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وغري اإلرادية،  يةالقرس اتاالختفاءاالحتجاز التعسفي، : جماالت رئيسية بعةأر تذرك الكرامة أهنا ترزك أنشطهتا عىل 

لألمم  تعاهديةكما حنرص أاساس عىل إعالم اإلجراءات اخلاصة واألجهزة ال. التعذيب، اإلعدامات دون حماكمة

والمحامني  المتحدة عىل حاالت فردية موّثقة وكذلك االتصال ابلفاعلني المحليني مبا فهيم الضحااي وأرسهم

 .والمدافعني عن حقوق اإلناسن
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 السايق —1
  

يسمح . 1961حصلت عىل استقاللها يف عام ، و1914مية بريطانية منذ عام حم، كانت الكويت إمارة دستورية حيكمها آل الصابح
ذا األخري الوزارة اليت هيشّكل . لألمري بتسمية ويل العهد وبتعيني رئيس الوزراء 1962لعام اعتماده  يعود اترخي لذيالدستور ا

. اخلارجيةو الدفاع والنفط والداخلية والمالية اتكما يشغل أفراد األرسة احلاكمة وزار . جيب، يف مجيع األحوال، أن يقّرها األمري
منصب األمري وذلك بعد تعيينه خلفا  ،2006يانير  29منذ  يشغل الشيخ صابح األمحد اجلابر الصابح رئيس الوزراء الاسبق،

  .، ألسابب صحية2006يانير  24مري سعد الذي أعفاه جملس األمة من منصبه يف لأل 
  

. من عرشة أعضاء متكونة انتخابية دوائر 5، عن 2006ميارس السلطة الترشيعية كل من احلكومة وجملس األمة المنبثق، منذ عام 
يّتم انعقاد  ةيف هذه احلالو .أمرييجلس مبرسوم وميكن أن حيّل هذا الم. سنوات 4ُينتخبون لمدة  انئاب 50ويأتلف المجلس من 

ة ولكّن حيق لألعضاء المنَتخبني ال يتم التاشور مع جملس األمة فيما يتعلق بتشكيل احلكوم. دورة انتخابية جديدة يف غضون هشرين
  .احلكومةسحب الثقة عن إقالهتم بشكل فردي وأيضا التصويت عىل  أو ستجواب الوزراء،ا

 
حيق للمرأة التصويت والرتشح لالنتخاابت منذ عام و. تكلعدة ل من شكيتسية غري مسموح هبا ولكن جملس األمة األحزاب الساي 

 جهازألف انخب، كما ال حيق للمنتسبني إىل  385يشكّلون هم و للمواطنني الكويتيني، دون غريهم، التصويت حيقكما . 2005
  .الرشطة واجليش ابلتصويت

  
 2009آخرها يف مارس  –حل جملس األمة من ِقبل األمري ثالث مرات و حكوماتماضية استقالة مخس هشدت السنوات الثالث ال

  .2009لذا جرت انتخاابت برلمانية جديدة يف مايو . واحلكومة النواببسبب اخلالفات بني  وذلك –
  

استقالل القضاء واحلق يف حماكمة عادلة كما أّن . صادقت الكويت عىل اتفاقايت األمم المتحدة الرئيسية المتعلقة حبقوق اإلناسن
تتدخل  لكن يف الواقع. يف القانون مدرجة بكرية ضماانت عىل الصعيد الترشيعي، هانكو. من األمور المنصوص علهيا يف القانون

  .ضاءالسلطة التنفيذية وخباصة األمري يف تعيني الموظفني القضائيني وهو ما ميكن أن يشّكل عقبة يف وجه استقاللية الق
  

ة المهاجرين من الهند ينحدر غالبي. 1مليون مواطن 1مليون نسمة من بيهنا  3.4ما يقارب  2008ضّمت اإلمارة يف يانير 
كما أّن ظروف . 1991و ابكساتن، وكانوا قد حّلوا مكان مواطين الدول العربية الذين ُطردوا بعد حرب اخلليج يف عام وبنغالديش 

