمشاركتهم في مظاهرات  2011أمام البرلمان
 20في نوفمبر  ، 2017قضت محكمة االستئناف في حق  67شخ ً
الكويتي .أدين  65منهم بتهمة المشاركة في تجمع غير مرخص .انظر :هيومن رايتس ووتش  ،الكويت :إدانات جماعية على خلفية مظاهرات  18 ، 2011ديسمبر
( https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/18/312605اطُلع عليه في  10يوليو  . )2019تم اإلفراج عن  44منهم بكفالة في فبراير  .2018انظر:
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فيتن يحعلق بدرية تكقين الجتعينت ،يقاصل القنسق رق  24لعنم  1962بشأ قنسق األسةية وجتعينت النفع العنم تزوية الالطنت

الكقيحية بالطنت واسعة لحقيية عتل التجحتع التةس ي البالد دو مبررُ .22يلزم القنسق أي منظتة من منظتنت التجحتع التةس
أيضن أسشطة جتع الحبرعنت بشكل صنرم ويتنعهن من التشنركة
التنشأ حةيثًن بنلحاجيل لةى وزار الشؤو االجحتنعية والعتل ،وينظ ً
الاينسية أو الةينية.

تقصينت:


تعةيل مرسقم القنسق رق  65لعنم  1979بشأ االجحتنعنت والحجتعنت العنمة والقنسق رق  24لعنم  1962بشأ قنسق
األسةية وجتعينت النفع العنم لضتن

الةولية؛




اححرام وحتنية حرية الحجتع الالت

وتكقين الجتعينت بتن يحتنشى مع التعنيير

الحدقيق ي االسحخةام التفرط للقق ي تفريق االححجنجنت الالتية الانبقة ،ومقنضن الجنن ومعنقبحه ؛

انإيراج عن جتيع الحه التقجهة إلى التةاسين وإسقنطهن كنحيجة مبنشر لتشنركحه ي الحجتعنت الالتية؛

تتكين التجحتع التةس الكقيح من العتل بدرية دو أية أعتنل اسحقنمية أو تةخل تعاف من الالطة الحنفيذية.

 3.2الجنسية
خالل االسحعراض الةوري الشنمل الانبق ،اكحفت الكقيت بنألخذ علتنً بعةد من الحقصينت بشأ قنسق الجناية ألسه محعلق بقضع
البةو  .23ول تةع أخرى تحننول مبنشر الحتييز ي ققاسين الجناية والدرمن الحعاف من الجناية.24
ل تصة الكقيت على اتفنقية عنم  1954التحعلقة بقضع األشخنص عةيت الجناية أو اتفنقية عنم  1961التحعلقة بخفض حنالت

اسعةام الجناية ،ومع ذلك يه ملزمة دولينً بنححرام الدق ي الجناية واححرام حقق األشخنص عةيت الجناية على أسنس معنهةات
األم التحدة وانإقليتية األخرى الح ه طرف ييهن .وتشتل ضتن أخرى العهة الةول الخنص بنلدقق التةسية والاينسية، 25
واالتفنقية الةولية للقضنء على جتيع أشكنل الحتييز العنصري ،26وإعال القنهر بشأ حقق انإسان ي انإسالم (إعال القنهر ).27

هيومن رايتس ووتش  ،الكويت تُفرج عن ُمتظاهرين بكفالة (اطلع عليه في  10يوليو )2019
 .https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/21/315273في يوليو  ، 2018أيدت محكمة النقض األحكام في حق  16من أعضاء المعارضة
والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمتظاهرين السلميين لمشاركتهم في احتجاجات  .2011انظر :هيومن رايتس ووتش ،التقرير العالمي  - 2019الكويت،
( https://www.hrw.org/ar/world-report/2019اطلع عليه في  11يوليو  /تموز .)2019
 21أنظر النقط  8أعاله ،الحاشية  ، 59الفقرة .43
 22متوفر على الرابط( http://www.icnl.org/research/library/files/Kuwait/24-62-en.pdf :اطلع عليه في  23أغسطس )2019
 23أخذت علتن( 157.30 :هنةوراس) ؛ ( 157.31سلقينكين) ؛ ( 157.32أسحرالين) ؛ ( 157.34ألتنسين) ؛ ( 157.33كنةا) ؛ ( 157.246سلقينكين) ؛

( 157.247الجتهقرية الحشيكية) ؛ ( 157.249التتلكة التحدة ) ؛ ( 157.250األرجنحين) ؛ ( 157.254سقيارا) ؛ ( 157.248إسبنسين) ؛ 157.241
(هقلنةا)

24

أخذت علتن( .157.252 :جتهقرية كقرين)؛ ( .157،113كنةا)؛ ( .157،114ليذهب)؛ ( 157.115النتان) ؛ ( .157،117ألتنسين)؛ .157،118

(النرويج)؛ ( .157،119بقلنةا) .مشهقر  /مةعقم( .157.116 :جتهقرية الحشيك).
25

التند .)3( 24

26

التند ( 5د) (.)3

27

التندتن  5و .19
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وبننإضنية إلى ذلك ،يإ الدق ي الجناية مدت بتقجب التند  15من انإعال العنلت لدقق انإسان  .وأخي اًر  ،أصبح حظر
الدرمن الحعاف من الجناية مبةأً من مبندئ القنسق الةول العري إلى جنسب االلحزام بحفندي اسعةام الجناية.28

صندقت الكقيت على الصكقك األسنسية األخرى ذات الصلة ،مع تدفظنت على األحكنم األسنسية .وتشتل اتفنقية حقق الطفل ،الح

حصرت ييهن الكقيت تطبيق الدق ي الدصقل على الجناية بتقجب التند  7على األطفنل التقلقدين ي الكقيت ألبقين مجهقلين؛

اتفنقية حقق األشخنص ذوي انإعنقة مع تدفظ على التند  18بشأ الدق ي اكحانب الجناية ،واتفنقية القضنء على جتيع أشكنل

الحتييز ضة الت أر مع تدفظ على التند  ،9والح تتنح الت أر حقققنً مانوية لدقق الرجل ي اكحانب جنايحهن أو تغييرهن أو االححفنظ
بهن ،وكذلك التانوا ي الدقق فيتن يحعلق بجناية أطفنلهن.
وياحنة قنسق الجناية الكقيح ي التقنم األول إلى مبةأ حق الةم ،والذي ينص على أ الجناية تاحنة إلى سظنم الناب األبقي وسص

