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  مقدمة
  

نجحـت مـن  2005قضـت علـى انطالقـة الجمعیـة الكویتیـة للمقومـات األساسـیة لحقـوق اإلنسـان منـذ عـام سنوات ان عشر
خاللها الجمعیة في تحقیق العدید من االنجازات التي كان لها األثر في تعزیـز وحمایـة حقـوق اإلنسـان فـي دولـة الكویـت 

  الشریعة اإلسالمیة ،  وفق رسالتها المتمثلة في العنایة بحقوق اإلنسان وتأصیلها من منظور
  

التغیــرات التــي حــدثت للقضــایا  معظــمتمیــزت الجمعیــة بإنجازاتهــا المحلیــة واإلقلیمیــة والدولیــة، فكانــت حاضــرة وبقــوة فــي 
  .الحقوقیة لدولة الكویت مواكبة بذلك مسیرة التنمیة الحقوقیة ومؤكدة موقفها بقوة حضورها ومشاركتها الفاعلة

  
لجـان األمـم المتحـدة المعنیـة بمناقشـة تقـاریر دولـة الكویـت حـول  مناقشـاتازات فـي حضـورها وقد تجلت أبـرز هـذه اإلنجـ

كــذلك اتفاقیــة حقــوق الطفــل ، ، و مــدى التزامهــا ببنــود العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادیة والثقافیــة واالجتماعیــة 
هـذه المسـاهمات الدولیـة للجمعیـة مـن منطلـق ، وقـد جـاءت للجـان المـذكورة سبقه قیام الجمعیـة بإرسـال تقریرهـا الحقـوقي 

إیمانهــا الراســخ بضــرورة تــآزر مؤسســات المجتمــع المــدني والمنظمــات الدولیــة واألممیــة مــن أجــل التغییــر وتمكــین حقــوق 
 .وحریاته األساسیةاإلنسان 

  
قلیمیـــ ٕ ــان والقبـــول محلیـــا وا ــة االستحسـ  وصـــارتا ودولیـــا وهللا الحمـــد والفضـــل القـــت هـــذه المســـاهمات والخطـــوات االیجابیـ

قلیمیا ودولیا المدني المجتمع ومؤسسات والناشطین الحقوقیینالجمعیة مقصدا للتعاون والشراكة من قبل  ٕ   . محلیا وا
  

ــى ننــــا لنبتهــــل إلــ ٕ ــالى اهللا وا ــل  تعــ ــا أنعــــز وجــ ــة المستضــــعفین  األمانــــة هــــذه حمــــل علــــى یعیننــ ــرة وحمایــ والمســــئولیة لنصــ
ظهار جمال ٕ حقاق العدل وا ٕ وعظمة الشریعة اإلسالمیة كـدین كـرس مبـادئ ومعـاییر حقـوق اإلنسـان وجعـل  والمظلومین وا

  .تعالى إقامتها عبادة وقربى إلى اهللا
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 التعريفالتعريف

  
ـــان  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــوق اإلنســ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــیة لحقــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــات األساســ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــة للمقومـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــة الكویتیـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــان الجمعیــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــوق اإلنســـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــیة لحقـــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــات األساسـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــة للمقومــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــة الكویتیــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الجمعیــ

ــــة ا ـــا دولـــــ ـــــ ــدني ومقرهـ ـــــ ــــع المــ ـــات المجتمـــــ ـــــ ــــدى مؤسسـ ــــة اهـــــــــي إحـــــ ــــا دولـــــ ــــ ـــدني ومقرهـ ــــ ــــع المــ ــــات المجتمـــــ ــــ ــــدى مؤسسـ ــــمي هـــــــــي إحـــــ ــــ ــــــرخیص رسـ ـــل بتـــ ــــ ـــــت وتعمــ ـــــمي لكویــــ ــرخیص رســــ ــــ ــــل بتـــ ــــ ــت وتعمـ ــــ   لكویـــ
ــرقم  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــل الــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــرقم یحمــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــل الــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــل  20052005//9999یحمــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــة والعمــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــئون االجتماعیــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــن وزارة الشــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــلمــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــة والعمـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــئون االجتماعیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــن وزارة الشــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ..مـــ

