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لاال -انق مة
مت إعداد هذا التقرير وفقا للفقرة ( )1من املادة ( )19من اتفاقية مناهضةة التذةذيو وهةمه مةن
-1
ضروب املذاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
التزامة ةةا مة ةةن دولة ةةة الإوية ةةحل وقة ةرات وإعحة ةةامل اوقة ةةوا واوة ةةر واألقإة ةةات املنصة ةةو عليهة ةةا
-2
"اتفاقية مناهضة التذذيو وهمه مةن ضةروب املذاملةة القاسةية أو الالإنسةانية أو املهينةة" و كافةة املاةاد
واملواثي ةةا والذه ةةود وااتفاقي ةةا ذا الذالق ةةة قق ةةوا اونس ةةان وال ةةع م ةةن ص ةةة ا الذح ة عل ة ةةيانة كرام ةةة
اونسان وحتقيا املساواة والذدالة ااجتحاعية وتإافؤ الفر بني األفراد قية مت الذحة علة إعةداد هةذا
التقريةةر تزامنةةا مةةص مةةا أ ةةاب الذةةاة مةةن أار ةةحية بسةةاو جا حةةة (كوفيةةد )19-ومةةا يشةةإلم مةةن ةةا ر
بذيةةدة املةةدى إا أن دولةةة الإويةةحل ملتزمةةة قحايةةة ققةةوا اونسةةان والةةع عإسةةتها التةةدابم واوجةرا ا
وحاية اونسان دون متييز من هذا الوو اخلطم.

اثنيا -منهجية إع ا التقرير
أعد هذا التقرير اللجنة الو نية الدا حة وعداد التقارير ومتابذة التو يا ذا الصةلة ققةوا
-3
ي
اونسةةان والةةع ترأسةةها وخلارة اخلارجيةةة وتضةةم كافةةة اةهةةا اوإوميةةة املذنيةةة قية عحلةةحل اللجنةةة الةةع
كلفةةحل دعةةداد التقريةةر عل ة لحيةةص املذلومةةا والايةةا ال ةواردة مة ن مجيةةص اةهةةا امل تصةةة ودراسةةتها
و ياهتها هذا التقرير كحا أجر اللجنة الو نية عحلية تشاورية مص الديوان الو ين وقوا اونسان
واملنظحا هم اوإومية.

اثلثا -الررر ع ررئ قااملررة انسرراا اجلالررة مررو جلنررة مناهضررة التعررذيب قب ر تق ر مي
التقرير ال الر الراملم االملال يف الملثيقة  CAT/C/KWT/QPR/4ع رئ
النحمل التايل:
انا اتن ( 1ا)4
ودر دول ةةة الإوي ةةحل ولتص ةةديا عل ة اتفاقي ةةة مناهض ةةة التذ ةةذيو وه ةةمه م ةةن ض ةةروب املذامل ةةة
-4
أو الذقوبةةة القاسةةية أو الالإنسةةانية أو املهينةةة واملصةةدا عليهةةا ولقةةانون رقةةم  1لسةةنة  1996وملةةا كانةةحل
ااتفاقيةةا الةةع تُصةةدا عليهةةا دولةةة الإويةةحل تصةةان مةةن جري ة نفاذهةةا جةةز ا ا يتج ةزأ مةةن التش ةريذا
الإويتية الو نية يُضم إىل املنظومة القانونية الداخلية لدولة الإويحل ومن مث يإون علة مجيةص هيتةا
ومؤسسةةا اوإومةةة واألفةراد االتةزات قإامهةةا لةةي هةةذا فقةةل بة أن القضةةا الإةةويع يإةةون علة
عاتقم كفالة تطايقها.
أتيت هةذه اولزاميةةة القانونيةةة الو نيةةة اسةةتنادا إىل نة املةةادة رقةةم ( )70مةةن الدسةةتور الإةةويع
-5
والع تن علة أنةم "يةُات األمةم املذاهةدا رسةوت ويالسهةا ةلة األمةة فةورا مشةفوعة ةا يتناسةو مةن
الايان وتإون للحذاهدة قوة القانون بذد إبرامها والتصديا عليهةا ونشةرها اةريةدة الرمسيةة" وضةحا
لذدت تقييد قرية اونسان دون وجةم قةا ومةن أجة مناهضةة التذةذيو واملذاملةة الالإنسةانية أو اوا ةة
ولإرامةةة توالةةحل املةواد )34( )33( )32( )31( :مةةن الدسةةتور لتؤكةةد كة منهةةا علة ناةةذ ومناهضةةة
دولة الإويحل لإ هذه التجةاوخلا وأنةم ا عقوبةة إا بةن وأن املةتهم بةري إىل أن تثاةحل إدانتةم مةص
التةكيد عل مادأ ص صية الذقوبة.
2
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تضحنحل الذديد من التشريذا الو نية لدولة الإويحل قظر التذذيو واملذاقاة عليم من تلة
-6
النصةو علة سةاي املثةةامل ا اوصةر ومنهةا :نصةةحل املةادة ( )70مةن قةةانون اةةزا رقة م  16لسةةنة 1960
عل أنم "جيو عل القاضي إذا قإم عل موظف عةات بذقوبةة او جنحةة مةن أجة رصةوة أو تذةذيو
مةةتهم وحلةةم علة ااعةرا  ...أن يقضةةي بذزلةةم عةةن الوظيفةةة مةةدة ،ةةددها اوإةةم قية ا تقة عةةن
سنة وا تزيد عن مخ سنوا ".
أو قاسم
كحا نصحل املادة رقم ( )184من قانون اةزا عل أنم "ك من قاض عل ص
-7
أو قجةةزه هةةم األقةوامل الةةذي يقررهةةا القةةانون أو بسةةم اوجةرا ا الةةع يقررهةةا يذاقةةو ووةةا مةةدة
ا تتجةةاوخل ثةةالو سةةنوا وبسرامةةة ا تتجةةاوخل ( )225دينةةار أو دقةةدى هةةاتني الذقةةوبتني وإذا اقرنةةحل
األعحامل ولتذذيو الادين وولتهديد ولقت كانحل الذقوبة اوا مدة ا تتجاوخل ساص سنوا .
كحةةا جةةا قةةانون اةةزا الإةةويع رقةةم  31لسةةنة  1970ليؤكةةد هةةذه املاةةاد مةةن خةةالمل مادتةةم
-8
رق ةةم ( ) 53وال ةةع نص ةةحل عل ة أن ةةم "يذاق ةةو وو ةةا  ...ك ة موظ ةةف ع ةةات أو مس ةةت دت ع ةةذب بنفس ةةم
أو بواس ة ةةطة ه ة ةةمه متهح ة ةةا أو ص ة ةةاهدا أو خا ة ةما وحل ة ةةم عل ة ة ااع ة ةرا ر ة ةةة أو عل ة ة اودا ق ة ةوامل
أو مذلوما من صة ا  ...وتإون الذقوبة املقررة للقت عحدا إذا أفض التذذيو إىل املو ."...
وأتحل املادة ( )56من ذا القانون لتؤيد هذا املذىن من خالمل نصها علة أن "كة موظةف
-9
مإلةف خدمةة عامةة اسةتذح القسةوة مةص النةات اعتحةادا علة وظيفتةم
عات أو مست دت وك صة
قي أنم أخ بشرفهم أو أقدو آاما بدا م يذاقو ووا ".
 -10وجرمحل املواد :من ( )160إىل ( )166من قانون اةزا الإويع ك فذ فيةم مسةات بسةالمة
اةسد أ كانحل ورتم.
 -11وقر ةةا م ةةن دول ةةة الإوي ةةحل عل ة إدرا تذري ةةف التذ ةةذيو ولتش ةريص ال ةةو ين أن قام ةةحل ةن ةةة تط ةةوير
وخلارة الذ ة ةةدمل دع ة ةةداد مش ة ةةرومل ق ة ةةانون بش ة ةةةن تذ ة ةةدي امل ة ةةادة رق ة ةةم ( )53م ة ةةن الق ة ةةانون رق ة ةةم 31
التش ة ةريذا
لس ةةنة  1970الص ةةادر بتذ ةةدي بذ ةةض أقإ ةةات ق ةةانون اة ةزا الإ ةةويع رق ةةم  16لس ةةنة  1960ةةا يتس ةةا م ةةص قإ ةةم
املادة ( )1من اتفاقية مناهضة التذذيو وهمه من ضروب املذاملة أو الذقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -12لةةدر اوصةةارة أنةةم مةةن الثابةةحل أن التشةريص اةزا ةةي الإةةويع يذةةاال إىل قةةد كاةةم مجيةةص قةةاا
ةةورة نص ةةو متفرق ةةة ف ة ن نص ة و
التذ ةةذيو واوي ةةذا أو املذامل ةةة الالإنس ةةانية أو القاس ةةية ولإ ةةن
التج ةةر الق ةةانون اةزا ةةي ا حت ةةدد بذ ةةض األقي ةةان أو ةةا الس ةةلوت ا ةةرت وإ ةةا تإتف ةةي ب ةةذكر
اودو اوجرامي كحا هو اوالة ولنساة ةر ة التذذيو فيإون مفهوما أن ك سلوت يفضي إىل هذا
اوةدو هةةو املقصةود ووظةةر وأنةةم علة هةةدى ايذةة اوةةدو ذاتةةم حتةدد أو ةةا السةلوت املةةؤدي إليةةم
ممةةا مفةةاده اتسةةاا مفهةةوت التذةةذيو الةةذي أورده املشةرمل الإةةويع ولنصةةو اةزا يةةة امل تلفةةة  -إىل قةةد
كام  -مص املذايم الدولية املقررة هبذا الصدد.

انا ()2
انساا الملال يف الفقر ( )3مو قااملة انساا
 -13أن التةةدابم املذح ةةومل هب ةةا لض ةةحان متت ةةص مجية ص احملتج ةزين املحارس ةةة الذحلي ةةة حي ةةص الض ةةحا
القانوني ةةة األساس ةةية من ةةذ بداي ةةة قرم ةةا م م ةةن اوري ةةة ت ةةتم وفق ةةا مل ةةا ورد ق ةةانون ااج ةرا ا واحملاكح ةةا
اةزا يةةة الإةةويع رقةةم ( )1960/17واملذةةدمل ولقةةانون رقةةم ( )2016/35ةحوعةةة مةةن الضةةحا الةةع تةةوفر
للحتهحني حماكحة عادلة تتحث اآليت:
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•

قا اوصومل عل حمات :يتحتص مجيص احملجوخلين (موقو  -حمإوت) حيص الضحا
القانونيةة األساسةةية منةةذ بدايةةة قرمةةا م مةةن اوريةة واسةةيحا قةةا اوصةةومل علة حمةةامي
وفقا لقانون اوجرا ا واحملاكحا اةزا ية رقم  17لسنة  1960ولنصو التالية:

•

ن املادة ( )60مإرر أضيف وجو قانون رقم  3لسنة " 2012عل رجامل الشةر ة
خ ةةالمل م ةةدة اوج ةةز امل ةةذكورة متإ ةةني امل ةةتهم م ةةن ااتص ةةامل حامي ةةم أو إب ةةالن م ةةن ي ةراه
ا وقص لم".

•

ن املادة ( )75عدلحل وجةو قةانون رقةم  3لسة نة " 2012للحةتهم وا ةين عليةم اوةا
قضور مجيص إجرا ا التحقيا اابتدا ي لإ منهحا اوا أن يصطحو مذم
حماميم".

•

ن املادة ( ")120للحتهم جناية اوا أن يوك من يدافص عنةم وعلة احملإحةة
أن تنتدب من احملامني من يقوت هبذه املهحة إذا ة يوك املتهم أقةدا وللحةتهم اوةا
جنحة ولسمه من اخلصوت اوا دا حا توكي من ،ضر مذم".

•

الفح الطيب :عند دخومل أقد احملإوت عليهم أو املوقوفني إىل السجن يتم إخضاعم
للإشةةف الطةةيب وا يةةتم توخليذةةم علة اةنةةا إا بذةةد اجتيةةاخل الفحة الطةةيب وكةةذل
يشة ةةح الفحة ة تذرضة ةةم ألي إ ة ةةاو لة ةةة مة ةةن تذة ةةذيو أو سة ةةو مذاملة ةةة ولإة ة
سةجني ملةف ةيب ،فةى لةدى مستشةف السةجن الةذي يرأسةم ايةو ةت وتإةون
التقةةارير خاضةةذة ودارة املستشةةف وللسةةجني اوةةا اا ةةالمل علة تقةةاريره الطاية ة
وتوجة ةةد داخة ة مستشة ةةف السة ةةجن عية ةةادا صصة ةةية (القلة ةةو  -الإاة ةةد  -اةهة ةةاخل
اهلض ة ةةحي  -ال ة ةةدرن  -الص ة ةةدر  -الذظ ة ةةات  -اةلدي ة ةةة -األن ة ةةف واوذن واونجة ة ةةرة -
الاا نية  -اةراقة الذامة  -الطو النفسي وأمراض النسا والوادة) مةص وجةود كةادر
ةيب مةن أ اةا وممرضةةني ومنسةقني جبذةني لةوخلارة الصةةحة الذامةة بدولةة الإويةحل ويةةتم
نقة مةةن تسةةتلزت قالتةةم النقة إىل املستشةةفيا والذيةةادا اخلارجيةةة بنةةا علة تو ةةية
الطايو امل ت .

•

إب ة ةةالن احملتج ة ةزين قق ة ةةوقهم وال ة ةةتهم املوجه ة ةةة إل ة ةةيهم :نص ة ةةحل امل ة ةةادة ( )98م ة ةةن ق ة ةةانون
اوجرا ا واحملاكحا اةزا ية عل "إذا كان املتهم قاضرا فذل احملقا قا الاةد
إج ةرا ا التحقي ةةا أن يس ةةةلم ص ةةفو ع ةةن التهح ةةة املوجه ةةة إلي ةةم ..وللح ةةتهم أن ي ةةرفض
الإ ةةالت أو أن يطل ةةو أتجي ة ااس ةةتجواب و ةةني قض ةةور حمامي ةةم أو ألي وق ةةحل آخ ةةر
وللحتهم ك وقحل أن يادي مةا لديةم مةن دفةامل وأن ينةاقد صةهود اوثاةا " وفةور
إيداعةةم داخة ةحةةص السةةجون يةةتم إبالهةةم عةةن سةةاو دخولةةم السةةجن واوإةةم الصةةادر
ضةةده ومةةن مث إخطةةاره بإافةةة ققوقةةم وواجااتةةم أثنةةا قضةةا حمإوميتةةم داخ ة اوةةا
كحةةا توجةةد لوقةةا إرصةةادية مذلقةةة داخة كة سةةجن مةةدون عليهةةا ققةةوا وواجاةةا
السجني.

•

متإ ةةني الس ةةجنا م ةةن الطذ ةةن عل ة اوإ ةةم الص ةةادر ض ةةدهم :نص ةةحل امل ةةادة ( )187م ةةن
قانون اوجرا ا واحملاكحا اةزا ية عل أنم "لوخل املذارضة من احملإوت عليم قإحا
وتإون املذارضة أمات احملإحة الع أ در اوإم السيايب"
هيابيا اةنن واةنا
أو ااسةةتتنا وملةةادة ( )199مةةن ذا القةةانون عل ة أنةةم "جي ةوخل اسةةتتنا ك ة قإةةم
ةادر بصةفة ابتدا يةةة ولةاا ة أو اودانةةة مةن حمإحةةة اةةنن أو مةةن حمإحةة اةنةةا
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أو التحييز وملاد ( )8من القانون رقم ( 40لسنة  )1972بشةن قاا الطذن ولتحييز
وإجرا ات ةةم عل ة أن ةةم" :لإ ة م ةةن النياب ةةة الذام ةةة واحملإ ةةوت علي ةةم واملسة ؤومل ع ةةن اوق ةةوا
املدني ة ةةة وامل ة ةةدعي هب ة ةةا الطذة ة ةةن ولتحيي ة ةةز األقإ ة ةةات اةزا ية ة ةةة الص ة ةةادرة ع ة ةةن حمإحة ة ةةة
وا العم عل ورة أي قإم أو ورقةة تذلةن إليةم
ااستتنا الذليا مواد اةنا
مذني ترس
السجن وإذا أبدى املسجون رهاتم إرسامل ورة اوعالن لش
الورقةةة إليةةم وك ة عريضةةة دعةةوى أو عريضةةة اسةةتتنا يرهةةو املسةةجون رفذهةةا يةةتم
التحقا من إيصاهلا إىل اةهة امل تصة امليذاد املقرر.
•

آخر من اختيارهم :عنةد
متإني احملتجزين من اوبالن عن اعتقاهلم لقريو أو ص
دخةةومل النزية إىل السةةجن سةوا كةةان (موقوفةةا أو حمإومة ا) إةن مةةن ااتصةةامل قةةد
يرهةو واتصةامل بةم و إةن األجانةو مةن ااتصةامل بقنا ةةلهم
أقاربةم أو أي صة
أو ولسلطا الع ترع مصاوهم (املادة  60مإرر من قانون اوجرا ا واحملاكحا
اةزا ية) قي يتم إبالن بذض السةفارا بصةفة دوريةة بذةدد رعا هةا داخة السةجن
وذل قسو لو).

 -14التدابم املت ذة لر د امتثامل موظفي إنفاذ القانون للضحا القانونيةة األساسةية وأي تةدابم
أتدياية ا ةذ ضةد الضةاامل امل ةالفني هةذا الشةةن نشةم هةذا الصةدد إىل أن وخلارة الداخليةة تقةوت
و اذ الذديد من اوجرا ا والتدابم القطاعا األمنية الةع يوجةد هبةا مراكةز اقتجةاخل والةع تضةحن
متتص احملتجزين فيها حيص اوقوا والضحا القانونية كحا يلي:
•

ا ةةاذ الت ةةدابم ال ةةع تإف ة الت ةزات منتس ةةيب وخلارة الداخلي ةةة وملذ ةةايم والض ةوابل القانوني ةةة
فيحا يتذلا وقتجاخل األص ا عل ساي املثامل) وضةص كةامما املراقاةة أمةاكن
ااقتجاخل  -إثاا كافة وقا ص ااقتجاخل دفاتر خا ة).

•

املرور عل أماكن ااقتجاخل بشإ مستحر للتةكد من قانونية اوجز وعح كشةف
يومي قاا ااقتجاخل ياني فيم وقحل اوجز وساام وتتم املراجذة يوميا.

•

تقةةوت وخلارة الداخليةةة متحثلةةة اودارة الذامةةة للرقابةةة والتفتةةيد ةةوا تفتيشةةية يوميةةة
علة ة ة أمة ة ةةاكن التوقية ة ةةف املؤقة ة ةةحل امل ة ة ةةافر ومإاتة ة ةةو املااقة ة ة أو إدارا التنفية ة ةةذ
كح ةةا تق ةةوت ةةوا تفتيش ةةية عل ة أم ةةاكن الس ةةجون املؤسس ةةا او ةةالقية وي ةةتم
الركية ةةز التفتة ةةيد علة ة أوضة ةةامل وظة ةةرو التوقية ةةف واوة ةةا ومة ةةدى مراعة ةةاة تلة ة
األوضامل للحذايم الدولية وقوا اونسان ووفقا للقوانني املطاقةة ولةاالد ويةتم اوبةالن
ع ةةن أي ل ةةاوخلا أو ممارس ةةا ا إنس ةةانية ي ةةتم ر ةةدها إىل املسة ؤولني ول ةوخلارة ا ةةاذ
إجرا ا عاجلة وتوقيص عقوو رادعة قا املتجاوخلين وهذا قد ذاتةم نةص وجةود أي
تذذيو أو سو مذاملة ويذزخل املذاملة اونسةانية قية يةتم الركيةز أعحةامل التفتةيد
عل اآليت:
•

GE.20-14102

حة وقا ص ااقتجاخل أو التوقيف واةهة اآلمرة.

•

التةكد من قانونية التوقيف وعدت لاوخل املدة املقررة ولقانون.

•

التفتيد عل أماكن التوقيف املؤقحل للتةكةةد مةةن مطابقتهةةا الشةةرومل الةةع
ي ةةن عليهة ةةا القة ةةانون و يتة ةةة الايت ةةة املناسة ةةاة واملال حة ةةة للحوقة ةةوفني ة ةةحيا
واجتحاعيا وأمنيا.
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•

اوة ةةر علة ة إجقة ةةة الفر ة ةةة ومتإة ةةني املوقة ةةوفني مة ةةن ااتصة ةةامل قة ةةرو هم
أو املحثلة ةةني القة ةةانونيني عة ةةنهم ملتابذة ةةة قضة ةةا هم أو ا ة ةةاذ إجة ةرا ا وة ة
اوصةةإاا القانونيةةة كحةةا مةةن ققةةوقهم الةةع كفلهةةا القةةانون أو سةةداد
مديونيا م أو إقضارهم وألوقا احملددة.

•

متابذة ظةةرو التوقيةةف وااقتجةةاخل مةةن قية سةةو املذاملةةة أو التذسةةف
مذهم.

•

القي ةةات دب ةةالن الس ةةفارا الت ةةابص هل ةةا املوق ةةوفني
بوجودهم أماكن التوقيف وأسااب التوقيف.

ق ةةامل ك ةةو م (أجان ةةو)

•

فح ة الوجاةةا السذا يةةة املقدمةةة للحوقةةوفني مةةن قي ة اةةةودة والإحيةةة
والظرو الصحية.

•

قةةامل

تقد الرعاية الصحية الإاملة للحوقةةوفني ونقلهةةم إىل املستشةةف
ما إذا استدعحل اوالة املرضية ذل .
ةحيص املوقوفني وفا سجال رمسية.

•

قفى املحتلإا واألما

•

اور عل وجةةود سةةج أقةوامل خةةا يتضةةحن قيةةود ي قركةةة ة
هؤا احملتجزين قىت إن الرجومل إىل تل السةةجال وقفةةى ققةةوقهم
عند قدوو أي خطة أو لاوخل.

 -15التدابم املت ذة لر د امتثامل موظفي إنفاذ القانون للضحا القانونيةة األساسةية وأي تةدابم
أتديايةة ضةد ضةاامل الشةر ة الةةذين ة يسةححوا علة الفةور لاصة ا احملةرومني مةن قةريتهم واسةةتفادة
إجةرا التحقيقةا اوداريةة الالخلمةة
من الضحا املذكورة سلفا ف ن اةهةا امل تصةة ا تتةوا
قالةةة وجةةود قصةةور مةةن مةةوظفي إنفةةاذ القةةانون ضةةد األصة ا احملةةرومني مةةن قةةر م و قالةةة ثاةةو
الوقا ص يتم إقالة من يثاحل عليهم تل اا اما إىل اةها امل تصة كحةا أنةم وفقةا للقةانون رقةم 23
لسنة  1968بشةن نظات قوة الشر ة واللةوا ن التنفيذيةة الصةادرة بنةا عليةم والقةانون رقةم  15لسةنة 1975
صةن اخلدمة املدنيةة ف نةم يةتم وقةف مةن يةتم التحقيةا مذةم هةذه اا امةا عةن الذحة إذا اقتضةحل
مصلحة التحقيا ذل .

انساا الملال يف الفقر ( )4مو قااملة انساا
 -16بدايةةة قةةر املشةرمل الدسةةتوري علة قظةةر التذةةذيو ةةرقة املةةادة ( )31مةةن دسةةتور دولةةة
الإويحل "ا جيوخل القاض علة إنسةان أو قاسةم أو تفتيشةم أو حتديةد إقامتةم أو تقييةد قريتةم اوقامةة
أو التنق إا وفا أقإات القانون وا يذرض أي إنسان للتذذيو أو للحذاملة اوا م ولإرامة".
 -17ووجاةةحل اوصةةارة إىل مةةا تضةةحنم القةةانون رقةةم  17لسةةنة  1960صةةةن اوج ةرا ا اةزا يةةة
منت قإم نصو م من عدت جواخل ااعتداد وألوامر الذليا كحار لإلجرا ا امل الفة للقانون ومنها:
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•

املة ةةادة رقة ةةم (" )1عة ةةدت جة ةواخل توقية ةةص عقوبة ةةة جزا ية ةةة إا بذة ةةد حماكحة ةةة و ةف ة ا اوجة ةرا ا
القانونية".

•

ذي سة ةةلطة قاضة ةةية أن يسة ةةت دت
املة ةةادة رقة ةةم (" )12ا جية ةوخل حملقة ةةا أو ألي صة ة
التذذيو أو اوكراه للحصومل عل أقةوامل مةتهم أو صةاهد أو ملنذةم مةن تقريةر مةا يريةد

GE.20-14102

CAT/C/KWT/4

اودا بم أثنا إجرا ا احملاكحة أو التحقيا أو التحري وك عح من هذا القاي
يذاقو مرتإام اقا للنصو املقررة قانون اةزا ".
 -18كحة ةةا قة ةةدد املة ةةادة رقة ةةم ( )53مة ةةن ذا القة ةةانون اوة ةةاا الة ةةع جية ةوخل فيهة ةةا القة ةةاض عل ة ة
األص ا واستوجاحل أن يإون القاض بنا عل أمر كتايب ادر عن السلطة امل ولة د داره.
 -19ونصحل املادة رقم ( )224من ذا القةانون نةم ا جيةوخل ألي ضةابل مسة ؤومل عةن السةجن أن
يسحن بدخومل حماوت إا بنةا علة أمةر قةا مإتةوب مةن السةلطة امل تصةة وا جيةوخل إبقةا احملاةوت
ملدة تزيد عن املوجودة مر اوا .
إا مةر قةاض
 -20فطاقا ألقإةات املةادتني رقةم ( )226ورقةم ( )227ا جيةوخل القةاض علة صة
ةةحين ةةادر مةةن السةةلطة امل تصةةة وا جيةوخل إيةةدامل احملاةةوت هةةم السةةجون امل صصةةة لةةذل فة ذا
دون وجم قا وجو عليم مااصرة التحقيا مااصةرة
أخطر أقد األص ا احملقا ولقاض عل ص
املسة ؤومل عةةن
وا جي ةوخل التةةةخر ا ةةاذ اوج ةرا ا الالخلمةةة ملذاقاةةة الش ة
وإخةةال سةةاي الش ة
ذل ة ة جنا ي ة ةةا فض ة ةةال ع ة ةةن الذق ة ةةوو اةزا ي ة ةةة املنص ة ةةو عليه ة ةةا الق ة ةةانون اة ة ةزا الإ ة ةةويع رق ة ةةم 16
لسنة  1960وتذديالتم املشار إليها ولفقرة السابقة.