إضني ياحنة إلى مبةأ قنسق ماقط الرأس ،الذي ياحنة إلى الجناية على أسنس القالد ي انإقلي  .ومع ذلك  ،يتنح الدك انإلزام
انإضني الجناية الكقيحية يقط للتجهقل األبقين.29

تقييةا بشكل
العةية من الحعةيالت على قنسق الجناية الكقيح منذ دخقله حيز الحنفيذ ي عنم " 1959جعلت سظنم الجناية أكثر ً
تةريج  -مثل إضنية حظر طلب الجناية لغير التالتين وتقيية الظروف الح يتكن للنانء ييهن سقل جنايحهن ألطفنلهن."30
ال ياتح قنسق الجناية الكقيحية للت أر الكقيحية الح تحزوج من أجنب أ تنقل جنايحهن إلى أطفنلهن وأزواجهن على قةم التانوا مع

الرجنل الكقيحيين إال ي ظروف سندر .31

 3.2.1التمييز بين الجنسين

ال يدق للت أر الكقيحية أ تنقل جنايحهن إلى أطفنلهن ،إال ي حنالت الطال من والة أطفنلهن أو وينته ،وححى ي مثل هذه الدنالت،

تلقنئين .ال يتكن للت أر الكقيحية سقل جنايحهن إلى زوج أجنب  ،وهق حق مخصص للرجنل الكقيحيين.
يإ قرار منح الجناية للطفل ليس
ً
وهكذا ُيتنع الزوج من التشنركة الاينسية ولةيه يرص ضئيلة للدصقل على يرصة للعتل والاكن الدكقم .

بننإضنية إلى ذلك ،ليس ألزواج الكقيحينت أي حق قنسقس ي البقنء ي البالد دو تصريح إقنمة .وعلى النقيض من ذلك ،تُتنح
األجنبينت التحزوجنت من رجنل كقيحيين انإقنمة بشكل تلقنئ ويحأهلن للدصقل على الجناية بعة  15سنة من الزواج .هذا الحتييز ي
ققاسين الجناية الكقيحية يعق قةر الت أر  ،ي التتنرسة العتلية ،على اخحينر الزوج بدرية ،ي اسحهنك للتند  16من اتفنقية القضنء

على جتيع أشكنل الحتييز ضة الت أر  ،متن يرسخ الققالب النتطية الحقليةية التحعلقة بأولقية الهقية القنسقسية للذكقر ،ويانه ي عةم

28

.22

مجلس حقق انإسان  ،حقق انإسان والدرمن الحعاف من الجناية :تقرير األمين العنم  14 ،A / HRC / 13/34 ،دياتبر  ، 2009الفقرات -19

29

تنص التند  3من قنسق الجناية الكقيحية على من يل " :يكحاب الجناية الكقيحية كل من ولة ي الكقيت ألبقين مجهقلين ،ويعحبر اللقيط مقلقدا ييهن من ل

30

ز .البرازي  ،الحقرير انإقليت حقل التقاطنة :الشر األوسط وشتنل إيريقين ) ، RSCAS / GLOBALCIT-Comp. 2017/3 ،(MENAسقيتبر ، 2017

طلع عليه ي  16يقليق .)2019
يثبت العكس( https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/KWT_NationalityLaw_AR_2.pdf :.ا ُ

طلع عليه ي  11يقليق ، )2019
( http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/50046/RSCAS_GLOBALCIT_Comp_2017_03.pdfا ُ

ص .7
31

تنص التند  2من قنسق الجناية الكقيحية على من يل  " :يكق كقيحين كل من ولة ي الكقيت أو ي الخنرج ألب كقيح " .بننإضنية إلى ذلك ،تنص التند 5

على من يل " :التقلقد من أم كقيحية  ،التدنيظ على انإقنمة ييهن ححى بلقغه سن الرشة إذا كن أبقه األجنب قة طلق أمه طالقن بنئنن أو تقي عنهن  ،ويجقز بقرار
من وزير الةاخلية معنملة القصر متن تحقاير ييه هذه الشروط معنملة الكقيحيين لدين بلقغه سن الرشة".
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التانوا بين النانء داخل األسر والتجحتع ككل .32إ ترسيخ هذه الصقر النتطية ينحهك الحزامنت الكقيت بتقجب التند ( 5أ) من
اتفنقية القضنء على جتيع أشكنل الحتييز ضة الت أر .

يؤدي الحتييز بين الجناين ي

قنسق الجناية إلى مجتقعة من اسحهنكنت حقق انإسان األخرى الح تؤثر على األطفنل والنانء

وأزواجهن الذكقر األجنسب .33هذا الحتييز يزية من حة إشكنلية اسعةام الجناية على مر األجينل.
ي

عنم  ، 2017أوصت لجنة القضنء على الحتييز العنصري بأ تققم الكقيت "بحعةيل قنسق الجناية للاتنح للنانء الكقيحينت

التحزوجنت بأجنسب بنقل جنايحهن إلى أطفنلهن وأزواجهن على قةم التانوا مع الرجنل الكقيحيين ."34وي سفس العنم ،أوصت لجنة

القضنء على الحتييز ضة الت أر أ تققم الكقيت "بحعةيل قنسق الجناية لالعحراف بدق الت أر الكقيحية ي سقل جنايحهن إلى األزواج

واألطفنل غير الكقيحيين على قةم التانوا مع الرجنل الكقيحيين  ،وإزالة الدقاجز الح تقاجههن الكقيحينت التحزوجنت من رجنل غير

كقيحيين ي القصقل إلى التانكن العنمة."35

 3.2.2الحرمان التعسفي من الجنسية

اسحُخةم سدب الجناية بشكل محزاية لةوايع سينسية ضة التةايعين عن حقق انإسان والتعنرضين ،دو أي اعحبنر لخطر اسعةام
الجناية .ويتكن ذلك بتقجب التند  13من قنسق الجناية الكقيح  ،الح تنص على أسبنب يضفنضة ومبهتة نإلغنء الجناية ،متن

ياتح بنلحأويل الحعاف

وسقء االسحعتنل .36و يتنح القنسق للدكقمة سلطة تعافية لحجرية األيراد واألشخنص الذين يعيلقسه من

