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 النظر يف التقرير األويل لدولة الكويتقائمة بالقضايا اليت سيتم تناوهلا بصدد 
)1.Add/120/C/CCPR( 

 )٢املادة (اإلطار الدستوري والقانوين الذي يتم فيه تنفيذ العهد 

هـل ميكـن الـتذرع مباشـرة أمـام احملاكم باحلقوق املنصوص عليها يف العهد، اليت تشكل جزءا من القانون                      -١
؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل ميكن إعطاء أمثلة على )ن التقرير م٣٧٦الفقـرة   (احملـلي مبوجـب الدسـتور الكويـيت         

 ذلك؟ 

 من ٣ و٢، وبالفقرتني ٣، وباملادة ٢ من املادة ١هـل تعيـد الكويـت الـنظر يف اإلعالنات املتعلقة بالفقرة           -٢
ك، من العهد؟ وإذا مل يكن األمر كذل ) ب (٢٥، وهـل تـنوي سـحب الـتحفظ الـذي أبدته بشأن املادة               ٢٣املـادة   

 فهل ميكن إعطاء تفسري لذلك؟ 

؛ ما عدد )١٨٥الفقرة (مـا هـي سـلطات ووظـائف جلـنة حقـوق اإلنسـان الـتابعة ـلس الشـعب الكوييت                    -٣
 التوصيات اليت قدمتها، وما كانت نتائجها؟ ما هي سلطات ووظائف جلنة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الداخلية؟ 

 )٢٦-٢٣ و٣املواد (ال املساواة بني اجلنسني وجنسية األطف

مـا هي التدابري التشريعية املتوخى اختاذها لكفالة متتع املرأة متتعا كامال باحلقوق املنصوص عليها يف العهد                -٤
؟ يرجى )٣٠٦الفقرة (وعـلى قـدم املسـاواة مع الرجل، خاصة فيما يتعلق بالتصويت والترشيح لالنتخابات العامة              

 . املرأة يف اتمع، ويف قطاعات العمل، واإلدارة، والتعليم، ويف اجلامعاتتقدمي إحصاءات مفصلة بشأن مركز 

يرجى شرح األحوال الشخصية للمرأة فيما يتعلق حبقها يف املرياث، والزواج مبحض إرادا، ويف أي سن،  -٥
ري املسلمة بنفس هل تتمتع املرأة غ. وحقها يف الطالق، واحلصول على رعاية األطفال، ونقل جنسيتها إىل األطفال

احلقـوق الـيت تتمـتع ـا املـرأة املسـلمة يف هـذا الصـدد؟ يـرجى تقدمي معلومات مفصلة عن احلالة القائمة يف الدولة                           
الطـرف قانونـا وعمـال فـيما يتعـلق مبشـاكل الطـالق، وتعدد الزوجات، واجلرائم املاسة بالشرف، والزنا، واألهلية                  

 . لإلدالء بشهادة

لى اخلدمات العامة متاحة للمرأة، قانونا وعمال، على درجة متساوية مع الرجل، وهل هل سبل احلصول ع -٦
تتمتع املرأة حبق األجر املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية يف القطاعني العام واخلاص؟ يرجى تقدمي معلومات 

 . إحصائية بشأن درجة مشاركة املوظفات يف املناصب العليا
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 )٢٧ و٢٦املادتان (محاية األقليات مبدأ عدم التمييز و

هل حيظون باحلماية . يـرجى التعـليق عـلى احلالـة القانونيـة والفعـلية اخلاصـة بالعمال األجانب يف الكويت               -٧
مبوجـب قـانون العمـل؟ يـرجى التعـليق عـلى الـتقارير اليت أفادت بأن أرباب العمل ميارسون الضغط على املوظفني                  

ات سفرهم، وتقدمي املزيد من التعليقات على التقارير اليت تفيد بإساءة معاملة خدم األجانب لديهم باحتجاز جواز
كيف يتم التحقيق يف الشكاوى وما هي وسائل االنتصاف املتاحة للضحايا نظرا    . املـنازل، مبـا يف ذلك االغتصاب      

 إىل ختوفهم من اإلبعاد فيما لو قدموا شكاوى ضد أرباب عملهم؟

) املقيمون ممن ليست لديهم وثائق إقامة(قائمـة أو املـتوخى اختاذهـا لكفالـة متتع البدون     مـا هـي الـتدابري ال      -٨
جبميـع احلقـوق املنصـوص عـليها يف العهد؟ ما هي النتائج اليت أسفر عنها عمل اللجنة املركزية اليت أنشئت يف عام         

  لتسوية حالة البدون؟١٩٩٣

 من العهد، فريجى تزويد اللجنة مبعلومات عن ٢٧ص املادة مبا أن التقرير ال يتضمن أية معلومات فيما خي -٩
األقـليات اإلثـنية أو الديـنية أو الـلغوية القائمـة يف الكويـت، واإلفـادة بالكيفيـة الـيت ميكـن ا ألفراد هذه األقليات                          