  

  الرسالةالرسالة
  

ـــالمیة ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــریعة اإلســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــور الشـ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــن منظـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــان مــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــوق اإلنســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــة بحقــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالمیةالعنایــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــریعة اإلســـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــور الشـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــن منظــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــان مــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوق اإلنســــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــة بحقــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   . . العنایـــــ
  

  الرؤيةالرؤية
  

الســعي بكافــة الوســائل المتاحــة لحمایــة حقــوق اإلنســان ضــد أي انتهــاك مــن خــالل التوعیــة والتواصــل الســعي بكافــة الوســائل المتاحــة لحمایــة حقــوق اإلنســان ضــد أي انتهــاك مــن خــالل التوعیــة والتواصــل 
ــالیب ال ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــابي واألسـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالیب الاإلیجـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــابي واألســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــةاإلیجــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات المعنیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــع الجهـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــیق مـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة بالتنســـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــةحكیمـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــات المعنیــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــع الجهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــیق م ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــة بالتنســ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   ..حكیمــ

  

  األهدافاألهداف
  

ـــان ــــ ــــ ــــ ــــ ــة اإلنســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــت كرامـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــــي كفل ــــ ــــــــ ــــ ــرعیة التـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــالحقوق الشــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــف ب ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــة والتثقیـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــانالتوعی ــــ ــــ ـــــ ــــ ــة اإلنســـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــت كرامــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــي كفل ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــرعیة الت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــالحقوق الشــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــف ب ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــة والتثقیــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ   ..التوعی
  

ـــالمیة ــــریعة اإلســــ ــع الشــ ــق مـــــ ــــ ـــا یتواف ــــا بمــــ ـــــة لهــ ــــات الحمایــ ـــــز آلیــ ـــوق وتعزیــ ـــذه الحقـــ ـــن هــــ ــدفاع عـــ ــــ ـــالمیةال ــــریعة اإلســــ ـــع الشــ ــق مــــ ــــ ـــا یتواف ـــــا بمــــ ـــــة لهـ ــــات الحمایــ ـــــز آلیــ ـــوق وتعزیــ ــــذه الحقـــ ـــن هـــ ــدفاع عـــ ــــ   ..ال
  

ـــى ال ــ ـــد عل ـــلوب یعتمــ ــة بأســ ـــ ـــع الجهـــــات المعنی ــان ومتابعتهـــــا مــ ــوق اإلنســـ ـــ ـــد انتهاكـــــات حق ــــى الرصــ ــــد علـ ـــلوب یعتمـ ـــة بأســ ــ ـــع الجهـــــات المعنی ــان ومتابعتهـــــا مــ ـــوق اإلنســـ ــ ــــد انتهاكـــــات حق ــــةرصـ   ..حكمـــــةحكمـ
  

ـــان ــــ ــــ ــــ ـــوق اإلنســ ـــــ ــــ ــــ ـــــال حقـ ــــ ـــــ ـــي مجـــ ـــــ ــــ ــــ ــــــالم فـ ــــ ــــ ـــول اإلســـ ــــ ــــ ــــ ــــار حــ ــــ ـــــ ــــ ـــــي تث ــــ ــــ ــــ ـــــبهات الت ــــ ــــ ــد الشــــ ــــ ـــــ ــــ ـــانصــ ــــ ــــ ـــــ ــــوق اإلنسـ ــــ ــــ ــــ ــال حقـ ــــ ــــ ــــ ــــي مجـــ ــــ ــــ ــــ ــالم فـ ــــ ــــ ــــ ـــول اإلســـ ــــ ــــ ـــــ ـــــار حـ ــــ ــــ ــــ ـــــي تث ــــ ـــــ ـــــبهات التـــ ـــــ ــــ ـــد الشـــ ــــ ــــ ــــ   ..صــ
  