انساا الملال يف الفقر ( )5مو قااملة انساا
-21

الدستور الإويع كف استقالمل القضاة
•

أدا عحلهم فنصحل املادة  163عل أنم:

ا سلطان ألي جهة عل القاضي

قضا م.

سم الذدالة.

•

ا جيوخل قامل التدخ

•

يإف القانون استقالمل القضا وياني ضحا
عدت قابليتهم للذزمل.

القضاة واألقإات اخلا ة هبم وأقوامل

 -22ص ةةرومل التذية ةةني الوظة ةةا ف القض ةةا ية فقة ةةد نظحهة ةةا املشة ةرمل
ولقانون رقم  23لسنة  1990صةن تنظيم القضا والع تشرمل اآليت:

امل ةةادة رقة ةةم ( )19مة ةةن املرسة ةةوت

•

أن يإون مسلحا.

•

أن يإون كويتيا ف ن ة يوجد جاخل تذيني من ينتحي نسية إىل إقدى الدومل الذربية.

•

أن يإة ةةون كامة ة األهلية ةةة هة ةةم حمإة ةةوت علية ةةم قضة ةةا يا أو أتدياية ةةا ألمة ةةر ة ة ولشة ةةر
أو األمانة.

•

أن يإون حمحود السمة قسن السحذة.

•

أن يإون قا ال عل إجاخلة اوقوا أو الشريذة أو ما يذادهلا من اوجاخلا الذاملية.

 -23كحةا نظحةحل املةواد ( )29-26مةن القةةانون املةذكور واجاةةا والتزامةا القضةةاة وأعضةا النيابةةة
الذامة فقرر اآليت:
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•

ا جيوخل للقاضي بسم موافقة ا ل األعل للقضةا أن يإةون حمإحةا ولةو بسةم أجةر
ولةةو كةةان النةزامل هةةم مطةةرو علة القضةةا إا إذا كةةان أقةةد أ ةرا النةزامل مةةن أقاربةةم
أو أ هاره من الدرجة الرابذة.

•

،ظر عل القضاة أو أعضا النيابة الذامة أبدا اآلرا السياسية.
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اانت او الذامة.

•

،ظر التقدت للرصين

•

ا جيوخل للقضاة إفشا سر املداوا .

•

قظر جلوت قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة من الدرجة الرابذة

•

ا جيوخل أن يإون ملحث النيابة الذامة أو ممث أقد اخلصوت أو املدافص عنم من تربطهم
الصلة املذكورة قد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

دا رة واقدة.

 -24بشةةةن قابليةةة القضةةاة للذةةزمل فة ن القضةةاة وأعضةةا النيابةةة الذامةةة عةةدا مةةن هةةم مةةن درجةةة وكي ة
نيابة ( ) هم قابلني للذزمل إا وفقا وجرا ا احملاكحة التةدياية املنصو عليها القانون.
 -25ا جيوخل إ ا عقود املتذاقدين من القضاة وأعضا النيابة الذامة إا بذد موافقة ا ل األعلة
للقضا (املادة  23من ذا القانون).

انساا الملال يف الفقر ( )6مو قااملة انساا
 -26يتس ةةم القة ةةانون رق ةةم  67لسة ةةنة  2015بش ةةةن الة ةةديوان ال ةةو ين وقة ةةوا اونس ةةان بطايذة ةةة قانونية ةةة
خا ةةة ففةةي قةةني يذةةد الةةديوان ثابةةة جهةةة و نيةةة رمسيةةة مسةةتقلة وقةةوا اونسةةان إا أنةةم لةةي هةةة
إدارية أو قإومية وفقا للحفهوت القانوين السا د كحا أنم لي أيضا من قاية منظحةا ا تحةص املةدين
لةةذا إةةن القةةومل ن الو ةةف القةةانوين األمثة لةةديوان ققةةوا اونسةةان هةةو اعتاةةاره جهةةاخلا و نيةةا دا حةةا
يذةةىن ققةةوا وقةةر اونسةةان يةةدعم ويإحة وينسةةا نظةةم وجهةةود تذزيةةز و ايةةة ققةةوا اونسةةان علة
الصذيدين الو ين والدويل.
 -27وتناولةةحل املةةادة ( )3مةةن القةةانون  67لسةةنة  2015بيةةان تذةةداد وتذدديةةة أعضةةا ةل ة اودارة
قي يتةلف ا ل من ( )11عضةو مةن الش صةيا الو نيةة املشةهود هلةا ولإفةا ة وااهتحةات سةا
ققوا اونسان.
 -28وتضةةحنحل املةةادة ( )6تذةةدادا وافيةةا لنحةةو أربذةةة عشةةر اختصا ةةا مةةن ااختصا ةةا القانونيةةة
واملهةةات أوهلةةا يتذلةةا والتزامةةا الدوليةةة ال ةواردة اتفاقيةةا ققةةوا اونسةةان الر يسةةية وانيهةةا يشةةح
ااختصا ة ةةا واملسة ة ؤوليا الة ةوارد الة ةةن عليهة ةةا مة ةةنت الفقة ةةرة رقة ةةم ( )3مة ةةن املاة ةةاد املتذلقة ةةة ركة ةةز
املؤسسةةا الو نيةةة (ماةةاد ورية ) ومةةن مث إةةن القةةومل ن ااختصا ةةا واملسةةتوليا الةةع جةةرى
س ؤوليا وااختصا ةا الةع تتسةا مةص
تانيها سياا قإم املادة ( )6إ ا اتسةذحل لتتضةحن كافةة امل ة
مااد وري وامتد لتشح أيضا الذديد من املهات وااختصا ا األخرى الع تتوافا مص نصو
الدسةةتور ولةةذل تلةةً إمجةةاا متطلاةةا تنفيةةذ وتفذي ة أقإةةات اتفاقيةةا ققةةوا اونسةةان الر يسةةية الةةع
ادقحل دولة الإويحل عليها.
 -29كح ةةا أن لل ةةديوان ال ةةو ين ق ةةا تلق ةةي الش ةةإاوى ور ةةد ق ةةاا انتهاك ةةا قق ةةوا اونس ةةان
ودراستها وتقصي اوقا ا بشة ا وإقالة ما يرى ا ل إقالتم منهةا إىل اةهةا املذنيةة والتنسةيا مذهةا
ومتابذتها.
م ةؤمترا واجتحاع ةةا دولي ةةة
 -30نش ةةم إىل أن ال ةةديوان ال ةةو ين وق ةةوا اونس ةةان ل ةةم مش ةةاركا
وأيضا انضحامم إىل بذض املنظحا اوقليحية املذنية ققوا اونسان كحا أن ساا لم أن قدت تقارير ظ
عل التقرير الو ين الةدوري الثالة لدولةة الإويةحل لالسةتذراض الةدوري الشةام لة ققةوا اونسةان
أكتوبر .1990
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انساا الملال يف الفقر ( )7مو قااملة انساا
 -31تانحل دولة الإويحل لر أعحامل الذنف املنزيل واةنسي بإافة مظاهر الذنف وعل اخلصو
إذا امتد إىل فتا ضذيفة ا تحص كاملرأة والطف داخ األسرة قي تضحن قانون اةزا الإويع
رقم  16لسنة  1960وتذديالتم منظومة تإف لر الذنف بإافة وره وأ ا ةم ووضةافة إىل تضةحينم
نصو ا خا ة تإافن ولرت الذنف اةسدي واةنسي ضد املرأة ومن بني هذه النصو :
•

نصحل املادة رقم ( )160من قانون اةزا الإويع  16لسنة  1960عل أنم "ك مةن
ضرب ص صا أو جرقم أو أوا سحم أذى أو أخ قرمة اةسم وكان ذل عل
حنةةو حمسةةوت يذاقةةو ووةةا مةةدة ا لةةاوخل سةةنتني وبسرامةةة ا لةةاوخل ما ةةة ومخسةةني
دينار أو دقدى هاتني الذقوبتني".

•

وأتيت املادة ( )174لتن عل أنم "ك من أعط أو تساو إعطا امرأة قامال
كانحل أو هم قام  ...أو بسم رضةاها عقةاقم أو مةواد أخةرى مؤذيةة أو أسةتذح
القةةوة أو أيةةة وسةةيلة أخةةرى قا ةةدا بةةذل إجهاضةةها يذاقةةو ووةةا مةةدة ا لةةاوخل
عشرة سنوا وجيوخل أن تضا إليها هرامة ا لاوخل ألف دينار".

•

كحة ة ةةا تناولة ة ةةحل امل ة ة ةواد مة ة ةةن ( )178إىل ( )185ولتجة ة ةةر الذقة ة ةةايب مسة ة ةةا اخلطة ة ةةف
وااقتجاخل واالار ولاشر.

 -32وبشةةن الذنةف اةنسةي نصةحل املةةادة ( )186علة أنةم "مةن واقةص أنثة بسةم رضةاها سةوا ووكةراه
أو ولتهديد أو وويلة يذاقةو ووعةدات أو ووةا املؤبةد" هةذا وقةد قةر املشةرمل اةزا ةي علة مةد نطةاا
اوحاي ةةة القانوني ةةة إىل امل ةرأة ال ةةع تذريه ةةا عاه ةةة الذقة ة للجن ةةون أو الذت ةةم أو لإو ةةا دون اخلامس ةةة عش ةةرة
أو مذدومةة اورادة قية نصةةحل املةادة ( )187مةةن قةانون اةةزا الإةويع علة أنةم "مةةن واقةص أنثة بسةم إكةراه
أو ديةةد أو قيلةةة وهةةو يذلةةم أ ةةا ةنون ةةة أو مذتوهةةم أو دون اخلامسةةة عشةةرة أو مذدومةةة اورادة ألي س ةةاو
آخةةر أو أ ةةا ا تذةةر ايذةةة الفذة الةةذي تتذةةرض لةةم أو أ ةةا تذتقةةد صةةرعيتم يذاقةةو ووةةا املؤبةةد ."...
وهإذا أيضا جا املادة رقم (.)191
 -33وعل مستوى الذنف األسري الذي إن أن تتذرض لم بذةض النسةا املتزوجةا ف ننةا ةد
املادة رقم ( )126من قانون األقوامل الش صةية رقةم  51لسةنة  1984جةا لتذطةي اوةا واوريةة ألي
من الزوجني وللجو إىل القضا بدعوى التفريا للضةرر وذلة مةن خةالمل الةن علة أنةم "لإة مةن
الزوجني قا الدخومل أو بذده أن يطلو التفريا بساو إضرار اآلخر بم قواا أو فذال".
 -34كحا در القانون رقةم  12لسةنة  2015دنشةا حمإحةة األسةرة وتذديالتةم قية نة القةانون
عل إنشا حمإحة كة حمافظةة و هةذا الصةدد قامةحل وخلارة الذةدمل د ةدار القةرارا الالخلمةة للاةد
عحة حمإحةة األسةةرة ومنهةا القةرار الةوخلاري رقةم  113لسةنة  2016دنشةةا مةراقاتني ددارة ااستشةةارا
األسةرية (مراقاةة الرييةةة وتسة ليم احملضةةون  -تسةوية املناخلعةا األسةرية ومناهضةة الذنةةف األسةري حإحةةة
األسرة ومن ضحن اختصا ا ا إعداد اذ إثاا قالة للحالة الع تذاين من مشاك أسةرية وتسةوية
املناخلعا وإبدا النصن و اية أفراد األسرة مةن الذنةف واويةذا الةذي يقةص مةن أقةدهم علة اآلخةرين
وإجيةةاد اولةةومل املناسةةاة والذح ة عل ة تذزيةةز الثقةةة لةةدى الطةةر املذنةةف وخا ةةة األ فةةامل ومسةةاعد م
ومذاةة ما ،دثم الذنف األسري من تفإ أسرى.
 -35كحا ةدر أيضةا القةرار الةوخلاري رقةم  115لسةنة  2016دنشةا وتنظةيم مراكةز تسةوية املناخلعةا
كة حمافظةة ويلحةا حإحةة األسةرة ويتةوىل
األسرية و اية أفراد األسرة من الذنف واويةذا وذلة
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تسةةوية املناخلعةةا األسةرية و ايةةة أفةراد األسةةرة مةةن الذنةةف واويةةذا الةةذي يقةةص مةةن أقةةدهم علة أفرادهةةا
األخرين قي يستقا لاا تسةوية النةزامل وينةاقد الطةرفني أمةات أقةد الاةاقثني وملركةز لسةحامل أقةواهلم
وإس ةةدا النص ةةن واورص ةةاد هل ةةم وذل ة خ ةةالمل  15ي ةةوت م ةةن جري ة تق ةةد الطل ةةو وجي ةوخل م ةةدها وتف ةةاا
الطةرفني ملةةدة ا تتجةةاوخل  60يومة ا فة ذا ة يقاة ةةر النةزامل الصةةلن ود ،ةةامل النةزامل إىل حمإحةةة األسةةرة
امل تصة.
 -36وإنفةةاذا لقةةانون حمإحةةة األسةةرة أن ةةدر قةرار الةوخلارة دنشةةا ةةندوا أتمةةني األسةةرة بةرأت مةةامل
مقدر ب  10ماليني دوار أمريإي والذي يهد إىل ر ماالغ النفقا للزوجة أو املطلقة أو األواد
أو ااقرو تنفيذا لاقإات والقةرارا الصةادرة مةن حمإحةة األسةرة املتذةذر تنفيةذها سةوا بسةاو تسيةو
احملإوت عليم أو جه حم إقامتم أو أي ساو أخر.
 -37كح ةةا أن الق ةةانون رق ةةم  11لس ةةنة  2018اخل ةةا بتذ ةةدي بذ ةةض أقإ ةةات ق ةةانون حمإح ةةة األس ةةرة
الصةةادر ولقةةانون رقةةم  12لسةةنة  2015أورد تذةةديال تش ةريذيا جييةةز ودارة ةةندوا أتمةةني األسةةرة ةةر
ماةةالغ ألي مةةن الفتةةا املسةةتحقة علة سةةاي القةةرض إىل قةةني ةةدور قإةةم ققيتهةةا للنفقةةة وذلة
وفقا للقواعد الع ،ددها ةل إدارة ندوا أتمني األسرة قفاظا عل الاذد ااجتحاعي.
 -38أما فيحا يتذلا واهتصاب الزوجي ف نم علة الةرهم مةن أن دولةة الإويةحل قةد أورد إعةالن
تفسمي عند اانضحات إىل الذهد الدويل اخلا ووقوا املدنية والسياسية مؤداه أنم قالةة تذةارض
أقإات الذهد مص قانون األقوامل الش صية الإويع ف ن دولة الإويةحل سةتطاا قانو ةا الةو ين هةذه
اوالة ونشم إىل أن أمور الزوا واملذاصرة الزوجية متذلقةة بقةانون األقةوامل الش صةية الصةادر ولقةانون
رق ةةم  51لس ةةنة  1984وال ةةذي يس ةةتحد قواع ةةده م ةةن أقإ ةةات وما ةةاد الش ةريذة اوس ةةالمية الس ةةححا الة ع
ا ليةةز لةةر املذاصةةرة الزوجيةةة دون رضةةا الطةةر اآلخةةر وإن كةةان ا يوجةةد القةةانون مةةا ،ةةومل دون
لر أفذامل الذنف والتذدي الع تصاقو املذاصةرة اةنسةية الشةرعية بةني الةزوجني وفيحةا يتذلةا بقضةا
الذنف ضد املرأة الع سجلحل لدى حماكم دولة الإويحل فهي عل النحو اآليت:
•
•
•
•
•

عات  2015عدد ( )312قضية.
عات  2016عدد ( )310قضية.
عات  2017عدد ( )271قضية.
عات  2018عدد ( )289قضية.
عات  2019عدد ( )351قضية.

 -39كحا مت إنشا مراكز استحامل ودور إيوا لضحا الذنف األسري وأ فاهلن القصر حتحل مظلة
ا لة ة األعلة ة لشة ةةؤون األسة ةةرة ومت ة ةةياهة أهة ةةدا تلة ة املراكة ةةز وحتدية ةةد الفتة ةةا املسة ةةتفيدة وأنة ةوامل
اخلةةدما الةةع تقةةدمها وصةةرو ها وإعةةداد دلي ة السياسةةا واألنظحةةة اخلا ةةة بتل ة املراكةةز قي ة مت
صي مقةر دا ةم ألومل مركةز اسةتحامل ودار إيةوا ولهيزهةا حيةص املتطلاةا املاديةة اسةتذدادا اسةتقاامل
بالها قاا الذنف األسري فور اانتها من تدريو الصف األومل من الذامال لتةهيلهن للتذام
األمث مص النسا والفتيا الاليت يذانني من الذنف أو الناجيا منم.
 -40ص ةةإ ا ل ة األعل ة لشة ؤون األس ةةرة فري ةةا الت ةةدخ الس ةريص ملتابذ ةةة ق ةةاا ض ةةحا الذن ةةف
األسري بذضوية ممثلي عن اةها التالية :وخلارة الشؤون ااجتحاعية  -وخلارة الصحة  -النيابة الذامة -
املااق اةنا ية يهد إىل سرعة ااستجابة للحاا املذنفة والتحري عنها وا اذ ااجرا ا الالخلمة
أو املناس ةةاة ملسة ةةاعد ا إض ةةافة إىل متابذة ةةة او ةةاا الة ةةع تتذ ةةرض للذنة ةةف وتق ةةد املسة ةةاعدا لضة ةةحان
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ااستقرار النفسي والذا في واةسدي واألسري قدر اومإان والذح عل إجياد قلومل قانونية ونفسية
وإجتحاعية لضحان استقرار قيا م وإعادة انضحامهم للحجتحص املدين.
 -41ونشةةم إىل أن وخلارة الداخليةةة أيضةةا لةةديها آليةةا اوبةةالن وتقةةد الشةةإوى مةةن قا ة ضةةحا
الذنةةف املنةةزيل مةةن النسةةا والفتيةةا لةةدى مجيةةص مراكةةز الشةةر ة مةةص مراعةةاة لالعتاةةارا الس ةرية هةةذا
الشةن وقد قامحل الةوخلارة عةات ( )2008إنشةا إدارة الشةر ة ا تحذيةة ومةن ضةحن اختصا ةا ا قة
املش ةةاك األس ةرية بس ةرية جم ةةة وتق ةةد ال ةةدعم النفس ةةي وااجتح ةةاعي والق ةةانوين لض ةةحا الذن ةةف األس ةةري
واةنسي ويتم إقالة أ ةرا الاالهةا والشةإاوى الةواردة إىل مراكةز الشةر ة واخلا ةة الفةة أقإةات
قةةانون الطف ة إىل إدارة الشةةر ة ا تحذيةةة الةةع تتوا ة مةةص اةهةةا املذنيةةة ذا الصةةلة متهيةةدا وقالةةة
اوالةةة إىل اةهةةة امل تصةةة (النيابةةة الذامةةة واودارة الذامةةة للتحقيقة ا ورعايةةة األقةةداو التابذةةة ل ةوخلارة
الشؤون ااجتحاعية والذح ومركز او ا ااجتحاعي وإدارة الشر ة ا تحذية) وتوضن اةداومل أد ه
او ةةاا ال ةةع مت التذام ة مذه ةةا م ةةن قا ة إدارة الش ةةر ة ا تحذي ةةة خ ةةالمل الذ ةةات ( )2019-2018ومت ق ة
بذضةةها ود عةةن ريةةا ا ةةاذ إجةرا ا تصةةاوية ومت إقالةةة الةةاذض منهةةا إىل جهةةا التحقيةةا امل تصةةة
(النيابة الذامة  -اودارة الذامة للتحقيقا ) كحا هو موضن وةدومل أد ه:
إ صااية االت العنف الملال إىل "إ ال الشرطة اجملتملعية" ل عاو

2018

الايان

اواا الع مت استقااهلا عن ريا مإتو ااستقاامل ددارة الشر ة ا تحذية وهلا ملفا وودارة
صإاوى عنف مت قلها ود
قاا مت إقالتها للنيابة
قاا مت قفظها
قاا مت إقالتها إىل اودارة الذامة للتحقيقا
قاا مت إقالتها لنيابة األقداو
قاا متحل إقالتها ملإتو او ا ااجتحاعي

إ صااية االت العنف الملال إىل "إ ال الشرطة اجملتملعية" ل عاو

الذدد
45
5
1
11
24
1
3

2019

الايان

الذدد

او ةةاا ال ةةع مت اس ةةتقااهلا ع ةةن ري ةةا مإت ةةو ااس ةةتقاامل ددارة الش ةةر ة ا تحذي ةةة وهل ةةا ملف ةةا
وودارة
صإاوى عنف مت قلها ود
قاا حتحل املتابذة وجاري ا اذ إجرا ا بشة ا
قاا مت قفظها
قاا مت إقالتها إىل اودارة الذامة للتحقيقا
قاا مت إقالتها للنيابة الذامة
قاا جاري ا اذ اوجرا ا اخلا ة هبا

73
13
8
21
7
1
23

 -42ونشم إىل أن إدارة الشر ة ا تحذية  -إدارة اية األقةداو تقةوت بذةدد مةن التةدابم والةاام
واألنشطة املت ذة ملإافحة مجيص أصإامل الذنف ضد األسرة واملرأة والطف وهي عل النحو التايل:
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•

مت تشة ةةإي فرية ةةا األمة ةةن ا تحذة ةةي الذة ةةات  2016لتثقية ةةف اةحهة ةةور وآلار الضة ةةارة
للذنف عل األسرة واأل فامل وعليم قامحل إدارة الشر ة ا تحذيةة بتنفيةذ عةدة بةرام
توعوي ةةة ة ةةاا الذن ةةف املن ةةزيل واةنس ةةي ل ةةدى مؤسس ةةا ا تح ةةص م ةةن أج ة نش ةةر
ال ةةوعي ع ةةن ه ةةذه املواض ةةيص قي ة مت إ ةةاخل ع ةةدد ( )39فذالي ةةة توعوي ةةة ب ةةني ملتقي ةةا
وقلقا نقاصية وحماضرا وندوا ولقا ا تلفزيونية من أج خلا بيتة خالية من
الذنف.

•

تضةةص إدارة الشةةر ة ا تحذيةةة خطةةة سةةنوية لتنفيةةذ أنشةةطة وبةرام للتصةةدي للذنةةف
املة ةةدارت ووضة ةةافة إىل تلقة ةةي اودارة الشة ةةإاوى اخلا ة ةةة ولذنة ةةف ضة ةةد األ فة ةةامل
املدارت وا اذ ااجرا ا القانونية الالخلمة وحاية األ فامل.

•

مت أتهي ة وت ةةدريو منتس ةةيب إدارة الش ةةر ة ا تحذي ةةة م ةةن أج ة خل دة ق ةةدرا م إنف ةةاذ
الق ةةانون والتوعي ةةة ولذن ةةف املن ةةزيل م ةةن خ ةةالمل ب ةرام تدرياي ةةة حتت ةةوي عل ة املوض ةةوعا
التالية:

•

التةةدريو الةةداخلي ونقة اخلةاا بةةني مةةوظفي اودارة الةةدعم النفسةةي وااجتحةةاعي
واخلةل السةةاخن وفةةتن ملفةةا وةةاا الذنةةف املنةةزيل واةنسةةي وتطايةةا قةوانني ققةةوا
املرأة والطف واألسرة.

•

دورا أتهي الإوادر الاشرية للتذام مص اةحهور واواا املذنفة.

•

دورة آلية إنشا مراكز اخلدمة الشاملة واا الذنف األسري.

•

ورصة عح عن ققوا واجاا الطف .

