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 اإلنساناللجنة المعنية بحقوق 
 117الدورة 
 2016متوز/يوليه  15 -حزيران/يونيه  20
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

النظر في التقارير المقدمة من الدول األطراف 
 من العهد 40بموجب المادة 

 الدوري الثالث للكويت المتصلة بالتقريرالقضايا قائمة   
 إضافة  

 *قائمة القضاياردود الكويت على   
 [2016شباط/فرباير  23]تاريخ االستالم: 

 بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
 الدستوري والقانوني لتنفيذ العهداإلطار   
 البند األول  

العهاااااد الااااادومل لية اااااو  املدنياااااض  ىل اتفاقياااااضإوملااااا  انااااات يولاااااض ال ويااااات قاااااد ان ااااامت  
ي ااارر  ااافن االتفاقيااااد الاااا تولاااد  عييهاااا يولاااض  والسياسااايضح وحياااأل لن األساااي الدساااتور  العاااام

ال ويت تلبح من تاريخ نفاذها جازاا  ال يتزازل مان التعاريعاد ال ويتياض الو نياضح ومان   ي اون 
لااايذ هااا ا ف ااا   اااي لن  عياااي  يااات هيؤااااد ومؤسسااااد اد وماااض واألفااارايح االلتااازام  فح امهااااح

 ال  اا ال ويا ي ون عيي عات ه  فالض احرتامها ومحايتها. 

__________ 

 .يون حترير رمسيمن تلدر ه ه الوثي ض  *
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( ماان الدسااتور 70وتاافه هاا ه املزاميااض ال انونيااض الو نيااضح اسااتنايا  إىل ناا  املاااية رقاام   
ال اوياح والاا تاان  عياي لنااه أليواربم األماا  املعاهاداد هرساوم ويبي هااا  ياذ األمااض فاورا  معاافوعض 

ساام ماان البيااانح وت ااون ليمعاهاادة قااوة ال ااانون  عااد إ رامهااا والتلاادي  عييهااا ونعاارها   يتنا هااا
 أل....اجلريدة الرمسيض 

ومااان هااا ا األساااي الدساااتور ح يتباااف  ااافن لح اااام االتفاقياااض تسااار  قواعااادها مباشااارة    
ل ويتياضح سيا  املنظومض التعريعيض وال  ائيض الو نيضح ولعاي هنااس ساوا   ق اائيض   ماض التميياز ا

الاا ماان االأااا لرساات مباادل ادزيااض املباشارة ألح ااام االتفاقياااد الدوليااض امللااد  عييهااا و نيااا ح 
 (10/5/1998جتار ح جيسض  1997لسنض  80لمام ال  اا ال ويا.  ح م التمييز رقم 

سالميض هي ملادر امسالميض  ون العريعض اموذلك ها ال يتعارض مت لح ام العريعض  
 تعريت وف ا  ليماية الثانيض من الدستور.رئيسي لي

 البند الثاني  
ح 2014اللاااير   مااايو  25ل ااد ت تعاا يي جلنااض و نيااض هوجاام ال اارار الااوزار  رقاام  

تتااااوىل مهمااااض ةااااأل ويراسااااض ماااادد إم انيااااض سااااةم حتفظاااااد يولااااض ال وياااات عيااااي االتفاقياااااد 
 والل وس الدوليض املن مض أا.

( من العهادح ساوف تقب اان 3( و 1ف/2لن املايتف  وسب  لن لعينت يولض ال ويت  
   حدوي ما ن  عييه ال انون ال ويا ويون ام ال    ذلك.

( ماان العهاد ف نااه 23وفيماا يتعيا   ااامعالن التفسا   الاا   ل دتاه الدولاض  عاافن املااية   
ال ااويا يفيااد  فنااه   حالااض تعااارض لح ااام هاا ه املاااية ماان العهااد ماات قااانون األحااوال الع لاايض 

فاا ن ال ويااات سااتقب  قانويناااا الااو   إال لناااه جتااادر امشااارة إىل لن يولاااض ال وياات   إ اااار حااا  
التاازوو وااتيااار الاازوو وساان الاازواو ولمااور الاازواو والقااال  وت هااا ماان األمااور املتعي ااض  اااألحوال 

ح والاا   1984` لساانض 51الع لاايض  فياات تنظيمهااا هوجاام قااانون األحااوال الع لاايض رقاام 
 مد قواعده من لح ام ومبايئ العريعض امسالميض السمةاا.يست

وعااااالوة عيااااي األح ااااام امل ااااررة   شاااافن الاااازواو   قااااانون األحااااوال الع لاااايضح ف ااااد  
 تنظااايم العالقااااد ذاد العنلااار األجنااا   1961لسااانض  5لسااادرد يولاااض ال ويااات ال اااانون رقااام 

د مان األح اام املتعي اض  ازواو حيأل نا  هوجام الفلاي األول مان البااا الثااع مناه عياي العديا
 األجن  وال انون الواجم التقبي  عيي اداالد املتعي ض هب ه املسفلض.

 عاااافن  35/1962ف/ا(ح ف ااااد نظاااام ال ااااانون 25و النساااابض ليااااتةفا عيااااي املاااااية   
انت ا اااد لع اااا  يااذ األمااض الفؤاااد املساامو  أااا  اااالقرتاع و يفيااض ذلااك والعماار ا اادي لاا لكح 

ح حياااأل لتاااا  هااا ا 2005لسااانض  17عاااديي عياااي هااا ا ال اااانون هوجااام ال اااانون رقااام ف اااد وري ت
ساانض ميالييااض حاا  االنت اااا والرتشاايح  21ناااا املاادنيف البااال ف ماان العماار امالتعااديي لياا  ور و 
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   افااااض االنت ا اااااد التعااااريعيض ا  وترشاااايةا  عيااااي السااااواا. و ناااااا عييااااه ت معااااار ض املاااارلة انت ا اااا
 الالح ض.

 الثالثالبند   
حرسا  منها عيي إنعاا هيؤض مست يض ختت  ة او  امنساان نظارا  ملاا متثياه تياك اد او   

  نعاااااا الااااديوان الااااو   د ااااو   2015لساااانض  67ماااان لجميااااض  تمعيااااضح لساااادرد ال ااااانون رقاااام 
 امنسان.

 عدم التمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق األقليات  
 البند الرابع  

زيااض يولااض ال ويااتح   نباا  العنلااريض والتمييااز العنلاار ح والعاادل إعماااال  ل يااض تاافه منه 
ال رآنياض ال رةاض  ياا ليهاا الناا  إناا اي ناا م مان ذ ار ولنثاي وجعيناا م شاعو ا  وقبائاي لتعاارفوا إن 

(. ااسااض ولن العااريعض امسااالميض 13 ل اارم م عنااد اق لت ااا م إن اق عياايم اباا (  ادزااراد:
( 2  در الرئيسي ل واعاد ونلاوا الدساتور ال اوياح ةسام ماا نلات عيياه املااية رقامتعد املل

 من الدستور.
( مااان الدساااتور املبااادل العاااام   مناه اااض العنلاااريضح حاااف 29 ماااا لرسااات املااااية رقااام   

رس ت ولسست قواعد ول ر املساواة ومناه ض التمييز وإعالا ال راماض امنساانيضح حياأل نلات 
سواسااية فااي الكرامااة اإلنسااانية وواال متساااوون لاادي القااانون فااي الحقااوق "النااا  عيااي لن 

 والواجبات العامة ال تمييز ببينهل في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين".
"العااادل والحرياااة والمسااااواة ( مااان الدساااتورح لتااان  عياااي لن 7وجاااااد املااااية رقااام   

 بين المواطنين".دعامات المجتمع، والتعاون والتراحل صلة وثقي 
(ح إىل لن هااا ه 29وقااد لشاااارد املاا  رة التفسااا يض ليدسااتورح   تفسااا ها لاان  املااااية   

املاية قد نلت عيي مبدل املساواة   اد و  والواجباد  لفض عاماضح وليناا الات  الا  ر لهام 
لو الادينأل تقبي اد ه ا املبدل   وأا ألال متييز  بيانهم   ذلاك  سابم اجلانذ لو األساي لو الي اض 

لو اليون لو الثروةألح  رتم من وروي مثاي ها ه العباارة   امعاالن العااملي د او  امنساانح وذلاك 
ألن شاابهض التفرياا  العنلاار  ال وجااوي أااا   الااباليح ف ااال  عاان  فايااض ناا  املاااية   يفاات هاا ه 

ال وياح فال حاجاض العبهضح  ما لن التفري   ف النا   سبم الثروةح لمر منتٍف   اته   اجملتمت 
 لين  عيي نفيه ة م ااا.

الدولياااض  عااافن ال  ااااا عياااي التفرقاااض العنلاااريض  التفاقياااةل ماااا ان ااامت يولاااض ال ويااات  
 .1968لسنض  33   افض سورها ولش اأا هوجم ال انون رقم

( 1960لساانض  16( ماان قااانون اجلاازاا ال ااويا  رقاام 111نلاات املاااية رقاام   وجزائيااا   
مان لذاعح   حادد القار  العينياض  كللتوزرم ليض مظاهر ليعنلريض الدينيضح حيأل نلت عيي لنه أل
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(ح آراا تت اامن ساا ريض لو حت اا ا  لو تلاا  ا  لاادين لو ماا هم يياا ح سااواا  101املبينااض   املاااية  
 ائااده لو   شااعائره لو     وسااه لو   تعاليمااهح يعاقاام  ااادبذ ماادة  ااان ذلااك  ااالقعن   ع

 أل.رو يض لو   حدد هاتف الع و تف جتاوز سنض واحدة و  رامض ال جتاوز للف ال
  شاافن محايااض الوحااادة  2012لساانض  19لساادرد الدولااض املرسااوم  ال ااانون رقاام   مااا 

م لو الاادعوة لو ادااي  ااف  وسااييض ماان الو نيااضح حيااأل تاان  مايتااه األوىل عيااي لن أل ظاار ال يااا
 تعااديي  عااي  1970لساانض  31ماان ال ااانون رقاام  29وسااائي التعباا  املنلااوا عييهااا   املاااية 

لح ااام قااانون اجلاازاا عيااي  راهيااض لو ازيراا ل  فؤااض ماان فؤاااد اجملتماات لو إثااارة الفاا  القائفيااض لو 
عض لو لون لو لسي لو ما هم ييا  لو ال بييض لو نعر األف ار الداعيض إىل تفو  ل  عر  لو  ا

جنذ لو نسم لو التةريي عيي عمي من لعمال العنف أ ا ال رض لو إذاعض لو نعر لو  بت 
لو  أل لو إعاية  أل لو إنتاو لو تداول ل  حمتود لو مقبوع لو ماية مرئياض لو مساموعض لو  األ 

 م.لو إعاية  أل إشاعاد  اذ ض تت من ما من شفنه لن يؤي  إىل ما ت د
 ال اانون   سادار 1980 لسنض 67 رقم  ال انون املرسوم  ف االنتلافح وسائي و عفن 
 عياي تؤ اد الاا النلاواح مان  موعاض تعاداي تنااول  ماا ليتعاوييح املوجباض ال رر لوجه املدعح
 العاافنح هباا ا ضاارر ماان نالااه مااا جااراا  ااالتعويي املقالبااض   املعااروع تاا  الفعااي ماان امل اارور حاا 
 :النلوا ه ه  ف ومن

 با  انحارف إذا مشارو  غيار الحا  اساتعمال يكاون -1أل لن عياي تن ( 30  املاية 
 المصالحة كانات إذا (أ): خااص وبوجا . االجتماعية وظيفت  عن أو من  الغرض عن صاحب 

 كانات إذا (ج). باالغير اإلضرار سوى ب  يقصد لل إذا (ب). مشروعة غير عن  تترتب التي
 مان كاان إذا (د). باالغير يلح  الذي الضرر مع البتة تتناسب ال عن  تترتب التي المصلحة

 .مألوف غير فاحشا   ضررا   بالغير يلح  أن شأن 
 ييتااازم   ااا ه ضاااررا   اخلاااا    فعياااه لحااادا مااان  اااي -1أل لن عياااي تااان ( 227  املااااية 
 ال ارر  تعاويي العا   وييتازم -2. متساببا   لو مباشارا   ال ارر إحداثه   ل ان سواا  تعوي هح
 أل.مميز ت   ان ولو اخلا   فعيه عن الناش 

 خبقااؤهمح ال ارر حادا الا ين األشاا اا تعادي إذا -1أل لن عياي تان ( 228  املااية 
  ااف فيمااا املسااؤوليض تارم ويتااوزع -2. ال اارر  اي  تعااويي امل اارورح مواجهاض   ماانهمح  ااي التازم

 الادورح ها ا حتدياد تعا ر فا ن. ال ارر إحاداا   مانهم  اي اقف يور   در املتعديين املسؤولف
 أل. التساو  املسؤوليض ترم عييهم وزع

 مرت به من وقت قد ال رر رتم ال   اخلقف  ان إذا -1أل لن عيي تن ( 229  املاية 
 والعااار اا األسااايي الفاعاااي مااان  اااي اقاااف عااان نا اااا   ال ااارر اعتااارب مسااااعدةح لو حتاااريي نتيزاااض

 أل.تعوي ه عن مسؤوليتهم وانع يت
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 تاا  العمااي عاان املسااؤول يياازم الاا   ال اارر يتةاادي -1أل لن عيااي تاان ( 230  املاااية 
 نتيزاااض ذلاااك  اااان  يماااا فاااادح الااا   وال سااام وقعااات الاااا  اخلساااارة عناااه  اااالتعويي املعاااروع
 ليعماي  بيعياض نتيزاض الفائات ال سام لو الواقعض اخلسارة وتعترب -2. املعروع ت  ليعمي  بيعيض
 ادااال ظاروف ت ت ايه الاا   املع اول اجلهاد  باا ل تفاييهماا امل ادور   ي اان مل إذا املعاروعح تا 
 أل.العاي  الع   من

  ان ولو ال ررح املعروع ت  العمي عن التعويي يتناولأل لن عيي تن ( 231  املاية 
 ...أل. لي يا  

 الخامس البند  
رمسياا    ال يوجد ما يسمي هلاقيح  تا  املساتة ف ليزنسايض( لو  البادون( فاملعتماد  

 يولض ال ويت هو مسمي  امل يمف  لورة ت  قانونيض(.
إن مسفلض ادلول عيي اجلنسيض ال ويتيض لمر سياي  ت دره الدولض وف اا  مللاادها العيياا  

وتعديالتاااهح حياااأل  15/1959وخي ااات ل اااوا   وشاااروط ينظمهاااا قاااانون اجلنسااايض ال ويتياااض رقااام 
حلااوأم عيااي اجلنساايضح و اادوره ي ااوم اجلهاااز املر ااز   حاادي اداااالد الااا يااتم النظاار   إم انيااض

ملعاجلض لوضاع امل يمف  لاورة تا  قانونياض  االنظر والفةا  والتادقي    ها ه ادااالد  اال  عياي 
حده و  ي شفافيض  عيدا  عن ل  ض وط لو لهواا ش ليض وذلك وف  اار ض القريا  املوضاوعض 

