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تأوضاع حقوق اإلنسان في دولة الك 2018 و  

  

  مقدمة
  

ــة للمقومــات األساســ عامــاعشــر  ثالثــة ت ــة الكو  2005ة لحقــوق اإلنســان منــذ عــام انقضــت علــى انطالقــة الجمع
ة حقـوق اإلنسـان  ان لها األثر في تعزز وحما ة في تحقی العدید من االنجازات التي  نجحت من خاللها الجمع

ة حقوق اإلنسان وتأصیلها من منظور الشرعة اإلسالم ة  ت وف رسالتها المتمثلة في العنا     .في دولة الكو
  

ـــة بإنجازاتهـــا ا قـــوة فـــي معظـــم التغیـــرات التـــي حـــدثت تمیـــزت الجمع انـــت حاضـــرة و ـــة، ف ـــة والدول م ـــة واإلقل لمحل
تها  قــوة حضــورها ومشــار ــدة موقفهــا  ــة ومؤ ــة الحقوق ــة بــذلك مســیرة التنم ــت مواك ــة لدولــة الكو ا الحقوق للقضــا

  الفاعلة.
  

ـة ـت  وقد تجلت أبرز هذه اإلنجـازات فـي حضـورها مناقشـات لجـان األمـم المتحـدة المعن مناقشـة تقـارر دولـة الكو
ـة  ة والثقاف ـالحقوق االقتصـاد ـة،حول مد التزامهـا ببنـود العهـد الـدولي الخـاص  ـة حقـوق  واالجتماع ـذلك اتفاق و

ة بإرسال تقررها الحقوقي للجـان  الطفل، ام الجمع قه ق ورة،س ـة  المـذ ـة للجمع وقـد جـاءت هـذه المسـاهمات الدول
مانها الراس ـة مـن أجـل التغییـر من منطل إ ـة واألمم ضرورة تآزر مؤسسات المجتمع المـدني والمنظمـات الدول خ 

ة. ین حقوق اإلنسان وحراته األساس  وتم
  

ـا وصـارت  ـا ودول م ـا وٕاقل ـة االستحسـان والقبـول محل وهلل الحمد والفضل القت هذه المساهمات والخطوات االیجاب
ة مقصدا للتعاون والشراكة من قبل االحقوقیین والناشطین ومؤسسات المجت الجمع ا ودول م ا وٕاقل   .مع المدني محل

  
ــة المستضــعفین  ة لنصــرة وحما عیننــا علــى حمــل هــذه األمانــة والمســئول وٕاننــا لنبتهــل إلــى هللا تعــالى عــز وجــل أن 

ـادئ ومعـاییر حقـوق  ـرس م ـدین  ة  اإلنسـان والمظلومین وٕاحقاق العدل وٕاظهار جمال وعظمـة الشـرعة اإلسـالم
ادة وقرى إلى هللا تعالى.   وجعل إقامتها ع

  
اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان



 21-4صفحة                                                               

  

تأوضاع حقوق اإلنسان في دولة الك 2018 و  

 

  
  

  

  التعريفالتعريف

  

ة لحقـــــــــــــــــــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــة للمقومـــــــــــــــــــــــــــــــات األساســـــــــــــــــــــــــــــــ ت ـــــــــــــــــــــــــــــــة الكو ة لحقـــــــــــــــــــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــان الجمع ـــــــــــــــــــــــــــــــة للمقومـــــــــــــــــــــــــــــــات األساســـــــــــــــــــــــــــــــ ت ـــــــــــــــــــــــــــــــة الكو   الجمع
ص رســــــمي  ــــــت وتعمــــــل بتــــــرخ ص رســــــمي هــــــي إحــــــد مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني ومقرهــــــا دولــــــة الكو ــــــت وتعمــــــل بتــــــرخ   هــــــي إحــــــد مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني ومقرهــــــا دولــــــة الكو

ـــــــــــــــــــــــــة والعمـــــــــــــــــــــــــل.مـــــــــــــــــــــــــن وزامـــــــــــــــــــــــــن وزا  20052005//9999حمـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــرقم حمـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــرقم  ـــــــــــــــــــــــــة والعمـــــــــــــــــــــــــل.رة الشـــــــــــــــــــــــــئون االجتماع   رة الشـــــــــــــــــــــــــئون االجتماع
  

  الرسالةالرسالة
  

ة.  ـــــــــــــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــــــــور الشـــــــــــــــــــــــــرعة اإلســـــــــــــــــــــــــالم حق ـــــــــــــــــــــــــة  ة. العنا ـــــــــــــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــن منظـــــــــــــــــــــــــور الشـــــــــــــــــــــــــرعة اإلســـــــــــــــــــــــــالم حق ـــــــــــــــــــــــــة    العنا
  

  الرؤيةالرؤية
  

ــــة  ــــة حقــــوق اإلنســــان ضــــد أ انتهــــاك مــــن خــــالل التوع افــــة الوســــائل المتاحــــة لحما ــــة الســــعي  ــــة حقــــوق اإلنســــان ضــــد أ انتهــــاك مــــن خــــالل التوع افــــة الوســــائل المتاحــــة لحما الســــعي 
ـــــــــــــــة. التنســـــــــــــــی مـــــــــــــــع الجهـــــــــــــــات المعن مـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة.والتواصـــــــــــــــل اإلیجـــــــــــــــابي واألســـــــــــــــالیب الح التنســـــــــــــــی مـــــــــــــــع الجهـــــــــــــــات المعن مـــــــــــــــة    والتواصـــــــــــــــل اإلیجـــــــــــــــابي واألســـــــــــــــالیب الح

  

