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يمذيخ يمذيخ 

  

  20052005عذ عُٕاد اَمضذ عهٗ اَطاللخ انجًعٛخ انكٕٚزٛخ نهًمٕيبد األعبعٛخ نحمٕق اإلَغبٌ يُز عبو عذ عُٕاد اَمضذ عهٗ اَطاللخ انجًعٛخ انكٕٚزٛخ نهًمٕيبد األعبعٛخ نحمٕق اإلَغبٌ يُز عبو 

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

اإلَغبٌ فٙ دٔنخ انكٕٚذ ٔفك سعبنزٓب انًزًثهخ فٙ انعُبٚخ ثحمٕق اإلَغبٌ ٔرؤصٛهٓب يٍ يُظٕس انششٚعخ اإلَغبٌ فٙ دٔنخ انكٕٚذ ٔفك سعبنزٓب انًزًثهخ 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 20112011ْزا ٔرًٛضد انجًعٛخ فٙ عبو ْزا ٔرًٛضد انجًعٛخ فٙ عبو 

حبضشح ٔثمٕح فٙ جم انزغٛشاد انزٙ حذثذ نهمضبٚب انحمٕلٛخ نذٔنخ انكٕٚذ يٕاكجخ ثزنك يغٛشح انزًُٛخ حبضشح ٔثمٕح فٙ جم انزغٛشاد انزٙ حذثذ نهمضبٚب انحمٕلٛخ نذٔنخ انكٕٚذ يٕاكجخ ثزنك يغٛشح انزًُٛخ 

. انحمٕلٛخ ٔيؤكذح يٕلفٓب ثمٕح حضٕسْب ٔيشبسكزٓب انفبعهخ. انحمٕلٛخ ٔيؤكذح يٕلفٓب ثمٕح حضٕسْب ٔيشبسكزٓب انفبعهخ
  

 نهجُخ حمٕق اإلَغبٌ  نهجُخ حمٕق اإلَغبٌ 103103ٔلذ رجهذ أثشص ْزِ اإلَجبصاد فٙ حضٕسْب فٙ شٓش يبٕٚ عجزًجش نهذٔسح ٔلذ رجهذ أثشص ْزِ اإلَجبصاد فٙ حضٕسْب فٙ شٓش يبٕٚ عجزًجش نهذٔسح 

ثبأليى انًزحذح ْٔٙ انهجُخ انًعُٛخ ثًُبلشخ رمبسٚش انذٔل حٕل انزضايٓب ثجُٕد انعٓذ انذٔنٙ انخبص ثبأليى انًزحذح ْٔٙ انهجُخ انًعُٛخ ثًُبلشخ رمبسٚش انذٔل حٕل انزضايٓب ثجُٕد انعٓذ انذٔنٙ انخبص 

ثبنحمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ ، ٔعجمّ لٛبو انجًعٛخ ثئسعبل رمشٚشْب انحمٕلٙ نهجُخ حٕل يذٖ انزضاو دٔنخ ثبنحمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ ، ٔعجمّ لٛبو انجًعٛخ ثئسعبل رمشٚشْب انحمٕلٙ نهجُخ حٕل يذٖ انزضاو دٔنخ 

انكٕٚذ نجُٕد انعٓذ ، حٛث ثشص دٔس انجًعٛخ فٙ ْزا انًحفم انذٔنٙ ، ٔلذ جبءد ْزِ انًغبًْبد انذٔنٛخ انكٕٚذ نجُٕد انعٓذ ، حٛث ثشص دٔس انجًعٛخ فٙ ْزا انًحفم انذٔنٙ ، ٔلذ جبءد ْزِ انًغبًْبد انذٔنٛخ 

نهجًعٛخ يٍ يُطهك إًٚبَٓب انشاعخ ثضشٔسح رآصس يؤعغبد انًجزًع انًذَٙ ٔانًُظًبد انذٔنٛخ ٔاأليًٛخ نهجًعٛخ يٍ يُطهك إًٚبَٓب انشاعخ ثضشٔسح رآصس يؤعغبد انًجزًع انًذَٙ ٔانًُظًبد انذٔنٛخ ٔاأليًٛخ 

يٍ أجم انزغٛٛش ٔرًكٍٛ حمٕق اإلَغبٌ فٙ عبنى ٚغٕدِ ظهى ٔرحكًّ عٛبعبد ٔيصبنح عهٗ حغبة انعذانخ يٍ أجم انزغٛٛش ٔرًكٍٛ حمٕق اإلَغبٌ فٙ عبنى ٚغٕدِ ظهى ٔرحكًّ عٛبعبد ٔيصبنح عهٗ حغبة انعذانخ 

  .ٔانمبٌَٕ ٔيجبدا حمٕق اإلَغبٌ ٔحشٚبرّ األعبعٛخ.ٔانمبٌَٕ ٔيجبدا حمٕق اإلَغبٌ ٔحشٚبرّ األعبعٛخ
  

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

انًغزضعفٍٛ ٔانًظهٕيٍٛ ٔإحمبق انعذل ٔإظٓبس جًبل ٔعظًخ انششٚعخ اإلعاليٛخ كذٍٚ كشط يجبدا انًغزضعفٍٛ ٔ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
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  الخؼرَفالخؼرَف
  

  

  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    
  

  الرضالتالرضالت
  

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

  الرؤَتالرؤَت
  

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   
  

  الذضخىرالذضخىر
  

.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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اإلدارةاهلُكل الخٌظُوٍ جمللص   

 

  أيٍٛ انصُذٔقأيٍٛ انصُذٔق

انًُزس ٔائم انحغبٔ٘. د  
 

  أيٍٛ انغشأيٍٛ انغش

  يُٗ فٓذ انْٕٛت.أ
 

سئٛظ يجهظ اإلداسحسئٛظ يجهظ اإلداسحَبئت َبئت    

عجذ هللا جبعى انذيخٙ/ انًحبيٙ   
 

  عضٕ عضٕ 

فٓذ صبنح انخُّّ. د  

سئٛظ يجهظ اإلداسحسئٛظ يجهظ اإلداسح     

ٕٚعف رٚبة انصمش. د  
 

 اللجاى الخخظظُت الؼاهلت
 

 انهجُخ اإلعاليٛخ ٔانثمبفٛخ

 نجُخ انًشأح ٔانطفم

 نجُخ انشكبٖٔ

 نجُخ انزمبسٚش ٔانعاللبد انذٔنٛخ

 نجُخ إَغبٌ

  عضٕ عضٕ 

عبدل جبعى انذيخٙ. د  

  عضٕ عضٕ 

دالل عجذ انًحغٍ انذسٔٚش. أ  
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اضخؼراع الخقرَر
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املقذهت 

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
 

 حرَت الخؼبري واحلرَاث الؼاهت : أووًال 

حرية التعبير 
 األٔنٗ عبنًٛب ٔ 78احزهذ انكٕٚذ انًشرجخ ال حيث 2010 عف العاـ 2011 حرية الصحافة تقدما ممحوظا في العاـ شيد ممؼ