•

املشةةاركة قلقةةا نقاصةةية وورحت عحة حتةةحل عنةوان "أسةةاومل ثقافةةة الالعنةةف" ولتذةةاون
مص اللجنة الو نية الذليا وحاية الطف بوخلارة الصحة ومركز دراسا وأقةاو املةرأة
كلية الذلوت ااجتحاعية امذة الإويحل ومن املواضيص الع مت مناقشتها:

انساا الملال يف الفقر ( )8مو قااملة انساا
 -43لدر اوصارة ن الدستور الإويع قد أكد عل أن النات سواسةية الإرامةة اونسةانية وهةم
متسة ةةاوون اوقة ةةوا والواجاة ةةا الذامة ةةة ا متيية ةةز بية ةةنهم ذلة ة بسة ةةاو اةة ةةن أو األ ة ة أو اللسة ةةة
أو الدين.
 -44كح ةةا كفة ة املشة ةرمل الة ةةو ين بدولة ةةة الإوية ةةحل اوحاية ةةة اةزا ية ةةة إ ة ةةار قة ةةانون اةة ةزا الإة ةةويع
رقةم ( )16لسةةنة  1960وتذديالتةةم بسيةة ضةةحان مناهضةةة اولةار ولاشةةر و ايةةة ققةوا مةةن هةةم يقذةةون
ض حية لم أثنا تواجدهم عل أراضي دولة الإويحل فقانون اةزا خلاخر ولنصو واألقإات الع من
صة ا قتحا أن توفر مظلة اوحاية اةزا ية ومن هذه األقإات ما تةن علة عقةوو رادعةة نظةم مةا
يرتإةةو مةةن ج ةرا م هةةذا الصةةدد كجةرا م القتة والذنةةف واخلطةةف وااقتجةةاخل واولة ار ولرقيةةا
خصو ا مص ما جا وب اةرا م الواقذة عل الذرض والسحذة.
 -45كح ةةا جرم ةةحل امل ةةادة ( )49م ةةن الق ةةانون رق ةةم  31لس ةةنة  1970بتذ ةةدي ق ةةانون اةة ةزا الإة ةةويع
رقة ةةم  16لسة ةةنة  1960مجية ةةص أصة ةةإامل السة ة رة أو اسة ةةتسالمل األفة ةراد أو اقتجة ةةاخل أجة ةةورهم دون مة ةةار
ونالقةةى أن قةةانون اة ةزا الإةةويع قةةد قظةةر مادتةةم رقةةم " "185إدخةةامل أو إخ ةرا إنسةةان مةةن وإىل
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الإويةةحل بقصةةد التصةةر فيةةم كرقيةةا وكةةذل ك ة مةةن يشةةري أو يذةةرض للايةةص أو يهةةدي إنسةةا عل ة
اعتاار أنم رقيا وأرد ن املادة بذقوبع اوا والسرامة ضد من يرتإو أي من هذه األفذامل.
 -46واس ةةتجابة م ةةن دول ةةة الإوي ةةحل التزاما ةةا الدولي ةةة املرتا ةةة عل ة التص ةةديا عل ة اتفاقي ةةة اةر ةةة
املنظح ةةة ع ةةا الو ني ةةة والاوتوك ةةومل األومل مذ ةةين ن ةةص وقح ةةص ومذاقا ةةة اول ةةار وألص ة ا وخا ةةة النس ةةا
واأل فة ةةامل أن ة ةةدر القة ةةانون رقة ةةم  91لسة ةةنة  2013صة ةةةن مإافحة ةةة اولة ةةار وألصة ة ا و رية ةةو
امله ةةاجرين وال ةةذي تض ةةحن نصو ةةم عق ةةوو رادع ةةة عل ة م ةرتإيب تل ة اة ةرا م تص ة إىل اوع ةةدات
فضال عن التدابم املناساة ملساعدة الضحا و ايتهم ف ولحل للنيابة الذامة أو احملإحةة امل تصةة إقالةة
ا ين عليم إىل اةها الطاية أو دور الرعاية ااجتحاعية لتقد الذال أو الرعاية الالخلمة لم كحا أ مل
النيابة الذامة بتحري الدعاوى تل القضا .
 -47كحا ضحن املشرمل الإويع ن املادة رقم ( )8القانون رقم  68لسنة  2015صةن جةرا م
تقنية املذلوما قإحا نة علة أنةم "يذاقةو ووةا مةدة ا لةاوخل سةاص سةنوا وبسرامةة ا تقة عةن
عشرة آا دينار وا لاوخل ثالثني ألف دينار أو دقدى هاتني الذقوبتني ك من أنشة موقذا أو نشر
مذلوما وست دات الشاإة املذلوماتيةة أو ي وسةيلة مةن وسةا تقنيةة املذلومةا املنصةو عليهةا
هةةذا القةةانون بقصةةد االةةار ولاشةةر أو تسةةهي التذامة فةةيهم أو تةةروي امل ةةدرا أو املةةؤثرا الذقليةةة
هم األقوامل املصر هبا قانو ".
وما قإحها أو تسهي ذل
 -48ووعيةةا مةةن املشةرمل دولةةة الإويةةحل لالرتاةةامل الوثيةةا بةةني ظةةاهرة االةةار وألصة ا والذحالةةة
املنزلي ةةة ك ةةو م ثل ةةون نس ةةاة حمتحل ةةة م ةةن ض ةةحا تل ة اةر ةةة وقر ةةا منه ةةا عل ة ةةايتهم أن أ ةةدر
القانون رقم  68لسنة  2015بشةن الذحالة املنزلية.
 -49وقد در قرار ةلة الةوخلرا رقةم ( )1454بشةةن "تإليةف وخليةر الذةدمل بتشةإي ةنةة بر سةتم
تضم عضويتها ممثلني عن ك من وخلارا الذدمل والداخلية واخلارجية والتجارة والصناعة واهليتة الذامة
للقوى الذاملة واهليتةة الذامةة للحذلومةا املدنيةة واةهةا ذا الصةلة تتةوىل وضةص اسةراتيجية و نيةة
ملإافحة االار وألص ا و ريو املهاجرين ورفذها إىل ةل الوخلرا " وقامةحل اللجنةة املذنيةة بوضةص
ااسراتيجية وانتها من ياهتها ورفذهةا إىل ةلة الة وخلرا متهيةدا وقرارهةا ومةن مث الاةد اخلطةوا
التنفيذية.
 -50كحة ةةا لة ةةدر اوصة ةةارة إىل ة ةةدور قة ةرار ةلة ة الة ةوخلرا املة ةةوقر رقة ةةم ( )261إجتحاعة ةةم املنذقة ةةد
بتة ةةاري  5فااية ة ر  2018وعتحة ةةاد ااسة ةراتيجية الو نية ةةة ملنة ةةص االة ةةار وألصة ة ا و رية ةةو املهة ةةاجرين
وتإلي ة ةةف وخلارة الذ ة ةةدمل ولت نس ة ةةيا م ة ةةص وخلارة اخلارجي ة ةةة لتنفي ة ةةذ ااس ة ةراتيجية الو ني ة ةةة ملإافح ة ةةة اال ة ةةار
وألص ا ولتذاون مص اةها املذنية.
 -51و ع ةةات  2016انته ةةحل اللجن ةةة م ةةن ةةياهة ااس ةراتيجية ورفذه ةةا إىل ةل ة ال ةوخلرا متهي ةةدا
وقرارهةةا ومةةن مث الاةةد اخلط ةوا التنفيذيةةة قي ة اصةةتحلحل ااس ةراتيجية عل ة ثةةالو حمةةاور ر يسةةية
وهي :الوقاية واوحاية وبنا الشراكا والتذاون الداخلي واوقليحي والدوىل.
 -52و عات  2018در قرار ةل الوخلرا رقم  261اجتحاعم املنذقد بتاري  5فااير
وعتحاد ااسراتيجية الو نية ملنص االار ولاشر و ريو املهةاجرين وتإليةف وخلارة الذةدمل ولتنسةيا مةص
وخلارة اخلارجية لتنفيذ ااسراتيجية الو نية ملإافحة االار ولاشر ولتذاون مص اةها املذنية.
2018

در قرار وخلير الذدمل رقم  1902لسنة  2018املؤرخ  28أكتوبر  2018بتشإي
 -53وعل ذل
اللجنة الو نية الدا حة املذنية بتنفيةذ ااسةراتيجية الو نيةة ملنةص االةار ولاشةر و ريةو املهةاجرين بر سةة
وخلية ة ةةر الذة ة ةةدمل وعضة ة ةةوية اةهة ة ةةا اآلتية ة ة ة( :وخلارة الذة ة ةةدمل ووخلارة الداخلية ة ةةة ووخلارة األوقة ة ةةا والشة ة ةةؤون
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اوس ةةالمية ووخلارة الص ةةحة والش ةةؤون ااجتحاعي ةةة والش ةةؤون اخلارجي ةةة ووخلارة اوع ةةالت ووخلارة الربية ةةة
والقوى الذاملة والنيابة الذامة).
ديس ةةحا  2019نظ ةةات اوقال ةةة الو ني ةةة ملن ةةص
 -54وق ةةد ك ةةان هل ةةذه اللجن ةةة اوإومي ةةة أن اعتح ةةد
اال ةةار وألص ة ا ض ةةم ه ةةذا النظ ةةات مراق ة تا ةةدأ م ةةن التذ ةةر عل ة الض ةةحية مث ااب ةةالن والتحوي ة
والتوثية ةةا للضة ةةحا والتحقية ةةا واملقاضة ةةاة مث اوحاية ةةة واملسة ةةاعدة وانتهة ةةا ولذة ةةودة الطوعية ةةة وإعة ةةادة
اادما .
 -55و إ ار التذاون اوقليم لةدر اوصةارة إىل قةرار أ ةحاب املذةايل وخلرا الذةدمل لة التذةاون
لدومل اخللي الذربية الصادر اجتحاعهم الثامن والذشرين وعتحاد القواعد النحوذجية ملإافحةة االةار
وألص ا بدومل ةل التذاون.
 -56كحا قامحل دولة الإويحل ااجتحامل املشرت لوخلرا الداخلية والذدمل الذرب املنذقد دولةة
تةةون ولتوقيةةص عل ة الاوتوكةةومل الذةةريب ملإافحةةة االةةار وألص ة ا وخا ةةة النسةةا واأل فةةامل امللحةةا
واتفاقية الذربية ملإافحة اةر ة املنظحة عا اودود الو نيةة املصةادا عليهةا مةن دولةة الإويةحل وجةو
القانون رقم  94لسنة .2013
 -57وفيحةةا يتذلةةا قةةا التذةةويض تضةةحنحل املةةادة رقةةم  30مةةن املرسةةوت ولقةةانون رقةةم  67لسةةنة
د دار القانون املدين أوجم الضرر املوجاة للتذويض قي تةن علة أنةم يإةون اسةتذحامل اوةا هةم
مشةةرومل إذا إحنةةر بةةم ةةاقام عةةن السةةرض من ةةم أو عةةن وظيفتةةم ااجتحاعية ة وبوجةةم خةةا "إذا كان ةةحل
املصلحة الع ترتةو عنةم هةم مشةروعة إذا ة يقصةد بةم سة وى اوضةرار ولسةم إذا كانةحل املصةلحة الةع
ترتةةو عنةةم ا تتناسةةو الاتةةة مةةص الضةةرر الةةذي يلحةةا ولسةةم إذا كةةان مةةن صةةةنم أن يلحةةا ولسةةم ضةةررا
فاقشا هم مةلو ".
1980

 -58و او ة ةةار ذات ة ةةم تن ة ةةاومل املرس ة ةةوت ولق ة ةةانون رق ة ةةم  67لس ة ةةنة  1980د ة ةةدار الق ة ةةانون امل ة ةةدين
امل ةواد ( )231 228 227الةةع تؤكةةد عل ة قةةا املضةةرور مةةن الفذ ة هةةم املشةةرومل املطالاةةة ولتذةةويض
جرا ما لم من ضرر ولو كان أدبيا قية يلتةزت كة مةن أقةدو بفذلةم اخلةا ضةرر بسةمه بتذويضةم
س ةوا أكةةان إقداثةةم الض ةةرر مااص ةرا أو متسةةااا كح ةةا أنةةم إذا تذةةدد األص ة ا الةةذين قةةدو الض ةةرر
خط ةةتهم الت ةةزت ك ة م ةةنهم بتذ ةةويض املض ةةرور ع ةةن ك ة الض ةةرر عل ة أن ي ةةتم توخلي ةةص املس ة ؤولية فيح ةةا ب ةةني
املسؤولني املتذددين بقدر خطةة كة مةنهم أقةداو الضةرر فة ن تذةذر حتديةد هةذا الةدور وخلمل علةيهم
جةةرت املسة ؤولية ولتسةةاوي وفيحةةا يتذلةةا ووقصةةا يا املتذلقةةة ةرا م االةةار وألص ة ا فقةةد جةةا
عل النحو التايل:
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•

سجلحل خالمل عات  2015عدد ( )3قضا .

•

سجلحل خالمل عةات  2016عةدد ( )3قضةا و ةدر أقإةات مةن حمإحةة ااسةتتنا
عدد ( )3قضا .

•

سجلحل خالمل عةات  2017عةدد ( )7قضةا و ةدر أقإةات مةن حمإحةة ااسةتتنا
عدد ( )1قضا .

•

سجلحل خالمل عةات  2018عةدد ( )8قضةا و ةدر أقإةات مةن حمإحةة ااسةتتنا
عدد ( )6قضا .

•

سجلحل خالمل عات  2019عدد ( )40قضا و در أقإات من حمإحة ااسةتتنا
عدد ( )3قضا كحا در أقإات من حمإحة التحييز عدد ( )4قضا .
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الشاااى اليت مت التحقيق فيها اإ التها إىل هة االختصاص خالل العاو  2015إىل

2019

تسلس

جهة الشإوى

عدد الشإاوى

1

مركز إيوا الذحالة الوافدة
إدارة الذحالة املنزلية
سفارا عن ريا وخلارة اخلارجية
صإاوى ص صية
منظحا ا تحص املدين
النيابة الذامة
صإاوى عن ريا موقص الوخلارة اولإروين (الايد اولإروين)
صإاوى عن ريا إدارة الشر ة اةنا ية الذربية والدولية (اونربومل)
هيتة القوى الذاملة (عحالة منزلية)

72

2
3
4
5
6
7
8
9

اجملململع

23
17
16
10
23
12
6
1
180

الشاااى اليت مت التحقيق فيها اإ التها إىل هة االختصاص خالل العاو  2015إىل

2019

تسلس

اةنسية

عدد اةناة

عدد الضحا

1

مجهورية الفلاني
مجهورية مصر الذربية
مجهورية الإاممون
مجهورية وكستان اوسالمية
اةحهورية الذربية السورية
املحلإة املسربية
املحلإة الذربية السذودية
مجهورية سريالنإا الد قرا ية ااصراكية
مجهورية بنسالديد الشذاية
مجهورية اهلند
مجهورية أوهندا
مجهورية نياامل الد قرا ية ااحتادية
دولة الإويحل
مجهورية مايل

6

57

27

309

0

1

3

0

4

4

1

0

1

0

2

1

3

1

2

5

2

0

0

3

49

0

1

0

0

3

0

1

2

0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مجهورية سماليون
مجهورية هينيا
هم حمدد اةنسية

 -59إنشةةا مركةةز إي ةوا للذحالةةة الوافةةدة مةةن النسةةا لتذزيةةز أ ةةر ايةةة ققةةوا تل ة الذحالةةة قي ة
يسةتقا الذحالةة الةع لةديها مشةإلة عحاليةة وترهةو بةةدخومل هةذا املركةز مةن أجة اوصةومل علة اوحايةةة
القانونية وااستفادة من اخلدما الع يقدمها قي تقدر الطاقة ااستيذابية هلذا املركز  500عاملة.
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 -60يقوت املركز وستقاامل الذحالة الع تتقدت إليم بطلو التحاا رهاة منها بتذدي وضذها القانوين
وذل ة عةةن ريةةا اسةةتقاامل الذام ة وتةةوفم اوحايةةة القانونيةةة واخلدمةةة الصةةحية لةةم واملسةةاعدة تذةةدي
وضذم القانوين سوا كان بتحوي إقامة الذام ةهة أخرى يرهو هبا أو من خالمل مسادرتم إىل بلده
قامل رهو ذل وذل دلزات اقو الذح بدفص تإاليف السفر للذام .
 -61كحا أن املركز يقوت بتقد مخ وجاا يومية للذحالة املتواجدة ويوفر سا الراقة واألنشطة
الرفيهيةةة وذلة عةةن ريةةا تةةوفم أمةةاكن مذيشةةية علة مسةةتوى عةةايل مةةن اةةةودة قية قر ةةحل اهليتةةة
الذامة للقوى الذاملة عل توفم خدما ذا جودة عالية تتحاص واملذايم الدولية املذحومل هبا مث
هذه املراكز اويوية والع تشر وتشرت تقد اخلدما أكثر من جهة قإومية.
 -62ية ةةزور املركة ةةز بشة ةةإ مسة ةةتحر املنظحة ةةا اوإومية ةةة أو هة ةةم اوإومية ةةة سة ةوا احمللية ةةة أو الدولية ةةة
وأ ةحاب اوجةرا ا اخلا ةة ةلة ققةوا اونسةةان إىل جانةو الاذثةةا الدبلوماسةية املذتحةةدة
دولة الإويحل لال المل والوقو عل اخلدما الع يقدمها املركز للذحالة املتواجدة فيم.
 -63أن النجةةا الةةذي قققةةم مركةةز إيةوا الذحالةةة النسةةا ية تإةري أ ةةر اوحايةةة للذحالةةة وقضةةي
عل ة الذديةةد مةةن املشةةإال دفةةص اهليتةةة الذامةةة للقةةوى الذاملةةة للذح ة عل ة إنشةةا مركةةز إي ةوا للذحالةةة
الرجامل.

انا ()3
انساا الملال يف الفقر ( )9مو قااملة انساا
 -64إ ة ةةا مة ةةن دولة ةةة الإوية ةةحل بذدالة ةةة وإنسة ةةانية قضة ةةية الالجتة ةةني فقة ةةد تذاملة ةةحل مة ةةص هة ةةذه القضة ةةية
اونسةانية وفقةةا للحذةةايم اونسةةانية املطاقةةة هةةذا الصةدد وانتهجةةحل سةةاي ذلة ماةةدأ عةةدت الةةرد أي
إىل بلده الذي قدت منم إذا اثاحل اقتحامل تذرضم لل طر قي أصار
عدت ترقي أو إبذاد الش
املادة ( )46من دستور دولة الإويحل عل "تسليم الالجتني السياسيني حمظور".
 -65ونشم هذا الصدد إىل أنم ا يوجد إ ار عح قةانوين ومؤسسةي حمةدد لتنظةيم اللجةو وفقةا
للحذايم الدولية نظرا لذدت انضحات الدولة اتفاقيةة الالجتةني اسةيحا ظة عةدت وجةود اجتةني لةدى
دولة الإويحل إا أنم لدر اوصارة إىل قر الدولة دعم جهود املفوضية السامية لشؤون الالجتني
لت فيف املذا ة اونسانية النالة عن النزو واللجو وذل من خالمل تقد ها ملسامها وعية سنوية.
 -66كحا لدر اوصارة إىل أن دولة الإويحل قامحل عات  1996بتوقيص اتفاقية مقر مةص املفوضةية
الس ةةامية لش ةةؤون الالجت ةةني ق ةةدد فيه ةةا امله ةةات ال ةةع تض ةةطلص فيه ةةا املفوض ةةية م ةةن خ ةةالمل مإتاه ةةا بدول ةةة
اية ومتابذة أقوامل تلة الفتةة عةن ريةا التذةاون
الإويحل قي يقوت مإتو املفوضية بدور هات
والتشاور مةص اوإومةة الإويتيةة الةع تسةذ بشةإ دا ةم لتنظةيم وتةوفم املسةاعدة اونسةانية هلةم .وحتةر
دول ةةة الإوي ةةحل متحثل ةةة ب ةوخلارة الداخلي ةةة عل ة متإ ةةني املفوض ةةية الس ةةامية لشة ؤون الالجت ةةني م ةةن خل رة مرك ةةز
اوبذاد ومقابلة اةاليا الع تشهد منا قها أقداا ساخنة لتقييم مدى انطاةاا بةر م إعةادة التةو ني
علة ةةيهم علحة ةةا ن كافة ةةة املقيحة ةةني األجانة ةةو دولة ةةة الإوية ةةحل ضة ةةذون إىل أقإة ةةات القة ةةانون رقة ةةم 17
لسةةنة  1959وولتةةايل فهةةم مقيحةةون وفقةةا لةةذل القةةانون الةةذي يةةنظم عالقةةتهم الدولةةة املستضةةيفة هلةةم
لدواعي الذح سوا القطامل الذات أو اخلا .
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انساا الملال يف الفقر ( )10مو قااملة انساا
 -67بدايةةة وجةةو التنويةةم نةةم عةةادة مةةا يةةتم اخللةةل بةةني مصةةطلن (الالجتةةني) و(املقةةيم بصةةورة هةةم
الذي يتحتص نسية دولة حمددة ويإون لديم جواخل سفر
قانونية) قي أ ن الالج يقصد بم الش
ادر عن السلطا امل تصة للدولة الع ،ح جنسيتها أما (املقيحون بصورة هم قانونيةة) هةم الةذين
يذيشون دولة الإويحل ولإنهم ا ،حلون اةنسية الإويتية ويقومون دخفا جنسيتهم األ لية حذا
اوصومل عل اةنسية الإويتية.
 -68يشار إىل املادة ( )3فقرة ( )9بذدت وجود أية قوانني أو تشريذا تنظم وتذاال موضومل اللجو
لدى دولة الإويحل سوى ما ن عليم الدسةتور الإةويع واخلةا وللجةو السياسةي للةاالد املةادة ()46
"تسليم الالجتني السياسيني حمظور" والع هي بيد السلطا الذليا ولاالد.
 -69األجنيب املقيم بدولة الإويحل والذي ة يقةم بتجديةد إقامتةم قاة انتها هةا يذةد الفةا للحرسةوت
األم ةةمي رق ةةم  17لس ةةنة  1959بق ةةانون إقام ةةة األجان ةةو ويتذ ةةني علي ةةم دف ةةص السرام ةةا املالي ةةة املق ةةررة هب ةةذا
الشةن ( )2دينار عن ك يوت الفة وقد أقص ستة ما ة ( 600دينار كويع).
 -70ا يةةتم إعفةةا أي أجنةةيب مةةن السرامةةا املاليةةة كو ةةا تذتةةا مةةن قاية األمةوامل الذامةةة للدولةةة الةةع
يتذةةني علة امل ةةالف سةةدادها للسةةحا لةةم بتذةةدي وضةةذم الةةاالد أو املسةةادرة لالةةده علحةةا ن املقيحةةني
بصورة هم قانونية ا يتم استيفا أية هراما منهم بساو الفة قةانون إقامةة األجانةو نظةرا ألنةم يةتم
السةةحا لتلة الفتةةة ووقامةةة بدولةةة الإويةةحل دون اوصةةومل علة إقامة ة و قالةةة قصةةوهلم علة جةواخل
سفر ادر من إقدى الدومل فيةتم املوافقةة علة تذةدي وضةذم ومنحةم إقامةة عاديةة بدولةة الإويةحل بذةد
لقةانون اوقامةة هةذه اوالةة يةتم
قيامم وستيفا ااصرا ا املطلوبة لذل و قالة الفة الش
استيفا السراما املقررة منم قسو نومل امل الفة.
 -71ساا وأن قامحل وخلارة الداخلية د دار عدة قرارا وخلارية ليز مل الفي قانون اوقامةة سةادرة
قةةامل مسةةادر م الةةاالد خةالمل املهلةةة الةةع حتةةددها تلة القةرارا الوخلاريةةة
الةاالد دون دفةةص أيةةة هرامةةا
وآخرها القرارين الوخلاريني رقحي ( )2018/64و( )2018/192و( )2020/288قي مت السةحا مل ةالفي
قةةانون اوقامةةة سةةادرة الةةاالد دون دفةةص أيةةة هرامةةا مةةىت هةةادر امل ةةالف قا ة املوعةةد احملةةدد وملهلةةة مةةص
إمإانية الذودة مرة أخرى وفا القوانني املتاذة لدولة الإويحل.

انساا الملال يف الفقر ( )11مو قااملة انساا
 -72نشةةم إىل أن دولةةة الإويةةحل تقةةوت دعةةادة وترقي ة مةةن ةةالف قةةانون إقامةةة األجانةةو رقةةم
لسةةنة  1959فذل ة سةةاي املثةةامل مةةص بدايةةة اوج ةرا ا الةةع ا ةةذ ا دولةةة الإويةةحل عنةةد انتشةةار فةةموت
(كوفيةةد )19-فقةةد أ ةةدر مذةةايل ةةو ر ةةي ةل ة ال ةوخلرا وخليةةر الداخليةةة ق ةرار رقةةم  288لسةةنة 2020
بشةن إ لسا كافة السراما املالية املرتاة عل الذحالة األجنايةة مل الفتهةا لقةانون إقامةة األجانةو رقةم 17
لسنة  1959قي أييت هذا القرار ملساعدة تل الذحالة األجناية الذودة لالدا م األ لية قي أن
ال ةةاذض ترتا ةةحل علي ةةم ما ةةالغ ا ل ةةة نتيج ةةة مل الفت ةةم للق ةةانون إىل جان ةةو تإ ةري مفه ةةوت الذ ةةودة الطوعي ةةة
للذحالةةة لال ةةدا ا األ ةةلية قي ة وف ةةر دولةةة الإوي ةةحل مراك ةةز إي ةوا لتل ة الذحال ةةة امل الفةةة تت ةةوفر فيه ةةا
اخل ةةدما ااعاص ةةة واخل ةةدما الص ةةحية إىل جان ةةو ت ةةوفم ت ةةذكرة ةمان للذ ةةودة دون حتح ة الذام ة أي
تاذا مالية.
17

 -73وفيحا يتذلا ولتسليم ف ن هذا األمر يسري فقل عل مرتإيب اةرا م أو الذين در ققهةم
أقإ ةةات قض ةةا ية  ...ووفق ةةا اتفاقي ةةا التذ ةةاون اخلا ةةة ولتس ةةليم ب ةةني دول ةةة الإوي ةةحل وع ةةدد م ةةن ال ةةدومل
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األخرى ف نم يتم سر ن األقإات املنظحة لذل وفقا لإ اتفاقية إىل جانو ما تتسلحم دولة الإويةحل
من لاا من األنربومل.

انساا الملال يف الفقر ( )12مو قااملة انساا
 -74نشم إىل أن هنات اقرا بقانون بشةن قة سةريص لقضةية املقيحةني بصةورة هةم قانونيةة قية
قدت ر ي ةل األمة وةحوعة من النواب وولتذاون مص اةهاخل املركزي ملذاةة أوضةامل املقيحةني بصةورة
هم قانونية قي أييت هذا القانون ق عادمل وصةام ويراعةي اةوانةو اونسةانية لفتةة املقيحةني بصةورة
هم قانونية .كحةا أنةم يضةص ثوابةحل وضةوابل للتجنةي ويقةر مةنن إقامةة ملةدة  )15عةات (قابلةة للتجديةد
وبذض املحيزا ملن حن وضذم القانوين وأبرخل جنسيتم األ لية.
 -75وفيحا يتذلا بواية اةهاخل املركزي ف ن مرسوت إنشةا اةهةاخل املركةزي رقةم  467لسةنة  2010بةني
بوضةو اختصا ةا اةهةاخل املركةزي قية نة "أن يتةوىل اةهةاخل الذحة علة مذاةةة أوضةامل املقيحةني
بصورة هم قانونية وتنفيذ القرارا الصادرة هذا الشةن ولم ساي ذل ما يلي:
صةةةن املقيحةةني بصةةورة هةةم

•

متابذةةة مةةا يصةةدره ةلة الةوخلرا مةةن قةرارا وتو ةةيا
قانونية.

•

اقرا مشروعا القوانني ذا الصلة وملقيحني بصورة هم قانونية.

•

مااصرة كافة اوجرا ا التنفيذية صةةن مذاةةة أوضةامل املقيحةني بصةورة هةم قانونيةة
إ ار اولومل والتشريذا املذتحدة هذا الشةن.

•

ااتصامل ولوخلرا واملسؤولني كافة اةها اوإومية وهم اوإومية والتنسيا مذهم
ساي ا اخل أعحامل اةهاخل وكذل الاذثا الدبلوماسية الةاالد واهليتةا الدوليةة
ذا الصلة من خالمل وخلارة اخلارجية.

•

ال ةةاالد

إج ةرا الدراس ةةا والاح ةةوو والتحقيق ةةا املتذلق ةةة بتس ةةوية أوض ةةامل املقيح ةةني
بصورة هم قانونية وإبدا ما يراه من مذاةا ومقرقا خصو ها".