  األهدافاألهداف
  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالتوع رامـــــــــــــــــــة اإلنســـــــــــــــــــان.التوع فلـــــــــــــــــــت  ة التـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــالحقوق الشـــــــــــــــــــرع رامـــــــــــــــــــة اإلنســـــــــــــــــــان.ة والتثقیـــــــــــــــــــف  فلـــــــــــــــــــت  ة التـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــالحقوق الشـــــــــــــــــــرع   ة والتثقیـــــــــــــــــــف 
  

ة. ــــ مــــع الشــــرعة اإلســــالم مــــا یتواف ــــة لهــــا  ــــات الحما ــــز آل ــــدفاع عــــن هــــذه الحقــــوق وتعز ة.ال ــــ مــــع الشــــرعة اإلســــالم مــــا یتواف ــــة لهــــا  ــــات الحما ــــز آل ــــدفاع عــــن هــــذه الحقــــوق وتعز   ال
  

مـــة. عتمـــد علـــى الح أســـلوب  ـــة  عتهـــا مـــع الجهـــات المعن مـــة.رصـــد انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان ومتا عتمـــد علـــى الح أســـلوب  ـــة  عتهـــا مـــع الجهـــات المعن   رصـــد انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان ومتا
  

  وق اإلنســــــــــــــان.وق اإلنســــــــــــــان.صــــــــــــــد الشــــــــــــــبهات التــــــــــــــي تثــــــــــــــار حــــــــــــــول اإلســــــــــــــالم فــــــــــــــي مجــــــــــــــال حقــــــــــــــصــــــــــــــد الشــــــــــــــبهات التــــــــــــــي تثــــــــــــــار حــــــــــــــول اإلســــــــــــــالم فــــــــــــــي مجــــــــــــــال حقــــــــــــــ
  

ــــــة. ــــــل الدول المحاف ــــــت  تي مــــــن االنتهاكــــــات والــــــدفاع عــــــن ســــــمعة الكو ــــــوب الكــــــو ــــــة الث ــــــة.تنق ــــــل الدول المحاف ــــــت  تي مــــــن االنتهاكــــــات والــــــدفاع عــــــن ســــــمعة الكو ــــــوب الكــــــو ــــــة الث   تنق
  

  الدستورالدستور
  

  إعــــــالن القــــــاهرة لحقــــــوق اإلنســــــان فــــــي اإلســــــالم الــــــذ أطلقتــــــه منظمــــــة المــــــؤتمر اإلســــــالمي.إعــــــالن القــــــاهرة لحقــــــوق اإلنســــــان فــــــي اإلســــــالم الــــــذ أطلقتــــــه منظمــــــة المــــــؤتمر اإلســــــالمي.
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للجمعيةاهليكل التنظيمي   

الصندوقالصندوقأمین أمین    
عبد العزیز سعود األزمع أ.  

  أمین السرأمین السر
منى فھد الوھیب أ.   

رئیس مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارةنائب نائب    
مبارك الضاعنفھد  د.  

  عضو عضو 
علي عبد الرحمن الحسینان أ.  

رئیس مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارة     
یوسف ذیاب الصقرد. أ.  

لةاللجان التخصصية العام  

 لجنة آلیات األمم المتحدة لحمایة حقوق اإلنسان

  عضو عضو 
أحمد عباس الرشیدي أ.  

  عضو عضو 
عوداألستاذ / عبد الرزاق عبد هللا المس  

یةاللجنة اإلعالمیة والثقاف یةلجنة تنمیة الموارد المال لجنة المرأة والطفل   

 لجنة الشكاوى اللجنة الصحیة
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استعراض التقرير
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  املقدمة

ة لحقو  ة للمقومات األساس ت ة الكو انت الجمع ة مشهرةلما  ة مدن ت ومرخصة  ق اإلنسان جمع ا في دولة الكو برقم رسم
األمم المتحدة في یونیو من عام ) 99/2005( ز االستشار الخاص من المجلس االقتصاد واالجتماعي  وحاصلة على المر

ا وانتهاكات حقوق اإلنسان و ،  2012 ام بدورها تجاه قضا فت على إصدار هذا التقرر للق افة هذه فإنها ع العمل على إزالة 
ت الرائدة في مجال حقوق اإلنسان وذلك من خالل  ات االنتهاكات تعززا لسمعة الكو ا حقوق  المتعلقةالمالحظات والتوص قضا

ت   : وقد ارتكزنا في إعداد هذا التقرر على معاییر محددة وهي اإلنسان داخل دولة الكو
  

ة حقوق اإلنسان في  .1 تمرجع  .دولة الكو

ة .2 ات الدول ة مع االتفاق  .تواؤم القوانین المحل

الفئات المستضعفة في المجتمع  .3 ة المرأة والطفل و االهتمام  مي الجنس  .نوالعمال المهاجرعد

او االقتراحات  .4 ار  والش ةواألف  .التي تتلقاها الجمع

حوث المتعلقة بهذا الشأناإلضافة ل حقوق اإلنساننتهاكات ارصد  .5   .لدراسات وال
 

 يف إىل احلكومة الكويتية على جهودهاتوصياتها فإنها تتوجه بعميق شكرها مالحظاتها ووقبل أن تسرد اجلمعية 
  خيالفهمـا.شريعة والدسـتور وعـدم تطبيقهـا ملـا واحرتامها للالنهوض بالسجل الكويتي يف جمال حقوق اإلنسان، 

  
 التعبري لرأياوحرية احلريات العامة املالحظات والتوصيات بشان  : أوال

ة.  .1 وك الدول ون موائما للدستور الوطني والص ة السلطتین على ضرورة تعدیل قانون اإلعالم اإللكتروني ل  تحث الجمع