جنايحه الكقيحية ألسبنب محعةد  ،قة يةخل الكثير منهن ي حقه ي حرية الحعبير أو يشكل متنرسة مشروعة لدقققه انإسانسية ،إذا

"اسحةعت مصلدة الةولة العلين أو أمنهن الخنرجى ذلك" ،أو إذا اعحبرت الالطنت أ األيعنل من "شأسهن تققيض النظنم االقحصندى أو

32

الدتلة العنلتية لدقق التانوا ي الجناية  -مفقضية األم التحدة لشؤو الالجئين " ،الةليل الترجع الاريع التفنقية القضنء على جتيع أشكنل الحتييز ضة

الت أر  :معنهةات اسعةام الجناية وحقق انإسان "  ، 2017 ،محنح علىhttp://equalnationalityrights.org/images/zdocs/CEDAW-Quick- :

طلع عليه ي  18يقليق .)2019
( Reference-Guide.pdfا ُ
33

وتشتل هذه الدرمن من الدق ي الجناية واسعةام الجناية الننتجة عنهن؛ االيحقنر المكنسية القصقل للحعلي العنم والرعنية الصدية وغيرهن من الخةمنت ؛ تزاية

خطر العنف القنئ على أسنس الجنس وإعنقة ل شتل األسر ي اسحهنك للتند  9من الةسحقر الكقيح  .على سبيل التثنل  ،عنةمن ُيدرم الرجنل األجنسب من
بعيةا عن أطفنله بابب الحدةينت ي الدصقل على تصنريح انإقنمة على أسنس الجنس ي ققاسين
الدصقل على جناية زوجنته الكقيحينت ،يُجبرو على العيش ً

الجناية والتقاطنة ( 2013 ،ت تدةيثه ي منيق  ، 2014يبراير ، )2015

طلع عليه)  11يقليق .)2019والعقبنت أمنم العتل  ،أو قة
( http://www.equalitynow.org/sites/default/files/NationalityReport_EN.pdfا ُ

يدنولق أخذ األطفنل من األم .والعقد إلى بلةه  .لتزية من التعلقمنت  ،راجع :التانوا اآل  ،حتلة نإسهنء الحتييز
34

لجنة القضنء على الحتييز العنصري  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الجنمع للحقنرير الةورية من الدندي والعشرين إلى الرابع والعشرين للكقيت CERD / ،

 19 ،C / KWT / CO / 21-24سبحتبر  ، 2017الفقر .32
35

اتفنقية القضنء على جتيع أشكنل الحتييز ضة الت أر  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الخنمس للكقيت 22 ،CEDAW / C / KWT / CO / 5 ،

سقيتبر  ، 2017الفقر .33
36

إذا كن قة منح الجناية الكقيحية بطريق الغش أو بننء على أققال كنذبة ويجقز ي هذه الدنلة سدب الجناية الكقيحية متن يكق قة كابهن معه بطريق

الحبعية.إذا حك عليه ي خالل ختس سنقات من منده الجناية الكقيحية ي جريتة مخلة بنلشرف أو األمنسة .إذا عزل من وظيفحه الدكقمية تأديبين  ،ألسبنب تحصل
بنلشرف أو األمنسة ي خالل ختس سنقات من منده الجناية الكقيحية .إذا اسحةعت مصلدة الةولة العلين أو أمنهن الخنرج ذلك  .ويجقز ي هذه الدنلة سدب

الجناية الكقيحية متن يكق قة كابهن معه بطريق الحبعية .إذا تقايرت الةالئل لةى الجهنت التخحصة على قينمه بنلحرويج لتبندئ من شأسهن تققيض النظنم
انإقحصندي أو انإجحتنع ي البالد أو على اسحتنئه إلى هيئة سينسية أجنبية
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االجحتنعى ي البالد أو على اسحتنئه" .يح اتخنذ هذه الق اررات دو اعحبنر لإلجراءات القنسقسية القاجبة ،وال تخضع ألي إجراءات طعن

قضنئية أو إدارية.

 ،منه صنحب صديفة.

تعافن من جنايحه
شخصن
أيندت الحقنرير أسه بين عنم  2014و  ، 2016حرم من ال يقل عن 120
ً
ً
ويزال من غير القاضح اليقم عةد األيراد الذين ال جناية له وعةد األشخنص انإضنييين الذين ت تجريةه من الجناية منذ عنم
37

.2016

تقصينت:



ضتن اححرام االلحزامنت الةولية بشأ الدق ي الجناية وحقق األشخنص عةيت الجناية؛
ضتن اتخنذ جتيع الخطقات الالزمة لحعةيل قنسق الجناية الكقيح

لحتكين الت أر الكقيحية من سقل الجناية إلى أطفنلهن



وزوجهن دو قيقد ،على قةم التانوا مع الرجل ،ويقنً للتعنيير الةولية؛
تعةيل قنسق الجناية الكقيح لضتن حظر ومنع الدرمن الحعاف من الجناية وإعند الجناية لجتيع األشخنص الذين



الحصةيق على اتفنقية عنم  1954التحعلقة بقضع األشخنص عةيت الجناية واتفنقية عنم  1961بشأ تخفيض حنالت



إزالة الحدفظنت على التند  9من اتفنقية القضنء على جتيع أشكنل الحتييز ضة الت أر وضتن االمحثنل الحنم لهن  ،وكذلك

ربتن ُجردوا من جنايحه تعافنً ؛

اسعةام الجناية ؛

بشأ التند  7من اتفنقية حقق الطفل ،وكذلك التند  18من اتفنقية حقق األشخنص ذوي انإعنقة بشأ الدق ي
اكحانب الجناية.