ــــة ــــ ــل الدولیـ ــــ ـــ ــت بالمحاف ــــ ـــــمعة الكویـــ ـــــن ســــ ـــــدفاع عــــ ــــ ـــــن االنتهاكـــــــــات وال ـــویتي مــــ ــــ ـــوب الكــ ـــــ ــــة الثـ ــــ ـــــةتنقیـ ــــ ـــل الدولی ــــ ــ ــت بالمحاف ــــ ـــــمعة الكویـــ ــــــن ســــ ــــــدفاع عـــ ـــ ــــــات وال ـــــن االنتهاكـــ ـــویتي مــــ ــــ ــــوب الكــ ــــ ـــــة الثـ   ..تنقیــــ
  

  الدستورالدستور
  

ــــالمي ــــؤتمر اإلســـــ ـــة المـــــ ـــه منظمــــــ ـــــذي أطلقتــــــ ـــــالم الــــ ـــي اإلســـ ــــ ــــان فــ ـــــوق اإلنســـــ ــاهرة لحقــــ ــــ ــــالن القـــ ــــالميإعــــ ـــــؤتمر اإلســـــ ــــة المــــ ــــه منظمـــــ ـــــذي أطلقتـــــ ــالم الــــ ــــ ــــي اإلســ ـــــان فـــــ ــوق اإلنســــ ــــ ــاهرة لحقـــ ــــ ـــــالن القـــ   ..إعـــ
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اإلدارةاهليكل التنظيمي لس   

الصندوقالصندوقأمین أمین    
أحمد عباس الرشیدي/  األستاذ  

 

  أمین السرأمین السر
منى فھد الوھیب .أ  

 

رئیس مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارةنائب نائب    
مبارك الضاعنفھد / األستاذ   

  عضو عضو 
عبد الرزاق عبد هللا المسعود/ األستاذ   

رئیس مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارة     
یوسف ذیاب الصقر. د  

 

 اللجان التخصصية العاملة

سانلجنة آلیات األمم المتحدة لحمایة حقوق اإلن  

  عضو عضو 
علي عبد الرحمن الحسینان/ األستاذ   

  عضو عضو 
الحارث بدر الفریج/ األستاذ   

 لجنة تنمیة الموارد المالیة لجنة المرأة والطفل اللجنة اإلعالمیة والثقافیة

 لجنة الشكاوى اللجنة الصحیة
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استعراض التقرير
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  يدمته
  

برقم في دولة الكویت  رسمیاً ومرخصة  لما كانت الجمعیة الكویتیة للمقومات األساسیة لحقوق اإلنسان جمعیة مدنیة مشهرة
والعمل على إزالة كافة هذه  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةفإنها عكفت على إصدار هذا التقریر للقیام بدورها تجاه ) 99/2005(

المتعلقة  اإلنسانیت الرائدة في مجال حقوق اإلنسان وذلك من خالل رصد أهم قضایا حقوق االنتهاكات تعزیزًا لسمعة الكو 
  : وقد ارتكزنا في إعداد هذا التقریر على معاییر محددة وهي باألشخاص ذوي اإلعاقة

  
 .مرجعیة حقوق اإلنسان في الدولة .1

 .تواؤم القوانین المحلیة مع االتفاقیات الدولیة .2

 .التي تتلقاها الجمعیةواألفكار والشكاوى االقتراحات  .3

 .التعاون والتنسیق والتشاور مع عدد من الشخصیات والجهات العاملة في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .4

  .لدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الشأنباإلضافة ل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةرصد االنتهاكات  .5
  

 دولة الكويت يف ذوي اإلعاقة نبذة عن حقوق األشخاص : أوال

حقوقا واعتنت بهم وأمرت برعایتهم والتعامل  لألشخاص ذوي اإلعاقةلقد اعتنت الشریعة اإلسالمیة بالمعاقین وأقرت وكرست 
فترة طویلة ، ومن هذا المنطلق الرباني سعت الكویت منذ  معهم بالحسنى والمعروف دون االنتقاص منهم أو االستهزاء بهم

