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لجنةمناهضةالتعذيب


المالحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث

للكويت*

 -١نظرت جلنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثالث للكويت ( )CAT/C/KWT/3يف
جلستيها  ١433و( ١435انظر  CAT/C/SR.1433و )SR.1435املعقودتني يف  25و 26متوز/
يوليه  ،20١6واعتمههدت املالحظههات ااتاميههة التاليههة يف جلسههتيها  ١45١و ،١453املعقههودتني
يف  8و 9آب/أغسطس .20١6

ألف -مقدمة
 -2تعرب اللجنهة عهت تقهديرها للتقريهر الهذي دمته الدولهة الطهره يف موعهدل وواقها ل جهرا
املبسههت لتقههدا التقههارير .وترحههب اللجنههة لهها وار مههب واههد الدولههة الطههره ،ولاملعلومههات اااصههة
لاملس ههتجدات القانوني ههة اله ه بعرا ههت يف البي هها التمهي ههدي ال ههذي أدد ل ه ر ههيس الوا ههد ،وال ههردود
الشفوية املقدمة.

باء -الجوانب اإليجابية
 -3تالح ههل اللجن ههة انض ههمار الدول ههة الط ههره اد اتفا ي ههة حق ههو ا ه ه ا
يف  22آب/أغسطس .20١3

وي ا عا ههة

 -4وترحب اللجنة لاملبادرات اله اذهذ ا الدولهة الطهره لتنقهيي تشهريعا ا يف الها ت اله
هلا صلة لا تفا ية ،مبا يف لك املبادرات التالية:
اعتمههاد القههانو ر ه  3لسههنة  ،20١2القااههت لتعههديأ لعهها أحكههار ههانو
(أ)
ا ج ه هرا ات وااا مه ههات اجلما يه ههة ر ه ه  ١7لسه ههنة  ،١960واملتعلقه ههة مله ههة أمه ههور لينهه هها ا ه ههبس
ا حتياطت ومتتب ا ا مسلويب ا رية لالضمانات القانونية ا ساسية؛
__________

*

اعتمد ا اللجنة يف دور ا الثامنة واامسني ( 25متوز/يولي  ١2 -آب/أغسطس .)20١6
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(ب)
للقوى العاملة؛

اعتمهاد القههانو ر ه  ١09لسههنة  20١3الهذي يههنل علهش انشهها اهلياهة العامههة

(ج) اعتمههاد القههانو ر ه  9١لسههنة  20١3يف ه مكااحههة ا بههار لا ه ا
و ريب املهاجريت؛
(د) اعتم ههاد الق ههانو ر ه ه  68لس ههنة  20١5يف ه ه العمال ههة املنملي ههة ال ههذي ههني
العمال املنمليني حقو عمأ واجبة النفا ؛
(ه) اعتم ه ههاد الق ه ههانو ر ه ه ه  67لس ه ههنة  20١5يف ه ه ه ديه ه هوا حق ه ههو ا نس ه هها
(املسؤسسة الوطنية قو ا نسا )؛
(و) اعتمههاد القههانو ر ه  2١لسههنة  20١5لش ه حقههو الطفههأ ،الههذي يههنل يف
مجلة أمور علش محاية الطفأ مت العنف وا سا ة وا مهال وا ستغالل.
 -5وترحههب اللجنههة أيضهها لاملبههادرات اله اذههذ ا الدولههة الطههره مههت أجههأ تعههديأ سياسهها ا
ولراجمها وتدالريها ا دارية لتفعيأ أحكار ا تفا ية ،مبا يف لك املبادرات التالية:
اص ههدار ه هرار جمل ههس ال ههوزرا ر ه ه  409يف ع ههار  20١١لش ه ه املماي هها املدني ههة
(أ)
وا جتماعية وا نسهانية املمنوحهة للبهدو يف الكويهت ،الهذيت يشهار الهيه لاسه باملقيمهني ل هورة
غري انونيةب يف تقرير الدولة الطره؛
العمأ؛

(ب)

اص ههدار الق ه هرار ال ههوزاري ر ه ه /20١ع لس ههنة  20١١ال ههذي ههرر الس ه ه رة يف

(ج) انش هها اللجن ههة الوطني ههة العلي هها ماي ههة الطف ههأ يف ع ههار  20١3مبوج ههب القه هرار
الوزاري ر  ١١6لر اسة و يأ وزارة ال حة ،لواب ا سهس وااطهت الالزمهة مايهة الطفهأ مهت
سو املعاملة وا مهال؛
(د) لنا م وى ي سعة برية يف عار  20١4يوا عامالت املنهازل اهلارلهات مهت
املست ِدمني املعتديت؛
(ه) اصههدار الق هرار الههوزاري ر ه  ١27لسههنة  20١4لنهها علههش توصههية مههت اللجنههة
الوطنية العليا لواب آلية ل لالغ عند ا تبال لوجود حا ت اعتدا علش أطفال أو امهاهل ؛
(و)
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مسائل المتابعة المعلقة منذ جولة االستعراض السابقة
 -6ت سه ههف اللجنه ههة لعه ههدر تلقه ههت املعلومه ههات ال ه ه طلبتهه هها عه ههت مسه هها أ املتالعه ههة ال ه هواردة يف
الفقرات  ١0و ١١و ١7مت مالحظا ا ااتامية السالقة ،وتتعلق تباعا مبا يلت:
(أ)

انشا آلية مستقلة لتقدا الشكاوى والتحقيق يف ادعا ات التعذيب؛

(ب) عدد الشكاوى املقدمة اد املوظفني العموميني لشه التعهذيب وسهو املعاملهة
ونتا ج ا جرا ات املت لة هبا؛
(ج)

مسا أ متعلقة لتطبيق عقولة ا عدار.