 3.3الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي

 3.2.3الحرمان التعسفي من الحرية

يدظر االححجنز الحعاف

بتقجب التند  31من الةسحقر .38لكن عتلين ،ال يزال االححفنظ بنلتعحقلين بعة يحر االححجنز القصقى

البنلغة سحة أشهر إشكنلين .ويعزى هذا التققف جز ًئين إلى قلة القضن والتةعين العنمين العنملين ي
االححجنز قبل التدنكتة بصقر شبه منهجية.39

وزار العةل ي

بلة يح فيه

عالو على ذلك  ،يإ ثلث سكن الكقيت يحألفق من عتنل مهنجرين معرضين العحقنالت تعافية ألغراض الحرحيل .40وهننك العةية
من الحقنرير التقثققة الح تفية بأ الشرطة سفذت عتلينت اعحقنل تعاف لألجنسب كإجراء ماحتر ضة األيراد الذين يقجةو ي وضع

-37https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/11/26/to-silence-dissidents-gulf

طلع عليهن ي  11يقليق .)2019
 26سقيتبر  ، 2016الةول الح تلغ جنايحهن (ا ُ
38

تنص التند  31من الةسحقر على أسه "ال يجقز القبض على إسان أو حباه أو تفحيشه أو تدةية إقنمحه أو تقيية حريحه ي انإقنمة أو الحنقل إال ويق أحكنم

القنسق .وال يعرض أي إسان للحعذيب أو للتعنملة الدنطة بنلكرامة".
39

وزار الخنرجية األمريكية  2018 ،الحقنرير القطرية عن متنرسنت حقق انإسان  :الكقيت  13 ،منرس ، 2019

طلع عليه ي  10يقليق .)2019
( /https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/kuwaitا ُ

40

هيقمن رايحس ووتش  ،حةث الكقيت لعنم  ، 2018الحقرير العنلت https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country- ،2019

( chapters/325734tاطلع عليه ي  10يقليق  /تتقز .)2019
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غير قنسقس  .41يف

يننير  ،2015شنت الدكقمة حتلة على "التقيتين غير الشرعيين" ،وتشير الحقنرير إلى أكثر من 100000

شخص قة ُقبض عليه .42

ياحخةم الحرحيل انإداري بشكل محزاية لطرد غير التقاطنين بابب جرائ بايطة ،بتن ي ذلك التخنلفنت الترورية البايطة .43تعحبر
الالطنت وأربنب العتل عنمالت التننزل الالت تركن العتل بابب عالقة "تعافية"  ،كعتنل "هنربين" أو "ينرين" ويصبدق عرضة

للاجن والحرحيل .ي هذا الصةد ،ال يقير قنسق مكنيدة االتجنر بنألشخنص لعنم  2013الدتنية من التقنضن للضدنين الذين يفرو

من منزل صنحب العتل التا ء دو إذ .44

والحظت اللجنة التعنية بدقق انإسان بقلق أ الكقيت تفحقر إلى "يحر اححجنز قصقى لألشخنص الذين ينحظرو الحرحيل انإداري
وعةم تقير سبل االسحصنف القضنئية الح تتكن هؤالء األشخنص من الحتنس مراجعة قنسقسية الححجنزه ."45

الحقصينت:



إلغنء سظنم الكفنلة ي العتل واسحبةاله بنظنم تصنريح إقنمة لجتيع العتنل األجنسب؛

ضتن اتخنذ االححجنز انإداري ألغراض الحرحيل كحةبير أخير جعل سبل االسحصنف القضنئية قنئتة لتراجعة شرعيحه.

 3.2.3التعذيب وسوء المعاملة

46
يعرف القنسق الجننئ
يدظر الةسحقر الحعذيب وغيره من ضروب التعنملة أو العققبة القنسية أو الالإسانسية أو التهينة  .ومع ذلك ،ال ّ
الكقيح الحعذيب ويًقن للتند  1من اتفنقية األم التحدة لتننهضة الحعذيب .47ويعحبر الحعذيب جندة والدة األقصى للعققبة التقرر

لتة ختس سنقات ال يحننسب مع خطقر الجريتة.48

خالل الفحر التشتقلة بنلحقرير ،تقاصل ورود أسبنء عن الحعذيب وسقء التعنملة على أيةي الشرطة وققات األمن ضة أيراد األقلينت

التعحقلين وغير التقاطنين .49وأعربت لجنة مننهضة الحعذيب عن قلقهن ي عنم  2016بشأ "أسبنء الحعذيب وسقء التعنملة ،ال سيتن
أثننء االححجنز التطقل لألشخنص من قبل الشرطة وققات األمن ،رداً على األسشطة انإرهنبية  ،وكذلك فيتن يحعلق بنالححجنجنت

41

الخنرجية األمريكية  2018 ،الحقنرير القطرية عن متنرسنت حقق انإسان  :الكقيت  13 ،منرس https://www.state.gov/reports/2018- ، 2019

طلع عليه ي  10يقليق .)2019
( /country-reports-on-human-rights-practices/kuwaitا ُ

42م .صقفين  ،الكقيت تعحقل  100000من التهنجرين غير الشرعيين  22 ،Gulf Business ،يننير ، 2015

طلع عليه ي  10يقليق .)2019
( http://gulfbusiness.com/2015/01/kuwait-arrest-100000-illegal-expats/#.Vi-F0xCrRTYا ُ

 43مشروع االححجنز العنلت  ،اححجنز الكقيت للهجر  ،آخر تدةيث :يننير https://www.globaldetentionproject.org/countries/middle - ، 2016
طلع عليه ي  10يقليق .)2019
( east/kuwaitا ُ

44مجلس حقق انإسان  ،تقرير التقرر الخنصة التعنية بنالتجنر بنألشخنص  ،وخنصة النانء واألطفنل  ،عن مهتحهن ي الكقيت  21 ،أبريل A / ، 2018

 ، HRC / 35/37 / Add.1الفقر .15

45اللجنة التعنية بدقق انإسان  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الثنلث للكقيت  11 ،أغاطس  ، CCPR / C / KWT / CO / 3 ، 2016الفقر

.28

46تنص التند  31من الةسحقر على أسه "ال يجقز القبض على إسان أو حباه أو تفحيشه أو تدةية إقنمحه أو تقيية حريحه ي انإقنمة أو الحنقل إال ويق أحكنم
القنسق ".