الهیئة العامة " لـ  2010في عام  التي تحولت" المجلس األعلى لشئون المعاقین " هیئة مستقلة باسم للعنایة بهم فأنشأت لهم 
  .في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)  08/2010( وذلك بعد إقرار القانون " لشئون ذوي اإلعاقة 

ذوي اإلعاقة من خالل تسهیل منح  جمعیات النفع العام التي تعني بقضایا األشخاصل المجال وأفسحت حكومة دولة الكویت
ذوي ألشخاص أول دولة عربیة شرعت وسنت قوانین ل الكویت كانتحیث ، التراخیص القانونیة الالزمة لعمل تلك الجمعیات 

 2013عام الفي أصدرت ، و خاص ذوي اإلعاقة حقوق األشفي شأن  )08/2010( قانون  اإلعاقة ، وكان آخر هذه التشریعات
متضمنا موافقة دولة الكویت على االنضمام إلى االتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  2013لسنة  35القانون رقم 

  .مع تحفظها على بعض المواد
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  بيانات وأرقام : ثانيا 
  

  بشكل مباشر بحقوق وقضایا األشخاص ذوي اإلعاقة في دولة الكویت معنیة رسمیا ومشھرة جمعیات ھناك عشرة
 : وھي

 ة المكفوفینجمعی .1
 جمعیة الصم .2
 عایة المعوقینر جمعیة  .3
 جمعیة التوحد .4
 المعاقین أمور أولیاءجمعیة  .5
 الجمعیة الكویتیة لمتابعة قضایا المعاقین .6
 نادي الصم الكویتي .7
 نادي المعاقین .8
 جمعیة الداون .9

 جمعیة التصلب العصبي .10
 

  غیر مشھرة رسمیا حتى كتابة ھذا ولكنھا  متابعة قضایا األشخاص ذوي اإلعاقةمعنیة بجمعیات وھناك ثالثة
 :ھي التقریر و

 نادي وربة للمعاقین .1
 األطرافجمعیة مفصولي  .2
 الجمعیة الكویتیة لالحتیاجات الخاصة .3

 
  إلى حوالي خمسین ألف شخصوصل عدد األشخاص ذوي اإلعاقة المسجلین رسمیا.  
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 08/2010اإلعاقة  أبرز مالحظات اجلمعية وتوصياتها بشأن قانون حقوق األشخاص ذوي: ثالثا 

 .من االتفاقیة 2خلت أحكام القانون من تعریف التمییز على أساس اإلعاقة مثلما عرفته المادة  .1

 .من االتفاقیة بشأن تعریف المبادئ العامة 3خلت أحكام القانون من ما یقابل المادة  .2

تزوجة من غیر الكویتي وجعلت قصرت أحكام القانون نطاق تطبیقه على المواطنین وأبناء المواطنة الكویتیة الم .3
من االتفاقیة والذي  3من المادة ) ب(االستثناء یخص ذوي اإلعاقة من غیر الكویتیین ، وهذا یتعارض مع نص الفقرة 

 .من االتفاقیة ذاتها 5یجعل من عدم التمییز مبدأ عام من مبادئ االتفاقیة وكذا المادة 

خاص ذوي اإلعاقة ، في حین أنه لم ینص على حمایة حقوقهم یضمن القانون الحقوق المدنیة والسیاسیة لألش .4
 .من االتفاقیة 4االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وفقا لنص المادة 

من  7و  6خال القانون من مواد خاصة كمبادئ عامة لحقوق النساء واألطفال من ذوي اإلعاقة وفقا إلطار المادتین  .5
 .االتفاقیة

 .من االتفاقیة بشأن الحق في الحیاة 10اص یقابل نص المادة خال القانون من ثمة حكم خ .6

خال القانون من النص على تمكین ذوي اإلعاقة من الوصول إلى تكنولوجیا ونظم المعلومات واالتصال الجدیدة ، في  .7
 .من االتفاقیة 9حین أن الحصول على المعلومات مبدأ عام وفقا لما قررته المادة 

 .من االتفاقیة فیما یتعلق بالمساواة في نطاق األهلیة القانونیة 12المادة خال القانون مما یقابل  .8

