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 تقديم وتمهيد-: 

 الصادر عف وزارة 99/2005 بموجب الترخيص الرسمي رقـ 2005ُأنشئت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف في العاـ 
الشئوف االجتماعية والعمؿ، وحصمت عمى المركز االستشاري الخاص بالمجمس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمـ المتحدة في يوليو 

2012 .
 

وقد حددت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف لنشاطيا مجموعة مف األىداؼ والغايات، حيث نجحت الجمعية منذ نشأتيا 
في تحقيؽ العديد مف اإلنجازات التي كاف ليا األثر الكبير في تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في دولة الكويت وفؽ رسالتيا المتمثمة في 

نشر الوعي ... العناية بحقوؽ اإلنساف وتأصيميا مف منظور الشريعة اإلسالمية، ومف غايات وأىداؼ الجمعية التي تسعى دومًا إلى تحقيقيا
بحقوؽ اإلنساف الشرعية، وحماية ىذه الحقوؽ والمحافظة عمييا والدفاع عنيا ضد أي إنتقاص أو إنتياؾ أو شبية بما يتوافؽ مع الشريعة 
اإلسالمية، والتأكيد عمى أف الديف اإلسالمي ىو ديف التسامح والعدؿ واإلنصاؼ وذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات المعنية بأسموب يعتمد عمى 

. الحكمة، والعمؿ عمى تنقية الثوب الكويتي مف أي شائبة النتياكات حقوؽ اإلنساف
 

وتطمح الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، مف خالؿ رسالتيا المجتمعية، إلى تأصيؿ قضية حقوؽ اإلنساف مف منطمؽ 
شرعي، والحرص عمى مد جسور التواصؿ مع جمعيات ومنظمات حقوؽ اإلنساف المحمية والعالمية، والسعي إلنشاء جية رسمية تمثؿ 

مرجعية لقضايا حقوؽ اإلنساف في الكويت، والعمؿ عمى إصدار موسوعة عالمية تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف الشرعية، وبحث سبؿ 
رفع مستوى التنسيؽ بيف الحكومة والجمعيات األىمية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، والعمؿ أيضًا عمى توفير مركز وقاعدة معمومات وربطيما 
مع الجيات المعنية بحقوؽ اإلنساف في الداخؿ والخارج، باإلضافة إلى السعي نحو التعاوف مع الييئات العالمية في إعداد وتنفيذ البرامج 

. التدريبية في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف وتعزيز حرياتو
 

وكانت وال تزاؿ الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، حاضرة وبقوة في جؿ التغيرات التي حدثت لمقضايا الحقوقية لدولة 
. الكويت مواكبة بذلؾ مسيرة التنمية الحقوقية ومؤكدة موقفيا بقوة حضورىا ومشاركتيا الفاعمة

 

 لمدورة الثامنة لمؤتمر االستعراضي الدوري الشامؿ بمجمس حقوؽ اإلنساف 2010وقد تجمت أبرز ىذه اإلنجازات في حضورىا في شير مايو 
بجنيؼ، إباف إستعراض التقرير الحكومي الذي أعدتو دولة الكويت، والذي سبقو قياـ الجمعية بإرساؿ تقريرىا الحقوقي عف الكويت لسكرتارية 

المجمس باألمـ المتحدة، كما قامت الجمعية في شير سبتمبر مف نفس العاـ بالحضور والمشاركة في كممة ألقتيا أماـ وفد الكويت في 
مجمس حقوؽ اإلنساف بمناسبة متابعة تثبيت توصيات دولة الكويت بشأف القضايا الحقوقية ، حيث برز دور الجمعية في ىذا المحفؿ الدولي 

كونيا الجمعية الحقوقية الوحيدة التي شاركت بإلقاء كممة أماـ أعضاء المجمس، ىذا باإلضافة إلى العديد مف المساىمات والمشاركات 
 فعاليات الدورة 2011الدولية األخرى التي حرصت الجمعية عمى التواجد في فعاليتيا، والتي مف أبرزىا حضور الجمعية في شير أكتوبر 

 لمجنة حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة وىي المجنة المعنية بمناقشة تقارير الدوؿ حوؿ التزاميا ببنود العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 103رقـ 
المدنية والسياسية ، وكانت الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف قد قامت بإعداد مجموعة مف تقارير الظؿ حوؿ اتفاقيات 

القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز العنصري و القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية 
والثقافية واالجتماعية ، وال شؾ في أف مجمؿ ىذه المشاركات الدولية لمجمعية ىو ما أىميا لمحصوؿ عمى المركز اإلستشاري الدولي كأوؿ 

. 2012جمعية حقوقية كويتية بالمجمس اإلقتصادي واإلجتماعي وذلؾ إعتبارًا مف يوليو 
 

وجاءت ىذه المساىمات الدولية لمجمعية مف منطمؽ إيماف الجمعية الراسخ بضرورة تآزر مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية 
واألممية مف أجؿ التغيير وتمكيف حقوؽ اإلنساف في عالـ بات يسوده الظمـ وتحكمو السياسات الجائرة والمصالح المتعارضة عمى حساب 

. العدالة والقانوف
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 -: نألطفبل انؼُف اجلسدٌ واجلُسٍ: أوال 

وعمى الرغـ أف أغمب . ىناؾ العديد مف الدالئؿ عمى أف معدالت العنؼ الجسدي والجنسي ضد األطفاؿ في الكويت في تزايد مستمر
 شمؿ عينة مف أطباء األطفاؿ اإلنسافتمؾ الحاالت ال يتـ اإلبالغ عنيا ، إال أنو بمسح ميداني سريع قامت بو جمعية مقومات حقوؽ 