وىو ما يعني أف ” يشاعهٌٕ ثال حذٔد“ يُظًخ أصذسرّرنك حغت انزمشٚش انز٘  ،2011نهعبو  عشثٛب فٙ يجبل حشٚخ انصحبفخ
ولكف رغـ ىذا التقدـ الممحوظ في التصنيؼ العالمي إال أننا نشعر بمزيد مف الكويت قد تقدمت تسعة مراكز في تصنيؼ المنظمة 

القمؽ بشأف ممؼ حرية الراي والتعبير ال سيما فيما يتعمؽ بمبلحقة المدونيف والمغرديف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ومراقبة 
غبلؽ بعض الصحؼ وىو ما نعتبره تصادما مع نص المادة   . مف الدستور الكويتي36وحجب بعض المواقع االلكترونية وا 

 
 (ماذا يحدث إف لـ أتحجب ) جدال واسعا بسبب نشرة توعوية أصدرىا االتحاد الوطني لطمبة الكويت بعنواف 2011وقد شيد عاـ 

والتي القت ىجوما واسعا مف بعض األطراؼ التي اعتبرت أف مضموف النشرة يمثؿ ىجومًا عمى غير المحجبات وقد أصدرنا بيانًا 
صحفيًا أكدنا فيو عمى أف النشرة ومضمونيا جاء متوائما مع قرار مجمس جامعة الكويت الخاص بالمباس المحتشـ داخؿ حدود 

. الجامعة وقد اعتبرنا اليجـو عمى النشرة ومحتواىا ىجوما غير مبرر وحكرًا عمى الرأي وتكميـ لؤلفواه
 :التوصيات

ترى الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، أنو يتعين عمى الجميع داخل المجتمع الكويتي إحترام نص المادة 
 العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صمة وثقى "من الدستور الكويتي والتي تنص عمى أن  (7)رقم 

 (35)، وكذا نص المادة رقم "الحرية شخصية مكفولة"من الدستور والتي تنص عمى أن  (30)، ونص المادة رقم "بين المواطنين
حرية اإلعتقاد مطمقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان طبقا لمعادات المرعية عمى "من الدستور، والتي تنص عمى أن 

 ."ال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلدابأ

 

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

القضايا المختمفة في الببلد، فيتفقوف تارة ويختمفوف أخرى، لكف ما يظؿ ثابتا فيو ىو بقاء الطرح الراقي واحتراـ الرأي اآلخر ميما 
 .كاف مخالفا
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ُرغـ تحفظنا عمى بعض الشروط التعجيزية التي تتطمبيا الجيات المختصة بإشيار مؤسسات المجتمع المدني ومنيا عدـ الحصوؿ 
شيار مؤسسات عمى دعـ مالي مف الدولة أو مقر تمارس المؤسسة نشاطيا مف خبللو إال أف  مدني والنقابات المجتمع اؿتكويف وا 

 كما أف الكويت تتبوأ مرتبة متقدمة متاحًا قانونيًا بالرغـ مف وجود العديد مف طمبات اإلشيار التي لـ تنؿ الموافقة ،  يعدوالجمعيات
اؿ الحريات الدينية حيث تضـ الكويت أكثر مف مئة جنسية تضـ أدياف وعقائد مختمفة مع ديف وعقيدة الدولة وعمى جأيضًا في ـ

 . الكويتيلمدستورالرغـ مف ذلؾ فالكؿ يمارس طقوسو وشعائره الدينية بحرية تامة وفقا 
 :التوصيات

ترى الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، أنو يتعين عمى الجميع داخل المجتمع الكويتي إحترام نص المادة 
حرية الرأي والبحث العممي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيو ونشره "من الدستور الكويتي والتي تنص عمى أن  (7)رقم 

 ."بالقول أو الكتابة أو غيرىما وذلك وفقًا لمشروط واألوضاع التي يبينيا القانون

شيار مؤسسات المجتمع المدني، ومد جسور  كما أنو يتعين عمى وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل أن تيسر إجراءات إنشاء وا 
،  في شأن األندية وجمعيات النفع العام1962 لسنة 24قانون رقم ال من (3) المادة رقم التعاون معيا، إستنادًا في ذلك إلى حكم

 تتولى وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات واألندية، وتشير قياميا في الجريدة الرسمية ، "والتي تنص عمى أن 
. " في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عمييا الشروط الواردة في ىذا القانونىدافياأوتعاونيا في تحقيق 

 

الىحذة الىطٌُت :  اًُاًال 
 أحداثًا متفرقة ساىمت بشكؿ أو بآخر في تأجيج الفتنة بيف أطياؼ المجتمع الكويتي ما جعمنا والناشطيف نشعر 2011شيد عاـ 

بالقمؽ عمى نسيج المجتمع الكويتي أبرزىا نشوب عراؾ باأليدي بيف عدد مف نواب مجمس األمة بسبب تبايف المواقؼ حوؿ معتقمي 
الكويت في جوانتانامو إذ وصؼ بعض النواب ىذيف المعتقَميف بأنيما إرىابَييف دوف أي سند قانوني أو حكـ قضائي ، بيد أف تحميؿ 

الواقعة يثبت أف التعاطي معيا لو تأصيؿ طائفي بسبب اختبلؼ المواقؼ حوؿ دور دولة الكويت في إرساؿ بعض التشكيبلت 
العسكرية إلى مممكة البحريف تحت غطاء درع الجزيرة لحفظ األمف ىناؾ حسب إفادات الحكومة الكويتية ، وجمعية مقومات حقوؽ 

. اإلنساف تؤكد رفضيا التاـ لتقسيـ المجتمع إلى طوائؼ أو والطعف في والء أبنائو
: التوصيات

من  (29)توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، بأىمية اإللتزام بالمبدأ العام الذي أرستو المادة رقم 
الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية وىم متساوون لدى " الدستور بشأن مناىضة العنصرية والطائفية، والتي تنص عمى أن 

  ".القانون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينيم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو المغة أو الدين

، في شأن األندية وجمعيات النفع العام 1962 لسنة 24من القانون رقم  (6)كما انو من األىمية بمكان إحترام حكم المادة رقم 
ويحظر عمى الجمعية أو .... اليجوز لمجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أى غرض غير مشروع " والتي تنص عمى أن 

، وكذا حكم المادة رقم "النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذىبية 
يحظر عمى الييئة الرياضية " ، في شأن الييئات الرياضية، والتي تنص عمى أن 1978 لسنة 42من المرسوم بقانون رقم  (6)

ويحظر عمييا التدخل أو التعرض لمسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات .. السعي إلى تحقيق غرض غير مشروع 
 " .الطائفية أو العنصرية أو المذىبية 