  .، ويف حال االحتجاج، فإهنم غالاب ما يتعرضون للطردةسيئة للغاي حاينيف غالب األ  عمل المهاجرين
  

صعب أو تو. التميزي ألشكال من ونيتعّرض الذين )"ندوالبِ "يسّمون (عدميي اجلنسية من ألف من سكان الكويت هم  100أكرث من 
ت يف السنوات األخرية، سواير بعض التوقد تّم إقرا .وظائف معينةإىل التعليم والصحة والوصول  ستفادة منستحيل علهيم اال ت

  .ظل قامئةولكن المشكلة ت
  

يف  ُتدرج ابنتظام يف تقاريرها أوجه التقصري يف مكافحة اإلرهاب فإّن هذه األخرية ومع ذلك ،حليف للوالايت المتحدةالكويت 
أن وجودها العسكري يف البالد يزيد  كما ُتالحظ. يف ذلك “لعدم وجود الرغبة”أيضا و وذلك نتيجة العجز يف الترشيعات الكويت،

                                                 
1 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/koweit_427/presentation-du-

koweit_985/presentation_13518.html  
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ملاير  2.7إىل إقرار متويل خطة عمل تصل قيمهتا إىل  الضغط الُممارس عىل احلكومة الكويتيةأّدى  وقد. تفجرياتمن خماطر حدوث 
  .2“احليوية”دوالر، خمصصة بشكل أاسيس لمراقبة المرافق 

  
  النظام القضايئ —2
  

النص  تعديل 1970 وقد تّم يف عام. خالل فرتة الوصاية الربيطانية 1960ءات اجلانئية يف عام اإلجراو تّم إصدار قانوين العقوابت
تؤكد و. 1962يعود اترخي إقرار الدستور لعام . ألمن الداخيل واخلارجي للدولةلماسس اباألول، خاصة األحكام المتعلقة اب

حددة من ِقبل المجتمع الدويل والمنصوص علهيا يف الصكوك معظم مواد الدستور تنص عىل المابدئ العالمية الم"السلطات أّن 
العهد الدويل  -يف الواقع، لقد صادقت دولة الكويت عىل عدد من المعاهدات الدولية و. 3"الدولية المتعلقة حبقوق اإلناسن

قى غري منسجمة دامئا مع الداخلية تب ني البلدولكن قوان ،1996يف عام  واتفاقية مانهضة التعذيبللحقوق المدنية والسايسية 
وقد أاشرت جلنة مانهضة . كما أن القانون الكوييت ال حيدد بوضوح مدلول جرمية التعذيب. المابدئ الواردة يف هذه النصوص

  .4“النظر يف إدراج عقوبة للتعذيب بشكل واضح يف قانوهنا اجلانيئ” التعذيب، يف توصايهتا اخلاتمية للكويت، برضورة 
  

 وقد أوضح الوفد الكوييت للجنة مانهضة التعذيب أن. ية النظرية استحضار االتفاقايت الدولية أمام المحاكمميكن من الانح
القانون اجلانيئ ال يتضمن أي نص رصحي متعلق بتعويض ضحااي التعذيب، ولكن من الممكن، ومبوجب القانون، مطالبة "

ومبا أّن االتفاقية، اليت تتضمن حكما بأشن هذه النقطة، . األرضارابلتعويض عن  أو عن أي انهتاك آخر ولني عن التعذيبؤ المس
  .5"بذلك للمواطنني التماس التعويض من خالل التذرع هبايمكن لها قوة القانون الداخيل، ف

  
دولة أخرى ينتج ضمناي عدم جواز تسليم األفراد ل"السايسيني وابلاتيل فانه  الالجئني ال ميكن تسليمأبنه السلطات الكويتية تؤكد 

إىل  أشخاصر تسليم أنه ال يوجد أي ترشيع قانوين حيظومع ذلك، فمن الواضح . 6"ميكن أن يواجهوا فهيا خطر التعرض للتعذيب
احلسيين الذي تّم تسليمه إىل اإلجراءات اخلاصة لألمم المتحدة عن حالة السيد  الكرامة أخطرتوقد . دول متارس التعذيب