انملا مو ( )5إىل ()9
انساا الملال يف الفقر ( )13مو قااملة انساا
 -76إن املةادة ( ) 5مةةن املذاهةدة تتطلةةو مةن الةةدومل أن تت ةذ مةةن اوجةرا ا الالخلمةةة لقيةات وايتهةةا
القضا ية عل اةرا م الواردة املادة ( )4من ااتفاقية قاا مذينة واملةادة ( )4مةن هةذه ااتفاقيةة
تن عل أنم" :تضحن ك دولة ر أن تإون مجيص أعحامل التذذيو جرا م وجو قانو ا الداخلي
ي حماولةة ملحارسةةة التذةذيو وعلة قيامةةم ي عحة يشةةإ
وينطاةا األمةر ذاتةةم علة قيةات أي صة
توا ؤ ومشاركة التذذيو" ويالقى هذا الشةن أن القواعد الذامة الواردة قانون اةزا رقم 16
لسةةنة  1960بشةةةن أقإةةات سةةر ن القةةانون مةةن قية املإةةان املنصةةو عليهةةا املة ادتني ( )11و()12
تإف سر ن الواية القضا ية عل هذه اةرا م الذديد من اواا ومنها عنةد ارتإةاب اةر ةة علة
إقليم دولة الإويحل أو عل ظهر السفن أو مةنت الطةا را املسةجلة الإويةحل وعنةدما ترتإةو اةر ةة
من أي ص كويع خار الإويةحل إذا كانةحل ةرمةة اقةا للقةانون الإةويع و اقةا لاقإةات القانونيةة
السارية مإان ارتإاهبا.
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 -77أمة ةةا ولنسة ةةاة اتفاقية ةةا تسة ةةليم ا ة ةةرمني املامة ةةة مة ةةص الة ةةدومل األخة ة رى فة ة ن هنة ةةات الذدية ةةد مة ةةن
ااتفاقيةةا الةةع مت إبرامهةةا مةةص بذةةض الةةدومل الةةع قةةد تسةةري علة اةةرا م املشةةار إليهةةا املةةادة ( )4مةةن
ااتفاقية وهي عل النحو التايل:
•

اتفاقية التذاون القانوين والقضا ي املواد املدنية والتجارية واةزا ية بني دولة الإويحل
ومجهورية تركيا وكذل اتفاقية التذاون ةامل األمن الداخلي بني الالدين.
قي ة أن امل ةةادتني ( )31و( )32م ةةن ااتفاقي ةةة األوىل ت ةةن عل ة أن تتذه ةةد
الدولتان بتاادمل تسليم األص ا املوجودين عل إقليم أي منهحا واملوجم إلةيهم ا ةات
أو احملإةةوت علةةيهم مةةن السةةلطا القضةةا ية ويإةةون التسةةليم جةةا زا عةةن أفذةةامل تشةةإ
اق ةةا لق ةوانني ك ة م ةةن ال ةةدولتني ج ةرا م مذاق ةةو عليه ةةا تش ةريذا ال ةةدولتني بذقوب ةةة
اوةا ملةدة سةنة علة األقة أو بذقوبةة أصةد وعةن أقإةات اودانةة الصةادرة مةن حمةاكم
الدولة الطالاة بشرمل أا تق مدة الذقوبة السالاة للحرية احملإوت هبا عةن سةتة أصةهر
واةرا م الواردة ااتفاقية املشار إليهةا ةرمةة القةانون الإةويع بذقةوو أكثةر مةن
سةنة وفقةا ألقإةةات قةانون اةةزا رقةةم ( )16لسةنة  1960وولتةايل إةةن أن يةتم التسةةليم
بشة ا.

•

اتفاقية تسليم ا رمني بني قإومة دولة الإويحل وقإومة مجهورية كور اةنوبية.
قي أن املادة ( )2من هذه ااتفاقية تن عل أن اةةرا م القابلةة للتسةليم
اق ةةا لالتفاقي ةةة ه ةةي اة ةرا م ال ةةع تذاق ةةو عليه ةةا ق ةوانني ك ةةال الط ةةرفني ولس ةةجن أو أي
عقوبةةة سةةالاة للحريةةة ملةةدة سةةنة علة األقة أو بذقوبةةة أصة د وإذا تذلةةا لةةو التسةةليم
مطلةةوب لتنفيةةذ قإةةم ولسةةجن أو بذقوبةةة أخةةرى سةةالاة للحريةةة يةةتم التسةةليم
بشة
فقل إذا كانحل املةدة املتاقيةة مةن انقضةا الذقوبةة ا تقة عةن سةتة أصةهر علة األقة
وولت ةةايل ف ة ن ه ةةذه ااتفاقي ةةة إ ةةن أن تس ةةري عل ة التس ةةليم بش ةةةن اة ةرا م ال ةواردة
اتفاقية مناهضة التذذيو وهمه من ضروب املذاملة القاسية.

•

اتفاقية التذاون
بلسار .

ةامل األمن الةداخلي بةني قإومةة دولةة الإويةحل وقإومةة مجهوريةة

قية ة نصة ةةحل ااتفاقية ةةة املة ةةادة ( )1منهة ةةا علة ة تذة ةةاون الالة ةةدين منة ةةص
ومإافحةةة اارهةةاب واةر ةةة املنظحةةة وعحليةةا التهريةةو واالةةار هةةم املشةةرومل ومل ةواد
امل درة واهلجةرة هةم املشةروعة واالةار ولاشةر  ...اخل كحةا نصةحل الفقةرة الثانيةة مةن
ذا املة ةةادة علة ة تذة ةةاون الطة ةرفني إلقة ةةا القة ةةاض علة ة األصة ة ا الة ةةذين ارتإاة ةوا
أو يش ة ةةتام ارتإ ة ةةاهبم ج ة ةرا م أو ص ة ةةرعوا ارتإاهب ة ةةا وذل ة ة وفق ة ةةا اتفاقي ة ةةة تا ة ةةادمل
املسة ة ةةاعدة القانونية ة ةةة والقضة ة ةةا ية ا ة ة ةةاا املدنية ة ةةة واةزا ية ة ةةة املامة ة ةةة بة ة ةةني الالة ة ةةدين
بتاري .1988/12/26
•

اتفاقيةة تسةةليم ا ةرمني بةةني قإومةةة دولةة الإويةةحل وقإومةةة املحلإةة املتحةةدة لايطانيةةا
وإيرلندا الشحالية والع مت املوافقة عليها ولقانون رقم  16لسنة .2017
قي أن املادة ( )2من هذه ااتفاقيةة تةن علة أن اةةرا م الةع تسةتوجو
التس ةةليم اق ةةا لالتفاقي ةةة ه ةةي اة ةرا م ال ةةع تذاق ةةو عليه ةةا ق ةوانني ك ةةال الط ةرفني بذقوب ةةة
أقصةاها ا تقة عةن سةنة أو ي صةةإ مةن أصةإامل ااقتجةاخل أو بذقوبةة أصة د وإذا
مطلةةوب لتنفيةةذ قإةةم ووةةا أو بذقوبةةة أخةةرى سةةالاة
تذلةةا لةةو التسةةليم بشة
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للحريةةة ي ةةتم التس ةةليم فقةةل إذا كان ةةحل م ةةدة الذقوب ةةة املقيةةدة للحري ةةة  4ص ةةهور أو أكث ةةر
وكةةان سةةلوكم مذاقاةةا عليةةم وفقةةا لق ةوانني الطةةر املطلةةوب منةةم التسةةليم بذقوبةةة اوةةا
أو ي صةإ مةةن أصةةإامل ااقتجةاخل أقصةةاه ا يقة عةةن سةنة أو بذقوبةةة أخةةرى أصةةد
من ذل .
•

اتفاقية التذاون القانوين والقضا ي مواد تسليم ا رمني بةني دولةة الإويةحل ومجهوريةة
اهلند والع مت املوافقة عليها ولقانون رقم  27لسنة .2007
قي تضةحنحل املةادة ( )1مةن ااتفاقيةة ن يقةوت الطرفةان بتسةليم أي مةتهم
أو مةةدان ر ةةة قابلةةة للتسةةليم ارتإاةةحل إقلةةيم الطةةر املتذاقةةد اآلخةةر اقةةا للقواعةةد
والش ةةرومل املنص ةةو عليه ةةا ااتفاقي ةةة وق ةةد بين ةةحل امل ةواد م ةةن ( )2إىل ( )5ق ةةاا
التسليم واةرا م الع يإون التسليم واجاا فيها.

انساا الملال يف الفقر ( )14مو قااملة انساا
 -78ترتال دولةة الإويةحل بذةدة اتفاقيةا للحسةاعدة القانونيةة فيحةا يتذلةا وملسةا اةزا يةة مةص كة
مةةن الةةدومل التاليةةة( :املحلإةةة املسربيةةة  -اةحهوريةةة التونسةةية  -اةحهوريةةة اوسةةالمية اويرانيةةة  -مجهوريةةة
اهلند  -مجهورية بلسار الشذاية  -مجهورية مصر الذربية  -مجهورية لانان  -املحلإة األردنية اهلامشيةة -
مجهورية كور  -مجهورية الةيحن الد قرا يةة  -مجهوريةة اةزا ةر الد قرا يةة الشةذاية  -مجهوريةة ألاانيةا -
بريطانيا).
 -79ل ةةدر اوص ةةارة إىل أن اتفاقي ةةا التس ةةليم ال ةةع تامه ةةا دول ةةة الإوي ةةحل م ةةص كاف ةةة ال ةةدومل أس ةةات
للتاةةادمل صةريطة اخلدواجيةةة التجةةر مةةص مراعةةاة قةةا الةةدومل اامتنةةامل عةةن التسةةليم علة النحةةو املاةةني
تلة ااتفاقيةةا أمةةا ولنسةةاة للةةدومل الةةع ا تةرتال مذهةا دولةةة الإويةةحل وتفاقيةةا تسةةليم فية تم التذامة
مذها وفا مادأ املذاملة وملث .

انا ()10
انساا الملال يف الفقر ( )15مو قااملة انساا
 -80دولة الإويحل سااقة لر التذذيو واسةتذحامل القةوة وهةمه مةن ضةروب املذاملةة الالإنسةانية
من قا أن تدخ ااتفاقية املشار إليها قيز النفاذ جري  26يونيو  1987ومن أقإات قانون اةزا
الإةةويع الةةع عحلةةحل عل ة لةةر أعحةةامل التذةةذيو املةةادة ( )53مةةن القةةانون رقةةم  31لسةةنة  1970املذةةدمل
لاذض أقإات قانون اةزا رقم  16لسنة  1960والع نصحل عل أنم "يذاقةو ووةا مةدة ا تزيةد عةن
مخ سنوا وبسرامة ا لاوخل مخسحا ة دينار أو دقدى هاتني الذقوبتني ك موظف عات أو مست دت
عةةذب بنفسةةم أو بواسةةطة هةةمه متهحةةا أو صةةاهدا أو خاةما وحلةةم علة ااعةرا ر ةةة أو علة اودا
صة ا ."...
قوامل أو مذلوما
 -81ك ةةذل امل ةةادة ( )56م ةةن الق ةةانون رقة م ( )31لس ةةنة  1970املذ ةةدمل ل ةةاذض أقإ ةةات ق ةةانون اة ةزا
رقة ةةم  16لسة ة نة  1960والة ةةع عحلة ةةحل علة ة لة ةةر اسة ةةتذحامل القسة ةةوة ونصة ةةحل علة ة "كة ة موظة ةةف عة ةةات
مإلةف خدمةة عامةة اسةتذح القسةوة مةص النةات اعتحةادا علة وظيفتةم قية
أو مست دت وكة صة
أنةةم أخة بشةةرفهم أو أقةةدو آامةةا بةةدا م يذاقةةو ووةةا مةةدة ا لةةاوخل ثةةالو سةةنوا وبسرامةةة ماليةةة
ا لاوخل ما تني ومخسة وعشرين دينار أو دقدى هاتني الذقوبتني".
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 -82إن أكاد ية ةةة سة ةةذد الذاة ةةدن للذلة ةةوت األمنية ةةة تقة ةةوت بتةهية ة وتذلة ةةيم الطة ةةالب امللتحقة ةةني بسة ةةل
الشةةر ة وبذةةد تذييةةنهم ب ةوخلارة الداخليةةة يةةتم إوةةاقهم بةةدورا وب ةرام تدريايةةة مت صصةةة قسةةو ايذةةة
عحلهم عن ريا جها عحلهم إضافة إىل ذل ف ن ما يتم تذليحم للطلاة فيحا يتذلا ووفةا علة
ققوا اونسان وعدت انتهاكها لي فقل تذليم نظري وإ ا كذل تذليم سلوكي أخالقي يتم تطايقم ما
بةةني الذةةاملني األكاد يةةة والطلاةةة املنتسةةاني هلةةا قي ة نةةص األكاد يةةة منذةةا وج إيةةذا أي الةةو
جسد أو اول من كرامتم ولقومل أو ولفذ ب من يرتإو هذه األفذةامل سةوا كةان مةن الذةاملني
األكاد ية أو من الطلاة املنتساني هلا يذرض نفسم للحسا لة والذقوبة دون التهاون ذل كحا حتر
األكاد يةةة مةةن خةةالمل الذةةاملني فيهةةا علة ناةةذ الذنصةرية والطا فيةةة ولتذامة مةةص الطلاةةة بشةةإ متسةةاوي
وعادمل حتقيقا ملفهومي الذدمل واملساواة اللذين ن عليهحا الدستور الإويع املادة ( )29والةع تةن
عل ة أن (الن ةةات سواس ةةية الإرام ةةة اونس ةةانية وه ةةم متس ةةاوون ل ةةدى الق ةةانون اوق ةةوا والواجا ةةا
الذامةةة ا متييةةز بيةةنهم ذل ة بسةةاو اةةةن أو األ ة أو اللسةةة أو الةةدين) فالطالةةو يةةتذلم مفةةاهيم
ققوا اونسان من خالمل الاام التذليحية امل تلفة ويلح تل املفاهيم عل أرض الواقةص مةن خةالمل
تذامة الذةاملني مذةةم ممةا يرسة لديةم قسة ن التذامة مةةص اةحهةور واوفةةا علة ققةةوا النةات قةةىت وإن
كانوا متهحني أو حماوسني.
 -83أن تطةةوير منهجيةةة فاعليةةة ال ةاام التذليحيةةة تقلي ة عةةدد القضةةا اخلا ةةة ولتذةةذيو وسةةو
املذاملة من خالمل ما تقوت بم أكاد ية سذد الذادن للذلوت األمنية من خالمل أجهز ا التذليحية امل تلفة
(كليةةة الشةةر ة  -مذهةةد الشةةر ة النسةةا ية  -مذهةةد ضةةاامل الصةةف  -مدرسةةة الشةةر ة) بتةةدري الطلاةةة
وامل فرة دراستهم الذديد من املقررا الدراسةية الةع حتتةوي علة بيةان خطةورة ولةر أعحةامل التذةذيو
بإافة وره املادية واملذنوية واستذحامل القسوة وسو املذاملة وضرورة لنو الوقومل حتحل املسا لة اةنا ية
عة ةةن ارتإة ةةاب تلة ة األفذة ةةامل أ كة ةةان مة ةةار وقوعهة ةةا والة ةةع تتضة ةةحنها أقإة ةةات قة ةةانون اةة ةزا رقة ة م ()16
لسةةنة  1960وتذديالت ةةم وم ةةن تل ة املق ةةررا الدراسةةية (ق ةةانون اة ةزا  -ق ةةانون اوج ةرا ا واحملاكح ةةا
اةزا ي ةةة  -الق ةةانون ال ةةدويل الذ ةةات  -اوق ةةوا واو ةةر الذام ةةة  -الق ةةانون الدس ةةتوري  -عل ةةم الذق ةةاب -
الذالقا الذامة  -فن التذام مةص اةحهةور جهةاخل الشةر ة) وعلية م إننةا القةومل إن مجيةص مةوظفي
إنفةةاذ القةةانون ومةةنهم مةةوظفي األمةةن والسةةجون هةةم عل ة درايةةة كاملةةة ووظةةر التةةات عل ة التذةةذيو ب ة
يذلحون أن التذذيو وااعتدا عل كرامة النات فذال أو قوا وهم ذل من ضروب املذاملة الالإنسانية
هو ةرت القانون الإويع ويذاقو من يقوت بم.

الاام التدرياية املدرجة ضحن خطة وخلارة الداخلية للحوسم التدرييب (:)2020/2019
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•

دورة اوق ةةوا والواجا ةةا الوظيفي ة ة :ه ةةدفها رف ةةص املس ةةتوى ال ةةوظيفي وأتهي ة الذ ةةاملني
وملؤسسة األمنية.

•

دورة صصةةية للحؤسسةةا او ةةالقية :ةةد إىل تذريةةف املشةةاركني بقةةانون تنظةةيم
السجون وإجرا ا التذام مص النزا والزا رين.
مذه ة ةةد الإوي ة ةةحل للدراس ة ةةا

•

دورة صص ة ةةية ة ة ةةامل الق ة ةةانون ال ة ةةدويل اونس ة ةةاين
القضا ية والقانونية.

•

الدورة التةسيسية التاسذة لقطامل األمن اةنا ي :د إىل يتة ضاامل إنفةاذ القةانون
ملواجهة اوياة الذحلية وتزويدهم وخلاا الالخلمة ألدا املهات املوكلة إليهم.
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انساا الملال يف الفقر ( )16مو قااملة انساا
 -84فيحةةا يتذلةةا دذكةةا وعةةي السةةادة القضةةاة ومةةوظفي القضةةا ولذهةةد فتجةةدر اوصةةارة إىل أنةةم
إ ار اهتحات مذهد الإويحل للدراسا القضا ية والقانونية بتةهي وإعداد الإوادر القضا ية مةن السةادة
القضةةاة وأعضةةا النيابةةة الذامةةة قةةدت املذهةةد عةةدة دورا تدريايةةة ةةةامل ققةةوا اونسةةان ولتذةةاون مةةص
املفوض ةةية الس ةةامية وق ةةوا اانس ةةان .ةةد هة ةةذه ال ةةدورا إىل تذزي ةةز املذرف ةةة قق ةةوا اونس ةةان الدولية ةةة
وترسةةي قيحهةةا ومااد هةةا بشةةإ خةةا وسةةل مرفةةا القضةةا كونةةم املذةةين بتطايةةا وإنفةةاذ قةةانون ققةةوا
اونسان عل الصذيد الو ين قي مت عقد الدورا عل مراق ثالو.
ايت ةةم إىل إدم ةةا م ةةادة
 -85وتذت ةةا ه ةةذه ال ةةدورا ه ةةي أوىل مراق ة مش ةةرومل متإام ة يه ةةد
القانون الدويل وقوا اونسان املنها التدرييب ملذهد الإويحل للدراسا القضا ية والقانونية و د
كذل إىل أتهي القضاة قومل القانون الدويل وقوا اونسان واآلليا الدولية وحاية ققوا اونسان
ووضةةافة إىل تزويةةد جةةز مةةن هةةذا الإةةادر هةةارا التةةدريو قةةىت يةةتحإن املذهةةد مةةن ااسةةتذانة هبةةم
ت ةةدريو املنتس ةةاني إلي ةةم مس ةةتقاال وكنت ةةا هل ةةذه ال ةةدورة التةسيس ةةية مت ةري س ةةاذة م ةةن أعض ةةا الس ةةلطة
القضةةا ية كحةةدربني ةةةامل ققةةوا اونسةةان كحةةا قةةدت مذهةةد الإويةةحل للدراسةةا القضةةا ية والقانونيةةة
دورا تدرياية أخرى وهي:
إ ار الدعوى اةزا ية  -بتاري  1مارت .2015

•

ققوا اونسان

•

مةةادة قةةانون ققةةوا اونسةةان للاةةاقثني القةةانونيني املرصةةحني للذح ة ولنيابةةة الذامةةة -
الدفذة السادسة عشر لسنة .2018/2017

•

ورصة عح قومل سو مذاملة وإمهامل األ فامل لذدد  30من السادة القضاة وأعضةا
النيابة الذامة بتاري  2أبري .2018

•

دورة تدرياية لوكال النيابة والقضاة قةومل "القةوة امللزمةة لالتفاقيةا الدوليةة واوقليحيةة
الواجاةة التطايةةا دولةة الإويةةحل وفةا آخةةر املسةتجدا وماةةاد حمإحةة التحييةةز"
صهر فااير .2019

يملضح اجل ال ل انم ال الات الت ليبية يف جمال قملق اإلنسان ااالجتال ابلبشر الريت نمملتهرا ارال
ال اخ ية خالل الفرت (:)2019-2018
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اسم الا م

جري اانذقاد

دورة ققوا اونسان الدولية عح الشر ة
ورصة عح بشةن املذاهدا الدولية وقوا اونسان
حماضرة عامة للصليو األ ر عن ققوا اونسان
دورة مذايم ققوا اونسان الدولية عح الشر ة
دورة مإافحة االار ولاشر ()1
دورة مذاير ققوا اونسان الدولية عح الشر ة
اية ومساعدة ضحا االار وألص ا
دورة دور جها إنفاذ القانون
دورة مإافحة االار ولاشر ()2

2018/3/27-25
2008/4/17-15
2008/5/8
2018/10/18-15
2018/10/30-28
2018/12/19-16
2019/1/31-27
2019/4/23-21
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انا ()11
انساا الملال يف الفقر ( )17مو قااملة انساا
 -86لالتفاقية تاق ك دولةة قواعةد لالسةتجواب وتذليحاتةم وأسةاليام وممارسةاتم والرتياةا املتذلقةة
قجةةز ومذاملةةة األصة ا الةةذين تذرضةوا ألي صةةإ مةةن أصةةإامل التوقيةةف أو ااعتقةةامل أو السةةجن
أي أقليم ضص لوايتها القضا ية وذل بقصد منص قدوو أي قاا تذذيو.
 -87نظة ةةم املشة ةرمل الإة ةةويع وكة ةةذا التذليحة ةةا الصة ةةادرة مة ةةن السة ةةيد املستشة ةةار النا ة ةةو الذة ةةات قواعة ةةد
وتذليحا ااستجواب والرتياا املتذلقة قجةز األصة ا فذحةال وملةادتني ( 60مإةررا) و( 74مإةررا)
من قانون اوجرا ا واحملاكحا اةزا ية اآليت:
•

إقا ة ك متهم مت قجزه ذرفة الشر ة أو قاسم اقتيا يا سااب قجزه أو قاسم.

•

متإينم من ااستذانة حات ومقابلتم عل إنفراد.

•

إبالن من يرى إبالهم ا وقص لم.

•

األقوامل الع ا جييةد فيهةا احملجةوخل أو املقاةوض عليةم التحةدو وللسةة الذربيةة يةتم ااسةتذانة
ةةرجم مذتحةةد للسةةة الةةع يتحةةدثها احملج ةوخل أو احملاةةوت اقتيا يةةا ويةةتم إثااتةةم حمضةةر الشةةر ة
أو حمضر التحقيا.

•

ةافر الشةر ة وذلة
يتم توثيا اقتجاخل املقاةوض علةيهم فةور إلقةا القةاض علةيهم سةجال
عحال بن املادة ( )59مةن قةانون اوجةرا ا والةع توجةو املسةتومل عةن مركةز الشةر ة أن يثاةحل
مجيص قاا القاض واوجز سج املركز ويذني فيم وقحل بد القاض وساام ووقحل انتها م.

•

نةةم مت
قالةةة ادعةةا صة
جةةرى الذحة علة اسةةتذانة جهةةا التحقيةةا هبةةذه السةةجال
القاض عليم أو اقتجاخله بدون وجم قا أو اادعا ن مدة اوجز استحر أكثر من املدة
املقةةررة قةةانو وعتاةةار ذلة ث ة جر ةةة جنا يةةة قةةامل ثاوتةةم عحةةال بةةن املةةادة ( )184مةةن
أو قاسم أو قجزه هم األقوامل الع
قانون اةزا والع تذاقو ك من قاض عل ص
يقرهةةا القةةانون أو بسةةم مراعةةاة اوج ةرا ا الةةع يقررهةةا ووةةا مةةدة ا لةةاوخل ثةةالو سةةنوا
وولسرامة أو دقدى هاتني الذقوبتني.

•

إذا اقرنحل هذه األعحةامل ولتذةذيو الاةدين أو ولتهديةد ولقتة كانةحل الذقوبةة اوةا مةدة
سنوا وجيوخل أن تضا إليها السرامة.

•

اقا لتذليحا السيد املستشار النا و الذات ف نم يتذني علة عضةو النيابةة الذامةة فةور مااصةرة
التحقيا مص املتهم واستجوابم أن يقوت ناظرة عحوت جسده للتةكد من خلوه من أية إ او
حمدثها ف ن تذلةا األمةر ودعةا
وإن وجد يتم اثااتم فورا وسؤامل املتهم عن سااها وص
التذرض للتذذيو أو استذحامل القسوة من القا حني بضاطم أو قجزه أو همهم يتم عل الفور
عرضم عل الطو الشرعي لتوقيص الإشف الطيب عليم وجيرى حتقيا ادعا م.

7

 -88ونشم هنا إىل أن قانون اوجرا ا واحملاكحةا اةزا يةة رقةم ( )1960/17وتذديالتةم قةد وضةص
الذديد من األقإات لتنظيم ااستجواب ومنها ما يتذلا بطايذة عحة اودارة الذامةة للحااقة اةنا يةة:
قي أنم ا جيوخل لرجامل الشر ة عند قيامهم ولتحر أن يستذحلوا وسةا الاحة وااستقصةا الةع
تض ةةر وألف ةراد وتقي ةةد قة ريتهم ول ةةي ألق ةةد مااص ةةرة إج ةرا ا التحقي ةةا إا إذا كان ةةحل ل ةةم ةةفة احملق ةةا
(املةةادة  45مةةن قةةانون ااجةرا ا ) وجيةةو عةةرض حماضةةر التحةةر علة النيابةةة الذامةةة أو حمقةةا الشةةر ة
GE.20-14102
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قسةةو األق ةوامل املةةادة ( )46هةةذا فضةةال عةةن الذديةةد مةةن امل ةواد األخةةرى املنظحةةة للتحقيةةا وال ةواردة
قانون اوجرا ا واحملاكحا اةزا ية.
 -89أمةةا فيحةةا يتذلةةا برتياةةا ااقتجةةاخل فة ن قةةانون اوجةرا ا واحملاكحةةا اةزا يةةة قةةد نة علة
الذديةد مةةن الضةوابل منهة ا :أنةةم جيةةو مراعةةاة املةدة املقةةررة لالقتجةةاخل وجيةةو علة رجةةامل الشةةر ة متإةةني
املتهم خالمل مدة اوجز مةن ااتصةامل حاميةم أو إبةالن مةن يةراه ةا وقةص لةم وقةد قامةحل اودارة الذامةة
للحااقة اةنا يةةة و ةةاذ الذديةةد مةةن اوجةرا ا اوداريةةة لضةةحان االتةزات ولضةوابل القانونيةةة وقةةد سةةاا
ذكر هذه اوجرا ا عند الرد عل الاند ( )3من املادة الثانية.