كل من " والتي تنص عمى أن  (1960 لسنة 16رقم )من قانون الجزاء الكويتي  (111)وتؤكد الجمعية عمى حكم المادة رقم 
، آراء تتضمن سخرية أو تحقيرًا أو تصغيرًا لدين أو مذىب ديني، سواء (101)أذاع، بإحدى الطرق العمنية المبينة في المادة 

كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسو أو في تعاليمو، يعاقب بالحبس مدة التجاوز سنة واحدة وبغرامة 
" .  التجاوز ألف روبية أو بإحدى ىاتين العقوبتين 
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 . أطر املراجؼت الذورَت الشاهلت وحؼهذاث دولت الكىَج أهام جملص حقىق اإلًطاى :  اللاًال 
 

اضخؼراع فؼالُاث وحىطُاث الذورة اللاهٌت للوراجؼت الذورَت الشاهلت حلقىق اإلًطاى 
 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

: التوصيات

توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان في إطار دورىا اإلجتماعي بإعتبارىا إحدى مؤسسات 
المجتمع المدني المعنية بحماية وتعزيز حقوق وحريات اإلنسان، وتحث وتشجع حكومة دولة الكويت بأن تعمل جاىدة عمى 

تنفيذ تمك التوصيات والتعيدات الطوعية الدولية، بما يتسق منيا ويتوافق مع الشريعة اإلسالمية والدستور الكويتي 
 .واإللتزامات الدولية الواردة ضمن الصكوك الدولية المصادق عمييا من قبل دولة الكويت

 

 املإضطت الىطٌُت املطخقلت حلقىق اإلًطاى: رابؼاًال 
 

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 

 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 

. تبني فكرة إنشائيا وضماف إستقبلليتيا وتفعيؿ سمطانيا قانونيًا وواقعياً 
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 حراكًا مجتمعيًا مف مؤسسات المجتمع المدني وبعض الناشطيف وأعضاء مجمس األمة 2011العاـ -  أيضًا –وفي ىذا الشأف شيد 
والجدير بالذكر أف مبادئ لمضغط عمى الحكومة لسرعة إنشاء المؤسسة الوطنية المستقمة لحقوؽ اإلنساف وفؽ مبادئ باريس ، 

ف كانت تفتقد إلى عنصر اإللزامية الدولية، إال أنو يتعيف عمينا في المقابؿ، أف ال ننفي عنيا موضوعيتيا وشيرتيا دوليًا،  باريس، وا 
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
: التوصيات

صدار قانون إنشاء ىيئة وطنية  توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، بضرورة اإلسراع نحو سن وا 
مستقمة لحقوق اإلنسان، بما يتسق في ذلك مع مبادئ الشريعية اإلسالمية، وأحكام الدستور الكويتي، ومبادئ باريس بشأن 

لتزامات دولة الكويت التي قررتيا الصكوك والمواثيق الدولية المصادق عمييا وطنياً  . المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وا 
 

  الكىَج وهىقفها هي الخىقُغ ػلً اوحفاقُاث الذولُت: خاهطاًال 
 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

: التوصيات
توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، وتحث حكومة دولة الكويت، عمى اإلسراع في عممية التصديق 

عمى إتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والسعي الجاد نحو دراسة إمكانية إنضمام دولة الكويت إلى اإلتفاقيات الدولية ذات 
. الصمة بحقوق اإلنسان والتي لم تصادق عمييا بعد

 

 . األشخاص روٌ اإلػاقت  :ضادضاًال 
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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 -
 

: التوصيات
إن الجمعية إذ تؤكد في ىذا السياق، عمى أنو ليس ىناك ما يمنع حقيقًة، من توقيع وتصديق دولة الكويت عمى اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، مع إمكانية التحفظ عمى مواد االتفاقية التي تتعارض مع أحكام الشرع اإلسالمي، أو مع الدستور 
 .والنظم القانونية الوطنية السائدة

 

 .(البذوى  )ػذميٍ اجلٌطُت  : ضابؼاًال 
 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

 
، 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
 تحوال كبيرًا في تعاطي البدوف مع قضيتيـ إذ شيد احتجاجات 2011وقد شيد عاـ والعمؿ والرعاية الصحية وحقوؽ أخرى، 

ومظاىرات واسعة في المناطؽ التي يسكنوف فييا وعمى رأسيا منطقة تيماء وقد اندلعت تمؾ المظاىرات بسبب التعنت الذي يمارسو 
التي " القيود األمنية " الجياز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميف بصورة غير قانونية ضد ىذه الفئة ال سيما فيما يتعمؽ بمسالة 

تقؼ حجر عثرة أماـ كافة الحقوؽ األساسية لئلنساف البدوف داخؿ حدود دولة الكويت ، وكاف لنتيجة تمؾ االحتجاجات أف شيد 
ممؼ البدوف تقدما ممموسا عمى الجانب اإلعبلمي فقط إذ صرح الجياز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمف بصورة غير قانونية أف 
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ىناؾ أكثر مف ثبلثيف ألفا مف البدوف يستحقوف نيؿ الجنسية الكويتية ، لكننا لـ نر تنفيذا واقعيا لتمؾ التصريحات اإلعبلمية ما 
نعتبره استمرار انتياؾ حقوؽ البدوف ، وتأمؿ الجمعية في اتخاذ 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 

: التوصيات
ُتشير الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، إلى أنيا كان قد سبق ليا أن أعدت تصورًا كاماًل وشاماًل في شكل 

. مشروع قانون، ضمنتو حمواًل جذرية لإلشكالية، حيث قدمتو الجمعية إلى لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان بمجمس األمة
نساني ينظم أوضاع الحقوق المدنية  وأن الجمعية إذ توصي في ذلك، بضرورة اإلسراع في عممية إصدار قانون وطني حقوقي وا 

 .واإلجتماعية لمبدون، بما يكفل رفع المعاناة الواقعية التي يالقونيا  منذ أمد ليس بالقصير
 (املهاجرة  ) الؼوالت الىافذة :  اهٌاًال 

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 
 إال أنو ال تزاؿ بعض االنتياكات قائمة بحؽ 2010ورغـ إقرار قانوف العمؿ في القطاع األىمي عاـ  عدد السكاف ثمثيحوالي 

العمالة 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 

 .تحديدًا ولـ يتـ إنشاؤىا حتى اآلف ما يعد نكوصا حقوقيا واضحا ويساىـ في استمرار انتياكات حقوؽ العماؿ المياجريف

 

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
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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

 

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 في القطاع 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

 

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 

. ينبغي تنظيـ قانوف لمعمؿ المنزلي
 

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 
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 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

 

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 
: التوصيات

توصي الجمعية الكويتية لممقومات األسايسية لحقوق اإلنسان، بضرورة اإلسراع نحو إصدار قانون خاص بمكافحة جرائم 
. اإلتجار بالبشر وتيريب المياجرين