شتى الوسائل. .2 شأن التراجع النسبي الملحو في ملف حرة التعبیر عن الرأ  ة قلقها    تبد الجمع
م أصحاب الرأ للمحاكمة، یثیر قلقنا ومخاوف .3 ت نا على واقع ومستقبل حرة التعبیر عن الرأتقد  .في الكو

ــع األشــخاص ممارســة حقهــم فـي حرــة الــرأ والتعبیــر .4 ومــة أن تكفــل لجم غـي علــى الح ط الشــرعة والدســتور  ین وفقــا لضــوا
ة ة وسائط اإلعالم. والمواثی الدول ضًا أن تحمي تعدد غي أ ن   ، و

ومـة  .5 ة على ضرورة التـزام ح د الجمع ـام الدسـتور تؤ ـت بإتاحـة وتعزـز حرـة الـرأ والتعبیـر وفقـا لمـا قررتـه أح دولـة الكو
ـاإلعالم المرئـي والمسـموع أو المطبوعـات والنشـر  الوطني ة ذات الصـلة  ام التشـرع من ضمانات ، في إطار تطبی األح

ات التواصل االجتماعي.  أو ش

ع داخل المجتمع ا .6 ة أنه یتعین على الجم تي احترام نص المادة رقـم (تر الجمع تي والتـي تـنص 7لكو ) مـن الدسـتور الكـو
) 30"، ونـص المـادة رقـم (العدل والحرة والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بین المـواطنین على أن "

ـذا نـص المـادة رقـم ( فولـة"، و ة م ر، والتـي تـنص علـى ) مـن الدسـتو 35من الدستور والتي تـنص علـى أن "الحرـة شخصـ
ــة علــى  االعتقــادحرــة أن " قــا للعــادات المرع ــان ط شــعائر األد ــام  ــة الق النظــام أمطلقــة، وتحمــي الدولــة حر ال یخــل ذلــك 

م المـادة العام أو ینافي اآلداب فولـة، مـن الدسـتور والتـي تـنص علـى "  36"، إضافة إلى ح حـث العلمـي م حرـة الـرأ وال
ة أو غیرهما، وذلك وفقا للشرو واألوضاع التي یبینها القانون  ولكل إنسان ح التعبیر القول أو الكتا ه ونشره    ". عن رأ

مة الدستورة الصـادر فـي األول مـن مـایو  .7 م المح ) مـن القـانون رقـم 16) و (4عـدم دسـتورة المـادتین:( 2006إعماال لح
افــة التجمعــات العامــة متاحــة الجمعتوصــي  شــأن االجتماعــات العامــة والتجمعــات 1979لســنة  65 ضــرورة أن تكــون  ــة 
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ومــة  الح ــة  قتصــر دور الجهــات المعن ة و ــون هنــاك قیــد علــى األصــل العــام للحــ فــي التجمعــات الســلم اإلخطــار وأال 
ان م عد اإلخطار      .هوتوقیت هعلى تأمین التجمع 

ــة إلــى أنــه و  .8 عــض الشــرو التــي تتطلبهــوتشــیر الجمع إشــهار مؤسســات ت المختصــة مــن أجــل ا الجهــاُرغــم تحفظنــا علــى 
  ر تمارس المؤسسة نشاطها من خالله.المجتمع المدني ومنها عدم الحصول على دعم مالي من الدولة أو مق

ة من أنـه ورغـم .9 ن وٕاشـهار مؤسسـات أن  تستغرب الجمع ـاتالمجتمـع التكـو ـات والجمع ـة تاحـا م عـد مـدني والنقا مـن الناح
ة ات إال أن هنا القانون ص الجمع ات إشهار وترخ  .لم تنل الموافقةك العدید من طل

ر نصوص ومواد القـانون  .10 ة على ضرورة تطو د الجمع ـات النفـع العـام 24/1962تؤ ـة وجمع لیتماشـى مـع  فـي شـأن األند
ة في هذه المرحلة.تطور عمل مؤسسات المجتمع ا ت  لمدني الكو

ـــد  .11 ـــة تؤ ـــة والعمـــل أنـــه یتعـــین علـــى وزارة الشـــئون االجمع ســـیرالجتماع مؤسســـات المجتمـــع وتـــرخص إجـــراءات وٕاشـــهار  ت
ــم فــي شــأن  1962لســنة  24قــانون رقـم ال ) مــن3(المـادة رقــم  المـدني، ومــد جســور التعـاون معهــا، اســتنادا فــي ذلـك إلــى ح

ــات النفــع العــام ــة وجمع ــةتتــولى وزارة الشــئون  ، والتــي تــنص علــى أن "األند ــات واألوالعمــل تســجیل ا االجتماع ــة، لجمع ند
ة ، وتعاونهــا فــي تحقیــ  امهــا فــي الجرــدة الرســم قــت علیهــا الشــرو أ وتشــهر ق هــدافها فــي خدمــة المجتمــع وذلــك متــى انط

  ."الواردة في هذا القانون 
  

  االجتار بالبشر املالحظات والتوصيات بشأن : ثانيا
  

ــة نشــا الجهــات المختصـة فــي الرــع الثالــث مــن العـام  .1 شــر إال أنهــا تــتحفظ  2018الجــار تـثمن الجمع ال افحـة االتجــار  فــي شــأن م
شر ال زالوا طلقاء. ال  على مالحقة العمال ( الحلقة األضعف ) حیث أن العدید من أصحاب العمل المتورطین في جرائم االتجار 

الت التي  .2 ة التعد  شأن العمل في القطاع األهلي.)  6/2010القانون (  علىبین الحین واآلخر  السلطتین تجرهاتثمن الجمع
ــة  .3 ــذلكل جهــود الهیئــة العامــة للقــو العاملــةتــثمن الجمع ــة حقــوق العمــال و ــات حما شــر، تف تفعیــل آل ال افحــة االتجــار  ــات م عیــل آل