ملوافااا  عييهااا مااان قبااي  ياااذ الااوزراا واللااااير هباااا ماان قباااي اجمليااذ األعياااي ليت قااي  والتنمياااض وا
 .(1612/2010مرسوم لم   رقم  

وقد لجريت  عي التعديالد عيي قانون اجلنسيض ال ويتيض ليتوسات   قاعادة املعامولف  
  ادلول عييهاح ومنها:

م ااااررا (ح والااااا يااااتم ه ت اااااها  7( ماااااية  11/1998اسااااتةدا ال ااااانون رقاااام   -
راشااادين ليمتزنساااف ولحفاااايهم عياااي اجلنسااايض ال ويتياااض ممااان مل حلاااول األ نااااا ال

 تسنح أم الفرسض من االل قانون اجلنسيض ليةلول عييها.
( حلاااول ل ناااا ال ويتياااض املتزوجاااض مااان لجنااا  لو 21/2000لجاااز ال اااانون رقااام   -

م يم  لورة ت  قانونيض عياي اجلنسايض ال ويتياض   حااالد وفااة الازوو لو القاال  
 لو  ان لس ا  وقت ال زو العراقي. البائن

( للف ش   من امل يمف  لورة ت  قانونيض 16و ناا  عييه ف د ت جتنيذ ما ي ارا   
االل السنواد السا  ض نتيزض ملقاا  تهم ليعاروط امل اررة قانونااح  ماا قاام اجلهااز املر از    عاداي  

 وزراا لينظر فيها. عوف ليمرشةف ليتزنيذ ورفعها عيي جلنض الت ييم هزيذ ال
 ماا ال  اول تعاديي امل يماف  لاورة تاا  قانونياض ألوضااعهم لياا   انات جنساايا م يون  

ادلاااول عياااي اجلنسااايض ال ويتياااض وإلاااا ةااانةهم األولوياااض   ذلاااك إذا تاااوافرد فااايهم العاااروط الاااا 
              اخلااااارو حااااديها ال ااااانونح  مااااا ليناااام   حاااااالد اسااااتثنائيض  اااافياا املناسااااك الدينيااااض لو العااااالو 
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( من ال انون 17لو الدراسض لو  انوا ضمن وفوي رمسيض تست رو أم جوازاد سفر  ب ا  ليماية  
 ( تتيح أم السفر وف ا  لي وا   املعمول هبا   ه ا العفن.11/1962رقم  

ولتعزيز جهوي الدولض   حت ي  البعد امنساع واالجتماعي ليم يمف  لورة ت  قانونياض  
يااة ال رةاض أام ف اد اختا  اجلهااز املر از   التنساي  مات اجلهااد املعنياض  الدولاض  ياض ماان وتاوف  اد

امجااااراااد التنفي يااااض لتسااااهيي حلااااوأم عيااااي العديااااد ماااان اخلاااادماد امنسااااانيض واملدنيااااض وذلااااك 
هوجم  قاقض تلرف ليمسزيف  اجلهاز املر ز  ملعاجلض لوضاع امل يمف  لاورة تا  قانونياض وقاد 

 للف  قاقض إىل اآلن. 96ار ت إسد
 الساد البند   

إن يولض ال ويت ميتزمض هراعاة لح ام العريعض امساالميض وماا جاااد  اه مان تعااليم    
 ااال ادفاااى عيااي الاادين وال اايم واألاااال ح وقااد حرماات العااريعض امسااالميض إقامااض ل  شاا   

اجلاانذ اآلااار لو تعاابه لحاااد أل  عالقااض جنساايض اااارو إ اااار الاازواو سااواا ماات ذاد اجلااانذ لو 
وذلك لعظم اآلثار السيبيض الا سوف ترتتم عيي إ احض مثاي ها ه السايو ياد  حاجلنسف  اآلار

ساااواا عياااي ساااعيد اجملتمااات لو األسااارة لو الفاااري ذاتاااهح وال ة ااان اعتبااااره ضااامن اد اااو  وادريااااد 
د آثاار ها ه ادرياض الع ليض الا جيم لن يتمتات هباا األفارايح حياأل لن مان شافن ذلاك لن تتعاد

 .الدينيض واألاالقيض والسيو يض ثوا تهو السيبيض الفري ذاته ليمسا   اجملتمت ومعت داته 
قانونياض واضاةض  فيات ادرياض الع لايض ل فاراي ا  ه ا وقد ت من يستور الدولاض نلوسا 

نسااانيض و    إ ااار ال ااوانف املعمااول هبااا   الااباليح وضاامنت املساااواة  ااف النااا    ال رامااض ام
 اد و  والواجباد العامض.

ومزيوجااي امليااي اجلنسااي وم اااير  اأويااض اجلنسااانيض ا  لاا لك فاا ن املثيياااد واملثييااف جنسااي 
يتمتعون   افض اد و  وادرياد الا  فيهاا الدساتور ونظمتهاا ال اوانف وحاميي سفاد اجلنسف 

يو يا م مااان شااا وذح وقاااد  فاااي قاااانون   اجملتمااات يون النظااار إىل ماااا يعاااوا ساااا   اعتباااارهم لفاااراي
اجلزاا ل ي فري   اجملتمت ح  الت دم  الع ود اجلزائيض إىل السيقاد امل تلض إذا ما تعارض إىل 

 .لذد من ل  نوع  ان  لرف النظر عن جنسه لو لونه لو جنسيته لو يينه لو عرقه
مزيوجاااي املياااي ومااان   فااا ن مساااؤوليض تقبيااا  ال اااوانف وحترياااك الااادعاود ضاااد املثيياااف و  

ولااايذ أل  فاااري مااان لفاااراي ا  اجلنسااي لو ل  فاااري   اجملتمااات منو اااض  ااافجهزة الدولاااض امل تلااض قانونااا
 .اجملتمت لن ي وم هب ا الدور نيا ض عن الدولض وإال تعرض ليمساالض ال انونيض

لاا لك فاا ن نلااوا قااانون اجلاازاا ال ااويا الااا حظاارد إقامااض العالقاااد اجلنساايض اااارو  
مااات لح اااام ا  و لو جرمااات سااايوس املثيياااف والتعااابه  اااجلنذ اآلاااار إلاااا سااادرد اتسااااقإ ااار الااازوا 

عيااي م وماااد اجملتماات ومحايااض ا  العااريعض امسااالميض وداجااض اجملتماات ملثااي هاا ه التعااريعاد حفاظاا
  ل من االجتماعي واألسر .
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 البند السابع  
لان  املااية الثانياض مان ا  إن العريعض امسالميض هي ملدر رئيسي ليتعريت   الدولض وف ا 

هاااا مااان األماااور منلاااوا عييهاااا   زوجااااد وع اااوي الااازواو والقاااال  وت  الدساااتورح وإن تعااادي ال
 سالميض.امالعريعض 
وتافه منهزيااض يولااض ال وياتح   ترساايخ قواعااد ول اار املسااواة ومناه ااض التمييااز وإعااالا  

 ا  رسه الدستور ال ويا   نلوسه. ال رامض امنسانيض إعماال  ألح ام العريعض امسالميضح ومل
حياااأل تتمتااات املااارلة   امساااالم ة اااو  تعاااايل ماااا هاااو عياااي عات هاااا مااان واجبااااد  اااض  

اجملتماااتح و  هااا ا ي اااول املاااوىل عاااز وجاااي   حم ااام  تا اااه: ألوأااان مثاااي ماااا عيااايهم  ااااملعروفأل   
 (.228 -  الب رة

سااااتور  ال ااااويا سااااي ض عامااااض وعاااان املساااااواة  ااااف الرجااااي واملاااارلةح اساااات دم املعاااارع الد 
 ليم يفف  فح امه يون ليع تفرقض  ف األجنا  لو األلوان واألييان لو حىت الي اد.

وجزائيا ح ت من ال انون اجلزائي ال اويا لح اماا  ع ا ياض شاىتح  عافن ماا ي ات مان عناف  
جساااد   لااافض عاماااض عياااي ل  شااا    رجاااي  اااان لم امااارلة(ح  امضاااافض إىل ت ااامينه نلوساااا  

 اسض ت افح وجترم العنف اجلسد  واجلنسي ضد املرلةح ومن  ف ه ه النلوا:ا
"كااال مااان ضااارب شخصاااا  أو جرحااا  أو ألحااا  ( عياااي لناااه 159نلااات املااااية   -

بجسااام  أذى أو أخااال بحرماااة الجسااال، وكاااان ذلاااك علاااى نحاااو محساااو ، 
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تجاوز ألفي روبية أو بإحادى 

 .العقوبتين" واتين
لو تسااابم   إعقااااا امااارلةح  -( عياااي لناااه أل اااي مااان لعقاااي 174نلااات املااااية   -

حامال   انت لو ت  حامي ... لو     رضاهاح ع اق  لو مواي لار  مؤذياضح لو 
لستعمي ال وة لو ليض وسييض لار ح قاسدا    لك إجهاضهاح يعاقم  ادبذ مادة 

 ...أل. ليها ترامض ال جتاوز للف يينارال جتاوز ععر سنوادح وجيوز لن ت اف إ
(ح  ااالتزرا الع اااسح مسااائي اخلقااف 185( إىل  178 مااا تناولاات املااواي ماان   -

 واالحتزاز وامجتار  البعر.
(ح عياااي لناااه ألمااان واقااات لنثاااي   ااا  186و عااافن العناااف اجلنسااايح نلااات املااااية   -

دام لو  اااااادبذ رضااااااهاح ساااااواا  اااااام راه لو  التهدياااااد لو  اديياااااضح يعاقااااام  امعااااا
 ...أل. املؤ د

ها ا وقاد حارا املعارع اجلزائاي عياي ماد نقاا  ادماياض ال انونياضح إىل املارلة الاا تعرتيهاا  
عاهض   الع ي ليزنون لو العتهح لو ل وينا يون اخلامسض ععرة لو معدومض امرايةح حيأل نلت 

  إ ااراه لو  ديااد لو حييااضح ( ماان قااانون اجلاازاا ال ااويا عيااي لنااه ألماان واقاات لنثااي   اا187املااية  
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وهاااو يعيااام ليناااا  نوناااض لو معتوهاااض لو يون اخلامساااض ععااارة لو معدوماااض امراية أل  سااابم آاااارح 
لينااااا ال تعااااارف  بيعااااض الفعاااااي الاااا   تتعااااارض لاااااهح لو لينااااا تعت اااااد شاااارعيتهح يعاقااااام  اااااادبذ  لو

 (. 191..أل وه  ا لي ا  جااد املاية  . املؤ د
إنساااانيا  ياااااي يولاااض ال وياااتح ت ااامن قاااانون امجاااراااد اجلزائياااض ومعاااالا  راماااض املااارلة  
 (ح نلوسا  تؤ د ه ا املعىنح ومن ذلك:1960لسنض  17ال ويا  
( نلاات عيااي لنااه ألتفتااي  النساااا جياام    ياات األحااوال لن ت ااوم  ااه 82املاااية   -

 امرلة تندا ل لك هعرفض ا   ح و  لك ت ون شهويه من النسااأل.
(ح ال رامااااض امنسااااانيض ليمااارلةح  نلااااها عيااااي 86م ااااارح عااااززد املااااية  و  هااا ا ا -

إذا  ااااااان   املساااااا ن نساااااااا حمزبااااااادح ومل ي اااااان ال اااااارض ماااااان الااااااداول أل لنااااااه
تفتيعااهمح وجاام عيااي ال ااائم  ااالتفتي  لن يراعااي الت اليااد املتبعااض    وال ضاابقهم
 ...أل. معاميتهن

محايااض املاارلة إنسااانيا ح وماان هاا ه  وفيمااا يتعياا   تعااريعاد العماايح دااد لينااا قااد اسااتهدفت 
 النلوا: 
( من قانون العمي   ال قاع األهياي عياي لناه ألال جياوز تعا يي 23نلت املاية   -

 عاافن تعاا يي  2007لساانض  167النساااا لاايال حأل ول ااد ذلااك ال اارار الااوزار  رقاام 
النساا ليال ح اللاير عن وزارة العؤون االجتماعياض والعماي ل امان عادم اسات الل 

 النساا ومحايتهن ح وقيا  وإنسانيا .
( 34ورتبض من املعرع ال ويا   يعم األمومض ومنح املرلة ح ها   ذلاكح نلات املااية   

(ح عيي لن أليب ي مت املسازونض  فيهاا حاىت يبيا  مان 1962لسنض  26من قانون تنظيم السزون  
أل يااه لو ملاان ختتاااره األم ماان  العماار ساانتفح فاا ذا مل ترتاام     ائااه معهااا لو  ياا  هاا ا الساان ساايم

األقاراح ف ن مل ي ن ليقفي لا لو لقارا ي فيونهح لويع   يار الرعايض ل  فال وتيسر رؤيض لماه 
 له عيي الوجه ال   تبينه الالئةض الدااييضأل.

تعااارتف ا اااا م ال ويتياااض  فساااي عاااامح  ااااملرلة  اعتبارهاااا شااا   قاااانوع مت اماااي  كماااا 
رلة مااان اميالا  العاااهاية   ا ااا م العايياااض  تاا  العااارعيض(ح إال لن الوضااات املاا متنااات والاألهييااضح 

خيتيف  النسبض لعهاية املرلة لماام حماا م األحاوال الع لايض  ا اا م العارعيض(ح حياأل تعتارب لن 
مان ال اانون  133شهاية الرجي تعايأا شاهاية امارلتفح ويساتند األمار   ذلاك إىل ح ام املااية 

  شفن األحاوال الع لايضح والاا تان  عياي لن أليثبات ال ارر  عاهاية  1984لسنض  51رقم 
رجيفح لو رجاي وامارلتفألح ويافه ها ا اد ام إعمااال  ألح اام العاريعض امساالميضح وح ام املااية 

 .ل وياالثانيض من الدستور ا
مباادل ماانح  (  عاافن اجلنساايض ال ويتيااض15/1959  ااانون رقاام  وقااد تبااىن املرسااوم  -

يض عيااي لسااا  حاا  الاادم ماان جهااض األاح وماات ذلااك ةاانح قااانون اجلنساايض اجلنساا
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لوالي املااااارلة ال ويتياااااض اجلنسااااايض ال ويتياااااض   حااااااالد حمااااادية ت إضاااااافتها لااااادواعي 
إنسااانيضح حيااأل متاانح اجلنساايض ألوالي املاارلة ال ويتيااض فااور تااوافر تيااك اداااالد يون 

قااانون اجلنساايض ال ااويا ماان  (3املاااية  اشاارتاط ل  ماادة زمنيااض وهااو مااا جااااد  ااه 
الا تن  عيي لن  ي ون  ويتيا  من ولد   ال ويت لو   اخلارو مان لم  ويتياضح 

.  و ان  هول األا لو مل تثبت نسبته أل يه قانونا  
( املعاادل 100/1980الف اارة  ثانيااا ( ليماااية اخلامسااض  ال ااانون رقاام   اا لك ت إضااافض  

والااا متاانح لوالي املاارلة ال ويتيااض اجلنساايض ال ويتيااض إذا  (15/1959 ل ااانون اجلنساايض ال ااويا رقاام 
 ...(. ت تقيي ها  القا   ائنا  لو إذا توىف عنها زوجهاح لو إذا  ان لس ا  

 البند الثامن  
سااالميضح و اا لك امتتمتاات املاارلة ال ويتيااض  وضااعيض اجتماعيااض متمياازة  فيتهااا أااا العااريعض  

هاااا ا االهتمااااام الدسااااتور   اااااملرلة ماااان اااااالل إساااادار العديااااد ماااان  يسااااتور الدولااااضح وقااااد تاااارجم
 التعريعاد الا ت من تعزيز ح و  وم انض املرلة ويورها اجملتمعي واألسر ح ومنها:

  حيااأل حاادي   املاااية األوىل  اافن العامااي 6/2010قااانون العمااي األهيااي رقاام :
رح ومل هااو  ااي ذ اار لو لنثااي يااؤي  عمااال  مللاايةض ساااحم العمااي وه ا ااي لجاا

 يفر   ينهم   الواجباد واد و ح لو   األجر.