كما تؤكد الجمعية عمى ضرورة سن ومن ثم إصدار قانون خاص ينظم أوضاع العمالة المنزلية، نظرًا لكون قانون العمل في 
. قد جاء خموًا من ثمة تنظيم قانوني ألوضاع وحقوق وواجبات العمالة المنزلية (2010 لسنة 6)القطاع األىمي الجديد 

ستبدالو بنظم إجرائية ميسرة، إعمااًل في ذلك لما  ستتباعًا لذلك ترى الجمعية أيضًا أنو من المناسب إلغاء نظام كفاالت العمل وا  وا 
. (U.P.R)تعيدت بو دولة الكويت طوعيًا في سياق مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري اإلستعراضي لحقوق اإلنسان 

كما تجدر اإلشارة إلى حتمية وضع آلية تشريعية تتيح القضاء عمى جرائم اإلتجار باإلقامات، لما فييا من إنتياك حقوقي 
نساني جسيم . وا 

 .أوضاع الطجىى وهراكس الخىقُف واوحخجاز: حاضؼاًال 

 حادثًا مأساويًا وىو ما يترجـ قمقنا البالغ مف أوضاع المخافر ومراكز التوقيؼ في الكويت وما يمارس 2011 شيد مطمع عاـ 
بداخؿ بعضيا مف عمميات التعذيب ونشير ىنا إلى مقتؿ المواطف الكويتي محمد غزاي الميموني مف جراء التعذيب الذي مورس 
ضده بمخفر األحمدي وما تـ الكشؼ عنو الحقا مف تورط قيادات بوزارة الداخمية في ىذه العممية ، أما عف مدى مبلئمة المخافر 

ومراكز التوقيؼ واالحتجاز لممعاير اإلنسانية فإننا نؤكد أف معظميا ال يبلئـ المعايير اإلنسانية إذ تتكدس أعداد كبيرة مف الموقوفيف 
في غرؼ صغيرة سيئة التيوية ، مما يدلؿ عمى أف ممؼ المخافر ومراكز التوقيؼ يحتاج إلى إعادة نظر مف قبؿ وزارة الداخمية 

 .لموقوؼ ضد منتيكي حقوؽ اإلنساف مف منسوبي الوزارة
 

 

وترى الجمعية ضرورة تركيز الضوء، عمى أىمية اإللتزاـ بأحكاـ الدستور والتشريعات الوطنية، وكذا المواثيؽ والصكوؾ الدولية 
الصادرة خصيصًا 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

 
ونحف نطالب ونؤكد عمى ضرورة فصؿ اإلدارة العامة لؤلدلة الجنائية واإلدارة العامة لمتحقيقات عف وزارة الداخمية واتخاذ اإلجراءات 

 .الدستورية والتشريعية التي تتطمبيا عممية الفصؿ

: التوصيات
توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، بضرورة إعمال أحكام الدستور المقررة بيذا الشأن، والتي عمى 

ال يجوز القبض عمى إنسان أو حبسو أو تفتيشو أو تحديد إقامتو أو تقييد "والتي تنص عمى أن  (31)رأسيا، حكم المادة رقم 
وكذا حكم المادة . وال يعرض أي إنسان لمتعذيب أو لممعاممة الحاطة بالكرامة. حريتو في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون

المتيم برئ حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تؤمن لو فييا الضمانات الضرورية لممارسة "والتي تنص عمى أن  (34)رقم 
 . ويحظر إيذاء المتيم جسمانيا أو معنويا. حق الدفاع
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، أحكام اإلعالن العالمي 1962 لسنة 26كما تؤكد الجمعية عمى ضرورة وحتمية اإللتزام بأحكام قانون تنظيم السجون رقم 
عالن القاىرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم، و اتفاقية مناىضة التعذيب وغيره من لحقوق اإلنسان المقررة بيذا الصدد، وا 

، واالتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري، أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة ضروب المعاممة
والعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومجموعة المبادئ الدولية المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذين 

، والقواعد النموذجية الدولية الدنيا لمعاممة السجناء، والمبادئ (1988)يتعرضون ألي شكل من   أشكال االحتجاز أو السجن 
الدولية األساسية لمعاممة السجناء، واإلعالن الدولي المتعمق بحماية جميع األشخاص من التعرض لمتعذيب وغيره من ضروب 

المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة، والمدونة الدولية لقواعد سموك الموظفين المكمفين بإنفاذ القوانين،  
 والميثاق العربي لحقوق اإلنسان

  والطفلاملرأة: ػاشراًال 
الزالت المرأة الكويتية تواجو العديد مف الصعاب فيما يخص الحصوؿ عمى كافة حقوقيا المدنية واالجتماعية، وال يزاؿ قانوف 

الحقوؽ المدنية واالجتماعية لـ ُيّفعؿ عمى أرض الواقع، وتأمؿ جمعية المقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، بعد إقرار القانوف أف 
ُيعمؿ ببنوده مف غير اختراؽ أو تجاوز لمقانوف وبعدالة ومساواة لجميع الفئات التي يشمميا القانوف، وىناؾ مقترح قانوف المرأة 

 . لمحقوؽ الوظيفية فيو تمييز صريح بيف المرأة المتزوجة ولدييا أبناء ،وبيف المرأة المتزوجة وليس ليا أبناء أو غير متزوجة 
وجاء بقانوف األجانب يحؽ لممرأة الكويتية المتزوجة مف أجنبي بكفالة زوجيا وأبناءىا مدى الحياة، وفي المداوالت األخيرة التي تمت 

 .بشأف القانوف تـ اقتراح بأف تكوف كفالة الزوج عمى جية عممو إف كاف يعمؿ ،ومتى ما فقد وظيفتو تكفمو زوجتو الكويتية 
، بشأف المرأة الكويتية المطمقة أو األرممة مف أجنبي 3/2011 ،وقانوف بنؾ التسميؼ واالدخار 2/2011ولقد جاء قانوف اإلسكاف 

 ..،بعد عدة مداوالت تمت عمى القوانيف، بتمييز واضح ضد المرأة الكويتية المطمقة مف كويتي في عدة بنود مف القانونيف منيا
  ف كاف عمرىا ألؼ دينار  (45)سنة تمنح القرض اإلسكاني وىو بقيمة  (21)بشأف المرأة المطمقة مف أجنبي ولدييا أبناء وا 

كويتي، أما الكويتية المطمقة مف كويتي تمنح سكف مناصفة مع مطمقيا، واألرممة تمنح القرض اإلسكاني مناصفة مع ابنيا 
. ألؼ دينار كويتي (70)الوحيد وقيمة القرض 

  كما جاء في أحد بنود قانوف اإلسكاف تمنح المرأة الكويتية األرممة أو المطمقة مف أجنبي سكف عبارة عف شقة إضافة بدؿ
ف (26)دينار كويتي، وفي حاؿ وفاة األـ الكويتية يبقى االبف بالسكف إلى سف (400)سكف  سنة، أما االبنة لحيف زواجيا وا 