47لجنة مننهضة الحعذيب  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الثنلث للكقيت  5 ،سبحتبر  ، CAT / C / KWT / CO / 3 ، 2016الفقر .7
48

الترجع سفاه

49وزار الخنرجية األمريكية  2018 ،الحقنرير القطرية عن متنرسنت حقق انإسان  :الكقيت  13 ،منرس ، 2019
طلع عليه ي  10يقليق .)2019
( /https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/kuwaitا ُ
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الالتية من جنسب التةايعين عن حقق انإسان  ."50ومن يزية الطين بلة أ األشخنص التدحجزين ال يحتحعق  ،ي التتنرسة العتلية ،

بجتيع الضتنسنت القنسقسية األسنسية منذ بةاية الدرمن من الدرية.51

خالل االسحعراض الةوري الشنمل األخير ،قبلت الكقيت بعةد من الحقصينت التحعلقة بدظر الر واالتجنر .52إال أ هننك تقنرير
محاقة حقل اسحغالل العتنل األجنسب وإسنء معنملحه وتعذيبه  ،ال سيتن العنمالت ي

التننزل ،الالئ يعتلن تدت سظنم الكفنلة.

سبهت لجنة مننهضة الحعذيب إلى ذلك معربة عن قلقهن إزاء قلة عةد التدنكتنت الح يحعرض لهن أربنب العتل التايئين ،يضالً عن
قلة سبل االسحصنف والحعقيض التقةمة للعتنل الذين عنسقا من سقء التعنملة.53

وأخي اًر ،سلتت الكقيت أيرًادا إلى دول تعرضقا ييهن لخطر الحعذيب ي

اسحهنك اللحزامنتهن فيتن يحعلق بعةم انإعند القارية بتقجب

التند  3من اتفنقية األم التحدة لتكنيدة الحعذيب .ي  2سقيتبر  ،2015ت تالي عتر عبة الرحتن أحتة يقسف مبروك إلى مصر

على الرغ من مخنطر الحعذيب .54وي  12يقليق  ،2019أعلنت وزار الةاخلية أسهن ألقت القبض على أعضنء مزعقمين ي حزب

وحك على الرجنل الثتنسية غينبينً بنلاجن لتة
انإخقا التالتين التصري ،التةرج ككين إرهنب ي مصر ولكن ليس ي الكقيتُ .
تحراوح بين ختس سنقات و  15سنة ،وت تاليته فيتن بعة إلى مصر .55ل ُياتح للتةعى عليه بنلطعن ي شرعية تاليته  ،ول

ُياتح له بنللجقء إلى هيئة قضنئية ماحقلة من أجل ريع مخنطر الحعذيب والتطنلبة بدقققه بتقجب مبةأ عةم انإعند القارية.

تقصينت


ضتن أ يحقايق تعريف الحعذيب تتنمن مع اتفنقية األم التحدة لتننهضة الحعذيب وأ ينص على عققبنت مننسبة ضة

الجنن ؛



تقيير الدتنية القنسقسية للعتنل األجنسب ،بتن ييه العنمالت ي التننزل ،من االسحغالل وسقء التعنملة وانإيذاء؛
عةم طرد أي شخص أو إعندته أو تاليته إلى بلة يحعرض فيه لخطر الحعذيب ويًقن اللحزام عةم انإعند القارية.

 3.2.4عقوبة اإلعدام واإلعدام بإجراءات موجزة

ريضت الكقيت جتيع الحقصينت التحعلقة بققف تنفيذ أحكنم انإعةام وإلغنء عققبة انإعةام خالل الةور األخير لالسحعراض الةوري

الشنمل.56

50لجنة مننهضة الحعذيب  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الثنلث للكقيت  5 ،سبحتبر  ، CAT / C / KWT / CO / 3 ، 2016الفقر .13
51الترجع سفاه  ،الفقر .10
52

مقبقلة( 157.153 :جيبقت ) ؛ ( 157.155الع ار ) ؛ ( 157.151جنقب الاقدا ) ؛ ( 157.152تركين) ؛ ( 157.154إي ار ) ؛ ( 157.156االتدند

الروس ).

53لجنة مننهضة الحعذيب ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الثنلث للكقيت  5 ،سبحتبر  ، CAT / C / KWT / CO / 3 ، 2016الفقر .30
 54اسظر الفريق العنمل التعن بنالححجنز الحعاف  ،القرار رق  2016/60بشأ عتر عبة الرحتن أحتة يقسف مبروك (مصر والكقيت)  25 ،سقيتبر A ، 2016
./ HRC / WGAD / 2016/60

 55هذا على الرغ من النحنئج الح تقصلت إليهن لجنة مننهضة الحعذيب ي عنم  ، 2017بعة االسحهنء من الحدقيق الذي أجرته بتقجب التند  20من االتفنقية ،
بأ متنرسة الحعذيب ي مصر "منحشر ومعحند " خنصة ضة التعنرضين الاينسيين.

56مريقضة( 157.2 :سلقيينين) ؛ ( 157.4البرتغنل  ،إسبنسين) ؛ ( 157.10الب ارزيل) ؛ ( 157.3أسحرالين) ؛ ( 157.5سنميبين) ؛ ( 157.121سلقيينين) ؛

( 157.122إسبنسين) ؛ ( 157.123رواسةا) ؛ ( 157.124إيطنلين) ؛ ( .157،125أوروغقاي)؛ ( 157.126تقغق) ؛  157.127انإعةام (بلجيكن) ؛ 157.128
(يرسان) ؛ ( 157.129الاقية) ؛ ( 157.130اليقسن ) ؛ ( 157.131الجبل األسقد) ؛ ( 157.132بلغنرين) ؛ ( 157.133سنميبين) ؛ ( 157.134البرتغنل) ؛

( 157.135شيل ) ؛ ( 157.136ألتنسين) ؛ ( 157.137سقيارا) ؛ ( 157.138أوكراسين).
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بل واصلت الالطنت تنفيذ عققبة انإعةام ي

الكقيت خالل الفحر التشتقلة بنلحقرير ،حيث أُعةم سبعة أشخنص شنقن ي

 .572017كتن شهةت أحكنم انإعةام الصندر عن التدنك زيند مثير للقلق.58

يننير

ي مالحظنتهن الخحنمية لعنم  ،2016أبرزت اللجنة التعنية بدقق انإسان أ الققاسين التدلية ال تزال تفرض "عققبة انإعةام على
ال ترقى إلى "أخطر الجرائ "[ ، ]...بتن ي ذلك الجرائ التحعلقة بنلتخةرات ."59وال يزال القنسق رق  31لعنم 1970

الجرائ الح

يفرض عققبة انإعةام انإجبنرية على جرائ أمن الةولة التبهتة .
60

تقصية:


على األقل ،يرض وقف اخحينري لحنفيذ أحكنم انإعةام.