  يعااامي امناااااا والاااا  ور وةاااانح املاااارلة 15/1979قاااانون اخلدمااااض املدنيااااض رقاااام :
جاازاد لاارد تتعيا  إجاازة لموماضح و إامتيازاد اجتماعيض عديادة منهااح ادا    

  يعها  رعايض لسر ا.

  2014لسنض  25 انون رقم  ال املعدل 11/1965قانون التعييم املزامي رقم :
 سنواد. 9ل د لن التعييم املزامي لي  ور وامناا ملدة 

  الا   لعقاي املارلة ادا    ااتياار 51/1984قانون األحوال الع لايض رقام :
 الزوو وعدم ع د الزواو إال  الرضا.

  وتعديالتاااه: ف ناااه ينقبااا  عياااي املااارلة  22/1978قاااانون املسااااعداد العاماااض رقااام
ي   ح هااا  املساااعدة االجتماعيااضح ف ااد  يناات لح ااام هاا ا ال ااانون لسااوة  الرجاا

املرضاي  -األيتاام  -املقي ااد  -الفؤاد الا تستة  املساعدةح وهاي  األراماي 
العااااجزون  -البنااااد تااا  املتزوجااااد  -مااان  يااا  العاااي واض  - ذو  العاهااااد

 القيبض(. -لسر املسزونف  -ا  مايي

 هباادف يعاام ح ااو  2/2011ليماارلة رقاام  قااانون إنعاااا اللااندو  امساا اع :
 املرلة ال ويتيض    ال الرعايض الس نيض.
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وتعاا ي املاارلة ال ويتيااض ل ثاار ماان نلااف ساا ان اجملتماات ال ااوياح حيااأل وساايت نساابض  
 اافن زياااية إقبااال ا  ح عيماا2015ماان إ ااامل الساا ان ال ااويتيف عااام    املائااض 51امناااا حااوامل 

التعييم وياول جيي جديد مان املتعيمااد إىل ساو  العمايح إضاافض إىل لجمياض املرلة ال ويتيض عيي 
انع ا  ذلك عيي ادالض االقتلااييض ل سارةح  ماا يوضاح اجلادول التاامل لهام مؤشاراد التم اف 

 (.2015-2011االقتلاي  وتعزيز املعار ض   اختاذ ال رار ليمرلة ال ويتيض االل الفرتة  

 2015 2014 2013 2012 2011 البيان
 46.5 45.6 45.0 44.4 44.2 (٪  حلض املرلة من املعت يف   اد ومض

 48.6 50.9 51.4 51.6 51.1 (٪  حلض املرلة من املعت يف   ال قاع اخلاا
 3.1 3.25 3.5 3.8 4.3 سنه فف ثر 15معدل  قالض امناا 

 47.7 47.8 47.3 46.9 46.9 معدالد املساجمض   النعاط االقتلاي 

 مااا مت ناات املاارلة ال ويتيااض ماان لن تااداي  ااال ال  ااااح حيااأل وافاا  اجمليااذ األعيااي  
 ( مت دمض من ارجياد  ييض اد و .22( و يي نيا ض  ينهم  62  عيي تعيفا  لي  اا مؤار 
دااز تاياض حت يا  املسااواة  اف اجلنساف   التعيايمح وذلاك إ ما اساتقاعت يولاض ال ويات  

ح حياأل يوضاح اجلادول 2015قبي حيول املوعد امل رر مداز ال ايااد املائياض ل لفياض ةياول عاام 
 .2014-2010االل الفرتة من  لهم مؤشراد املساواة  ف اجلنسف   التعييمالتامل 
 

 السنض
املعاااااااااادل ام ااااااااااامل لاللتةااااااااااا  

  التعييم اال تدائي
املعااااااادل ام اااااااامل لاللتةاااااااا  

  التعييم الثانو 
املعدل ام امل لاللتةا  

  التعييم العامل
2011/2010 1.08 1.31 1.64 
2011/2012 1.09 1.31 1.55 
2013/2012 1.10 1.33 1.53 
2014/2013 1.10 1.36 1.54 

 الدولااضح والاا ت اادم  اجملاانح وعيااي  ماا تتمتات املاارلة ال ويتياض   افااض اخلادماد اللاةيض  
وجه اخللوا ادماد الرعايض اللاةيض األولياض. وقاد سااجمت تياك اخلادماد  لاورة مباشارة   
إداااز يولااض ال وياات لي ايااض اخلامسااض ماان ال اياااد املائيااض ل لفيااضح وهااي تايااض  االرت اااا  لااةض 

 األم( قبي املوعد امل رر مداز ال اياد  نةو ععر سنواد.
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من األعوام الفارقض   مس ة املرلة ال ويتيضح ف د ساي   يذ األمض  2005ويعترب عام  
عيااي تعااديي املاااية األوىل ماان قااانون االنت ا اااد  2005مااايو  16ال ااويا   جيسااض تارخييااض   

هااا ةاانح املاارلة ال ويتيااض ح وقهااا السياساايض ال اميااض   االنت اااا والرتشااح  1962لساانض  35رقاام 
 ان.ليربمل

 العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك العنف المنزلي   
 البند التاسع  

و لفظيا  لجرم املعرع ال ويا  افض سور العنف سواا ترس لثر لو مل يرتس لثرح ماييا   ان  
يون متييااز  ااف مااا ي اات يااااي األساارة لو اارجهاااح يسااتو  لن ي اات ذلااك ماان رجااي لو اماارلة يون 

 املسؤوليض عن ذلك.استثناا لحد من 
لماا فيماا يتعيا   االتتلااا الزوجايح ف ناه عياي الارتم مان لن يولاض ال ويات قاد لوريد  

إعالن تفس   عند االن مام إىل العهد الدومل اخلاا  اد و  املدنيض والسياسايضح ماؤياه لناه   
سااتقب  حااوال الع لاايض ال ااوياح فاا ن يولااض ال وياات األحالااض تعااارض لح ااام العهااد ماات قااانون 

قانوينا الو     ه ه ادالضح ونع  إىل لن لمور الزواو واملعاشرة الزوجيض متعي ض   اانون األحاوال 
ح ااام ومبااايئ لح والاا   يسااتمد قواعااده ماان 1984لساانض  5الع لاايض اللاااير  ال ااانون رقاام 

 العريعض امسالميض السمةاا.
ح  عااافن ماااا ي ااات مااان عناااف ل اااد ت ااامن ال اااانون اجلزائاااي ال اااويا لح اماااا  ع ا ياااض شاااىت 

جساااد   لااافض عاماااض عياااي ل  شااا    رجاااي  اااان لم امااارلة(ح  امضاااافض إىل ت ااامينه نلوساااا  
 ااسض ت افح وجترم العنف اجلسد  واجلنسي ضد املرلةح ومن  ف ه ه النلوا:

( عيي لنهأل  ي من ضارا ش لاا  لو جرحاه لو لدا   سامه 159نلت املاية   -
و اان ذلااك عياي سااو حمساو ح يعاقاام  اادبذ ماادة لذد لو لااي ةرماض اجلساامح 

 ال جتاوز سنتف و  رامض ال جتاوز للفي رو يض لو   حدد هاتف الع و تفأل.
لو تسااابم   إعقااااا امااارلةح  -( عياااي لناااه أل اااي مااان لعقاااي 174نلااات املااااية   -

حامال   انت لو ت  حامي ... لو     رضاهاح ع اق  لو مواي لار  مؤذياضح لو 
ال وة لو ليض وسييض لار ح قاسدا    لك إجهاضهاح يعاقم  ادبذ مادة لستعمي 

 ..أل.. ال جتاوز ععرة سنوادح وجيوز لن ت اف إليها ترامض ال جتاوز للف يينار
(ح  اااااالتزرا الع ااااااسح مساااااائي اخلقااااااف 185( إىل  178 ماااااا تناولااااات املاااااواي مااااان   

 واالحتزاز وامجتار  البعر.
(ح عياااي لناااه ألمااان واقااات لنثاااي 186املااااية رقااام   و عااافن العناااف اجلنسااايح نلااات -

رضاااهاح سااواا  ااام راه لو  التهديااد لو  ادييااضح يعاقاام  امعاادام لو  ااادبذ    اا 
 ...أل. املؤ د



CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1 

GE.16-06497 12 

هاا ا وقااد حاارا املعاارع اجلزائااي عيااي مااد نقااا  ادمايااض ال انونيااضح إىل املاارلة الااا  -
            ن اخلامسااااااض ععااااااارة تعرتيهااااااا عاهااااااض   الع ااااااي ليزنااااااون لو العتااااااهح لو ل وينااااااا يو 

( عياااي لناااه ألمااان واقااات لنثاااي   ااا  187لو معدوماااض امرايةح حياااأل نلااات املااااية  
إ راه لو  ديد لو حييضح وهو يعيام ليناا  نوناض لو معتوهاه لو يون اخلامساض ععارة 
لو معدومض امراية أل  سبم آاارح لو ليناا ال تعارف  بيعاض الفعاي الا   تتعارض 

..أل. وه ااا ا لي اااا  جاااااد . قااام  اااادبذ املؤ ااادلاااهح لو ليناااا تعت اااد شااارعيتهح يعا
 (.191  املاية

وعيي مستود العنف األسر ح ال   ة ن لن تتعرض له  عي النساا املتزوجادح ف ننا  
ح جااااد لتعقااي اداا  1984لساانض  51( ماان قااانون األحااوال الع لاايض رقاام 126دااد املاااية  

لتفرياا  لي ااررح وذلاك ماان اااالل الاان  وادرياض أل  ماان الاازوجفح  اااليزوا إىل ال  ااا  اادعود ا
إضاارار اآلااار  ااه عياي لنااه ألل ااي ماان الازوجف قبااي الااداول لو  عاادهح لن يقياام التفريا ح  ساابم 

 ..أل.قواَل لو فعال  .
فااااااملرلة   يولاااااض ال ويااااات تتمتااااات منااااا  مياليهاااااا  ع لااااايض قانونياااااض مسااااات يض ومسااااااويض  

ا إىل اساات دام ح يهااا   الاادفاع و  لع لاايض الرجااي ال انونيااضح  العاا ي الاا   يتاايح أااا اليزااو 
ما  انتح وف ا  ا  اليزوا إىل ال  اا  عفن ما ي ت عييها من عنف جسد  لو انتها ا  د وقها لي

 ( من الدستور.29ملا قررته املاية  
 مااا تتااوىل إيارة العاار ض اجملتمعيااض  ااوزارة الدااييااض اختاااذ التاادا   الالزمااض   هاا ا اللاادي  
 ومنها:

عيااي ت رياام الفزااوة  ااف العاار ض واجملتماات وتؤسااي مباادل التعاااون والعاارا ض  العمااي -
 اف العاار ض واجملتمات ااسااض   ال  اايا واخلالفاااد االجتماعياض والااا مان ضاامنها 

 العنف املنزمل واجلنسي.
ت ااادا الااادعم النفساااي واالجتمااااعي ل اااةايا العناااف واجلرةاااض ااساااض مااان النسااااا  -

 الح ض أم.واأل فال وتنظيم الرعايض ال
التااداي املب اار دااي اخلالفاااد واملعاااجراد األسااريض والعمااي عيااي احتوائهااا وإزالااض  -

مساااببا ا واداااد مااان تفاقمهاااا ووساااوأا إىل ا اااا م وذلاااك ليةفااااى عياااي متاساااك  
 األسرة.  يان

نعاار التوعيااض  ااف لفااراي اجملتماات ا يااي حااول ضاارورة محايااض لفااراي األساارة ماان العنااف  -
 لن يتعرض له األ ناا سواا من يااي األسرة لو من اارجها. وحول ما ة ن
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 وتقوم إدارة الشرطة المجتمعية في عملها وف  اآلليات اآلتية: 
تع يي ا  ساان ااا   يارة العر ض اجملتمعيض وذلك لتعزيت اداالد الاا تتعارض  -

االجتماااعي ليعنااف املناازمل لي يااام  ااام الع عمااا يتعرضااون لااه ماان عناافح ولت اادا الاادعم 
 واالستعاراد االجتماعيض والنفسيض وال انونيضح وذلك ليتم محايتهم من العنف املنزمل.

م ا ياااض ادالاااض مااان قباااي الباحثاااض االجتماعياااض لت ااادا الااادعم االجتمااااعي وامملاااام  وانااام  -
 املع يض املتعي ض  العنف املوجه أا.

ا  جنسايا    سواا ل ان عنفاختلي  ترف ااسض  هزة الست بال حاالد العنف األسر  -
 ولتوف  اخللوسيض والسريض التامض أم.ا  لم جسد

  حااال احتياااو ادالااض املعنفااض مل ااان إيااوااح فيااتم إيااداعها لاادد  إيارة التفهيااي والت ااوا(  -
 وهو مفود آمن ت ختليله ل ةايا العنف املنزمل. 