تعريف التعذيب وتجريمه
تمال اللجنة تشعر لالقلق ازا استمرار عدر اعتبار جر ة التعذيب جر هة ا مهة لهذا ا
-7
يف انو اجلما للدولة الطره علش أسها التعريهف الهوارد يف املهادة  ١مهت ا تفا يهة ،مبها يف لهك
أ ههكال التعههذيب العقليههة والنفسههية .ويسههاورها القلههق مههت أ التعههذيب ي همال يعت ه يف التش هريب
اجلما ههت االه ههت جنحه ههة أو الفه ههة أو جر ه هة اعت ههدا عاديه ههة وأ أ ه ههش عقوله ههة حاليه ههة للتعه ههذيب
تتعدى السجت مخس سنوات ولالتايل تتناسب مب خطورة هذل اجلر ة (املادتا  ١و.)4
 -8تؤكر ر ررد اللجنر ر ررة م ر ر ر جدير ر ررد توصر ر رريتها السر ر ررابقة انظر ر ررر  ،A/53/44الفقر ر ررر 230
و ،CAT/C/KWT/CO/2الفقررر  )7بررادرار جريمررة التعررذيب ،مثلمررا تع ار هررا المرراد  1م ر
االتفاقيررة ،بمررا رري نلررت جوانررب التعررذيب العقليررة والنفسررية ،رري قررانو الج ر اء الم لرري
باعتبارهرا جريمرة مسرتقلةت وتلفرت اللجنرة انتبرا الدولرة ال ررف إلرى الفقرر  11مر تعليقهرا
العرراق رقررم  )2007 2بشررت تنفيررذ الرردول ااد رراف للمرراد  ،2الترري تشرردد علررى اا ررر
الوقائي لتعريف التعذيب بتنه جريمة ي حد ناتهت
 -9ينبغرري أ تررنقا الدولررة ال رررف تش رريعاتها الودنيررة لضررما اعتبررار أ عررال التعررذيب
جررائم ري إدرار قرانو الجر اء يُعاقَرب عليهرا بعقوبرات تتخررذ ري االعتبرار دبيعتهرا الخ ررر ،
علررى ن ررو مررا تررنل عليرره الفقررر  2مر المرراد  4مر االتفاقيررة ،وو قررا لمررا وعررد برره و رردها
خررالل النظررر رري تقريررر الكويررت السررابق رري أيار مررايو  2011انظررر ،CAT/C/SR.989
الفقرتا  7و)68ت
الضمانات القانونية ااساسية
 -١0تع ههرب اللجن ههة ع ههت القل ههق م ههت أ ااتجه هميت يتمتع ههو  ،يف املمارس ههة العملي ههة ،مي ههب
الضمانات القانونية ا ساسية منذ ظة سهلبه حهريته  ،سهيما لعهد أ تلقهت الشهرطة القهبا
عليه  .ويساورها القلق أيضا ازا التقارير اله تفيهد له للمحتجهم ا هق امها يف أ يت هأ مبحهار
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أو يف أ يت ههأ ل حههد أا هراد أس هرت  ،هبمهها معهها (املههادة  .))١(2واللجنههة لقههة أيضهها مههت عههدر
وجود معلومات عت التهدالري املت هذة لضهما حظهر التعهذيب حظهرا مطلقها يف الكويهت ،يف مجيهب
أحكامههها القانونيههة وغريههها مههت أحكههار مكااحههة ا رهههاب ،مبهها يف لههك مشههروع القههانو اجلديههد
لش جرا ا رهاب ،متشيا مب الفقرتني  2و 3مت املادة  2مت ا تفا ية.
 -١١ينبغرري للدولررة ال رررف أ تتخررذ ترردابير عالررة لضررما أ تتررا لجميررا اااررخا
الم تج ي  ،ي الممارسة العملية ،جميا الضمانات القانونية ااساسية منرذ ل ظرة سرلبهم
حريتهم ،و قا للمعايير الدولية ،بما ي نلت:
إبالغهم افويا وكتابيا ،بلغة يفهمونها ،برالتهم الموجهرة إلريهم وب قروقهم،
(أ)
وتوقيعهم ورقة يؤكدو يها أنهم هموا المعلومات المقدمة إليهم؛
(ب)

تو يق احتجازهم ي سجل ور إلقاء القبض عليهم؛

(ج) إخ ار رد م ااسر أو أي ارخل خخرر مر اختيرارهم باحتجرازهم رور
إلقاء القبض عليهم ،وتمكينهم بموازا نلت م االتصال بم اق ،دو ال صرول علرى إن
م الم قق وقبل المثول أماق قاض؛
(د) الخضررو ررورا لف ررل دبرري مسررتقل ومجرراني ،أو لف ررل يجريرره دبيررب
يختارونه ويت ملو نفقته ،وإدال السل ة المختصة على استنتاجات ال بيبت
 -١2وباإلضا ة إلى نلت ،ينبغري أ توضرا الدولرة ال ررف ري أحكامهرا القانونيرة وغيرر
نلت م أحكاق مكا رة اإلرهراب أ التعرذيب م ظرور حظررا م لقرا ري جميرا الظرروف،
وال يمك التذر بتمر صادر ع موظف أعلى رتبة لتبرير ت
التعذيب وسوء المعاملة
 -١3تشههعر اللجنههة لههالقلق مههت اسههتمرار التقههارير ال ه تتحههدء عههت التعههذيب وسههو املعاملههة،
س ههيما عن ههدما تعم ههد ه هوات الش ههرطة وا م ههت اد احتج ههاز ا ه ه ا م ههددا طويل ههة يف اط ههار
الت ههدي لأنشههطة ا رهاليههة ،و ههذلك يف سههيا ا حتجاجههات السههلمية للمههدااعني عههت حقههو
ا نس هها وأاه هراد ا لي ههات .ويس ههاور اللجن ههة القل ههق ههذلك م ههت أ الس ههلطات امل ت ههة تق ههور
يف الكث ههري م ههت ا حي هها ل ههالتحقيق يف ه ههذل املمارس ههات و تعا ههب عليه هها عل ههش النح ههو الك ههايف
(املادتا  ١2و.)١6
 -١4ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
إدانررة اللجرروء إلررى التعررذيب وسرروء المعاملررة إدانررة علنيررة وإرسررال رسررالة
(أ)
واضر ر ة مر ر أعل ررى س ررل ة رري الدول ررة تفي ررد بع رردق التس رراما م ررا ه ررذ اا ع ررال وبم اس رربة
المسؤولي عنها؛
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(ب) إجراء ت قيقات ورية ون يهة وااملة و عالة ي جميا ادعاءات التعرذيب
وإساء المعاملة ،بما ي نلت االستخداق المفرط للقو  ،م قبل موظفي الشرردة واامر ،
وكفال ررة وق ررف المش ررتبه بارتك ررابهم تل ررت اا ع ررال عر ر العم ررل ررورا ديل ررة ت ررر الت قي ررق،
ومالحقتهم جنائيا إنا ُوجهت إليهم التهمة و بتت إدانتهم؛
(ج) ض ر ررما ع ر رردق قم ر ررا المظ ر رراهرات الس ر ررلمية باالس ر ررتخداق المف ر رررط وغي ر ررر
الضروري للقو أو حتى باالحتجازت
اإلبالغ ع أ عال التعذيب وحماية الشهود
 -١5تشعر اللجنة لالقلق مت استمرار ورود تقارير تفيد ل احايا أاعال التعهذيب والشههود
عليههها ي ههيفددو يف ا ل ههالغ عنههها لس ههبب اا ههوه مههت التع ههرجل للمض ههايقة وا نتقههار م ههت اجلن ههاة،
وانعدار ا ماية ،لأ والتعرجل ل لعاد ا داري يف حالة املقيمهني ا جانهب .ويسهاور اللجنهة القلهق
أيضهها مههت احجههار املههوظفني الطبيههني الههذيت يفح ههو الضههحايا عههت ههر اسههتنتاجات تشههري اد
التعهذيب يف ههادا الطبيهة خواها مهت اليفهيههب أو ا نتقهار .واللجنهة لقهة هذلك مهت أ أطبها
ادارة الطب الشرعت تالعو ل دارة العامة لأدلة اجلنا ية ااااعة لوزارة الداخلية ،وأ احوصه
الطبية سطحية و ت هرة سسهب التقهارير .وأخهريا ،يسهاور اللجنهة القلهق مهت أ الشهكاوى املتعلقهة
ل اعال التعذيب وسو املعاملة ال ترتكبها وات الشرطة وا مت تنظهر ايهها ا دارة العامهة للر الهة
والتفتهي التالعهة لهوزارة الداخليهة ،ا مهر الههذي هول دو اجهرا سهث مسهتقأ يف ههذل الشههكاوى
(املواد  2و ١4-١2و.)١6
 -١6ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
تق ررديم معلوم ررات ا رراملة إل ررى ضر ر ايا التع ررذيب وأس رررهم بش ررت الق ررواني
(أ)
المتاحة لهم لتقديم الشكاوى ،وضما حمايتهم وحماية الشهود؛
(ب) ضررما حمايررة المرروظفي الص ر يي الررذي يو قررو أ عررال التعررذيب وسرروء
المعاملة حماية كا ية م التخويف والثتر وغير نلت م أاكال االنتقاق ،باجراءات تشمل
ال ر على أال يكونوا تابعي لرئيس مر ق االحتجاز أو اي أجه أمنية أخرى؛
م

