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تقرير عن أوضاع حقوق اإلنسان في دولة الكويت2009

املقدمت
لما كانت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان جمعية مدنية مشهرة ومرخصة رسميا في دولة
الكويت برقم (  )2005/99فإنها عكفت عمى إصدار هذا التقرير لمقيام بدورها تجاه قضايا وانتهاكات حقوق

اإلنسان والعمل عمى إزالة كافة هذه االنتهاكات تعزي ازً لسمعة الكويت الرائدة في مجال حقوق اإلنسان وذلك من

خالل رصد أهم قضايا حقوق
محددة وهي :

اإلنسان المتعمقة بالشأن الكويتي وقد ارتكزنا في إعداد هذا التقرير عمى معايير

 .1مرجعية حقوق اإلنسان في الدولة.

 .2تواؤم القوانين المحمية مع االتفاقيات الدولية.
 .3االهتمام بالفئات المستضعفة في المجتمع كعديمي الجنسية والعمالة والمرأة.
 .4الشكاوى واالقتراحات التي تتمقاها الجمعية .

 .5رصد االنتهاكات اإلنسانية باإلضافة للدراسات والبحوث المتعمقة بهذا الشأن.
ً
أوال  :عدم وجىد هيئت وطىيت مسخقلت حلقىق اإلوسبن

إن إنشاء ىيئة مستقمة لحقوق اإلنسان يعد أحد أىم مطالب منظمات المجتمع المدني ذات الصمة حيث ستتمتع ىذه
الييئة بالرقابة المستقمة لكافة قضايا وانتياكات حقوق اإلنسان داخل حدود دولة الكويت في المقام األول عمى أن يتم

تكوينيا من أعضاء حكوميين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصمة ونشطاء حقوق اإلنسان ورجال القانون وبيذا

الشأن فقد قامت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان بعدد من الخطوات من خالل صياغة تصور
لمشروع قانون إنشاء ىذه الييئة وتم عرض ىذا التصور عمى منظمات المجتمع المدني ذات الصمة في اجتماع خاص
وتمت الموافقة عميو من حيث المبدأ ومن ثم تم عرضو مع موافقة منظمات المجتمع المدني عمى وزير الشئون

االجتماعية والعمل آنذاك واستكماال ليذه الجيود فقد قامت الجمعية بعقد لقاءين مع لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان

بمجمس األمة الكويتي لتقديم مشروع القانون إلى المجمس إلق ارره ولم يتم إحراز أي تقدم بيذا الخصوص وانتقمنا في
مسمسل المطالبات إلى أنو في حال لم يتم إنشاء الييئة الوطنية لحقوق اإلنسان فإن البديل الذي ال غنى عنو ىو ضم
منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان إلى المجنة العميا لحقوق اإلنسان بو ازرة العدل حتى يكون ليا

مصداقية أكبر وتمثيل حقيقي لدى المنظمات الدولية.
الخىصيبث :

 .1اإلسراع بإقرار مشروع إنشاء الييئة الوطنية لحقوق اإلنسان.
 .2منح الييئة الوطنية لحقوق اإلنسان صالحيات واسعة بعد إنشائيا.

 .3المطالبة في الوقت الحالي وبأقصى سرعة بضم منظمات المجتمع المدني ذات الصمة لمجنة العميا لحقوق
اإلنسان بو ازرة العدل.
 .4إشراك منظمات المجتمع المدني ذات الصمة في وضع التصورات والدراسات والخطط التنموية والرجوع إلييا عند
إعداد أي قانون أو عمل أي مشروع متعمق بحقوق اإلنسان.

 .5إطالق حمالت توعوية مشتركة مع منظمات حقوق اإلنسان لنشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع.
 .6رفع مستوى االستجابة والتفاعل الحكومي مع الشكاوى التي تستقبميا منظمات المجتمع المدني.
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ً
ثبويب  :الكىيج ومىقفهب مه الخىقيع على االحفبقيبث الدوليت

تتبوأ الكويت مرتبة متقدمة في مصاف الدول المؤسساتية وقد أدى ذلك إلى توقيع الكويت عمى عدد من االتفاقيات
الدولية ذات الصمة بحقوق اإلنسان ولكنيا تقاعست عن التوقيع واالنضمام عمى عدد من االتفاقيات الميمة التي تراعي

حقوق فئات معينة من بني اإلنسان مثل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول الممحق بيا واتفاقية حماية