  ).أنظر أدانه ( المملكة العربية السعودية
  

ومع هذا فال بّد من اإلاشرة إىل أن تعيني القضاة يتم من . حماكمة عادلة يضمنمستقل ونزيه  يئقضا جهاز ينّص القانون عىل وجود
العديد من القضاة ال حيملون اجلنسية الكويتية كما أّن . ستلزم موافقة احلكومةتِقبل األمري شخصاي وتسمية موظفي اجلهاز القضايئ 

هذه الهاششة يف وضعهم ال مُتكهنم من ممارسة و. ة للتجديدقابل سنوات من سنة إىل ثالثترتاوح ولدهيم عقود عمل مدهتا 
  .مهامهم بكل طمأنينة واستقاللية وميكن أن حتّد من مبدأ عدم خضوع القايض للعزل

  
لمهتمني لخاللها  ميكنال  أربعة أايماالحتايطي  عىل أن ال تتجاوز مدة االحتجاز 60ينص قانون اإلجراءات اجلانئية يف المادة 

  .فإنه ال ميكهنم زايرة موكلهيم ،عىل اإلجراءات القضائية اإلطالعإذا كان حيق للمحامني، خالل هذه الفرتة، و . عائالهتمبتصال اال 
  

                                                 
   2009أبريل  30 ،2008التقارير القطرية عن اإلرهاب  ،وزارة اخلارجية للوالايت المتحدة األمريكية 2

http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/122433.htm  
ير ابتدايئ مقدم من طرف دولة الكويت للجنة حقوق اإلناسن  3     ,(CCPR/C/120/Add.1) .1999، ديسمرب تقر
ير جلنة  4    230، الفقرة 1998، انهضة التعذيبمتقر
ير الدوري 5   ,(CAT/C/SR.335/Add.1) .1999، يانير ، جلنة مانهضة التعذيبحمرض حتلييل لمراجعة التقر
ير ابتدايئ مقدم من طرف دولة الكويت للجنة حقوق اإلناسن، ديسمرب  6   )CCPR/C/120/Add.1( .1999تقر
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لمهتم أن ل ال بدقضاء هذه الفرتة، قبل انو .من جانهبا عىل أن ال تزيد مدة االحتجاز االحتايطي عىل ثالثة أاسبيع 69وتنص المادة 
المدة القصوى لهذا االحتجاز المؤقت حمددة بستة أهشر كما أّن  .غرض التحقيقايض الذي يقرر إمكانية التمديد لل أمام القميثُ 

  .اعتابرا من اترخي التوقيف
  
بانء عىل طلب  وذلك الدعوى يف نظرلالمحكمة المختصة ابلمدة ثالثني يوما وذلك أبمر من  االحتجاز االحتايطي جتديدميكن و

النص القانوين إىل أي حتديد هذا ال يشري و ). 70مادة ( التحقيق مدى تقّدمعىل  عال واإلطالمحقق، وبعد سماع أقوال المهتم 
  ). 69(ذركها  هو ما يشكل تانقض مع المادة الاسبقو لعدد التجديدات

  
  التعذيبممارسة حتجازات التعسفية واال  —3
  

سجني يف قسم أمن  150شخص حمتجز يف انتظار المحاكمة، من بني هؤالء  3500وزارة اخلارجية األمريكية، يوجد ما ُيقارب وفقا ل
لفرتة طويلة األمد، يوجد أشخاص من جنسايت  المسجوننيمن بني . 7٪ من السجانء يف االحتجاز االحتايطي10حوايل و. الدولة

وقد أهنى البعض مهنم مدة العقوبة دون أن . 1990عراقية أثانء غزوها للكويت يف عام خمتلفة مهّتمني ابلتعاون مع القوات ال
 2006و 2005كما أّن االعتقال مستمر لبعض السجانء عىل الرغم من إرضاابهتم المتاتلية عن الطعام يف عامي . ُيطلق رساحهم
هية وأهنم لم  ةحماكم ونكلم أتخذ السلطات بعني االعتابر و .ألسابب إناسنية عهنم لطلب اإلفراج هؤالء األشخاص لم تكن نز