(ج) ضما تمكي موظفي ص يي مسرتقلي مر خرارر إدار ال رب الشررعي
ل الض ايا على وجه السرعة ،وال فاظ على سرية السجالت ال بية؛

(د) ض ررما اس ررتقالل اإلدار العام ررة لةدل ررة الجنائي ررة وإدار ال ررب الش رررعي
بانهاء إاراف وزار الداخلية على هاتي المؤسستي ؛
(ه) ض ررما تق ررديم الش رركاوى المتعلق ررة بالتع ررذيب إل ررى هي ررة مس ررتقلة ال إل ررى
أاررخا يعملررو رري نفررس المؤسسررة الترري يعمررل يهررا اااررخا الررذي يُرردعى ارتكررابهم
لتلت اا عالت
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التوقيف واالحتجاز السابق للم اكمة
 -١7تشعر اللجنة لالقلق ازا معلومات تتحدء عت تعديأ بدر اد جملس ا مة يف  3متوز/
يولي  ،20١6لنا علش طلب وزير الداخلية ،يهده اد الرجوع عت التعهديأ الهذي أبدخهأ علهش
املادة  60مت انو ا جرا ات وااا مات اجلما ية مبوجب القانو ر ه  3لسهنة  ،20١2الهذي
خفا املدة ا ولية بس ا ا املو واني لدى الشرطة مت أرلعة أيار بأ املثول أمهار هاجل
اد  48ساعة .واللجنة لقة مت امكانيهة القها ا ه ا املو هواني يتجهميت لهدى الشهرطة مهدة
ت أ اد  ١0أيار لنا علش أمر تايب مت ااقق بأ عراه علش اجل.
 -١8ويساور اللجنة القلق أيضا مت استمرار التقارير ال تفيد ل لعا ا ه ا مها زالهوا
رهت ا حتجاز السالق للمحا مة ومل ثلوا أمار اجل منذ أ ثر مت ستة أ هر (املادة .)2
 -١9ينبغي أ تضم الدولة ال رف مثول اااخا الموقو ي بتهم جنائية أمراق قراض
رري غضررو  48سرراعة ،علررى الن ررو المنصررو عليرره رري القررانو رقررم  3لسررنة 2012
المعرردل للمرراد  60مر قررانو اإلجرراءات والم اكمررات الج ائيررةت وينبغرري للدولررة ال رررف
ضرال عر نلرت أ تنظرر ري بردائل ال ربس ،تمشريا مرا قواعرد اامرم المت رد النمونجيررة
الردنيا للتردابير غيرر االحتجازيرة قواعرد دوكيرو)ت وأخيررا ،ينبغري أ تضرم الدولرة ال رررف،
ر رري الممارسر ررة العملير ررة ،مثر ررول جمير ررا ااار ررخا الموجر ررودي ره ر ر االحتجر رراز السر ررابق
للم اكمة أماق قاض ي غضو تر زمنية معقولةت
االعترا ات المنت عة باإلكرا
 -20تشعر اللجنة لالقلق ازا استمرار ورود تقارير عهت انتشهار رارسهة اهباش الشهرطة نتهماع
ا عيفااههات ههت التعههذيب البههدي والنفسههت ،اضههال عههت سههو املعاملههة يف مرا ههم الشههرطة ومرا ههم
التحقيق ،مبها يف لهك ا دارة العامهة للتحقيقهات اجلنا يهة ،وادارة انفها هوانني امل هدرات ،وجههاز
أمت الدولة ،يف انتهاك للمادة  ١59مهت هانو اجلهما  .وتشهعر اللجنهة لهالقلق هذلك ااها
بلت ا عيفااات املنتمعة لا رال حه لعهد أ أ هدت الفحهو الطبيهة وجهود عالمهات تعهذيب
و ااا راضت طلبات الضحايا املمعومني اجرا احو طبية مستقلة (املادة .)١5
 -2١ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
اتخان تدابير ورية و عالة لضما عدق قبول االعترا ات المنت عة باإلكرا
(أ)
ي أي إجراءات ،إال إنا احتُج بها ضد اخل متهم بالتعذيب؛