لـ تتزوج لحيف وفاتيا، وىذا البند فيو تمييز جمي ضد الكويتية المتزوجة مف كويتي حيث يتقاضى الزوج الكويتي بدؿ سكف 
. دينار كويتي (200)قيمتو 

  كما جاء في أحد بنود قانوف بنؾ التسميؼ واالدخار ،إف تزوج الزوج األجنبي بأكثر مف زوجة كويتية ،ولدييـ أبناء في حاؿ
ألؼ دينار كويتي، وىذا تمييز فرطي ضد النساء الكويتيات (45)طبلقيـ كؿ زوجة تمنح القرض اإلسكاني وىو بقيمة 

 .المطمقات مف نفس الرجؿ الكويتي 

 
وبشأف حؽ ربات البيوت في اختيار عمميف الزالت لجنة المرأة بمجمس األمة ترفض ىذا االقتراح الذي ينص عمى صرؼ مبمغ 

ؾ لربات البيوت نظير دورىف األسري في البيوت، وفي ىذا المضمار فقد دعت الجمعية إلى سف التشريعات التي تكفؿ .د(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 

 
حاالت لكؿ 5وبشأف العنؼ ضد المرأة فقد أكدت دراسة حديثة صادرة عف وزارة العدؿ أف معدؿ الطبلؽ سينخفض بمعدؿ 

ألؼ مف السكاف إذا تـ تعزيز الوعي االجتماعي بيف فئة الشباب وتكثيؼ برامج توعية األسرة مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ 100
 .واإلعبلف وجيود الجمعيات والمؤسسات المدنية واالجتماعية 
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عادؿ الفيمكاوي حوؿ ظاىرة ارتفاع نسبة الطبلؽ في الكويت / وتوضح الدراسة التي أعدىا المستشار في محكمة االستئناؼ الدكتور

حالة أي بزيادة (5054 )(2009)حالة بينما كاف العدد عاـ (5192)بمغ  (2010)،أف عدد حاالت الطبلؽ في العاـ الماضي 
 .حالة (4920)بمغ  (2008)حالة طبلؽ ،وفي عاـ (138)
 
 

وتمفت الدراسة االنتباه إلى أف حاالت الطبلؽ تزداد سنة أثر أخرى ،ودعاوى التفريؽ بيف األزواج في ازدياد وتعود ىذه الحاالت 
 :ألسباب كثيرة منيا

 .جيؿ المرأة الكويتية بقانوف األحواؿ الشخصية بالجزئية التي تخصيا  .1
 .نقص التوعية األسرية ما قبؿ الزواج مف الوالديف  .2
 .عدـ ترسيخ مفيـو الزواج الحقيقي بجميع جوانبو لدى األبناء قبؿ الزواج  .3
 .عدـ التزاـ الزوج في واجباتو نحو زوجتو وأبناءه  .4
 .ممارسة العنؼ المفظي ،والعنؼ النفسي، والعنؼ الجسدي ضد المرأة  .5

 
وعف ظاىرة تفشي الطبلؽ والعنؼ الزوجي واألسري قالت الدراسة إف ىذه الظاىرة يعاني منيا الكثير مف المجتمعات بسبب ظيور 
مشاكؿ وظواىر اجتماعية واقتصادية ونفسية ومتغيرات كثيرة فييا، وتبيف الدراسة أف ارتفاع معدالت الطبلؽ والتي بمغت في العاـ 

في أي مجتمع يزيد مف حدة التوتر والقمؽ فيو وىذه مشكمة تصيب المجتمع والبناء االجتماعي وتؤدي إلى % 12.86الحالي إلى 
خمخمتو مبينا أف الطبلؽ يعتبر حالة مف حاالت التفكؾ األسري وتنتج عنو آثار سمبية كثيرة كانحراؼ األبناء وتشتت األسر 

 .وضياعيا 
 

مف جممة قضايا األحواؿ الشخصية، وعف % 36.01وتوضح الدراسة أف نسبة دعاوى التفريؽ لمضرر بسبب العنؼ الزوجي بمغت 
 .ظاىرة ضرب الزوجات قالت الدراسة إف ىذه الظاىرة ليست محمية أو خاصة بمجتمع دوف اآلخر فيي عامة وعالمية 

 يتعرضف لمضرب مف الرجاؿ، وفي المجتمع األردني تشير دراسة 1/5فقد بمغ العنؼ الجسدي ضد المرأة في المجتمع العراقي إلى 
إلى  (2011)إلى أف العازبات يتعرضف لمعنؼ الجسدي أكثر مف المتزوجات فمقد بمغ عدد النساء البلتي تعرضف لمعنؼ في عاـ 

 .إمرأة 364
 

مف نساء الكويت يتعرضف إلى الضرب واإليذاء الجسدي ،وأف ىناؾ الكثيرات مف السيدات العامبلت % 35وقالت الدراسة أف 
المواتي وصمف إلى مراكز مرموقة يتعرضف لمضرب وال يستطعف اإلفصاح أو الشكوى خوفا مف الفضائح، وأضافت أف ضرب الزوج 

لزوجتو أصبح أسموبا اجتماعيا مقبوال لدى البعض بسبب الخوؼ مف الطبلؽ أو الفضيحة، وأف بعض الرجاؿ الذيف يضربوف 
 .زوجاتيـ مرضى نفسيوف ويجب عبلجيـ وتعديؿ سموكيـ 

 
التي تصدت لظاىرة الطبلؽ عمى أف أبناء المطمقيف يعانوف مشكبلت نفسية كاالكتئاب – حسب الدراسة – وأجمعت األبحاث 

 .والقمؽ واإلحساس بالدونية وعدـ الثقة بالنفس كما أف معدالت االنحرافات السموكية أكثر انتشارا بينيـ مقارنة بأبناء األسر المستقرة 
 

والجمعية إذ ترصد ىذه اإلحصاءات التي تدؿ عمى انتياكات خطيرة ضد المرأة فإنيا تؤكد أف الشريعة اإلسبلمية ضد العنؼ وظمـ 
 .المرأة 
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وبشأف حقوؽ الطفؿ، فما زالت ىناؾ مساعي وطنية كبيرة وجيود حثيثة نحو إعداد قانوف خاص يتناوؿ في أحكامو تنظيـ الحقوؽ 
 .المدنية واالجتماعية لمطفؿ 

 
وعمى مستوى مجمس األمة، فقد تقدـ عدد مف األعضاء بمشروعات قوانيف في شأف 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 

، وقواعد (المعاؽ)االجتماعية والرعاية البديمة، وحقوؽ التعميـ لمطفؿ، وأطر حماية وتأىيؿ الطفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة 
 . المعاممة الجزائية لؤلطفاؿ 

  
 الخىطُاث

  إف المرأة الكويتية تواجو عقبات في تجنيس أبناءىا غير الكويتييف أسوة بالرجؿ الكويتي الذي مف حقو تجنيس زوجتو األجنبية
 بإتاحة الفرصة لؤلـ الكويتية بتجنيس أبناءىا إف كاف الزوج مف عديمي الجنسية، أما إذا كاف الزوج نوصيوأبناؤه منيا، لذا 