 .التمتع حبقوقهم، مع غريهم من أفراد مجاعام، على حنو ما ينص عليه العهد

  متاحة لغري املسلمني، من ذكور أو إناث؟هل إمكانية التجنس -١٠

 )٧ و٦املادتان (احلق يف احلياة واحلماية من التعذيب واملعاملة املهينة 

؟ )١٠١الفقرة (مـا هـي اجلـرائم الـيت تعتـرب جـرائم إعـدام ميكـن أن تفـرض عـلى مرتكـبيها عقوبة اإلعدام                 -١١
 . عدام ونفذت بالفعليرجى إعطاء أمثلة على احلاالت اليت فرضت فيها عقوبة اإل

 شخصا، ممن ال تزال أماكن وجودهم جمهولة ٧٠يـرجى التعـليق عـلى االدعـاءات الـيت تفيد بأن أكثر من         -١٢
 .، بعد احتجازهم واامهم بالتعاون مع العراق١٩٩١يف عام "اختفوا "حىت اآلن، قد 

ة أو كـتدبري تـأدييب يف املــدارس أو   هـل ال تـزال العقوبـة الـبدنية متـارس يف الكويــت، سـواء كعقوبـة جـنائي         -١٣
 السجون؟

 ؟)٨٥ و٨٤الفقرتان (هل اإلجهاض حمظور، وهل هناك استثناءات من ذلك  -١٤
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يـرجى التعـليق عـلى االدعـاءات القائلة بإساءة معاملة وتعذيب احملتجزين من جانب أفراد الشرطة وقوات          -١٥
هـل يعاقب على التعذيب يف ظل مجيع الظروف؟     . ننياألمـن وقـت اسـتجوام، وخباصـة احملـتجزين مـن غـري املواطـ               

 . يرجى تقدمي معلومات عن اآلليات اليت يتم ا التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان هذه واحملاكمة عليها

 )١٠ و٩املادتان (حرية الفرد وسالمته الشخصية؛ معاملة السجناء 

ا شخص اعتقلته الشرطة حمتجزا يف دوائرها قبل يرجى تقدمي شرح مفصل للمدة اليت ميكن أن يبقى طيلته   -١٦
مىت حيق للشخص ). ١٦٢ و١٦١الفقرتان (احلصول على إذن بزيادة مدة االحتجاز من السلطة القضائية املختصة 

املعتقل أو احملتجز أن يقابل حماميا أو طبيبا، وأن يتصل بأفراد أسرته، ويف ظل أية ظروف حيق له ذلك؟ ما هي املدة 
 ن أن يستغرقها االحتجاز رهن احملاكمة؟ اليت ميك

 ما هي اآلليات املتاحة للسجناء لتقدمي شكاوى من املعاملة الالإنسانية وليتم التحقيق فيها؟ -١٧

 احلق يف حماكمة عادلة

يـرجى وصـف طـريقة امتثال السلطة القضائية واإلجراءات القضائية كما تطبق يف احملاكم جلميع األحكام              -١٨
 .١٤يها يف املادة املنصوص عل

 )١٨املادة (حرية الدين 

يـرجى تقـدمي معـلومات عن إمكانية اخلروج عن دين العتناق دين آخر، وتوضيح النتائج القانونية املترتبة        -١٩
 . على ذلك

 )٢٥ و٢٢ و١٩املواد (حرية التعبري وتكوين اجلمعيات 

ية اليت يتم فرضها مبوجب القانون الكوييت، مبا يرجى تقدمي معلومات عن تطبيق العقوبات اجلزائية واإلدار -٢٠
ــانون املطــبوعات والنشــر رقــم    ــرجى التعــليق أيضــا عــلى ممارســة إصــدار   . ١٩٦١ الصــادر يف عــام  ٣يف ذلــك ق ي

 .  التراخيص للصحف

 كيف ميكن ممارسة احلقوق النقابية يف الكويت؟ وهل يستبعد انضمام غري الكويتيني إىل النقابات العمالية؟ -٢١

الفقرة (كيـف ميكن ملواطين الكويت أن ينظموا أنفسهم سياسيا واحلال أن ليست هناك أحزاب سياسية؟                -٢٢
٢٦١ .( 
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 )٢املادة (نشر املعلومات املتعلقة بالعهد 

. يـرجى اإلفـادة بـاخلطوات املـتخذة لنشـر املعـلومات املتعـلقة بـتقدمي الـتقرير والـنظر فيه من جانب اللجنة              -٢٣
لـك، يـرجى تقـدمي معـلومات عمـا يـتم توفـريه ملوظفـي احلكومـة، واملعـلمني يف املـدارس، والقضاة،                   باإلضـافة إىل ذ   

 . واحملامني وأفراد الشرطة من تثقيف وتدريب خبصوص العهد

- - - - - 

 