(ب) إعاد النظر ي حاالت اإلدانة المستند قط إلى االعترا ات ،ا كثيرا
م ر هررذ ال رراالت قررد يكررو مسررتندا إلررى إ ررادات انتُ عررت ع ر دريررق التعررذيب أو سرروء
المعاملررة ،وحسررب االقتضرراء ،إجرراء ت قيقررات سرريعة ون يهررة واتخرران الترردابير التص ر ي ية
المناسبة؛
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(ج) ضما إجراء م اكمة جديد وعادلة لةاخا الذي أُدينوا علرى أسرا
اعترا ات منت عة باإلكرا نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة ،ومن هم تعويضا كا يا؛
(د) ض ررما حص ررول م رروظفي إنف رران الق ررانو والم قق رري والقض ررا والم رردعي
العررامي والم ررامي واادبرراء وأي مرروظفي خخ رري يعملررو مررا الم تج ر ي علررى الترردريب
علرى كيفيرة الكشرف عر ال راالت التري تُنتر يهرا االعترا رات بالتعرذيب ،وعلرى الت قيرق
يهرا و قررا لردليل التقصرري والتو يرق الفعررالي بشرت التعررذيب وغيرر مر ضرروب المعاملررة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بروتوكول اس نبول)؛
(ه) ض ررما تق ررديم الم رروظفي ال ررذي ينت ع ررو تل ررت االعترا ررات ،بمر ر رريهم
اااخا المسؤولو  ،بموجب مبدأ مسؤولية القيراد  ،إلرى العدالرة ومالحقرتهم ومعراقبتهم
و قا لذلت؛
(و) ت ويد اللجنة بمعلومات ع نتائج االسرتعراض المرذكور ت رت البنرد ب)
أعال وما إنا كا أي م المسؤولي قد حوكم وعوقب على انت ا مثل تلت االعترا اتت
ظروف االحتجاز
 -22تشعر اللجنة لهالقلق مهت اسهتمرار التقهارير اله تفيهد له لعها أمها ت سهلب ا ريهة ،مبها
يف لههك مهها يسههمش مبر ههم بطلحههةب ل لعههاد وجممههب السههجت املر ههمي لههالقرب مههت مدينههة الكويههت،
تعههاي مههت ظههروه ماديههة سههياة مثههأ عههدر فايههة املرااههق ال ههحية والرعايههة الطبيههة ،ونقههل التهويههة
واو النهار ،وعدر امكانية رارسة الريااة ،وتداعت اهليا أ ا ساسية وِدمها ،وا تظاظ لعا
مرااههق ا حتجههاز .ويسههاور اللجنههة القلههق أيضهها ازا التقههارير اله تفيههد له ا حههداء يبف ههلو
حرسا هورا يف ههذل املرا هم هد يتولهو حراسهة ااتجهمات لعهد
عت الكبار يف مرا م الشرطة ول َ
ت ههو يفهت .ويس ههاور اللجن ههة القل ههق أيض هها ازا ا حك ههار ال ه هواردة يف امل ههادة  48م ههت ههانو تنظ ههي
السجو ال تنل علش أن يسمي للمحكور علي لا عدار لا ختالش لاملسجونني اآلخريت،
مههت ه لههك أ يههسؤدي اد رارسههات زنههازيت العههمل ،مبهها يف لههك ا ههبس ا نفهرادي ،وهههت
رارسات تشكأ انتها ا حكار ا تفا ية (املواد  2و ١١و.)١6
 -23ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
اتخرران ترردابير عاجلررة لت سرري الظررروف الماديررة رري جميررا أمرراك سررلب
(أ)
ال ريررة ،والتقليررل م ر االكتظرراظ بغيررة كفالررة االمتثررال الترراق للمعررايير الدوليررة المكرسررة رري
قواعد اامم المت د النمونجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد نيلسو مانديال)؛
(ب) ضما عدق احتجاز ااحردا مرا البرالغي ري مراكر الشرردة ،وال رر
حارسات قط ي جميا
على أ تتولى حراسةَ النساء والفتيات الالئي يلقى عليه القبض
ٌ
أماك االحتجاز ،بما ي نلت مراك الشردة؛
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(ج) التتكررد م ر أ الم تج ر ي الررذي يواجهررو عقوبررة اإلعررداق ال يتعرضررو
لل رربس االنف ررادي والع ر ل وإبررالغ اللجنررة بشررت ظررروف االحتجرراز الم رردد الترري تُفرررض
على هؤالء السجناء ،وضما اتساقها ما قواعد نيلسو مانديال؛
(د) ضر ررما السر ررما للم تج ر ر ي باالار ررتكاء م ر ر ظر ررروف احتجر ررازهم لير ررة
مستقلة لتقديم الشكاوى؛
(ه) تمك رري الهي ررات الدولي ررة والم لي ررة المس ررتقلة ،بم ررا يه ررا دي رروا حق ررو
اإلنسا المؤسسة الودنية ل قو اإلنسا ) ،م إجرراء زيرارات مفاج رة إلرى جميرا أمراك
وجرود مسرلوبي ال ريرة ،وال ررر علرى أ تترابا السرل ات المختصررة تقرارير تلرت الهي ررات
وتوصياتها متابعة وا ية؛
(و)

وضا نظاق السجو ت ت سل ة وزار العدل بدال م وزار الداخليةت

العقوبات ي أماك االحتجاز
 -24يت اللجنة علما مبالحظات واد الدولة الطره ،لكنها تشعر لهالقلق ازا التقهارير اله
تفيد ل انو تنظي السجو ينل علش اهرجل تهدالري ت ديبيهة علهش سهو سهلوك السهجنا  ،مثهأ
اسههت دار ضههبا حديديههة لتكبيههأ ا يههدي أو تقييههد ا رجههأ بملههدة تميههد علههش هههرب ،وهههو مهها
يشههكأ انتها هها لالتفا يههة .ويسههاور اللجنههة القلههق أيضهها ازا روايههات تتحههدء عههت وجههود زنمانههات
ت ديبية صغرية للغاية ،ا لعضها يبست در مراحيا يف السالق (املادتا  2و.)١6
 -25ينبغي أ تعدل الدولة ال رف الماد  58م قرانو تنظريم السرجو لعراق 1962
م أجل الوقف الفوري لجميا التدابير التتديبية التي قد يصرل يهرا تقييرد ال ركرة إلرى حرد
تعذيب السجناء أو إساء معاملتهمت
رض عقوبة اإلعداق
 -26تشهعر اللجنههة لهالقلق ازا تعطيههأ الو ههف ا ختيهاري سكه الوا ههب لتطبيهق عقولههة ا عههدار
الذي ا ساريا منذ عار  ،2007وازا اعدار تسعة أ ا منهذ عهار  .20١١و تهمال لقهة
ازا العدد الكبري للغاية مت اجلرا ال يبعا هب عليهها لا عهدار ،مثهأ تلهك املتعلقهة لشههادة الهمور
أو با رغار علش هادة المورب واجلرا املت لة لامل درات ،ال تر ش اد درجة أخطهر اجلهرا
(املادتا  2و.)١6
 -27ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
إعرراد العمررل ،علررى سرربيل االسررتعجال ،بررالوقف االختيرراري ب كررم الواقررا
(أ)
لت بيق عقوبة اإلعداق؛