وأنو ال توجد .  أف ىذه المشكمة تواجو أقساـ حوادث األطفاؿ في المستشفيات بصورة شبو يومية ومتكررةتبيففي المستشفيات العامة 
لتواصؿ ؿ النفسييف أو غيرىـ مف المعنييف ، األخصائييف مقدمي الرعاية الصحية أو أوحتى اآلف جية متخصصة يمكف لمطفؿ نفسو 

 العنؼ الجسدي والجنسي أو أو عف الحاالت المؤكد أو المشتبو تعرض الطفؿ فييا لمتحرش لإلبالغمعيا مباشرة وعمى مدار الساعة 
بؿ ال يمكف لمطبيب أف يقرر دخوؿ . كما أنو ال يوجد جية تممؾ صالحيات قانونية لتوفير حماية مباشرة لمطفؿ. اإلىماؿ أو غيرىا

الطفؿ إلى المستشفى لحمايتو بدوف موافقة والديو ، وحتى لو دخؿ فإف مف حؽ والديو أف يخرجوه مف المستشفى أي وقت بمجرد 
وال شؾ أف خمو القانوف الكويتي مف مادة تضمف حماية الطفؿ مف العنؼ وتعاقب المسيئيف ىو أحد . التوقيع عمى أوراؽ الخروج 

عطاؤىا قوة قانونية في الكويت . أسباب تفاقـ المشكمة ىذا باإلضافة إلى . إف الحاجة أصبحت ممحة لتوفير مراكز لحماية األطفاؿ وا 
 . نفسي في جميع المدارس والمراحؿ التعميميةأخصائيالعديد مف الحموؿ األخرى وفي مقدمتيا االىتماـ توفير 

 

، توصي حكومة دولة الكويت بأىمية إصدار تنظيـ قانوني خاص يتناوؿ والجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان
. إشكاليات العنؼ األسري وخاصة ما يوجو منو إلى األطفاؿ

 

- :انسػبَت انصحُت نألطفبل : ثبًَُب 

 الخصوصية .1
 ينطبؽ عمى األطفاؿ األكبر سنا  مف المفترض أفمف حؽ أي مريض أف يتمتع بالخصوصية والسرية وىذا األمرمف المسمـ بو أنو 

مثؿ ة توفير الخصوصية والسريبوالمراىقيف ؛ إال أنو مف المالحظ أنو ال يوجد اىتماـ بيذه الفئة في الكويت لطمب مبادرتيـ الخاصة 
كما . الحصوؿ عمى استشارات رعاية صحية خاصة دوف أف يكوف الوالداف حاضريف ، أو دوف وجوب معرفة الوالديف بالنتيجة والعالج

لى مف ستعطى تمؾ المعمومات  أف ىذه الفئة مف األطفاؿ ال يخيروف إف كانوا يرغبوف بإعطاء معمومات تتعمؽ بوضعيـ الصحي وا 
 

التطعيمات  .2
 أف الدولة قامت بتطوير جداوؿ اإلنسافتعتبر الكويت مف الدوؿ المتقدمة في مجاؿ التطعيمات ، فقد الحظت جمعية مقومات حقوؽ 

وتعد نسبة التغطية في التطعيـ عالية . التطعيمات الدورية بصورة مالئمة متكررة خالؿ الفترة األخيرة ، ومتواكبة مع المتطمبات العالمية
جدا وىذا بفضؿ مراكز الصحة الوقائية المنتشرة في مختمؼ مناطؽ الكويت وكذلؾ إدارات الصحة المدرسية باإلضافة إلى التوعية 

وقد نما إلى عمـ الجمعية أف الدولة قد بدأت بالفعؿ بتأسيس لجنة لمتمنيع الوطني وذلؾ . اإلعالمية التي تصاحب حمالت التطعيـ 
بناء عمى توصية مف منظمة الصحة العالمية ، وتمثؿ كيانا مستقال ال تخضع لمييكؿ التنظيمي لوزارة الصحة وذلؾ لمراقبة خطة 

ف صح ىذا األمر فإننا نستطيع أف نعتبر ذلؾ انجازا متقدما يحسب لمكويت في مجاؿ . الدولة العامة لمتحصيف والتطعيـ  وا 
 .التطعيمات

 

المرافقين  .3
 يصاحبو أحد أبويو أثناء رقوده ومراجعتو لممستشفى ، إال أف المالحظ أف المستشفيات الحكومية في الكويت تمنع أفمف حؽ الطفؿ 

وىذا يضع . األب مف مرافقة طفمو عند رقوده في المستشفى بحجة أف المرافقيف في أجنحة األطفاؿ يجب أف يكونوا مف النساء فقط 
مما يترتب عميو أف يبقى . األسرة في حرج كبير ، السيما إف كانت األـ غير موجودة ، أو كانت مشغولة مع باقي أطفاليا في المنزؿ
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 لألطفاؿ يسمح فييا لألب أجنحةولذا فنحف نطالب أف يتـ تخصيص . الطفؿ وحيدا بدوف مرافؽ في المستشفى في العديد مف األحياف
 .بمرافقة طفمو في كؿ المستشفيات في الكويت

 

 األطفال البدون .4
في الحصوؿ عمى الرعاية  (غير محددي الجنسية  )تؤكد الجمعية أف ىناؾ ثمة انتياكات لحقوؽ قطاع كبير مف األطفاؿ البدوف 

الصحية وتمقي العالج ويرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ استطاعتيـ الحصوؿ عمى بطاقات صالحة مف الجياز المركزي لمعالجة 
أوضاع المقيميف بصورة غير قانونية تؤىميـ لمحصوؿ عمى وثائؽ التأميف الصحي التي يحصؿ عمييا المقيموف ، األمر الذي يمثؿ 