ومةأدنى المعاییر وصوال إلى  ن الح شمن ا التي تم ال  ر.لقضاء على االتجار 
ومة ومجلس األمة سد النوا .4 ة في القانون (یتعین على الح افحـة اال )91/2013قص التشرع األشـخاص وتهرـب م تجـار 

ولین المصادق علیهما المهاجرن ام البروتو افة أح ستوعب  ما  امه  ا ، من خالل تعدیل أح  -ومن هذه النواقص: وطن
ام القانون. .1 ة بتنفیذ وتفعیل أح ة معن   إنشاء هیئة أو جهة وطن
ة ضحا .2 األشخاص والمهاجرن المهرین.تدابیر مساعدة وحما  ا االتجار 

أوضاعهم.  .3 ة واإلدارة التي تتعل  ا عن اإلجراءات القضائ ات التي من شأنها توفیر المعلومات للضحا  اآلل

األشخاص والمهاجرن. .4 ا االتجار  ح التعافي الجسد والنفساني واالجتماعي لضحا  التدابیر التي تت

األشخاص والمهاجرن المهرین إلى أوطانهم دون تأخیر. اإلجراءات التي تكفل إعادة .5 ا االتجار   ضحا

األشخاص وتهرب المهاجرن. .6 ا االتجار  ة حول قضا ة االجتماع  التوع

حقوق اإلنسان. .7 ة  ة المعن وم ات التعاون مع المنظمات غیر الح  إجراءات وآل

فت خالل العام الجار  .8 ة أن الجهات المختصة ع ز إیواء العمالة  2018 الحظت الجمع ر وتحدیث مر على تطو
ة.  المنزل
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  املراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكويت أمام جملس حقوق اإلنسان.املالحظات والتوصيات بشأن :ثالثا

غي .1 ت أن تقوم ل ین فاءدولة الكو ة  است اتها الدول ة قبلتها طوعا من أصل  178تجاه  واج وعد قبل موذلك  278توص
 .2019/2020 القادمةالمرحلة  الدورة أو

ة ما حققته  .2 ت تثمن الجمع ة مثلدولة الكو في شأن  2015لسنة  67إصدار القانون رقم  لعدد من تعهداتها الطوع
القانون رقم  4تعدیل المادة ( و  إنشاء الدیوان الوطني لحقوق اإلنسان ذلك  2018لسنة  15) منه  لسنة  68القانون رقم و

ة 2015 مة األسرة. 2015لسنة  12والقانون رقم  في شأن العمالة المنزل  في مح

ة  .3 د على أهم ه  االلتزامنؤ اتمواصلة تنفیذ ما نصت عل حقوق اإلنسان التي  االتفاق ة  ة المعن وك الدول والص
ت.  صادقت علیها دولة الكو

ة  .4 یل مجلس إدارة الدیوانالخاص بمرسوم الإصدار تثمن الجمع  . ن وتنوع مجلس إدارتهالوطني لحقوق اإلنسا تش

اتدراسة  .5 ة التي لم تنضم إلیها دولة الكوت حتى اآلن. االتفاق وك الدول  والمعاهدات والص

ة .6 صورة غیر قانون مین  ة للمق ة لومنح  ( البدون ) مواصلة الجهود نحو إیجاد حلول مناس  لمستح منهم.الجنس

افحة  .7 ة قانون م ة) لیتماشى تماما مع 91/2013األشخاص وتهرب المهاجرن ( االتجارمواك ة  االتفاق الدول
ولیها الملحقین بها  روتو ة و افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ا.و لم  المصدق علیهم وطن

ة.  واستبدالهإلغاء نظام الكفالة الحالي  .8  بلوائح وفقا للمعاییر الدول

 

  الديوان الوطني حلقوق اإلنساناملالحظات والتوصيات بشأن برابعا : 
یل  تــثمن .1 ــة إصــدار مرســوم تشــ ــد أنهــا مجلــس إدارة الــدیوان الــوطني لحقــوق اإلنســان الجمع ــة مــن شــأنها وتؤ خطــوة إیجاب

ة حقوق اإلنسان.  المساهمة في تعزز وحما

ن الـدیوان مـن أد .2 ـة للقـانون لیـتم ـة اإلسـراع بإصـدار الالئحـة التنفیذ ة على أهم د الجمع  2015وقـد شـهد عـام اء مهامـه تؤ
تي على ال  الوطني لحقوق اإلنسان.دیوان الإنشاء في شأن  2015لسنة  67رقم قانون موافقة مجلس األمة الكو

ــ تمامــا مــع  .3 الت الالزمــة علــى القــانون لیتواف ة تمهیــدا إلجــراء التعــد ــة علــى ضــرورة تهیئــة الظــروف التشــرع ــد الجمع تؤ
ارس. ادئ    م

  
  االتفاقيات الدولية إىلالحظات والتوصيات بشأن موقف الكويت من االنضمام املخامسا : 

ة  .1 ات الدول ت وانضمامها لمعظم االتفاق ة تصدی دولة الكو حقوق اإلنسانتثمن الجمع  .ذات الصلة 

ت نحو  .2 ة توجه دولة الكو قى من لم تشهد السنوات األرع الماض ة  اتاالتفاقإعادة النظر من موقفها تجاه ما  الدول
 علیها. دونما تصدی وطني

ة  .3 تتشجع الجمع ومة دولة الكو ة التصدی على  ح اتعلى اإلسراع في عمل حقوق اإلنسان  االتفاق ة ذات الصلة  الدول
عد ما اال والتي لم تصادق علیها  ة، ال س ة تفاق ة الدول مي الجنس ة و  شأن وضع األشخاص عد ة لحما ة الدول االتفاق

ع العمال المهاجرن وأفراد أسرهمحقو  ع األشخاص من االختفاء القسر و  ق جم ة جم ة لحما ة الدول  .االتفاق

