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يمذيخ يمذيخ 

  

  20052005خًظ عُٕاد اَمعذ عهٗ اَطاللخ انجًعٛخ انكٕٚزٛخ نهًمٕيبد األعبعٛخ نحمٕق اإلَغبٌ يُز عبو خًظ عُٕاد اَمعذ عهٗ اَطاللخ انجًعٛخ انكٕٚزٛخ نهًمٕيبد األعبعٛخ نحمٕق اإلَغبٌ يُز عبو 

َجحذ يٍ خالنٓب انجًعٛخ فٙ رحمٛك انعذٚذ يٍ االَجبصاد انزٙ كبٌ نٓب األصش فٙ رعضٚض ٔحًبٚخ حمٕق َجحذ يٍ خالنٓب انجًعٛخ فٙ رحمٛك انعذٚذ يٍ االَجبصاد انزٙ كبٌ نٓب األصش فٙ رعضٚض ٔحًبٚخ حمٕق 

اإلَغبٌ فٙ دٔنخ انكٕٚذ ٔفك سعبنزٓب انًزًضهخ فٙ انعُبٚخ ثحمٕق اإلَغبٌ ٔرؤصٛهٓب يٍ يُظٕس انششٚعخ اإلَغبٌ فٙ دٔنخ انكٕٚذ ٔفك سعبنزٓب انًزًضهخ فٙ انعُبٚخ ثحمٕق اإلَغبٌ ٔرؤصٛهٓب يٍ يُظٕس انششٚعخ 

اإلعاليٛخ ،  اإلعاليٛخ ،  
  

 عٍ ثبلٙ األعٕاو ثئَجبصارٓب انًحهٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ، فكبَذ  عٍ ثبلٙ األعٕاو ثئَجبصارٓب انًحهٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ، فكبَذ 20102010ْزا ٔرًٛضد انجًعٛخ فٙ عبو ْزا ٔرًٛضد انجًعٛخ فٙ عبو 

حبظشح ٔثمٕح فٙ جم انزغٛشاد انزٙ حذصذ نهمعبٚب انحمٕلٛخ نذٔنخ انكٕٚذ يٕاكجخ ثزنك يغٛشح انزًُٛخ حبظشح ٔثمٕح فٙ جم انزغٛشاد انزٙ حذصذ نهمعبٚب انحمٕلٛخ نذٔنخ انكٕٚذ يٕاكجخ ثزنك يغٛشح انزًُٛخ 

. انحمٕلٛخ ٔيؤكذح يٕلفٓب ثمٕح حعٕسْب ٔيشبسكزٓب انفبعهخ. انحمٕلٛخ ٔيؤكذح يٕلفٓب ثمٕح حعٕسْب ٔيشبسكزٓب انفبعهخ
  

 نهذٔسح انضبيُخ نًؤرًش االعزعشاظٙ  نهذٔسح انضبيُخ نًؤرًش االعزعشاظٙ 20102010ٔلذ رجهذ أثشص ْزِ اإلَجبصاد فٙ حعٕسْب فٙ شٓش يبٕٚ ٔلذ رجهذ أثشص ْزِ اإلَجبصاد فٙ حعٕسْب فٙ شٓش يبٕٚ 

انذٔس٘ انشبيم ثًجهظ حمٕق اإلَغبٌ ثجُٛف العزعشاض انزمشٚش انز٘ أعذرّ دٔنخ انكٕٚذ ، ٔعجمّ لٛبو انذٔس٘ انشبيم ثًجهظ حمٕق اإلَغبٌ ثجُٛف العزعشاض انزمشٚش انز٘ أعذرّ دٔنخ انكٕٚذ ، ٔعجمّ لٛبو 

انجًعٛخ ثئسعبل رمشٚشْب انحمٕلٙ عٍ انكٕٚذ نغكشربسٚخ انًجهظ ثبأليى انًزحذح ، كًب لبيذ انجًعٛخ فٙ انجًعٛخ ثئسعبل رمشٚشْب انحمٕلٙ عٍ انكٕٚذ نغكشربسٚخ انًجهظ ثبأليى انًزحذح ، كًب لبيذ انجًعٛخ فٙ 

شٓش عجزًجش يٍ َفظ انعبو ثبنحعٕس ٔانًشبسكخ فٙ كهًخ أنمزٓب أيبو ٔفذ انكٕٚذ فٙ يجهظ حمٕق شٓش عجزًجش يٍ َفظ انعبو ثبنحعٕس ٔانًشبسكخ فٙ كهًخ أنمزٓب أيبو ٔفذ انكٕٚذ فٙ يجهظ حمٕق 

اإلَغبٌ ثًُبعجخ يزبثعخ رضجٛذ رٕصٛبد دٔنخ انكٕٚذ ثشؤٌ انمعبٚب انحمٕلٛخ ، حٛش ثشص دٔس انجًعٛخ فٙ اإلَغبٌ ثًُبعجخ يزبثعخ رضجٛذ رٕصٛبد دٔنخ انكٕٚذ ثشؤٌ انمعبٚب انحمٕلٛخ ، حٛش ثشص دٔس انجًعٛخ فٙ 

ْزا انًحفم انذٔنٙ كَٕٓب انجًعٛخ انٕحٛذح انزٙ شبسكذ ثئنمبء كهًخ أيبو أععبء انًجهظ ، ٔلذ جبءد ْزِ ْزا انًحفم انذٔنٙ كَٕٓب انجًعٛخ انٕحٛذح انزٙ شبسكذ ثئنمبء كهًخ أيبو أععبء انًجهظ ، ٔلذ جبءد ْزِ 

انًغبًْبد انذٔنٛخ نهجًعٛخ يٍ يُطهك إًٚبَٓب انشاعخ ثعشٔسح رآصس يؤعغبد انًجزًع انًذَٙ انًغبًْبد انذٔنٛخ نهجًعٛخ يٍ يُطهك إًٚبَٓب انشاعخ ثعشٔسح رآصس يؤعغبد انًجزًع انًذَٙ 

ٔانًُظًبد انذٔنٛخ ٔاأليًٛخ يٍ أجم انزغٛٛش ٔرًكٍٛ حمٕق اإلَغبٌ فٙ عبنى ٚغٕدِ ظهى ٔرحكًّ عٛبعبد ٔانًُظًبد انذٔنٛخ ٔاأليًٛخ يٍ أجم انزغٛٛش ٔرًكٍٛ حمٕق اإلَغبٌ فٙ عبنى ٚغٕدِ ظهى ٔرحكًّ عٛبعبد 

ٌ.ٔيصبنح عهٗ حغبة انعذانخ ٔانمبٌَٕ   .ٔيصبنح عهٗ حغبة انعذانخ ٔانمبَٕ
  

ٔهلل انحًذ ٔانفعم اللذ ْزِ انًغبًْبد ٔانخطٕاد االٚجبثٛخ االعزحغبٌ ٔانمجٕل يحهٛب ٔإلهًٛٛب ٔدٔنٛب ٔهلل انحًذ ٔانفعم اللذ ْزِ انًغبًْبد ٔانخطٕاد االٚجبثٛخ االعزحغبٌ ٔانمجٕل يحهٛب ٔإلهًٛٛب ٔدٔنٛب 

 .  . انًذَٙانًذَٙ  انًجزًعانًجزًع  ٔيؤعغبدٔيؤعغبد  ٔانُشطبءٔانُشطبء  انحمٕلٍٛٛانحمٕلٍٛٛانجًعٛخ يمصذا نهزعبٌٔ ٔانششاكخ يٍ لجم انجًعٛخ يمصذا نهزعبٌٔ ٔانششاكخ يٍ لجم   ٔصبسدٔصبسد
  

ٔانًغئٕنٛخ نُصشح ٔحًبٚخ ٔانًغئٕنٛخ نُصشح ٔحًبٚخ   األيبَخاأليبَخ  ْزِْزِ  حًمحًم  عهٗعهٗ  ٚعُُٛبٚعُُٛب  أٌأٌعض ٔجم عض ٔجم   رعبنٗرعبنٗ  هللاهللا  ٔإَُب نُجزٓم إنٗٔإَُب نُجزٓم إنٗ

انًغزععفٍٛ ٔانًظهٕيٍٛ ٔإحمبق انعذل ٔإظٓبس جًبل ٔعظًخ انششٚعخ اإلعاليٛخ كذٍٚ كشط يجبدا انًغزععفٍٛ ٔانًظهٕيٍٛ ٔإحمبق انعذل ٔإظٓبس جًبل ٔعظًخ انششٚعخ اإلعاليٛخ كذٍٚ كشط يجبدا 

  ..ٔيعبٚٛش حمٕق اإلَغبٌ ٔجعم إلبيزٓب عجبدح ٔلشثٗ إنٗ هللأيعبٚٛش حمٕق اإلَغبٌ ٔجعم إلبيزٓب عجبدح ٔلشثٗ إنٗ هللا

  
  

 اجلًؼُت انكىَخُت نهًقىيبث األعبعُت حلقىق اإلَغبٌ
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: رلهظ حقىق اإلَغبٌ ببأليى ادلخحذةانخٍ أنقبهب انذكخىس ػبدل انذخمٍ يف كهًت اجلًؼُت 
 

الحمد هلل والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل وبعد، نشكر الحكومة الكويتية عمى جيودىا في النيوض بالسجؿ الكويتي في 
مجاؿ حقوؽ اإلنساف، ونشيد بالدور الذي تقـو بو الستيفاء التزاماتيا تجاه المجتمع الدولي والمجمس الموقر ، ونشكرىا 
عمى احتراميا الشديد لمشريعة اإلسبلمية والدستور الكويتي وعدـ تطبيقيا لما يخالفيما وقبوليا بالكـ الكبير لمتوصيات ، 

.  ونشير ىنا لجممة مف المطالب التي نراىا ممحة وينبغي العمؿ عمى إنجازىا وحؿ مشكبلتيا دوف أي تأخير 
 

إَشبء انًؤعغخ انٕغُٛخ انًغزمهخ نحمٕق اإلَغبٌ ٔفك يجبد٘ء ثبسٚظ : أٔالً 

حيث إنشاء تمؾ المؤسسة يعد أىـ مطالب منظمات المجتمع المدني والدولي ، عمى أف يتـ يتضمف تشكيؿ ىذه المؤسسة 
مؤسسات المجتمع المدني ذات الصمة ونشطاء حقوؽ اإلنساف وبيذا الشأف فقد قامت الجمعية الكويتية لممقومات 

األساسية لحقوؽ اإلنساف بصياغة مشروع قانوف خاص بإنشاء ىذه المؤسسة نرجو مف الحكومة الكويتية والبرلماف 
. االعتناء بو

 

 عذًٚٙ انجُغٛخ أٔ انجذٌٔ يشكهخحم : صبَٛبً 

نرى بضرورة قياـ الحكومة الكويتية بحؿ ىذه القضية التي تبيف لنا مف متابعتيا أف ىناؾ بطء واضح مف األجيزة المعنية 
بالحكومة حاؿ دوف حؿ المشكمة حبل جذريا ، كما نوصي الحكومة باالستفادة مف خبرات األكاديمييف والناشطيف ال سيما 
مؤسسات المجتمع المدني التي ىي لؤلسؼ مغيبة اآلف في المناقشات والمجاف الُمَشَكَمة لحؿ ىذه المشكمة ونشير ىنا إلى 

الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف قد وضعت تصورا كامبل في شكؿ قانوف يحؿ ىذه المشكمة مف 
. جذورىا وقدمتو إلى لجنة الدفاع عف حقوؽ اإلنساف بمجمس األمة

 

االعزعجبل فٙ إَشبء انٓٛئخ انعبيخ نهمٕٖ انعبيهخ : صبنضبً 

 الخاص بالعمؿ في القطاع األىمي ونوصي بيذا الشأف بضرورة االنتياء بأقصى سرعة 6/2010ونشيد ىنا بالقانوف رقـ 
ممكنة بإنشاء الييئة العامة لمقوى العاممة وفقا لممادة التاسعة مف القانوف لتكوف النواة األولى إللغاء نظاـ الكفيؿ كما 

. صرحت الحكومة الكويتية بذلؾ أكثر مف مرة
 

لبٌَٕ انعًبنخ انًُضنٛخ : ساثعب 

عدـ وجود ىذا القانوف يعد انتياؾ خطير في المجتمع الكويتي ، فيذا القانوف مف شأنو أف ينظـ العبلقة بيف أف حيث 
. الخادـ والمخدـو ، ونرى أف مشروع قانوف وزارة الداخمية الذي تقدمت بو فيو حبل كامبًل ليذه القضية