. انتياؾ صارخ لحؽ الطفؿ في العالج بسبب عدـ توفر أوراؽ ثبوتية لديو أو لدى والده
 

 -:إصداز لبَىٌ شبيم حلمىق انطفم : ثبنثًب 
ىناؾ مساعي وطنية كبيرة وجيود حثيثة نحو إعداد قانوف خاص يتناوؿ وذلؾ في ضوء اتفاقية حقوؽ الطفؿ، فعمى الرغـ مف أنو توجد 

  .وحماية حقوؽ الطفؿ بصورة شاممة، إال أف القانوف المزمع بو لـ يصدر بعدفي أحكامو تنظيـ 

عمى أىمية إصدار قانوف شامؿ لحقوؽ الطفؿ، في ضوء ما تعيدت بو تؤكد الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان و
مايو )دولة الكويت طوعيًا أماـ مجمس حقوؽ اإلنساف الدولي في سياؽ مناقشة تقريرىا الدوري اإلستعراضي الشامؿ لحقوؽ اإلنساف 

. 2010 لسنة 9وفي إطار ما تعيدت بو في خطتيا اإلنمائية المعتمدة بموجب القانوف رقـ . (2010
 

- :حمىق األطفبل يف دوز انسػبَت انخببؼت نىشازة انشئىٌ االجخًبػُت وانؼًم: زابؼًب 

 حيث توجو,  2010بزيارة تفقدية لدار الطفولة التابعة إلدارة الحضانة العائمية بقطاع الرعاية االجتماعية في يونيو  قامت الجمعية 
 خمفية كؿ ما يتعمؽ بيذه الزيارة والمشاريع المزمع فقاـ المسئولوف باطالع الوفد عمى إلى مقر إدارة الحضانة العائمية وفد الجمعية

فبادرت مشرفة الدار بإعطائنا لمحة عف أوضاع الدار والمشكالت التي ، ثـ توجينا لمدار وكانت , إقامتيا الحقًا ألبناء الدار
حيث ,  بعدد مف األسئمة وفتح الحوار حوؿ أىـ الصعوبات التي تواجو العامميف مع أبناء دار الطفولةوفد الجمعيةوتقدـ , يواجيونيا

)  أف عدد المشرفات وأفادوا ( إناث16/  ذكور 34 ) 50 يصؿ إلى المتواجديف بالدارمجيولي الوالديف األطفاؿ  أف عدد أكدوا
بالنظر إلى الخدمات التي مف المفترض أف تقدميا الدار لألطفاؿ المتواجديف فيو ، حيث يتـ تقسيـ قميؿ جدًا وىو عدد  (فقط  15

بمشرفة واحدة ُتشرؼ عمى جميع  (ة الميميالفترة)مر تمف الممكف أف و, (ليمية, مسائية, صباحية)عمى ثالث فترات المشرفات 
 .األقساـ وأحيانًا بال مشرفة

 

 بزيارة بعض األقساـ واالطمئناف عمى أحواؿ األطفاؿ فييا وقد الحظنا جيدًا ممموسًا لممبرات الخيرية والجيات وفد الجمعيةثـ قاـ 
 ومف أىـ أىـ النقاط ألقساـا وكذلؾ مف ناحية تأثيث األطفاؿفي تحسيف وتطوير الدار مف ناحية تأىيؿ  التطوعية وكذلؾ مف األفراد

 وفد الجمعية أثناء الزيارة االتي رصده
A. االفتقار الشديد وعدم توفر التخصصات المؤهمة 

   فقط اثناف واحدة تعييف واألخرى مف دعـ الصندوؽ الخيري: الخدمة االجتماعية. 

   ال يوجد: أخصائي نفسي. 

   فقط اثناف مف مدرسي مادتي العربي واالجتماعيات/ ال يوجد : أخصائي تربوي 

   ال يوجد: أخصائي نطؽ 

  ال يوجد: أخصائي صعوبات تعمـ 

   ال يوجد: تخصصات أخرى 
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B.  النفسية والسموكية لوضع الخطة ومتابعه الحاالتعدم توفر أساتذة مختصين اجتماعيًا: 

 يوجد طبيب نفسي واحد فقط في اإلدارة وال يوجد فريؽ مف األكاديمييف المختصيف معو. 

  اثنتاف فقط: األخصائييف االجتماعييف. 

  إذا حصؿ تعاوف وتنسيؽ مع بعض المحاضريف إللقاء محاضرة فإف المشرفيف والمشرفيف ال : األطباء مف خارج الدار
ييتموف لمحضور والمشاركة وىذا إنما يحتاج إلى إدارة حازمة تعمـ بياناتيا عمى كافة مشرفي الدور إللزاميـ بالحضور 

. لتثقيؼ أنفسيـ وال يترؾ األمر لممشرؼ واختياراتو
C.  تفعيل مشروع األم البديمةSOS 

مف أصؿ ستيف متقدمة لطمب توظيفيا في مشروع األـ البديمة تمت الموافقة في المقابمة عمى ثماني منيف فقط موزعات عمى كافة دور 
الرعاية مما يعني استمرار افتقار دار األطفاؿ إلى الكفاية في الرعاية التربوية مف األميات البديالت ، ىذا فضال عف أف المشروع لـ 

 يتـ تفعيمو إلى اآلف
D. نظام المراقبة بالكاميرات 

 عمى الرغـ مف ضرورة تفعيؿ نظاـ المراقبة بالكاميرات إذ ال مبرر مف الخوؼ مف كشؼ خصوصية المشرفة كونيا محجبة أو منقبة 
. إذ المراقبة ستتـ مف خالؿ نساء في العمؿ سواء مف مشرفة الدار أو نائبتيا أـ مف يتـ تخصيصيا لذلؾ العمؿ