8

GE.16-15365

CAT/C/KWT/CO/3

(ب) اتبررا االتجررا الرردولي ال ررالي والنظررر رري تنقرريا تش رريعاتها بهرردف إلغرراء
عقوبة اإلعداق وتخفيف أحكاق اإلعداق إلى أحكاق بالسج ت وتكرر اللجنة توصيتها انظرر
 ،CAT/C/KWT/CO/2الفقر  )17بت تنظر الدولرة ال ررف ري التصرديق علرى البروتوكرول
االختياري الثاني المل ق بالعهد الدولي الخا بال قو المدنية والسياسية ،الهادف إلرى
إلغاء عقوبة اإلعداقت
العنف المن لي والجنساني
 -28تشههعر اللجنههة لههالقلق مههت أ العنههف املنههميل ،مبهها يف لههك العنههف اجلنسههت وا غت ههاب
الموجههت ،يشههكأ جر ههة ا مههة ل هذا ا يف ههانو اجل هما  .ويسههاورها القلههق أيضهها مههت أ تقههارير
عديدة ومسهتمرة تتحهدء عهت حها ت عنهف اهد املهرأة ،ومهب لهك يهمال عهدد ا ها ت املبله
عنه هها اد الس ههلطات امل ت ههة مت ههدنيا ج ههدا .م هها يس ههاور اللجن ههة القل ههق ازا الظ ههروه امل فف ههة
وأحكار اسقاش التهمة املن و عليها يف املادة  ١53مت هانو اجلهما لشه مها يسهمش جهرا
بالشههرهب ال ه يرتكبههها الههموج عمههدا اههد الموجههة ال ه ارتكبههت اعههأ المنهها وتوسههيب نطهها هههذل
الظههروه لتشههمأ ههورا آخ هريت مههت أسههر ا ،يف حههني أ هههذل الظههروه امل ففههة متههني للنسهها
(املواد  2و ١4-١2و.)١6
 -29إ اللجنة:
تك رررر توص رريتها انظ ررر  ،CAT/C/KWT/CO/2الفق ررر  23أ)) ب ررت تسر ر
(أ)
الدولة ال رف ،على سربيل االسرتعجال ،تشرريعات مر أجرل منرا ومكا رة وتجرريم العنرف
المن لرري والجنس رراني ،بمررا رري نل ررت العنررف الجنس رري واالغتصرراب ال وج رري ،وإدرار ه ررذ
الج ررائم كجر ررائم قائم ررة ب ررد ناته ررا رري قررانو الجر ر اء ،و رررض العقوبررات المناس رربة عل ررى
مرتكبيها؛
(ب) تشرجا الدولررة ال رررف علررى إنشرراء خليرة عالررة ومسررتقلة لتقررديم الشرركاوى
يلجت إليها ض ايا العنف المن لي؛
(ج) ت رردعو الدول ررة ال رررف إل ررى أ تكف ررل تس ررجيل جمي ررا ادع رراءات العن ررف
المن لي ،بما ي نلت العنف الجنسي واالغتصاب ال وجري ،لردى الشرردة ،والت قيرق يهرا
بسرعة ون اهة و عالية وعلى ن و اامل ،وم اكمة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
(د) ترردعو الدولررة ال رررف إلررى المبررادر دو م يررد م ر اإلب رراء إلررى إب ررال أو
إلغاء ااحكاق التخفيفية أو أحكاق إسقاط التهمة الوارد ي قانو الج اء بشت مرا يسرمى
جرائم "الشرف" واتخران التردابير الفوريرة الالزمرة لوضرا حرد لن رالت مر العقراب علرى مرا
يسمى جرائم "الشرف"؛
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(ه) تكرررر توصرريتها السررابقة المرجررا نفسرره ،الفقررر  23ب)) وت ررث الدولررة
وتقدق إلى اللجنة
ال رف على أ تجري ب و ا وتجما بيانات بشت ن ا العنف المن لي،
َ
بيانات إحصائية ع الشكاوى والمالحقات القضائية وااحكاق الصادر ؛
(و) تكرر توصيتها السابقة المرجرا نفسره ،الفقرر  23ر)) برت ترنظم الدولرة
ال رف حمالت توعيرة واسرعة بشرت ال اجرة إلرى منرا العنرف المن لري والجنسراني والقضراء
عليه ،تشمل أسربابه وأبعراد وتردابير رصرد ومنعره ،ونلرت لفائرد المسرؤولي  ،مثرل القضرا
والموظفي القضائيي وموظفي إنفران القرانو وااخصرائيي االجتمراعيي  ،ممر لهرم اتصرال
مباار بالض ايا ،ولفائد السكا عامة؛
(ز) ت ر رردعو الدول ر ررة ال ر رررف إل ر ررى أ تكف ر ررل تمت ر ررا ضر ر ر ايا العن ر ررف المن ل ر رري
والجنسرراني بال مايررة واسررتفادتهم م ر الخرردمات ال بيررة والقانونيررة ،بمررا رري نلررت اإلرارراد
النفسرري واالجتمرراعي ،ومر جبررر الضرررر ،بمررا رري نلررت إعرراد التتهيررل ،وكررذلت مر مراكر
والممولررة بالق رردر الكررا ي ،وم ر خررط مس رراعد هرراتفي مجرراني دائررم تمول رره
اإليررواء ا منررة
ل
ال كومةت
العمال ااجانب
 -30ههيت اللجنههة علمهها لاعتم ههاد القههانو ر ه  68لس ههنة  20١5يف ه العمالههة املنملي ههة،
ومبالحقة لة مت ا ا وادانته يف هذا ال دد ،لكنها تشعر لالقلق ازا ما يلت:
التق ههارير اله ه تق ههول ا العدي ههد م ههت العم ههال ا جان ههب املنح ههدريت م ههت لل ههدا
(أ)
تلفة ،سيما خادمات املنازل ،الذيت يعملو واقها لنظهار الكفالهة وا حكهار القانونيهة املنظمهة
لعمله  ،يتعراو للتعذيب وسهو املعاملهة وأ هكال أخهرى مهت التعسهف علهش يهد مسهت دميه ،
مبهها يشههمأ طههول سههاعات العمههأ دو راحههة وا رمهها مههت الغههذا والتهديههد وا عتههدا البههدي أو
اجلنست وتقييهد ا ر هة ،مثهأ ا جهم وااطهف يف مكها العمهأ ،وم هادرة جهوازات السهفر وغريهها
مت الوثا ق الش ية ،وعدر داب ا جور ،ا مر الذي د ي أ اد حد الس رة ويشب الر ؛
(ب) الظههروه الالانسههانية املمعومههة اله يعيشههها حهوايل  4 000عامههأ مههت مجهوريههة
وريهها الشههعبية الد قراطيههة ،يبههمع أس ه أرسههلوا للس ه رة يف مشههاريب البنهها يف الدولههة الطههره ،ا