  .يرتكبوا أي جرمية
  

ولكن يف . درة المضبوطةاالنهتاكات الانمرتكيب الحقت  العدالةأّن تؤكد السلطات الكويتية أن أجهزة األمن ال مُتارس التعذيب و
بعض عائالت الضحااي  تكما تعرض ،عدالةأي إجراء من جانب ال اختاذة، بعضها أّدى إىل وفاة الضحية، لم يتم يدحاالت عد
  .يف حال تقديم شكوى للهتديد

  
قد ُأعتقل ما يقارب و .حدثت عدة مانواشت بني القوات المسلحة الكويتية وبعض اجلماعات المسلحة، 2005خالل هشر يانير 

مّتت مالحقة سبعة و  .سعوديةو  مهتم من جنسايت كويتية 25تّم توقيف أكرث من  2005يانير  15اعتابرا من و . شخصانياألربع
 2005فرباير  9السلطات الرسمية الكويتية يف أعلنت و. افض تقديم معلومات عن التخطيط لهبهتمة التخطيط لهجمات أو ر  ممهن

  .الباين الرسمي حبسب" هبوط مفاجئ يف الدورة الدموية"بسبب  ،عامر خليف العزنيالسيد وفاة 
  
رؤية  متكنت منوتؤكد أرسته اليت . ةالكويتي مصالح األمنطواعية إىل  توّجهعاما،  29 من العمر يبلغ مواطن كوييت العزنيالسيد و

هذا وقد رفضت السلطات . حيملون جروح وتشوهات عميقة ه كانوايديو  الضحية وجهوأّن حتت التعذيب  وقعتالوفاة  أنّ  اجلثة
لم يقبل  نفسه رئيس جملس األمة الكوييت أنّ اجلدير ابلذرك و. األرسةخماترين من ِقبل الطب الرشعي  يف ترشحي اجلثة من ِقبل خرباء

الكويت صادقت عىل اتفاقية  أنّ إىل ، 2005فرباير  10فيما يتعلق هبذه القضية، يف  ،الرواية الرسمية حيث أاشر بشكل علين
  .8 قانوين يف المعتقلعن تصفيته بشكل غري ةانجت العزنيوفاة السيد  إىل أنّ  مانهضة التعذيب، مبا يشري ضمناي

  
يف مزنله من ِقبل ما يقارب العرشين من  تّم توقيفهعرايق اجلنسية ومقيم منذ فرتة طويلة يف الكويت،  ،احلسنيضايء قاسم السيد 

قام هؤالء العانرص بعملية . ، بدون أي أمر قضايئ ومن دون إبالغه أبسابب التوقيف2007يانير  15عانرص أمن الدولة يف 
تّم تعذيبه  أينإىل مقر جهاز أمن الدولة الاتبع لوزارة الداخلية،  اقتيدوقد . تفتيش لمزنله يف نفس اليوم، كذلك بدون أمر قضايئ
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http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119119.htm  
، وللمقرر اخلاص المعين ابلقتل خارج إطار 2005اير فرب 16و  11قامت منظمة الكرامة برفع مذركة للمقرر اخلاص المعين ابلتعذيب يف  8

  .2005أبريل  24القضاء يف 
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ن يف انتظار ترحيلهم إىل وثّم ُأرسل إىل مرزك اعتقال إداري عادًة ما ُيوضع فيه األشخاص المحتجز. بطريقة وحشية لمدة أسبوع
لم يكن هانك أية  أنه احلسني قاسم قد ذرك السيدو .جنسية كويتية ذيع االتصال أبحد أفراد أرسته دول أخرى، وقد استطا

تّم تعليقه ابلسقف من " ابلقول أنهواتبع . ض للهتديد ابلطرد إىل العراق من قبل السلطاتتعرّ  وأنه، ختصه إجراءات قانونية
قامت السلطات الكويتية وقد . "ني وأجزاء أخرى من اجلسمللرضب ابلعيص عىل ابطن القدم"تعّرض و ،"معصميه ولفرتة طويلة