 3.3استقالل القضاء

قبلت الكقيت العةية من الحقصينت بشأ تعزيز سيند القنسق خالل االسحعراض الةوري الشنمل األخير .61ومع ذلك ،يفحقر سظنمهن

القضنئ إلى االسحقالل عن الالطة الحنفيذية.

62
أيضن سيطر على الالطحين الحنفيذية
ينص الةسحقر على مبندئ الفصل بين الالطنت واسحقالل القضنء  ،إال أسه يتنح لألمير ً
والحشريعية ويؤكة أ الالطنت القضنئية تتنرسهن التدنك "بنس األمير."63

تتنرس الالطة الحنفيذية سيطر يعنلة على النظنم القضنئ من خالل تعيين أعضنئه .64كتن تتنح الققاسين التدلية وزار العةل سلطة
انإشراف على عتل القضنء والحأثير على ترقية القضن وعزله  .65يعتل القضن غير الكقيحيين  -الذين يشكلق أكثر من سصف

القضن العنملين ي الكقيت  -على أسنس عققد قصير األجل قنبلة للحجةية تبرمهن وزار العةل وتتةدهن ،متن يجعله عرضة للحأثير

غير التبرر وانإقنلة الحعافية.66

57هيقمن رايحس ووتش  ،الكقيتّ :أول اعةامنت ي الكقيت منذ  4سنقات 26 ،يننير  /كنسق الثنس
طلع عليه ي  8يقليق  /تتقز . )2019
( ، https://www.hrw.org/ar/news/2017/01/26/299373 ،2017ا ُ

58أحكنم انإعةام الصندر  14 :ي عنم  ، 2015و  49ي عنم  ، 2016وأكثر من  15ي عنم  ، 2017و  34ي عنم  .2018اسظر :منظتة العفق الةولية ،
الحقرير العنلت لتنظتة العفق الةولية  -أحكنم انإعةام وانإعةام  ، 2015ص7 .؛ تقرير منظتة العفق الةولية  -أحكنم انإعةام  ،2016ص5 .؛ تقرير منظتة

العفق الةولية  -أحكنم انإعةام سنة  ، 2017ص7 .؛ تقرير منظتة العفق الةولية  -أحكنم انإعةام  ، 2018ص.11 .

59اللجنة التعنية بدقق انإسان  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الثنلث للكقيت  11 ،CCPR / C / KWT / CO / 3 ،أغاطس  ، 2016الفقر
( 22ب).

طلع عليه ي  11يقليق  ، )2019التند .1
60محقيرhttp://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx :؟( ، country=1&LawID=1065ا ُ
61مقبقلة( 157.160 :سيكنراغقا) ؛ ( 157.161كقبن) ؛ ( 157.162كقت ديفقار) ؛ ( 157.163البقسنة والهرسك) ؛ ( 157.159الانغنل).
62التندتن  50و  162و .163
63

التند .53

64يح تعيين سبعة من أصل عشر أعضنء ي التجلس األعلى للقضنء  -الهيئة التاؤولة عن انإشراف على العتلية القضنئية ي البالد  ،والذين يشغل أعضنؤهن

بننء على اقحراحنت من وزار العةل  .للتزية  ،اسظر :القنسق الذي ينظ الترسقم القضنئ رق  23لعنم 1990
أعلى التننصب ي التدنك التدلية  -بقرار أميري ً
طلع عليه ي  16يقليق)  ،التند . 20
(ا
،
country=1&LawID=1015
؟
http://www.gcc-legal.org/BrowseLawOption.aspx
 ،محنح على:
ُ

65الترجع سفاه  ،التقاد  31و  32و 35

66أ.الهنجريSeparation of Powers in the Kuwaiti Criminal Justice System: A Case Study, European Journal of ،
 ، Interdisciplinary Studiesالتجلة  ، 4العةد  ، 2منيق-أغاطس  ، 2018ص.73 .
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تقصية:


ضتن اسحقالل القضنء  ،بتن ي

ذلك عن طريق تعةيل الترسقم رق  23لعنم  1990لضتن عةم متنرسة الالطة

الحنفيذية لايطر يعنلة على تعيين القضن وعزله  ،وضتن والية القضن األجنسب.

 3.4انعدام الجنسية

 3.4.1وضع البدون

ت تقةي عةد من الحقصينت

67

خالل االسحعراض الةوري الشنمل الانبق للكقيت تهةف إلى وضع حة للحتييز الذي يقاجهه الاكن

عةيتق الجناية ي الكقيت وتتنح مجحتع البةو حقه ي الجناية وجتيع الدقق والدرينت األخرى الترتبطة بهن.

قنسقسن بدنلة اسعةام الجناية ي القنسق الكقيح  ،وال تقجة أي لقائح تهةف تدةيةاً إلى منع أو خفض حنالت اسعةام الجناية
ال ُيعحرف ً
أو حتنية األشخنص عةيت الجناية.

وويًقن نإحصنءات مفقضية األم التحدة لشؤو الالجئين ،كنست الكقيت مقطنن لاكن عةيت الجناية يبلغ عةده  92000شخص

68
قةر البعض
ي عنم  ، 2018مقنرسة بـ  93000ي العنم الانبق  .ومع ذلك  ،يإ تقةيرات التجحتع التةس أعلى بكثير ،حيث ّ
عةده بـ .69130000

الغنلبية العظتى من هذه التجتقعة تنحت إلى البةو  .70تنقا التجتقعة إلى ثالث يئنت عريضة(" :أ) الذين يشل أساليه ي الحقةم
بطلب للدصقل على الجناية أو ايحقروا إلى القثنئق الالزمة عنةمن حصلت الكقيت على االسحقالل ي عنم 1961؛ (ب) الذين ت

تجنيةه من الخنرج للعتل ي الجيش الكقيح أو ققات الشرطة الكقيحية خالل الاحينينت ،والذين اسحقروا بشكل دائ ي الكقيت  ،مع
أسره ؛ (ج) أطفنل األمهنت الكقيحينت واآلبنء عةيت الجناية أو األجنسب" .71وححى عنم  ، 1986ت تزوية البةو " بقضع مةس