من االتفاقیة ، كذلك الحال بالنسبة  13خال القانون من نص صریح شأن اللجوء إلى القضاء مثلما تتناوله المادة  .9
 .من االتفاقیة 14للحریة واألمن وفقا لحكم المادة 

التنقل خال القانون من ثمة نص یناهض ویحظر التعذیب أو العقوبة القاسیة خلت أحكام القانون من نص خاص بحریة  .10
من االتفاقیة بهذا الصدد من أحكام وینطبق األمر كذلك على المادة  15أو الإلنسانیة أو المهینة مثلما أوردته المادة 

 17صیة التي كفلتها المادة من االتفاقیة بشأن عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء وحمایة السالمة الشخ 16
 .من االتفاقیة

 .من االتفاقیة 18خلت أحكام القانون من نص خاص بحریة التنقل والجنسیة مثلما تناولتها أحكام المادة  .11

خلت أحكام القانون من النص صراحة على إتاحة حریة الرأي والتعبیر والحصول على المعلومات لألشخاص ذوي  .12
من االتفاقیة ، وكذلك الحال بالنسبة الحترام الخصوصیة واحترام البیت  21حكام المادة اإلعاقة مثلما أكدت علیه أ

 .من االتفاقیة 23و  22واألسرة حیث تنص على وجوبهما المادتین 

تلتزم الحكومة بتقدیم الخدمات التعلیمیة  : من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لتكون كالتالي ) 9(تعدیل المادة  .13
والتربویة والوسائل التعلیمیة لألشخاص ذوى اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرین في التعلیم ، مع مراعاة 
االحتیاجات الخاصة من االتصال واللغة والترتیبات التیسیریة الالزمة ، وتوفیر الكوادر التربویة والمهنیة المتخصصة 

ع كفاءتها ومنحها الحوافز المادیة والمعنویة ، ویراعى في جمیع االختبارات التعلیمیة والمهنیة أو اختبارات لهم ورف
االعتماد التي تقدمها الجهات الحكومیة أو األهلیة حقوق واحتیاجات األشخاص ذوى اإلعاقة ، وتلتزم الحكومة بتوفیر 

فیة لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعلیمهم كما تتكفل الوسائل السمعیة والمرئیة الالزمة والضمانات الكا
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وزارة التربیة بتكالیف االختبارات الخاصة بتقییم بطیئي التعلم على أن تلتزم  بتوفیر المراكز المتخصصة بهذه 
  .االختبارات من تاریخ العمل بهذا القانون

تتخذ الحكومة كافة الترتیبات اإلداریة : تكون كالتالي من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ل) 10(تعدیل المادة  .14
والتنظیمیة الفعالة والمطلوبة لدمج األشخاص ذوى اإلعاقة وبطیئي التعلم في مراحل التعلیم العام المختلفة ضمن 

والعمل  مناهج تعلیمیة وتأهیلیة بما یتناسب مع قدراتهم الحسیة والبدنیة والعقلیة مما یؤهلهم لالندماج في المجتمع
 . واإلنتاج 

 . بحیث یضم المجلسین رئیس وممثل عن كل جمعیة ونادي متخصص باإلعاقة )  52( و )  49( تعدیل المادتین  .15

 .    ، لتعطى الفرصة لتجدید الدماء ووضع ضوابط االختیارهاأو تغییر  ؤهابحیث یتم إلغا)  58( تعدیل المادة  .16

لغاء بعض الشروط المتشددة للحصول .17 ٕ  .على االمتیازات  تخفیف وا

 .لیتمكن المعاق حركیا للتواصل االجتماعي 20إضافة المنازل الخاصة للمادة  .18

 ). 40( إضافة األخت واألخ أو االبن أو البنت للمادة  .19

 .توسعة الغرض من منحة بنك التسلیف لتكون الغرض منها تعدیل وضع المعاق .20

  
إن الجمعیة إذ : األشخاص ذوي اإلعاقة يف دولة الكويت بشأن حقوق وتوصياتها أبرز مالحظات اجلمعية :  رابعا