 

حًالد انزٕعٛخ ٔانمٕاٍَٛ راد انعاللخ ثحمٕق اإلَغبٌ : خبيغبً 

وتوصي الجمعية في ىذا الشأف بضرورة قياـ الحكومة بتبني وتكثيؼ الحمبلت التوعوية ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف، 
 .ونختـ بالشكر لمحكومة الكويتية والمندوب الدائـ

 
ٌ اجلًؼُت انكىَخُت نهًقىيبث األعبعُت حلقىق اإلَغب

2010عبخًرب 
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  انخؼشَفانخؼشَف
  

  

  الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف 
  ىي إحدى مؤسسات المجتمع المدني ومقرىا دولة الكويت وتعمؿ بترخيص رسمي ىي إحدى مؤسسات المجتمع المدني ومقرىا دولة الكويت وتعمؿ بترخيص رسمي 

. مف وزارة الشئوف االجتماعية والعمؿ. مف وزارة الشئوف االجتماعية والعمؿ20052005//9999يحمؿ الرقـ يحمؿ الرقـ    
  

  انشعبنتانشعبنت
  

. العناية بحقوؽ اإلنساف مف منظور الشريعة اإلسبلمية. العناية بحقوؽ اإلنساف مف منظور الشريعة اإلسبلمية   
  

  انشؤَتانشؤَت
  

السعي بكافة الوسائؿ المتاحة لحماية حقوؽ اإلنساف ضد أي انتياؾ مف خبلؿ التوعية السعي بكافة الوسائؿ المتاحة لحماية حقوؽ اإلنساف ضد أي انتياؾ مف خبلؿ التوعية 
.والتواصؿ اإليجابي واألساليب الحكيمة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية.والتواصؿ اإليجابي واألساليب الحكيمة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية   

  

  األهذافاألهذاف
  

.التوعية والتثقيؼ بالحقوؽ الشرعية التي كفمت كرامة اإلنساف.التوعية والتثقيؼ بالحقوؽ الشرعية التي كفمت كرامة اإلنساف   
  

.الدفاع عف ىذه الحقوؽ وتعزيز آليات الحماية ليا بما يتوافؽ مع الشريعة اإلسبلمية.الدفاع عف ىذه الحقوؽ وتعزيز آليات الحماية ليا بما يتوافؽ مع الشريعة اإلسبلمية   
  

.رصد انتياكات حقوؽ اإلنساف ومتابعتيا مع الجيات المعنية بأسموب يعتمد عمى الحكمة.رصد انتياكات حقوؽ اإلنساف ومتابعتيا مع الجيات المعنية بأسموب يعتمد عمى الحكمة   
  

.صد الشبيات التي تثار حوؿ اإلسبلـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.صد الشبيات التي تثار حوؿ اإلسبلـ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف   
  

.تنقية الثوب الكويتي مف االنتياكات والدفاع عف سمعة الكويت بالمحافؿ الدولية.تنقية الثوب الكويتي مف االنتياكات والدفاع عف سمعة الكويت بالمحافؿ الدولية   
  

  انذعخىسانذعخىس
  

.إعبلف القاىرة لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ الذي أطمقتو منظمة المؤتمر اإلسبلمي.إعبلف القاىرة لحقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ الذي أطمقتو منظمة المؤتمر اإلسبلمي   
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اإلداسةاذلُكم انخُظًٍُ جملهظ   

 

  أيٍٛ انصُذٔقأيٍٛ انصُذٔق

انًُزس ٔائم انحغبٔ٘. د  
 

  أيٍٛ انغشأيٍٛ انغش

  عجذ هللا انذيخٙ.و
 

سئٛظ يجهظ اإلداسحسئٛظ يجهظ اإلداسحَبئت َبئت    

ٕٚعف رٚبة انصمش. د  
 

  ععٕ ععٕ 

فٓذ صبنح انخُّّ. د  
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ادلقذيت 

برقـ رسميًا في دولة الكويت ومرخصة  لما كانت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف جمعية مدنية مشيرة
فإنيا عكفت عمى إصدار ىذا التقرير لمقياـ بدورىا تجاه قضايا وانتياكات حقوؽ اإلنساف والعمؿ عمى إزالة كافة ىذه  (99/2005)

 المتعمقة بالشأف اإلنسافاالنتياكات تعزيزًا لسمعة الكويت الرائدة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وذلؾ مف خبلؿ رصد أىـ قضايا حقوؽ 
 : الكويتي وقد ارتكزنا في إعداد ىذا التقرير عمى معايير محددة وىي

 .مرجعية حقوؽ اإلنساف في الدولة .1

 .تواـؤ القوانيف المحمية مع االتفاقيات الدولية .2

 .االىتماـ بالفئات المستضعفة في المجتمع كعديمي الجنسية والعمالة والمرأة .3

 .الشكاوى واالقتراحات التي تتمقاىا الجمعية .4

 .لدراسات والبحوث المتعمقة بيذا الشأفاإلنسانية باإلضافة ؿرصد االنتياكات  .5
 

 حشَت انخؼبري واحلشَبث انؼبيت : أووًال 

حرية التعبير 
عمى المركز األوؿ في فيو الكويت  حصمت  الذي2009 بالمقارنة بالعاـ 2010شيد ممؼ الحريات العامة تراجعًا ممحوظا في العاـ 

 2010العاـ ، حيث شيد  "مراسموف ببل حدود " الشرؽ األوسط وفقا لتقرير منظمة وحرية الصحافة عمى مستوى الدوؿ العربية 
عمى خمفية  بغرامات مالية ضد نائب برلماني وصحفي وجريدتيف بثبلثة أالؼ دينار كويتي لكؿ منيـصدور أحكامًا قضائية 

 بسبب محمد ىايف المطيريالنائب البرلماني   ضد أحد ىذه األحكاـصدر، حيث موضوعات نقدية متعمقة برئيس الوزراء 
الحكميف أما  ، تصريحات انتقد فييا رئيس الوزراء ، وقد صدر الحكـ بتغريـ الكاتب والجريدة مبمغ ثبلثة أالؼ دينار لكؿ منيما

ضد الصحفي المعارض محمد عبد الصادر الحكـ أوليما   فيما يخص حرية الرأي والتعبير2010األىـ خبلؿ  اآلخريف فيعداف
، وثانييما الحكـ الصادر ضد الناشط السياسي خالد الفضالة ، وفي ىذا القادر جاسـ بسبب مقاؿ انتقد فيو أيضا رئيس الوزراء 

الشأف فقد تقدمت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف لمنائب العاـ بطمب زيارة الجاسـ في سجنو إال أنيا لـ تتمؽ 
. أي رد عمى طمبيا سواًء بالقبوؿ أو الرفض

 

 لممحاكمة، يعد مثااًل واضحًا عمى ىذه التجاوزات، مما أثار انتقادات كبيرة مف والفضالة كالجاسموواقعيًا فإف تقديـ أصحاب الرأي 
 عمى المستوييف المحمي والدولي خاصة ال سيما المعاممة القاسية مع تكبيؿ يديو فمنظمات كثيرة وأدى إلى استياء وقمؽ شديدي

الكويت طويبل  دولة السمعة الجيدة التي عممتورجميو وىو طريح الفراش مريضا بالمستشفى مما كاف لو بالغ األثر في تقويض 
. السمطتيف إلعادة األمور إلى نصابياىا ، كدولة تحتـر حرية الصحافة ، إال أف األمؿ كبير في ئعمى بنا

 

وبشأف حرية اإلعبلـ فقد عقدت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف بالتعاوف مع كؿ مف شبكة الجزيرة ومنظمة 
تحت شعار مف أجؿ " حرية اإلعبلـ في دوؿ الخميج العربي "  مكتب الدوحة الندوة اإلقميمية –األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة 

 العالمي ـإعبلـ مستقؿ ومتعدد ، سعيا مف الجمعية لتكريس مبادئ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية وكانت ىذه الندوة بمناسبة اليو
. لمصحافة

 

الحريات العامة 
إلى حد ما تعمؿ مف خبلؿ دواويف قياديييا ورموزىا الفعالة، - تزاؿ  وال- كانت التنظيمات والتجمعات ذات الطابع السياسي لقد 

نقاش اؿ كونيا مركزًا لتجمع أفراد المجتمع لممناقشة البناءة كعمؿ حمقات  "الديوانية" فالحراؾ المدني والشعبي في الكويت انبثؽ مف 
 العديد مف الساسة والمواطنيف لتداوؿ ا يزوره ، فدواويف بعض الشخصيات والناشطيف والنوابعامة، والتنفيس عف اليمـواؿندوات اؿو
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القضايا المختمفة في الببلد، فيتفقوف تارة ويختمفوف أخرى، لكف ما يظؿ ثابتا فيو ىو بقاء الطرح الراقي واحتراـ الرأي اآلخر ميما 
 .كاف مخالفا

 

 ديسمبر مشاىد 8 ختامًا مأساويًا فيما يخص موضوع الحريات إذ بثت الفضائيات األربعاء 2010ولقد شيد شير ديسمبر مف العاـ 
لـ تألفيا الكويت عمى أي مف مستوياتيا الرسمية أو الشعبية وذلؾ حينما استخدـ األمف القوة المفرطة ببل أي مبررات أو تيديدات 

مما أدى إلى اعتداء قوات األمف عمى عدد "إال الدستور " مف قبؿ رواد منزؿ النائب البرلماني جمعاف الحربش أثناء ندوة تحمؿ اسـ 
مف نواب البرلماف والمواطنيف ودكاترة وخبراء دستورييف يأتي عمى رأسيـ الدكتور عبيد الوسمي الذي تـ إلقاء القبض عميو الحقًا 

. مف قانوف الجزاء" جرائـ أمف دولة " استنادًا إلى المادة الخامسة عشر مف الفصؿ األوؿ 
 

ويؤسفيا وكافة " إال الدستور " وقد أدانت جمعية مقومات حقوؽ اإلنساف، بشدة، ىذه االعتداءات الدامية والتي شيدتيا ندوة 
المعنييف بحقوؽ اإلنساف وقوع تمؾ الخروقات اإلنسانية المتمثمة في االعتداء عمى النواب والمواطنيف والتي تزامنت مع ذكرى 

اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف بأساليب مستيجنة وغريبة ، فما تعرض لو بعض أعضاء مجمس األمة مف قبؿ السمطة التنفيذية 
مف  ( 2 )ال يمكف وصفو وتكييفو دستوريًا وتشريعيًا إال أنو إخبلؿ وطني جسيـ بأحكاـ الدستور الكويتي، الذي نص في الفقرة 

. ( 44) و  ( 36) والمادتيف  ( 31 )المادة 
 

شيار مؤسسات ويعد  متاحًا قانونيًا بالرغـ مف وجود العديد مف طمبات اإلشيار التي مدني والنقابات والجمعيات المجتمع اؿتكويف وا 
 كما أف الكويت تتبوأ مرتبة متقدمة أيضًا في محاؿ الحريات الدينية حيث تضـ الكويت أكثر مف مئة جنسية تضـ لـ تنؿ الموافقة ،

 لمدستورأدياف وعقائد مختمفة مع ديف وعقيدة الدولة وعمى الرغـ مف ذلؾ فالكؿ يمارس طقوسو وشعائره الدينية بحرية تامة وفقا 
 .الكويتي

 

انىحذة انىطُُت : ربَُبًال 
 أحداثًا عديدة ساىمت بشكؿ أو بآخر في تأجيج الفتنة بيف أطياؼ المجتمع الكويتي ما جعمنا والناشطيف نشعر 2010شيد عاـ 

 بشكؿ أو بآخر إلى تمزيؽ النسيج 2009بالقمؽ عمى النسيج االجتماعي لمكويت فقد أدت توابع ما بثتو قناة السور في ديسمبر 
االجتماعي فالطعف في الكرامات جريمة بشعة في حؽ الوطف ال سيما وأف الشريعة والدستور وكافة مواثيؽ حقوؽ اإلنساف تكفؿ 

الحفاظ عمى كرامة اإلنساف ، لذلؾ فقد حذرنا مرارًا وتكرارًا مف األطروحات التي قدميا برنامج السرايا بقناة السور ألنيا كادت تجرؼ 
المجتمع خمؼ فتنة كبيرة تؤدي إلى زعزعة االستقرار االجتماعي الذي تعيشو دولة الكويت ، وجمعية مقومات حقوؽ اإلنساف تؤكد 
رفضيا التاـ تقسيـ المجتمع والطعف في والء أبنائو ، ويعد ما ُذكر حوؿ قناة السور ُيعد مثااًل لمواد أخرى مشابية ُتطرح في وسائؿ 