لو ا علش  ١0يف املا ة أو  20يف املا ة مت
يعملو ما لني  ١4و ١6ساعة يف اليور ،و
مرتبا  ،ويعانو مت سو أحواهل ال حية لسبب عدر ح وهل علش تغذية ااية؛
(ج) ع ههدر وج ههود آلي ههات تت ههيي للعم ههال ا جان ههب ،س ههيما م ههت ي ههتكل العرلي ههة
منه  ،ا لالغ عت حا ت ا يذا ؛
ل ههة ح هها ت مالحق ههة املس ههت ِدمني املعت ههديت وع ههدر ت ههواري س ههبأ جه ه الض ههرر
(د)
والتعويا للعمال الذيت قه ا ى (املادة .)١6
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 -3١ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
السعي ال ثيث لت بيق وإنفران قرانو العمالرة المن ليرة رقرم  68عر دريرق
(أ)
االض ال بعمليات تفتيش العمل واإلبالغ ع حراالت إسراء المعاملرة مر جانرب أربراب
العمل ،واإلسرا ي تقديم المسؤولي ع هذ ال االت إلى العدالة إنا كانرت الرتهم تبررر
نلت؛
(ب) المبررادر بص ررفة عاجل ررة إل ررى إص ررال نظ رراق الكفال ررة لض ررما ع رردق تع رررض
العمال ااجانب ،وبخاصة عامالت المنازل ،ااكال اإليذاء التي تمثل انتهاكا لالتفاقية؛
(ج) تررو ير ال مايررة القانونيررة للعمررال ااجانررب ،بم ر رريهم خادمررات المنررازل،
م االستغالل وسوء المعاملة واإليذاء؛
(د) ضررما وصررول العمررال ااجانررب ،وبخاصررة خادمررات المنررازل ،إلررى خررط
مساعد هاتفي باللغة التي يفهمونهرا واسرتفادتهم مر المرتوى ضرال عر إمكانيرة االسرتعانة
بالقضرراء ،بمررا رري نلررت تقررديم ارركاوى ضررد م ر يررؤنيهم ،وتمكيررنهم م ر الوصررول إلررى
العدالة؛
(ه) جبررر ضرررر ضر ايا اإليررذاء ،بمررا يشررمل تررو ير المسرراعد القانونيررة وال بيررة
والنفسية لهم ،ضال ع إعاد التتهيل والتعويض المالي؛
(و) تقديم معلومات م د ة بشت العمال ااجانب ،بما ي نلرت جنسرياتهم،
ومررا إنا كانررت قررد أجريررت عمليررات تفترريش منتظمررة لظررروف عملهررم ومررا إنا كانررت ظررروف
عملهم إنسانيةت وباإلضا ة إلرى نلرت ،موا را اللجنرة بمعلومرات عر عمرال جمهوريرة كوريرا
الشررعبية الديمقراديررة والظررروف الترري يعملررو يه را ،ومررا إنا كررانوا يتلقررو الغررذاء الكررا ي
والرعاية الص ية وكامل مرتباتهمت
االتجار بالبشر
 -32ترحه ههب اللجنه ههة لاعتمه ههاد القه ههانو ر ه ه  9١لسه ههنة  20١3يف ه ه مكااحه ههة ا به ههار
لا ا و ريب املهاجريت ،والقرار  ١454ال ادر عت جملس الوزرا الذي ينل علش واهب
اسيفاتيجية وطنية ملكااحة ا بهار لا ه ا  ،ولكنهها لقهة مهت أ الدولهة الطهره تهمال بلهة
لالب ههار لالبش ههر غه هراجل السه ه رة وا س ههتغالل اجلنس ههت .ويس ههاورها القل ههق أيض هها م ههت ل ههة ع ههدد
ا حكار ال تعا ب مرتكيب أاعال ا بار لالبشر (املواد  2و ١0و ١4-١2و.)١6
 -33ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
السررعي ال ثيررث لتنفيررذ التش رريعات الدوليررة والم ليررة لمكا ررة االتجررار
(أ)
بالبشررر ،برراجراءات تشررمل تخصرريل اامرروال الكا يررة ووضررا اسررتراتيجية ودنيررة لمكا ررة
االتجار بالبشر؛
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(ب) اتخرران ترردابير عالررة لمنررا االتجررار بالبشررر والقضرراء عليرره ،ب ررر تشررمل
تنظرريم حمررالت وقائيررة ودنيررة تتنرراول ال بيعررة اإلجراميررة لتلررت اا عررال ،وتقررديم الترردريب
المتخصررل للمرروظفي العمرروميي بشررت ت ديررد هويررة الضر ايا والت قيررق ومالحقررة الجنررا
ومعاقبتهم؛
(ج) إجراء ت قيق وري و عرال ون يره ري جررائم االتجرار بالبشرر والممارسرات
نات الصلة؛ ومقاضا الجنا ومعاقبتهم و قا لخ ور الجريمة؛
(د) زياد حماية ضر ايا االتجرار وجبرر ضرررهم ،بمرا ري نلرت تقرديم المعونرة
القانونيرة وال بيرة والنفسررية وإعراد التتهيررل ،وكرذلت تررو ير المرتوى المالئررم والمسراعد رري
إبالغ الشردة ب االت االتجار ،باجراءات تشمل وضا خط هاتفي مجاني للض ايا يعمرل
على مدار الساعة؛
(ه) تع ي التعاو الدولي يما يتعلق بمنا االتجار والمعاقبة عليه؛ ومنا عود
اااخا المتجر بهم إلى بلدانهم ااصلية عندما توجد أسباب موضوعية تردعو لالعتقراد
بتنهم معرضو لخ ر التعذيب؛
(و) موا ا اللجنة ببيانات ااملة مصنّفة بشرت عردد الت قيقرات والمالحقرات
وااحكرراق الصررادر رري حررق مرتكبرري ج ررائم االتجررار بالبشررر ،وبشررت تمكرري الضر ايا م ر
إيجاد سبل عالة لجبر الضررت وسيكو م المفيرد جردا ارر ااحكراق الصرادر ري هرذا
الصدد ومبرراتهات
عدق اإلعاد القسرية
 -34ههيت اللجنههة علمهها ل ه ا عههادة القس هرية يظههورة مبوجههب املههادة  46مههت دسههتور الدولههة
الطههره ،لكنههها تشههعر لههالقلق ازا عههدر وجههود هوانني وطنيههة ول هوا ي اداريههة تههنظ واههب ملتمسههت
اللجو والالجاني ،ا مر الهذي كهت أ يهسؤدي اد سهث سهطحت و ت هر لطلبهات ا مايهة واد