"منده إمكنسية القصقل إلى الخةمنت األسنسية دو منده حققًقن محانوية مقنرس ًة بنلتقاطنين الكقيحيين .ومع ذلك ،ي عنم ، 1986
جردت الالطنت الكقيحية البةو من بطنقة األحقال التةسية الح تعط لدنمليهن الدقق التةسية األسنسية .هق من مهة الطريق الرتكنب

اسحهنكنت محزاية لدقق انإسان ضة البةو زادت من تهتيشه  ،حيث ت تجريةه من حقققه ومن الضتن االجحتنع .72

67أخذت علتن( .157.120 :يرسان)؛ ( .157،243بلجيكن)؛ (القالينت التحدة االمريكية)؛ ( .157،246سلقينكين)؛ ( .157،247جتهقرية الحشيك)؛ .157،249
(التتلكة التحدة لبريطنسين العظتى وأيرلنةا الشتنلية) ؛ ( .157،250األرجنحين)؛ ( .157،254سقيارا)؛ ( .157،236التكايك)؛ ( .157،240أوكراسين)؛

( .157،242النرويج)؛ ( .157،244إيطنلين)؛ ( .157،248إسبنسين)؛ ( .157،241هقلنةا)؛ ( .157،253جتهقرية كقرين)؛ ( .157،251النتان).

طلع عليه ي
68جةول التلدق  .1االتجنهنت العنلتية للتفقضية  ،النزوح القاري ي  ، 2018محنح على( https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf :ا ُ

 12يقليق .)2019 ،

69مجلس حقق انإسان  ،بين مكحقب مقةم من Conseil International pour le soutien à des procèséquitables et aux Droits de

 19 ،l'Hommeيبراير  ، A / HRC / 40 / NGO / 132 ، 2019محنح علىhttps: // documents-dds - :

طلع عليه ي  16يقليق .)2019
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/044/06/PDF/G1904406.pdf؟( ، OpenElementا ُ

"70البةو "  ،اخحصنر لـ "بةو جناية" .لتعرية التزية  ،أسظر :منظتة حقق األقلينت  ،الكقيت  ،البةو  ،ت تدةيثهن ي دياتبر ، 2017
طلع عليهن ي  12يقليق .)2019
( /https://minorityrights.org/minorities/bidoonا ُ

71هيقمن رايحس ووتش  13 ،Prisoners of the Past ،يقسيق  /حزي ار www.hrw.org/report/2011/06/13/prisoners-past/kuwaiti- ، 2011
( bidun-and-burden-statelessnessاطلع عليه ي  12يقليق  /تتقز .)2019

72سفس الترجع.

االستعراض الدوري الشامل  -الكويت

14

البةو ي الكقيت ليس له وضع قنسقس ولياقا قندرين على العتل بشكل قنسقس  .تاحبعة الدكقمة الكقيحية أطفنل البةو من الحعلي
الدكقم

وحظرت جتيع الحبرعنت الح

تاه ي

تعليته  .يحلقى أطفنل البةو التلحدقين بنلتةارس الح

تحقنضى الرسقم الةراسية

تعليتنً أدسى عن األطفنل ذوو الجناية الكقيحية ،وغنلب ًن من يطلب من أطفنل البةو ديع رسقم إضنفية  .كتن أ القصقل التدةود إلى
73

"جقازات الافر بتقجب التند  ،"7417الح

تاتح للبةوسيين بنلافر ألغراض دينية أو طبية أو تعليتية ي

يجعله يعحتةو على التحجرين والتهربين للافر والعتل ي الخنرج.

ظل ظروف مدةد ،

تعنس النانء البةو من أشكنل محعةد من الحتييز وسقء التعنملة ،ويجة أسفاهن ي وضع هش بشكل خنص .75ت انإبالغ عن
سانء ويحينت البةو تعرضن للحدرش الجنا

من قبل التاؤولين الدكقميين أثننء الحقةم بطلب للدصقل على القثنئق ،وأ سانء

قنسقسن عنة الطال أل زيجنتهن غير ماجلة من قبل الالطنت .
البةو ال يتكن أ يطنلبن بدقققهن التنصقص عليهن ً
وُيعحبر أيراد سكن البةو " مقاطن بلةا ثنلثة بصقر غير قنسقسية" ،ويحعرضق لالعحقنل واالححجنز الحعافيين ألغراض الحالي
76

.77

تفية تقنرير عن تعرض التةايعين عن حقق انإسان من "البةو "  ،مثل عبة الدكي الفنضل  ،للتضنيقة واالححجنز الحعاف بابب
78
منن لدقق انإسان مزاع عن مضنيقنت قضنئية واححجنز واعحقنل تعافيين لنشطنء بةو
أسشطحه الدقققية  .ي عنم  ، 2019تلقت ّ
من قبل الالطنت .وويقن لتنظتة العفق الةولية ،كنست هننك حتلة قتع من قبل الالطنت .ي  17يقليق  ، 2019ذكرت أ هننك

كبير لدنالت تققيف التةايعين عن حقق انإسان  .وي الققت سفاه ،ارتفعت سابة االسحدنر بين البةو سحيجة لذلك.79
تفنعن ًا
ار ً
ي عنم  ،2017دعت لجنة القضنء على الحتييز العنصري الكقيت إلى "الحدقيق ي مزاع االسحخةام التفرط للقق واالححجنز الحعاف
وردع االححجنجنت القنسقسية وسقء التعنملة والحعذيب للتةايعين عن حقق انإسان  ،بتن ييه األيراد عةيت الجناية".80

كتن قةمت لجنة القضنء على الحتييز العنصري تقصينت أوسع فيتن يحعلق بنلبةو  ،داعية الكقيت إلى إيجند حل دائ للتشنكل الح

يقاجههن الاكن  ،بتن ي ذلك عن طريق (أ) النظر ي تجنيس أولئك الذين عنشقا ي الكقيت لفحرات طقيلة ولةيه ارتبنط حقيق

بنلبالد؛ (ب) وضع إجراءات إدارية يقرية للاتنح لجتيع البةو بنلدصقل على القثنئق الرستية ،بتن ي ذلك وثنئق تاجيل التقالية؛

73

سفس الترجع.