انساا الملال يف الفقر ( )18مو قااملة انساا
 -90توضن الايا اوقصا ية أد ه املصنفة (عدد احملتجزين قا احملاكحة والسجنا املةدانني) و)
مذدمل صس أماكن ااقتجاخل (قسو اةن والسن واأل أو اةنسية:
إ صررااية ع يررة (ل ررال  -نسرراء) مصررنفة سررب السررو ااجلنسررية (السررجو العملررملم  -السررجو
انركزر  -جو النساء  -اإلملعا اشؤان التملقيف انؤق )
اةن

املحإلة األردنية اهلامشية
اوحتاد القحري
اومارا الذربية املتحدة
اةحهورية اوسالمية اويرانية
اةحهورية التونسية
اةحهورية الذراقية
اةحهورية الذربية السورية
اةحهورية الفرنسية
املحلإة الذربية السذودية
املحلإة املسربية
الوا املتحدة األمريإية
إثيوبيا
أرمينيا
مجهورية ها
مجهورية الدمينيإان
مجهورية السنسامل
مجهورية السودان
مجهورية الصومامل الفيدرالية
اجملململع

24

الفتة الذحرية

رجامل

نسا

48

رجامل
اىل سن
من سن

من سن

-

22

63

42
39

-

-

49

1

22

68

29

-

-

-

-

-

22

1

26

67

43

150

1

20

66

33

-

-

-

-

19

58

-

-

25

48

-

5

9

31

41

-

-

-

-

4

1

38

43

33

1

11

-

34

-

25

39

-

2

1

23

34

30

408

14

-

-

-

1
1

102

12

-

-

28

اوبذاد وصؤون التوقيف
املؤقحل
نسا

اىل سن

رجامل

نسا

-

7

1

-

-

34

1

1

-

-

44

7

46

-

1

-

1

8

-

-

-

1

-

8
4

7

71

1

57
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إ صااية (ل ال  -نساء) مصنفة سب السو ااجلنسية (السجو العململم  -السجو انركزر -
جو النساء  -اإلملعا اشؤان التملقيف انؤق )
اةن

الفتة الذحرية

اةنسية

رجامل

نسا

مجهورية الصني الشذاية
مجهورية الإاممون
مجهورية الإونسو الد قرا ية
مجهورية النيجر
مجهورية اهلند
مجهورية اليحن الد قرا ية الشذاية
مجهورية اندونيسيا
مجهورية أفسانستان اوسالمية
مجهورية وكستان اوسالمية
مجهورية بنسالديد الشذاية
مجهورية بنني
مجهورية جنوب أفريقيا
مجهورية جياويت
مجهورية رومانيا
مجهورية ساق الذا
مجهوري ة ة ة ة ةةة س ة ة ة ة ةريالنإا الد قرا ي ة ة ة ة ةةة
ااصراكية
مجهورية سماليون
مجهورية ربيا
اجملململع

1

رجامل
من سن اىل سن

اوبذاد وصؤون التوقيف املؤقحل

من سن

نسا

اىل سن رجامل

نسا

-

-

-

-

-

484

8

21

69

34

51

12

-

21

47

-

-

27

57

29

69

309

2

22

61

-

-

-

-

-

-

35

43

-

-

-

15

28

55

31

28

-

-

3

-

714

83

1

15
96

2

40

-

1
236

22

5

24

-

411

4

1

-

31

-

-

181

24

24

63

2

1

28

44

30

1

-

52

1101

39

-

-

1

-

44

-

-

-

2

10

-

1

2

-

إ صااية (ل ال  -نساء) مصنفة سب السو ااجلنسية (السجو العململم  -السجو انركزر -
جو النساء  -اإلملعا اشئملن التملقيف انؤق )
اةن
اةنسية

مجهورية هينيا
مجهورية الفلاني
مجهورية فيتنات ااصراكية
مجهورية كوسوفا
مجهورية لانان
مجهورية ليا
مجهورية مايل
مجهورية مصر الذربية
GE.20-14102

الفتة الذحرية

رجامل

نسا

من سن

-

اىل سن من سن

نسا

اىل سن

-

-

25

12

25

60

29

49

-

-

51

-

-

20

1

21

70

44

1

-

27

-

24

37

-

490

6

19

73

23

1

3

-

-

رجامل

اوبذاد وصتون التوقيف املؤقحل

-

رجامل
-

نسا
3
3

-

5

1

42

63

3

2

-

5

-

25
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اةن
اةنسية

مجهورية مالوي
مجهورية ميا ار ااصراكية
مجهورية نياامل الد قرا ية ااحتادية
مجهورية نيجم ااحتادية
جورجيا
دولة ارير
دولة الإويحل
دولة فلسطني
اجملململع

رجامل

الفتة الذحرية
من سن

نسا

رجامل

اىل سن من سن

اىل سن

رجامل

64

2

24

51

40

53

30

20

2

-

-

48
27

-

-

-

1

1228

37

19

69

24

61

23

69

-

-

-

-

-

-

101

36

1

-

5
58

1842

-

نسا
-

-

-

-

نسا

-

2

-

32

39

-

اوبذاد وصتون التوقيف املؤقحل

1

إ صااية (ل ال  -نساء) مصنفة سب السو ااجلنسية (السجو العململم  -السجو انركزر -
جو النساء  -اإلملعا اشؤان التملقيف انؤق )
اةن
اةنسية
كينيا
رواندا
سلطنم عحان
مقيم بصوره هم قانونية
كندا
مدهشقر
مملإة الاحرين
مملإة الاوجن
اجملململع
اإلمجايل العاو

الفتة الذحرية

رجامل

نسا

1

-

رجامل
من سن اىل سن

من سن

نسا

اوبذاد وصؤون التوقيف املؤقحل
اىل سن

-

-

-

25

57

-

-

417

4

20

68

25

35

3

-

33

45

-

-

25

42

-

-

-

-

4

5

-

1

430

5

3781

116

-

26

-

-

إ ص ررااية نع ر ل ال اق ررة اال ررتيعاملية ل س ررجملن االع ر
النساء)

-

رجامل
1

1

-

4

-

1

8

886

184

3

ا ررايل ل س ررجملن (العمل ررملم  -انرك ررزر -

الايان

الذدد اوايل

الطاقة اوستيذابية

السجن الذحومي
السجن املركزي
سجن النسا
اوبذاد وصؤون التوقيف املؤقحل

829

900

2952

2327

166

250

26

نسا

رجامل

886

رجامل

800

نسا

184

نسا

400
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 -91التة ةةدابم املت ة ةةذة للتقلية ة مة ةةن إخلدقة ةةات السة ةةجون وحتسة ةةني الظة ةةرو املادية ةةة مجية ةةص أمة ةةاكن
ااقتجة ةةاخل سة ةةاا وأن مت ذكة ةةر اوجة ةرا ا املت ة ةةذة رد الدولة ةةة بشة ةةةن متابذة ةةة املالقظة ةةا اخلتامية ةةة
 .CAT/C/KWT/CO/3/Addالتو ة ة ةةية ( )23وفيحة ة ةةا يتذلة ة ةةا ولتة ة ةةدابم املت ة ة ةةذة ملذاةة ة ةةة امل ة ة ةةاو
خصو الرعاية الصحية والنظافة هم الإافية فهنات الذديد من التدابم واوجةرا ا الصةحية والذنايةة
بنظاف ةةة أم ةةاكن ااقتج ةةاخل وال ةةع تض ةةحن وتإف ة الرعاي ةةة الص ةةحية للن ةةزا وف ةةا م ةةا ج ةةا بق ةةانون تنظ ةةيم
السجون رقم  26لسنة  1962وفقا للحواد التالية:
•

املادة (" )72يإون لإ سجن وقدة حية يرأسها ايو هو املسؤومل عن ا اذ ما
يإف احملافظة عل حة املسجونني ووقايتهم من األمراض الوو ية".

•

املةةادة (" )73علة الطايةةو الإشةةف علة كة مسةةجون عنةةد دخولةةم السةةجن وإثاةةا
قالتم الصحية والذقلية الدفر امل ص لذل ".

•

املادة (" )74عل الطايو تفقد أماكن املسجونني ومالقظة القية السذا ".

السةةجون قي ة يةةتم الذح ة بصةةفة
 -92التةةدابم املت ةةذة للحةةد مةةن قلةةة التهويةةة وضةةو الشةةح
دا حةة ومسةةتحرة علة حتسةني بيتةةة اويةةاة السةجن و قةةدود اومإانيةةا والطاقةا املتاقةةة وجةةاري
الذح ة عل ة إ ةةا وقةةي إج ةرا ا إنشةةا مشةةرومل السةةجن اوةةدي والةةذي يت ةوافر فيةةم مجيةةص املوا ةةفا
واملذايم الدولية اخلا ة نافذ التهوية ا يتوافا مص املذايم الذاملية كحا يتم الذح بصفة دا حة ومستحرة
عل يانة مجيص اخلدما املوجودة جحص السجون وذل من خالمل قطامل صة ؤون اخلةدما املسةاندة
(اودارة الذامةةة لإلنشةةا ا والصةةيانة) والةةع تقةةوت هحةةة الصةةيانة الدوريةةة ةحيةةص اخلةةدما داخ ة ةحةةص
السجون.
 -93الت ةةدابم املت ةةذة بش ةةةن ممارس ةةة التح ةةارين الر ض ةةية اهل ةوا الطل ةةا يومي ةةا فق ةةد نص ةةحل امل ةةادة
رقةةم ( )70مةةن قةةانون تنظةةيم السةةجون  26لسةةنة ( 1962يذطةةي للحسةةجون مةةدة سةةاعة اليةةوت للر ضةةة
الادني ة ةةة وجي ة ةوخل لض ة ةةاامل الس ة ةةجن ق ة ةةاا خا ة ةةة خفض ة ةةها إىل نص ة ةةف س ة ةةاعة أو خل دة إىل س ة ةةاعة
ونصف) ونصحل املادة رقم  ))26من الال حة الداخلية للسجون) عل ر ي السةجن أن ياةذمل عنايتةم
لتق ةةد اخل ةةدما ااجتحاعي ةةة امل تلف ةةة للحس ةةجونني ق ةةدود م ةةا تس ةةحن ب ةةم الق ةوانني والل ةوا ن (وعلي ةةم
قامحل اودارة الذامة للحؤسسا او القية بتوفم التايل:
•

الفسن الر ضية مجيص عنابر السجون لإي ارت فيهةا السةجني التحةارين الر ضةية
املناساة اهلوا الطلا.

•

نش ةةر األلذ ةةاب الر ض ةةية ب ةةني املس ةةجونني الق ةةادرين عل ة ممارس ةةتها وذل ة بقص ةةد تربي ةةة
نفوسهم ورفص مذنو م واحملافظة عل حتهم.

انساا الملال يف الفقر ( )19مو قااملة انساا
 -94تةةن امل ةةادة ( )2م ةةن الق ةةانون رق ةةم  26لسةةنة  1962بش ةةةن تنظ ةةيم الس ةةجون عل ة أن" الس ةةجن
نوع ةةان س ةةجن للرج ةةامل وس ةةجن للنس ةةا " و ك ة م ةةن الن ةةوعني يذ ةةزمل ةةسار الس ةةن ع ةةن ه ةةمهم ما ةةىن
ونشم إىل أنم فيحا يتذلا وقتجاخل القصر فقد أوجاحل املادة ( )7من قانون األقداو رقم 111
خا
األم ةةاكن املناس ةةاة املذ ةةدة اس ةةتقاالم ذرف ةةة اةه ةةا
لس ةةنة  2015إي ةةدامل او ةةدو املذ ةةرض لالحن ةرا
امل تصةة بةوخلارة الشةةؤون ااجتحاعيةة قية يذةةرض اوةدو علة نيابةةة األقةداو لتقد ةةم للححإحةةة إذا
اقتضةةحل مصةةلحتم ذل ة وللححإحةةة أن تقةةرر إيداعةةم إقةةدى مؤسسةةا الرعايةةة ااجتحاعيةةة التابذةةة
لوخلارة الشؤون ااجتحاعية ف ذا كان اودو من ذوي اوعاقة أو ااقتياجا اخلا ة يإون اويدامل
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مذهة ةةد مناسة ةةو لتةهيلة ةةم أو إقة ةةدى املستشة ةةفيا الذالجية ةةة املت صصة ةةة املة ةةادة ( )11مة ةةن القة ةةانون
لسنة .2015

111

 -95إذا كان اوةدو الةذي ارتإةو اةر ةة قةد لةاوخل ( 15سةنة) وقإةم عليةم بذقوبةة مقيةدة للحريةة
ف نم جيري تنفيذها املؤسسا الذقابية ف ذا بلغ (سن  )21تنفذ عليم الذقوبة أو املدة الااقية منها
إقة ةةدى السة ةةجون الذامة ةةة علة ة أن يإة ةةون التنفية ةةذ مإة ةةان منفصة ة عة ةةن األمة ةةاكن امل صصة ةةة لاة ةةاقي
املسجونني جيوخل استحرار التنفيذ عليم املؤسسة الذقابية اخلا ة وألقداو إذا ة يإةن هنةات خطةورة
مةةن ذلة وكانةةحل املةةدة الااقيةةة ا تتجةةاوخل  6أصةةهر وفقةةا للحةةادة ( )17مةةن قةةانون األقةةداو أمةةا القصةةر
الذين ،إم عليهم بذقوو مقيدة للحرية ةرا م ارتإاوها قا بلوههم (سن  )18جيري تنفيذ الذقوو
املقيدة للحرية مؤسسا عقابية منفصلة عن السجون متاما فقد عرفحل الفقرة " " من املادة األوىل
من قانون األقداو املؤسسة الذقابية ا املإان الذي جيري فيم تنفيذ الذقوو املقيدة للحرية احملإوت
هبةةا علة األقةةداو ويصةةدر بتنظيحهةةا قةرار مةةن وخليةةر الشةةؤون ااجتحاعيةةة واتفةةاا مةةص وخليةةر الداخليةةة
كحةةا أوجاةةحل الفقةةرة (ه) مةةن املةةادة األوىل دار الرعايةةة امل صصةةة لةةإل و أن يإةةون الذةةاملون فيهةةا
واملشرفون هبا من النسا .
 -96أما قراسة النسا والفتيا  :ف نم تتم قراستهن من قا قارسا إ و وهذا هةو املذحةومل بةم
املةةادة ( )4مةةن القةةانون تنظةةيم السةةجون رقةةم 26
اودارة الذامةةة للحؤسسةةا اا ةةالقية قي ة تةةن
لسنة  1962عل أنم "يإون لسجن النسا مشرفة يذاو ا عدد كا من السجا وتإون املشرفة هي
املسؤولة أمات مدير السجن عن تنفيذ القوانني واللوا ن داخ السجن" وهو ما يتوافا مص قواعد نيلسون
مانديال.
 -97وفقا لن املادة رقم ( )34من قانون تنظةيم السةجون رقةم  26لسةنة " 1962ياقة مةص املسةجونة فلهةا
قىت يالغ من الذحر سنتني" وعليم مت إنشا اوضانة الذا لية أل فةامل النةزيال ةهةزة بإافةة ااقتياجةا
من األلذاب ووسا الرفيم الالخلمة لا فامل مص توفم مجيص املواد السذا ية وااستهالكية لا فامل.

انساا الملال يف الفقر ( )20مو قااملة انساا
 -98املحارس ةةا اخلا ةةة ووج ةةز اانف ةرادي ي ةةتم تطايقه ةةا أض ةةيا او ةةدود دون التوس ةةص ه ةةذا
الش ةةةن ة ةةا يتحاص ة مة ةةص القة ةوانني واملذ ةةايم الدولية ة ة قية ة ت ةةن املة ةةادة رقة ةةم ( )57م ةةن القة ةةانون تنظة ةةيم
السجون  26لسنة  1962بشةن تنظيم السجون "إذا خالف املسجون نظات السجن ا يوجو مؤاخذتم
وجو عل اوارت امل ت عرضم عل ضابل السجن لتحقيا امل الفة وإثاا الاالن ومةا يذقاةم مةن
التحقي ةةا ال ةةدفر امل ص ة ل ةةذل " وت ةةن امل ةةادة رق ةةم ( )58م ةةن ذا الق ةةانون "اة ةزا ا ال ةةع جي ةوخل
توقيذها عل املسجونني هي :رقم ( )4اوا اانفرادي ملدة ا تزيد عل ساذة أ ت".

انساا الملال يف الفقر ( )21مو قااملة انساا
 -99أن وخلارة الداخليةةة متحثلةةة وودارة الذامةةة للحؤسسةةا او ةةالقية جهةةة تنفيذيةةة ةةت بتنفيةةذ
األقإات واألوامر السالاة للحرية والصادرة من اةها القضا ية وجها التحقيا وذل تطايقا لقانون
تنظيم السجون رقم  26لسنة  1962وا حتم الداخلية وفا املواد التالية:
•

28

املادة ( )60تةن علة أن "ا تطاةا الذقوبتةان األخةمجن املنصةو عليهحةا املةادة
( )58إا مةةر مةةن وخليةةر الداخليةةة" أي تضةةييا نطةةاا تطايةةا عقوبةةة التإاي ة قديةةد
األيدي أو األرج .
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•

املادة ( )61تن علة أن" يذلةن املسةجون ومل الفةة املنسةوبة إليةم قاة توقيةص الذقوبةة
عليم ولم اوا إبدا أقوالم دفاعا عن نفسم كحةا أن لةم اوةا لةو مسةامل الشةهود
الذين يرى ااستشهاد هبم وترجم الشهادة إذا اقتض األمر ذل وجيو حتقيا دفاعم
مة ةةن مجية ةةص الوجة ةةوه" وية ةةتم تطاية ةةا املة ةةادة ( )58وا حتهة ةةا اةزا ية ةةة أضة ةةيا اوة ةةدود
و ا يتناسو مص قجم امل الفة الع يقوت هبا السجني أثنا فرة قضا حمإوميتم.

انساا الملال يف الفقر ( )22مو قااملة انساا
 -100س ة ةةجلحل إدارة الس ة ةةجن ع ة ةةدد ( )85ص ة ةةإوى بسة ة ةةاو الذن ة ةةف ب ة ةةني الس ة ةةجنا خ ة ةةالمل الفة ة ةةرة
من  2019/1/1قىت  2019/7/31أما فيحا يتذلا بذةدد الشةإاوى بسةاو الذنةف بةني السةجينا فقةد
مت تسةةجي عةةدد قةةالتني خةةالمل اخلح ة سةةنوا األخةةمة ومت تسةةجي قضةةية علحةةا ن هنةةات قةةاا
أخةةرى بسةةيطة مت قلهةةا وا ةةاذ اوج ةرا ا (عقوبةةة  -إقةرار وتذهةةد) أمةةا خصةةو إدارة اوبذةةاد وصة ؤون
التوقيف املؤقحل فلم تسج هبا أية صإاوى من  2019/1/1قىت أكتوبر .2019

انساا الملال يف الفقر ( )23مو قااملة انساا
 -101يوض ة ة ة ة ة ةةن اة ة ة ة ة ة ةةدومل أد ه إقص ة ة ة ة ة ةةا ية ع ة ة ة ة ة ةةدد الوفي ة ة ة ة ة ةةا
من (.)2019-2018
ت

اوسم

اةنسية رقم القضية

السجن الذحومي
ة ة ة ة ةةذف ترك ة ة ة ة ة ف ة ة ة ة ةةا
1
الظفمي
 2ه ة ة ة ة ةةاين يوس ة ة ة ة ةةف ة ة ة ة ةةا
الدوي
 3دجاما حمحود دوايل

جياويت

اوبذاد وصؤون التوقيف املؤقحل
 4سانتوحت دات هاريدات

هندي

5

دي علي حمحود

مصري

6

السا اةا ان كاريون

7

جني فال ر اثي

8

اوجرا املت ذ

جري اوبالن

جري الوفاة

كويع

2019/930

مستشفي الفروانية

مت إبالن ذويم

2019/12/28

2019/12/28

كويع

2019/4264

مستشفي الفروانية

مت إبالن ذويم

2019/9/12

2019/9/12

مستشفي الفروانية

مت إبالن ذويم

2018/10/24

2018/10/24

هندي

ر ان عاداوحيد

سجن النسا ا يوجد وفيا خالمل األعوات
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مإان الوفاة

الس ة ة ة ة ة ةةجون خ ة ة ة ة ة ةةالمل األعة ة ة ة ة ة ةوات

مرور

جنحم
2018/641
جنحة

2018/540

جنحم

2018/490

جنحم

مستشفي الفروانية

مت إب ة ةةالن الس ة ةةفارة
اهلندية

2016/5/5

2016/5/5

مستشفي الفروانية

مت إب ة ةةالن الس ة ةةفارة
املصرية
مت إب ة ةةالن الس ة ةةفارة
الفلاينية
مت إب ة ةةالن الس ة ةةفارة
اهلندية
مت إب ة ةةالن الس ة ةةفارة
األفسانية

2018/8/18

2018/8/18

2018/1/5

2018/1/5

2018/8/1

2018/8/1

2019/8/8

2019/8/8

مستشفي الفروانية
مستشفي الفروانية
مستشفي الفروانية

2019-2018-2017-2016
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انساا الملال يف الفقر ( )24مو قااملة انساا
 -102لل ةةديوان الة ةةو ين وقة ةةوا اونسة ةةان اوة ةةا خل رة السة ةةجون ومراكة ةةز ااقتجة ةةاخل دون أي عة ةةا ا
وذل تطايقا (للحادة  6الاند ( )9من القانون رقم  67لسنة  2015املذدمل ولقانون رقم  15لسنة 2018
ص ةةةن ال ةةديوان ال ةةو ين وق ةةوا اونس ةةان ال ةةع ت ةةن عل ة أن" :متابذ ةةة مراك ةةز املؤسس ةةا او ةةالقية
ومراكز التوقيف ودور الرعاية امل تلفة من خالمل خل را ميدانية دوريةة أو مفاجتةة وإ ةدار تقةارير عةن
أوضاعها" ويوضن اةدومل أد ه الةز را الةع قةات هبةا الاذثةا الدبلوماسةية املذتحةدة دولةة الإويةحل
واللجان امل تصة واملنظحا ذا الصلة ققوا اونسان.
عدد الز را
بيان الزا ر

2016

2017

2018

2019

2020

اللجنة الدولية للصليو األ ر
ةنة ققوا اونسان الاملانية (ةل األمة الإويع)
اهليتا الدبلوماسية
الديوان الو ين وقوا اونسان

28

33

17

36

-

3

1

-

109

-

-

2

2

-

انساا الملال يف الفقر ( )25مو قااملة انساا
 -103نصحل املادة رقم ( )56من القةانون رقةم  23لسةنة)  1990صةةن تنظةيم القضةا (تةويل النيابةة
الذامة اوصرا عل السجون وهمها من األمةاكن الةع تنفةذ فيهةا األقإةات اةزا يةة) قية تتةوىل نيابةة
صؤون التنفيذ اةنةا ي والتذةاون الةدويل اوصةرا علة األمةاكن الةع تنفةذ فيهةا األقإةات اةزا يةة وتااصةر
إج ةرا التفت ةةيد ال ةةدوري ي وقةةحل وعل ة حن ةةو مفةةاج عل ة أم ةةاكن تنفيةةذ األقإ ةةات كاف ةةة الس ةةجون
التابذ ةةة ل ةةإلدارة الذام ةةة للحؤسس ةةا او ةةالقية وذل ة هب ةةد التثا ةةحل م ةةن ع ةةدت وج ةةود حما ةةوت بتل ة
األمةاكن بصةفة هةةم قانونيةة والتحقةا مةةن أن أوامةر النيابةة الذامةةة والقةرارا احملةاكم جيةةرى تنفيةذها علة
النحو املاني فيها واوستحامل إىل أي صإوى يرهو السجني أن ياديها.
 -104تتةةوىل وخلارة الداخليةةة تنفيةةذ ق ةرارا النيابةةة الذامةةة (اوةةا  -اوف ةرا ) وكةةذل قراسةةة وأتمةةني
السجون ونق النزا إىل اةها اخلارجية مثامل (احملاكم  -النياو الذامةة  -جهةا التحقيةا ةحيةص
حمافظ ةةا دول ةةة الإوي ةةحل ووض ةةافة إىل حم ةةاكم األس ةةرة  -املستش ةةفيا  -الذي ةةادا اخلارجي ةةة  -املناف ةةذ
الاية  -املنافذ اةوية  ...إخل).
 -105أن السةةجون حتتةةا إىل رقابةةة أمنيةةة وقةةوة بشةرية مدربةةة علة الذحة األمةةين ا تتةوافر بةوخلارة الذةةدمل
قي أن ضال األمن هو اختصا أ ي لوخلارة الداخلية وكحا هو متاص حيص دومل الذاة.