باشارة امجاراااد ال انونياض قد تتقيام  عاي حااالد العناف املنازمل إحالتهاا ليمة ماض مل -
 ماااا ت  حالالزماااض أااااح حياااأل ت اااوم إيارة العااار ض اجملتمعياااض  تفاااويي حمااااٍم ليااادفاع عنهاااا

 رئاسااض و يااي الااوزارة املساااعد لعااؤون  2014( لساانض 2024تعاا يي جلنااض  ااال رار رقاام  
 املؤسسااد امسااالحيض وتنفياا  األح ااامح وإيارة العاار ض اجملتمعيااض ع ااوا    هاا ه اليزنااض

 : اآلهممثيض عن ققاع األمن العامح وختت  
إجراا يراسض شاميض لي وانف اجلزائيض املعنيض   ب  السيو ياد الا من  -1 

شفينا ادد مان ظااهرة العناف وت ادا معاروع قاانون يسامح  ت يايا الع و ااد امل اررة   
 ه ا العفن.
املتياابذ ت اادا معااروع قااانون يساامح  ت ياايا الع و اااد عيااي اداادا  -2 

ةماااي األسااايةض وإح اااار ومل لماااره ليمسااااالض ال انونياااض وعااادم التناااازل عااان ادااا  العاااام 
 تنازل اجمل  عييه. ولو
قانون حم مض األسرة ون  عيي إنعاا حم مض    ي حمافظض لينظر     وقد سدر مؤارا   

 ااي يعاااو  األحااوال الع لاايض واالسااتعزال هبااا  مااا ناا  عيااي لن ينعااف    ااي حمافظااض مر ااز 
ييةاا  هة مااض األساارة يتااوىل تسااويض املنازعاااد األسااريض ومحايااض لفااراي األساارة ماان العنااف وامياا اا 

 إىل املر ز  دون رسوم. ال   ي ت من لحدهم وي ون اليزوا
 وفيما يتعل  بالعنف المنزلي ضد األطفال: 
لوىل املعاارع ال ااويا ملاايةض القفااي ومحايتااه عنايااض  باا ةح ومل ي تفااي هااا جاااا   مااواي  

الدستور من محايض ورعايض لتوضايح ماا ليان ا مان ح او  ومحاياض مان جانام الدولاض وعاالوة عياي 
عاافن العهااد الاادومل لية ااو  املدنيااض والسياساايض وذلااك   ساايا  مااا لوريه ت ريرنااا الااو   الثالااأل  

  عفن حاالد العنف املنزمل واجلنسي ن يف ما ييي: 11الري عيي املالحظض رقم 
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 عفن ح او  القفاي ادماياض الواجباض لقفاي وذلاك  2015لسنض  21 في ال انون رقم  
متماس ض ومت امنض والتمتات  من االل ضمان ح  القفي   ادياة والب اا والنمو    نف لسرة

ه تيف التدا   الوقائيض ومحايته من  افض لش ال العنف لو ال ارر لو امساااة البدنياض لو املعنوياض 
لو اجلنسااااايض لو امجماااااال لو الت لااااا  لو تااااا  ذلاااااك مااااان لشااااا ال إساااااااة املعامياااااض واالسااااات الل 

 ل(./3  ماية
ا  د الاااا يعاااد القفاااي فيهاااا معرضااامااان ال اااانون ادااااال 76 ماااا لوضاااح املعااارع   املااااية  

لي قر لو أل  ش ي من لش ال امي اا اجلسد  لو النفسي لو اجلنسي لو امجمال لو إذا  ان 
 لسالمته   التنعؤض.ا  ه ا الوضت يع ي  ديد

وقد ن  عيي إنعااا مرا از محاياض القفولاض    اي حمافظاض مان حمافظااد ال ويات   لياض  
بالتااااد اخلاساااض عااان ل  انتهااااس د اااو  القفاااي وعااان حااااالد تعماااي عياااي تي اااي العااا اود وال

االسااات الل لو امساااااةح وقاااد  فيااات املااااية املااا  ورة ل اااي شااا   ادااا    ام اااالع عااان واقعاااض 
ضد القفي ولوجم عيي العاميف   ها ه املرا از اختااذ  افاض التادا   الالزماض دماياض ا  تع ي عنف

هاااا(  ماااا نظااام إنعااااا اااا  سااااان لتي اااي  يااات /ل/77املبيااا  وعااادم امفلاااا  عااان هويتاااه  مااااية 
 /ز(.88الع اود املتعي ض ةاالد تعرض القفي لي قر  ماية 

( منه نظم املعرع التدا   الا يت  ها ال ائمون عيي مرا ز محايض القفي 79و  املاية   
م ااان ومنهااا الااتةفا عيااي القفااي املعاارض لي قاار وإاراجااه ماان  يتااه وإيااوااه   املر ااز لو   ل  

 يوفر له ادمايض.
ومن  ف لشا ال ادماياض اجلزائياض الاا قررهاا ذاد ال اانون ليقفاي هاو جتارا ومعاقباض  اي  

ماااان ةااااار  ضااااد القفااااي ل  شاااا ي ماااان لشاااا ال العنااااف وامسااااااة النفساااايض وامجمااااال وال سااااوة 
بهااا (ح وقاارر م اااعفض الع و ااض أل  جرةااض إذا وقعاات عيااي القفااي إذا ارت 91واالساات الل  ماااية 

لحااد والديااه لو ماان لااه الوسااايض لو املسااؤول عاان مالحظتااه وتر يتااه لو ماان لااه ساايقض عييااه لو  ااان 
 (.94عند من ت دم ذ رهم  ماية ا  اايم

من قانون امجاراااد وا ا مااد اجلزائياض فا ن النائام العاام  109/2و ب ا  لن  املاية  
رهح حيأل يتم إيداعه هؤسسض ليرعاياض ةثي ال اسر   ش واه إذا ما تعارضت مليةته مت ومل لم

 االجتماعيض دف حتسن ظروفه االجتماعيض.

 مكافحة اإلرواب والح  في الخصوصية   
 البند العاشر  

نظاااارا  ألجميااااض البلاااامض الوراثيااااض   حتديااااد ش لاااايض الفااااري ومتياااازه عاااان تاااا هح وااسااااض    
اجلثاااأل اجملهولاااضح ففسااابح مااان االساااتعانض هباااا لتةدياااد هوياااض املعاااتبه هبااام والتعااارف عياااي لساااةاا 

ال ااارورة إنعااااا قاعااادة  يانااااد ليبلااامض الوراثياااض تساااتقيت مااان االأاااا اجلهااااد امل تلاااض حتدياااد 
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هوياااد املعااتبه هباام وعالقااتهم  اااجلرائم لو لسااةاا اجلثااأل الااا تاازول معاملهااا نتيزااض اداارو  لو 
 االنفزاراد لو أل  سبم آار.

ال   نلت املاية الثانيض منه عيي لن تنعف  وزارة ل ا لعد ال انون  عفن البلمض الوراثيض  
الداايياض قاعاادة  ياناااد ليبلاامض الوراثيااضح وختلاا  دفاا البلااماد الوراثيااض الناجتااض عاان العيناااد 

 اديويض الا تؤا  من األش اا اخلاضعف أ ا ال انون.

 الح  في الحياة وحظر التعذيب وغيار  مان ضاروب المعاملاة أو العقوباة القاساية  
 أو الالإنسانية أو المهينة

 البند الحادي عشر  
إن تب  يولض ال ويت لع و ض امعدام ضمن املنظومض اجلزائيض الو نيض ليدولضح إلا ملدره  

لح ااام العااريعض امسااالميضح والااا تياازم لح ااام ال لاااا فيهااا  اا لكح وماان   فاا ن ال ااول   ل اااا 
ام العااريعض امسااالميضح الااا هااي ملاادر رئيسااي ع و ااض امعاادامح هااو لماار يتعااارض  ييااض  ماات لح اا

 ل افض التعريعاد الو نيض ال ويتيض ها فيها التعريعاد اجلزائيض. 
وقد لحاط املعرع ال اويا اد ام  تنفيا  ع و اض امعادام  عادي وافار مان ال اماناد الاا  

 : وذ  الضماناتحت   التفع امجرائي هب ا العفنح ومن ل رز 
الع و ااضح نظاا  مااا يورت اام ماان ل ثاار اجلاارائم اقااورة عيااي لماان وسااا   ياافه تقبياا  تيااك -

 واست رار اجملتمت. 
 111   15جاواز اد ام  ع و اض امعادامح عياي  اي مان مل يبيا  ساتض ععارة عاماا   م  عدم 

  عفن األحداا(.  2015لسنض 
نوناا  تنفي  ح م امعادامح عياي املارلة ادامايح فا ذا وضاعت وليادها حياا ح وجام قا حظر -

وقااف تنفياا  ع و ااض امعاادامح عيااي لن يعاارض األماار عيااي ا  مااض الااا لساادرد اد اام 
 السا   م دال ع و ض امعدام  ع و ض ادبذ املؤ د. 

 تقبي  ع و ض امعدام عيي األش اا فاقد  قواهم الع ييض. حظر -
تنفيااا  ع و اااض امعااادامح معاااروط  وجاااوي ح ااام ق اااائي يناااائيح سااااير عااان حم ماااض  إن -

موضااااوعيض ،تلااااضح  عااااد إجااااراااد قانونيااااض عدياااادةح ماااان شاااافينا  فالااااض ا ا مااااض العايلااااض 
 والي ينيض ليمهتمف.

مانح ال اانون ليمة اوم عيياه  امعادامح ادا     -هبا ا العافن  -د و  املهاتم  وتقريرا   -
اا لو تي يااه منةااض العفااو العااامح لو ختفيااف اد اام ضاادهح لو إ اادال التمااا  العفااو اخلاا

 الع و ض.
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 ااي ح اام ساااير ماان حم مااض اجلنايااادح  ع و ااض امعاادامح يتعااف لن حتييااه ا  مااض ماان  -
تي ااااا نفساااها إىل حم ماااض االساااتؤنافح عياااي لن ت اااون امحالاااض ااااالل شاااهر مااان تااااريخ 

 211مااان جاناام ا  اااوم عيياااه  م  ساادور اد ااامح إذا مل ي اان قاااد رفااات عنااه اساااتؤناف
 إجراااد جزائيض(.

مان  14تيتزم النيا ض العامض  عرض ال  ايا ا  وم فيها  امعدام عيي حم مض التميياز  م  -
  عفن حاالد القعن  التمييز وإجراااته(. 1972لسنض  40  

 ياااات األحااااوالح يعياااا  تنفياااا  ع و ااااض امعاااادامح إىل لن يااااتم الفلااااي   إجااااراااد  وفااااي -
 االستؤنافح لو إجراااد العفو لو ختفيف اد م.

من ادمايضح ف نه ال جيوز تنفي  ح م امعدامح إال  عد تلدي  مساو لما  الابالي  ولمزيد -
لماا  الاابالي قاارارهح عييااهح فيااويع ا  ااوم عييااه  امعاادامح الساازنح إىل حااف إساادار مسااو 

سااواا  ااان ذلااك  امللااايقض عيااي اد اامح لم  ت فيااف الع و ااض لو  ااالعفو العااامي عنهااا 
 إجراااد(. -217  م
يتماشااي  يياض  مات نا  الف ارة الثانيااض  ومماا ساب  بيانا  فاإن الوضااع الساائد فاي الدولاة 

 من املاية السايسض من العهد الدومل اخلاا  اد و  املدنيض والسياسيض.
 البند الثاني عشر  

لعدم ت ييد حريض امنسان يون وجه ح ح ومن لجي مناه اض التعا يم واملعامياض  ضمانا   
( مااااان الدساااااتورح 34(ح  33(ح  32(ح  31الالإنساااااانيض لو ادا اااااض  ال راماااااضح توالااااات املاااااواي:  

ن   ي منها عيي نب  ومناه ض يولض ال ويت ل اي ها ه التزااوزادح ولناه ال ع و اض إال  ا لتؤ د
 ولن املتهم  رئ إىل لن تثبت إيانتهح مت التف يد عيي مبدل ش ليض الع و ض.

اارم لفعااال: ال تاايح  جزائيااا    توجااد العديااد ماان النلااوا واألح ااام العامااضح الااا حتظاار وجتو
واجلاار ح وال ااراح وامياا ااح والتعااريي لي قاارح وهاا ا مااا يظهاار عنااد اساات راا لح ااام ونلااوا 

 (.1960لسنض  16قانون اجلزاا رقم من  173-149املواي لرقام: 
عيااااي لنااااه ألجياااام عيااااي  1960لساااانض  16( ماااان قااااانون اجلاااازاا رقاااام 70نلاااات املاااااية   -

ال اضيح إذا ح م عيي موظف عام  ع و ض لو جنةض مان لجاي رشاوة لو تعا يم مانهم 
دميه عيي االعرتاف. لن ي  ي  عزلاه عان الوظيفاض مادة  اديها اد امح ةياأل ال ت اي 

 تزيد عن مخذ سنوادأل.عن سنض وال 
 ح ليؤ د ه ه املبايئح من االل1970( لسنض 31 ما جاا قانون اجلزاا ال ويا رقم   -

يعاقااام  اااادبذ.  اااي موظاااف عاااام لو مسااات دم ( والاااا نلااات عياااي لناااه أل53مايتاااه  
 أل.اب ا  ع ا  نفسه لو  واسقض ت ه متهما  لو شاهدا  لو 
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 ااي موظااف عااام لو مساات دم و ااي ماان ذاد ال ااانونح عيااي لن أل (56ونلاات املاااية   -
عيااي وظيفتااهح ةيااأل ا  شاا   م يااف خبدمااض عامااضح لسااتعمي ال سااوة ماات النااا  اعتماااي

 أل.آالما   ف داينم يعاقم  ادبذلنه لاي  عرفهم لو لحدا 
( من قانون اجلزاا ال وياح  ي فعي فيه مسا  166(ح إىل  160وجرمت املواي: من   -

 مض اجلسدح وليا   انت سورته. سال
(ح 1960لسانض  16( مان قاانون اجلازاا ال اويا  159 ف ه ه املواي نا  املااية   ومن -

الااا قااررد لن أل ااي ماان ضاارا ش لااا  لو جرحااه لو لداا   ساامه لذد لو لاااي ةرمااض 
   حااادديعاقااام  اااادبذ مااادة ال جتااااوز سااانتف و  راماااض ال جتااااوز للفاااي رو ياااض لو  اجلسااام
 لع و تفأل.هاتف ا

قااد هاادف إىل ت يايا ع و ااض ال تااي العمااد إذ جاااا  ال ااويالن قاانون اجلاازاا  وماان الجلااي -
فعاااي ال تاااي نتيزاااض لتعااا يم اجملااا  عيياااه هاااا يف اااي إىل موتاااهح وذلاااك مااان ااااالل ماااوايه 

 . 58-53 لرقام:
املعاارع ال ااويا عيااي تنااوع لوجااه الرقا ااض وامشااراف عيااي الساازون ومااا    وقااد حاارا 
يااااي الدولااضح ف اارر الرقا ااض ال اتيااضح والااا تتوالهااا املؤسساااد الع ا يااض  نفسااها هوجاام  ح مهاااح
 عاافن تنظاايم الساازونح  مااا لرسااي لي ااا   1962لساانض  26ال ااانون رقاام  17ح 16ح 15املااواي  

قواعااد محايااض تفلاايييض ويقي ااضح تتمثااي   امشااراف والرقا ااض اجلزائيااض الفنيااض حيااأل تتوالجمااا النيا اااض 
 (. 23/1990هوجم لح ام قانون تنظيم ال  اا   العامض

( من قاانون اجلازاا عياي لناه أل اي مان قابي عياي شا   184 ما نلت املاية رقم   
لو حبسه لو حززه   ت  األحوال ال   ي ررها ال انون لو     امجراااد الا ي ررهاح يعاقام 

( ييناااار لو   حااادد هااااتف 225 اااادبذ مااادة ال تتزااااوز ثاااالا سااانوادح و  راماااض ال تتزااااوز  
الع ااو تفح وإذا اقرتناات األعمااال  التعاا يم الباادع و التهديااد  ال تااي  اناات الع و ااض اداابذ ماادة 

( ماان قااانون امجااراااد اجلنائيااض لنااه إذا تبااف 159تتزاااوز ساابت ساانوادح  مااا ل اادد املاااية   ال
إ راهح فعييها لن تعتربها  ا يض ليمة مض لن لقوال املتهم واعرتافاته قد سدرد نتيزض تع يم لو 

 وال قيمض أا   امثباد.