74وثنئق الافر التؤقحة الصندر للبةو  ،صنلدة لرحالت مدةد بتقجب التند  17من القنسق رق  .1962/11محقيرhttps://gulfmigration.org/kuwait- :

طلع عليه ي  16يقليق .)2019
( ، /law-no-11-of-1962-regarding-passportsا ُ

75هيقمن رايحس ووتش  13 ،Prisoners of the Past ،يقسيق www.hrw.org/report/2011/06/13/prisoners-past/kuwaiti-bidun- ، 2011

( and-burden-statelessnessتتت الزينر ي  12يقليق  /تتقز .)2019
76سفس الترجع.

77وزار الةاخلية  ،معلقمنت وإرشندات الكقيت :البةو  ،يقليق ( https://www.refworld.org/pdfid/5853da784.pdf ، 2016اطلع عليه ي  9يقليق

.)2019

78
ي  18أبريل  ، 2016اعحقلت الالطنت الكقيحية التةايع الكقيح البنرز عن حقق انإسان الاية عبة الدكي الفنضل أثننء مشنركحه ي تجتع سلت تضنمننً
مع الننشط التعحقل التؤية للةيتقراطية مال البراك .ت إطال سراحه من الاجن التركزي ي الكقيت ي  1أغاطس  .2017لتزية من التعلقمنت  ،اسظر :يروست

الين ديفنةرز ،اححجنز عبة الدكي الفنضل https://www.frontlinedefenders.org/en/case/detention-abdulhakim-al -fadhli # case- ،

طلع عليه ي  10يقليق .)2019
( update-id-6344ا ُ

79

منظتة العفق الةولية  ،الكقيت :الالطنت تقتع مدحجين مطنلبين بدقق التقاطنة  17 ،يقليق  /تتقز  ، 2019محقير على:

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/07/kuwait-authorities-crackdown-on-protesters-demanding-citizenship-

طلع عليه ي  18يقليق .)2019
( /rightsا ُ

80لجنة القضنء على الحتييز العنصري  ،التالحظنت الخحن مية على الحقرير الجنمع للحقنرير الةورية من الدندي والعشرين إلى الرابع والعشرين للكقيت CERD / ،
 19 ،C / KWT / CO / 21-24سبحتبر  ، 2017الفقر .30
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(ج) تقةي تصنريح إقنمة ووضع قنسقس

مؤقت لجتيع غير التقاطنين حاب االقحضنء؛ (د) ضتن وصقل الجتيع إلى الخةمنت

االجحتنعية والحعلي التننسبين على قةم التانوا مع مقاطن الكقيت؛ (هـ) ضتن تقيي طلبنت الدصقل على الجناية الكقيحية من

خالل ق اررات مكحقبة وماببة يتكن الطعن ييهن؛ (و) االسضتنم إلى االتفنقية التحعلقة بقضع األشخنص عةيت الجناية واتفنقية الدة

من حنالت اسعةام الجناية.81

أوصت اتفنقية القضنء على جتيع أشكنل الحتييز ضة الت أر ي عنم  2017بأ تنض الكقيت إلى اتفنقية عنم  1954التحعلقة بقضع

األشخنص عةيت

الجناية واتفنقية عنم  1961بشأ الدة من حنالت اسعةام الجناية ومقاصلة النظر ي

التزية من األيراد البةو

إمكنسية تاقية أوضنع

 .بننإضنية إلى ذلك ،أوصت اللجنة التعنية بنلقضنء على الحتييز ضة الت أر الكقيت بأ تضتن إصةار

82

شهندات التيالد وغيرهن من القثنئق إلى البةو من النانء والرجنل واألطفنل كقسيلة لتنع حنالت اسعةام الجناية.

تقصينت:

اححرام وحتنية وإعتنل الدق ي الجناية لاكن البةو بتنده الجناية واتخنذ التزية من الحةابير لضتن الدتنية التننسبة لدقققه ؛
وضع حة للققاسين والاينسنت الحتييزية ضة أيراد مجحتع البةو وخنصة النانء واألطفنل؛

ضتن عةم تعرض البةو لدقققه ي حرية الدركة والحجتع الالت والرأي والحعبير إلى الدرمن الحعاف من الدرية؛

تاهيل إجراء أبدنث ماحقلة ،والشروع ي إجراءات واضدة لحدةية وحصر عةد األيراد الذين حرمقا من حقه ي الجناية ي الكقيت،
وبنلحنل أصبدقا بال وطن ،ال سيتن مجحتعنت البةو .

81الترجع سفاه  ،الفقر .28
82

اللجنة التعنية بنلقضنء على الحتييز ضة الت أر  ،التالحظنت الخحنمية على الحقرير الةوري الخنمس للكقيت  22 ،سقيتبر CEDAW / C / KWT / ، 2017

 ، CO / 5الفقر .33
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منن لدقق انإسان منظتة غير حكقمية للةينع عن حقق انإسان مقرهن جنيف .سركز ي عتلنن على الدقق والدرينت
األسنسية ي الشر األوسط وشتنل إيريقين .سحبنى ي ذلك مقنربة شتقلية على التاحقى الفردي والهيكل  .سقةم التانعة
القنسقسية لأليراد الذين يقاجهق اسحهنكنت خطير لدقق انإسان بنللجقء إلى آلينت القنسق الةول  .بننإضنية إلى ذلك ،سققم
بحقيي حنلة حقق انإسان ميةاسينوسطلع أصدنب التصلدة التعنيين بنلقضنين الرئياية لتطنلبة الةول التعنية بننإصالح
القنسقس والاينس .

( The Institute on Statelessness and Inclusionمعهد حاالت انعدام الجنسية واإلدماج) منظتة ماحقلة
غير ربدية تهةف إلى تعزيز محكنمل لدقق انإسان لتقاجهة الظل واالقصنء الذي يقاجهه عةيت الجناية .أسشأت هذه
التنظتة ي أغاطس  ،2014وه األولى والقحية الح تعتل على تعزيز حقق عةيت الجناية وإسهنء حنالت اسعةام
الجناية .قةم التعهة ي إطنر االسحعراض الةوري تقنرير بشأ أكثر من  40دولة حقل حقق عةيت الجناية ،كتن قنم
بحجتيع بينسنت عن الحدةينت الرئياية التحعلقة بدقق

عةيت

الجناية ي

جتيع البلةا

قية التراجعة خالل دورات

االسحعراض الةوري الشنمل من  23إلى .34
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