ة  .4 تتشجع الجمع ومة دولة الكو ة التصدی على  ح اتعلى اإلسراع في عمل ة التي ال تزال  اتفاق منظمة العمل الدول
ة اإلقدام نحو التصدی علیها ة في عمل ت متراخ  .دولة الكو
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  ( البدون ) حقوق عدميي اجلنسيةاملالحظات والتوصيات بشأن سادسا : 

ة البدون. .1 شأن حل قض اطؤ ملحو  ة وجود ت  تالحظ الجمع

ة تأكیدها أن  .2 ة تجدد الجمع مي الجنس لة عد ة عاما  50التي مر علیها اآلن أكثر من ( البدون ) مش لة إنسان مش
 .حتة

ز  .3 ة الجهاز المر ة تشجع الجمع ة على المضي قدما في خطوات منح الجنس صورة غیر قانون مین  معالجة أوضاع المق
ة لعدد  ت ة. 34الكو ت ة الكو سه أحقیتهم في الحصول على الجنس ان الجهاز قد أعلن على لسان رئ  ألفا من البدون 

ل  .4 ش ومة ومجلس األمة العمل  غي للح ة البدون حقو ین فل حل قض ل جذر ونهائيتشرعي وواقعي  ش ا  ا وٕانسان  .ق

ة " التي تقف حجر عثرة أمام تمتع البدون  .5 ة " القیود األمن ة في اتخاذ خطوات جادة وملموسة لحل قض تأمل الجمع
ة. ة األساس  حقوقهم اإلنسان

غي .6 ة للبدون، ین ة واالجتماع فل رفع  اإلسراع في إصدار قانون وطني حقوقي وٕانساني ینظم أوضاع الحقوق المدن ما 
القونها ة التي  القصیر. المعاناة الواقع س    منذ أمد ل

ة، امتثاال للفقرة  .7 ت أن تكفل لكل طفل الح في الحصول على جنس غي لدولة الكو من العهد الدولي  24من المادة  3ین
ات الحصول  طل غي أن تضمن إعالم المتقدمین  ما ین ة ،  اس ة والس الحقوق المدن ا الخاص  ة رسم على الجنس

ات. غي إرساء إجراء إعادة النظر في هذه الطل ما ین اها،  اب رفض منحهم إ  أس

ة توصي   .8 ة لمجلس األمة مساهمة منها في حل الجمع ه الجمع النظر في مشروع القانون الذ تقدمت  السلطتین 
ة  .القض

ة ( ال .9 مي الجنس ة ارتفاع وتیرة التضیی على عد  150مؤخرا في إنهاء خدمات حوالي  لبدون ) والمتمثتالحظ الجمع
عملون بإحد الموانئ.   منهم ممن 

  

  األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقاملالحظات والتوصيات بشأن  : سابعا
شأن قانون حقوق األشخاص ذو اإلعاقة  اتها  ة وتوص  08/2010أبرز مالحظات الجمع

ام القانون من تعرف التمییز على أساس  .1 ة. 2اإلعاقة مثلما عرفته المادة خلت أح  من االتفاق

قابل المادة  .2 ام القانون من ما  ادئ العامة. 3خلت أح شأن تعرف الم ة   من االتفاق

تي وجعلت  .3 ة المتزوجة من غیر الكو ت قه على المواطنین وأبناء المواطنة الكو ام القانون نطاق تطب قصرت أح
تیین ، وهذا یتعارض مع نص الفقرة (ب) من المادة االستثناء یخص ذو اإلعاقة من غیر ا ة  3لكو من االتفاق

ذا المادة  ة و ادئ االتفاق ة ذاتها. 5والذ یجعل من عدم التمییز مبدأ عام من م  من االتفاق

ة حقوقهم  .4 ة لألشخاص ذو اإلعاقة ، في حین أنه لم ینص على حما اس ة والس ضمن القانون الحقوق المدن
ة وفقا لنص المادة االقتصاد ة والثقاف ة. 4ة واالجتماع  من االتفاق

ادئ عامة لحقوق النساء واألطفال من ذو اإلعاقة وفقا إلطار المادتین  .5 م  7و  6خال القانون من مواد خاصة 
ة.  من االتفاق

قابل نص المادة  .6 م خاص  اة. 10خال القانون من ثمة ح شأن الح في الح ة   من االتفاق
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ا ونظم المعلومات واالتصال الجدیدة خال ا .7 ین ذو اإلعاقة من الوصول إلى تكنولوج لقانون من النص على تم
ة. 9، في حین أن الحصول على المعلومات مبدأ عام وفقا لما قررته المادة   من االتفاق

قابل المادة  .8 ة ا 12خال القانون مما  المساواة في نطاق األهل ما یتعل  ة ف ة.من االتفاق  لقانون

ذلك الحال  13خال القانون من نص صرح شأن اللجوء إلى القضاء مثلما تتناوله المادة  .9 ة ،  من االتفاق
م المادة  ة للحرة واألمن وفقا لح ة. 14النس  من االتفاق

ة  .10 حظر التعذیب أو العقو حرة التنقل خال القانون من ثمة نص یناهض و ام القانون من نص خاص  خلت أح
ة أو المهینة مثلما أوردته المادة ا ة أو الإلنسان نطب األمر  15لقاس ام و ة بهذا الصدد من أح من االتفاق

ة  16ذلك على المادة  ة السالمة الشخص شأن عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء وحما ة  من االتفاق
فلتها المادة  ة. 17التي   من االتفاق

ام القانون من  .11 ام المادة خلت أح ة مثلما تناولتها أح حرة التنقل والجنس ة. 18نص خاص   من االتفاق