انساا الملال يف الفقر ( )26مو قااملة انساا
 -106إ ة ةةا مة ةةن دولة ةةة الإوية ةةحل بذدالة ةةة وإنسة ة انية قضة ةةية الالجتة ةةني فقة ةةد تذاملة ةةحل مة ةةص هة ةةذه القضة ةةية
اونسةانية وفقةةا للحذةةايم اونسةةانية املطاقةةة هةةذا الصةدد وانتهجةةحل سةةاي ذلة ماةةدأ عةةدت الةةرد أي
إىل بلده الذي قدت منم إذا اثاحل اقتحامل تذرضم لل طر قي أصار
عدت ترقي أو إبذاد الش
املادة ( )46من دستور دولة الإويحل عل "تسليم الالجتني السياسيني حمظور".
 -107ونشم هذا الصدد إىل أنم ا يوجد إ ار عح قةانوين ومؤسسةي حمةدد لتنظةيم اللجةو وفقةا
للحذايم الدولية نظرا لذدت انضحات الدولة اتفاقيةة الالجتةني اسةيحا ظة عةدت وجةود اجتةني لةدى
30

GE.20-14102

CAT/C/KWT/4

دولة الإويحل إا أنم لدر اوصارة إىل قر الدولة دعم جهود املفوضية السامية لشؤون الالجتني
لت فيف املذا ة اونسانية النالة عن النزو واللجو وذل من خالمل تقد ها ملسامها وعية سنوية.
 -108كحا لدر اوصارة إىل أن دولة الإويحل قامحل عات  1996بتوقيص اتفاقية مقر مةص املفوضةية
الس ةةامية لش ةةؤون الال جت ةةني ق ةةدد فيه ةةا امله ةةات ال ةةع تض ةةطلص فيه ةةا املفوض ةةية م ةةن خ ةةالمل مإتاه ةةا بدول ةةة
اية ومتابذة أقوامل تلة الفتةة عةن ريةا التذةاون
الإويحل قي يقوت مإتو املفوضية بدور هات
والتشاور مةص اوإومةة الإويتيةة الةع تسةذ بشةإ دا ةم لتنظةيم وتةوفم املسةاعدة اونسةانية هلةم .وحتةر
دولةةة الإويةةحل متحثلةةة وخلارة الداخليةةة علة متإةةني املفوضةةية السةةامية لشة ؤون الالجتةةني مةةن خل رة مركةةز
اوبذاد ومقابلة اةاليا الع تشهد منا قها أقداا ساخنة لتقييم مدى انطاةاا بةر م إعةادة التةو ني
علة ةةيهم علحة ةةا ن كافة ةةة املقيحة ةةني األجانة ةةو دولة ةةة الإوية ةةحل ضة ةةذون إىل أقإة ةةات القة ة انون رقة ةةم 17
لسةةنة  1959وولتةةايل فهةةم مقيحةةون وفقةةا لةةذل القةةانون الةةذي يةةنظم عالقةةتهم الدولةةة املستضةةيفة هلةةم
لدواعي الذح سوا القطامل الذات أو اخلا .

انساا الملال يف الفقر ( )27مو قااملة انساا
 -109ا يوجد أص ا مسلويب اورية ستشفيا الصةحة النفسةية بدولةة الإويةحل قية كة مةن
علة الاقةا وملستشةف بذةد انتهةا
يتم عالجم وصفايه التات يةتم التصةرين لةم وخلةرو وا جية ا صة
فةةرة عالجةةم قية يةةتم التوا ة مةةص ذويهةةم وا ةةاذ كافةةة ااجةرا ا اوداريةةة والتةةدابم اوقراخليةةة بشةةةن
األص ا الذين أ و فرة عالجهم دون مثة إجاار ألقد عل الاقةا داخة املؤسسةة الذالجيةة وذلة
ولطرا القانونية املتاذة.
 -110ولنسةةاة ألص ةةإامل قال ةةة الذةةال ال ةةع ت ةةوفر للحرضة  :ف ة ن مرك ةةز الإويةةحل للص ةةحة النفس ةةية ي ةةوفر
بر م الرعاية النهارية الذي يقدت خدمة التةهي وتذليم املهارا اوياتية وعادة اندما املرض ا تحةص
كحا يوجد وقدة اية مت صصة عال األمراض النفسية املزمنة وتقد الرعاية املستحرة للحرض وقد
در قانون رقم  14لسنة  2019بشةن الصحة النفسية يتضحن إنشا مراكز إيوا خا .

انا اتن ( )12ا()13
انساا الملال يف الفقر ( )28مو قااملة انساا
 -111إن اوجرا ا املتاذة الوخلارة تتحث استدعا املشإو ققهم والتحقيا مذهم بنا عل
الشإوى املقدمة قي يتم التحقيا فيهةا مةن قاة ضةاامل قةانونيني تصةني وفيحةا يتذلةا ووجةرا ا
التةديايةة املطاقةة لةةدى وخلارة الداخليةة تت ةةذ قسةو جسةةامة الفذة وتتفةاو مةةن بةني (تنايةةم اخلصةم مةةن
الراتو الذي قد يص إىل  30يوت  -اوا ملدة قد تص إىل  60يوت ألفراد الشر ة و 15يوما لضةاامل
الشر ة  -اوقالة ل أتديو  -اوقالة إىل احملإحة اةزا ية  -التسرين من اخلدمة).
الذقوو املسجلة خالمل الفرة من ()2016 - 2020
عات
عات 2017
عات 2018
عات 2019
عات 2020
2016
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عدد الذقوو
عدد الذقوو
عدد الذقوو
عدد الذقوو
عدد الذقوو قىت جر م

41
70
57
54

( )6اخلالحل رهن التحقيا
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انساا الملال يف الفقر ( )29مو قااملة انساا
 -112أن ق ةةا التقاض ةةي ه ةةو ق ةةا مإف ةةومل للجحي ةةص وذل ة اق ةةا للح ةةادة ( )166م ةةن دس ةةتور دول ةةة
الإويحل الع نصحل عل أن "قا التقاضي مإفومل للنات وياني القانون اوجرا ا واألوضامل الالخلمة
ملحارسةةة هةةذا اوةةا" كحةةا تةةن املةةادة ( )29مةةن الدسةةتور علة أن "النةةات سواسةةية الإرامةةة اونسةةانية
وهة ةةم متسة ةةاوون لة ةةدى القة ةةانون اوقة ةةوا والواجاة ةةا الذامة ة ة ا متيية ةةز بية ةةنهم ذلة ة بسة ةةاو اةة ةةن
أو األ أو اللسة أو الدين".
 -113و س ةةياا املة ةةادة رقة ةةم ( ) 167مة ةةن الدسة ةةتور ة ةةدها قة ةةرر للنيابة ةةة الذامة ةةة أن تتة ةةوىل الة ةةدعوى
الذحوميةةة وسةةم ا تحةةص وأن تُشةةر عل ة صةةؤون الضةةال القضةةا ي وتطايةةا القةوانني اةزا يةةة ومالققةةة
املذناني وتنفيذ األقإات ولذ الدافص الر يسي ورا سن هذا الن  ..هو الرهاة إرسا مااد األمن
واألمان ووسا اوحاية اةزا ية لإلنسان وققوقةم ..نظةم مةا قةد يرتإةو ضةده  -جزا يةا  -مةن أفذةامل
وقةةد نصةةحل املةةادة عل ة أن "تتةةوىل النيابةةة الذامةةة الةةدعوى الذحوميةةة دسةةم ا تحةةص وتشةةر علة صةةؤون
الض ةةال القض ةةا ي وتس ةةهر عل ة تطاي ةةا الق ةوانني اةزا ي ةةة ومالقق ةةة امل ةةذناني وتنفي ةةذ األقإ ةةات ويرت ةةو
القانون هذه اهليتة وينظم اختصا ا ا ويذني الشرومل والضحا اخلا ة ن يولون وظا فها وجيوخل أن
يذهد بقانون ةها األمن الذات بتويل الدعوى الذحومية اةنن عل ساي ااستثنا ووفقا لاوضامل
الع ياينها القانون".
 -114وجة ةةديرا ولة ةةذكر مة ةةا تضة ةةحنم القة ةةانون رقة ةةم  67لسة ةةنة  2015صة ةةةن الة ةةديوان الة ةةو ين وقة ةةوا
اونسةةان قي ة نصةةحل املةةادة ( )6الفقةةرة ( )3عل ة أن (للةةديوان قةةا تلقةةي الشةةإاوى ور ةةد قةةاا
انتهاكةةا ققةةوا اونسةةان ودراسةةتها وتقصة اوقةةا ا بشةةة ا وإقالةةة مةةا يةةرى ا لة إقالتةةم منهةةا إىل
اةه ةةا املذني ةةة والتنس ةةيا مذه ةةا ومتابذته ةةا وإرص ةةاد مق ةةدمي الش ةةإوى إىل اوج ةرا ا القانوني ةةة الواجا ةةة
ااتاامل قياهلا ومساعد م ا اذها أو تسويتها وقلها مص اةها املذنية).
 -115وم ةةن ض ةةحن ااختصا ةةا املحنوق ةةة لل ةةديوان ال ةةو ين وق ةةوا اونس ةةان مادتة ة م (التاسة ةةذة)
تشإي ةان دا حة من ضحنها (ةنة مناهضة التذذيو) وللجنة أن تسةتذني ةن تةرى ااسةتذانة خااتةم
عند قثها ألي من املوضوعا املنو ة هبا وللحجل قا إنشا ةان أخرى تصة.
 -116كحة ة ةةا أن وخلارة الداخلية ة ةةة أنشة ة ةةة إدارة الرقابة ة ةةة والتفتة ة ةةيد وفقة ة ةةا للقة ة ةرار الة ة ةوخلاري رقة ة ةةم
لسنة  2008بشةن اهليإ والدلي التنظيحي لوخلارة الداخلية قي مت حتديةد ايذةة عحة اودارة الذامةة
للرقابةةة والتفتةةيد وعتاارهةةا جهةةاخلا قيةةاد ومسةةتقال إج ةرا ا تلقةةي صةةإاوى اةحهةةور ضةةد أي مةةن
الذاملني الوخلارة والتحقيا فيها للتةكد من حتها وإقالتها ورفص التو ةيا هبةا لةوخلير الداخليةة قةىت
يقرر ما يراه مناساا بشة ا.
2411

، -117ا لافراد هم احملرومني مةن اوريةة برفةص صةإوى وذلة واتصةامل علة بدالةة األمةان ()112
واوب ةةالن ع ةةن أي مس ةةات ووق ةةوا املدني ةةة أو السياس ةةية وي ةةتم تق ةةد املس ةةاعدة ل ةةم وتوجيه ةةم إىل اةه ةةة
امل تصةة قسةةو األقةوامل وذلة ملتابذةة الةةاالن وةةني التحقةا مةةن جديةة الشةةإوى أمةا بشةةةن التةةدابم
املت ذة ونشا آلية صإاوى للححرومني من اورية فهي تتحث اآليت:
•

32

توجد آلية خا ة للححرومني من اورية السجون متإنهم من ممارسة قا التقاضي
دون أي قيود قي تشر النيابة الذامة عل تنفيةذ كافةة األقإةات القضةا ية املتذلقةة
هبا وفقا لقانون الدولة.
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•

تقةوت نيابةة صة ؤون التنفيةذ اةنةا ي والتذةاون الةدويل ووصةرا علة األمةاكن الةع تنفةةذ
فيهةا األقإةات اةزا يةة وتااصةةر إجةرا التفتةيد الةدوري ي وقةةحل وعلة حنةو مفةةاج
وذل هبد اوستحامل إىل أي صإوى يرهو السجني أن ياديها.

•

نصة ةةحل املة ةةادة رقة ةةم ( )15مة ةةن قة ةةانون تنظة ةةيم السة ةةجون رقة ةةم  26لسة ةةنة " :1962ملة ة دير
السجون قا التفتيد عليها أي وقحل وألي مسةجون اوةا مقابلةة املةدير أثنةا
التفت ةةيد والتق ةةدت إلي ةةم ي ص ةةإوى و،ق ةةا امل ةةدير الش ةةإاوى اةدي ةةة ال ةةع تق ةةدت إلي ةةم
ويت ذ من اوجرا ا ما يإف منص أسااهبا إذا كانحل تقةوت علة أسةات ويرفةص تقريةر
وواا اهلامة إىل وخلارة الداخلية".

•

لدى اودارة الذامة للحؤسسا او القية تذليحا ولسحا للححرومني من اوريةة
بتقد أي بالن أو صإوى لديهم وإقالتها إىل اةها امل تصة.

•

إن للحوقو أو وكيلم تقد صإوى عا الايد االإروين ملوقص وخلارة الداخلية ومن
مث يتم إقالتها إىل اةها املذنية وفقا لالختصا للنظر والاحل فيها.

 -118فة ن اآلليةةة املتاذةةة قاليةةا تذةةد فذالةةة لاص ة ا احملةةرومني مةةن اوريةةة وكفيلةةة نةةص أي لةةاوخلا
أو ادعةةا ا عحةةامل التذةةذيو وسةةو املذاملةةة مة ن قاة مةةوظفي إنفةةاذ القةةانون ققهةةم قية يةةتم ر ةةدها
أوا ومل ونقلها إىل املسؤولني ولوخلارة ا اذ إجرا ا عاجلة وتوقيص عقوو رادعة قا املتجاوخلين إن
وج ةةد إ ىل جان ةةو ال ةةز را الدوري ةةة ال ةةع يق ةةوت هب ةةا ال ةةديوان ال ةةو ين وق ةةوا اونس ةةان واللجن ةةة الدولي ةةة
للصةةليو األ ةةر واملنظحةةا هةةم اوإوميةةة ونق ة أي صةةإوى أو أمةةر يتذلةةا وألص ة ا احملةةرومني مةةن
اوريةةة أمةةر يذتةةا فذةةاا مةةن خةةالمل التذةةاون الةةذي تاديةةم اةهةةا اوإوميةةة املذنيةةة مةةص تقدمةةة مث ة هةةذه
املنظحا املت صصة.

انساا الملال يف الفقر ( )30مو قااملة انساا
 -119تض ةةحن ق ةةانون اة ةزا الإ ةةويع رق ةةم  31لس ةةنة  1970نصو ةةا وحاي ةةة الش ةةهود والض ةةحا م ةةن
خالمل مادتم رقم ( )53والع نصحل عل أنم "يذاقو ووا  ...كة موظةف عةات أو مسةت دت عةذب
بنفسةةم أو بواسةةطة هةةمه متهحةةا أو صةةاهدا أو خاةما وحلةةم علة ااعةرا ر ةةة أو علة اودا قةوامل
ص ةةة ا  ...وتإ ةةون الذقوب ةةة املق ةةررة للقت ة عح ةةدا إذا أفض ة التذ ةةذيو إىل امل ةةو "...
أو مذلوم ةةا
وأتةةحل املةةادة ( ) 56مةةن ذا القةةانون لتؤي ةةد هةةذا املذةةىن مةةن خةةالمل نص ةةها عل ة أن "ك ة موظةةف ع ةةات
مإلف خدمة عامة أستذح القسةوة مةص النةات اعتحةادا علة وظيفتةم قية
أو مست دت وك ص
أنم أخ بشرفهم أو أقدو آاما بةدا م يذاقةو ووةا " كحةا تناولةحل املةواد ( 136و 137و)138
م ةةن ق ةةانون اة ةزا ل ةةر أفذ ةةامل إك ةراه الش ةةهود فذاقا ةةحل ك ة م ةةن أك ةةره ص ةةاهدا عل ة ع ةةدت أدا الش ةةهادة
أو أكره عل أدا صهادة خلور وصدد الذقوبة إذا ترتو عل اوكراه عل الشهادة الةزور اوإةم علة
متهم ووا أو ووعدات ونفذ فيم الذقوبة أن ما ينطاةا علة الشةهود مةن ايةة ينطاةا أيضةا علة
ضحية التذذيو عند قيامم وابالن فهو قإم الشاهد اقا للقانون.
 -120كحةةا تضةةحن القةةانون رقةةم  17لسةةنة  1960د ةةدار قةةانون اوج ةرا ا اةزا يةةة بدولةةة الإويةةحل
ذي سة ةةلطة قاضة ةةية أن
الذدية ةةد مة ةةن النصة ةةو ومنهة ةةا املة ةةادة قة ةةم (" )12ا جية ةوخل حملقة ةةا أو ألي صة ة
يست دت التذذيو أو اوكةراه للحصةومل علة أقةوامل مةتهم أو صةاهد أو ملنذةم مةن تقريةر مةا يريةد اادا
بةةم أثنةةا إج ةرا ا احملاكحةةة أو التحقيةةا أو التحةةري وك ة عح ة مةةن هةةذا القاي ة يذاقةةو مرتإاةةم اقةةا

GE.20-14102

33

CAT/C/KWT/4

للنصة ةةو املق ة ةةررة قة ةةانون اة ة ةزا وكة ةةذل امل ة ةةادة رقة ةةم ( )159إذا تا ة ةةني للححإحة ةةة أن أق ة ةوامل امل ة ةةتهم
أو اعرافاتم قد در نتيجة تذذيو أو إكراه فذليها أن تذتاها و لة وا قيحة هلا ااثاا ".
 -121وىف صةن اية موظفي الصحة الذين يوثقون التذذيو وسو املذاملة فهؤا املوظفني يذةدون
من اخلاا ةامل اوثاا وقد نصحل املادة  53من القانون رقم  31لسنة  1970بتذدي بذض أقإات
قانون اةزا عل اية هؤا اخلاا وكذل الشهود من لاوخل املوظةف الذةات ققهةم فقةرر عقةاب
ك ة موظةةف عةةات أو مس ةةت دت عةةذب بنفسةةم أو بواس ةةطة هةةمه متهحةةا أو ص ةةاهدا أو خا ةما وحلةةم عل ة
صة ا.
ااعرا ر ة أو عل اودا قوامل أو مذلوما

انساا الملال يف الفقر ( )31مو قااملة انساا
 -122أن مش ةةاركة دول ةةة الإوي ةةحل تقتص ةةر عل ة تواج ةةد بذ ةةض الق ةوا الذس ةةإرية هل ةةا املحلإ ةةة الذربي ةةة
السةةذودية إ ةةار اتفاقيةةة الةةدفامل املشةةرت لة التذةةاون لةةدومل اخللةةي الذربيةةة قية تقتصةةر مهحتهةةا
التصدي والدفامل عن أي هجوت قد تتذرض لم أراضي املحلإة الذربية السذودية ونشم هذا الصةدد إىل
التزات دولة الإويحل بقةرار ةلة األمةن ( )2216وكةذل دعةم اةهةود السياسةية وة األخلمةة اليحينةة قية
استضةةافحل دولةةة الإويةةحل وملةةدة  3أصةةهر متوا ةةلة مااقثةةا بةةني األ ةرا اليحينةةة مةةن أجة الو ةةومل وة
سياسة ةةي وإ ة ةةا هة ةةذا الصة ةرامل كحة ةةا تقة ةةدت دولة ةةة الإوية ةةحل إىل جانة ةةو دومل ةلة ة التذة ةةاون اخللة ةةي الذربية ةةة
مساعدا إنسانية للشذو اليحين الشقيا.

انا ()14
انساا الملال يف الفقر ( )32مو قااملة انساا
 -123تضحنحل املادة رقم  30من املرسوت ولقانون رقم  67لسنة  1980د دار القانون املدين أوجةم
الضرر املوجاة للتذويض قي تن عل أنم يإون اسةتذحامل اوةا هةم مشةرومل إذا احنةر بةم ةاقام
عةةن السةةرض منةةم أو عةةن وظيفتةةم ااجتحاعيةةة وبوجةةم خةةا "إذا كانةةحل املصةةلحة الةةع ترتةةو عنةةم هةةم
مشروعة إذا ة يقصد بم سوى اوضرار ولسم إذا كانحل املصلحة الع ترتو عنم ا تتناسو الاتة مص
الضرر الذي يلحا ولسم إذا كان من صةنم أن يلحا ولسم ضررا فاقشا هم مةلو ".
 -124و او ة ةةار ذات ة ةةم تن ة ةةاومل املرس ة ةةوت ولق ة ةةانون رق ة ةةم  67لس ة ةةنة  1980د ة ةةدار الق ة ةةانون امل ة ةةدين
املواد ( 227و 228و )231الع تؤكد عل قةا املضةرور مةن الفذة هةم املشةرومل املطالاةة ولتذةويض
جرا ما لم من ضرر ولو كان أدبيا قية يلتةزت كة مةن أقةدو بفذلةم اخلةا ضةررا بسةمه بتذويضةم
س ةوا أكةةان إقداثةةم الض ةةرر مااص ةرا أو متسةةااا كح ةةا أنةةم إذا تذةةدد األص ة ا الةةذين قةةدو الض ةةرر
خط ةةتهم ال ت ةةزت ك ة م ةةنهم بتذ ةةويض املض ةةرور ع ةةن ك ة الض ةةرر عل ة أن ي ةةتم توخلي ةةص املس ةةتولية فيح ةةا ب ةةني
املسؤولني املتذددين بقدر خطةة كة مةنهم اقةداو الضةرر فة ن تذةذر حتديةد هةذا الةدور وخلمل علةيهم
جرت املسؤولية ولتساوي.

انا ()15
انساا الملال يف الفقر ( )34مو قااملة انساا
 -125عحةةد املش ةرمل الإةةويع إىل ضةةحان ااق ةرات الذحلةةي ملاةةدأ عةةدت قاةةومل أدلةةة متحص ة عليهةةا عةةن
ريا التذذيو أو املذاملة القاسية وذل من أمس مراتو التشريص وهو الدستور مث التشريص الذادي فقد
34
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نص ةةحل امل ةةادة  34/2م ةةن الدس ةةتور الإ ةةويع عل ة قظ ةةر اي ةةذا امل ةةتهم جس ةةحانيا أو مذن ةةو فق ةةد عاقا ةةحل
املةادة  53مةةن القةانون رقةةم  31لسةنة  1971بتذةةدي بذةض أقإةةات اةةزا علة تذةذيو املةةتهم أو الشةةاهد
صة ا.
أو اخلام وحلم عل ااعرا ر ة أو اودا قوامل أو مذلوما
 -126كحةةا قةةرر املةةادة  158مةةن قةةانون اوج ةرا ا اةزا يةةة عل ة أنةةم ا جي ةوخل حتليةةف املةةتهم اليحةةني
وا إكراهة ةةم أو إهة ةرا ه علة ة اوجابة ةةة وا علة ة إبة ةةدا أقة ةوامل مذينة ةةة ية ةةة وسة ةةيلة مة ةةن الوسة ةةا ورتاة ةةحل
املادة  159من ذا القانون بطالن اوعرا إذا كان وليد إكراه أو تذذيو.
 -127بشةةةن لةةو تقةةد أمثلةةة لقضةةا مت رفضةةها مةةن قاة احملإحةةة بسةةاو تقةةد أدلةةة أو صةةهادا
متحصة عليهةةا مةن تذةةذيو أو سةةو مذاملةة نشةةم إىل أن هنةات ماةةدأ مسةةتقرا قضةا حمإحةةة التحييةةز
وهةي احملإحةة الذليةا الإويةةحل مفةاده أن ااعةرا الةةذي يذةومل عليةم يتحةةتم أن يإةون إختيةار ةةادرا
عن إرادة قرة وهو ا يذتا كذل ولةو كةان ةادقا إذا ةدر و ةةة اوكةراه أو التهديةد كة نةا مةا كةان
ق ةةدره فححإح ةةة التحيي ةةز هل ةةا الذدي ةةد م ةةن األقإ ةةات ال ةةع رس ة حل ه ةةذا املا ةةدأ و اقت ةةم بإ ة ةرامة عن ةةد
التذ ةةرض لش ةةاهة اوكة ةراه علة ة ااعة ةرا أو قص ةةولم حت ةةحل دي ةةد وه ةةي درج ةةة تقة ة بإث ةةم ع ةةن درج ةةة
التذةةذيو فحجةةرد التهديةةد أو الوعيةةد يذةةد سةةااا وهةةدار ااعةرا وعةةدت التذوية عليةةم ولةةو ة ،ةةدو أي
إيذا بدين ومن تل األقإات قإحهةا الطذةن رقةم  722لسةنة  2007جزا ةي وفيهةا ا ةم ص صةان
قياخلة مادة درة بقصدي اولار والتذا ي وقامل حماكحتهحا دفص أقدمها باطالن اعرافم لإونةم وليةد
اعتدا رجامل الضال عليم ولضةرب وإقةداو إ ةابة بوجهةم وحمإحةة أومل درجةة رفضةحل
إكراه متث
هذا الدفص وقضحل ددانة املتهم فطذن اوإم أمات حمإحة التحييز والع تذرضحل هلذا الدفص وبذد أن
أورد املادأ املتحث ضرورة أن يإون ااعرا وليد إرادة قرة وأكد أن اوكراه والتهديد يفسدان
ااع ةرا ك ةةدلي مذت ةةا إثا ةةا التهح ةةة قض ةةحل بتحيي ةةز اوإ ةةم الص ةةادر ض ةةد امل ةةتهم "إلسا ةةم" وأع ةةاد
حماكحت ةةم م ةةن جدي ةةد ض ةةو األدل ةةة األخ ةةرى خ ةةال ه ةةذا ااع ةرا ال ةةذي انته ةةحل إىل بطالن ةةم وع ةةدت
األخذ بم كدلي قا املتهم.
 -128قةةد تاةةني مةةن الرج ةومل إىل إج ةرا ا التحقيةةا واحملاكحةةة القضةةية رقةةم  2015/51قصةةر أمةةن
دولةةة  )2015/55جنةةا أمةةن دولةةة) إنةةم جةةري التحقيةةا فيهةةا وحماكحةةة ( )26متهحةةا أثنةةا اسةةتجواب
املتهحةةني ذرفةةة النيابةةة الذامةةة جةةرى منةةاظر م مجيذةةا ذرفةةة عضةةو النيابةةة الذامةةة القةةا م ولتحقيةةا مةةص كة
منهم فتاني خلوهم من أية إ او ظاهرة (وهو إجةرا متاةص عنةد بةد اسةتجواب أي مةتهم ولةو ة يقةرر
تذرضةم للتذةذيو أو الذنةف) دفةص عةةدد مةن املتهحةني بتذرضةهم للتذةذيو مةةن قاة رجةامل الشةر ة الةةذين
قةةاموا بسةةحامل أقةواهلم قاة عرضةةهم علة النيابةةة الذامةةة فاةةادر النيابةةة الذامة ة بسةةحامل أقةواهلم بشةةةن هةةذا
اادعا وعرضهم عل الطو الشرعي لتوقيص الإشف الطيب عليهم وأرسةلحل مةذكرة تضةحنحل إدعةا ا م
املتهحةني وإعةداد التقريةر 365
ولتذرض للتذذيو ومت تشإي ةنة ايةة ولطةو الشةرعي تولةحل فحة
مل 2015/بت ةةاري  2015/8/23وأثن ةةا جلس ةةا احملاكح ةةة ل ةةو حم ةةامو املتهح ةةني مس ةةامل ص ةةهادة الطاي ةةو
الشةةرعي بتةةاري  2015/10/21اسةةتحذحل احملإحةةة إىل الطايةةو الشةةرعي والةةذي أفةةاد نةةم خةةالمل فحة
املتهح ةةني بن ةةا عل ة ل ةةو النياب ةةة الذام ةةة أدع ة اثن ةةني م ةةن املتهح ةةني تذرض ةةهحا و ةةابة بس ةةاو الص ةةذا
ولإه ةةرو وولإش ةةف عل ة أوهلح ةةا تا ةةني ع ةةدت وج ةةود أي أث ةةر و ةةابة بص ةةذا ولإه ةةرو ره ةةم أن تل ة
قة ةةامل قة ةةدوثها إة ةةن التذة ةةر عليهة ةةا قة ةةىت بذة ةةد مة ةةرور أكثة ةةر مة ةةن صة ةةهر علة ة قة ةةدوثها
او ة ةةاو
وولإشةةف عل ة الثةةاين تاةةني وجةةود إ ةةابة بوقشةةية للحةةرفقني إا أ ةةا ليسةةحل عل ة ةةل او ةةاو الةةع
تنشة عن الصةذا ولإهةرو وإ ةا مةن املحإةن أن تنشةة عةن قيةد قديةدي أثنةا نقة املةتهم وأضةا أن
اللجنةة الطايةة قشةةحل مجيةص املتهحةني وأ ةةم كةانوا أمامهةا بصةةحة عاديةة وة تإةن هنةةات أيةة أعةراض تفيةةد
تذرض أي منهم للتذذيو املادي أو النفسي فحن الناقية القانونية فقد تناولحل كافة األقإات الصادرة
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قإم حمإحة اةنا املستةنفة قإم حمإحة التحييز) هذا الةدفص
القضية (قإم حمإحة اةنا
ورد عليم وبينحل أسااب عدت األخذ بم استنادا إىل إجرا ا التحقيا وما قرره الطايو الشرعي أثنا
جلسا احملاكحة.