. وافد ويحمؿ جنسية بمده يجب أف يخير األبناء عند سف البموغ بيف جنسية 
  كويتية ؿ مف زواجيما تثبت أنو زوج سنوات (10) بمنح زوج الكويتية مف عديمي الجنسية وثيقة رسمية بعد مرور نوصيكما

يقيد  و إطار الدستور والقانوفيعمى أف تكوف الوثيقة مف صياغة القانونييف وؼ، مع منحو كافة حقوقو المدنية واالجتماعية 
عديـ وتكوف مشروطة بعدة شروط حفاظا عمى حقوؽ الزوجة الكويتية والزوج عديـ الجنسية لزوج ؿبيانات الشخصية اؿفييا 

عديـ   وسحبيا مف الزوج  صبلحية الوثيقةالجنسية منيا أف يكوف الزوج مف عديمي الجنسية ومف مواليد دولة الكويت انتياء
  مف زوجة ثانية إال إذا كافعديـ الجنسية الزوج تزوجتسقط الوثيقة في حاؿ مجرد تطميقو لزوجتو الكويتية ومنيا أف  بالجنسية

يف كلخا تظؿ الوثيقة سارية في حاؿ وفاة الزوجة الكويتية  و بموافقة الزوجة األولى أال تكوف الكويتية زوجة ثانيةالزواج الثاني
.. احلالخني لذَهن أو لُص لذَهن أبٌاء

  سنة، حتى ال نقع بالتمييز بيف 21سنة بدال مف 40 برفع سف المطمقة إلى  نوصي ،2/2011وبشأف قانوف اإلسكاف
. المطمقة مف أجنبي والمطمقة مف كويتي، ونترؾ ضرر وأثر نفسي في نفس الكويتية المطمقة مف كويتي 

  في أحد بنوده بتوفير سكف لممطمقة أو األرممة الكويتية مف أجنبي وبدؿ سكف 2/2011أما بشأف ما جاء في قانوف اإلسكاف 
ف لـ تتزوج لحيف وفاتيا، واالبف إلى سف .د(400)قيمتو  ، لذا (26)ؾ وبعد وفاة األـ تبقى االبنة بالسكف إلى أف تتزوج، وا 
. ؾ حتى تتحقؽ العدالة والمساواة .د(400) برفع بدؿ سكف الكويتية المتزوجة مف كويتي إلى نوصي

  برفع قيمة القرض اإلسكاني إلى نوصي في أحد بنوده، 3/2011وأما ما جاء في قانوف بنؾ التسميؼ واالدخار 
ؾ لمكويتية المطمقة واألرممة مف أجنبي ،والمطمقة واألرممة مف كويتي ،ويكوف مناصفة بيف المطمقات مف نفس .د(ألؼ100)

 .الرجؿ األجنبي ولدييـ أبناء، حتى نحقؽ العدالة والمساواة مف دوف تفضيؿ فئة عمى أخرى 

  ضرورة اإلسراع في إنشاء محكمة األسرة، في ضوء ما تعيدت بو دولة الكويت طوعيًا أمام مجمس حقوق اإلنسان الدولي
 .(2010مايو )في سياق مناقشة تقريرىا الدوري اإلستعراضي الشامل لحقوق اإلنسان 

  كما تجدر اإلشارة إلى أىمية إصدار قانون شامل لحقوق الطفل، في ضوء ما تعيدت بو دولة الكويت طوعيًا أمام مجمس
  .(2010مايو )حقوق اإلنسان الدولي في سياق مناقشة تقريرىا الدوري اإلستعراضي الشامل لحقوق اإلنسان 

 
الرػاَت الظحُت : حادٌ ػشر
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   اإلَذز/  هرضً فريوش ًقض املٌاػت 

سجمت الكويت زيادة واضحة في عدد المصابيف بفيروس نقص المناعة خبلؿ السنوات الثبلث األخيرة ، إذ بمغ عدد الكويتييف وفئة 
عف % 55 ، وىو يمثؿ زيادة قدرىا 2011 حالة مع نياية عاـ 212غير محددي الجنسية المتعايشيف مع المرض في الكويت 

 ، وقد تكوف تمؾ الزيادة مرتبطة بالتشريعات العديدة التي أقرت مؤخرا 2009إجمالي عدد الحاالت في عاـ المسجمة في بداية عاـ 
والتي تمـز المواطنيف والمقيميف بفحص فيروس اإليدز سواء عند الزواج أو طمب الوظيفة أو التبرع بالدـ أو حاالت طفؿ األنابيب 
أو اإلصابة ببعض األمراض األخرى التي قد تكوف ليا عبلقة بااليدز وغيرىا ، مما أدى إلى اكتشاؼ العديد مف الحاالت التي لـ 

. تكف قد شخصت سابقا
 

ويعد المتعايشوف مع فيروس اإليدز ىـ أكثر الفئات في الكويت عرضة النتياكات حقوؽ اإلنساف ويتمثؿ ىذا بعدة أمور منيا 
الوصمة السمبية التي تبلحقيـ طواؿ حياتيـ وما يترتب عمييا مف تمييز في كؿ شئوف حياتيـ ، حيث يتعرضوف لخسارة وظائفيـ ، 

كما تؤدي سياسات التمييز . وينبذوف مف المجتمع ، ويحرموف مف الحصوؿ عمى درجة كافية مف الرعاية الصحية بسبب الفيروس
 .إلى حرمانيـ مف الحصوؿ عمى المعمومات الصحيحة والمساندة الكاممة لمرضيـ

 
لقد قامت الجمعية الكويتية لمقومات حقوؽ اإلنساف خبلؿ الفترة الماضية بعمؿ دراسات مستفيضة ألوضاع المتعايشيف مع فيروس 

،  (إيجابي لدعـ المتعايشيف مع فيروس اإليدز)االيدز ، وعقدت عشرات المقاءات معيـ ، وبناء عمى ذلؾ قررت إشيار مشروع 
 لتقديـ الدعـ النفسي والطبي واالجتماعي والشرعي لممتعايشيف ، كما بدأت www.eejabee.comوأطمقت موقعا عمى االنترنت 

برصد جميع االنتياكات ضد تمؾ الفئة ، وىي اآلف بصدد مراجعة القوانيف والتشريعات المحمية التي أدت إلى تمؾ الصور مف 
. انتياكات حقوؽ اإلنساف ، كما أنيا بصدد إطبلؽ حممة وتأسيس صندوؽ اجتماعي لتوفير حياة كريمة لدى المتعايشيف

: التوصيات

من الدستور، والتي تنص   (11)توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، بضرورة اإللتزام بحكم المادة رقم 
تكفل الدولة المعونة لممواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر ليم خدمات التأمين "عمى أن 