E. التأخر الدراسي 

مف الظواىر السمبية المالحظة أف األطفاؿ مف ىذه الفئة كمما تقدموا في مراحميـ الدراسية كمما صار الفشؿ الدراسي حميفيـ وصبغة 
ليـ إال فيما قؿ أو ندر لذا تجدر اإلشارة إلى أىمية أف ينتبو المسئولوف بإعداد برامج تقوية مكثفة داخؿ الدار وخارجيا لتعويض 
جراء المسح االختباري لمستويات الذكاء العممي لدييـ مف خالؿ التنسيؽ مع عدة جيات مختصة  األبناء عف ضعفيـ التعميمي وا 

ىذا فضال عف االضطرابات السموكية المصاحبة لتقدميـ في المراحؿ الطفولية كما أشارت لذلؾ عدة تقارير وما أدلى بو المسئولوف 
. وقت زيارتنا لدار الطفولة

وقد تـ تحويؿ حالتيف مف ىؤالء األطفاؿ إلى مكتب اإلنماء االجتماعي وتجدر اإلشارة إلى أف األطفاؿ مف ىذه الفئة يعانوف مف تدىور 
الصحة النفسية ميما كانت الرعاية المادية والسكنية فائقة مف جية الدولة لذا نقترح فتح فرع مف مكتب اإلنماء االجتماعي داخؿ مجمع 

 .دور الرعاية االجتماعية
F. الرعاية الجماعية 

تجدر اإلشارة إلى أف األطفاؿ في الدار يفتقدوف نظاـ األسرة المغمقة الذي يضمف معو الخصوصية التامة لو وألسرتو ، فأقساـ األطفاؿ 
 مفتوحة وفي أي وقت يمكف لألطفاؿ أف يتزاوروا ويتنقموا فيما بيف األقساـ دوف أدنى خصوصية 

وليست الفردية وىي في قواعد التربوييف  (الرعاية الجماعية )كما تجدر اإلشارة إلى أف نظاـ الرعاية في دار األطفاؿ ىو تحت مسمى 
مف أفشؿ األساليب المعتمدة في تنشئة النشء فضال عف فئة غير سوية يتـ تصنيفيا عالميا أنيا مف ذوي االحتياجات الخاصة 

 وتحتاج إلى رعاية فائقة الحساسية تحت طاقـ إشرافي تربوي مؤىؿ تأىيال عاليا جدا 

G. خطط متابعة األطفال 

توجد جيود مبذولة مشكورة مف فريؽ تطوعي داخؿ الدار قد أسس مكتبة ثقافية وأجيزة حاسوب خاصة لتطوير ميارات األطفاؿ في 
ف كاف ىذا الجيد مشكورا حقيقة إال أنو ال يكاد يسد الفراغ الكبير في الحاجة الممحة عند ىؤالء األطفاؿ مف تأسيسيـ عمى  الدار ، وا 

 .ميارات الحياة وتنمية عقوليـ واستثمار طاقاتيـ فال نكاد نجد شيء يذكر غير الجيود التطوعية في ىذا المجاؿ
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H. االفتقار إلى تأهيل المشرفين والمشرفات 

كؿ الذي أبداه لنا المسئولوف في إدارة الحضانة العائمية أف الثماني الموظفات المقبوالت في مشروع األـ البديمة ىف فقط ممف ستحظى 
كؿ منيف بدورة تأىيمية واحدة فقط ليا أما المشرفوف والمشرفات القائميف وال زالوا عمى رعاية األبناء فميس ليـ نصيب مف االنخراط في 

. دورات تأىيمية ليف في المجاؿ التربوي
فيؤالء يفترض أف يتعاممف " مشرؼ مالحظ " المشكمة الجوىرية تكمف في نوعية القائمات عمى اإلشراؼ عمى األطفاؿ تحت مسمى 

جيدًا مع األطفاؿ مف الناحية التربوية بينما الحظنا أنيف صغيرات في السف ال خبرة تربوية لدييف مطمقا لذا نحف في الجمعية نقترح أف 
عاما عمى أف تناؿ اإلجازة المعتمدة بعد اجتيازىا نظاـ الدورات التدريبية المكثفة  ( 35 )يحدد سف الموظفة المباشرة لرعاية األطفاؿ بػ 

 .تربويا

I. نظام الدوام لمعاممين 

   مشرفات8: عدد المشرفات بالفترة الصباحية . 

   مشرفات10: عدد المشرفات بالفترة المسائية . 

    ال يوجد أحياناً : عدد المشرفات بالفترة الميمية. 

J. مؤهالت المشرفة ودوامها 

 ثانوية عامة 

 دورة خاصة 

 االستعداد النفسي 

  7 – 7 وليال مف 7 – 1عصرا مف : الدواـ 
 

عمى الرغـ ,  وعدـ إقراره إلى اآلفالمالي افتقار موظفي قطاع الرعاية االجتماعية لمكادر   أىـ الصعوبات التي تـ الحوار حولياومف
 : ، ويترتب عمى ذلؾ  لقطاعات أخرى تابعة لوزارة الشئوفإقرارهمف 

 وتسرب عدد كبير إلى إلى نقص الكوادر المؤىمة داخؿ الداريؤدي مما ,  مينة المشرؼ االجتماعي عدـ اإلقباؿ عمى .1
 .وظائؼ إدارية

العمؿ  فرفضالمشرفات يقبمف العمؿ بالفترة الصباحية وقميؿ منيف يقبمف العمؿ بالفترة المسائية أما الفترة الميمية فإنيف ي .2
 .خالليا

 .اىتزاز المؤسسات اإليوائية بشكؿ كبير بسبب كثرة طمبات النقؿ مف قبؿ موظفي تمؾ المراكز إلى قطاعات أخرى .3

 .المبني متيالؾ ويحتاج إلى ترميـ كامؿ .4

 .تقصير ديواف الخدمة المدنية في تطوير األداء الميني لمكادر مف خالؿ الدورات المينية والتأىيمية .5
  