انا ()16
انساا الملال يف الفقر ( )35مو قااملة انساا
 -129تضة ةةحنحل القة ةوانني والتشة ةريذا الإويتية ةةة الة ةةن علة ة عقوبة ةةة اوعة ةةدات وفقة ةةا للجة ةرا م صة ةةديدة
اخلطةةورة ومتوافقةةة مةةص مةةا أصةةار إليةةم املةةادة ( )6مةةن الذهةةد الةةدويل اخلةةا ووقةةوا املدنيةةة والسياسةةية
فقر ةةا األوىل ن اوةةا اويةةاة قةةا مةةالخلت لإ ة إنسةةان ةةدها قةةد أتةةحل لتةةن
والةةع قةةرر
فقر ا الثانية عل أنم "ا جيوخل الالدان الع ة تلغ عقوبة اوعدات أن ،إةم هبةذه الذقوبةة إا جةزا
عل أصد اةرا م خطورة وفقا للتشريص النافذ وقحل ارتإاب اةر ة  ...وأنم ا جيوخل تطايا هةذه الذقوبةة
إا قتضة قإةةم ةةا ي ةةدر مةةن حمإحةةة تصةةة" و كة األقة وامل ف نةةم لةةدر اوصةةارة إىل أن تاةةين
دولةةة الإويةةحل لذقوبةةة اوعةةدات ضةةحن املنظومةةة اةزا يةةة الو نيةةة إ ةةا مصةةدره أقإةةات الشةريذة اوسةةالمية
والع تلزت أقإات القصا فيها بذل ومن مث ف ن القومل دلسا عقوبة اوعدات هو أمر يتذارض كلية
مةةص أقإ ةةات الش ةريذة اوس ةةالمية الةةع هة ي مصةةدر ر يس ةةي لإافةةة التش ةريذا الو نيةةة الإويتي ةةة ةةا فيه ةةا
التشريذا اةزا ية و السياا ذاتةم ،ةا القةومل ن املشةرمل الإةويع قةد أقةامل اوإةم بذقوبةة اوعةدات
وتنفيةذها بذةةدد وافةر مةةن الضةحا الةةع حتقةا التةةةين اوجرا ةي هبةةذا الشةةن وفيحةةا يلةي نشةةم إىل أبةرخل
هذه الضحا اوجرا ية:
 -130إن اوإم ووعدات يصدر من سطلة قضا ية مستقلة متحثلة
وااستقالمل وعدت ااحنياخل وهذا ما قرره املشرمل الدستوري الإويع.

احملاكم وتتسم احملاكم وويدة

بذقوبةةة اوعةةدات يتذةةني أن
 -131إضةةافة إىل مةةا سةةاا فة ن كة قإةةم ةةادر مةةن حمإحةةة اةنةةا
حتيلةم احملإحةة مةن تلقةا نفسةها إىل حمإحةة ااسةتتنا علة أن تإةون اوقالةة خةالمل صةهر مةن جرية
ة ةةدور اوإة ةةم إذا ة يإة ةةن قة ةةد رفة ةةص عنة ةةم اسة ةةتتنا مة ةةن جانة ةةو احملإة ةةوت علية ةةم وذلة ة وفقة ةةا ألقإة ةةات
املادة ( )211من قانون ااجرا ا اةزا ية.
 -132هذا فضال عن التةزات النيابةة الذامةة بذةرض القضةا احملإةوت فيهةا ووعةدات علة حمإحةة التحييةز
(املادة  14من قانون  40لسنة  1972بشةن قاا الطذن ولتحييز وإجرا اتم).
 -133وملزيد من اوحاية ف نم ا جيوخل تنفيذ قإةم اوعةدات إا بذةد تصةديا مسةو أمةم الةاالد عليةم
فية ةةودمل احملإة ةةوت علية ةةم ووعة ةةدات السة ةةجن إىل قة ةةني إ ة ةةدار مسة ة و أمة ةةم الة ةةاالد قة ةراره سة ةوا كة ةةان ذلة ة
وملصادقة عل اوإم أو بت فيف الذقوبة أو ولذفو الشام وفقا للحادة ( )217من قانون ااجرا ا
اةزا ية.
 -134أن تنفيةذ عقوبةة اوعةدات مشةةرومل بوجةود قإةم قضةا ي ةةا ي ةادر عةن حمإحةة موضةةوعية
تصة بذد إجرا ا قانونية عديدة من صة ا كف احملاكحة الذادلة واليقينية للحتهحني.
 -135و مجيةص األقةوامل يذلةا تنفيةذ عقوبةة اوعةدات إىل أن يةتم الفصة
أو إجرا ا الذفو أو فيف اوإم.

إجةرا ا ااسةتتنا

 -136عةةدت ج ةواخل اوإةةم بذقوبةةة اوعةةدات عل ة ك ة مةةن ة يالةةغ مثةةاين عشةةرة عامةةا بذةةد وذلة اقةةا
ل ةةن املة ةةادة ( )15مة ةةن الق ةةانون رقة ةةم  1لسة ةةنة  2017ص ةةةن ااقة ةةداو قية ة نة ة علة ة " :ا ،إة ةةم
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ووعدات وا اوا املؤبد عل اوةدو وإذا ارتإةو اوةدو الةذي بلةغ اخلامسةة عشةرة وة يالةغ الثامنةة
عشرة جناية عقوبتها اوعدات أو اوا املؤبد ،إم عليم ووا مدة ا تزيد عن  15سنة".
 -137قظر تنفيذ قإم اوعدات عل اووامة فة ذا وضةذحل األت وليةدها قيةا وجةو قةانو وقةف
تنفيةةذ عقوبةةة اوعةةدات علة أن يذةةرض األمةةر علة احملإحةةة الةةع أ ةةدر اوإةةم السةةابا وبةةدامل عقوبةةة
اوعدات بذقوبة اوا املؤبد.
 -138قظةةر تطايةةا عقوبةةة اوعةةدات  -بطايذةةة اوةةامل  -علة األصة ا
للحادة رقم ( )22من قانون اةزا الإويع.

فاقةةدي قةواهم الذقليةةة وفقةةا

 -139وبذةةد مةةا سةةاا اسةةتقرا م ياةةني أنةةم املةةا كةةان التشةريص اوسةةالمي هةةو مصةةدر ر يسةةي للتشةريص
الوضذي داخ دولة الإويحل ف نم استتااعا لذل يتذني بنا التةكيد عل أن عقوبة اوعةدات إ ةا هةي
مصدر صرعيتها تذود إىل أقإات الشرمل اوسالمي ومن مث ف ن القومل دلسةا تلة الذقوبةة هةو
ققيقتم أمةر ثة الفةة ةر،ة ألقإةات الشةرمل اوسةالمي وكةذل الفةة للنظةات الدسةتوري األساسةي
والذات للدولة قي تةن املةادة الثانيةة مةن الدسةتور الإةويع علة أن "ديةن الدولةة اوسةالت والشةريذة
اوسالمية مصدر ر يسي للتشريص".
 -140و صر املادة الثانية من الدستور الإويع أصار املذكرة التفسةمية لدسةتور دولةة الإويةحل
إىل أن هذه املةادة ة تقةف عنةد قةد الةن علة أن "ديةن الدولةة اوسةالت" بة نصةحل كةذل علة أن
الشةريذة اوسةةالمية  -ذةةىن الفقةةم اوسةةالمي  -مصةةدر ر يسةي للتشةريص و وضةةص الةةن هبةةذه الصةةيسة
توجيةةم للحش ةرمل وجهةةة إسةةالمية أساسةةية دون منذةةم مةةن اسةةتحداو أقإةةات مةةن مصةةادر أخةةرى أمةةور
ة يض ةةص الفق ةةم اوس ةةالمي قإح ةةا هل ةةا أو يإ ةةون م ةةن املستحس ةةن تط ةةوير األقإ ةةات ص ةةة ا متاص ةةيا م ةةص
ضةةرورا التطةةور الطايذةةي عل ة مةةر الةةزمن ب ة إن الةةن مةةا يسةةحن مةةثال وألخةةذ ولق ةوانني اةزا يةةة
اوديثة مص وجود اودود الشريذة اوسالمية وك ذل ما كان ليستقيم لو قي "والشريذة اوسالمية
هي املصةدر الر يسةي للتشةريص" إذ أن مقتضة هةذا الةن عةدت جةواخل األخةذ عةن مصةدر آخةر أي
أمر واجهتم الشريذة قإم مما قد يوقص املشرمل قر ولغ إذا ما لتم الضرورا الذحلية عل التحهة
التة ةزات رأي الفقة ةةم الشة ةةرعي بذة ةةض األمة ةةور وخا ة ةةة مثة ة نظة ةةم الشة ةةركا والتة ةةةمني والانة ةةوت
والقروض واودود وما إليها.
 -141ويالقى هبذا اخلصو من الن الوارد ولدستور  -وقد قرر أن "الشريذة اوسةالمية مصةدر
ر يسي للتشريص" إ ا ،ح املشرمل أمانة األخذ قإات الشريذة اوسالمية ما وسذم ذل ويةدعوه إىل
هذا النه دعوة ر،ة واضحة ومن مث ا نص الن املذكور من األخذ عاجال أو آجال وألقإةات
الشرعية كاملة و ك األمور إذا رأى املشرمل ذل .
 -142وعلة ذل ة ف نةةم يتاةةني أن املش ةرمل الإةةويع يقةةص عل ة عاتقةةم االتةزات وألقإةةات الشةةرعية وأنةةم
األمةةور الةةع ة يضةةص
جي ةوخل للحش ةرمل الإةةويع اسةةتحداو أقإةةات تش ةريذية مةةن مصةةادر أخةةرى وذل ة
الفقم اوسالمي قإحا هلا.

انساا الملال يف الفقر ( )36مو قااملة انساا
 -143قر املشرمل الو ين بدولة الإويحل عل عدت تقييد قرية اونسان دون وجم قا ومن أج
مناهضة التذذيو واملذاملة الالإنسانية أو اوا ة ولإرامة من خالمل التةكيد عل تل املااد بدستور
دولة الإويحل قي جا املواد )31( :و( )32و( )33و( )34مةن الدسةتور لتؤكةد كة منهةا علة
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ناذ ومناهضة دولة الإويحل لإ هذه اانتهاكا
إدانتم مص التةكيد عل مادأ ص صية الذقوبة.

وأنم ا عقوبة إا بن

وأن املتهم بر إىل أن تثاحل

 -144واتسةةاقا مةةص تلة املاةةاد الدسةةتورية الراسة ة تضةةحنحل الذديةةد مةةن التشةريذا الو نيةةة لدولةةة
الإويحل قظر التذذيو واملذاقاة عليم فنصحل املادة ( )70من قانون اةزا رقم  16لسنة  1960عل أنم
"جيةةو عل ة القاضةةي إذا قإةةم عل ة موظةةف عةةات بذقوبةةة او جنحةةة مةةن أج ة رصةةوة أو تذةةذيو مةةتهم
وحلةةم عل ة ااع ةرا  ...أن يقضةةي بذزلةةم عةةن الوظيفةةة مةةدة ،ةةددها اوإةةم قي ة ا تق ة عةةن سةةنة
وا تزيد عن مخ سنوا ".
 -145وجرمحل املواد :من ( )160إىل ( )166من قانون اةزا الإويع ك فذ فيةم مسةات بسةالمة
اةسد وأ كانحل ورتم.
 -146كحة ةةا نصة ةةحل املة ةةادة رقة ةةم ( ) 184مة ةةن ذا القة ةةانون علة ة أن "كة ة مة ةةن قة ةةاض علة ة صة ة
أو قاس ةةم أو قج ةةزه ه ةةم األق ةوامل ال ةةذي يقرره ةةا الق ةةانون أو بس ةةم اوج ةرا ا ال ةةع يقرره ةةا يذاق ةةو
ووةةا مةةدة ا تتجةةاوخل ثةةالو سةةنوا وبسرامةةة ا تتجةةاوخل ( )225دينةةار أو دقةةدى هةةاتني الذقةةوبتني
وإذا اقرنةةحل األعح ةةامل ولتذ ةةذيو الاةةدين وولتهدي ةةد ولقت ة كانةةحل الذقوب ةةة او ةةا مةةدة ا تتج ةةاوخل س ةةاص
سنوا .
 -147واستإحاا للحنظومة التشريذية در قانون اةزا الإويع رقم ( )31لسنة  1970ليؤكةد هةذه
املا ةةاد مة ةةن خ ةةالمل مادتة ةةم رقة ةةم ( )53وال ةةع نصة ةةحل عل ة أن "يذاقة ةةو ووة ةةا  ...كة ة موظة ةةف عة ةةات
أو مس ةةت دت ع ةةذب بنفس ةةم أو بواس ةةطة ه ةةمه متهح ةةا أو ص ةةاهدا أو خا ةما وحل ةةم عل ة ااع ةرا ر ةةة
صة ا  ...وتإون الذقوبة املقررة للقت عحدا إذا أفض التذذيو
أو عل اودا قوامل أو مذلوما
إىل املو ."...
 -148وأتحل املادة ( )56من ذا القانون لتؤيد هذا املذىن من خالمل نصها علة أن "كة موظةف
مإلةف خدمةة عامةة أسةتذح القسةوة مةص النةات اعتحةادا علة وظيفتةم
عات أو مست دت وك ص
قي أنم أخ بشرفهم أو أقدو آاما بدا م يذاقو ووا ".
 -149وعلة ة ة ةةذيد ااتفاقية ةةا واملواثية ةةا الدولية ةةة ة ةةادقحل دولة ةةة الإوية ةةحل علة ة اتفاقية ةةة مناهضة ةةة
التذذيو وهمه من ضروب املذاملة أو الذقوبة القاسةية أو الالإنسةانية أو املهينةة وجةو القةانون رقة م 1
لسنة .1996
 -150وملا كانحل ااتفاقيا الع تُصدا عليها دولة الإويحل تصان من جري نفاذها جةز ا يتجةزأ
مةةن التشةريذا الإويتيةةة الو نيةةة يُضةةم إىل املنظومةةة القانونيةةة الداخليةةة لدولةةة الإويةةحل ومةةن مث يإةةون
عل ة مجيةةص هيتةةا ومؤسسةةا اوإومةةة واألف ةراد االت ةزات قإامهةةا لةةي هةةذا فقةةل ب ة أن القضةةا
الإويع يإون عل عاتقم كفالة تطايقها وذل استنادا إىل ن املادة رقم ( )70من الدستور الإويع
والع تن علة أنةم "يةُات األمةم املذاهةدا رسةوت ويالسهةا ةلة األمةة فةورا مشةفوعة ةا يتناسةو مةن
الايان وتإون للحذاهدة قوة القانون بذد إبرامها والتصديا عليها ونشرها اةريدة الرمسية".
 -151ولةةدر اوصةةارة أنةةم مةةن الثابةةحل أن التش ةريص اةزا ةةي الإةةويع يذةةاال إىل قةةد كاةةم مجيةةص قةةاا
ورة نصو متفرقة وأنم لدر اوصةارة إىل
التذذيو واويذا أو املذاملة الالإنسانية أو القاسية ولإن
نصو التجر القانون اةزا ي ا حتدد بذض األقيان أو ا السةلوت ا ةرت وإ ةا تإتفةي بةذكر
اودو اوجرامي كحةا هةو اوالةة ولنسةاة ةر ةة التذةذيو فيإةون مفهومةا أن كة سةلوت يفضةي إىل هةذا
اوةةدو هةةو املقصةةود ووظةةر وأنةةم علة هةةدى ايذةةة اوةةدو ذاتةةم حتةةدد أو ةةا السةةلوت املةةؤدي إليةةم
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مم ةةا مف ةةاده اتس ةةاا مفه ةةوت التذ ةةذيو ال ةةذي أورده املش ةرمل الإ ةةويع ولنص ةةو اةزا ي ةةة امل تلف ةةة  -إىل ق ةةد
كام  -مص املذايم الدولية املقررة هبذا الصدد.
وخلارة
 -152وقر ةةا علة إدرا تذريةةف التذةةذيو ولتشةريص الةةو ين قامةةحل ةنةةة تطةةوير التشةريذا
الذةةدمل دعةةداد مشةةرومل قةةانون بشةةةن بتذةةدي املةةادة رقةةم ( )53مةةن القةةانون رقةةم  31لسةةنة  1970الصةةادر
بتذةةدي بذ ةةض أقإ ةةات قةةانون اة ةزا الإ ةةويع ( )1960/16ةةا يتس ةةا م ةةص قإةةم املة ادة ( )1م ةةن اتفاقي ةةة
مناهضة التذذيو وهمه من ضروب املذاملة أو الذقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

انساا الملال يف الفقر ( )37مو قااملة انساا
 -153نؤك ة ةةد أن ة ةةم ا يوج ة ةةد م ة ةةا يس ة ةةح ص ة ةةطلن "ع ة ةةد ي اةنس ة ةةية" أو "الا ة ةةدون "قي ة ة أن ه ة ةةذه
املص ةةطلحا ينص ةةر مفهومهة ةةا إىل األصة ة ا الة ةةذين ل ةةي ل ةةديهم جنسة ةةية ينتح ةةون إليهة ةةا وه ةةذا مة ةةا
يتذارض مص وضص ومفهوت املقيحني بصورة هم قانونية الذين دخلوا الإويحل بصورة هم مشروعة وأخفوا
املستندا الدالة عل جنسيا م األ لية حذا اةنسية الإويتية وما توفره من مميزا .
 -154وعليةم فة ن املسةةح الرمسةي املذتحةةد هة و "املقيحةني بصةةورة هةةم قانونيةة" وجةةو املرسةةوت الصةةادر
دنشا اةهاخل املركزي ملذاةة أوضامل املقيحني بصورة هم قانونية رقم (.)2010/467
 -155وىف إ ار التدابم املت ذة وحاية املقيحني بصورة هم قانونية ف ن اةهاخل املركزي ملذاةة أوضامل
املقيحةةني بصةةورة هةةم قانونيةةة قةةات د ةةدار بطاقةةة مراجذةةة وبطاقةةة ضةةحان ةةحي ةحيةةص املسةةجلني وهةةم
املسةةجلني لديةةم مةةن املقيحةةني بصةةورة هةةم قانونيةةة تتضةةحن الايةةا الش صةةية مةةن واقةةص مةةا هةةو مسةةج
لفا م ك قسو مركزه القانوين وذل لتسه إجرا ا م اةها امل تلفة ولدولة ويتحتذون بإافة
قرار ةل الوخلرا رقم ( )2011/409والع تتضحن:
اخلدما والتسهيال الع جا

( )1التذليم و ان
 -156التذلةةيم ق ةةر اةه ةةاخل املرك ةةزي منةةذ إنش ةةا م عل ة أن يتحت ةةص أبنةةا املقيح ةةني بص ةةورة ه ةةم قانوني ةةة
ققهم التذليم وقةد تةوىل الصةندوا اخلةمي للتذلةيم تسطية ة كافةة التإةاليف الالخلمةة للتذلةيم مةن املرقلةة
اابتدا يةةة إىل ايةةة املرقلة ة الثانويةةة وبلةةغ عةةدد املشةةحولني خةةالمل الذةةات  2019-2018الدارسةةني 15,448
الاا و الاة بتإلفة  5,478,115.00دينار كويع.
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13,682

الاة ة ة ة ةةا و الاة ة ة ة ةةة

املة ة ة ة ةةدارت اوإومية ة ة ة ةةة خة ة ة ة ةةالمل الذة ة ة ة ةةات

•

كحة ة ة ة ةةا مت قاة ة ة ة ةةومل
الدراسي .2019-2018

•

بل ةةغ ع ةةدد الطلا ةةة والطالا ةةا املقية ةةدين جامذ ةةة الإوي ةةحل  1,149قية ة بل ةةغ عة ةةدد
اخلرجيني للذات الدراسي  2020-2019الفص الدراسي األومل  217خري وخرجية.

•

مت قاومل ( )512الو و الاة كليا ومذاهةد اهليتةة الذامةة للتذلةيم التطايقةي للذةات
الدراسة ة ةةي  2020-2019وبلة ة ةةغ إمجة ة ةةايل املسة ة ةةجلني وهليتة ة ةةة الذامة ة ةةة للتذلة ة ةةيم التطايقة ة ةةي
( )1,995الو و الاة كحا بلغ عدد اخلرجيني لنف الذات ( )246خري وخرجية.
الإليا واةامذا اخلا ة.

•

( )1155عدد الطلاة والطالاا املقيدين

•

( )141عة ةةدد الطلاة ةةة والطالاة ةةا املسة ةةجلني لة ةةدى وخلارة التذلة ةةيم الذة ةةايل (املاجسة ةةتم -
دكتوراه).
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( )2الذال و ان
 -157يذام املقيحون بصورة هم قانونية مذاملة الإويتيني من قية الرسةوت واألجةور وذلة تطايقةا
للقةرار الةوخلاري رقةم ( )2011/86قية تتإفة اوإومةة ولذةال الشةام للحقيحة ني بصةورة هةم قانونيةة
وبذض مجيص املقيحني بصورة هم قانونية قاملي بطاقةة املراجذةة وقةاملي بطاقةا الضةحان الصةحي مةن
كافة رسوت الذال .

( )3است را الوا ا الرمسية
 -158اس ةةت را الوا ةةا املدني ةةة بإاف ةةة أنواعه ةةا تذ ةةد قق ةةا ابت ةةا تذ ةةر ب ةةم الدول ةةة ةحي ةةص األصة ة ا
املوجةةودين علة أرضةةها وهةةي تذتةةا إقةةدى الوسةةا الةةع مةةن خالهلةةا حتحةةي الدولةةة األسةةرة ويةةتم اسةةت را
مجيةةص الوا ةةا الرمسي ةةة للحقيحةةني بصةةورة ه ةةم قانونيةةة مةةن خ ةةالمل التذةةاون بةةني اةه ةةاخل املركةةزي ووقةةي أجه ةةزة
الدولة واةدومل أد ه يوضن الوا ا الع أ درها خالمل عات :2019
نومل الوثيقة

الذدد

صهادة ميالد
صهادة وفاة
عقد خلوا
عقد الا
توثيقا
تصديقا
مراجذة خلوجية

1783

( )4است را رخ

178
939
463
1532
6322
54

قيادة

 -159يستثىن املقيحني بصورة هم قانونيةة مةن صةرومل مةنن رخة قيةادة لسةم الإة ويتيني وقامةحل وخلارة
الداخليةةة اودارة الذامةةة للحةةرور بتجديةةد  23,862رخصةةة قيةةادة وإ ةةدار  1,765رخصةةة جديةةدة خةةالمل
عات .2019

( )5مذاملة ذوي اوعاقة
 -160يتحتةص حنةو  1,491مةن ذوي اوعاقةة مةن املقيحةةني بصةورة هةم قانونيةة خةدما ا لة األعلة
للحذاقني.

( )6اخلدما التحوينية
 -161ص دولة الإويحل صهر مةواد هذا يةة مدعومةة سةذار رمزيةة ملوا نيهةا ويةتم مةنن املقيحةني
بصورة هم قانونية بطاقا متوينية أسوة ولإويتيني وبلغ عدد املسةتفيدين قرابة ة  101,454مقيحةا بصةورة
هم قانونية بتإلفة بلسحل  20,875,047دينار كويع عات .2018
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( )7منن فر عح ولقطاعني اوإومي واخلا
 -162يقةةوت اةهةةاخل املركةةزي ولتنسةةيا مةةص اةهةةا املذنيةةة ولدولةةة عةةن توظيةةف املقيحةةني بصةةورة هةةم
قانوني ةةة القط ةةاعني الذ ةةات واخل ةةا قس ةةو الش ةواهر املتاق ةةة ووفق ةةا للض ةوابل والش ةةرو ال ةةع اعتح ةةدها
اةهاخل املركزي.
•

بلغ عدد املذنيني

•

فةةتن وب االتحةةاا ألبنةةا الإويتيةةا وأبنةةا الذسةةإريني قي ة بلةةغ عةةدد امللتحق ةةني
 2,981فردا خالمل السحل سنوا األخمة.

•

بلةغ عةةدد املذينةةني اةهةةا اوإوميةةة  324موظفةا خةةالمل عةةات  2018ليصةةان الذةةدد
اومجايل  2,066موظف وموظفة.