، ومن ىنا يبدو واضحًا أنو يقع عمى الدولة اإللتزام بتوفير المعونة والرعاية "االجتماعي والمعونة االجتماعية والرعاية الصحية
الصحية لممرضى بصفة عامة دون تخصيص منيم، فاألصل العام يمقي عمى عاتق الدولة واجب توفير الرعاية العالجية 

والصحية لجميع المرضى أيًا ما كانت حالتيم أو درجة مرضيم أو خطورتو، وعمى ذلك ال يجوز لمدولة أن تتحمل من واجبيا ىذا 
 . أو ُتقصر في أدائو، أو أن تفرض إجراءات إحترازية تقوض حقوق وحريات المرضى، أو إنتياج تدابير تمييزية بشأنيم

تعنى الدولة بالصحة "من الدستور والتي تنص عمى أن  (15)وأنو يتعين تأكيدًا عمى ذلك، يجب اإللتزام بنطاق حكم المادة رقم 
من الدستور، والتي تنص  عمى  (29) إتساقًا في ذلك مع حكم المادة رقم ."العامة ووسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة

الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية وىم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينيم في ذلك "أن 
".  بسبب الجنس أو األصل أو المغة أو الدين

إعالن : كما تؤكد الجمعية عمى ضرورة اإللتزام بأحكام المواثيق الدولية الصادرة بشأن حقوق مرضى اإليدز، والتي من بينيا
المبادئ "وثيقة و،  2001 الجمعية العامة لألمم المتحدة عام عن الصادر ،"اإليدز/التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

دليل يشرح لمدول بإعتبارىا بمثابة  (1998)والتي جرى إعدادىا في حينو " التوجييية العالمية حول حقوق اإلنسان واإليدز
 بشأن  األولاإلعالن السياسي، ووالمنظمات جوانب حقوق اإلنسان المتعمقة باإليدز وكيفية تفعيميا في السياسات والقوانين
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تكثيف الجيود لمقضاء عمى "اإلعالن السياسي الثاني  بشأن ، و2006عام الصادر في ال" اإليدز/ةفيروس نقص المناعة البشري
. 2011  العامفيالصادر " اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية

 :اإلبؼاد الظحٍ

مف أىـ الشكاوى التي ترد لمجمعية فيما يتعمؽ بانتياكات حقوؽ اإلنساف لدى وزارة الصحة ىي تمؾ المتعمقة باإلبعاد الصحي ، 
ومف أمثمة ىذه العوارض الصحية ىي مرض االلتياب الكبدي الوبائي . ورفض تجديد اإلقامة لموافد بسبب وجود عارض صحي 

 وافدا خارج الكويت خبلؿ السنوات الخمس السابقة بسبب 90وكذلؾ داء الجذاـ، وقد تـ إبعاد أكثر مف  (سي  )ونوع  (ب)نوع 
. مرض الجذاـ ، مف أمثمتيا كذلؾ داء الفيبلريا وفيروس نقص المناعة البشري المكتسب

 
ف مما نعجب لو أف ترفض الدولة تجديد اإلقامة لشخص سميـ ، لكنو أصيب بمرض في مرحمة ما مف مراحؿ عمره ثـ تشافى منو  وا 

إذ أف الوزارة تختبر األجساـ المضادة لدى المريض مع العمـ اف ىذه األجساـ المضادة تبقى في  (سي)تماما كمرض الكبد الوبائي 
الجسـ لسنوات عديدة بعد شفاء المريض، ووجودىا ال يعني اف حامميا شخص مريض، وقد سبؽ وطالبنا وزارة الصحة أف تعتد 

ىذا فضبل عف التمييز الذي يمارس مف خبلؿ . األكثر دقة وصحة بدال أف تبعد عف الببلد أشخاصا سميميف (PCR) بفحص الػ
 .استثناء بعض الفئات في المجتمع دوف أخرى مف ىذا الفحص

 
كما أف ىناؾ أمراضا عبلجيا سيؿ جدا مثؿ بعض أنواع الجذاـ وداء الفيبلريا، وال يحتاج المريض إال إلى دواء لفترة محدودة كفيمة 
إف شاء اهلل بشفاء المريض، ومع ىذا فإف الوزارة تبعد المصابيف بيما، وأما حجة بعض المسئوليف مف أف ىذه األمراض يمكف أف 
تنتشر في الكويت فقد أثبت الخبراء في الطب أنو يستحيؿ انتشارىا في ظؿ ظروؼ البمد، ولو كانت ستنتشر لكاف مف األولى أف 

. تنتشر أمراضا أخرى موجودة وال يتـ إبعاد المصابيف بيا كالمبلريا والمشمينيات
: التوصيات

جراءات اإلبعاد الصحي  توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، بضرورة إعادة النظر في شروط وا 
لألجانب، في ضوء التقدم الحاصل في المجال الطبي والذي من آثاره الطيبة، إرتفاع نسبة عالج العديد من الحاالت الصحية 

التي كانت تصنف في السابق عمى أنيا مستعصية، األمر الذي كانت معو تعد سببًا في اإلبعاد الصحي، إال أن ىذه األمراض ال 
رتفاع نسب الشفاء منيا  يعقل أن تظل سببًا لإلبعاد الصحي رغم تيسر عممية عالجيا وا 

 
 األخطاء الطبُت: 

الزاؿ مسمسؿ األخطاء الطبية مستمرا بصورة واضحة ال تكاد تخفى عمى كؿ مف جرب الخدمات الصحية في الكويت سواء في 
دعائيا بأف إجمالي عدد القضايا . القطاع الحكومي أو الخاص  وعمى الرغـ مف تقميؿ وزارة الصحة مف شأف تمؾ األخطاء وا 

 قضية فقط وأنيا تعتبر نسبة متدنية 211المرفوعة ضد وزارة الصحة بسبب األخطاء الطبية خبلؿ السنوات األربع األخيرة ىو 
إال أنو في  المقابؿ تشير بعض المصادر القانونية الخاصة إلى أف إجمالي . عالميا وأف الوزارة قد كسبت معظـ تمؾ القضايا

.  قضية 300القضايا التي ترفع ضد وزارة الصحة سنويا بسبب األخطاء الطبية يتجاوز الػ 
 

ونحف نعتقد أف األخطاء موجودة وبكثرة إال أف ثقافة التقاضي أو المطالبة بالحقوؽ عبر القضاء في الكويت ال تزاؿ ضعيفة لدى 
وبغض النظر عف عدد تمؾ األخطاء فإنو يجب عمى وزارة الصحة أف تتخذ خطوات جادة لمحد مف تمؾ . عمـو المواطنيف والمقيميف

األخطاء مف أىميا التعاقد مع أطباء مف ذوي الكفاءة العالية والمشيود ليـ بالخبرة ، وكذلؾ تحسيف مستوى تدريب األطباء إذ أف 
. برامج تدريب األطباء المحمية تجوبيا العديد مف عبلمات االستفياـ ، والبد مف االستعاضة عنيا أو تدعيميا بالخبرات العالمية 