من أجل تنفیذ كافة التزاماتها تجاه یهمها فیما یلي، تعداد أبرز مالحظاتها وتوصیاتها الموجهة إلى حكومة دولة الكویت 
  :االتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  
ــة تالحـــظ الجمعیـــة وجـــود  .1 عنـــد مـــراجعتهم للهیئـــات والمؤسســـات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة العدیـــد مـــن هـــا یواجهبیروقراطیـ

 .معامالتهم بعض الحكومیة النجاز

كافة مواد ونصوص التفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي تفعیل تحث الجمعیة السلطة التنفیذیة وتشجعها على ضرورة  .2
نشاءبالشكل المطلوب السیما فیما یتعلق بشأن توظیفهم وعالجهم اإلعاقة  ٕ  .ستشفى خاص بهمم وا

بشأن استخدام مواقف  تالحظ الجمعیة أن هناك تعدیا واضحا من قبل المجتمع على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .3
 . السیارات الخاصة بهم بال مباالة وال عقوبات رادعة مفعلة

 .مرافق الدولة كافةفي تحث الجمعیة الجهات المعنیة على ضرورة توفیر مترجم للغة اإلشارة  .4

تفهم قضایاهم أو  ظ الجمعیة ضعف الثقافة المجتمعیة سواء في طرق وأسالیب التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة تالح .5
 .وحقوقهم واالهتمام بها

التي تهدف إلى االهتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة وتأهیلهم الحمالت واألنشطة في ندرة تالحظ الجمعیة أن هناك  .6
 .مجتمعیا ومهنیا

خمسین ألف مقارنة بأعدادهم التي فاقت لألشخاص ذوي اإلعاقة  المخصصةعدد المدارس والمعاهد  تالحظ الجمعیة قلة .7
 .معاق



 

11 

 

المطلوب وتحدیدا  تهیئتها بالشكلتحث الجمعیة الجهات المختصة على االرتقاء بمستوى الرعایة في المدارس الموجودة و  .8
 ".التوحد " مرضى فیما یخص 

الخاصة المدارس الحكومیة بوالبدون بااللتحاق  ینلغیر الكویتی ضرورة السماح تحث الجمعیة الحكومة وتشجعها على .9
ذوي اإلعاقة، مما حقوق األشخاص لالتفاقیة الدولیة ل باألشخاص ذوي اإلعاقة وهو ما تعتبره الجمعیة تمییزا مخالفا

 .جدایضطر غیر الكویتي للجوء للمدارس الخاصة التي تعني بهذه الشریحة وهي مكلفة وباهظة 

عدم تنفیذ الهیئة العامة لشئون المعاقین بعض األحكام القضائیة النهائیة واجبة النفاذ والصادرة لصالح الحظت الجمعیة  .10
 .بعض الشاكین ضد الهیئة

ضرورة االسترشاد بالمالحظات الختامیة للجنة الحقوق المدنیة والسیاسیة ولجنة الحقوق االقتصادیة تؤكد الجمعیة على  .11
 .واالجتماعیة باألمم المتحدة وخصوصا فیما یتعلق بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في العملیة التعلیمیة والثقافیة

األشخاص ذوي  تصنیف درجة إعاقةمراعاة المعاییر الدولیة تحث الجمعیة الهیئة العامة لشئون المعاقین بضرورة  .12
 .اإلعاقة

متابعة قضایا حقوق ؤسسات المجتمع المدني المعنیة بومالهیئة العامة لشئون المعاقین رفع مستوى التنسیق بین  .13
 .حقوقهماألشخاص ذوي اإلعاقة والمهتمة ب

الدولیة لحقوق األشخاص ذوي على بعض مواد االتفاقیة  هاتحفظاتتحث الجمعیة حكومة دولة الكویت على سحب  .14
  .تتعارض مع الشریعة اإلسالمیةال التي اإلعاقة 

الذي ) 08/2010(حددها القانون اإلعاقة التي األشخاص ذوي ام بتصنیف فئات االلتز تؤكد الجمعیة على ضرورة  .15
 )عقلیة  –بصریة  –سمعیة  –حركیة بدنیة ( فئات هي  أربع إلى قسمها 