. إعبلـ أخرى عديدة
 

وترى الجمعية أنو كاف ىناؾ تراخيًا واضحًا وغير مبرر مف جانب الحكومة في ىذه األحداث خاصة في ظؿ وجود قانوف المرئي 
والمسموع ، ألنو مف واجب الحكومة أف تتصدى بكؿ قوة لكؿ مف يتعدى عمى حقوؽ وكرامة اإلنساف ، ومف األىمية بمكاف أف يتـ 
تطبيؽ القانوف عمى الجميع ، ال سيما وأف تطبيؽ العدالة عمى البعض دوف اآلخر ٌيحدث شرخًا في الوحدة الوطنية ، كما أف عمى 
مجمس األمة دورًا ىامًا ومسئوليات كبيرة مف خبلؿ سف التشريعات التي تمنع اإلساءة إلى الوطف وأبنائو ورموزه دوف المساس بحؽ 

. اإلنساف في التعبير عف رأيو بحرية مسئولة منضبطة بالضوابط الشرعية والدستورية وىو الدور الذي لـ تؤده السمطة التشريعية
 

واستكمااًل لمسمسؿ السعي نحو النيؿ مف وحدة وتماسؾ المجتمع الكويتي في إطار الحممة الشعواء التي تتعرض ليا الوحدة الوطنية 
المؤمنيف  أحد أىـ األحداث التي كادت تفتؾ بالمجتمع وذلؾ عندما قاـ المتطرؼ ياسر حبيب بالطعف في أـ 2010فقد شيد عاـ 

زوج النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ عائشة بنت أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنيا وعف أبييا ، فاحتراـ الثوابت والرموز 
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الدينية لدى الشعب الكويتي ىي الركيزة األساسية لمحفاظ عمى الوحدة الوطنية لمشعب والدولة في إطار الشريعة اإلسبلمية 
ال سيما وأف قانوف الجزاء الكويتي قد خصص مف مواده حكمًا يجـر . والدستور الكويتي حفاظا عمى وحدة الوطف والمواطنيف

 ، آراء 101كل من أذاع ، بإحدى الطرق العمنية المبينة في المادة " عمى أف  (111)ىذا المسمؾ، حيث تنص مادتو رقـ 
تتضمن سخرية أو تحقيرًا أو تصغيرًا لدين أو مذىب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسو 

". أو في تعاليمو، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة واحدة وبغرامة ال تجاوز ألف روبية أو بإحدى ىاتين العقوبتين
 

وقد طالبت الجمعية حينئذ الحكومة الكويتية باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة وفؽ القانوف لقطع دابر الفتنة وتجنيب البمد 
. االحتقاف الذي ينذر بتقويض بناء الوطف وييدد أركانو وسممو االجتماعي وتأجيج وتعميؽ مشاعر الكراىية بيف أبناء الوطف

 

 .أطش ادلشاجؼت انذوسَت انشبيهت وحؼهذاث دونت انكىَج أيبو رلهظ حقىق اإلَغبٌ : ربنزبًال 
 

اعخؼشاع فؼبنُبث وحىطُبث انذوسة انزبيُت نهًشاجؼت انذوسَت انشبيهت حلقىق اإلَغبٌ 
 حدثًا جديدًا في ممؼ دولة الكويت لحقوؽ اإلنساف وىو المراجعة الدورية الشاممة بمجمس 2010شيد شير مايو مف العاـ 

حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة وعرض تقرير الكويت الوطني عف حالة حقوؽ اإلنساف فييا باإلضافة إلى مراجعة وتثبيت 
:- التوصيات في شير سبتمبر مف نفس العاـ ، حيث قبمت الكويت تسعة توصيات ىامة ينبغي العمؿ عمى إنجازىا وىي 

. بشاف ُعماؿ المنازؿ (6/2010 ) قانوف العمؿ الجديد رقـ  مف5اعتماد القرار المذكور في المادة  .1
. لمجتمع المدنيؿ ومفتوحُة ةُ التي َتفترُض بأّنيا مستقؿ مبادئ باريسؿلحقوؽ اإلنساف وفقا  اإلسراع في إنشاء مؤسسة وطنية .2
إصدار دعوة دائمة إلى اإلجراءات الخاصة واالستجابة في فترة زمنية معقولة لطمبات الييئات المنشأة بموجب معاىدات ،  .3

. حسب الحالةسواء فيما يتعمؽ تقديـ تقارير دورية أو االستجابة لبلتصاالت ، 
 .دعوة مفتوحة ودائمة لجميع اإلجراءات الخاصةتوجيو  .4
 .الكويتاالستجابة لطمبات المقرر الخاص المعني باالتجار األشخاص ، وال سيما النساء واألطفاؿ لزيارة  .5
لوظائؼ ضماف توفير فرص عمؿ متساوية لممرأة ، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاممة عف طريؽ توظيؼ النساء  .6

 .اإلشرافية في جميع الوزارات والسمؾ الدبموماسي والسمطة القضائيةالوظائؼ والخبراء 
إعداد وتنفيذ خطة عمؿ وطنية لتعزيز المساواة بيف الجنسيف وضماف إدماج منظور الجنسيف في جميع المستويات  .7

 .(سيداو  )بموجب توصيات والمجاالت ، 
 تشريعات لمكافحة االتجار بالبشر وتيريب المياجريف ألغراض االستغبلؿ الجنسي والعمؿ القسري ، لسفبذؿ كؿ الجيود  .8

 وذلؾ تمشيا مع اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الممحقة بيا ، كما تعيدت
 . في التقرير الوطنيبذلؾ

 .لمعايير الدوليةطبقا ؿلوائح بإلغاء نظاـ الكفالة الحالي واستبدالو  .9

 

ىذا وستقـو الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف بدورىا كمؤسسة مجتمع مدني في حث وتشجيع الحكومة 
 .الكويتية عمى تنفيذ تمؾ التوصيات بما يتوافؽ مع الشريعة اإلسبلمية والدستور الكويتي والصكوؾ الدولية

 

ادلإعغت انىطُُت ادلغخقهت حلقىق اإلَغبٌ : سابؼبًال 
 

ال شؾ في أف مناقشة دولة الكويت لتقريرىا الوطني حوؿ المراجعة الدورية الشاممة لحقوؽ اإلنساف أماـ مجمس حقوؽ اإلنساف 
 في تنامي الضغوط الدولية والوطنية عمى دولة الكويت، المنادية – الكبير – ، كاف لو مف األثر 2010خبلؿ شير مايو مف العاـ 
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 المجتمع بضرورة التعجيؿ نحو إنشاء ىيئة وطنية مستقمة لحقوؽ اإلنساف، في ضوء أحكاـ مبادئ باريس، وبشراكة مؤسسات
. المدني ذات الصمة ونشطاء حقوؽ اإلنساف

 

، بإعداد وصياغة مشروع قانوف خاص يتناوؿ في  قامت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساففي ىذا اإلطارو
ختصاصات ومسئوليات ىذه المؤسسة أو الييئة، التي نرجو مف حكومة دولة الكويت ومجمس األمة الكويتي،  أحكامو قواعد إنشاء وا 

 ( 1ممحؽ  )تبني فكرة إنشائيا وضماف إستقبلليتيا وتفعيؿ سمطانيا قانونيًا وواقعيًا 
 

 حراكًا مجتمعيًا مف مؤسسات المجتمع المدني وبعض الناشطيف وأعضاء مجمس األمة 2010العاـ -  أيضًا –وفي ىذا الشأف شيد 
لمضغط عمى الحكومة لسرعة إنشاء المؤسسة الوطنية المستقمة لحقوؽ اإلنساف وفؽ مبادئ باريس وقامت جمعية مقومات حقوؽ 

اإلنساف في ىذا الشأف بإصدار ما ال يقؿ عف خمسة بيانات صحفية تضمنت مطالبات بضرورة سرعة إنشاء الييئة الوطنية 
المستقمة لحقوؽ اإلنساف وفؽ مبادئ باريس، كما قامت الجمعية في شير ديسمبر وبالتعاوف مع مركز السبلـ لمدراسات التنموية 
واإلستراتيجية بعقد دورة تدريبية بعنواف مبادئ باريس والسعي نحو تأسيس المؤسسات الوطنية المستقمة لحقوؽ اإلنساف واستيدفت 

ىذه الدورة عددا مف الناشطيف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف باإلضافة إلى ممثميف عف وزارات الداخمية والشئوف والعدؿ ، وكانت جمعية 
مقومات حقوؽ اإلنساف قد راعت كؿ مف الدستور الكويتي والتشريعات المحمية باإلضافة إلى مبادئ باريس عند إعداد وصياغة 

مشروع قانوف متكامؿ إلنشاء الييئة الوطنية المستقمة لحقوؽ اإلنساف آخذة في االعتبار أف يتوافؽ قانوف إنشاء الييئة مع الشريعة 
. اإلسبلمية

 

ف كانت تفتقد إلى عنصر اإللزامية الدولية، إال أنو يتعيف عمينا في المقابؿ، أف ال ننفي عنيا  والجدير بالذكر أف مبادئ باريس، وا 
موضوعيتيا وشيرتيا دوليًا، فعمى الرغـ مف إسترشاديتيا، إال أنيا أي مبادئ باريس قد باتت اليـو دوليًا ووطنيًا بمثابة المعايير 

. الموضوعية التي تتيح لمدوؿ مف خبلليا الوقوؼ كمية عمى ماىية أطر إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف
 

كما أف استرشادية الوصؼ القانوني لمبادئ باريس، ال تعفي الدوؿ مف التزاميا األدبي بإنشاء ىيئة أو مؤسسة وطنية رسمية 
ومستقمة لحقوؽ اإلنساف، ومف ثـ فإنو يجب عمينا أف نفرؽ بيف إلزامية مبادئ باريس وبيف إلزاـ الدوؿ أدبيًا بتأسيس مثؿ ىذه 

الييئات أو المؤسسات وطنيًا، فالدوؿ ليا الحرية التامة في إختيار الييكؿ أو الشكؿ أو الوصؼ المناسب لكيانيا الحقوؽ الرسمي، 
 (الجمعية العامة)ُتشجع " ، حيث ينص عمى أف 48/134مف قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة رقـ  (12)وىذا ما رسخو البند رقـ 

عمى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية التى تراعى ىذه المبادئ وتدرؾ أف مف حؽ أي دولة أف تختار اإلطار الذي يتبلئـ مع 
". إحتياجاتيا الخاصة عمى الصعيد

 

وعمى ذلؾ فإنو يمكف لمدولة إنشاء كيانيا القانوني الوطني المستقؿ، وليا في ذلؾ الحرية الكامؿ في إختيار الشكؿ القانوني 
والييكمي األكثر إتساقًا مع النظـ اإلجتماعية والسياسية الوطنية، ومف ثـ فإنو يجوز لمدولة أف تنشأ كيانيا الحقوقي الوطني في 

صورة مؤسسة أو ىيئة أو مجمس أو جياز، فالمسميات والييكميات ىي مف األمور التي ال تتعارض مع فكرة اإلسترشاد واإلستئناس 
بمبادئ باريس، ولعؿ الياـ في األمر ىو اإلسترشاد موضوعيًا بمبادئ باريس في سياؽ توجو الدوؿ نحو إنشاء كياف وطني مستقؿ 

. لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف
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 انكىَج ويىقفهب يٍ انخىقُغ ػهً اوحفبقُبث انذونُت: خبيغبًال 
 ثمة تغيير عمى موقؼ الكويت الدولي مف االنضماـ لبلتفاقيات الدولية ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف، وتعد 2010لـ يشيد العاـ 

أبرز االتفاقيات الدولية التي كاف مف المأموؿ التصديؽ الوطني اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكوؿ الممحؽ بيا 
صدار قانوف المعاقيف 2010عمييا خبلؿ العاـ   ، كما أف ىناؾ العديد 2009في نوفمبر  (8/2010)، ال سيما بعد أف تـ سف وا 

اتفاقية حماية حقوؽ جميع  االنضماـ ليا في أقرب وقت ممكف وذلؾ مثؿ تمف االتفاقيات اليامة والضرورية التي ينبغي لدولة الكوي
وغيرىا مف االتفاقيات " البدوف "  المتعمقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية 1954واتفاقية عاـ العماؿ المياجريف وأفراد أسرىـ 