كما ندعو الوزارة أف تنتيج الشفافية في التعامؿ مع تمؾ األخطاء حتى يحاسب المقصر ويأخذ كبل الطرفيف حقو ،  
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: التوصيات
توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، بأنو من الضروري أن يتم اإلستعجال في إقرار قانون التأمين ضد 
األخطاء الطبية الذي سيساىم في الحد من األخطاء الطبية عبر خمق بيئة إيجابية يعمل بيا الطبيب وبالتالي يحقق المصمحة 

. لكال الطرفين
 هشروع الضواى الظحٍ للىافذَي:- 

في دولة  (المقيميف) نحو إنشاء مستشفى الضماف الصحي لموافديف 2011خطت حكومة دولة الكويت خطوات فعمية خبلؿ عاـ 
الكويت، وقد قوبمت ىذه الخطوة باستنكار عدد كبير مف الجيات المعنية بحقوؽ اإلنساف مف جمعيات وىيئات وناشطيف، حيث رأوا 
أف مثؿ ىذه الخطوة مف شأنيا أف تؤدي إلى تفاوت كبير في الخدمات الصحية تنصب لمصمحة المواطنيف عمى حساب الوافديف ، 
وأنيا ستؤدي أيضًا إلى التمييز الصحي الواضح ضد الوافديف لما سيتوقع فيو مف سوء لممعاممة وضعؼ وانحصار الخدمات الطبية 

فكؿ ما سيجنيو ىذا الفصؿ العنصري مف مصمحة، ىو تخفيؼ العبء عف المستشفيات الحكومية . المقدمة لؤلجانب الوافديف 
لصالح المواطنيف وعمى حساب الوافديف، والتي يقدر تعدادىا بستة مستشفيات عامة وعشرات المراكز والمستشفيات التخصصية، 

بثبلثة مستشفيات خاصة - الذيف يقدر تعدادىـ بضعفي تعداد المواطنيف في دولة الكويت - وأنو في المقابؿ سيتكدس الوافديف 
وبالتالي لف يرقى مشروع الضماف ,  وافد فقط 10000 سرير لكؿ 2فقط، تقدـ رعاية صحية فقيرة ومحدودة، بسعة سريرية تبدأ مف 

وال شؾ في أف ىذا األمر سيمثؿ . الصحي لموافديف، حتى إلى أدنى المستويات والمعايير الصحية اإلنسانية المطموبة دوليًا وحقوقياً 
مخالفة صريحة لنصوص الدستور الكويتي، وانتياؾ واضح اللتزامات دولة الكويت الممقاة عمى عاتقيا بموجب - إف تـ - 

. االتفاقيات الدولية الحقوقية واإلنسانية  التي صادقت عمييا وخاصة منيا ما يتعمؽ بمناىضة التمييز العنصري
: التوصيات

  ترى الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، أن في مشروع الضمان الصحي لموافدين، مخالفة صريحة
لألحكام الدستورية الوطنية والقواعد الدولية الحقوقية واإلنسانية، ومن ثم تؤكد الجمعية عمى ضرورة نبذ ومناىضة 

:- المعاممة الصحية التمييزية والعنصرية، استنادا في ذلك إلى األحكام والمبادئ اآلتية
  من  (15)أن الدولة يقع عمى عاتقيا االلتزام الكامل باالعتناء بالصحة العامة، وفقًا لما تنص عميو المادة رقم

 ".تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة"الدستور، عمى أن 

  الناس "من الدستور، والتي تناىض كافة أشكال وصور التمييز العنصري، حيث تنص عمى أن  (29)المادة رقم
سواسية في الكرامة اإلنسانية وىم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينيم في ذلك بسبب 

 "الجنس أو األصل أو المغة أو الدين

  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، التمييز العنصري في كافة صوره،  (2)وعمى المستوى الدولي، تحظر المادة رقم
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ىذا اإلعالن، دون أي تمييز، " حيث تنص عمى أن 

...". كالتمييز بسبب العنصر أو المون أو الجنس أو المغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر
  تتعيد الدول "، والتي تنص عمى أن  الدولية لمقضاء عمي جميع أشكال التمييز العنصريمن االتفاقية (5)المادة رقم

األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عميو بكافة أشكالو، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو 
حق التمتع  ... :المون أو األصل القومي أو اإلثني، في المساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية

 ".بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية

  تتعيد كل دولة طرف في "من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص عمى أن  (2)المادة رقم
ىذا العيد باحترام الحقوق المعترف بيا فيو، وبكفالة ىذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقميميا والداخمين في 

واليتيا، دون أي تمييز بسبب العرق، أو المون، أو الجنس، أو المغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو 
 . األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
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 ػقىبت اإلػذام :  اًٍ ػشر

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 

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 
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 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
: التوصيات

توصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، بأىمية اإلبقاء عمى عقوبة اإلعدام وأنو عمى دولة الكويت أن 
تظل متمسكًة بموقفيا الدولي بيذا الصدد، في إطار مجابية الضغوط الدولية التي تمارسيا المنظمات والمجان الدولية المعنية 

جراءات تنفيذه ضد دولة الكويت بغية إلغاء أو وقف العمل بعقوبة اإلعدام  مع التأكيد عمى ضرورة إحاطة الحكم بعقوبة اإلعدام وا 
الحكم باإلعدام عمى أكثر الجرائم  والضمانات الدستورية والقانونية المقررة بيذا الصدد، والحرص عمى قصر نطاق بالضوابط

. جسامة وأشدىا خطورة عمى المجتمع
 
 

 

 الشكاوي: الث ػشر
 

 ىي إحدى الوسائؿ التي تستطيع الجمعية مف خبلليا قياس واقع – إضافة عمى ما يتـ رصده مف انتياكات إنسانية –تعد الشكاوى 
 بعدد كبير مف الزيارات الميدانية لممسئوليف باإلضافة إلى إجراء عشرات 2011االنتياكات اإلنسانية ، وقامت الجمعية خبلؿ 

االتصاالت مع أجيزة الدولة المعنية وأصحاب ومسئولي الشركات وكذلؾ إصدار البيانات والتصاريح الصحفية لممطالبة بالحد مف 
: 2011انتياكات حقوؽ اإلنساف ، وفيما يمي النسب المئوية والتصنيفات الموضوعية لمشكاوى التي تمقتيا الجمعية خبلؿ العاـ 

 

 03.40 : % شكاوى مختمفة لمعماؿ المياجريف. 

 00.68 : %شكاوى اإلبعاد. 

 02.70 : % عديمي الجنسية " شكاوى مختمفة لػ." 

 88.60 : %فصؿ تعسفي. 

 00.68 : % المرأة. 

 00.34 : %خطؼ وتعذيب. 

 00.34 : % انتياكات أجيزة األمف. 

 00.34 : % شكاوى أخبلقية. 

 02.70 : % أخرى. 
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