ذلك يف الوقت الذي قررت أرسته و عىل منت طائرة متوجهة إىل الرايض يف المملكة العربية السعودية، 2007بطرده قرسا يف يانير 
  .9رفع دعوى قضائية للطعن يف قانونية اعتقاله لغاية ترحيله

  
 عاما  27 الابلغ من العمر ،اسلم الظفرييعادل السيد السيد المقرر اخلاص المعين ابلتعذيب عىل قضية إىل  الكرامة رفعتكما 
وقد قام عدد من العانرص  .بعد أن ُصدم بشكل مقصود من قبل سايرة اتبعة للرشطة 2008مايو  22 الذي ُأعتقل يفو

دونه وتقييد يديه وقدميه قبل أن يقو تعصيب عينيهو رضبهو المسلحني والمقنّعني أيضا إبخراجه بعنف من سايرته المصدومة،
وأخذ بصماته بدون توجيه  عانرص بتصويره تمبجرد وصوله إىل مقر األمن، قامأنه  الظفرييوقد ذرك السيد  .أمن الدولة إىل مقر

 مرافقخضع ألول استجواب  يللعند حلول الو. ثم تّم وضعه يف زنزانة. سبب إلقاء القبض عليهعن أية هتمة له أو حىت إطالعه 
كما ُأجرب عىل الركض يف ممر طويل، معصوب العينني ومقيد . لتعذيب ابلمايه اجلليدية والرضب ابلعيص عىل ابطن القدمنياب

اسعات عىل الرغم من حالته ة عدثم ُأجرب عىل الوقوف ل. اليدين والقدمني، حىت أصبح غري قادر عىل الميش بسبب التعب واأللم
بعد بدأ يعاين من صعوابت يف التنفس و حينماوقد ُسمح له ابجللوس فقط . توسّلهاأللم والانبع من  هخامن رص وة، الصحي

والتعذيب  هذه وقد استمرت يف اليوم الاتيل جلاست االستجواب. استجوابهيف الته الصحية، طبعا مع االستمرار حلتدهور خطري 
ليتعفن لسنوات يف السجن المرزكي دون " برتكه أو ،"ؤبد دون أن يعلم أحد أبمرهإبخفائه بشكل م"بشكِله النفيس مع الهتديد 

يف نفس ة. ، مع استمرار الهتديدات والشاتئمشديدة الربودة ثم ُوضع لعدة اسعات يف قاعة". حماكمة ودون إبالغ أي شخص
وعندما اشتكى إىل هذا . ام لالستجوابالاسعة الاسبعة ماسء، تّم عرضه عىل المدعي الع عىل ،2008مايو  24اليوم، السبت 
قد رفض و .لم أيخذ بعني االعتابر ترصحياتهو ض له من تعذيب وأطلعه عىل اآلاثر، لم يسجل هذا األخري شكواهالقايض مبا تعرّ 

السيد و". لدواعي التحقيق"يوم  15أمر بوضعه ابحلجز االحتايطي مدة و بشكل خاص طلب الضحية إبجراء فحص طيب
حيث أنه قد تّم إطالق رساحه بكفالة عند . يربره يشء غري إزالة آاثر التعذيب الجز مقتنع متاما أبّن إصدار األمر ابحل الظفريي

  .10انقضاء هذه المدة
  
  مجردون من جنسيهتمالكويتيون المواطنون ال —4
  

هؤالء أحفاد قابئل و). بدون جنسية( "ندوالبِ "ُيطلق علهيم تسمية  الكويتية،نسية اجلما يقارب المائة ألف شخص ال حيملون 
يتطلبه قانون اجلنسية لسنة  كما، 1920الذين لم يتمّكنوا من إثابت وجودهم يف الكويت منذ عام و ل يف المنطقةحّ البدو الرّ 