: انخىصُبث بشأٌ انصَبزة انخفمدَت نداز انطفىنت انخببؼت إلدازة احلضبَت انؼبئهُت بمطبع انسػبَت االجخًبػُت
 تشجيع األىالي وحثيـ عمى االحتضاف األسري تخفيفا لمعاناة ىؤالء األطفاؿ .1
 .توفير الكوادر المتخصصة في إعداد النشء بالتربية الواعية .2
 فتح فرع مف مكتب اإلنماء االجتماعي داخؿ أسوار مجمع دور الرعاية .3
دارة الحضانة العائمية  .4  تسييؿ التنسيؽ فيما بيف جمعيات النفع العاـ المعنية بذوي االحتياجات الخاصة وا 
 تسييؿ ميمات فرؽ العمؿ التطوعية داخؿ المجمع .5
 . لرعاية األيتاـsosرعاية الدولة لنظاـ الرعاية عمى غرار  .6
.  لقطاع الرعاية االجتماعية الماليإقرار الكادر .7
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 .التأىيؿ التدريبي الستثمار الكوادر العاممة داخؿ قطاع رعاية الطفولة .8

 .إعداد وتجييز مبنى مؤىؿ وجديد .9

 .العمؿ عمى توفير كوادر مؤىمة ومتخصصة السيما تمؾ التخصصات الغير متوفرة بالدور .10

 .ضرورة اإلسراع بتفعيؿ مشروع األـ البديمة .11

 .ضرورة تعميؽ كاميرات مراقبة في جميع غرؼ وأقساـ الدار حماية لألطفاؿ مف أي عنؼ قد يتعرضوف لو  .12
تفعيؿ الالئحة الداخمية لمدار إذ أف ىناؾ بنود تأديبية لممخالفيف ولكف لعدـ تفعيميا يترتب عمى ذلؾ التياوف في األداء الجيد  .13

 .مع األبناء
 

- :حمىق األطفبل بداز املؼبلني انخببؼت إلدازة زػبَت املؼبلني بمطبع انسػبَت االجخًبػُت : خبيسًب 

 بعدد مف وفد الجمعيةورأينا مجموعة مف المعاقيف وتقدـ (  أطفاؿ -نساء) مقر إدارة رعاية المعاقيف ؿ بزيارة تفقدية قامت الجمعية 
 أف المجموع الكمي لممعاقيف في ىذه الذيف أكدوا عمى, األسئمة وفتح الحوار حوؿ أىـ الصعوبات التي تواجو العامميف مع المعاقيف

( 35)وأف , ( مف اإلناث126 مف الذكور و 36)منيـ  ( سنة55 سنوات إلى 4)تتراوح أعمارىـ مابيف  (162)الدار يصؿ إلى 
, حالة (17)و التابعيف لدوؿ مجمس التعاوف , حالة (121)وأف عدد الكويتييف , حالة سريرية (127)منيـ حالة متحركة و 

وبينت أف عدد المشرفات المصيقات بالمعاقيف قميؿ جدًا حيث أف عددىـ , حالة  (13)وغير محددي الجنسية  (11)والوافديف 
, صباحية)مقسميف عمى ثالث فترات  ( مشرفة40الػػ ) مشرفة غير أف الدواـ الفعمي لممشرفات ال يتجاوز 50اإلجمالي يصؿ إلى 

ثـ قاـ  .بمشرفة واحدة ُتشرؼ عمى جميع األقساـ وأحيانًا بال مشرفة (ة الميميالفترة)وحيث أنو مف الممكف أف يمر , (ليمية, مسائية
 .أعضاء الجمعية بزيارة بعض األقساـ واالطمئناف عمى أحواؿ المعاقيف فييا

 

عمى الرغـ , وعدـ إقراره إلى اآلف ليـالمالي افتقار موظفي قطاع الرعاية االجتماعية لمكادر  تـ التوصؿ إلييا  أىـ الصعوبات التيومف
 : يوترتب عؿ مما مف كونو ُأقر لقطاعات أخرى تابعة لوزارة الشئوف

. مما أدى إلى نقص الكوادر المؤىمة داخؿ الدار,   مينة المشرؼ االجتماعيعدـ اإلقباؿ عمى .1
و في بعض الحاالت الفترة المسائية  ( صباحاً 7 مساًء إلى 7)مف  (ة  الميمي الفترة )القبوؿ بالعمؿ فيرفض كثير مف المالحظيف  .2

. ( مساءً 7 ظيرًا إلى 1مف )
: انخىصُبث بشأٌ انصَبزة انخفمدَت نداز املؼبلني انخببؼت إلدازة زػبَت املؼبلني بمطبع انسػبَت االجخًبػُت

.  لقطاع الرعاية االجتماعية الماليإقرار الكادر .1
 .التأىيؿ التدريبي الستثمار الكوادر العاممة داخؿ قطاع رعاية المعاقيف .2

 

: يالحظبث اجلًؼُت فًُب خيص حمىق األطفبل ذوٌ اإلػبلت
ىناؾ بعض التمييز لألطفاؿ بالمدارس األىمية الخاصة ومدارس الدمج والبعض اآلخر بالمدارس الحكومية لـ يتـ تشخيصيـ  .1

أطفاؿ بطيئي التعمـ وصعوبات التعمـ وبعض اإلعاقات  )والتعرؼ عمييـ مما يؤثر عمى تحصيميـ الدراسي ومف ثـ مستقبميـ 
 (األخرى 

ال يوجد أطباء متخصصوف في أمراض اإلعاقة وطب األسناف وعند عرض الطفؿ المعاؽ عمى األطباء يحاوؿ الكؿ تحويمو  .2
 .لمطبيب أو المستشفى اآلخر