التي يؤدي االنضماـ إلييا إلى االلتزاـ أماـ المجتمع الدولي، خاصة وأنو قد ُوجيت إلى دولة الكويت العديد مف المبلحظات 
. والتوصيات التي تحثيا عمى االنضماـ بالتصديؽ عمى ىذه الصكوؾ الدولية

 

 .األشخبص روٌ اإلػبقت  :عبدعبًال 

وفي معرض الحديث عف األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الخاصة بيـ والتي لـ تصادؽ دولة الكويت عمييا بعد، فإنو يجدر بنا 
إيضاح وبياف ماىية العوارض القانونية التي تعتري عممية التصديؽ عمى اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، والحموؿ القانونية 

: التي يمكف مف خبلؿ إعماليا التعجيؿ بعممية التصديؽ، وذلؾ عمى النحو التالي
تقر األطراؼ بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأىمية قانونية "، والتي تنص عمى من االتفاقية (12) من المادة رقم 2بشأن الفقرة  -

 إلى ضرورة التأكيد عمى – بيذا الصدد –، فإف رأي الحكومة الكويتية يتجو "عمى قدـ المساواة مع اآلخريف في جميع مناحي الحياة
وجوب التفرقة بيف أىمية الوجوب وأىمية األداء، عمى اعتبار أف أىمية األداء يتعارض منحيا لممعاؽ مع نصوص القانوف المدني 

 .109 ، 107: وخاصة المادتيف 
. ، والمتعمقة بوجوب منح المعاؽ الحؽ في الحصوؿ عمى الجنسية من االتفاقية18من المادة  (أ)وبشأن الفقرة - 2

أف مسائؿ الجنسية تعد مف أعماؿ السيادة، وأف ىذا النص يمثؿ أيضًا، تعارضًا مع -  بيذا الخصوص –ترى الحكومة الكويتية  -
، حيث أف القانوف الكويتي، قد حددت أحكامو حصرًا، طرؽ اكتساب الجنسية (1959 لسنة 15 )أحكاـ قانوف الجنسية الكويتي 

. الكويتية
، والتي تتضمف إلزاـ الدوؿ األطراؼ بأف تكفؿ حقوؽ األشخاص  من االتفاقية23من المادة رقم  (2)وفيما يتعمق بنص الفقرة - 4

ذوي اإلعاقة ومسئولياتيـ فيما يتعمؽ بالقوامة عمى األطفاؿ أو كفالتيـ أو الوصاية عمييـ أو تبنييـ أو أية أعراؼ مماثمة حيثما ترد 
. ىذه المفاىيـ في التشريعات الوطنية

 .ترتأي الحكومة الكويتية، بيذا الشأف، ضرورة التحفظ عمى ىذا النص لتعارضو مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية والتي تحـر التبني -
 

والجمعية في ىذا السياؽ، فإنيا إذ تؤكد وترى أنو ال يوجد ما يمنع حقيقة، مف توقيع دولة الكويت عمى االتفاقية حقوؽ األشخاص 
ذوي اإلعاقة، ومف ثـ التصديؽ عمييا، مع إمكانية التحفظ عمى مواد االتفاقية التي تتعارض مع أحكاـ الشرع اإلسبلمي، أو مع 

 .الدستور والنظـ القانونية الوطنية

 

 .(انبذوٌ  )ػذميٍ اجلُغُت  : عببؼبًال 
 بعد ظيور قانوف تجنيس المستحقيف مف الكويتييف تمييدا لبلستقبلؿ ولكف ظؿ 1959 نشأت ظاىرة البدوف في الكويت بعد عاـ 

. ، ويعيش في الكويت أربعة أجياؿ مف ىذه الفئة حسب اإلحصاءات الرسمية"بدوف"كثير مف السكاف بدوف جنسية فتمت تسميتيـ 
وىو ما يعتبر مأساة إنسانية كبيرة ال سيما وأف ىذه الفئة تتعرض بشكؿ أو بآخر لنوع مف االضطياد ألسباب عرقية، لغوية، دينية 

. أو سياسية
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، وأثناء االحتبلؿ العراقي 1990 وقد اقترب عددىـ مف ربع مميوف نسمة عاـ 1965مف البدوف مسجموف في إحصاء % 40و
وحصؿ بعضيـ عمى جنسيات في دوؿ غربية . غادر الكثير منيـ الكويت ولـ يستطع العودة إلييا الف الكويت لـ تسمح ليـ بالعودة

.  ألفا مف البدوف في الكويت105ويوجد حاليا حوالي . مثؿ الدوؿ السكندنافية والواليات المتحدة،
 

دولة  تحديا كبيرا لمحكومة الكويتية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطي حقوؽ اإلنساف في  عديمي الجنسيةىذا وتشكؿ معاناة
ال سيما مع التباطؤ الرسمي الممحوظ في حؿ القضية منذ تأسيس الدولة وحتى اآلف ، وترى جمعية مقومات حقوؽ اإلنساف الكويت 

الحؽ في التعميـ ؾ أبسط حقوؽ اإلنساف ظمت ىذه الفئة لفترات طويمة تفتقد مشكمة عديمي الجنسية مشكمة إنسانية بحتة حيث أف
 فيما يخص ممؼ عديمي الجنسية 2010وقد لمسنا بعض اإليجابيات التي شيدىا عاـ والعمؿ والرعاية الصحية وحقوؽ أخرى، 

، ورغـ تحفظ الجمعية سمفًا، عمى عدـ وضوح الجياز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميف بصورة غير قانونيةأىميا إنشاء 
اختصاصات الجياز أو آلية عممو والفترة الزمنية التي مف المفترض أف يقـو فييا بحؿ مشكمة عديمي الجنسية إال أنو يحذونا األمؿ 

المعاقيف في المدارس والجامعات « البدوف» وكذلؾ دعـ 2011في أف يساىـ إنشاؤه في نقمة نوعية لمعالجة ىذه القضية خبلؿ 
الخاصة ، ولكننا نأمؿ في مزيد مف الخطوات واإلجراءات الواقعية التي تساىـ في حؿ ىذه القضية حبل نيائيا ضمف خطة واضحة 

. المعالـ وبشفافية تامة أماـ المجتمع الكويتي والدولي
 

، ومع تفاقـ قضية عديمة الجنسية داخؿ دولة الكويت، عمى الحكومة الكويتية أف تسارع بإيجاد الحموؿ  فقد بات مف الضروري اليـو
الحقيقية والحاسمة قانونيًا وواقعيًا ليذه اإلشكالية الوطنية، التي أضحت تمثؿ أكثر االنتقادات الحقوقية واإلنسانية، توجييًا لدولة 

وطنيًا ودوليًا، ويضاؼ إلى ذلؾ أنو قد تبيف لنا، مف خبلؿ متابعة قضية البدوف، أف ىناؾ بطء وتقاعس واضح مف األجيزة المعنية 
نسانياً  . بالحكومة يحوؿ دوف حؿ المشكمة حبًل جذريًا وا 

 

وفي ىذا اإلطار، نوصي الحكومة باالستفادة مف خبرات األكاديمييف والناشطيف ال سيما مؤسسات المجتمع المدني، والتي لؤلسؼ 
. إلى اآلف عف الحضور أو المشاركة في المناقشات والمجاف الُمَشَكَمة لحؿ ىذه اإلشكالية الحقوقية الوطنية-  قصدًا –ُتغيب 

 

ونشير ىنا، إلى أف الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، كانت قد أعدت تصورًا كامبًل وشامبًل في شكؿ مشروع 
. ( 2ممحؽ  )قانوف، ضمنتو حمواًل جذرية لئلشكالية، حيث قدمتو الجمعية إلى لجنة الدفاع عف حقوؽ اإلنساف بمجمس األمة 

 
 (ادلهبجشة  ) انؼًبنت انىافذة : ربيُبًال 

ويقصد بالعمالة الوافدة كؿ العماؿ المياجريف الذيف يعمموف في القطاع الخاص باإلضافة إلى العمالة المنزلية 
مشكمة كبرى وتحد كبير كونيا أحد  في الكويت المياجريف انتياكات حقوؽ العماؿ تمثؿ : العمالة الوافدة بالقطاع األىمي .1

تشكؿ العمالة الوافدة أكثر القضايا تعقيدا منذ قياـ الدولة وحتى اآلف ، كوف الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا عمى العمالة الوافدة إذ 
 مف أكثر األعواـ التي شيدت تطورات جذرية فيما يخص حقوؽ العماؿ 2010عاـ  عدد السكاف ويعتبر ثمثيحوالي 

 إال أنو ال تزاؿ بعض االنتياكات قائمة بحؽ العمالة 6/2010رقـ إقرار قانوف العمؿ بالقطاع األىمي المياجريف ال سيما بعد 
الوافدة بسبب ضعؼ مراقبة آليات تنفيذ القانوف ، فضبل عف ورود العديد مف النصوص المبيمة التي تحتاج إلى تفسير 

 التاسعة مف قانوف العمؿ ة آماال عريضة عمى المادفوتوضيح مف قبؿ المختصيف ، ويعمؽ الناشطوف والمعنيوف بحقوؽ اإلنسا
والتي تقضي بإنشاء الييئة العامة لمقوى العاممة لتكوف النواة األولى إللغاء نظاـ الكفيؿ ، وعمى الرغـ مف التأكيدات الحكومية 

 إال أنيا لـ تفصح حتى اآلف عف الييكؿ التنظيمي ليا أو طبيعة وكيفية عمميا ودورىا القانوني 2011بإنشاء الييئة في فبراير 
 .تحديداً 
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حتى اآلف يضع عبلمات استفياـ كبيرة أما موقؼ الحكومة تجريـ االتجار بالبشر ؿقانوف  وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف عدـ وجود 
ومدى جديتيا في معالجة أوضاع حقوؽ اإلنساف مما يعد تقاعسًا مف السمطتيف التشريعية والتنفيذية في مواجية المتنفذيف والمنتفعيف 

التي يتـ رصدىا عبر شكاوى المتضرريف التي تتمقاىا الجمعية مف الوضع الحالي ما يؤدي عمى وقوع وتكرار االنتياكات اإلنسانية 
. أو عبر الصحؼ الرسمية والمستقمة

 

وفيما يخص تجارة اإلقامات فمف الواضح أف التجارة في تأشيرات العمؿ أصبحت توفر أرباحا كبيرة ، إذ بوسع تجار اإلقامات بيع 
 دينار كي يحصؿ عمى إذف العمؿ ومف ثـ يعمؿ بشكؿ غير 1500 دينار و500الكفالة لمعامؿ األجنبي الذي ربما يدفع ما بيف 

رغاميـ عمى  لغاء عطبلتيـ وا  مشروع ، كما أنو بمقدور أرباب العمؿ عدـ دفع مرتبات العماؿ ومطالبتيـ بساعات عمؿ أطوؿ، وا 
القياـ بأعماؿ ال تنص عمييا العقود المبرمة معيـ ال سيما في ظؿ عدـ وجود قانوف يجـر االتجار بالبشر وكذلؾ عدـ وجود 

. إجراءات عقابية رادعة ليؤالء مثؿ تقديميـ لمقضاء وحرمانيـ مف دخوؿ المناقصات والمزايدات الحكومية
 

مثؿ إجبار العماؿ عمى العمؿ في  وتتعدد أشكاؿ االنتياكات اإلنسانية بحؽ العمالة الوافدة تبعا لطبيعة وجنسية العامؿ وذلؾ 
فتقار أماكف العمؿ أحيانًا لقواعد واشتراطات درجة مئوية50األماكف المكشوفة في درجات حرارة تصؿ إلى    والصحة السبلمة وا 

يداعيـ السجوف في بعض " كمبياالت" بيضاء أوراؽإجبار العماؿ عمى التوقيع عمى و ،المينية إلستخداميا في الضغط عمييـ وا 
ذا ما تعرض األحياف وخاصة شركات التاكسي الجواؿ  واحتفاظ كثير مف أرباب العمؿ بكؿ األوراؽ الرسمية الخاصة بالعماؿ، وا 

ىؤالء العماؿ لئلساءة أو االستغبلؿ وحاولوا اليروب يستطيع الكفبلء عندئذ اتياميـ باليرب مف العمؿ ومف ثـ تسفيرىـ بموجب 
. القانوف، وىكذا تركت الحكومة العماؿ تحت رحمة أرباب العمؿ ومف ثـ إلحاؽ المعاناة بيؤالء العماؿ