ام القانون من النص صراحة على إتاحة حرة الرأ والتعبیر والحصول على المعلومات لألشخاص  .12 خلت أح
ام المادة  ه أح ة الحترام الخ 21ذو اإلعاقة مثلما أكدت عل النس ذلك الحال  ة ، و ة من االتفاق صوص

هما المادتین  ة. 23و  22واحترام البیت واألسرة حیث تنص على وجو  من االتفاق

م الخدمات 9تعدیل المادة ( .13 ومة بتقد التالي :  تلتزم الح ) من قانون حقوق األشخاص ذو اإلعاقة لتكون 
ة لألشخاص ذو اإلعاقة على قدم المساواة مع ا م ة والوسائل التعل ة والترو م م ، مع التعل آلخرن في التعل

ة  ة والمهن سیرة الالزمة ، وتوفیر الكوادر الترو ات الت اجات الخاصة من االتصال واللغة والترتی مراعاة االحت
ة  م ارات التعل ع االخت راعى في جم ة ، و ة والمعنو فاءتها ومنحها الحوافز الماد المتخصصة لهم ورفع 

ارات االعتماد ة أو اخت اجات األشخاص ذو  والمهن ة حقوق واحت ة أو األهل وم التي تقدمها الجهات الح
ة لخل مناخ مقبول  ة الالزمة والضمانات الكاف ة والمرئ ومة بتوفیر الوسائل السمع اإلعاقة ، وتلتزم الح

طی م  ارات الخاصة بتقی ة بتكالیف االخت ما تتكفل وزارة التر مهم  ئي التعلم لمساعدتهم على استكمال تعل
ارات من تارخ العمل بهذا القانون.   على أن تلتزم  بتوفیر المراكز المتخصصة بهذه االخت

ات 10تعدیل المادة ( .14 افة الترتی ومة  التالي : تتخذ الح ) من قانون حقوق األشخاص ذو اإلعاقة لتكون 
طی ة لدمج األشخاص ذو اإلعاقة و ة الفعالة والمطلو م م العام اإلدارة والتنظ ئي التعلم في مراحل التعل

ة مما یؤهلهم لالندماج  ة والعقل ة والبدن ما یتناسب مع قدراتهم الحس ة  ة وتأهیل م المختلفة ضمن مناهج تعل
 في المجتمع والعمل واإلنتاج . 

ة وناد متخصص  52) و (  49تعدیل المادتین (  .15 ل جمع س وممثل عن  ضم المجلسین رئ حیث   (
 قة . اإلعا

حیث یتم إلغا 58تعدیل المادة (  .16 ار.    هاأو تغییر  ؤها)  ط االخت  ، لتعطى الفرصة لتجدید الدماء ووضع ضوا

ازات . .17 عض الشرو المتشددة للحصول على االمت  تخفیف وٕالغاء 

ا للتواصل االجتماعي. 20إضافة المنازل الخاصة للمادة  .18 ن المعاق حر  لیتم

 ). 40البن أو البنت للمادة ( إضافة األخت واألخ أو ا .19
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 توسعة الغرض من منحة بنك التسلیف لتكون الغرض منها تعدیل وضع المعاق. .20
  

ت  شأن حقوق األشخاص ذو اإلعاقة في دولة الكو اتها  ة وتوص   : أبرز مالحظات الجمع
  

ة یواجهها العدید من األشخاص ذو اإلعاقة عنـد مـراجعته .1 ة وجود بیروقراط م للهیئـات والمؤسسـات تالحظ الجمع
عض معامالتهم. ة النجاز  وم  الح

ة لحقوق  .2 ة الدول افة مواد ونصوص التفاق ة وتشجعها على ضرورة تفعیل  ة السلطة التنفیذ تحث الجمع
فهم وعالجهم وٕانشاء مستشفى خاص  شأن توظ ما یتعل  ما ف ل المطلوب الس الش األشخاص ذو اإلعاقة 

 بهم.

ة أن .3 شأن استخدام  تالحظ الجمع ا واضحا من قبل المجتمع على حقوق األشخاص ذو اإلعاقة  هناك تعد
ات رادعة مفعلة . االة وال عقو ال م ارات الخاصة بهم   مواقف الس

افة مراف الدولة. .4 ة على ضرورة توفیر مترجم للغة اإلشارة في  ة الجهات المعن  تحث الجمع

ة .5 ة ضعف الثقافة المجتمع سواء في طرق وأسالیب التعامل مع األشخاص ذو اإلعاقة  أو تفهم  تالحظ الجمع
اهم وحقوقهم واالهتمام بها.  قضا

األشخاص ذو اإلعاقة وتأهیلهم  .6 ة أن هناك ندرة في الحمالت واألنشطة التي تهدف إلى االهتمام  تالحظ الجمع
ا. ا ومهن  مجتمع

ة قلة عدد المدارس والمعاهد المخصصة ل .7 أعدادهم التي فاقت تالحظ الجمع ألشخاص ذو اإلعاقة مقارنة 
 خمسین ألف معاق.