 حرية الشخص وأمن ، ومعاملة األشخاص المحرومين من حريتهل   
 البند الثالث عشر  

اجلاناام امنساااع  1959لساانض  17راعااي قااانون إقامااض األجاناام اللاااير  املرسااوم رقاام  
وضاات ماادة قلااود لتوقيااف ليمبعااد  عاا ي عااام و اا لك ح وقااه عنااد تنفياا  قاارار ام عااايح حيااأل 

املبعااد ةيااأل ال تزيااد عاان ثالثااف يومااا  وذلااك يعااد هثا ااض محايااض ليمبعااد حااىت ال يااتم توقيفااه ماادة 
 سيبا .  وييض قد تؤثر عييه 
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 ومن اإلجراءات اإلدارية المتبعة في التعامل مع المحتجزين في إدارة اإلبعاد:  
ااا ملنتظر  ام عاي يت من  يات امجاراااد املتبعاض مان تلاوير و لاماد  ميففتح  -

 وت ه.
التف ااد ماان وجااوي جااواز ساافر وتاا  رة ساافر ملنتظاار ام عاااي حااىت يااتم إ عااايه عيااي وجااه  -

 ي قرار ام عاي من قبي وزير الدااييض.السرعض  عد اعتما
 ( ساعض24امل الف ال   ةوزته  افض إثباتاته الع ليض يتم ترحييه   االل   -
إذا  ان منتظر ام عاي ال  مي جواز سفر يتم ،ا بض السفارة امل تلض الست راو وثي ض  -

 سفر لتم نه من امل ايرة.
سااافر ياااتم إسااادار تااا  رة سااافر مااان قباااي وزارة إذا  اااان منتظااار ام عااااي لااايذ لدياااه تااا  رة  -

 الدااييضح عيي لن يتم حتلييها  عد ذلك من ساحم العمي.
 وبشأن وسائل االنتصاف:  

(    عااااي ام عاااااي... يااااتم امفااااراو عاااان املوقااااوفف  منتظاااار    النساااابض لد عاااااي اميار  -
اداالد هوجام ما  رة تعارض عياي معاامل وزيار الداايياض وياتم امفاراو ألساباا ساةيض 

 جتماعيض وت ها من الظروفالو إنسانيض لو 
لماا   ام عاااي ال  ااائي يااتم امفااراو عاان منتظار  ام عاااي هوجاام ح اام ق ااائي لو عاان  -

  ري  م رمض العفو األم  .
 عاافن تعاا يي جلنااض  رئاسااض  2011( لساانض 3941قاام  هاا ا وقااد ساادر ال اارار الااوزار  ر  -

اميارة  -النيا اااض العاماااض  -و ياااي حم ماااض االساااتؤناف وع اااويض  اااي مااان  وزارة الداايياااض 
العاماااض ليتة ي ااااد( ختااات   ااا جراا يراساااض شااااميض   افاااض حااااالد منتظااار  ام عااااي مااان 

تعاارف عيااي مواناات ،تياف اجلنسااياد املوقااوفف  اا يارة ام عاااي وشااؤون التوقيااف املؤقااتح لي
سفر  اي حالاض وت ييمهاا وت ادا التوساياد الالزماض   شافن اساتمرار حززهاا لو منةهاا  
 فالض   حال عدم تعارضها والوضت األم ح وإعداي ت ريار مفلاي عان الوضات ال اانوع 

 لتنفي  إ عاي  ي حالض من عدمه. 
 د الرابع عشرالبن  

عماااي   مرا اااز االحتزااااز حيااااة  رةاااض ياااااي ت فاااي األنظماااض وال اااوانف املنظماااض لسااا  ال -
السااازن وت ااات ال اااوا   الاااا ت فاااي اساااتيفاا شاااروط األمااان والنظافاااض واللاااةض ياااااي 

( ماان قااانون تنظاايم الساازون:  ينتاادا ماادير الساازون 16  الساازن حيااأل تاان  املاااية
مفتعااف ومفتعاااد ماان إيارة الساازن ليتفتااي  عييهااا والتة اا  ماان حساان تنفياا  الاانظم 

...(  ماا تراعاي  مان اساتيفاا شاروط األمان والنظافاض واللاةض ياااي السازناملوضوعض و 
املبااايئ املوضااوعض ماان اااالل ال واعااد النموذجيااض الاادنيا ملعاميااض الساازناا والااا تيتاازم هبااا 
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وتقب ها وزارة الداايياض    اال عميهاا  الوضات امنسااع املالئام ياااي الزناازين والعناا ر 
 :ضوذلك من االل املواي التالي

( ألتااااااوفر جلمياااااات ال اااااارف املعاااااادة الساااااات دام املساااااازونف 10  ماااااااية -1 
سيما حزراد النوم ليال   يت املتقيبااد اللاةيض مات ادارا عياي مراعااة الظاروف  وال

املنااياااض والوساااا  مااان حياااأل حزااام اأاااواا واملسااااحض الااادنيا امل للاااض ل اااي سااازف 
 وامضااة والتدفؤض والتهويضأل.

             اااااان ي اااااون عياااااي السااااازناا فياااااه لن يعيعاااااوا( أل  ل  م11  مااااااية -2 
لو يعميوا جيم لن ت ون النواف  من االتساع ةيأل مت ن السزناا من است دام ال اوا 

...أل وعييااااه تنعاااا   القبيعااااي ولن ت ااااون مر بااااض عيااااي سااااو يتاااايح ياااااول اأااااواا الن ااااي
تة ا  املنظماد الدوليض وا ييض املهتمض ة و  امنسان السازف   زيااراد السازون وال

 من تقبي  ال وانف واليوائح واملعاهداد الا ت في ادياة ال رةض ليسزف.
  بالنسبة لعزل المجرمين األحداث عان المجارمين األكبار سانا  وفصال المحتجازين و

 عن السجناء:
( 25  ت وم وزارة الدااييض  دولض ال ويت  تلنيف النزالا إىل فؤتف وف اا  لان  املااية -

 عيي النةو اآله: 1962( لسنض 26السزون رقم  من قانون تنظيم 
 الفئة )أ(
تعاامي ا بوسااف احتيا يااا  املوقوفف( وا  ااوم عياايهم  ااادبذ البسااي  وييةاا   

 هبم من تنف  عييهم التزاماد  قري  ام راه البدع وا بوسف   يين مدع.
 )ب(الفئة 

 ت لااي  لمااا ن    تعاامي ا  ااوم عياايهم  ااادبذ ماات العاا ي وت ااوم الااوزارة 
( مان 27  ( من قانون تنظيم السازونح ووف اا  ليمااية26  السزون إعماال  لن  املاية

ذاد ال انون يتم ت سيم النزالا    ي من الفؤتف إىل يرجاد حسم سنهم وسوا  هم 
وناااااوع جااااارائمهم ومااااادي ع و اااااا م ومااااان حياااااأل تعاااااا ه لحاااااواأم االجتماعياااااض والث افياااااض 

ويتواف  تلنيف النازالا الاواري   ها ه املااية مات املباايئ األساسايض  وقا ييتهم لدسال ح
 د و  امنسان.

 ما يعار إىل تعدي الزياراد من قبي جلنض ح او  امنساان الربملانياض هزياذ األماض  -
جيا ياااااض  تقبي ااااااد ح اااااو  امنساااااان   السااااازون امحياااااأل تنوعااااات امرشااااااياد 
مالحظااااد ساااايبيض اااااالل زيااااارا م تااادون ماااان قاااابيهم  ال ويتياااض ماااان لع ااااائهم ومل

املتالح ااااض جملماااات الساااازونح إضااااافض إىل الزياااااراد الدوريااااض ليبعثااااض امقييميااااض ليزنااااض 
الدوليااض ليلااييم األمحاار والااا تعاايد يائمااا   التقبي اااد امنسااانيض   ساازون يولااض 
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ال وياات وتاادعو ماان اااالل ا افااي الدوليااض إىل االقتااداا  تزارهبااا    ااال ح ااو  
 واخلدماد امنسانيض امل دمض إىل النزالا.امنسان 

الوصااااول إلااااى العدالااااة وساااابل االنتصاااااف الفعالااااة، واسااااتقالل القضاااااء، وقضاااااء   
 األحداث

 البند الخامس عشر  
( مااان الدساااتور عااادم وجاااوي ل  سااايقان جلهاااض عياااي ال اضاااي   163ل ااادد املااااية   

ي فااي اساات الله ويبااف ضااماناد ن ال ااانون لق ااائه وعاادم جااواز التااداي   ساا  العدالااض.  مااا 
 ال  اة واألح ام اخلاسض هبم ولحوال عدم قا ييتهم ليعزل.

وحرسااا  عيااي تعزيااز ل اار وآلياااد الدة را يااضح ومنعااا  ليزااور عيااي اد ااو  لو ادريااادح  
( مااان الدساااتور عياااي مبااادل الفلاااي  اااف السااايقاد ألوحظااارد نااازول ل  مااان 50نلااات املااااية  

والتنفي يض وال  ائيضأل عن  ي لو  عاي ااتلاساها املنلاوا عيياه  السيقاد الثالاأل التعريعيض
   الدستور.
وضاامانا  دساان ساا  العدالااض وإداااز ال  ااايا خي اات ال  اااة مجااراا تفتااي  يور  عيااي  

 لعماأمح ويتوىل ه ا امجراا إيارة التفتي  ال  ائي املع يض من ق اة ذو  اربة و فااة. 
وتعديالتااه  موعااض ماان املااواي تت اامن  1990 لساانض 23 وقااد  ااي املرسااوم   ااانون رقاام 

ح 2003لساانض  69املعدلااض هوجاام ال ااانون رقاام  21إجااراااد تعيااف ال  اااة عيااي ومنهااا  املاااية 
 (.2003لسنض  69من ال انون رقم  1ح واملاية 22املاية 

 14ماان املرسااوم   ااانون رقاام  9وفيمااا يتعياا   تنظاايم ماادة ادمااض ال  اااة نلاات املاااية  
  شاافن يرجاااد ومرتباااد ال  اااا ولع اااا النيا ااض العامااض عيااي لنااه ألتنتهااي ادمااض  1977نض لساا

ال  اة ولع اا النيا ض العامض وإيارة الفتود والتعريت  بيوع سان السابعفح ويساتمر   العماي مان 
 أل.يبي  ه ه السن االل السنض ال  ائيض حىت ينايتهاح وال جيوز مد اخلدمض  عد  يوع ه ه السن

ماااا   فناااه وف اااا  ليدساااتور ال اااويا ي اااون لي  ااااا  ياااذ لعيااايح حياااأل سااادر املرساااوم عي 
 عااافن تنظااايم ال  ااااا يااانظم لح اااام هااا ا اجملياااذ. ف اااد جعياااه  1990لسااانض  23 ال اااانون رقااام 

املهيمن عيي شؤون ال  اا   يولض ال ويت ت ريسا  ملبدل االست الليض ف د لساند ال اانون األاا  
تعيااف ال  اااة ولع اااا النيا ااض العامااض وتاارقيتهم ون يهاام وناادهبم وإ ااداا  إىل هاا ا اجمليااذ ااتلاااا

رليه   املسائي املتعي ض هبم واقرتا  ما يراه   شفينا. ويالحا لنه مل جيعي ه ا ال اانون ليمزياذ 
ل  يور لو ساااالحياد  عاااافن التاااداي   ساااا  ال  ااااايا لماااام ا ااااا م لو النيا اااض العامااااض. ورتاااام 

ال  ااة  اااتالف يرجاا م والنائام العاام وو ياي وزارة العادلح إال لن األاا   تع يي اجمليذ مان
ال يعاارتس   عمييااض التلااويت عيااي قااراراد اجمليااذ  مااا ولن سااالحيض اجمليااذ يعااوة وزياار العاادل 
اجتماعاتاااه لو ح اااور األاااا  أاااا لعااارض  عاااي املساااائي ذاد األجمياااضح ي اااون مااان يون اشااارتاس 
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يااي قااراراد اجملياااذ. ومااا  ااان يور وزياار العاادل وو يااي وزارة العااادل   التلااويت عا  األااا  لي اا
إال مااااان  ااااااا تساااااهيي عماااااي ال  ااااااا ووجاااااوي وساااااييض فعالاااااض   النسااااابض لي  ااااااا ال اااااويا لساساااااا  

ال  اااااا  هااااد الدولااااض األاااارد يون لن ي ااااون هنااااس اتلااااال مباشااار يعمااااا  الساااات الليض  تااار  
 ال  اا ونزاهته.

 البند الساد  عشر  
العااااام لن الدسااااتور والتعااااريعاد الو نيااااض ال ويتيااااضح قااااد لتاحاااات  افااااض ح ااااو  األسااااي  

الت اضي والقعن   األح ام وال رارادح إىل اجلميت سواا  انوا موا نف لم لجانمح ومن   ف ناه 
ة ن ل جن  ال   جرد عمييض  ريه  لورة ت  قانونياضح لن يقعان   اد ام اجلزائاي ال اضاي 

ومااان واااذا المنطلااا  يتعاااين أن نفااارق فاااي ذلاااك، باااين اإلبعااااد  حن الاااباليت مييياااا     عاااايه عااا
 .الجزائي، واإلبعاد اإلداري

 اإلبعاد الجزائي  
وال شااك لن الدسااتور وال ااانون ال ااوياح قااد  فااال  ياات ح ااو  الت اضااي ل ااي ماان هاام  

مان عيي لرض ال ويت ها   ذلك ح  القعن عيي األح ام اجلزائيضح و  لك  ي ما ييةا  هباا 
 ع و اد ت ميييض ومنها ام عاي.