لى اللجنة التي تُرفع إالبت في الشكاوى والتظلمات  وقفتحث الجمعیة الحكومة الكویتیة وتشجعها على ضرورة أن  .16
أطباء  واستبدالها بآلیة أخرى تعتمد على التشخیص الطبي من قبلآلیة التصویت أو التوصیات  عبرالتشخیصیة الطبیة 

 .متخصصین

منح صالحیات في شأن إنشاء ) 08/2010(من قانون ) 68(تشجع الجمعیة الجهات المعنیة بضرورة تفعیل المادة  .17
 .للجنة أصدقاء المعاقین التفتیش والضبطیة القضائیة 

  .مترجم اإلشارة في كافة الوزارات وفي مجلس األمة ضرورة توفر وظیفة .18
ضرورة مساواة المرأة المعاقة بالرجل المعاق في كل االمتیازات التي یحصل علیها ، مع ضرورة تعدیل القوانین كافة  .19

  . القوانین التي تتعارض مع هذه التوصیة
جتمع المدني والمدعوین للمشاركة بالمؤتمرات ینبغي تمكین األشخاص ذوى اإلعاقة من الموظفین المنتمین لمؤسسات الم .20

الداخلیة أو الخارجیة من الحصول على حق التمثیل بالمهمات الرسمیة وتسهیل إجراءات التفرغ لهذه المهمات 
  .والمؤتمرات واألنشطة المختلفة من قبل كافة مؤسسات الدولة 

 .ومعامالتهم توفیر مكتب لألشخاص ذوي اإلعاقة في كل وزارة لتسهیل إجراءاتهم .21

  .إلزام ولى أمر المعاق بتسجیل ابنه أو ابنته لدى الجهة المسئولة عن األشخاص ذوي اإلعاقة بدولة الكویت .22
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  .من المهم إنشاء أقسام خاصة بالكتب والمراجع والبحوث الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في مكتبات الدولة .23
وضع جدول زمني قریب األجل لدمج الطلبة ذوو اإلعاقة بمدارس تشجع الجمعیة على إصدار قانون یلزم وزارة التربیة ب .24

التعلیم العام حسب نوع اإلعاقة مع تهیئة المدارس لهذا الغرض واالستفادة من تجارب الدول ورأي الخبراء بهذا المجال 
 .مع إدراج الدمج التعلیمي ضمن إستراتیجیة الوزارة ، وتأهیل البیئة المحیطة بالطلبة ذوي اإلعاقة 

 .توصي الجمعیة بضرورة إنشاء كلیة التربیة الخاصة ومدها بالكوادر التربویة المتخصصة الالزمة .25

عادة تأهیل المعاقین  .26 ٕ تحث الجمعیة الجهات المعنیة بوزارة الشئون االجتماعیة والعمل على ضرورة العمل على تأهیل وا
  .ح مراكز تأهیلیة مسائیة لهمفي مشروع وطني إنتاجي وتسویق هذا اإلنتاج وفت 18ذهنیا بعد سن 

اإلشهار تزال تحت  الاإلعاقة ال سیما تلك ذوى األشخاص تعنى ب التيشهار الجمعیات تشجع الجمعیة على ضرورة إ .27
 .مع ضرورة توفیر الدعم والمقر للجمعیات القائمة وتلك التي تحت اإلشهار

نشاء مشروع وطني وحملة إعالمیة للو  .28 ٕ قایة من اإلعاقة ضمن ضوابط الشریعة توصي الجمعیة بضرورة دعم وا
  .اإلسالمیة

منح الجنسیة الكویتیة ألم المعاق المطلقة والتي قضت المدة المحددة للحصول علیها وأهمل تشجع الجمعیة على ضرورة  .29
  . طلیقها إبداء الرغبة بالحصول على الجنسیة الكویتیة

مع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، ومنح كتاب معامله من قانون الجنسیة الكویتي لتتوافق  2ینبغي تعدیل المادة  .30
  . الكویتي البن المواطنة الكویتیة مدى الحیاة
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