طلابهتم من دون أن تقوم السلطات الكويتية يف عىل الموافقة يف النظر  واقد حصل واالبعض من هؤالء األشخاص كانو. 1959
كل  وافقدوشخاص هاجروا إىل الكويت من الدول المجاورة من أجل العمل أباألمر أيضا  تعّلقكما ي. ابلبت أبمرهم فيما بعد

األطفال ألمهات  يف ذلك، مبا "نبدو"ين وَ األطفال ألبَ و. يف دولة الكويت هم المولودينطفالأب كذاو ،مع بلداهنم األصلية ةصل
  .ن ابألمرومعنيّ  ، هم أيضا"نبدو"ابء آو كويتايت

  
ال حيصل المواليد و . لتميزي يف جماالت التعليم والعمل والصحة وحرية التنقلإىل ا القرن المايض تايمثانينمنذ " نبدو"الـ ضيتعرّ 

بذلك ال يتمكنوا من حضور المدارس و ،ن الوجود من ِقبل المرافق العامةاجُلدد عىل هشادات الميالد، وهذا ما يعادل حرماهنم م
                                                 

 .2007 فرباير 6، ضايء احلسنيوتعذيب اعتقال تعسفي : منظمة الكرامة، الكويت والمملكة العربية 9
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3302  

  .2008 يوليو 4، الظفرييالسيد تعذيب ومعامالت قاسية يف حق : منظمة الكرامة، الكويت 10
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3428  
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 وفقط بفضل صانديق اإلعانة اخلاصة يتمّكن هؤالء األطفال من الوصول إىل المدارس. عامة أو الدخول إىل التعليم الاثنويال
  .غري كافيةيف مجيع األحوال  احلصول عىل الرعاية اليت تبقىو

  
 لألشخاص المسجلني عىل استحقاق ةفابلنسب. العقد األول من هذه األلفيةيف  إال التسويةتدابري ولم تبدأ احلكومة يف اختاذ بعض 

، وهذا ما يستحيل 1965إثابت اإلقامة يف البلد قبل  ذلك إجراءات احلصول عىل اجلنسية ولكن يتوجببدأت ، 2000يونيو 
ألف طلب  800عىل اجلنسية ولكن ال يزال أكرث من  "نبدو" 10600يف السنوات األخرية قد حصل و. إثابته ابلنسبة للبعض

  .200811 اخريف أومعّلق 
 

بل السلطات ضون لمعاملة خمتلفة من قِ الذين يتعرّ  "نالبدو"أنأشت السلطات الكويتية، وعىل مر السنني، فائت خمتلفة من 
عددا  فإنّ  انء عىل ذلك،وب. اجلزء اآلخر حمسوب كاألجانب بدون واثئق جزء مهنم حيصل عىل بعض احلقوق يف حني أنّ : احلكومية 

لشغل وظائف خاصة يف سلك الرشطة واإلدارات، والبعض حصل عىل جوازات سفر خاصة لتلقي العالج يف مهنم قد تّم تعيينه 
  .اخلارج عىل سبيل الماثل

  
  .ضد هكذا قرار االستئانفأي مواطن دون إمكانية  خلع اجلنسية عن إىل أن وزير الداخلية له صالحيةجتب اإلاشرة كما 

  
  وضع المهاجرين —5
  
 . رّب العمل هو غالاب ما يكونو ،جنسية كويتية ذو) ويصّ " (كفيل"له أن يكون لعمل يف الكويت الراغب يف اللمهاجر  شرتطيُ 
وحيّد من حريهتم يف التنقل، حبيث أنه غالاب ما يتّم حجز جوازات سفرهم مبجرد الوصول إىل  المهاجرينعزز تبعية هذا الرشط يو

هو عدم اإلمكانية القانونية لتغيري أرابب العمل، خاصة ابلنسبة للعامالت يف المانزل،  لهم وما ميثل عقبة إضافية. أرض الكويت
ردا عىل الفضاحئ المتعلقة بسوء المعاملة والظروف "و. أحايان لكافة أشكال االنهتاكات ضنيتعرّ  اآليتالمعزوالت يف الغالب و