( الطعان 17/1960أتاح قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكاويتي ) ماا  
علااى األحكااام الجزائيااة، ومنهااا جااواز إجااراء المعارضااة فااي األحكااام الغيابيااة، حيااث نصاات 

مناا  علااى أن "تجااوز المعارضااة ماان المحكااوم علياا  حكمااا  غيابيااا  فااي الجاان   187المااادة 
 .والجنايات، وتكون المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكل الغيابي"

 اد اوريض اال تدائياض األح اام    االساتؤناف القعن إم انيض عييه ليمة وم   لك ولتا  
  لااافض سااااير ح ااام  اااي اساااتؤناف جياااوزأل لنعياااي  199 املااااية نلااات حياااأل ال يا ياااضح لو منهاااا

 ح اوريا ح اد ام سادر ساواا اجلنايادح حم مض من لو اجلنح حم مض من اميانض لو  الربااة ا تدائيضح
 أل.تياس ح م   املعارضض   سدر لو فيهح يعارض لن يون امليعاي وان  ي تيا يا   سدر لو

   214 ياات األحااوالح ف ناااه يعاارتط منفاااذ اد ااام اجلزائاايح ساا ورته ينائياااا   م  وفااي 
(ح إال   اداااالد االسااتثنائيض الااا ياارد فيهااا ال اضااي ضاارورة وإم انيااض إنفاااذ اد اام 17/1960

 اجلزائي ا تدائيا .
ل إم انيض عوية األجن ح ال   جرد إ عايه جزائيا   قر  تا  قانونياضح فا ن ال او  وبشأن 

الفلي   ه ه املسفلضح يتوقف عيي ما سي  ي  ه اد ام اللااير   القعان اجلزائاي امل ادم مان 
 قبي الع   املبعدح عيي ح م إ عايه.
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 اإلبعاد اإلداري  
ةيااك وزياار الدااييااض اللااالحيض   سااداره ةاا  الوافااد إذا  اناات امللاايةض العامااض ت ت ااي  

  نعاااااا الاااادائرة  20/1981رسااااوم   ااااانون رقاااام ذلااااك لو  ااااان يهاااادي النظااااام العااااامح وهوجاااام امل
امياريااااض فاااا ن قاااارار ام عاااااي اميار  ال خي اااات لرقا ااااض ال اضااااي اميار  و التااااامل ال ة اااان القعاااان 

   ل ائه. 
 وفيما يتعل  برفع السن األدنى للمسؤولية الجنائية: 
   عناادما يرتاام ليض اجلزائيااض ليعااؤو ليمنظومااض ال انونيااض اجلنائيااض ليدولااضح تنعااف املسااا  وف اا 

مااااان  32ح إذ ال جرةاااااض وال ع و اااااض إال   اااااانون  املااااااية مؤمثاااااا   املعااااارع ع و اااااض ملااااان ارت ااااام فعاااااال  
وال اوانف امل مياض لاهح إماا  1960لسانض  16ل اانون اجلازاا ال اويا رقام ا  الدستور(ح والع و ض وف ا

 لن ت ون ع و ض سالبض ليةريض  حبذ( لو ع و ض ماليض  ترامض(.
 عااافن األحاااداا لياااض ع و اااض جزائياااض عياااي  2015لسااانض  111ل اااانون رقااام ومل يرتااام ا 

ادادا الاا    يا  ساان الساا عض ومل يبياا  سان اخلامسااض ععار ماان العمار وإلااا اعتارب اداادا البااال  
ح قانونا   مؤمثا   السن امل  ورة ضةيض ظروف اجتماعيض اارجض عن إرايته ليد  ه إىل ارت اا فعال  

ييااه ماان اااالل اختاااذ تاادا   إسااالحيض ذاد هاادف اجتماااعيح تبتعااد  فتااداي معاااية ت وةااه وتفه
  ييض عن املفهوم الع اس ومن ه ه التدا  :

 التسييم. -
 امدا   التدريم امله . -
 اميداع   مؤسساد الرعايض االجتماعيض. -
 اميداع   إحدد املستعفياد العالجيض املت للض. -

 القضاء على الرق والعبودية  
 البند السابع عشر  

ل ااد الدسااتور ال ااويا عيااي لن النااا  سواساايض   ال رامااض امنسااانيض وهاام متساااوون    
 اد و  والواجباد العامض ال متييز  ينهم   ذلك  سبم اجلنذ لو األسي لو الي ض لو الدين.

ساااايقت يولاااض ال ويااات عياااي اتفاقياااض م افةاااض  2006لسااانض  5وهوجااام ال اااانون رقااام  
 املنظمض عرب الو نيض ملنت وقمت امجتار  األش اا.اجلرةض 

  شااااافن م افةااااض امجتاااااار  2013لساااانض  91ولساااادر املعاااارع ال اااااويا ال ااااانون رقااااام  
  األش اا املهاجرين دفا ح و  العمالض الوافدة ومحايتها.
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وقد ا  ه ا ال انون النيا ض العامض يون ت ها  التة ي  والتلرف وااليعاا   اجلارائم  
نلاااوا عييهاااا فياااه واجلااارائم املرتبقاااض هباااا ورسااااد أاااا ع و ااااد ساااارمض تااارتاو  ماااا  اااف اداااابذ امل

 وامعدام.
ونلت املاية الثانيض منه عيي لن ع و ض جرةض امجتار  البعر الاا تعامي جرةاض السا رة  

لو اخلدمض قسارا  واالسارتقا  لو املمارسااد العابيهض  االر  هاي ادابذ مخاذ ععارة سانضح وت اون 
الع و اض ادابذ املؤ اد إذا اقرتنات اجلرةاض  فحاد الظاروف املعادية املنلاوا عييهاا   تياك املاايةح 

 ون الع و ض امعدام إذا ترتم عيي ارت اا اجلرةض وفاة اجمل  عييه. وت 
واساااتةدا املعااارع   املااااية السايساااض مناااه مساااؤوليض العااا   االعتباااار   اااالن  عياااي  

معاقبااض املمثااي ال ااانوع واملاادير الفعيااي ليعاا   االعتبااار   الع و اااد امل ااررة ليزاارائم املنلااوا 
ه املاية إذا ارت بت تيك اجلارائم دسااا العا   االعتباار  لو عييها   املواي السا  ض عيي ه 

 امسااه ماات عيمااه  اا لك يون إاااالل  املسااؤوليض اجلزائيااض ل شاا اا القبيعيااف الاا ين ارت بااوا هاا ه 
اجلاارائمح و  اام ف ااال  عاان ذلااك ةااي العاا   االعتبااار  و اا تال  م ااره الرئيسااي وفروعااه تي ااا  

 ستض لشهر وال تزيد عيي سنض. ينائيا  لو مؤقتا  ملدة ال ت ي عن
ماان ذاد ال ااانون التاادا   املناساابض ملساااعدة ال ااةايا ومحااايتهم  12وقااد وضااعت املاااية  

 ف ولت لينيا ض العامض لو ا  مض امل تلض اختاذ ما تراه من التد  ين اآلتيف:
ن إحالااض اجملاا  عييااه   جرةااض امجتااار  األشاا اا لو ماان ت  ريبااه ماان اأاااجري -1 

إىل اجلهااااااد القبياااااض لو يور الرعاياااااض االجتماعياااااض ةسااااام األحاااااوال لت ااااادا العاااااالو لو الرعاياااااض 
 له. الالزمض

اميداع  فحد مرا ز اميواا الا ختللاها الدولاض أا ا ال ارض حاىت ياتم إعايتاه  -2 
 إىل الدولض الا يتبعها  نسيته لو الا  ان ي يم فيها وقت ارت اا اجلرةض.

املنع اد  49/2015  اجتماعاه رقام  1454يذ الاوزراا املاوقر قاراره رقام وقد لسدر   
ح والاا   يفيااد إحا تااه عيمااا  هرئياااد وزارة العاادل  عاافن لوجااه وآلياااد 26/10/2015 تاااريخ 

ح   شااافن م افةاااض امجتاااار  األشااا اا و ريااام 2013لسااانض  91إنفااااذ لح اااام ال اااانون رقااام 
ع يي جلنض  رئاسته ت م   ع اويتها ممثياف عان  اال  مان املهاجرينح وقرر ت ييف وزير العدل  ت

وزاراد العدل والدااييض واخلارجيض والتزارة واللناعض واأيؤاض العاماض لي اود العامياضح واأيؤاض العاماض 
ليمعيوماااد املدنيااضح واجلهاااد ذاد اللاايضح عيااي لال ي ااي مسااتود التمثيااي فيهااا عاان و يااي وزارة 

ومل وضات اسارتاتيزيض و نياض مل افةاض االجتاار  األشا اا و ريام مساعدة لو مان   مساتواه وتتا
دول .  ماا يوضاح اجلاالل ثالثاض لشاهر مان تااريخ الت ييافاملهاجرين ورفعهاا إىل  ياذ الاوزراا اا

 التامل ق ايا االجتار  البعر رهن التة ي  وا  وم فيها.
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 امجراا تاريخ التسزيي رقم ال  يض م
 سنواد 5ح م  ادبذ  19/5/2015 نيا ض األمحد  438/2015 1
 منظورة لمام حم مض اجلناياد 3/6/2015 نيا ض الفروانيض 584/2015 2
 منظورة لمام حم مض اجلناياد 22/10/2015 نيا ض األمحد  785/2015 3
 االاتبار ال  ائي ليةدا 6/5/2015 نيا ض األحداا 109/2015 4
 التة ي رهن  1/11/2015 نيا ض األمحد  794/2015 5
 رهن التة ي  14/1/2016 نيا ض األمحد  34/2016 6

 نظام الكفيل -أوال   
 اا لت ح ومااض يولااض ال وياات جهااوي مساااتمرة ومتواساايض مجياااي  اادائي لنظااام ال فيااايح  

 قييميض. ام التعاون مت املنظماد الدوليض و 
مااان ساااالحاد والتعاااديالد عياااي هااا ا النظاااامح وذلاااك اميااااال  موعاااض مااان إوقاااد ت  

اااالل ت اايي  نقااا  اللااالحياد املمنوحااض للاااحم العمااي عاان  رياا  تنظاايم شااروط التةويااي 
 عمالضح ومنها عيي سبيي املثال: وإسدار ال وانف وال راراد ال امنض د و  ال

 ( اخلاا  التةويي البن ي ل جور.142/2002ال رار الوزار  رقم   -
 دد األيىن ل جور.( اخلاا  وضت ا185/2010ال رار الوزار  رقم   -
( اخلااا  تةوياي العاماي يون مواف اض سااحم 842/2015ال رار الوزار  رقم   -

 العمي.
  نعااا اأيؤاض العاماض لي اود العامياضح الا    2013( لسانض 109و لدور ال اانون رقام   

 ( منه عيي لن: 3ن  املاية  
هيااي والنفقااي األختاات  اأيؤااض منفاارية  اساات دام العمالااض الوافاادة   ال قاااعف أل 

 ااه العمالااض املقيااوا اساات دامهاح ويلاادر ا  وذلااك  ناااا عيااي  ياام ساااحم العمااي مبيناا
 الوزير ال راراد املبينض لدجراااد واملستنداد والرسوم امل ررةأل. 

األمر ال   خيول اأيؤض  لالحياد ل رب   تنظايم اسات دام العمالاض وتنظايم انت اأاا مان  
 و  إ ار ال انون.ا  تراه مناسب ملاا  ساحم عمي آلار وف 
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 تزام أصحاب العمل بتطبي  القانونآليات الرقابة على ال -ثانيا   
 ينات   اامال    ا  ال انون تفتي  العمي  اعتباره ال امن األول لتقبي  ال اانونح فلاال   

املواي الوارية ضمنه اللالحياد املمنوحض ملفتعي العمي والدور ال   ي قيعون  ه   إنفاذ مواي 
ال ااانون ورسااد ل  ،الفاااد ألح امااه. حيااأل لعقااي ال ااانون ساافض ال اابقيض ال  ااائيض ليمفاات  

 من املعرع عيي ضمان ممارسض املفت  لدوره عيي ل مي وجه.ا  حرس
ا  ر هراجعااااااض آلياااااااد التفتااااااي  املقب ااااااض لتقويرهااااااا وف ااااااوت ااااااوم اد ومااااااض  عاااااا ي مسااااااتم 

الحتياجاااد سااو  العماايح  مااا حتاارا عيااي رفاات قاادراد ومهاااراد مفتعااي العمااي ماان اااالل 
 ااارامد تدريبياااض حديثاااض ياااتم تنفيااا ها  التعااااون مااات املنظمااااد امقييمياااض والدولياااض. و  ناااوفمرب مااان 

لدولياض    اال معااي  العماي الدولياض ت توقيت معروع تعاون ف  مت منظمض العماي ا 2014 عام
و ااال التفتااي  واللااةض والسااالمض املهنيتاافح يااتم ماان االلااه تنفياا   موعااض ماان الااربامد التدريبيااض 

نظمض التفتي  املقب اض   الدولاض وت ادا م رتحااد لتقويرهاا لملفتعي العمي  امضافض إىل مراجعض 
 ليمعاي  الدوليض.ا  وف 

 اءمركز اإليو  -ثالثا   
  شااافن م افةااض االجتااار  األشااا اا  2013لساانض  91  إ ااار تنفياا  ال اااانون رقاام  

ياواا العمالاض إ( ت افتتاا  مر از 12( مان املااية  2ملا جاا   الف رة رقم  ا  و ريم املهاجرينح وف 
د ( عامي ويساهم املر ز اجلديد   ت دا  افض اخلدما500الوافدة اجلديد  قاقض استيعا يض تبي   

اللاااةيض والنفسااايض وال انونياااض ليعمالاااض الوافااادة ومسااااعد م   تعاااديي لوضااااعهم لو عاااوي م  عاااد 
 ادلول عيي  افض ح وقهم.

 ح ويتواجاااد  اااه حاليااااا  2015( عاميااااض ااااالل عاااام 2800واسااات بي املر اااز ماااا ي اااارا   
 عاميض. (400 

 الالجئون وملتمسو اللجوء  
 البند الثامن عشر  

ا  ليمعااي  الدولياضح نظار ا  قاانوع ومؤسساي حمادي لتنظايم اليزاوا وف ا ال يوجاد إ اار عماي 
سيما   ظاي عادم وجاوي الجؤاف لادد الدولاضح إال لناه  لعدم ان مام الدولض التفاقيض الالجؤف ال

جتااادر امشاااارة إىل حااارا الدولاااض   يعااام جهاااوي املفوضااايض السااااميض لعاااؤون الالجؤاااف لت فياااف 
 عن النزو  واليزوا وذلك من االل ت دةها ملساجماد  وعيض سنويض. املعاناة امنسانيض الناجتض
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حرية الضمير والمعتقد الاديني، وحرياة الارأي والتعبيار والتجماع السالمي، وحرياة   
 تكوين الجمعيات

 البند التاسع عشر  
حرياااض االعت ااااي وممارساااض العاااعائر الدينياااض ل افاااض  35ل اااد  فاااي الدساااتور هوجااام املااااية  
 عيي لرض الدولض.امل يمف 
وتاااتم ممارساااض هاااا ه العاااعائر ةرياااض تامااااض   لماااا ن يلااار   بنائهااااا وخت ااات الشاااارتا اد  

اجلهاد الرمسيضح والدولض ميتزمض ةمايض ه ه الععائر مايامت تتم   إ ار ال انون واآلياا العامض 
اد و  املدنياض وهو موقف يتس  مت ما ت امنته اتفاقياض العهاد الادومل اخلااا  ا حاملرعيض   الدولض

نسااان   يينااه لو ام( عيااي لنااه ال جيااوز إا اااع حريااض 18/3والسياساايض والااا ل اادد   املاااية  
معت ده إال لي يوي الا يفرضها ال انون والا ت ون ضروريض دمايض السالمض العامض لو النظام العاام 

 .سيضح و  اآلارين وحريا م األسا لو اللةض العامض لو اآلياا العامض لو
تتمتااات يولاااض ال ويااات  وجاااوي منظوماااض تعاااريعيض مت امياااض ت فاااي حرياااض االعت ااااي وممارساااض  

الععائر الدينيض ل افض امل يمف عيي إقييمها الو   وت من االحرتام التام ألما ن العباية واملواقات 
 الدينيض وامل ا ر وحمار ض التقرف ونب  اقاا ال راهيضح ومن لجمها ال وانف التاليض:

وتعديالتااه والاا   ت اامن شااب ض  1960لساانض  16قااانون اجلاازاا ال ااويا رقاام  (ل  
من النلوا ال انونيض الا عنيت  تزرا  ي ما من شفنه املساا  ةرياض التادين لو االعتاداا عياي 
األما ن املعدة مقامض الععائر الدينيض لو امل ا ر لو القعن  الع ائاد لو العاعائر لو التعااليم الدينياض 

 املسا  هبا.لو 
 61 عااااااافن املقبوعااااااااد والنعااااااار وال اااااااانون رقااااااام  2006لسااااااانض  3ال اااااااانون  (ا  

نعر  اي ماا مان شافنه املساا    راماض ا   عفن امعالم املرئي واملسموع الي ين حظر  2007 لسنض
شااا اا لو حياااا م لو معت ااادا م الدينياااض واداااي عياااي  راهياااض لو ازيراا ل  فؤاااض مااان فؤااااد األ

 اجملتمت.
 عفن محايض الوحدة الو نيض حيأل حظر  2012لسنض  19املرسوم   انون رقم  (و  

ال يام لو الدعوة لو ادي  ف  وسييض من وسائي التعب  املنلوا عييها   ال اانون عياي  راهياض 
لو ازيراا ل  فؤض من فؤاد اجملتمت لو إثارة الفتنض القائفيض لو ال بيياض لو نعار األف اار الداعياض إىل 

  عر  لو  اعض لو لون لو لسي لو م هم يي  لو جنذ لو نسمح لو التةريي عيي تفو  ل
عمي من لعمال العنف أ ا ال رضح لو إذاعض لو نعر لو  بت لو  أل لو إعاية  أل لو إنتاو لو 
تااداول ل  حمتااود لو مقبااوع لو ماااية مرئيااض لو مسااموعض لو  ااأل لو إعاااية  ااأل إشاااعاد  اذ ااض 

 ؤي  إىل ما ت دم.تت من ما من شفنه لن ي
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إن التلريح  بناا يور العباية سواا  انت مساجد لو  نائذ ةر  سيسض من امجراااد  
سادار الرتااي ح إواملواف اد امياريض والتنظيميض لعدة جهاد ح وميض ينب ي استيفائها حىت ياتم 

ثاي ها ه شفن يور العباية   ذلك شفن ل  منع د عامض لااردح ومان   ف ناه ال ة ان جتااوز م
 امجراااد الواجبض امتباع. 