•

اةحذيا التذاونية  739موظف.

مت تذيني  541مقيم بصورة هم قانونية

مؤسسة الارومل الإويتية وصركا ا.

 -163نش ةةم إىل أن امل ةةادة ( )12م ةةن ق ةةانون التجحه ةةر لذ ةةات  1979حتظ ةةر مش ةةاركة ه ةةم الإ ةةويتيني
التجحذةةا الذامةةة إا بذةةد أخةةذ تصةرين مةةن وخلارة الداخليةةة وفيحةةا يتذلةةا ولسةةيد/عاداوإيم الفضةةلي
فقد قات وملشاركة ظاهرا هم مرخصة و الفة لقانون التجحذا الإويع كحا أنم قات ولتذدي عل
رجامل األمن الإويتيني وإتال املرافا الذامة للدولة وتن املادة ( )249من قانون اةزا عل "أن ك
مة ةةن أتلة ةةف أو خة ةةرب مة ةةاا منقة ةةوا أو ابتة ةةا مملوكة ةةا لسة ةةمه أو جذلة ةةم هة ةةم ة ةةا لالسة ةةتذحامل السة ةةرض
امل صة ة لة ةةم أو انقة ة قيحتة ةةم أو فا دتة ةةم وكة ةةان ذلة ة عحة ةةدا وبقصة ةةد اوسة ةةا ة يذاقة ةةو ووة ةةا مة ةةدة
ا تتجاوخل  3أصهر وهرامة ا تتجاوخل  300دينار ودقدى هاتني الذقوبتني ف ذا ترتو عل الفذة ضةرر
تالةةغ قيحتةةم  500دينةةار أو أكثة ر كانةةحل الذقوبةةة اوةةا مةةدة ا تتجةةاوخل سةةنتني وهرامةةة ا تتجةةاوخل 2000
دينار أو إقدى هاتني الذقوبتني".
 -164كحا تؤكد املادة ( )135من قانون اةزا عل "أن كة مةن تذةدى علة موظةف عةات أو قاومةم
ولق ةةوة أو الذن ةةف أثن ةةا أتدي ةةة وظيفت ةةم أو بس ةةاو أتديته ةةا يذاق ةةو وو ةةا م ةةدة ا تتج ةةاوخل س ةةنة وبسرام ةةة
ا تتجاوخل ألف دينار أو إقدى هاتني الذقوبتني وإذا وقص ااعتدا عل عضو قوة الشر ة أثنةا قيامةم
بواجاةةا وظيفتةةم فةةض لحهةةر أو اجتحةةامل أو مظةةاهرة أو موكةةو أو لحةةص بقصةةد مقاومتةةم أو تذطية
مهات وظيفتم تإون الذقوبة ووا مدة ا تتجاوخل  5سنوا والسرامة ا تتجاوخل  5000دينار أو إقدى
الذقةوبتني" ونشةةم أن السةةيد الفضةلي ليسةةحل املةةرة األوىل الةع يشةةرت فيهةةا ظةاهرا هةةم مرخصةةة ومت
التذام مذم وفا القوانني واوإم ولسجن نتيجة الفتم لقوانني الدولة) قانون التجحذا ) وتذديم عل
رجامل األمن وإتال املرافا الذامة.

انساا الملال يف الفقر ( )38مو قااملة انساا
 -165تذح اهليتة الذامة للقوى الذاملة منذ نق ااختصا ا الةواردة القةانون  2015/68بشةةن
الذحالة املنزلية هلا وجو القرار رقم  2018/614الصادر عن ةل الوخلرا املةوقر علة إعةداد الدراسةا
وااقراقا للحاا الةع إةن اسةتثنا ها بتسيةم ةاقو الذحة دون موافقتةم أو الرجةومل إليةم فهنةات
بذةةض الدراسةةا واملقرقةةا اخلالةةحل حتةةحل الدراسةةة واوعةةداد والةةع تذتةةا سةةاو لإللسةةا والتحوية دون
الرجومل لصاقو الذح مث :

GE.20-14102

•

خلوا الذاملة.

•

الرهاة ولتحوي عل إقامة خلوجها.
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اقو الذح ملدة تزيد عن  14يوت.

•

عدت استالت الذاملة بذد و وهلا للاالد من قا

•

وفاة اقو الذح .

•

ثاو اخالمل اقو الذح ألقإات القانون رقم  68لسنة .2015

 -166كحا أ ن اهليتة الذامة للقوى الذاملة تتذام ديةة مةص قةاا الذنةف ضةد الذحالةة مةن خةالمل
توجيم الذام املنزيل املذتةدى عليةم إىل اوجةرا ا الواجةو عليةم اتااعهةا ومسةاعدتم وذلة ولتذةاون مةص
املنظحة ةةا هة ةةم اوإومية ةةة مة ةةن دون مقابة ة والذحة ة علة ة تسة ةةهي متإة ةةني املذتة ةةدي علية ةةم للقية ةةات بتلة ة
اوجةرا ا الةةع حتةةامل إىل القضةا امل ةةت للفصة هبةا فقةةانون اةةزا الإةويع قةةدد الذقةةوو للجةرا م
و ةرا تنفيةذ اوإةم كحةا نصةحل املةادة (" )160كة مةن ضةرب ص صةا أو جرقةم أو أوةا سةةحم أذى
أو أخ ة قرمةةة اةسةةم وكةةان ذل ة عل ة حنةةو حمسةةوت يذاقةةو ووةةا مةةدة ا تتجةةاوخل سةةنتني وبسرامةةة
ا تتجاوخل  2000دينار أو دقدى هاتني الذقوبتني" كحا أن املةادة رقةم ( )186مةن ذا القةانون تةن
عل ة "م ةةن واق ةةص أنث ة بس ةةم رض ةةاها س ةوا ووك ةراه أو التهدي ةةد أو وويل ةةة يذاق ةةو ووع ةةدات أو او ةةا
املؤقحل".

انساا الملال يف الفقر ( )39مو قااملة انساا
 -167اعتحةةد دولةةة الإويةةحل قةةانون رقةةم  21لسةةنة  2015بشةةةن ققةةوا الطفة والةةذي أييت متوافقةةا
مص انضحامها إىل ااتفاقية الدولية وقوا الطف والذي ساهم إعداده أيضا منظحا هم قإومية
قية أن هةةذا القةةانون كف ة للطفة اوةةا اويةةاة والاقةةا والنحةةو كنةةف أسةةرة متحاسةةإة ومتضةةامنة
والتحتص برعاية حية وقا اوصومل عل التذليم إىل جانو ايتةم مةن مجيةص أصةإامل الذنةف أو الضةرر
أو اوسةةا ة الادنيةةة أو املذنويةةة أو اةنسةةية وفقةةا للحةةادة ( )71الةةع تتنةةاومل اوسةةا ة اةسةةدية والنفسةةية
واةنسةةية واومهةةامل كحةةا نصةةحل املةةادة ( )77عل ة إنشةةا مراكةةز ايةةة الطفولةةة وذل ة لتلقةةي الشةةإاوى
وا اذ الالخلت ودراسة قاا األ فامل الذين يتذرضون لاذى.
 -168كحا در قانون حمإحة األسرة رقم  2015/12الذي تضحن أقإاما وحاية األ فامل وخا ة
بذد انفصامل الوالدين وققهم اوضانة والنفقة واست را األوراا الرمسية.
 -169أنشة ةةة اللجنة ةةة الو نية ةةة الذلية ةةا وحاية ةةة الطفة ة وخلارة الصة ةةحة وتضة ةةم الذدية ةةد مة ةةن اةهة ةةا
اوإومي ةةة واملنظح ةةا ه ةةم اوإومي ةةة هبة د وض ةةص ال ةاام ال ةةع ترم ةةي إىل تس ةةليل الض ةةو عل ة قض ةةا
الطفولةةة وقشةةد التةييةةد قوهلةةا مةةن أجة التذريةةف ققةةوا الطفة ونشةةر ثقافتةةم علة أوسةةص نطةةاا ور ةةد
اانتهاكا الع يتذرض هلا األ فامل من أجة التصةدي هلةا لةي فقةل ذاقاةة املذتةدين إ ةا مةن خةالمل
السياسةةا والةاام الذالجيةةة والوقا يةةة وأييت هةةذا الذحة ليإةةون متسةةقا مةةص اخلطةةة الذامليةةة لتذزيةةز دور
النظ ةةات الصة ةةحي التص ةةدي للذنة ةةف وخصو ةةا ضة ةةد النس ةةا والفتية ةةا األ ف ةةامل ونشة ةةم إىل أن أهة ةةم
األنشطة الع قامحل هبا اللجنة الو نية الذليا وحاية الطف كانحل عل النحو التايل:
•

42

إنشا خل مساندة الطف

عات .2016

عات .2017

•

تإوين فريا مدربني

•

اعداد بر م واسص النطاا ملنص إسا ة مذاملة الطف

•

وضةص ضةوابل اسةت دات األ فةامل واقةةص التوا ة ااجتحةاعي وكةذل وضةص ضةوابل
للحسابقا القتالية عات .2018

عات .2017
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 -170وقة ةةد ركة ةةز اةهة ةةود قة ةةىت اآلن الإوية ةةحل علة ة تة ةةوفم الة ةةوعي الة ةةو ين قة ةةومل إسة ةةا ة مذاملة ةةة
األ فةةامل والةةدعوة لتإةري ققةةوا األ فةةامل وتثقيةةف ا تحةةص واأل فةةامل بتلة اوقةةوا الةواردة واتفاقيةةة
الدولية وقوا الطف من خالمل اوحال اوعالمية والنشرا والفذاليا .
 -171كحةةا أنشةةة اللجنةةة الذليةةا مإتةةو وحايةةة ققةةوا الطفة بةوخلارة الصةةحة يقةةوت بتنفيةةذ اخلطةةل
والاام قي قات دنشا خل مساندة الطف الإةويع ( )147والةذي ةدت األ فةامل مةن الفتةة الذحريةة
(سن الوادة وقىت سن  )18ومقدمي الرعاية هلم مص توفم خدما املشورة واوقالة كحا يهةد خةل
مس ةةاندة الطف ة بش ةةإ مااص ةةر إىل اي ةةة كاف ةةة قق ةةوا الطف ة والتص ةةر قي ةةامل أي ةةة مش ةةإلة ةةا ،ق ةةا
سالمتم أو ا ،قا مصلحة الطف الفضل كافة اوجرا ا املت ذة.
 -172يس ةةتقا اخل ةةل كاف ةةة ااتص ةةاا م ةةن كاف ةةة من ةةا ا الإوي ةةحل وم ةةن أي ه ةةاتف ويق ةةوت موظ ةةف
ااتصةةامل ولةةرد مااصةةرة وتوخليةةص ااتصةةاا بصةةورة متواليةةة ومةةن مث يةةتم التحقةةا مةةن أن ااتصةةامل ال ةوارد
خة ةةا بطفة ة دون سة ةةن الثامنة ةةة عشة ةةرة عامة ةةا فيحة ةةا عة ةةدا ذلة ة ية ةةتم توجية ةةم املتصة ة خلطة ةةومل اورصة ةةاد
أو اةهةةا املذنيةةة املناسةةاة خلدمةةة الراصةةدين قي ة يةةتم تصةةنيف ااتصةةامل وتوثيقةةم قاعةةدة الايةةا
و قاا ااتصاا اةةادة يةتم تذاتةة النحةوذ اخلةا هبةذه ااتصةاا وتوثيقةم قاعةدة الايةا
أثنا املإاملة يتم تقدير خطورة ااتصامل يلة املإاملة والتذام مص مسةتوى اخلطةورة قسةو مةا تقتضةيم
األمهيةةة (عاديةةة  -متوسةةطة  -عاليةةة اخلطةةورة) مةةن خةةالمل آليةةا اوقالةةة يذح ة خةةل مسةةاندة الطف ة
الإويع  24ساعة اليوت و وامل أ ت األساومل من فريةا مت صة علة اسةتذداد اسةتقاامل املإاملةا
والاالها وتقد املشورة واملساعدة.
 -173كحةا مت اعتحةةاد قةانون اوضةةانة الذا ليةة رقةةم  2015/80والةذي يةةنظم اقتضةان ةهةةويل الوالةةدين
وكيفية دةهم و تحص وتوفم الذديد من اوقوا هلم (أسرة  -تذليم  -سإن  -وظيفة  -مالغ صةهري)
ووضافة إىل منحهم اةنسية الإويتية وجو املادة ( )3من قانون اةنسية رقم .1959/15

انساا الملال يف الفقر ( )40مو قااملة انساا
املةةادة ( )2منةةم علة أن "ديةةن الدولةةة اوسةةالت والشةريذة
 -174ملةةا كةةان الدسةةتور الإةةويع قةةد نة
وحترت التشام وةن
اوسالمية مصدر ر يسي للتشريص" ولطاملا حتظر الشريذة اوسالمية املثلية اةنسية ُ
اآلخةةر ونظ ةرا إىل أن املةةادة ( )15مةةن الدسةةتور تةةن عل ة أن "تذةةين الدولةةة ولصةةحة الذامةةة وبوس ةةا
الوقاية والذال من األمراض واألوبتة" و ضو ما تقضي بم املادة ( )49من الدستور والع تن عل
أن "مراعةةاة النظةةات الذةةات واقةرات اآلداب الذامةةة واجةةو علة مجيةةص سةةإان الإويةةحل" وأنةةم ملةةا كةةان مةةا
جةةا بةةم تلة التو ةةية يتنةةاىف و ةةالف مةةا سةةاا هة ذا ووضةةافة إىل تذارضةةها مةةص ايذةةة وعةةادا وقةةيم
وتقاليةد ا تحذةا الشةرقية والذربيةة حتديةدا وأن دولةة الإويةحل إذ تؤكةد التزامهةا هةذا اةانةو بتطايةا
قانو ةةا الةةو ين والةةذي ،ظ ة بقاةةومل وتوافةةا مةةن ا تح ةةص الإةةويع كإ ة ملةةا يذإس ةةم مةةن واقةةص أخالق ةةي
يستحي لاوخله دينيا واجتحاعيا.

انساا الملال يف الفقر ( )41مو قااملة انساا
 -175أن عةةدد الوفيةةا ولق ةوا املسةةلحة ألسةةااب هةةم قتاليةةة منةةذ عةةات  2015قةةىت جر ةةم ()300
قالة وفاة قي ة تسج أي قالة تنإي أو سو مذاملة قا ا ندين وهو ما أدى إىل عدت وجود
أية حتقيقا لذدت وجود الفا .
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 -176تقوت دولة الإويحل بتإر الضحا أو أسةرهم
ماد أو مذنو ا يذإ عن تقدير الدولة هلم.

تلةف ةور التإةر سةوا كةان ذلة التإةر

انساا الملال يف الفقر ( )42مو قااملة انساا
 -177قةةانون اةةزا رقةةم  16لسةةنة  1960وقةةانون مزاولةةة مهنةةة الطةةو الاشةةري و ةةو األسةةنان واملهةةن
املذاونةةة رقةةم  25لسةةنة  1981والقةرارا الوخلاريةةة املنفةةذة لةةم ،ظةةر إجهةةاض املةرأة اوامة ألي سةةاو كةةان
إا ونقاذ قيا ا وقد استثىن قالتني جيوخل فيهحا ااجهاض إذ ة يإن اوح قد أمت أربذة أصهر ومها:
•

إذا كان بقا اوح يضر بصحة األت ضررا جسيحا.

•

إذا ثاة ةةحل أن اةنة ةةني سة ةةيولد مصة ةةاو علة ة حنة ةةو جسة ةةيم بتشة ةةوه بة ةةدين أو قصة ةةور عقلة ةةي
ا يرج الا منهحا ووافقا الزوجان عل ذل .

انساا الملال يف الفقر ( )43مو قااملة انساا
 -178تتذل ةةا امل ةةادة املش ةةار إليه ةةا وختصا ةةا ةن ةةة مناهض ةةة التذ ةةذيو وال ةةع م ةةن ض ةةحنها التحقي ةةا
قالةة تلقةي تلة اللجنةة ملذلومةا تتضةحن دا ة
والقيات بز را تفتيشية إىل أراضي الدولة الطر
قويةةة تشةةم إىل أن تذةةذياا ةةارت عل ة حنةةو مةةنظم وهةةذا األمةةر يذتةةا مساسةةا بسةةيادة الدولةةة واسةةتقالهلا
وتةةدخال صةةؤو ا الداخليةةة وبنةةا عليةةم لةةن يةةتم سة حو الةةتحفى عل ة املةةادة ( )20قي ة أن األنظحةةة
والقوانني الداخلية لدى دولة الإويحل كافية هذا الصدد.

انساا الملال يف الفقر ( )44مو قااملة انساا
 -179تناولةةحل املةةادة ( )20قةةا ةنةةة مناهضةةة التذةةذيو أن تةةدعو الدولةةة الطةةر إىل التذةةاون
دراسة املذلوما الع تتوافر لةدى اللجنةة قةامل مةا إذا تةوافر دا ة قويةة تشةم إىل أن هنةات تذةذياا
ارت عل أراضي الدولة.
 -180ج ةةا امل ةةادجن ( )22-21م ةةن ااتفاقي ةةة لتتض ةةحنا التص ةرين للدول ةةة الط ةةر ن تذل ةةن أي
وق ةةحل ت ةراه اعرافه ةةا وختص ةةا ةن ةةة مناهض ةةة التذ ةةذيو تس ةةلم ونظ ةةر الااله ةةا املقدم ةةة مة ن ال ةةدومل
أو األفراد والع تفيد ن هنات مثة دولة ر أخرى ا تفي ولتزاما ا وجو ااتفاقية.
 -181يتذلةةا حتفةةى دولةةة الإويةةحل بشةةإ مااصةةر وختصا ةةا ومهةةات و ةةالقيا ةنةةة مناهضةةة
التذذيو الوارد تذةدادها نة املةادة ( )20ف نةم لةي مةن املنطقةي إعةالن دولةة الإويةحل لصةا نصة ي
املادتني ( )22-21ارتاا هحا ارتاا ا وثيقا وجودا وعدما بن املادة (.)20

انساا الملال يف الفقر ( )45مو قااملة انساا
 -182اكتفةةحل دول ةةة الإويةةحل ونض ةةحامها اتفاقيةةة مناهض ةةة التذةةذيو وااكتف ةةا كةةذل ةةا تض ةةحنتم
املنظومة الدستورية والقانونية دولة الإويحل من نصو وأقإات هبةذا الصة دد .ا سةيحا نةم ا جيةوخل
ألية دولة إبدا التحفظا عل هذا الاوتوكومل بنا علة نة املةادة ( )30منةم وعليةم لةن تةرتال دولةة
الإويحل ولاوتوكومل ااختياري.
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انساا الملال يف الفقر ( )46مو قااملة انساا
 -183نؤكد عل التزات دولة الإويحل و اذ كافة الضحا واوجرا ا القانونية عند مذاةة قضا
اورهةةاب وذل ة متاصةةيا مةةص ق ةرارا ةل ة األمةةن اخلا ةةة إافحةةة اورهةةاب والةةع تإف ة كافةةة ققةةوا
اونسةان وذلة مةن خةالمل إ ةدار قةانون و ةين رقةم  106لسةنة  2013خةا إافحةة هسةي األمةوامل
ومتوي ة اورهةةاب قي ة تضةةحن القةةانون سةةالف الةةذكر مةةادة تإف ة الت ةزات دولةةة الإويةةحل بتنفيةةذ ق ةراري
ةل األمن اخلا ة إافحة اارهاب ومها (.)1373-1267
 -184كحا أ در دولة الإويحل ممثلة بوخلارة اخلارجيةة قةرارا وخلاريةة تاةني آليةة تنفيةذ قةرارا ةلة
األم ة ةةن م ة ةةن خ ة ةةالمل إ ة ةةدار الال ح ة ةةة التنفيذي ة ةةة وال ة ةةع تا ة ةةني ققة ة وا األص ة ة ا املت ة ة ذة اوج ة ةرا ا
ضدهم وهي:
املت ذ اوجرا ضدهم.

•

اخطار األص ا

•

أققيتهم ولتظلم أمات اللجنة اخلا ة بتنفيذ تل القرارا .
املت ذ إجرا ضدهم وللجو إىل احملاكم الإويتية.

•

اوا لاص ا

•

بيان ااجرا ا اللجو ل األمن.

•

سرية املذلوما .

 -185إىل جان ةةو وض ةةص ض ةوابل م ةةن قا ة اةه ةةا الرقابي ةةة (بن ة الإوي ةةحل املرك ةةزي  -وخلارة التج ةةارة
والصناعة  -هيتةة أسةواا املةامل) لإافةة اةهةا اخلاضةذة هلةا تاةني التطايةا األمثة لقةرارا ةلة األمةن
ذا الصلة وذل توافقا مص التشريذا الو نية ونشم إىل أن األجهةزة األمنيةة تقةوت و ةاذ تةدابم ملنةص
وقومل هذه اةرا م دون انتهات قرمة وقرية األفراد وذل وفقا للقانون.
 -186قإححل احملإحة الدستورية ووإم رقم ( )2016/6بتاري  2017/10/5بقرارها بذدت دسةتورية
املةواد املةةذكورة الفقةةرة املشةةار إليهةةا كحةةا قضةةحل بسةةقومل وقةةي مةواد القةةانون ارتاةةامل هةةذه املةواد وملةواد
املقضي بذدت دستوريتها ارتاامل لزوت ا انفصات فيةم قاة أن تقةوت الةوخلارة واةهةا امل تصةة هبةا ولذحة
عل إنفاذ هذا القانون.
 -187إن أكاد يةةة سةةذد الذاةةدن للذلةةوت األمنيةةة لةةديها ب ةرام تذليحيةةة تقةةدت ملنتسةةايها مةةن الطةةالب
بشةةةن أتمةةني املنشةةو اويويةةة ودور جهةةاخل األمةةن ذل ة واملاةةاد الذلحيةةة لتةةةمني املنشةةةة كةةالت طيل
الذلحةةي ألمنهةةا وتقيةةيم امل ةةا ر وإدار ةةا و ايتهةةا مةةن األخطةةار والةةع مةةن ضةةحنها التهديةةدا اورهابية ة
وكذل يتم تذليم الطلاةة كة مةا يتذلةا وورهةاب كحفهومةم وأسةاليام وأنواعةم سةوا كةان فةرد أو منظحةا
وكيفي ةةة بن ةةا اس ةةراتيجية ملإافح ةةة اوره ةةاب وا ةةاذ إج ةرا ا الت ةةةمني وأس ةةلوب التذام ة م ةةص اوره ةةابيني
وكذل أتمني و اية الش صيا املهةددة ولذحليةا اورهابية ة ومةن الةاام الةع تةدرت األكاد يةة
هذا الشةن:
•

أمن املنشو .

•

إرهاب.

 -188تق ةةدت األكاد ي ةةة للطلا ةةة ب ةرام ت ةةدريو أتسيس ةةية بش ةةةن اي ةةة الش ص ةةيا املهح ةةة وأتمينه ةةا
وأتمني املؤمترا وإدارة األخلما األمنيةة وعلة كيفيةة التذامة مةص املتفجةرا وتةدريو الطلاةة علة ةرا
القتةةامل املنةةا ا املانيةةة ومقاومةةة اورهةةاب و ريقةةة التذام ة مةةص اورهةةاب اةةةوي ومإافحتةةم ومةةن هةةذه
الاام :
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•

عحليا صر ة متقدمة.

•

عحليا صر ة خا ة.
اهلد

اسم الدورة

خل دة فهم املشاركني مهية اانتقامل من النظةةات التقليةةدي
التحومل من اودارة ووجرا ا إىل اودارة وملذلوما
الذح إىل النظات اولإروين
دورة إجرا ا التذام أثنا عحليا التدخ السريص رفص مستوى املشاركني التذام مص القناب اورهابية
ورص ة ة ة ةةة عح ة ة ة ة ع ة ة ة ةةن جري ة ة ة ة اوره ة ة ة ةةاب الإوي ة ة ة ةةحل الثقافة الذامة عن جري اورهاب الإويحل
واةحاعا
أتسةةي مةةدرب قةةادر علة القيةةات بتةةدريو الطةوابم علة
دورة إعداد مدرب رماية مسدت  9ملم التإتيإية
رماية املسدت
دورة التذ ةةر عل ة املتفج ةرا وإج ةرا ا الذث ةةور عل ة توعية عنا ر وخلارة الداخلية عل خطورة املتفجرا
جسم مشتام بم
دورة مدرب رماية مإافحة اورهاب و لي الرها ن تطوير مستوى الرما ملنتسيب إدارة الوقدا اخلا ة
ال ة ةةدورة التةسيسة ة ةةية لت ة ةةدابم الة ة ةةدفامل امل ة ةةدين للحة ة ةةوظفني ت ةةدريو وأتهي ة امل ةةوظفني امل ةةدنيني عل ة ت ةةدابم أعح ةةامل
الدفامل املدين
املدنيني
حتقيا األهدا واملهات الر يسية لرج صر ة النجدة
دورة اوجرا ا األمنية لرج الشر ة
حتدي ةةد مفه ةةوت الاص ةةحة وأمهيته ةةا وم ةةدى ااس ةةتفادة منه ةةا
دورة الاصحة التذريفية والاح اآليل
ا امل اةنا ي وتاادمل اخلاا الفنية
التذر عل اةرا م االإرونية وكيفية مإافحتها
دورة اةرا م االإرونية
دورة مفهة ة ةةوت الش ة ة ةةر ة ا تحذية ة ةةة والتح ة ة ةةد األمني ة ة ةةة تنحي ة ةةة وتذزي ة ةةز مفه ة ةةوت الش ة ةةر ة ا تحذي ة ةةة ل ة ةةدى رجة ة ةةامل
الشر ة
املذا رة

انساا الملال يف الفقر ( )47مو قااملة انساا
 -189نش ةةم إىل أن ةةم مت تس ةةجي قض ةةا
النحو اآليت:
السنة

الذدد

2015

( )8قضا
( )7قضا
و در أقإات من حمإحة ااستتنا
( )5قضا
( )6قضا
و در أقإات من حمإحة ااستتنا
( )3قضا

2016

2017
2018

2019
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عدد ( )1قضية

عدد ( )4قضا .
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