حقوق جميع العمال المياجرين وأفراد أسرىم وقد أدى عدم توقيع الكويت عمى ىذه االتفاقيات وغيرىا إلى عدم حصول

ىذا الفئات عمى حقوقيا اإلنسانية – بسبب أن الكويت غير ممزمة بذلك أمام المجتمع الدولي ألنيا لم توقع أو تنضم
لالتفاقيات المعنية  -مما يشعر ىذه الفئات بنوع من التمييز والظمم.
وقد قامت الجمعية بمراسمة منظمات المجتمع المدني وعدد من األجيزة الحكومية المعنية بحقوق األشخاص ذوي

اإلعاقة لموقوف عمى مدى التقدم المحرز في مسألة االنضمام لالتفاقية وقامت الجمعية أيضا بمطالبة و ازرة الخارجية

بإبداء األسباب التي أدت إلى عدم انضمام الكويت التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حتى االن وردت و ازرة
الخارجية بأن االتفاقية قيد البحث والدراسة بمجمس األمة.
الخىصيبث

 .1مطالبة الحكومة بضرورة المسارعة إلى االنضمام لالتفاقيات الدولية ذات الصمة بحقوق اإلنسان وبخاصة اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .2مطالبة الحكومة بضرورة االنتياء سريعا من دراسة االتفاقيات الدولية ذات الصمة بحقوق اإلنسان وفق حدود
زمنية معروفة ومعمنة ويكون ذلك عن طريق لجنة خاصة تضم باإلضافة إلى الو ازرات المعنية جمعيات حقوق

اإلنسان ورجال القانون وتكون ميمتيا دراسة االتفاقيات الدولية.
ً
ثبلثب  :عدميي اجلىسيت ( البدون )

يعد ممف عديمي الجنسية أحد أىم الممفات الحساسة والساخنة في دولة الكويت حيث تتباطأ الحكومة أحياناً وتتقاعس
أحياناً أخرى عن حل ىذه المشكمة التي يعاني منيا أكثر من مئة

ألف إنسان ( حسب إحصائيات رسمية ) وينظر

العاممون في مجال حقوق اإلنسان إلى مشكمة عديمي الجنسية عمى أنيا مشكمة إنسانية بحتة حيث ال يحصل عديمي

الجنسية عمى أبسط حقوق اإلنسان مثل الحق في التعميم والعمل والرعاية الصحية وحقوق أخرى ،وقد قامت الجمعية
بجيود كبيرة بشأن االنتياء من كافة أشكال التمييز ضد عديمي الجنسية من خالل تقديم مشروع قانون ييدف إلى منح
عديمي الجنسية كافة الحقوق المدنية واإلنسانية ولكن لم يتم إق ارره حتى اآلن ،مما أدى

إلى انتشار الجريمة وزيادة

معدالتيا بين ىذه الفئة بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونيا باإلضافة إلى شعورىم بالتمييز  ،ولكن يجب
عمينا أال نغفل عن اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة مؤخ اًر لممساىمة في حل ىذه القضية من خالل القرار الذي يسمح
لعديمي الجنسية بااللتحاق بسمك التدريس بو ازرة التربية والتعميم والسمك العسكري والصحة  ،باإلضافة إلى السماح

بتوثيق عقود الزواج والذي كان مطمبا ليذه الفئة منذ سنوات عديدة.
الخىصيبث

 .1مطالبة الحكومة بضرورة اإلسراع بإقرار قانون الحقوق المدنية واإلنسانية كبداية لحل مشكمة عديمي الجنسية من
أجل إقرار مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد مطمب إنساني ممح.

 .2مطالبة الحكومة بضرورة وضع آلية فعالة تسمح ليذه الفئة باالندماج في المجتمع والمساىمة في عممية التنمية
والمشاركة السياسية وكافة النشاطات واالمتيازات التي يتمتع بيا اآلخرون.
ً
ااعب  :العمبلت الىافدة
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تشكل قضية انتياكات حقوق العمال األجانب في الكويت ىاجساً لمحكومة الكويتية وناشطي حقوق اإلنسان ومنظمات
المجتمع المدني عمى حد سواء حيث تشكل العمالة الوافدة حوالي

ثمثي عدد السكان ويعتبر عدم إقرار قانون العمل

بالقطاع األىمي وقانون تجريم االتجار بالبشر ىو السبب الرئيسي لحدوث مثل ىذه االنتياكات التي يتم رصدىا كل يوم
عبر شكاوى المتضررين التي تتمقاىا الجمعية أو عبر الصحف الرسمية والمستقمة مثل ( إجبار العمال عمى العمل في
األماكن المكشوفة في درجات ح اررة تصل إلى