 

صدار قانوف العمؿ في القطاع 2010لعؿ مف ضمف أبرز اإلنجازات والنجاحات الحقوقية واإلنسانية التي شيدىا العاـ  ، ىو إقرار وا 
. ، حيث تجدر اإلشادة بو وبما تضمنو مف أحكاـ حقوقية وعمالية تستحؽ منا التقدير(6/2010)األىمي الجديد 

 

عمااًل لحكـ المادة رقـ  تنشأ ىيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية " مف القانوف الجديد، والتي تنص عمى أف  (9)واستتباعًا وا 
، فإف الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف إذ توصي بضرورة ...."مستقمة تسمى الييئة العامة لمقوى العاممة

االنتياء بأقصى سرعة ممكنة، مف إعداد أطر إنشاء الييئة العامة لمقوى العاممة، بحيث لتكوف بمثابة النواة األولي نحو إلغاء نظاـ 
 .الكفيؿ، وفقًا لما صرحت بو الحكومة الكويتية بيذا الشأف، في مناسبات عديدة وألكثر مف مرة

 

 ألؼ ما يمثؿ ثمث القوى العاممة، وىؤالء 660تمثؿ نسبة العمالة المنزلية في الكويت التي تتجاوز ألػ  : العاممون في المنازل .2
العامموف مستبعدوف بالكامؿ مف قوانيف العمؿ التي تكفؿ الحماية لغيرىف مف العماؿ، ونحف نعتبر اف المشرعيف الكويتييف يعززوف 

 حيث استبعدت 6/2010 قانوف العمؿ الجديد لمقطاع الخاص رقـ 2010ىذا االستبعاد مف مظمة الحماية اذ صدر في فبراير 
نصوصو تنظيـ أحواؿ وأوضاع العمالة المنزلية الذيف يتعرضوف النتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، فضبل عف عدـ وجود قانوف 

 .يحمي ىذه الفئة المستضعفة
 

وواقعيًا فإف العامبلت يجبرف أحيانًا عمى العمؿ دوف أجر، وأحيانًا أخرى يحرمف مف الطعاـ كما يتعرضف في أحياف كثيرة إلى 
ذا حاولف السعي لنيؿ حقوقيف فإنو يتـ ترحيميف إلى بمدانيف ، ونحف نعتبر انو عمى الحكومة فيما يخص  معاممة غير إنسانية وا 

العامبلت البلتي يبمغف عف التعرض لئلساءة أف توفر ليف مأوى يكوف مبلئمًا لممعايير اإلنسانية عمى أف يتـ إنشاء مأوى في كؿ 
محافظة يتسع ألكبر عدد ممف يتعرضوف لئلساءة واالنتياكات اإلنسانية ، كما أنو عمى الحكومة إزالة كافة المعوقات القانونية 
الثقيمة التي يفرضيا أصحاب العمؿ حتى عمى العامبلت البلتي تعرضف لممعاممة السيئة ، وترى الجمعية الكويتية لممقومات 

األساسية لحقوؽ اإلنساف أف المسئوليف الحكومييف يناقشوف إصبلح نظاـ الكفيؿ منذ سنوات إال أف الوقت قد حاف لتنفيذ إجراءات 
. لحماية حقوؽ العماؿ مف حيث الممارسة الواقعية وليس عمى الورؽ فقط

 



   
2010أوضاع حقوؽ اإلنساف في دولة الكويت  23-15صفحة   

وفي ىذا السياؽ، تؤكد جمعية مقومات حقوؽ اإلنساف، عمى أف المشكبلت الرئيسية التي يواجييا العامؿ المنزلي، تتمثؿ في سوء 
جبار العامبلت عمى العمؿ لساعات طويمة تصؿ إلى   ساعة يوميًا، ومنيـ مف يعمؿ 18المعاممة وعدـ دفع الرواتب أو تأخرىا وا 

 يوما دوف يـو أجازة كما يتـ حجز حركة البعض وحجز جوازات سفرىـ ما يشكؿ تقييدا صارما عمى الحريات الشخصية ، 365
وتكمف قضية عماؿ وعامبلت المنازؿ في وجود مشكمة أساسية يجب التركيز عمييا ىي عدـ وجود قانوف عمؿ يحمي العمالة 

المنزلية وتحديد عدد ساعات العمؿ وأياـ األجازة والتعويض عف األجازة، ، وترى الجمعية بضرورة إقرار قانوف عمؿ يحمي العمالة 
المنزلية ويوفر ليا الحماية ويحمي أيضًا أرباب العمؿ خاصة في ظؿ حاالت اليروب والتي يتكبد فييا رب العمؿ خسائر مادية 

متمثمو في تحممو لنفقات سفره إلى ببلده إضافة إلى ضرورة إصبلح نظاـ الكفيؿ وىذا ما ننادي بو في مف خبلؿ المطالبة 
باستحداث مؤسسة حكومية تدير شئوف ىذه الفئة ، فالعمالة المنزلية ال تترؾ بمدىا حتى تعامؿ معاممة سيئة ومف ىذا المنطمؽ 

. 6/2010 مف قانوف 9 ال سيما بعد إنشاء الييئة العامة لمقوى العاممة وفقا لممادة 2011ينبغي تنظيـ قانوف لمعمؿ المنزلي خبلؿ 
 

ويشكؿ عدد غير قميؿ مف مكاتب الخدـ بالكويت حجر الزاوية في االنتياكات التي تقع بحؽ العمالة المنزلية ال سيما وأف الواقع 
جبارىف  يبيف تورط العديد مف ىذه المكاتب في المتاجرة بعامبلت المنازؿ وخاصة المسترجعات منيف مف خبلؿ تحريضيف أحيانا وا 

 والقيـ ، خاصة وأف الكثير مف ىذه تأحيانًا أخرى عمى اليروب مف منازؿ الكفبلء الستغبلليف في أعماؿ منافية لآلداب والعادا
. المكاتب يدار مف قبؿ أشخاص غير أصحاب التراخيص الحقيقييف ويستغؿ ىذا الوضع عصابات المتاجرة بالبشر واستغبلؿ النساء

 

وقد اشتركت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف مع الجمعية الكويتية لحقوؽ اإلنساف وبدعوة مف لجنة الدفاع عف 
حقوؽ اإلنساف في عدة اجتماعات وورش عمؿ لمناقشة مقترح قانوف لمعمالة المنزلية تـ تقديمو مف قبؿ عضو مجمس األمة صالح 

قرار ععاشور وقدمت رؤاىا حوؿ مشرو  القانوف المذكور والمشروع المعدؿ اآلف بحوزة مجمس األمة الجية المخوؿ ليا إصدار وا 
 .القوانيف والتشريعات

 

ونظرًا لكوف قانوف العمؿ في القطاع األىمي الجديد، قد جاء خاليًا مف ثمة أحكاـ خاصة بتنظيـ أحواؿ وحقوؽ وواجبات قطاع 
العمؿ المنزلية ، عمى الرغـ مف اتساع قاعدة منتسبيو، األمر الذي أصبح معو العامميف في ىذا القطاع، معرضيف لكافة أشكاؿ 

 مف المشرع الكويتي تدخمو التشريعي بتنظيـ األوضاع –ال محالة - االنتياكات البلإنسانية الخطيرة، التي تستدعي وتقتضي 
 بيذا –القانونية ليذه الفئة العمالية وتقنيف عبلقتيا مع مكاتب االستقداـ وأصحاب العمؿ داخؿ المجتمع الكويتي، وترى الجمعية 

. أف القانوف الذي تقدمت بو وزارة الداخمية إنما يمثبًل حبًل قانونيًا وواقعيًا كامبًل، جدير بالنظر واإلقرار- الصدد 
 

وفي ىذا السياؽ، تجدر اإلشارة إلى أف الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف قد قامت بشراكة الجمعية الكويتية 
لحقوؽ اإلنساف بإعداد تصور عاـ لياـ حوؿ األطر القانونية واإلجرائية التي يجب أف يتضمنيا قانوف تنظيـ العمالة المنزلية، والتي 

إلغاء نظاـ الكفالة، وواجبات ومسئوليات مكاتب االستقداـ، وحقوؽ وواجبات العامؿ المنزلي، وكذا حقوؽ ومسئوليات : مف بينيا
. صاحب العمؿ، وقواعد السبلمة والصحة المينية، وماىية ساعات العمؿ، وأحواؿ انتياء خدمة العامؿ المنزلي

 
 .أوضبع انغجىٌ ويشاكض انخىقُف واوحخجبص: حبعؼبًال 

 ال زالت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف تشعر بالقمؽ مف أوضاع المخافر ومراكز التوقيؼ في الكويت ال 
سيما وأف معظميا ال يبلئـ المعايير اإلنسانية إذ تتكدس أعداد كبيرة مف الموقوفيف في غرؼ صغيرة سيئة التيوية ، وقد رصدت 

 حالتي تعذيب إحداىما لوافد مصري بمخفر النقرة واألخرى لوافد سوري بمخفر ميداف حولي وحالة ىتؾ 2010الجمعية خبلؿ 
عرض لحدث سعودي عمى يد ضابط شرطة ، مما يدلؿ عمى أف ممؼ المخافر ومراكز التوقيؼ يحتاج إلى إعادة نظر مف قبؿ 
وزارة الداخمية لموقوؼ ضد منتيكي حقوؽ اإلنساف مف منسوبي الوزارة ، وقد قامت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ 

أنور الياسيف ، وتقدمت أثناء المقابمة بطمب / وكيؿ وزارة الداخمية المساعد لشئوف المؤسسات اإلصبلحية المواء اإلنساف بمقابمة 
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لزيارة المؤسسات اإلصبلحية ولـ يتـ الرد عمى طمبيا ، كما وتقدمت بطمب مماثؿ لوكيؿ وزارة الداخمية باإلنابة لمسماح لوفد مف 
. الجمعية ولجنة المرأة والطفؿ فييا بزيارة المؤسسات اإلصبلحية رجاؿ ونساء إال انو لـ يتـ الرد عمى طمبيا أيضاً 

 

 وتبيف ليا مف خبلؿ 2010وقد تمكنت الجمعية في وقت الحؽ مف زيارة أحد مراكز التوقيؼ التابعة لوزارة الداخمية في يوليو 
: الزيارة

 فادة بعضيـ بأنو محتجز منذ أكثر مف ثبلثة شيور  .تكدس المساجيف والمخالفيف وا 

 ال يتمتع المركز بوحدات كافية مف أجيزة التكييؼ التي تسد الحاجة باإلضافة إلى افتقاره لبرادات المياه. 

 حالة الزنازيف سيئة وتحتاج إلى إصبلحات لتتبلءـ والمعايير األساسية التي يحددىا القانوف والمواثيؽ الدولية ذات الصمة. 

 قمة عدد دورات المياه الموجودة بالمركز بالنظر إلى العدد الكبير لمنزالء. 

 منع النزالء مف استعماؿ الياتؼ لمتواصؿ واالطمئناف عمى ذوييـ. 

 عدـ توفر كافتريا لتمبية احتياجات النزالء الخاصة. 

 وضع العيادة الطبية في مكاف غير الئؽ. 

  حجز المريض الذي يعاني مف مرض معد بزنزانة انفرادية وىذا مخالؼ لمقانوف إذ البد مف نقمو إلى المستشفى لتمقي العبلج
 .والمبلحظة الطبية ومتابعة الحالة مف قبؿ األطباء المختصيف

 افتقار غرفة المشرفات إلى التجييزات ووحدات التكييؼ. 

 عدـ توفر مصاحؼ وال مكتبة وال مصمى. 

 المبنى في العمـو قديـ ومتيالؾ وغير مجيز أو ُمييأ الستقباؿ مثؿ ىذه األعداد .
 