تنفي ههذ تعس ههفت ظ ههر ع ههدر ا ع ههادة القس هرية .ويس ههاورها القل ههق ازا احتج ههاز أ ه ا ينتظ ههرو
ا عادة اد الوطت أو اعادة التوطني ويفتقهرو اد ت هريي ا امهة سهاري املفعهول وازا عهدر وجهود
معلومات عما ا ا انت اطر التعذيب يف البلهدا اله سهيعاد ا ه ا اليهها بدرسهت مبها ايه
الكفاية .وتشعر اللجنة لقلق ديد ازا رارسة ا لعاد ا داري لأ ا ا ا ا تضهت امل هلحة
العامة لك أو ا ا ا هناك ما يهدد النظار العار ،وهت رارسة تبنفَّذ دو ا راه ضا ت هت
سلطة وزارة الداخلية ،و كت الطعت ايها أو استانااها (املواد  2و 3و ١١و.)١6
 -35ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
ضررما عرردق درررد أو إعرراد أو تسررليم أي اررخل إلررى بلررد توجررد أسررباب
(أ)
موضوعية لالعتقاد بتنه سيكو يه عرضة للتعذيب؛
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(ب) وضا إدار قانوني ومؤسسي ينظم اللجوء و قرا للمعرايير الدوليرة مر أجرل
ضما االمتثال لمبدأ عدق اإلعاد القسرية ودراسة كل حالة على حد ؛
(ج) ال رر بوجرره خررا علررى أال يشررمل اإلبعرراد اإلداري المقيمرري ااجانررب
الذي يشتكو م تعرضهم للتعذيب ي بلدهم ااصليت
حالة البدو
 -36ترحههب اللجنههة لق هرار جملههس الههوزرا لش ه املمايهها املدنيههة وا جتماعيههة وا نسههانية املتاحههة
للب ههدو يف الكوي ههت ،و ههيت علم هها لق هرار جمل ههس ا م ههة م ههني اجلنس ههية الكويتي ههة اد  4 000م ههت
أولاك ا ا سنويا ،ولكنها تمال لقة ازا حالة ما يقهأ عهت  ١00 000مهت البهدو
الههذيت يشههار الههيه لاسه باملقيمههني ل ههورة غههري انونيههةب يف الدولههة الطههره و ظههو لهها عيفاه
مت التمييم وسو املعاملة (املادتا 2
القانوي ،وتفيد التقارير ل س يمالو عراة لضروب
و.)١6
 -37تكررر اللجنرة توصرريتها انظرر  ،CAT/C/KWT/CO/2الفقرر  )26بررت تسر الدولررة
ال رررف تش رريعات م رردد ل مايررة البرردو ت وينبغرري أ تعتمررد الترردابير القانونيررة المالئمررة
لضرما حرق كرل دفرل ري الجنسرية وتيسرير تسرجيل البردو وتمكيرنهم مر ال صرول علررى
حقوقهم ااساسية دو تميي  ،بما ي نلت الوصول إلى العدالة والخدمات االجتماعيةت
استقالل السل ة القضائية
 -38لينمهها تالحههل اللجنههة أ اسههتقالل القضهها مكفههول يف املههادة  ١63مههت الدسههتور ،ا سهها
تشههعر لههالقلق القضههاة يعيههنه جملههس القضهها ا علههش ،الههذي تعينه السههلطة التنفيذيههة .وتشههعر
اللجنههة لههالقلق أيضهها ازا مسه لة اسههتقالل القضههاة ا جانههب لسههبب انعههدار ا مههت الههوظيفت،
استعرااههات التعيينههات القضهها ية تف ههأ لينههها ا هيفات ههرية و س ه يعملههو لعقههود ههرية املههدة
(املادة .)2
 -39ينبغري أ تتخررذ الدولررة ال ررف ترردابير تضررم اسرتقاللية القضررا واكتفرراءهم الررذاتي
ون ر اهتهم بصررور كاملررة رري أداء وظررائفهم وإعرراد النظررر رري نظرراق تعيرري القضررا وترررقيتهم
وعر لهم ،بمررا يتمااررى مررا المعررايير الدوليررة نات الصررلة ،بمررا رري نلررت المبرراد ااساسررية
الخاصة باستقالل السل ة القضائيةت كما ينبغي أ تكفل اام الوظيفي للقضا ااجانبت
المؤسسة الودنية ل قو اإلنسا
 -40ترحب اللجنهة لاعتمهاد القهانو ر ه  67املتعلهق ل نشها مسؤسسهة وطنيهة قهو ا نسها
(ديهوا حقههو ا نسهها ) يف متوز/يوليه  ،20١5لكنههها تشههعر لههالقلق ازا التقههارير اله تفيههد له
الديوا ليس مستقال متاما ،ن مت املفيفجل أ يكو ت ا راه جملس الوزرا (املادة .)2
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 -4١تجدد اللجنة تتكيد توصيتها انظر  ،CAT/C/KWT/CO/2الفقر  )27بت تضم
الدول ررة ال رررف اس ررتقاللية المؤسس ررة الودني ررة ل ق ررو اإلنس ررا دي رروا حق ررو اإلنس ررا )
بمررا يتوا ررق تمامررا مررا المبرراد المتعلقررة بمرك ر المؤسسررات الودنيررة لتع ي ر وحمايررة حقررو
اإلنسا مباد باريس)ت وينبغي أ تم اك ديوا حقو اإلنسا م القياق برصرد وتفتريش
ع ررالي لجمي ررا أم رراك االحتج رراز عر ر دري ررق زي ررارات منتظم ررة ومفاج ررة ،وينبغ رري أ تنش ررر
التقارير التي تتضم نتائج هذ العملياتت
التدريب
 -42ه ههيت اللجنه ههة علمه هها لالته ههدريب اله ههذي يه ههوار مله ههوظفت انفه هها القه ههانو  ،ومه ههوظفت ا مه ههت
والسجو  ،اضال عت حلقات العمأ ال تنظمها ادارة الطب الشرعت ،لكنهها تشهعر لهالقلق ازا
عدر تواري تدريب اه ويدد لش أحكار ا تفا ية وا ظهر املطلهق للتعهذيب .ويسهاورها القلهق
أيضا املهنيني الطبيني يتلقو التدريب الكايف علش لروتو ول اسطنبول (املادة .)١0
 -43ينبغي أ تقوق الدولة ال رف بما يلي:
ال ر على أ تغ ي البرامج التدريبيرة والتثقيفيرة لمروظفي إنفران القرانو
(أ)
واام والسجو أحكاق االتفاقية وال ظر الم لق للتعذيب ،ضرال عر التقنيرات المهنيرة،
بما ي نلت ضرور احتراق مبدأي الضرور والتناسب أ ناء تدخالت الشردة واام ؛
(ب)
االتفاقية؛