وخصوصًا في تمتعو ببعض  (غير محددي الجنسية  )عدـ شموؿ قانوف حماية األشخاص ذوي اإلعاقة لألطفاؿ البدوف  .3
 .الخدمات التعميمية والوظيفية

نشاء عزلة بينو وبيف زميمو بالمجتمع .4  .عدـ تطبيؽ عممية الدمج التعميمي لممعاؽ وا 
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 .(...  مدف ألعاب –أسواؽ  )عدـ تسوية بعض المباني سواء الترفييية واالجتماعية بما يتالءـ واإلعاقة الحركية والسمعية  .5
في حيف أف ىناؾ  ( ازدواجية اإلعاقة – متالزمة الداوف –اإلعاقة الذىنية  )ال تتالءـ بعض مناىج اإلعاقات ونوع اإلعاقة  .6

 .اىتماـ بطالب التعميـ العاـ
 .عدـ وجود نادي لإلعاقة الذىنية مع اإللحاح والمطالبة مف أولياء األمور .7
 .تأثير األخطاء المتكررة بتشخيص اإلعاقة الذىنية والعقمية سمبيا عمى بعض األشخاص منذ طفولتيـ .8
 .تكدس األطفاؿ المعاقيف بإعاقات مختمفة بالفصوؿ ببعض المدارس األىمية .9

وىو  )تأخير تشخيص الطفؿ مف متالزمة الداوف بعد عدة أشير مف والدتو تصؿ إلى سنة وبعدىا يتـ تشخيصو إلعاقة متوسطة  .10
 .8/2010يحرمو مف بعض امتيازات قانوف المعاقيف الكويتي  (شديد التخمؼ 

 .عدـ تييئة المباني العامة والخاصة الستعماؿ المعاقيف خاصة الحركية والبصرية والسمعية بشكؿ مناسب وكافي .11
 .التضييؽ في إشيار الجمعيات التي تعنى بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة .12

 

- :اػخمبل األطفبل وإشساكهى يف انصساػبث انسُبسُت : سبدسًب 

 أثناء بعض المظاىرات والمسيرات 2012تجدر اإلشارة ىنا إلى قياـ السمطات األمنية باعتقاؿ مجموعة مف األطفاؿ في شير ديسمبر 
والجمعية إذ تتحفظ عمى إشراؾ األطفاؿ في مثؿ ىذا المسيرات حفاظًا عمييـ مف األذى والضرر الناتج عف إطالؽ القنابؿ الدخانية وغيرىا 

. لتستنكر في الوقت نفسو اعتقاؿ ىؤالء األطفاؿ وىو ما تعتبره الجمعية تجاوزًا غير الئؽ لبنود االتفاقية والعرؼ المحمي
 انتياكًا واضحا لحقوؽ مجموعات مف األطفاؿ تـ الدفع بيـ قسرا في آتوف صراعات سياسية بيف 2011وقد شيد شير نوفمبر مف عاـ 

الحكومة والمعارضة إذ تـ إشراكيـ في تجمعات سياسية مؤيدة لحكومة وذلؾ مف خالؿ إخراجيـ مف دور الرعاية التابعة لوزارة الشئوف 
االجتماعية والعمؿ في مركبات تـ تجييزىا خصيصًا ليذا الغرض ما يعرض حياتيـ لمخطر في ظؿ الشحف والتجاذب السياسي الموجود 

. آنذاؾ وىو ما يعد انتياكا واضحا لحقوؽ ىؤالء األطفاؿ وخصوصية وضعيـ الصحي واالجتماعي
 

- :انخؼهُى : سببؼًب 

حيث المناىج في جميع المراحؿ الدراسية ضعيفة وال تواكب قدرات الطمبة ، فضاًل عف أنيا ال تنمي مواىبيـ ، فأغمبيا يعتمد عمى الجوانب 
 معمـ مف مختمؼ 100 شمؿ 2008في ديسمبر  جريدة القبس نشرتويؤكد عمى ذلؾ ما جاء في استبياف  ، والنظرية وليست التطبيقية

فقط ذكروا % 23مف المعمميف بأنيـ ال يقوموف بتدريس جميع الموضوعات المقررة بالمنيج مقابؿ % 77المدارس في الكويت حيث أكد 
. مف نفس العينة أف مناىج وزارة التربية بحاجة إلى مزيد مف المراجعة والتعديؿ% 62وأكد . بأنيـ يمتزموف بتدريس كامؿ الكتاب 

 

 المختصيف أف بعضوفي اآلونة األخيرة قامت وزارة التربية بتطوير مجموعة مف الكتب الدراسية لممراحؿ التعميمية المختمفة ، وقد أكد 
التأخير في تعديؿ المناىج المدرسية في البالد يعد قصورًا في أداء وزارة التربية ، وقد انعكس سمبًا عمى عدـ قدرة ىذه المناىج عمى مواكبة 

.  وىو ما أثر بالسمب عمى مخرجات التعميـ بمراحمو المختمفة وخصوص االبتدائي والمتوسطالتطوير الذي يشيده التعميـ في العالـ
 

وأسرىـ يواجيوف مصاعب كبيرة في االلتحاؽ بالتعميـ  (غير محددي الجنسية  )والجدير بالذكر ىنا أف قطاعًا ليس قمياًل مف األطفاؿ البدوف 
سواء الحكومي الخاص ويرجع السبب في ىذا إلى عدـ حصوؿ ىذه الفئة عمى شيادات ميالد تؤىميـ الستخراج أوراؽ ثبوتية تطمبيا وزارة 
التربية عند التحاؽ األطفاؿ بالمدارس وقد يكوف ىذا بسبب مشاكؿ أمنية أو أخطاء إجرائية ، وتؤكد الجمعية أف ىذا األمر يشكؿ انتياكا 