 50درجة مئوية  -حجز جوازات السفر – تأخر صرف األجور

والرواتب – فقدان السالمة المينية – إجبار العمال عمى التوقيع عمى أوراق بيضاء "كمبياالت" الستخداميا في الضغط
عمييم وايداعيم السجون في بعض األحيان وخاصة شركات التاكسي الجوال – المتاجرة باإلقامات – بالغات التغيب
الكيدي ) باإلضافة إلى تحول نظام الكفيل المعمول بو حالياً إلى انتياك صريح لحقوق اإلنسان وذلك بسبب سوء

استخدام النظام برمتو وكذلك القصور الواضح في التشريعات ذات الصمة وقد طالب العديد من منظمات المجتمع
المدني بإلغاء نظام الكفيل والعمل عمى وضع نظام بديل يحفظ حقوق جميع األطراف في إطار قانوني وانساني.

وفي ظل ىذا الكم اليائل من االنتياكات فقد قامت الحكومة الكويتية ممثمة في و ازرة الشئون االجتماعية والعمل باتخاذ
بعض الق اررات اليامة مثل قرار السماح لفئة معينة من العمال بتحويل إقامتيم إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط
موافقة الكفيل ووفق شروط محددة باإلضافة إلى التوجو لمسماح ألصحاب بعض المين الحرة بكفالة أنفسيم وقد لمست
الجمعية جدية الحكومة في التوجو إللغاء نظام الكفيل أثناء االجتماع بوزير الشئون االجتماعية والعمل في سبتمبر

الماضي ولكن ورغم ىذه اإليجابيات إال أننا نرى أن ىذه الق اررات لم ترتق لمحد األدنى من طموحات منظمات المجتمع
المدني بشأن العمالة الوافدة.
الخىصيبث

 .1المطالبة بأال يتم اإلبعاد اإلداري إال بحكم قضائي وبعد إجراء تحقيق شفاف من خالل لجنة مستقمة.
 .2المطالبة بإيقاف منح صاحب العمل الحق في بالغات التغيب حيث يتم إساءة استخدام ىذا الحق من عدد ال
محدود من أصحاب العمل.
 .3المطالبة بإقرار قانون االتجار بالبشر ومعاقبة من يخالفو بعقوبة مغمظة.
 .4المطالبة بسرعة إقرار قانون العمل في القطاع األىمي.

 .5المطالبة بإلغاء نظام الكفيل نيائيا والعمل عمى وضع نظام بديل يحفظ حقوق جميع األطراف وفق أسس قانونية
وانسانية شفافة وواضحة.
 .6المطالبة بتعيين وكيل خاص لقطاع العمل وتطوير ىذا القطاع بما يسمح بتحمل المسئولية عن الفئة األكبر
عددا في الكويت.
ً
خبمسب  :العمبلت املىسليت

تشكل االنتياكات اإلنسانية ضد العمالة تحدياً كبي اًر لناشطي حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني في الكويت

حيث تتمثل أكبر مشكالت العمالة المنزلية في عدم وجود قانون يحمييم من الظمم واالنتياك وينظم العالقة بين الخادم

والمخدوم مما أتاح المجال لكم غير محدود من االنتياكات اإلنسانية ضد ىذه الفئة المقيورة تصل في بعض األحيان
إلى التعذيب واإلىانة واالغتصاب وعدم دفع الرواتب والحبس والضرب وقد رصدت الجمعية عدد ىائل من ىذه
االنتياكات باإلضافة إلى ازدياد وتيرة االنتحار بين ىذه الفئة بسبب االنتياكات الفظيعة بحقيم باإلضافة إلى شعورىم

بالظمم والتمييز.
الخىصيبث

 .1المطالبة بسن قانون ينظم العالقة بين الخادم والمخدوم.
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 .2تفعيل القوانين الخاصة بانتياكات حقوق العمالة المنزلية بالشكل المطموب وفقاً لممعايير اإلنسانية والقانونية.
 .3المطالبة بتطوير مقر إيواء العمالة المنزلية بما يتناسب مع األعداد الميولة المستفيدة ووفقاً لممعاير الدولية
واإلنسانية المرعية.