/  بزيارة السجف المركزي بناًء عمى إذف مف السيد النائب العاـ بيدؼ االطمئناف عمى الوضع اإلنساني لمدكتور كما قامت الجمعية
 ديسمبر ، وتبيف ليا مف خبلؿ الزيارة وجود انتياكات إنسانية 8، المسجوف عمى ذمة قضية رأي بشأف أحداث عبيد الوسمي

ومخالفات دستورية وقانونية ورفعت تقريرًا حوؿ ىذه االنتياكات لمجيات المختصة وتـ نشره في وسائؿ اإلعبلـ أيضًا وتتمخص في 
:- اآلتي 

. عدـ سماح األجيزة األمنية لو بارتداء مبلبسو الخاصة وأرغـ عمى لبس مبلبس السجف المركزي  .1
. قياـ األجيزة األمنية بحمؽ رأسو بحجة األمور الصحية .2
. طريقة التعامؿ معو وكأنو مداف برغـ انو محتجز احتياطيا كقياـ األجيزة األمنية بتقييد يديو أثناء إرسالو لمسجف .3
لزامو بتناوؿ طعاـ السجف المركزي .4 . رفض األجيزة االمنية لطمبو بالحصوؿ عمى الطعاـ الذي يريده وا 
. رفض طمبو الحصوؿ عمى كتب ومراجع قاـ بطمبيا حيث انو ما زاؿ عمى رأس عممو .5
 .عدـ وجود أبواب لحمامات السجف المركزي اآلمر الذي يعد انتياؾ لخصوصية اإلنساف .6

. رفض السماح لو بحضور حمقات تحفيظ القرآف الكريـ بدار القرآف الكريـ .7
 

وترى الجمعية ضرورة تركيز الضوء، عمى أىمية اإللتزاـ بأحكاـ الدستور والتشريعات الوطنية، وكذا المواثيؽ والصكوؾ الدولية 
الصادرة تخصيصًا، بشأف تنظيـ ورعاية حقوؽ السجناء والمحتجزيف ، وترى الجمعية أيضًا بضرورة السماح لجمعيات حقوؽ 

اإلنساف ولجنة الدفاع عف حقوؽ اإلنساف بمجمس األمة بزيارة مراكز التوقيؼ والمؤسسات اإلصبلحية سواء زيارات دورية أو أخرى 
 .مفاجئة
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  وانطفمادلشأة: ػبششاًال 
ال زالت المرأة الكويتية تواجو العديد مف الصعاب فيما يخص الحصوؿ عمى كافة حقوقيا المدنية واالجتماعية ، وال يزاؿ قانوف 

، كما أنو ال بأروقة مجمس األمة  ، وتأمؿ الجمعية االنتياء مف إقراره الذي يجري حاليًا جالحقوؽ المدنية واالجتماعية حبيس األدرا
زالت النساء الكويتيات محرومات مف الحؽ بمنح الجنسية ألبنائيف أسوة بالرجاؿ ، كما أنو ال يحؽ لممرأة الكويتية المتزوجة مف 

 سنوات مف 5غير كويتي أف تمنح الجنسية الكويتية لزوجيا رغـ أف القانوف يمنح جنسية الزوج الكويتي لزوجتو غير الكويتية بعد 
قروض إسكاف  (دوف النساء)التقدـ بطمب لمحصوؿ عمى الجنسية الكويتية ، ودوف شرط العمؿ ، كما تمنح الحكومة لمرجاؿ فقط 

دوف فوائد ، وحتى إذا كف ىف مف يدفع أقساط ىذه المنازؿ، فإنيف يفقدف حقيف بيا حيف الطبلؽ وقد عولجت ىذه السمبيات في 
. مقترح قانوف الرعاية السكنية لممرأة الكويتية الذي نأمؿ بإقراره مف قبؿ مجمس األمة

 

 المتزوجة أو متزوجة الغير المرأة حالة في ، والنظر إقراره قبؿ تعديؿ إلى يحتاج الوظيفية والذي لمحقوؽ المرأة وىناؾ مقترح قانوف
  .أبناء لدييا وليس والمتزوجة متزوجة والغير أبناء ولدييا المتزوجة الفئات جميع بيف المساواة يحقؽ بما أبناء لدييا وليس

 

وفي  كويتييف، الغير وزوجيا ألبنائيا الكويتية كفالة بشأف الثانية المداولة في األجانب بقانوف مقترح تعديؿ - الحقا –ويذكر أنو تـ 
 تعطى بحيث واالجتماعية لممرأة المدنية الحقوؽ قانوف في التعديؿ ىذا يتـ بأف ىذا الشأف فإف جمعية مقومات حقوؽ اإلنساف تقترح

  .وزوجيا أبنائيا كفالة حؽ أبناء ولدييا كويتي غير مف المتزوجة الكويتية المرأة

 

 رفض لجنة المرأة بمجمس األمة اقتراحًا ينص عمى صرؼ مبمغ 2010 في اختيار عمميف فقد شيد عاـ وبشأن حق ربات البيوت
 دينارًا لربات البيوت نظير دورىف األسري في البيوت ، وفي ىذا المضمار فقد دعت الجمعية إلى سف التشريعات التي تكفؿ 250

لممرأة حؽ االختيار في أف تعمؿ داخؿ البيت أو خارجو مف خبلؿ بنود في القانوف تضمف التوازف فيما بيف الحماية الفعمية لتنمية 
شئوف الدولة مف جية ومصمحة تربية األبناء الذيف إف خرجت أمياتيـ لموظائؼ فإنيف يضطررف لبلعتماد عمى الخادمات في 

. التنشئة البلتربوية مف جية أخرى والتي مف شأنيا طبعا أف تؤثر سمبا عمى األجياؿ والمجتمع برمتو
 

 100 حاالت لكؿ 5أكدت دراسة حديثة صادرة عف وزارة العدؿ أف معدؿ الطبلؽ سينخفض بمعدؿ  فقد وبشأن العنف ضد المرأة
 وجيود اإلعبلـ تـ تعزيز الوعي االجتماعي بيف فئة الشباب وتكثيؼ برامج توعية األسرة مف خبلؿ وسائؿ إذاألؼ مف السكاف 

 .الجمعيات والمؤسسات المدنية واالجتماعية
 

 حوؿ ظاىرة ارتفاع نسبة الطبلؽ في الكويت عادل الفيمكاوي الدراسة التي أعدىا المستشار في محكمة االستئناؼ الدكتور وتوضح
 حالة 138 حالة أي بزيادة 5054 حالة بينما كاف العدد العاـ الماضي 5192 بمغ 2010أف عدد حاالت الطبلؽ في العاـ الحالي 

 . حالة4920 بمغ 2008طبلؽ وفي عاـ 
 

 حاالت الطبلؽ تزداد سنة اثر أخرى ودعاوى التفريؽ بيف األزواج في ازدياد وتعود ىذه الحاالت أف إلى وتمفت الدراسة االنتباه
 . وعدـ توفير السكفواإلىماؿ اإلنفاؽألسباب كثيرة منيا عدـ التزاـ الزوج في واجباتو نحو زوجتو مثؿ عدـ 

 

ىا الكثير مف المجتمعات بسبب ظيور  مف ىذه الظاىرة يعانيإف الدراسة توعف ظاىرة تفشي الطبلؽ والعنؼ الزوجي واألسري قاؿ
 .مشاكؿ وظواىر اجتماعية واقتصادية ونفسية ومتغيرات كثيرة فييا

وىذه مشكمة تصيب المجتمع والبناء " أف ارتفاع معدالت الطبلؽ في أي مجتمع يزيد مف حدة التوتر والقمؽ فيو وتبيف الدراسة
 خمخمتو مبينا أف الطبلؽ يعتبر حالة مف حاالت التفكؾ األسري وتنتج عنو آثار سمبية كثيرة كانحراؼ األبناء إلىاالجتماعي وتؤدي 

 .وتشتت األسر وضياعيا
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الشخصية،  مف جممة قضايا األحواؿ ةالمائ في 30 نسبة دعاوى التفريؽ لمضرر بسبب العنؼ الزوجي بمغت أف وتوضح الدراسة
 . ىذه الظاىرة ليست محمية أو خاصة بمجتمع دوف اآلخر فيي عامة وعالميةإف ت الدراسةوعف ظاىرة ضرب الزوجات قاؿ

 

 الجسدي واف ىناؾ الكثيرات مف السيدات واإليذاء الضرب إلى مف نساء الكويت يتعرضف ةالمائ في 35ف  وقالت الدراسة إ
 . أو الشكوى خوفا مف الفضائحاإلفصاح مراكز مرموقة يتعرضف لمضرب وال يستطعف إلىالعامبلت المواتي وصمف 

 

أف بعض و أف ضرب الزوج لزوجتو أصبح أسموبا اجتماعيا مقبوال لدى البعض بسبب الخوؼ مف الطبلؽ أو الفضيحة  وأضافت
 . ويجب عبلجيـ وتعديؿ سموكيـمرضى نفسيوفالرجاؿ الذيف يضربوف زوجاتيـ 

 

 التي تصدت لظاىرة الطبلؽ عمى أف أبناء المطمقيف يعانوف مشكبلت نفسية كاالكتئاب - حسب الدراسة – وأجمعت األبحاث
 . بالدونية وعدـ الثقة بالنفس كما أف معدالت االنحرافات السموكية أكثر انتشارا بينيـ مقارنة بأبناء األسر المستقرةواإلحساسوالقمؽ 

 

والجمعية إذ ترصد ىذه اإلحصاءات التي تدؿ عمى انتياكات خطيرة ضد المرأة فإنيا تؤكد أف الشريعة اإلسبلمية ضد العنؼ وظمـ 
. المرأة

 

، فما زالت ىناؾ مساعي وطنية كبيرة وجيود حثيثة نحو إعداد قانوف خاص يتناوؿ في أحكامو تنظيـ الحقوؽ وبشأن حقوق الطفل
. المدنية واإلجتماعية لمطفؿ

 

وعمى مستوى مجمس األمة، فقد تقدـ عدد مف األعضاء بمشروعات قوانيف في شاف حقوؽ الطفؿ ، وقد تضمنت نصوص 
تحديد المقصود بالطفؿ، وبياف وتعداد حقوؽ :  مجموعة مف األحكاـ، يبرز منيا– في مجمميا –مشروعات القوانيف المقترح بيا 

جراءات وأحكاـ قيد المواليد، ومجاالت صحة وغذاء وتطعيـ الطفؿ، وقواعد الرعاية  الطفؿ، وقواعد الرعاية الصحية لمطفؿ، وا 
. اإلجتماعية والرعاية البديمة، وحقوؽ التعميـ لمطفؿ، وأطر حماية وتأىيؿ الطفؿ المعاؽ، وقواعد المعاممة الجزائية لؤلطفاؿ

 
انشػبَت انظحُت : حبدٌ ػشش

  اسحفبع أعؼبس انذواء 

 2009 إلى دراسة أعدتيا منظمة الصحة العالمية في تقرير ليا ُنشر في منتصؼ أغسطس 2009أشار تقريرنا السابؽ عف العاـ 
في الصحؼ الكويتية، أف سعر الدواء في الكويت مبالغ فيو، فالموظؼ الحكومي الكويتي الذي يتقاضى أدنى الرواتب ، قد يضطر 

 أياـ مف راتبو لشراء عبلج نموذجي يوصؼ ألمراض شائعة، وفي الوقت ذاتو يضطر العامؿ الماىر 8 و3إلى دفع ما يتراوح بيف 
 . يوما مف راتبو لذات السبب22 أياـ و8غير الكويتي إلى دفع ما يتراوح بيف 

 

وبعد صدور تقريرنا السابؽ عف واقع حقوؽ اإلنساف في وقد سبؽ أف تطرقت الجمعية لتمؾ القضية في عدة فعاليات ولقاءات ، 
إال أف % 5  ، بفترة وجيزة أعمنت وزارة الصحة عف تخفيض أسعار األدوية والمستحضرات الصيدالنية بواقع 2009الكويت لعاـ 

. ىذا الرقـ ببل شؾ الزاؿ بعيدا عف الطموح
   ٍَادلؼبَبة انظحُت نهىافذ

 في الكويت يمـز الوافديف بالتأميف أو الضماف الصحي أثناء فترة إقامتيـ في الكويت، وتبمغ القيمة 1/1999صدر مرسـو بقانوف 
بسداد  (وفقا لممادة الثانية) دينارا كويتيا سنويا، وقد ألـز نص القانوف الحالي صاحب العمؿ 50المتوسطة لمضماف الصحي لموافد 
 .إال أف واقع سوؽ العمؿ في الكويت أف ىذه القيمة يتحمميا الوافد  في أغمب األحواؿ. أقساط التأميف أو الضماف الصحي

 