  .12"عليه المانزل، ولكن مكاتب التوظيف تسعى لاللتفاف لامد لععقد عمل موحّ  2007السيئة، أدخلت احلكومة يف عام 
  

عىل وكان رّد احلكومة . ف العمل وتديّن الرواتبعّدة إرضاابت احتجاجا عىل ظرو 2008 و 2007 يف عامين وأاثر العمال المهاجر
الموظفني يف قسم  لاكما اعتقلت الرشطة مائت العمال البنغ. المرضبنيوطرد العديد من  لإلرضاب المنظمني ابعتقالذلك 

مهنم أالف  7حلوايل  ، وذلك عقب حركة احتجاجية2008يوليو  29 ، يفليب الشوخيجباجلوهرة التنظيف ومجع النفاايت يف رشكة 
األجور ولكهنا طردت أيضا  فيما خيصاحلكومة بعض التانزالت قّدمت و. تسعة أهشر ولظروف سكهنم ةلمد لعدم سداد أجورهم

  .13من الُمرضبني 200
  

احلق يف يزال  الالترشيعات لضمان محاية العمال عىل الرغم من إعالهنا عدة مرات عن ذلك ؛ و  ولم تعّدل السلطات حىت اآلن
مهن ذات لل $260يف قطاع التنظيف و  $150 ـإدخال احلد األدىن لألجور ب غري أنه تم اإلعالن عن. يم النقايب حمدودا للغايةالتنظ

                                                 
.5، الصفحة 2009الكويت، مارس : وزارة الداخلية الربيطانية، وكالة احلدود للمملكة المتحدة، مذركة توجهيية عمالتية 11  
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/countryspecificasylumpolicyo
gns/kuwaitogn?view=Binary 
ير السنوي عن انهتاكات احلقوق النقابية،  12 .2008الكنفدرالية النقابية الدولية، التقر  
http://survey08.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=5&IDCountry=KWT&Lang=EN 
ير السنوي عن انهتاكات احلقوق النقابية،  13 .2009الكنفدرالية النقابية الدولية، التقر  
http://survey09.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=5&IDCountry=KWT&Lang=EN 
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ولكن حىت اآلن ال  ،14الستقطاب العمال موميةبرشكة ع واستبداله ،"الكفالة"إصالح نظام  وقد جرى احلديث عن. صلة ابألمنال
  .أرض الواقع يبدو أن هانك شيائ قد تغرّي عىل

  
  توصايتال—6
  
عضاء احلكومة أاختاير  ، وعند ، من خالل النواب المنتخبنيالماشركة احلقيقية للمواطنني ضمنتإدخال إصالحات سايسية  —
  ،ألحزاب السايسية القامئة يف الواقعابالقانوين  االعرتافو

  
حىت يتم  ،فهيم األجانب المرتبطني بعقود نتوسيعه ليشمل مجيع قضاة البلد مبوترسيخ مبدأ عدم خضوع القضاة للعزل   —

  ،استقاللية حقيقية للعدالة ضمان
  
اختاذ التدابري الالزمة لمكافحة احلرمان إناشء حق االستئانف للجميع بأشن مجيع الماسئل المتعلقة مبنح أو سحب اجلنسية ،  —

  .1961أغسطس  30 المؤرخة بـ نسيةلمعاهدة تقليص حاالت احلرمان من اجلة طبقا من اجلنسي
  

  عىل المستوى المعايري
  
 .مانهضة التعذيب تفاقيةافة يف المادة األوىل من درج يف الترشيع الداخيل جرمية التعذيب كما هي معرّ عىل الدولة أن تُ  —
  .عىل الربوتوكول االختايري يقالتصدوالتفكري يف  من االتفاقية 22 و 21 لمادتنيعىل الدولة أن ترفع التحفظات المتعلقة اب —

 

 

                                                 
  .، عىل موقع إذاعة فرناس الدولية2008سبتمرب  10، مقالة ُنرشت يف رابو-أوضاع مهاجريه، فرانك فايل ةسادر نكب عىل الكويت ي 14

http://www.rfi.fr/actufr/articles/105/article_72189.asp  