ل المطلوب  .8 الش ة في المدارس الموجودة وتهیئتها  مستو الرعا ة الجهات المختصة على االرتقاء  تحث الجمع
ما یخص مرضى " التوحد ".  وتحدیدا ف

تیین وا .9 ومة وتشجعها على ضرورة السماح لغیر الكو ة الح ة تحث الجمع وم المدارس الح االلتحاق  لبدون 
ة لحقوق األشخاص ذو  ة الدول ة تمییزا مخالفا لالتفاق األشخاص ذو اإلعاقة وهو ما تعتبره الجمع الخاصة 

اهظة جدا. لفة و تي للجوء للمدارس الخاصة التي تعني بهذه الشرحة وهي م ضطر غیر الكو  اإلعاقة، مما 

ة عدم تنفیذ ال .10 ة النفاذ والصادرة الحظت الجمع ة واج ة النهائ ام القضائ عض األح هیئة العامة لشئون المعاقین 
عض الشاكین ضد الهیئة.  لصالح 

ة ولجنة الحقوق  .11 اس ة والس ة للجنة الحقوق المدن المالحظات الختام ة على ضرورة االسترشاد  د الجمع تؤ
األمم المتحدة وخص ة  ة واالجتماع ة والثقاف ة االقتصاد ما یتعل بدمج األشخاص ذو اإلعاقة في العمل وصا ف

ة. م  التعل

ة تصنیف درجة إعاقة األشخاص ذو  .12 ضرورة مراعاة المعاییر الدول ة الهیئة العامة لشئون المعاقین  تحث الجمع
 اإلعاقة.
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م .13 ة  ا حقوق رفع مستو التنسی بین الهیئة العامة لشئون المعاقین ومؤسسات المجتمع المدني المعن عة قضا تا
حقوقهم.  األشخاص ذو اإلعاقة والمهتمة 

ة لحقوق األشخاص  .14 ة الدول عض مواد االتفاق ومة دولة الكوت على سحب تحفظاتها على  ة ح تحث الجمع
ة.   ذو اإلعاقة التي ال تتعارض مع الشرعة اإلسالم

ة على ضرورة االلتزام بتصنیف فئات األشخاص ذو اإلع .15 د الجمع ) 08/2010اقة التي حددها القانون (تؤ
ة  ة بدن ة  –الذ قسمها  إلى أرع فئات هي ( حر ة ) –صرة  –سمع  عقل

او والتظلمات التي ُترفع إلى  .16 ة وتشجعها على ضرورة أن وقف البت في الش ت ومة الكو ة الح تحث الجمع
ات واستبد ة التصوت أو التوص ة عبر آل ص ة التشخ ة أخر تعتمد على التشخص الطبي اللجنة الطب آل الها 

اء متخصصین.  من قبل أط

ضرورة تفعیل المادة ( .17 ة  ة الجهات المعن ) في شأن إنشاء منح 08/2010) من قانون (68تشجع الجمع
ة للجنة أصدقاء المعاقین . ة القضائ ط ش والض ات التفت  صالح

افة الوزارات .18 فة مترجم اإلشارة في    وفي مجلس األمة. ضرورة توفر وظ
حصل علیها ، مع ضرورة تعدیل القوانین  .19 ازات التي  ل االمت الرجل المعاق في  ضرورة مساواة المرأة المعاقة 

ة.    افة القوانین التي تتعارض مع هذه التوص
ة  .20 ن للمشار ین األشخاص ذو اإلعاقة من الموظفین المنتمین لمؤسسات المجتمع المدني والمدعو غي تم ین

ة وتسهیل إجراءات التفرغ لهذه  المهمات الرسم ة من الحصول على ح التمثیل  ة أو الخارج المؤتمرات الداخل
افة مؤسسات الدولة .   المهمات والمؤتمرات واألنشطة المختلفة من قبل 

ل وزارة لتسهیل إجراءاتهم ومعامالتهم. .21 تب لألشخاص ذو اإلعاقة في   توفیر م

  اق بتسجیل ابنه أو ابنته لد الجهة المسئولة عن األشخاص ذو اإلعاقة بدولة الكوت.إلزام ولى أمر المع .22
ات الدولة. .23 ت األشخاص ذو اإلعاقة في م حوث الخاصة  الكتب والمراجع وال   من المهم إنشاء أقسام خاصة 
ة بوضع جدول زمني قرب األجل لدمج ا .24 ة على إصدار قانون یلزم وزارة التر ة ذوو اإلعاقة تشجع الجمع لطل

م العام حسب نوع اإلعاقة مع تهیئة المدارس لهذا الغرض واالستفادة من تجارب الدول ورأ  مدارس التعل
ة ذو  الطل طة  ة الوزارة ، وتأهیل البیئة المح مي ضمن إستراتیج الخبراء بهذا المجال مع إدراج الدمج التعل

 اإلعاقة .

ل .25 ضرورة إنشاء  ة  ة المتخصصة الالزمة.توصي الجمع الكوادر الترو ة الخاصة ومدها   ة التر

ة والعمل على ضرورة العمل على تأهیل وٕاعادة تأهیل  .26 ة بوزارة الشئون االجتماع ة الجهات المعن تحث الجمع
عد سن  ا  ة لهم. 18المعاقین ذهن ة مسائ   في مشروع وطني إنتاجي وتسو هذا اإلنتاج وفتح مراكز تأهیل

ما تلك ال تزال تحت  .27 األشخاص ذو اإلعاقة ال س ات التي تعنى  ة على ضرورة إشهار الجمع تشجع الجمع
ات القائمة وتلك التي تحت اإلشهار.  اإلشهار مع ضرورة توفیر الدعم والمقر للجمع

ط ال .28 ة من اإلعاقة ضمن ضوا ة للوقا ضرورة دعم وٕانشاء مشروع وطني وحملة إعالم ة  شرعة توصي الجمع
ة.   اإلسالم
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ة ألم المعاق المطلقة والتي قضت المدة المحددة للحصول علیها  .29 ت ة الكو ة على ضرورة منح الجنس تشجع الجمع
ة.  ت ة الكو الحصول على الجنس ة  قها إبداء الرغ   وأهمل طل

غي تعدیل المادة  .30 تي لتتواف مع قانون حقوق األشخاص ذو اإل 2ین ة الكو تاب من قانون الجنس عاقة ، ومنح 
اة.  ة مد الح ت تي البن المواطنة الكو   معامله الكو

 

  نحقوق العمال املهاجرياملالحظات والتوصيات بشأن :  ثامنا
ة  .1 ة استمرار الحظت الجمع  .2018خالل عام تجاه العمال المهاجرن تنامي خطاب الكراه

ـــة قلقهـــا مـــن .2 انـــا إلـــى ازدراء  ارتفـــاع وتیـــرة اللغـــة القائمـــة علـــى تبـــد الجمع صـــل أح ة والـــذ  العمـــال التمییـــز علـــى الجنســـ
 المهاجرن والتحرض ضدهم.