 يري:وفيما يتعل  باالستنكاف الضم 
االستن اف ال م   جزا من قناعض وشعور امنسانح ول ن هناس ل ر عامض  قد ي ون 

ال ة ن جتاوزها إذا  ان األمر يتعي   است الل الدولض ولراضيها وت رير مل  شاعبهاح مماا يوجام 
والا وي عنهااح لا لك ال  اد مان املعاار ض العسا ريض   حااالد العادوان معار ض األفراي   الادفاع 

عياي الدولااض ولن ي اون هناااس جتنيادا  إلزاميااا  يعااارس  اه تاا  العسا ريف  الاادفاع عان و اانهمح وقااد 
(ح 68(ح  48(ح  47(ح  1ت من الدستور ال ويا مواي عدة تؤ د ه ه اجلوانم وهي املاواي:  

 (.160(ح  158(ح  157 
 البند العشرون  

إن تعزيز ومحايض ح و  امنسان من املسائي ذاد األولويض  النسابض ليمزتمعااد الو نياض  
 والدوليضح ول د ظهر ه ا جييا    الدستور ال ويا من االل عدة مواي وهي:

(: ألالعاادل وادريااض واملساااواة يعاماااد اجملتمااتح والتعاااون والاارتاحم ساايضو 7املاااية   -
 .و نفألوثْاَ ي  ف امل

 .( ألادريض الع ليض م فولضأل30املاية   -
(ألحريااض االعت اااي مقي ااضح وحتمااي الدولااض حريااض ال يااام  عااعائر األييااان 35املاااية   -

  ب ا  ليعاياد املرعيضح عيي لال خيي ذلك  النظام العام لو منفي اآليااأل.
التعبا   ( ألحريض الرل  والبةأل العيمي م فولاضح ول اي إنساان حا   36املاية   -

عن رليه ونعره  ال ول لو ال تا ض لو ت جمااح وذلاك وف اا  ليعاروط واألوضااع الاا 
 .يبينها ال انونأل

 .( أل عفن حريض اللةافض والقباعض والنعرأل37املاية   -
 .(أل عفن ح  ،ا بض السيقاد العامضأل45املاية   -
والعهااد الاادومل  وتعااد تيااك األح ااام انع اسااا  لدعااالن العاااملي د ااو  امنسااانح -

( مااان امعاااالن العااااملي 19لية اااو  املدنياااض والسياسااايضح  ب اااا  ملاااا وري   املااااية  
د ااااو  امنسااااان  اااافن ألل ااااي شاااا   اداااا    حريااااض الاااارل  والتعباااا ح ألو اااا لك 

( ماان العهااد الاادومل لية ااو  املدنيااض والسياساايض الااا نلاات عيااي لن 19  املاااية
 12د  عييااااه هوجاااام ال ااااانون رقاااام ألل ااااي إنسااااان حاااا    حريااااض التعباااا أل امللاااا

 .1996 لسنض
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وجتدر امشارة إىل مراعاة املعارع ال اويا ادارا عياي محاياض حرياض الارل  والتعبا   -
 2006لساانض  3في ااد ناا  عيااي ذلااك سااراحض   املاااية األوىل ماان ال ااانون رقاام 

 عفن املقبوعاد والنعر عيي لن ألحريض اللةافض والقباعاض والنعار م فولاض وف اا  
 ألح ام ه ا ال انونأل.

( ذاد ال اااانون عياااي لن ألال خت ااات اللاااةف أل  رقا اااض 8 ماااا نلااات املااااية   -
 مسب ضأل.

( ماااان ذاد 15و  ذاد الساااايا  وإرساااااا  ملباااادل حريااااض اللااااةافض نلاااات املاااااية   -
ال ااانون عيااي لن ألماات عاادم اماااالل  اان  املاااية السااا  ض ال جيااوز إل اااا تااراي  

 ائي ساير من ا  مضأل.ليض سةيفض إال هوجم ح م ين
لما  عافن ال ياوي املفروضاض عياي حرياض الارل  والتعبا  فيماا يتعيا   املساائي ا ظاور  -

( عيااااي 22ح 21ح 20ح 19نعااارها   املقبااااوع واللاااةيفض فنلاااات املاااواي رقاااام  
ح  عاافن املقبوعااااد والنعاار عيااي تياااك 2006لساانض  3التااوامل ماان ال ااانون رقااام 

ون اجلزاا ال ويا  موعض من األح ام الع ا يض عياي ا ظورادح  ما ت من ال ان
 تيك األفعال.

  شافن محاياض الوحادة الو نياض    2012( لسانض 19املرساوم  ال اانون رقام    ما نا  
مايته األوىل   ظر ال يام لو الدعوة لو ادي  ف  وسييض من وساائي التعبا  املنلاوا عييهاا   

 تعديي  عي لح ام قانون اجلزااح عياي  راهياض  1970لسنض ( 31( من ال انون رقم  29املاية 
لو ازيراا ل  فؤااض ماان فؤاااد اجملتماات لو لثااارد الفاا  القائفيااض لو ال بييااض لو نعاار األف ااار الداعيااض 
إىل تفاو  ل  عار  لو  اعاض لو لااون لو لساي لو ما هم يياا  لو جانذ لو نسام لو التةااريي 

 عيي عمي من لعمال العنف أ ا ال رض(.
و ناا عييه ال جترد املالح ض ال  ائيض إال إذا ش ي الفعي جرةاض   نظار ال اانونح وييازم  

التنويه إىل ما ينتهزه ال انوع ال ويا   ق ايا التعه  اخلاسض مان تارس اخلياار ليمزا  عيياه   
 اليزوا إىل القري  املدع لو القري  اجلزائي.

ئيض عااان جااارائم ال اااانون العاااامح فنفياااد ليناااا ذاد وفيماااا يتعيااا   ااا جراااد املالح اااض ال  اااا 
امجراااد امل ررة فمن حيأل جهااد التة يا  وا ا ماض لماام ال اضاي القبيعاي متمثياض   النيا اض 
العامض وا ا م النظامياض املنلاوا عييهاا   قاانون امجاراااد وا ا مااد اجلزائياض وقاانون تنظايم 

  ااااا وف اااا  جلمياااض ال اااماناد الدساااتوريض الاااا فلااايتها ال  اااااح إذ جيااارد نظااار هااا ا الناااوع مااان ال
 لح ام مواي قانون امجراااد وا ا ماد اجلزائيض الا نع  أا تباعا :

(  عاااافن واجاااام مساااااع لقااااوال املااااتهم عاااان التهمااااض 99ح 98ح75ح 71املااااواي   
ض املسندة إليه لثناا التة ي ح وح  ح ور حمامي مت املاتهم لثنااا التة يا ح وحا  مناقعا

 العهوي وممارسض ح  الدفاع ةريض.
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ح 224ح 212م اااااررح  70ح 70ح 66ح 63م اااااررح  60ح 60ح 59املاااااواي   
 (227ح 226

( ماااان ال ااااانون 25 عاااافن شاااارعيض التوقيااااف وحاااا  الااااتظيم ماااان قاااارار التوقياااافح املاااااية   
  تنظيم السزون  عفن فلي املتهمف عن املدانف. 26/1962

 ح187ح 170/1ح 165ح 164ح 163ح 162ح 155ح 136ح 120  ليمااااواي  امضااااافض 
وذلاااك  عااافن  ااااقي  40/1972م ااارر( ولح اااام قاااانون حااااالد القعااان  اااالتمييز  200ح 199

 ال ماناد امل ررة ليمتهم لثناا مرحيض ا ا مض.
وال  ااااا ال اااويا متمثاااي   ا اااا م اجلزائيااااض والنيا اااض العاماااض ياااوفر هااا ه ال ااااماناد    
اود املعروضاااض عيياااهح ومااان   يتباااف لن هااا ه امجاااراااد قاااد اساااتوفت املعااااي  الاااوارية الااادع  يااات
 من العهد الدومل اخلاا  اد و  املدنيض والسياسيض. 14ح 10ح 9 املواي 

مااان قاااانون اجلااازااح فااا ال  79لماااا فيماااا يتلاااي   اااراراد ام عااااي ال  اااائي ه ت اااي املااااية  
ال هوجاااام ح اااام ق ااااائي يسااااتنف  إجااااراااد الاااادعود عيااااي النةااااو السااااالف  يانااااه و  إتلااادر 
جن  ال   يلدر ضده ح م  ادبذح وال ياتم تنفيا  ام عااي ال  اائي عان ال ويات األمواجهض 

 سييض.األال  عد استيفاا تنفي  الع و ض إ
إذن اااا  م  البالي لين د ونسبض قاول لاه يونلوفيما يتعي   التزرا التعرض لع    

  شااااان  2015لساااانض  63ماااان ال ااااانون رقاااام  6م تااااوا ماااان الااااديوان األماااا   املؤمثااااض  املاااااية 
 27/2م افةض جرائم ت نيض املعيوماد فنفيد لن ها ا التزارا  ياي عياي الع ااا الاواري   املااية 

  شااااااافن املقبوعاااااااد والنعاااااار والاااااااا حتلاااااار الع و اااااااض    2006لساااااانض  6 ماااااان ال ااااااانون رقااااااام
 املاليض. ال رامض

لعااادم ا  مل ياااتم إل ااااا تاااراي  أل  وساااييض إعالمياااض  سااابم ن ااادها لية وماااض وإلاااا نظااار  
عالميااض امومنهااا: مااا يتعياا   ال يااان ال ااانوع ليوسااييض ا  اسااتيفاا املتقيباااد الواجاام توافرهااا قانوناا

 شروط تيك الرتااي  لو ع وي تفسيذ تيك العر اد وت ها.  لو
اقيض األمنيض جمليذ التعاون اخلييزي من لجي جترا انت اي يول وفيما يتعي   است دام اتف 

و ح امهاح ف ن ه ا االيعاا ال لسي له من اللاةض حياأل لن الدولاض مل تلااي  لاخلييد العر يض 
 فيها.ا  عيي ه ه االتفاقيض حىت تارخيه ومل تلبح  رف

 البند الحادي والعشرون  
  التزمعاااااد العينيااااضح فاااا ن املرسااااوم   ااااانون فيمااااا يتعياااا  ةظاااار اشاااارتاس تاااا  املااااوا نف  -

قد ايت نلوسه مان ت ريار ل  ع و اض جزائياض عياي اشارتاس تا   1979لسنض  21 رقم
املاااااوا نف   املوا ااااام واملظااااااهراد والتزمعااااااد  ح ااااام ا  ماااااض الدساااااتوريض اللااااااير 

 (.25/11/2013  تاريخ
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   ال انونيض ملمارساض التظااهر وقد رف ت ا  مض الدستوريض املقاعن املوجهض عيي ال وا -
املعااااار إليااااه و اااا لك جتاااارا  1979لساااانض  21والتزماااات الااااوارية  املرسااااوم   ااااانون رقاااام 

ح حيأل ق ت ة مهاا اللااير 1970لسنض  31من ال انون رقم  34التزمهر  املاية 
  رفي القعن. 18/3/2015  

ا اام واملظاااهراد و ناااا عييااه فاا ن شاارط حلااول اجلهااض املنظمااض عيااي تااراي  لع ااد املو  -
والتزمعاد العامض يرجت لقبيعتها الا تع د إماا   القار  لو املياايين العاماض مماا يساتتبت 
ختلاااي  القريااا  لو امليااادان العاااام مؤقتاااا  ل ااارض املو ااام لو املظااااهرة لو التزماااتح وهاااو 

يساتيزم تواجاد جهااد األمان العاام ل امان ساالمض الفعالياض واملعارت ف فيهاا وتساهيي  ما
ال ااا ح ومااان نافياااض ال اااول إن سااادور قااارار  ااارفي الرتااااي  قا اااي  قبيعتاااه لقيااام  حر اااض

 املراجعض ةسم األحوال.
 2012وفيما يتعي   البالتاد امل للض عن وقائت التزمت والتظاهر االل الفرتة مان  -

حاىت تارخياهح فيام ياري فيهاا ماا يفياد اتبااع اخلقاواد اميارياض اخلاساض  وجاوي جهاض منظماض 
 ةلي عيي تراي    ممارسته.ليتزمت تت

و   ياااات األحااااوال ال يااااتم اليزااااوا لفااااي التزمعاااااد وفاااا  اللااااالحيض امل ااااررة جلهاااااد  -
 عافن تنظايم قاوة العار ضح إال إذا انلارف  1968لسانض  23 العر ض  ب ا  لي انون رقام

ااااالل  ااااألمن العاااام لو امالتزماات عااان ال ااارض األساساااي مناااه واجتااه املعاااار ف فياااه إىل 
إن املظااهراد  عاقض القر  لو تعد  عياي ال ا  لو املمتي ااد اخلاساض لو العاماضحتعمد إ

 قانونياااض تااا   لاااوره امل يمااافالاااا لشاااار إليهاااا الت ريااار والاااا لقيمااات مااان قباااي الناشاااقف 
مل ت ااان  ح2014واالحتزاجااااد الاااا متااات   ت اااون شاااهر يولياااو عاااام  2012 عاااام

( 65  لااا ناا  عييهااا املرسااوم   ااانون رقااممظاااهراد ساايميض ومل يااتم إتباااع امجااراااد ا
  شان االجتماعاد العامض والتزمعادح حيأل مل  لي ال ائمون عياي  1979لسنض 