. صارخا لحؽ الطفؿ في التعميـ وىو بمثابة عقاب لمطفؿ عمى تيمة لـ يكف لو يوما ما يدا فييا
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- :يُبهضت انؼُف األسسٌ : ثبيًُب 

أي العنؼ - تشير الجمعية إلى أف العنؼ في مسماه المنزلي يبدو في مدلولو الواقعي، أكثر اتساعا عف العنؼ في مفيومو األسري، فاألوؿ 
بؿ أنو يمتد،  (األزواج وما يسبقيـ مف أصوؿ وما يتبعيـ مف فروع)ال يقتصر بحسب طبيعة الحاؿ، عمى أفراد األسرة الواحدة - المنزلي 

 .منطقيًا، ليشمؿ كافة مف يقيموف في المنزؿ بما في ذلؾ العمالة المنزلية

منزليًا أـ أسريًا، فإنو مف الثابت يقينًا أف الطبيعة الشرقية لمجتمعاتنا العربية وعمى وجو الخصوص الخميجية منيا، ...  وأيا ما كاف العنؼ
.  ظمت تقوض وال تزاؿ، المحاوالت التشريعية بصدد تقنيف نصوص جزائية خاصة بمناىضة العنؼ المنزلي أو األسري تحديداً 

 بشأف العنؼ داخؿ نطاؽ المنزؿ أو –  ومف أجؿ ىذه العوائؽ واالعتبارات التشريعية، نجد أف المشرع الكويتي وخاصة الجزائي، قد اكتفى 
بتعداد األحكاـ الجزائية المناىضة لمعنؼ بصفة عامة، ومف ثـ إعماليا بصدد ما قد يتـ اإلبالغ عنو مف انتياكات بيذا الشأف، - األسرة 

وبذلؾ يتأكد لنا أف حساسية التناوؿ التشريعي لممناىضة الجزائية الصريحة لمعنؼ المنزلي واألسري، يأتي في ورائيا مجموعة مف االعتبارات 
دوف أف يكوف ىناؾ نص - إلى اآلف- المجتمعية والتي عمى رأسيا خصوصية الحياة المنزلية واألسرية العربية والشرقية، األمر الذي حاؿ

. قانوني خاص يناىض جزائيًا العنؼ المنزلي واألسري
 

- :يشبزكت يُظًبث اجملخًغ املدٍَ : حبسؼًب 

تؤكد الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف عمى أف ىناؾ تيميش غير مبرر لدور منظمات المجتمع المدني في مجاؿ حقوؽ 
حيث يتـ غالبًا تجنيب منظمات المجتمع المدني، . اإلنساف داخؿ دولة الكويت، وخاصة فيما يتعمؽ بعممية إعداد التقاير الوطنية ذات الصمة

المشاركة في عممية إعداد التقرير الحكومي، كما أنو ال يتـ عرض التقرير في طور إعداده أو بعد أعداده عمي الجمعيات الحقوقية غير 
 .الحكومية المعنية، ومف ثـ يتعذر عمييا إبداء مالحظاتيا ومرئياتيا حوؿ ما جاء فيو مف أطروحات حقوقية

 

- ( :U.P.R)حىصُبث اندوزة انثبيُت نهًساجؼت اندوزَت انشبيهت حلمىق اإلَسبٌ : ػبشسًا 

 حيث شيدت مناقشة دولة الكويت تقريرىا الوطني عف حالة حقوؽ اإلنساف فييا 2010والتي جرت فعالياتيا خالؿ شير مايو مف العاـ 
باإلضافة إلى مراجعة وتثبيت التوصيات في شير سبتمبر مف نفس العاـ ، حيث قبمت الكويت تسعة توصيات ىامة ينبغي العمؿ عمى 

 تشريعات لمكافحة لسفبذؿ كؿ الجيود ، ومبادئ باريسؿلحقوؽ اإلنساف وفقًا  إلسراع في إنشاء مؤسسة وطنيةإنجازىا، والتي كاف مف بينيا ا
 المتحدة لمكافحة الجريمة االتجار بالبشر وتيريب المياجريف ألغراض االستغالؿ الجنسي والعمؿ القسري ، وذلؾ تمشيا مع اتفاقية األمـ

 .المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الممحقة بيا
 

 في إطار دورىا اإلجتماعي بإعتبارىا إحدى مؤسسات المجتمع المدني وتوصي الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان
المعنية بحماية وتعزيز حقوؽ وحريات اإلنساف، بؿ تحث وتشجع حكومة دولة الكويت بأف تعمؿ جاىدة عمى تنفيذ تمؾ التوصيات والتعيدات 

الطوعية الدولية، بما يتسؽ منيا ويتوافؽ مع الشريعة اإلسالمية والدستور الكويتي واإللتزامات الدولية الواردة ضمف الصكوؾ الدولية 
المصادؽ عمييا مف قبؿ دولة الكويت، وخاصة اإلسراع بإصدار قانوف إنشاء الييئة الوطنية المستقمة لحقوؽ اإلنساف، وكذا إصدار قانوف 

. اإلتجار بالبشر وتيريب المياجريف وخاصة ما يتعمؽ مف ذلؾ بالنساء واألطفاؿ
 

- :انهجُت انؼهُب حلمىق اإلَسبٌ : حبدٌ ػشس 

ُيذكر أف وزارة العدؿ قد قامت بإضافة إختصاصات جديدة إلى إختصاصات المجنة العميا لحقوؽ اإلنساف، وذلؾ بموجب القرار الوزاري رقـ 
، إال أف لـ يتالحظ واقعيًا ثمة دور ممموس لمجنة العميا لحقوؽ اإلنساف وفقًا لما تمت إضافتو إلى إختصاصاتيا مف 2012لسنة  (65)