 .4مطالبة الحكومة الكويتية بالقيام بدور رقابي صارم عمى مكاتب استقدام العمالة المنزلية المنتشرة في كافة أرجاء
الكويت حيث تقوم ىذه المكاتب بانتياكات فظيعة ضد ىذه الفئة قبل وأثناء وبعد االستقدام.
ً
سبدسب  :أوضبع السجىن ومراكس الخىقيف واالحخجبز

تعد مراكز االحتجاز والتوقيف التابعة لو ازرة الداخمية في أي من دول العالم المرآة التي تعكس أوضاع حقوق اإلنسان
ومدى تطبيق الدولة لممعاير اإلنسانية والدولية الخاصة بمراكز االحتجاز والتوقيف خاصة أن الصورة المحفورة في

أذىان البعض عن ىذه المراكز ىي صورة سيئة حيث ترتبط غالبا بالتعذيب واإلىانة وأوضاع إنسانية متدىورة وبخاصة
حينما نتحدث عن دول الشرق األوسط  ،ودولة الكويت باعتبارىا دولة شرق أوسطية فإنيا تحتاج إلى فتح ممف مخافر
الشرطة والسجون من الناحية اإلنسانية واعادة النظر في مدى مالءمتيا لممعايير اإلنسانية الدولية حيث يفتقد عدد
كبير من مراكز التوقيف لتمك المعايير من ناحية توفر الرعاية الصحية وقد تم رصد حالة وفاة واحدة عمى األقل لنزالء

أحد ىذه المراكز في العام  2009بسبب تدىور أوضاع الرعاية الصحية ىذا باإلضافة إلى تكدس أعداد كبيرة من
الموقوفين في غرف صغيرة سيئة التيوية وغير مصممة لتحمل ىذه األعداد الكبيرة ىذا باإلضافة إلى توقيف بعض

المتيمين لمدد غير قانونية دون تقديميم لمنيابة من أجل محاكمتيم وقد رصدت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية
لحقوق اإلنسان عدة حاالت تم فييا إيقاف متيمين لمدد غير قانونية دون محاكمات وىذا مخالف لكافة القوانين

اإلنسانية والجنائية  ،واحقاقاً لمحق فيجب عمينا أال نغفل موافقة الكويت عمى إطالق برنامج تدريبي تأىيمي موافق

لممعاير الدولية لمعائدين من معتقل غوانتانامو في بادرة طيبة إلعادة تأىيل ىؤالء المعتقمين تمييداً إلعادة اندماجيم في

المجتمع.

الخىصيبث

 .1المطالبة بضرورة تدريب وتثقيف ضباط الشرطة والمحققين بحقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الموقوفين بصفة
خاصة وطرق وضوابط التعامل معيم أثناء وبعد التوقيف.
 .2المطالبة بتطوير السجون ومراكز التوقيف واالحتجاز لتتناسب مع المعايير اإلنسانية.
 .3المطالبة والتشديد عمى عدم السماح بنشر صور المتيمين قبل إدانتيم ومحاكمتيم من قبل القضاء.
 .4مطالبة الحكومة بفصل اإلدارة العامة لألدلة الجنائية والحاقيا بالنيابة العامة.

ً
سباعب  :حريت الخعبري واحلريبث العبمت

عمى الرغم من أن دولة الكويت تنتمي جغرافياً إلى دول الشرق األوسط المعروفة بتقييد الحريات العامة وحرية التعبير
إال أنيا تبوأت مرتبة متقدمة جدا في ىذا المجال حيث حصمت عمى المركز األول في حرية الصحافة عمى مستوى

الدول العربية ودول الشرق األوسط لعام  2009وفقا لتقرير منظمة " مراسمون بال حدود "وقد راعت القوانين المحمية
حق األفراد والجماعات والمؤسسات في التعبير عن أرائيم بحرية تامة دون المساس باآلخرين ىذا وقد لوحظ في اآلونة
األخيرة استغالل البعض لمحرية استغالل سيء من خالل اإلساءة لمرموز الدينية والسياسية والشخصيات العامة وال شك
أن منظمات المجتمع المدني بما فييا الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان تعتبر ىذا السموك خرقا