هاا ه املظاااهراد عيااي الرتااااي  الالزمااض لي يااام هبااا و ااالرتم ماان ذلااك قاماات الساايقاد 
يناام مل حيااأل ت توجيااه امناا ار أاام  ااالتفر  إال ل ح اتباااع امجااراااد ال انونيااض   ف ااها

يتمثيوا ل لكح  ما لنه مل يتم است دام ال وة معهم  الرتم من لنه جيوز أام اسات دامها 
  ه ه ادالض وقاموا  التعد  عيي رجال العر ض حيأل تعرضوا مسا اد متعدية جاراا 

ضاارار  عاادي  باا  ماان آلياااد ال ااواد اخلاسااض لالتعامااي ماات املتزمهاارين و اا لك حاادوا 
ملتااااريذ واآلالد ادااااية واسااات دام األلعااااا النارياااض وامل ااااذيف جاااراا وضااات العراقياااي وا

وحاار  املمتي اااد العامااض واخلاسااض لمااام ت اادم ال ااواد لفااك التزمهاار واسااتتباا األماان 
 املنق ضح وقاد لاا د ها ه االحتزاجااد منةاىن اقا ا  ملاا سااحبها مان لعماال عناف 

ض واخلاسااااض وتروياااات واعتااااداااد ضااااد قااااواد األماااان ولعمااااال خترياااام  املمتي اااااد العاماااا
ال ااا نف   املنااا   الساا نيض الااا وقعاات   حمااي  االحتزاجاااد و اا لك ققاات القرياا  

 .التزاريض وعرقيض حر ض الس  وتوقف ادياة
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وإن ت دير ذلك ماريه لرقا اض ال  ااا الاو   الا   ي ارر مادد معاروعيض الفاي ومالئماض  -
  ال  اايض  10/6/2013ر   اساات دام ال ااوة   ساابييه  ح اام حم مااض التمييااز اللاااي

جناياااااد املباحااااألح وح اااام  12/2010حلاااار تنفياااا  امل ياااادة  اااارقم  13/2010رقاااام 
حلاار  10/2012  ال  اايض رقاام  26/9/2012حم مااض اجلاانح املسااتفنفض اللاااير   

 جنح اللييبي اد(. 44/2010تنفي  امل يدة  رقم 
الفارتة املعنياض  االساتعراض   ما لن املالح ض ال  ائيض ضاد املعاار ف  التزمعااد ااالل  -

 اناات  ناااا عيااي  التاااد ماان جهاااد األماان العااام ت اامن نساابض لفعااال مؤمثااض هوجاام 
قانون اجلزاا وال وانف امل ميض لهح جرد التة ي  فيها وف ا  جلميض ضماناد قانونياض عياي 

 لعاله. 20النةو الواري حتت البند 
لتزمعااااد العينياااض يون إذن مااان وزارة وفيماااا يتلاااي  تعاااديي لح اااام ال اااانون الاااا متنااات ا -

الدااييااضح فتياازم امشااارة إىل لنااه مثااض معااروع قااانون م اادم ليربملااان   اارض تعااديي املرسااوم 
ا    ااااانون املعااااار إليااااه ويهاااادف معاااااية تنظاااايم االجتماعاااااد والتزمعاااااد العامااااض  ب اااا

من امل رر من الدستور ولح ام ا  مض الدستوريض   ه ا العفنح و  44مل ت ياد املاية 
 ليدورة التعريعيض   النظام ال انوع الو  .ا  لن يلدر قرار إنفاذه وف 

 البند الثاني والعشرون  
 فناااه توجاااد ا  مل ةنااات الدساااتور ال اااويا وجاااوي وتنظااايم إشاااهار األحااازاا السياسااايضح عيمااا 

اعتبارهااا ماان قبياااي لتوجها اااا السياساايض والااا ة اان ا  يااااي الربملااان ال ااويا  اااميت ملاانفض وف اا
األحزاا السياسيضح  ما يدور ن اش  تمعاي معاداي تلاوراد حاول إجيااي إ اار لو تنظايم رمساي 

سااواا ماان اااالل اقاارتا    ااانون ي اادم ماان لع اااا  يااذ األمااض لو  لعمااي هاا ه األحاازاا مساات بال  
 معروع قانون تعده اد ومض.

 الح  في الجنسية، والحقوق األسرية، وحقوق القصر  
 البند الثالث والعشرون  

تتةمي الدولض لعباا تعييم امل يمف  لورة ت  قانونيض ول نائهم   افض املراحي   ،تياف  
املدار  اد وميض واخلاسض وملاا  اان اللاندو  اخلا   هاو املعا   تةماي ت االيف تعيايم امل يماف 

ف اااد ت ع اااد اجتماعااااد   لاااورة تااا  قانونياااض حتااات إشاااراف إيارة التعيااايم اخلااااا  اااوزارة الرت ياااض
معاااارت ض  ااااف اجلهاااااز املر ااااز  ووزارة الرت يااااض ملناقعااااض وحتديااااد العاااارائح املسااااتوفيض لعااااروط ال بااااول 

  اللندو  اخل   وذلك حسم اآلليض وال وا   الا ت االتفا  عييها مت وزارة الرت يض.
 التاليض:ويستة  التعييم من امل يمف  لورة ت  قانونيض  ي من العرائح  
 لدد اجلهاز املر ز . املسزيون -
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املسزيون لدد اأيؤض العامض ليمعيوماد املدنيض وإن  اانوا ال  مياون  قاقاض اجلهااز  -
 املر ز .

مااان لدياااه  اااالع والية ملاااةو ا   قيبااااد مااان يعااااود النسااام السااات راو شاااهاية  -
 امليالي.

حاىت وإن مل ت ان لدياه  من لديه  قاقض ال امان اللاةي الاا تت امن الارقم املادع -
 ل  مستنداد ثبوتيض لارد.

  ملر وسوريض لو شاار وا  1973و 1967ل ناا ا ار ف ال ين شار وا   حرس  -
   حرا حترير ال ويت.

ل ناا العاميف  السيك العس ر  ال ين عيي رل  عيمهم ساواا  اانوا مان امل يماف  -
 . لورة ت  قانونيض لو قاموا  تعديي لوضاعهم

ل ناااا ال ويتيااض  األرميااض ا املقي ااضح زواو قااائم( سااواا  ااان الاازوو م يمااا   لااورة تاا   -
 قانونيض لو معيوم اجلنسيض.

لمااا فيمااا يتعياا  هسااائيض ادلااول عيااي اجلنساايض ال ويتيااض فاا ن ذلااك لماار سااياي  ت اادره  
ويتيااااض رقاااام الدولااااض وف ااااا  مللااااادها العييااااا وخي اااات ل ااااوا   وشااااروط ينظمهااااا قااااانون اجلنساااايض ال 

شاهاية  26384( وتعديالتهح و النسبض لعهاياد امليالي ف د ت سرف ماا ي اارا 15/1959 
 ميالي.

 البند الرابع والعشرون  
مل يااااتم ألسااااباا سياساااايضح وإلااااا ألسااااباا متااااذ امللاااايةض العييااااا  سااااةم اجلنساااايض إن 
د ت  سةيةضح لو ت ون قد منةت     ح   ناا عيي ت  لو لقوال  اذ ض لو شهايا ليدولضح

  جرةاض ،ياض  لو إذا ح م عيي من منةت له االل ععار سانواد مان منةاه اجلنسايض ال ويتياض
 العااارف واألماناااضح وساااةم اجلنسااايض عياااي النةاااو الساااالف ذ اااره نظماااه قاااانون اجلنسااايض اللااااير 

  م رر ا(. 21م ررا ح  21 ح13وتعديالتهح املواي   1959 /15رقم   املرسوم
ام ال ويا متف ا  مت قواعد العدالض واملبايئ العامض لية او  وادريااد النظ ي ون و  لك 

/ثالثاا ( املت ا  1135قييمياضح وقاد سادر قارار  ياذ الاوزراا رقام  اموالعهوي الدوليض واالتفاقيااد 
 تع يي فري  عمي ليتوىل حتات  3/11/2008( املنع د  تاريخ 3/2008-59 اجتماعه رقم  

تة ااا  مااان  اااي ماااا لثااا  مااان مال سااااد  عااافن مااانح اجلنسااايض ال ويتياااضح شاااراف وزيااار الداايياااض الإ
لاااابعي األشاااا اا مماااان ال تنقباااا  عياااايهم العااااروط  2007لساااانض  397هوجاااام املرسااااوم رقاااام 

لو  اسااتيفائه لعااروط التزناايذ عاادم  عاافنه سااةم اجلنساايض مماان ثباات  الفعااي ت وقااد ال انونيااضح
فمساافلض سااةم اجلنساايض لاايذ  اااألمر  حعييهااا  فحااد القاار  ال اا  معااروعض سااالفض الاا  ر حلااوله

 قانون اجلنسيض سالف ال  ر. املستةدا وإلا قد ن  عييه
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 البند الخامس والعشرون  
( 1( ف ااارة  2  شااافن االلتااازام  فح اااام املااااية   تفسااا يا   عالناااا  إل ااادد يولاااض ال ويااات  
( ت اامن لن ال ااانون الاا   ياانظم األح ااام الااوارية   هاا ه املاااية األااا ة هااو قااانون 23  واملاااية
حوال الع ليض ال ويا املستمدة لح امه من العريعض امسالميضح ولنه   حال التعارض ف ن األ

 يولض ال ويت سوف تقب  تعريعا ا الو نيض هب ا العفن. 
 مواي عدة هب ا العفن ومنها: 1969لسنض  61وت من قانون األحوال الع ليض رقم 

 (  فن: 24نلت املاية   
 يعرتط   لهييض الزواو الع ي والبيوع. (ل  
 ااان لو لنثاي إذا ثباات  ت رياار زواو اجملنااون لو املعتااوهح ذ ارا   ولي اضاي لن ياافذن  ا (ا  

    لن زواجه يفيد   شفائهح ورضي القرف اآلار ةالته.
 يلح زواو امل ره وال الس ران(.(  فن  ال 25نلت املاية   -
(  فن  ةنت توثي  ع د الزواو لو امللايقض عييه ما مل تتم الفتااة 26نلت املاية   -

 اخلامسض ععرةح ويتم الفا السا عض ععرة من العمر وقت التوثي (
)يشترط في لزوم الزواج أن يكاون الرجال كفئاا  للمارأة (  ان 34نلت املاية   -

 ح  الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة( وقت العقد، ويثبت
)التناسااب فااي الساان بااين الاازوجين يعتباار حقااا  (  اافن 36   مااا نلاات املاااية -

 للزوجة وحدوا(
هييااااض لياااازواو متمثيااااض   الع ااااي األوعيااااض ذلااااك وفاااا  العااااريعض امسااااالميض اشاااارتاط تااااوافر  

 الل ر.والبيوعح حيأل لن  يوع سن الزواو هو عالقض انتهاا 
ن ي ااون لح فااان الاازواو املب اار هااو جااراءات المتخااذة لمنااع الاازواج المبكااراإلو عاافن  
جاراااد املتبعاض امو لحدجما يون السان األيىن ليتازويد ةسام ماا يعهاده اجملتماتح ومان لالزوجان 

 عافن الفةا  القا  لياراتبف  31/2008لي اانون رقام  جوا الفة  الق  قبي الزواو  ب اا  و 
  الزواو  دولض ال ويت.

ح وذلااك مااا ت اامنه قااانون حااوال موافقااة الماارأة علااى الاازواجاألفإناا  يشااترط فااي كاال  
 مواي عدة هب ا العفن ومنها: 1969لسنض  61األحوال الع ليض رقم 

لبيوع ومتام اخلامسض والععارين الومل   زواو الب ر الا  ف ا ((  فن  ل29نلت املاية   
 هو العلبض  النفذ حسم ترتيم امرا وإن مل توجد العلبض فالواليض لي اضي. 

 ويسر  ه ا اد م عيي اجملنون واملعتوهح ذ را   ان لو لنثي. 
 يعرتط اجتماع رل  الومل واملومل عييها(. (ا  
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عااله يرجات إىل العاريعض لهاا ليإح ام نلاوا املاواي املعاار لوجتدر امشارة إىل لن  يت  
 امسالميض والا تعد امللدر الرئيسي ليتعريت  ب ا  ليماية الثانيض من يستور الدولض.

 الح  في المشاركة في الحياة العامة  
 البند الساد  والعشرون  

( مااان الدساااتور ال اااويا   ع اااو  ياااذ األماااض أللن ي اااون  اااويا 82اشااارت ت املااااية   
( سااالفض الاا  ر أللن التفرياا   ااف 82اجلنساايض  لاافض لسااييضألح وجاااا   املاا  رة التفساا يض ليماااية  

والاااو    اااالتزنذح لمااار واري   الدساااات  عاماااض عناااد ممارساااض  -لو األسااايي  -الاااو   األسااايي 
وهااو حتااديه لتيبيااض الدسااات   عاادي معااف ماان الساانفح  مااا لن فيااه ضااماناد  اد ااو  السياساايضح

ليدولااض لثبتاات التزااارا العامليااض ضاارور اح و ناااا عيااي مااا ت اادم تقياام ال ااانون اسااتيفاا العااروط 
الالزمض ال تساا اجلنسيض ال ويتيضح ففن من يت دم  قيم ادلول عيي جنسيض يولض معينض يعيم 

ه الدولاض فت ادا القياام يت امن املواف اض عياي ها ه العاروط واجلنساايض   م ادما  شاروط قاانون ها 
  يت األحوال تتقيم رضي القر  أل الم اجلنسيض ومانح اجلنسيضأل.

 نشر المعلومات المتعلقة بالعهد وبروتوكول  االختياري  
 البند السابع والعشرون  

رة اخلارجياض لتم اف ال افاض حرست الدولض عيي عرض الت رير عرب املوقات امل ارتوع لاوزا 
 اجلمهااور واملعنيااف   الدولااض( ماان اال ااالع عيااي الت رياار وإ ااداا املالحظاااد وامل رتحاااد   هاا ا 
العااافنح  ماااا ت ت ااامف نبااا ة عااان تنفيااا  يولاااض ال ويااات ألح اااام اتفاقياااض العهاااد الااادومل اخلااااا 

  ويااات امل دماااض امتثااااال   ااااد و  املدنياااض والسياسااايضح وذلاااك مااان ااااالل اساااتعراض ت اااارير يولاااض ال
 ألح ام العهد.

وقد يل ت اليزنض املعنياض  تة ا  وإعاداي الت اارير اخلاساض  دولاض ال ويات لماام األجهازة  
الدولياااض ذاد اللااايض ة اااو  امنساااان عياااي توثيااا  لواسااار التعااااون مااات مؤسسااااد اجملتمااات املااادع 

ياااااي مالحظااااااد املعاااااهرةح وذلاااااك مااااان ااااااالل ع اااااد عااااادة ل ااااااااد تعااااااوريض   ياااااض الوقاااااوف ع
واستفساراد مؤسساد اجملتمت املدع حيال ت ارير يولض ال ويت لمام اآللياد واأيؤاد التعاقديض 

 ذاد الليض ة و  امنسان.
    