ال ر علرى أ يكرو القضرا والموظفرو القضرائيو علرى علرم بتحكراق

(ج) ضررما أ يصرربا بروتوكررول اس ر نبول ج ر ءا أساسرريا م ر الترردريب لجميررا
المهنيي ال بيي وغيرهم م الموظفي العموميي المعنيي باحتجراز أو سرج ااارخا ،
ضال ع اا راد المشاركي ي الت قيق ي حاالت التعذيب وتو يقها؛
(د) وض ررا وتنفي ررذ منهجي ررات م رردد لتقي رريم عالي ررة وأ ررر الت رردريب والبر ررامج
التثقيفية المقدمة إلى موظفي إنفان القرانو وغيررهم مر المروظفي العمروميي بشرت أحكراق
االتفاقية الخاصة بخفض عدد حاالت التعذيبت
الجبر ،بما ي نلت التعويض وإعاد التتهيل
 -44تالحل اللجنة أ النظار القانوي يتيي لكأ ل ،مبوجب انو ا جهرا ات اجلنا يهة
(القههانو ر ه  ،)١960/١7ارصههة التمهها اجل ه عههت ا اهرار النامجههة عههت اجلر ههة ع ه ااهها ،
لكن ها تمال تشعر لالقلق ازا استمرار عدر وجود لرنهامج يهدد عمهال حهق اهحايا التعهذيب
وس ههو املعامل ههة يف ج ه وتع ههويا مناس ههبني .ويس ههاورها القل ههق أيض هها حال ههة واح ههدة اق ههت م ههت
التعويا املعنوي واملايل ب رت خهالل الفهيفة يهد ا سهتعراجل ،ولعهدر وجهود معلومهات عهت لهرامج
التعويا اجلارية (املادة .)١4
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 -45تجدد اللجنة تتكيد توصيتها انظرر  ،CAT/C/KWT/CO/2الفقرر  )21برت يتمترا
ض ايا التعذيب وسوء المعاملة ب ق نا ذ ي الجبر ،بما ي نلرت حصرولهم علرى تعرويض
منصف وكاف وإعاد تتهيلهمت وينبغي أ تقدق الدولرة ال ررف معلومرات عر عردد دلبرات
تردابير الجبرر والتعرويض ،وعردد ال لبرات التري وا قرت عليهرا الم راكم ،ضرال عر المبررال
التي حكمت الم اكم بد عها ي كرل قضريةت وباإلضرا ة إلرى نلرت ،ينبغري أ تقردق الدولرة
ال رررف معلومررات ع ر أيررة ب ررامج لجبررر الضرررر ،بمررا رري نلررت معالجررة الصرردمات النفسررية
وغيرها م أاكال إعاد التتهيل المقدمة إلى ض ايا التعذيب وسوء المعاملة خالل الفتر
قيد االستعراضت
إجراءات المتابعة
 -46ت لررب اللجنررة إلررى الدولررة ال رررف أ تقرردق ،ب لررول  12خب أغسر س ،2017
معلومررات ع ر متابعررة توصرريات اللجنررة بشررت إصرردار أعلررى سررل ة رري الدولررة لبيررا ترردي
يرره اسررتخداق التعررذيب وسرروء المعاملررة ،وظررروف االحتجرراز ،والتعجيررل رري إعرراد الوقررف
االختي ر رراري ب ك ر ررم الواق ر ررا لت بي ر ررق عقوب ر ررة اإلع ر ررداق ،ووض ر ررا العم ر ررال ااجان ر ررب انظ ر ررر
الفقرات  13أ) و 22و 26أ) و)30ت و ي هذا السيا  ،تدعو اللجنة الدولة ال رف إلى
إعالمه ررا بخ ه ررا لتنفي ررذ بع ررض أو جمي ررا التوص رريات المتبقي ررة وال رروارد رري المالحظ ررات
الختامية خالل الفتر المشمولة بالتقرير المقبلت
مسائل أخرى
 -47توصرري اللجنررة الدولررة ال رررف بررت تنظررر رري سر ب ت فظهررا علررى المرراد  20مر
االتفاقية على ن و ما توخا و ردها أ نراء النظرر ري تقريرهرا السرابق ،ري أيار مرايو 2011
انظر  ،CAT/C/SR.989الفقرتا  7و)68ت
 -48تجدد اللجنرة تتكيرد توصريتها انظرر  ،CAT/C/KWT/CO/2الفقرر  )31برت تنظرر
الدولة ال رف ي إصدار اإلعالني الواردي ي المادتي  21و 22م االتفاقيةت
 -49تجدد اللجنرة تتكيرد توصريتها انظرر  ،CAT/C/KWT/CO/2الفقرر  )29برت تنظرر
الدولة ال رف ي التصديق على البروتوكول االختياري لالتفاقيةت
 -50تدعو اللجنة الدولة ال رف إلى النظر ي التصديق على معاهدات اامم المت رد
ااساسررية ل قررو اإلنسررا الترري لررم تصرربا در ررا يهررا بعررد ،وهرري االتفاقيررة الدوليررة ل مايررة
حقو جميا العمال المهاجري وأ راد أسرهم ،واالتفاقية الدولية ل ماية جميا اااخا
م االختفاء القسري ،والبروتوكوال االختياريا المل قا بالعهد الدولي الخا بال قو
المدني ررة والسياس ررية ،والبروتوك ررول االختي رراري المل ررق بالعه ررد ال رردولي الخ ررا ب ررال قو
االقتصررادية واالجتماعيررة والثقا يررة ،والبروتوكررول االختيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررا
أاكال التميي ضد المرأ  ،والبروتوكول االختياري التفاقية حقو اااخا نوي اإلعاقةت
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 -5١وترردعو اللجنررة الدولررة ال رررف إلررى التصررديق علررى نظرراق رومررا ااساسرري للم كمررة
الجنائية الدولية ،واالتفاقية الخاصة بوضا الالج ي وبروتوكولها ،واالتفاقية المتعلقة بوضرا
اااخا عديمي الجنسية ،واالتفاقية المتعلقة بخفض حاالت انعداق الجنسيةت
 -52وتدعو اللجنة الدولة ال رف إلى أ تقردق تقريرهرا المقبرل ،أي تقريرهرا الرابرا ،ري
موعررد أقصررا  12خب أغسر س 2020ت ولهررذا الغررض ،وبررالنظر إلررى أ الدولررة ال رررف
قبلت تقديم تقريرها إلى اللجنة و قا لنجراء المبسط لتقديم التقارير ،سرت يل اللجنرة إلرى
الدولررة ال رررف ،رري الوقررت المناسررب ،قائمررة مسررائل قبررل تقررديم التقريرررت وستشرركل ردود
الدول ررة ال رررف عل ررى قائم ررة المس ررائل تقريره ررا ال رردوري الراب ررا بموج ررب المر راد  19مر ر
االتفاقيةت
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