لمقانون وانتياكا لحقوق اآلخرين حيث ال يعني تمتع الكويت ببنود قانونية محمية تتيح التعبير عن الرأي بحرية تامة فتح
المجال لمطعن في اآلخرين .ولكن وعمى الرغم من ىذه الحرية فقد قامت و ازرة المواصالت بإغالق عدد من المدونات
االلكتروني والتجسس عمييا وفقا لما نشرتو الشبكة العربية لمعمومات حقوق اإلنسان في نياية سبتمبر الماضي.
ة
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أما بخصوص الحريات العامة فالباب مفتوح أمام تكوين واشيار المنظمات المدنية والنقابات والجمعيات دون وجود
معوقات تذكر في ىذا الشأن وفق القوانين المحمية المرعية كما أن الكويت تتبوأ مرتبة متقدمة أيضاً في محال الحريات
الدينية حيث تضم الكويت أكثر من مئة جنسية تضم أديان وعقائد مختمفة مع دين وعقيدة الدولة وعمى الرغم من ذلك

فالكل يمارس طقوسو وشعائره الدينية بحرية تامة وفقا لمقانون الكويتي المحمي.
الخىصيبث

 .1المطالبة بسن تشريعات تحفظ حقوق األفراد والرموز والشخصيات العامة من االستخدام السيئ لحرية التعبير.
 .2المطالبة بعدم المساس بحرية األشخاص في التعبير عن آرائيم من خالل االنترنت والقنوات اإلعالمية األخرى
وفقا لمقوانين المحمية.

 .3المطالبة بإحالة إي إساءة الستخدام الحرية إلى القضاء وجيات االختصاص وأال تكون الق اررات التعسفية ىي
الحل في مواجية االستخدام السيئ لمحرية التي يكفميا القانون.
ً
ثبمىب  :املرأة

ظمت المرأة الكويتية تعاني لفترة طويمة من التيميش االجتماعي والسياسي ولذلك فقد اتخذت الحكومة الكويتية عدة

ق اررات تاريخية بشأن منح المرأة حقوقيا السياسية واالجتماعية وشيدت الفترة األخيرة نموا واضحا في مجال حقوق
المرأة من خالل السماح ليا بالمشاركات السياسية باإلضافة إلى توزيرىا وىكذا ولكن في الوقت نفسو فقد رصدنا تباطؤاً
بشأن إقرار قانون حقوق المرأة المدنية بمجمس األمة ،وبشأن المرأة أيضا فقد حكمت المحكمة الدستورية العميا مؤخ اًر

بالسماح لممرأة الكويتية باستخراج جواز سفر خاص بيا دون اشتراط موافقة الزوج وىو ما كان معموالً بو لسنوات طويمة
مما يعد انجا از بشأن حقوق المرأة.

الخىصيبث

 .1مطالبة الحكومة بإعادة النظر في القوانين والق اررات المتعمقة بحقوق المرأة والتي قد يكون في بعضيا ىضماً
لحقوق المرأة.

 .2مطالبة الحكومة باإلسراع في إقرار مشروع الحقوق المدنية لممرأة.
ً
حبسعب  :الرعبيت الصحيت

ارتفاع أسعار الدواء في الكويت مقارنة مع باقي دول المنطقة
أشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير ليا نشر في منتصف أغسطس

 2009في الصحف الكويتية  ،أن سعر

الدواء في الكويت مبالغ فيو فالموظف الحكومي الكويتي الذي يتقاضى أدنى الرواتب  ،قد يضطر إلى دفع ما يصل 3
إلى  8أيام من راتبو لشراء عالج نموذجي يوصف ألمراض شائعة  ،وفي الوقت ذاتو يضطر العامل الماىر الغير
كويتي إلى دفع ما يصل من  22 – 8يوم من راتبو لذات السبب.

وقد أعد السيد مبارك الحربي رئيس المجنة الوطنية لمكافحة غالء األسعار دراسة مقارنة بين أسعار األدوية في الكويت

والمممكة العربية السعودية أوضحت أن فرق السعر قد يصل أحيانا إلى .% 330

المعاناة الصحية لموافدين
صدر مرسوم بقانون  1999/1في الكويت يمزم الوافدين بالتأمين الصحي أثناء فترة إقامتيم في الكويت  ،وتبمغ القيمة
المتوسطة لمتأمين الصحي لموافد  50دينار كويتي سنويا  ،وواقع سوق العمل في الكويت أن ىذه القيمة يتحمميا

الوافد في أغمب األحوال فيما عدا خدم المنازل إذ يتحمل الكفيل أو صاحب العمل ىذه القيمة .عمما بأن نص القانون