وعمى الرغـ مف أف نص القانوف أعطى لممشموليف بنظاـ الضماف الصحي، تغطية لمخدمات الطبية والصحية األساسية، سواء 
التشخيصية أو العبلجية، إذ أورد في مادتو الرابعة بيانا بتمؾ الخدمات، ثـ أعطى وزير الصحة سمطة تحديد تمؾ  الخدمات، إال أف 
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النظاـ الحالي المعموؿ بو لؤلسؼ في الكويت، ال يغطي أبسط االحتياجات الصحية لموافد، فعمى سبيؿ المثاؿ ال يزاؿ الوافد ممزما 
 دينار كويتي لكؿ مراجعة لممستشفى،  كما أنو ممـز 2 دينار لكؿ مراجعة لممستوصؼ ومبمغ 1مبمغ -  فوؽ مبمغ الضماف- بدفع 

 دينارا لؤلشعة 75 دنانير لمسونار العادي، ومبمغ 10بدفع مبالغ عف أغمب الفحوصات الطبية البلزمة لمتشخيص، فمثبل يدفع مبمغ 
 دينارا لقسطرة القمب، ومبالغ أخرى مختمفة لمعديد مف التحاليؿ الطبية مثؿ 75 دينارا لمرنيف المغناطيسي، ومبمغ 90الممونة أو 

 دنانير لمتحميؿ الواحد، واألمر ذاتو ينطبؽ عمى 10 و3فحص الحديد والفيتامينات والغدة الدرقية واليرمونات وغيرىا، تتراوح بيف 
، وىذه األمور تقؼ عقبات أماـ األطباء لموصوؿ إلى التشخيص الصحيح في ظؿ عجز العديد  (البدوف)فئة غير محددي الجنسية 
منيـ عف تحمؿ تكمفتيا 

 

وحتى فيما يتعمؽ بالعبلج، فيناؾ عشرات األدوية األساسية الممنوعة عمى الوافديف، وال يستطيعوف الحصوؿ عمييا إال بتحمؿ كمفة 
شرائيا مف الصيدليات بأسعارىا الباىظة، مثؿ بعض أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية السيولة، ومحاليؿ وبخاخات مرض الربو، 

يذكر أف وزارة الصحة .  وأنواع مف المضادات الحيوية، وأدوية خاصة بعبلج مرض الدرف والتقرحات المعدية والقولونية وغيرىا
 عندما زادت قائمة األدوية المسموح بصرفيا لموافديف ، وأعفت األطفاؿ البدوف مف الرسـو 2010خطت خطوة إيجابية مطمع العاـ 

الخاصة بعبلج مرض السرطاف إال أننا نسعى ونطالب باف يغطي التأميف الصحي جميع األدوية والمستحضرات الطبية بدوف أي 
. استثناء أو تمييز بسبب الجنسية

 

لقد اقترح عدد مف نواب مجمس األمة حموال لتمؾ المشكمة مثؿ إنشاء مستشفيات خاصة لَحَممة الضماف أو التأميف الصحي مف 
 .الوافديف تغطي كؿ احتياجاتيـ الصحية، وال تزاؿ تمؾ المقترحات حبرا عمى ورؽ

 اوػخذاء ػهً األطببء 

 حوادث اعتداء جسدي عمى األطباء في 7 ما ال يقؿ عف 2010مازالت ظاىرة االعتداء عمى األطباء مستمرة، وقد وقع خبلؿ العاـ 
المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ىذا عدا االعتداءات المفظية أو تمؾ غير المعمنة، وعمى الرغـ مف وجود قانوف يديف إىانة 

أي موظؼ أثناء عممو ويفرض عمى مف ييينو غرامة أو عقوبة بالحبس، فإف المبلحظ أنو لـ يساىـ في الحد مف تمؾ الظاىرة، 
وبناء عمى ذؾ قامت الجمعية الطبية الكويتية بإطبلؽ مبادرة لتبني قانوف الحصانة الطبية لؤلطباء، لحمايتيـ مف االعتداءات 

 كؿ مف تعدى عمى طبيب أثناء تأديتو عممو يعاَقب بالحبس مدة ال"عمى أف الواقعة عمييـ، حيث تنص إحدى مواد القانوف المقترح 

العقوبتيف، وال يجوز لمطبيب المعتَدى عميو التنازؿ أو   دينار، أو بإحدى ىاتيفةجاوز ثبلثة أشير وبغرامة ال تقؿ عف خمسمائتت
 وناؿ ىذا االقتراح تبنيا نيابيا مف ِقبؿ عدد مف أعضاء ."الصمح مع المتيـ إال بعد الحصوؿ عمى موافقة الجمعية الطبية الكويتي

مجمس األمة، وترى الجمعية أنو البد مف أف يصاحب ىذا القانوف إجراءات أخرى، مثؿ تفعيؿ دور رجاؿ األمف في المستشفيات 
. ودور وزارة الداخمية ، والبد أيضًا مف نشر وتعزيز ثقافة الحقوؽ المتبادلة بيف الطبيب والمريض

  اخلذيبث انطبُت
ال يزاؿ عمـو المواطنيف والمقيميف غير راضيف عف مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الكويت، كما أشارت عدة استفتاءات 
لمرأي، ويرجع السبب في ذلؾ إلى أف الدولة لـ تتخذ إجراءات جادة لمعبلج الجذري لمشكمة تدني الخدمات الصحية، فعمى سبيؿ 
المثاؿ لـ يتـ افتتاح أي مستشفى عاـ جديد في الكويت منذ الثمانينيات وحتى اآلف، وبقي الحاؿ عمى نفس المستشفيات العامة 

عمى الرغـ مف تضاعؼ عدد السكاف والوافديف األميري والصباح ومبارؾ الكبير والعداف والجيراء والفروانية، وذلؾ : الستة، وىي
 نسمة فقط، أما اآلف فقد تجاوز 775 ميبلدي مميوف و1980وزيادة أعداد المراجعيف، حيث كاف عدد السكاف في الكويت عاـ 

ىذا عدا ما  تعانيو تمؾ المستشفيات مف نقص في الكوادر الطبية والتمريضية ومحدودية السعة . الثبلثة مبلييف وربع المميوف نسمة
. السريرية، واألدوية واألجيزة الطبية وسيارات اإلسعاؼ
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 أبراج طبية ممحقة في المستشفيات الستيعاب الطمب المتزايد عمى الخدمات الطبية ، ولـ يبدأ العمؿ 9وقد وعدت الحكومة ببناء 
المزمع إنشاؤه، فبعد سنوات  (مستشفى الشيخ جابر)اإلنشائي ألي منيا حتى تاريخ صدور التقرير ، وحتى مستشفى جنوب السرة 

قراره، وبعد أكثر مف عاميف مف وضع حجر األساس لو، ال يزاؿ يعاني البطء الشديد في إنشائو وتشييده  .مف اقتراحو وا 
 

وقد سعت الدولة خبلؿ الفترة الماضية إلى اتخاذ حموؿ ترقيعية  مف خبلؿ إرساؿ المرضى لمعبلج بالخارج، أو استضافة عدد مف 
. األطباء الزائريف، ولكف ىذه الحموؿ ىي مجرد حموؿ جزئية ومؤقتة لممشكمة، كما أنيا ال تحقؽ مبدأ المساواة والعدالة بيف الجميع

 

وفي الوقت ذاتو مازاؿ مسمسؿ األخطاء الطبية مستمرا، ونعتقد أنو مف المستحيؿ أف يتـ حؿ تمؾ المشكمة ماداـ ىناؾ نقص كبير 
في عدد األطباء، وباألخص الكفاءات والخبرات، فعمى سبيؿ المثاؿ أشارت آخر اإلحصاءات إلى أف  عدد األطباء بالنسبة لعدد 

 نسمة، وىو رقـ مازاؿ بعيدا عف المعدؿ 4413السكاف  في مراكز الرعاية الصحية األولية بالكويت ىو طبيب واحد لكؿ 
 نسمة حسب ما تـ إقراره في المجنة الخميجية لمرعاية الصحية األولية التابعة لمجمس 3000 إلى 2500المستيدؼ، وىو طبيب لكؿ 

 .التعاوف الخميجي، وبالتالي فمف المتوقع أف تقع األخطاء الطبية وأف يقع اإلىماؿ ماداـ األطباء مكمفيف بما يفوؽ طاقاتيـ
  انخأيني انظحٍ نهًىاطُني

بناء عمى ضعؼ مستوى الخدمات الصحية برزت في الساحة أخيرا مطالب عدة بتطبيؽ نظاـ التأميف الصحي عمى المواطنيف، 
كوسيمة لعبلج تدني مستوى الخدمات واستيعاب الضغط المتزايد عمى المستشفيات الحكومية، وحظي ىذا  المقترح بتأييد حكومي 
قوي، ألف مف شأنو أف ُيمحؽ الكويت بركب الدوؿ المتقدمة في النظـ الصحية، وأف يرقى بمستوى الخدمات الصحية  وأف يساىـ 
في خفض الميزانية السنوية لوزارة الصحة والتكمفة اإلجمالية لفاتورة الصحة في الكويت، وعمى الرغـ مف تأييدنا ليذا القانوف وفؽ 
الضوابط والشروط، فإنو البد مف التأكيد عمى أنو ال ينبغي التسرع بإقرار ىذا القانوف قبؿ حؿ مشكمة التأميف أو الضماف الصحي 
لموافديف بأسرع وقت وتصحيح سمبياتو واالستعجاؿ بإنشاء مستشفيات خاصة ليـ، ومف ثـ يمكف دراسة المتطمبات واالحتياجات 

 .الصحية لممواطنيف وصياغة القانوف وفؽ المعطيات في ذلؾ الحيف
 

ومف الميـ جدا التأكيد أننا مع التأميف الصحي عمى المواطنيف بشرط أف تتكفؿ الحكومة بقيمة ىذا التأميف عف المواطنيف ليتوافؽ 
.  مف الدستور الكويتي المتاف تكفبلف الصحة العامة ووسائؿ الوقاية والعبلج لجميع المواطنيف15 و11األمر مع المادتيف 

  اإلَذص / يشضً فريوط َقض ادلُبػت
، فإف الكويت مازالت تسجؿ معدالت عالمية متدنية بفضؿ اهلل عز وجؿ، "اإليدز"فيما يتعمؽ بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض 

 مريضا فقط، وال شؾ أف الوازع 136  فإف عدد المرضى الكويتييف األحياء 2009 وحتى مارس 1984فمنذ اكتشاؼ المرض سنة 
. الديني لدى عمـو المواطنيف ونبذ المجتمع الكويتي لجميع مظاىر الشذوذ الجنسي كاف ليما أثر كبير في ضعؼ انتشار المرض

 

ومف المعمـو أنو يتـ ترحيؿ أي وافد ُيكتشؼ فيو المرض،  وعمى الرغـ مف أف العديد مف اإلجراءات التي تتبعيا الكويت في التعامؿ 
مع مرضى اإليدز، خصوصا المتعمقة بعالـ العمؿ  تتعارض مع التوصيات الحالية لمنظمة العمؿ الدولية، ومع نصوص القانوف 

، إال أننا نعتقد أف ىذه اإلجراءات المتشددة التي تتبعيا الكويت كاف ليا 2010الجديد المقترح التي نوقشت في جينيؼ في يونيو 
.  دور كبير في المساىمة في الحد مف نسبة اإلصابة وانتشار المرض داخؿ الكويت

 اخلظىطُت انُغبئُت :
تعاني المرافؽ الصحية في الكويت مف نقص في الكوادر الطبية النسائية ، وباألخص في أقساـ الطوارئ ، وغرؼ العمميات 

وىذا األمر ببل شؾ مخالؼ . الجراحية ، وىو ما يوقع الكثير مف المريضات في حرج عند الحاجة إلى الخدمات الطبية والصحية 
 ،  فقد 1975لمعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابع لؤلمـ المتحدة والذي وقعت عميو الكويت عاـ 

في اجتماع المجنة في الدورة الثانية والعشريف ، دعا بكؿ وضوح إلى وجوب توفر المقبولية في 12دعا التعميؽ عمى المادة رقـ 
لى احتراـ ثقافة األفراد واألقميات والشعوب والمجتمعات ، ومراعاة متطمبات الجنسيف ودورة الحياة   .الخدمات الصحية وا 
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 األغزَت انفبعذة :
إف الحؽ في الصحة الذي كفمتو التشريعات والمواثيؽ الدولية ال ينطوي عمى توفير خدمات الرعاية فحسب ، بؿ ينطوي أيضا عمى 

. محددات الصحة الدفينة مثؿ توفير المياه النقية الصالحة لمشرب واإلمدادات الكافية مف األغذية واألطعمة المأمونة وغيرىا
 