 . مياـ

، أنو مف الضروري تفعيؿ كافة إختصاصات المجنة العميا لحقوؽ اإلنساف، وهنا ترى الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان
. وترجمتو إلى واقع عممي ممموس بعيدًا عف مجرد التنظير، عمى األقؿ إلى حيف إنشاء الييئة الوطنية المستقمة لحقوؽ اإلنساف
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 -:جمًم انسؤي وانخىصُبث حىل حمىق انطفم يف دونت انكىَج: ثبٍَ ػشس 

قبؿ أف تسرد الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، توصياتيا ومقترحاتيا، فإنيا تتوجو بعميؽ 
شكرىا إلى الحكومة الكويتية عمى جيودىا في النيوض بالسجؿ الكويتي في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، واحتراميا 

. الشديد لمشريعة اإلسالمية والدستور الكويتي وعدـ تطبيقيا لما يخالفيما
وبعدما ما سبؽ بيانو مف مالحظات عامة حوؿ مدى تنفيذ دولة الكويت إللتزاماتيا الدولية والوطنية ذات الصمة 
بحقوؽ الطفؿ، فإف الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، إذ ييميا إبداء مجموعة مف التوصيات 

: والمقترحات التي تأمؿ تبني حكومة دولة الكويت ليا، والتي تتمثؿ في اآلتي
 

المالحظ إجمااًل في التقرير الرسمي لدولة الكويت، أنو قد جاء عامًا في مضمونو، حيث تمحور في غالب  -1
 والقانونية العامة التي تسري عمى الجميع دوف تخصيص يةمضامينو حوؿ مجرد تعداد النصوص الدستور

باألطفاؿ بعينيـ حيث أنو مف الثابت أف الطبيعة الخاصة لألطفاؿ والتي تحيط بيـ سواء واقعيًا أو قانونيًا، إنما 
 .تقتضي إصدار قانوف خاص شامؿ ينظـ جميع حقوقيـ وحمايتيا في ضوء أحكاـ إتفاقية حقوؽ الطفؿ

كما يالحظ أف التقرير قد جاء منصبًا بشكؿ كبير عمى التعميـ والتوعية والدراسات ولعؿ األمر ما زاؿ يقتضي  -2
المزيد مف التدابير الواقعية التي يمكف مف خالليا ترجمة المساعي الرسمية الحكومية إلى واقع عممي ممموس 

 .دوف أف يتوقؼ األمر فقط عمى مجرد أبحاث ودراسات تنظيرية
والجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، إذ ترى أف مجرد تعداد النصوص الدستورية والتشريعات  -3

ذات الصمة ال يزاؿ وحده غير كافيًا، فالمطموب حقيقًة ىو إتخاذ المزيد مف التدابير الواقعية والممموسة في 
 .نطاؽ الحياة اإلجتماعية واألسرية لمطفؿ

كما يالحظ في التقرير الرسمي لدولة الكويت، أنو يتعامؿ مع حقوؽ الطفؿ ليس بإعتبارىا حقوؽ منفردة  -4
ومستقمة، إنما مف منظور كوف الطفؿ مجرد عضو غير مسئوؿ في سياؽ كياف أسرتو، ولعؿ المنظور لمطفؿ 

 .البد أف يراعى فيو كافة األبعاد الحقوقية التي منحتيا إياه إتفاقية حقوؽ الطفؿ
كما تؤكد الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوؽ اإلنساف، عمى ضرورة العمؿ عمى رفع سقؼ تعاوف  -5

الحكومة الكويتية مع منظمات المجتمع المدني لحقوؽ اإلنساف، وخاصة فيما يتعمؽ بإشراكيا في عمميات إعداد 
التقارير الحكومية لدولة الكويت، وكذا تعزيز دورىا في فعاليات التوعية المجتمعية، وخاصة في مجاؿ مناىضة 
 .العنؼ المنزلي واألسري، ومف ثـ إلغاء أية معاممة تيميشية لدور المنظمات غير الحكومية داخؿ دولة الكويت

ضرورة تعديؿ قانوف الجنسية الكويتي، بما يستوعب السماح لممرأة الكويتية، بمنح الجنسية الكويتية ألبنائيا مف  -6
 .غير الكويتي

أنو مف الضروري إنشاء محكمة خاصة باألسرة، وفقًا لما تعيدت بو دولة الكويت في خطتيا اإلنمائية لألعواـ  -7
 .2010لسنة  (9)، الصادرة بموجب القانوف رقـ (2013-2014، 2010-2011)
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عمى الدولة تبني األطفاؿ الفائقيف والمبدعيف وتنمية مياراتيـ إلى أف يصبحوا فتياف يافعيف يعتمدوا عمى  -8
 .أنفسيـ

ينبغي عمى دولة الكويت حماية الطفؿ مف أي انتياؾ يتعرض لو سواًء مف الوالديف أو أحد إخوتو أو أقربائو أو  -9
 .خادـ المنزؿ أو مف الخارج ويتـ ذلؾ بمعاقبة الجاني أقصى العقوبات

عمى الدولة تحمؿ مسئولية الطفؿ اليتيـ مف أبويف معموميف برعايتو والنفقة عميو وتوفير البيئة البديمة التي  -10
 .تكوف عوضا عف والديو إف لـ يجد مف يرعاه مف أقربائو

 القياـ بدورىـ لتوعية وتثقيؼ المجتمع بحقوؽ الطفؿ منظمات المجتمع المدني والجيات الحكوميةعمى  -11
 .وطريقة أسموب التعامؿ معو

 المربي أو المعمـ الذي يعنؼ الطفؿ نفسيا أو جسديا سواء باأللفاظ الذي تؤذيو أو الحركات ضرورة محاسبة -12
 .أو اليمزات أو الضرب أو غيرىا مف أنواع العنؼ النفسي والجسدي
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