الحالي ألزم صاحب العمل (وفقا لممادة الثانية) بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي.
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وعمى الرغم من أن نص القانون أعطى لممشمولين بنظام التأمين الصحي  ،تغطية لمخدمات الطبية والصحية األساسية
سواء التشخيصية أو العالجية  ،إذ أورد في مادتو الرابعة بيانا بتمك الخدمات ثم خول وزير الصحة وأعطاه سمطة
تحديد تمك الخدمات  ،إال أن النظام الحالي المعمول بو لألسف في الكويت  ،ال يغطي أبسط االحتياجات الصحية
لموافد  ،فعمى سبيل المثال ال يزال الوافد ممزما بدفع  -فوق مبمغ التأمين -مبمغ

 1دينار لكل مراجعة لممستوصف

ومبمغ  2دينار كويتي لكل مراجعة لممستشفى  ،كما أنو ممزم بدفع مبالغ عن أغمب الفحوصات الطبية الالزمة
لمتشخيص  ،فمثال يدفع مبمغ

 10دينار لمسونار العادي  ،ومبمغ

 75دينار لألشعة الممونة أو

 90دينار لمرنين

المغناطيسي  ،ومبمغ  75دينار لقسطرة القمب  ،والمنظار  30دينار  ،ومبالغ أخرى مختمفة لمعديد من التحاليل الطبية
مثل فحص الحديد والفيتامينات والغدة الدرقية واليرمونات وغيرىا تتراوح مابين  3إلى  10دنانير لمتحميل الواحد .واألمر
ذاتو ينطبق عمى فئة غير محددي الجنسية (البدون).

وحتى فيما يتعمق بالعالج فيناك عشرات األدوية األساسية الممنوعة عمى الوافدين وال يستطيعون الحصول عمييا إال

بتحمل كمفة شرائيا من الصيدليات بأسعارىا الباىظة  ،مثل بعض أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية السيولة ،
ومحاليل وبخاخات مرض الربو  ،وأنواع من المضادات الحيوية  ،وأدوية خاصة بعالج مرض الدرن والتقرحات
المعدية والقولونية وغيرىا  ،فما الفائدة من التأمين الصحي إذا كان الوافد في الكويت مضط ار إلى دفع تمك المبالغ
لمتشخيص والعالج ؟؟خاصة لموافدين أو مستشفيات لمضمان والتأمين الصحي كحمول ليذه المشكمة إال أن أيا من تمك

االقتراحات لم ير النور.

المعاقين:
يبمغ عدد المعاقين المسجمين لدى المجمس األعمى لشؤون المعاقين حوالي  20ألف معاق كويتي و  2500غير كويتي

 ،وعمى الرغم من وجود قانون يخدم ىذه الفئة (قانون  ، )1996/49إال أنو في واقع أمره قانون قاصر كما أن كثي ار
من مواده غير مفعمة  ،وقد سعت منظمات المجتمع المدني الميتمة بشؤون المعاقين في الكويت إلى معالجة أوجو

القصور في مواد ىذا القانون  ،و إلى إقرار قوانين جديدة تخدم تمك الفئة  ،كما قام ناشطون في مجال حقوق المعاقين
بجمع أغمب تمك المطالبات بوثيقة تسمى ب (وثيقة األمل) تضم أكثر من  50مطمبا  ،من أبرزىا تطبيق بنود االتفاقية
الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد تحقق ليذه الفئة انجاز رائع فقد وافق مجمس األمة في جمسة  03ديسمبر
عمى التعديالت الجديدة عمى قانون المعاقين في مداولتو األولى بأغمبية نيابية  ،ونأمل أن يتم إقرار القانون في مداولتو

الثانية.

التدخين السمبي
عمى الرغم من أن دولة الكويت قد أصدرت قانونا لمكافحة التدخين (  )1995/15والذي نصت أحد بنوده عمى منع
التدخين في األماكن العامة  ،إال أن ىذا القرار ال يزال حب ار عمى ورق إذ ال توجد أي آثار لتطبيقو  ،بل ال توجد جية
مخولة لمتابعة تطبيق القرار.

وال شك أن استنشاق اإلنسان لمدخان بغير إرادتو أثناء تواجده في األماكن العامة (وىو ما يسمى طبيا بالتدخين

السمبي) ىو اعتداء صارخ عمى حرية اإلنسان وحقو في الحصول عمى حياة صحية سميمة خالية من األذى  ،والتي
ىي واحدة من أىم المبادئ التي تكفميا الشريعة اإلسالمية والقانون والمواثيق العالمية.
اجلمعيت الكىيخيت للمقىمبث األسبسيت حلقىق اإلوسبن
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