وقد عاشت الكويت مسمسبل كارثيًا دراميا العاـ الحالي بأحداث شبو يومية يتـ الكشؼ فييا عف أطناف مف األغذية والمحـو الفاسدة 
وعمى الرغـ مف أف الحكومة شنت حممة كبيرة لمكشؼ عف التجار المتبلعبيف بأرواح وصحة . الغير صالحة لبلستيبلؾ اآلدمي 

غبلؽ ما يقارب المائ  محؿ ،  إال أف ىذه الكارثة قد كشفت أف ىناؾ غيابا كبيرا ةالشعب وقامت بتحرير أكثر مف ألفي مخالفة وا 
لممسؤولية لدى الوزارات المعنية وىي البمدية والتجارة والداخمية ، وانعداـ التطبيؽ لمعايير حماية المستيمؾ وضعؼ الرقابة عمى 
. المنافذ الغذائية وضعؼ مستوى مختبرات األغذية وكذلؾ تقصير واضح مف وزارة الصحة في اإلببلغ عف حاالت التسمـ الغذائي

 طف مف األغذية الفاسدة لتؤكد وجود ىذا التقصير ةوالشؾ أف الكميات الكبيرة التي يتـ ضبطيا يوميا والتي تجاوز مجموعيا المائ
كما أف التخوؼ الحكومي مف نشر أسماء التجار المتجاوزيف والمتخالفيف ىو صورة أخرى مف صور التراخي الحكومي في . والخمؿ

ونحف نطالب بإنزاؿ أشد العقوبات بالعابثيف بقوت المواطنيف وصحتيـ ، وتفعيؿ كافة الوسائؿ الغذائية . التعامؿ مع ىذه القضية
. الرقابية الغير مفعمة

 حهىد انبُئت :
 ببعض المشاكؿ البيئية التي تشكؿ خطرًا عمى صحة اإلنساف جاء في مقدمتيا تموث منطقة مشرؼ 2010مرت الكويت خبلؿ عاـ 

 في أكثر الكوارث البيئية خطورة 2010 واستمرت تبعاتيا حتى عاـ 2009بسبب تسرب مياه الصرؼ الصحي التي بدأت في نياية 
تموث مدينة األحمدي بسبب الكيوؼ األرضية ومصافي النفط التي تسربت منيا الغازات  ، ثم عمى صحة اإلنساف والكائنات الحية

. ، وأخيرًا كاف  تموث منطقة أـ الييماف ، ولؤلسؼ الشديد فإننا لـ نجد محاسبة حقيقية لممسئوليف عنيا
 

 ػقىبت اإلػذاو: ربٍَ ػشش

مف حيف إلى آخر، منظمات وىيئات المجتمع الدولي، بقرراتيا وتوصياتيا، مضمنًة إياىا التوصية بإلغاء عقوبة اإلعداـ،  تطالعنا
حبلؿ العقوبات المقيدة لمحرية محميا، ولعؿ ىذا المسعى الدولي، يفتقر في نظرتو، إلى موائمة توصياتو مع فرضيات تبايف طبائع  وا 
المجتمعات ودياناتيا وثقافاتيا مف دولة إلى أخرى ومف أقميـ إلى آخر بؿ ومف قارة إلى أخرى، فإذا ما آراد المجتمع الدولي، لقرار 
ما دولي، تعميمو وعالميتو، وحث الدوؿ عمى انتياجو، فإنو يكوف لزامًا عميو، دوف أدنى شؾ، مراعاة مدى إستطاعة الدوؿ جميعيا 

 .في تقبؿ ىذا التوجو ومف ثـ اإلذعاف لو
 

افترضنا جداًل، أف ىناؾ توجيًا دوليًا نحو حث وتشجيع الدوؿ عمى إجازة اإلتجار في الخمور وتداوليا وتعاطييا، فإنو لف  فإذا 
يكوف منطقيًا، توجيو ىذا الحث إلى الببلد اإلسبلمية، التي تحظر شريعتيا الدينية مثؿ ىذه اإلجازة، وأنو لو صدر قرار دولي بيذه 

. اإلجازة، فإنو لف تكوف لو ثمة فاعمية أو نفاذ في مواجية الدوؿ المؤسسة قوانينيا عمى مصادر العقيدة والشريعة اإلسبلمية
بنطاؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، إعمااًل .. وجديرًا بالبياف أف إستخداـ عقوبة اإلعداـ داخؿ دولة الكويت يقترف في تطبيقو وتنفيذه 

تحقيؽ الردع الجزائي واإلجتماعي، لمواجية ما يرتكب مف الجرائـ واألفعاؿ التي تمثؿ تيديدًا مباشرًا ... لعدة إعتبارات منيا
ستقرار المجتمع... وخطيراً  . ألمف وكياف وا 

 
ف كاف اإلعداـ، ىو إحدى الجزاءات المقررة وضعيًا، إال أف المشرع أراد  وعمى المستوى الجزائي الوضعي، فإنو ال يغيب عنا، أنو وا 

 .في المقابؿ إحاطة الحكـ بيذه العقوبة وتنفيذىا، بعدد وافر مف الضمانات التي تحقؽ التأني اإلجرائي بيذا الشأف
 

ف كانت عقوبة اإلعداـ، تمثؿ العقوبة الدنيوية األشد، إال أنيا  وترى الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، أنو وا 
ستقرار وطمأنينة المجتمع، لُتحذر بذلؾ  كانت وال تزاؿ العقوبة الرادعة األجدر واقعيًا، نظير ما يرتكب مف جرائـ خطيرة، تيدد أمف وا 
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كؿ مف تسوؿ لو نفسو، اإلقداـ عمى جرائـ مف شأنيا بث الرعب واليمع لدى جموع المواطنيف والمقيميف، مف أنو لف ينجو مف 
العقاب الرادع، كؿ مف روع الناس بجريمتو أو ىدد المجتمع بفظائع أعمالو، فالرسائؿ التحذيرية التي تبثيا عقوبة اإلعداـ في نفوس 

. المجرميف، تمثؿ حدًا فاعبًل في تقويـ فكرىـ اإلجرامي وصرؼ نظر أقرانيـ عف إنتياج ذات المسمؾ اإلجرامي مآالً 
 

 التي وأنو عمينا أف نعمـ أف ىناؾ فرؽ بيف صدور حكـ اإلعداـ وبيف تنفيذ أحكاـ اإلعداـ ، ومف المبلحظ أف أغمب أحكاـ اإلعداـ
نما ينفذ حسب اإلحصاءات عمى المستوى الدولي . تقريبا مف أحكاـ اإلعداـ التي يتـ إصدارىا % 30يتـ إصدارىا ال يتـ تنفيذىا ، وا 

 حكـ إعداـ إال أف أغمبيا لـ ينفذ ، وبحسب منظمة العفو الدولية فإف 30 أكثر مف 2007أما بالنسبة لمكويت فقد صدر منذ عاـ 
 حكـ إعداـ واحد فقط ، وىذا بالحقيقة مؤشر خطير جدا يجب أف يؤخذ بعيف االعتبار إف أردنا أف 2008الكويت نفذت منذ عاـ 

 .نقضي عمى الجريمة في الكويت

 

وترى الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف أف الحؿ األمثؿ لحماية المجتمع ىو الحـز بتطبيؽ القانوف عمى الجميع 
شيار األحكاـ التي يتـ تنفيذىا حتى تكوف عبرة لكؿ مف تسوؿ لو نفسو أف يأتي بتمؾ الجرائـ ، فميس مف المعقوؿ أف نحكـ  ، وا 

نما القصد ىو أف يكوف عبرة لغيره . عمى شخص باإلعداـ ثـ ننفذ عميو الحكـ سرا ، فميس القصد ىو إزىاؽ روح الشخص وا 
 

وىنا تود الجمعية اإلشادة بالموقؼ الرسمي لدولة الكويت والرافض إللغاء عقوبة اإلعداـ باعتبارىا حكـ شرعي عمى الرغـ مف 
الضغوط التي تمارس عمييا دوليا إللغائيا ال سيما مع الحممة التي تقودىا منظمة العفو الدولية إللغاء عقوبة اإلعداـ منذ عدة 
سنوات ، ألف اإلعداـ حسب وجية نظر المنظمة ىو ذروة الحرماف مف حؽ الحياة ، وىو وسيمة لجعؿ الموت مسوغا لمموت ، 

 دولة فألغت حكـ اإلعداـ ىذا عدا الدوؿ التي أوقفت تنفيذ اإلعداـ ، فكاف اإلجمالي 90ولؤلسؼ فقد انصاع ليذه الحممة أكثر مف 
. 2008أف ثمثي دوؿ العالـ ألغت اإلعداـ قانونيا أو عممية مع نياية عاـ 

 

 وبالنسبة لموقؼ الكويت المناىض إللغاء اإلعداـ فيو ينطمؽ مف كونيا دولة إسبلمية ، ينص دستورىا أف الشريعة اإلسبلمية 
. مصدر رئيسي لمتشريع ، ومف المعمـو أف الشريعة اإلسبلمية جاءت بأحكاـ عدة تؤيد اإلعداـ

 

وىنا يحؽ القوؿ بأف أحكاـ القصاص أو إعداـ القتمة إنما جاءت في الشريعة اإلسبلمية كوسيمة لحفظ حؽ البشرية في الحياة ، 
وليس إزىاؽ األرواح كما يزعموف ، فيذه األحكاـ بحقيقة أمرىا تيدؼ لحفظ أمف واستقرار المجتمعات ، فيي بمثابة العمؿ الجراحي 

الذي يتذرع بو الطبيب لشفاء المريض ،وىي ضمانات تكفؿ عدـ االعتداء عمى حياة اإلنساف بأي صورة مف الصور ، وبالتالي 
يستطيع أف يأمف عمى نفسو وعقمو ومالو ونسمو ودينو ، ليؤدي وظيفتو في المجتمع عمى أكمؿ وجو بدوف إعاقة أو ضرر ، ومف 

. المستحيؿ أف يشيع الحؽ في الحياة دوف توفر تمؾ األمور
 

وأخيرًا فإف االمتناع عف ردع وعقاب المجرميف ، إنما ىو الذي يمثؿ اإلنتياؾ الحقيقي لحقوؽ اإلنساف ، فكيؼ يمكف لئلنساف أف 
ينعـ بحؽ الحياة وحؽ األمف ، وحؽ التعبير وحؽ تقرير المصير ، وحؽ التممؾ وحؽ التنقؿ ، وحؽ تكويف األسرة ورعايتيا ، في 

. حيف تعج الدولة بالقتمة والمجرميف والمغتصبيف والمفسديف
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 انشكبوي:ربنذ ػشش
 

 ىي إحدى الوسائؿ التي تستطيع الجمعية مف خبلليا قياس واقع – إضافة عمى ما يتـ رصده مف انتياكات إنسانية –تعد الشكاوى 
 العديد مف الكتب لمتدخؿ لحؿ بعض الشكاوى ذات 2010االنتياكات اإلنسانية ، وقد أرسمت الجمعية لمجيات الرسمية خبلؿ عاـ 

الصمة بيذه الجيات إال أنيا لـ تتمؽ ردا إال عمى كتابيف فقط ، كما وقامت الجمعية بعدد كبير مف الزيارات الميدانية لممسئوليف 
باإلضافة إلى إجراء عشرات االتصاالت مع أجيزة الدولة المعنية وأصحاب ومسئولي الشركات وكذلؾ إصدار البيانات والتصاريح 

الصحفية لممطالبة بالحد مف انتياكات حقوؽ اإلنساف ، كما قامت بزيارة بعض مراكز التوقيؼ والحجز واالطبلع عمى حاؿ 
: 2010الشاكيف ، وفيما يمي النسب المئوية والتصنيفات الموضوعية لمشكاوى التي تمقتيا الجمعية خبلؿ العاـ 

 

 18.5 : % تعسؼ الكفبلء في منح التنازؿ لمعماؿ لبللتحاؽ بعمؿ آخر. 

 18.5 : %  عديمي الجنسية " شكاوى مختمفة لفئة." 

 18.5 : % حجز أوراؽ وجوازات السفر. 

 14.8 : % حجز الرواتب والمستحقات. 

 07.4 : % شكاوى اإلبعاد. 

 07.4 : % تعسؼ الجيات الرسمية المعنية مع المتضرريف بسبب الفساد. 

 07.4 : % التغيب الكيدي والفصؿ التعسفي لمعمالة. 

 07.4 : % عمى العمالةءاعتداء بالضرب مف قبؿ الكفبل . 
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