د   .3 ة تؤ تي الجمع ات أصیلة فـي المجتمـع الكـو على ضرورة نشر خطاب التسامح والعدل والمساواة واإلنصاف وهي أخالق
ة والدستور الوطني  .وتؤصلها الشرعة اإلسالم

ومة على تن .4 ة الح افة نصوص القانون رقم تشجع الجمع ة. 2015لعام  68فیذ   في شأن العمالة المنزل

ــت  المهــاجرنانتهاكــات حقــوق العمــال ال زالــت  .5 بیــرا علــى العمالــة  تمثــلفــي الكو ــت تعتمــد اعتمــادا  ــون الكو بیــر  تحــد 
ل حوالي  التي المهاجرة ان ثلثيتش  .عدد الس

اتخــاذ الهیئـة العامـة للقــو العاملـة عــدة إجـراءات فــي سـبیل وقــف و  2010العمـل فــي القطـاع األهلــي عـام  رغـم إقـرار قــانون  .6
حـ العمـال هناك استمرار للعدیـد مـنإال أنه ال تزال االنتهاكات  ـات تنفیـذ سـبب ضـ المهـاجرن االنتهاكـات  ـة آل عف مراق

 القانون.

 -تتمثل انتهاكات حقوق العمال المهاجرن في: .7

 ار العمال شـوفة فـي درجـات حـرارة تصـل إلـى على العمل في األمـاك إج ـة أو أكثـر 50ن الم رغـم صـدور  درجـة مئو
 دة قرارات تمنع هذا الفعل وتجرمه.ع

 انا لقواعد و  افتقار ةأماكن العمل أح  .اشتراطات السالمة والصحة المهن

  "االت مب ضاء " ع على أوراق ب ار العمال على التوق عض في الضغط علیهم وٕایداعهم الس الستخدامهاإج جون في 
ات التاكسي الجوالاأل ان وخاصة شر  .ح

  ار العمال على العمل ألكثر من ة. 8إج اإلضافة إلى حرمانهم من اإلجازات والعطل الرسم ا   ساعات یوم

 العمالثیر من أراب العمل  احتفا ة الخاصة  ما  األوراق الرسم  .السفر جوازاتوالس

ة  .8 عاد تنامي ظاهرة استمرارالحظت الجمع بیرةوترحیل  إ وأنهـا عمالـة  اإلقامـةالعمال تحت ذرعـة مخـالفتهم لقـانون  أعداد 
ة دون أن تالح الكفالء الذین تسببوا بجلب تلك العمالة والمتاجرة بهم   .هامش

عـاد .9 أال یتم إ عاد اإلدار لسلطة القضاء بل وتطالب  ضرورة أن تخضع قرارات اإل ومة وتوصیها  ة الح أ  تشجع الجمع
م قضائي نهائي. ح ت إال   أجنبي عن الكو

ضـــرورةن .10 ـــب المهـــاجرن وصـــي  شـــر وتهر ال افحـــة االتجـــار  ـــام قـــانون م ـــولین الـــدولیین  مواءمـــة واتســـاق أح مـــع البروتو
ة. ة األمم المتحدة للجرمة المنظمة عبر الوطن اتفاق  الملحقین 

افة أنواع  .11 ضرورة إصدار قانون لتجرم  معناه الشمولي.نوصي السلطتین   العنف المنزلي 
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ضا أنه من ال .12 ة أ فاالت العمل واتر الجمع سـرة، إعمـاال فـي ذلـك لمـا تعهـدت مناسب إلغاء نظام  ـة م سـتبداله بـنظم إجرائ
ت الدور  اق مناقشة تقرر دولة الكو ا في س ت طوع   ).U.P.Rلحقوق اإلنسان ( االستعراضيه دولة الكو

ة على و  .13 ح القضـاء علـى جـرائم ضع تشجع الجمع ة تتـ ة تشـرع حقـوقي وٕانسـاني  انتهـاك، لمـا فیهـا مـن اإلقامـة االتجـارآل
م.   جس

ة  تدعو .14 ة لالنضمام إلى الجمع ت ومة الكو ع العمال المهاجرن وأفراد أسرهمالح ة حقوق جم ة لحما ة الدول   .االتفاق
ـــت  .15 غـــي لدولـــة الكو ـــع األشـــخاص الموجـــودین ین الـــدولي  ـــالحقوق المحـــددة فـــي العهـــدعلـــى أراضـــیها أن تضـــمن تمتـــع جم

ة اس ة والس الحقوق المدن   .الخاص 
غــي  .16 ــتین مــاحــ عمــال وعــامالت المنــازل أعمــال العنــف المنزلــي  تجــرمأن  لدولــة الكو غــي ل ،  انــات ین هــا إنشــاء قاعــدة ب

ة عن حاالت العنف المنزلي  .لجمع معلومات واف

غي  .17 تین غي ما  ،عمال وعامالت المنازلترام حقوق كفل احتأن  لدولة الكو ة لها ین ـةأن ُتنشئ آل ن مـن خاللهـا مراق  م
، وأال تعتمــد هــذه  وتعاقــب علیهــامــا یواجهونــه مــن انتهاكــات تحقــ فأن و  ، مــد احتــرام أرــاب العمــل للتشــرعات واللــوائح

ة اعتمادا  ااآلل ادرة العمال أنفسهم  ل الغ لعلى م  .هاكاتعن هذه االنتإل

ــة إلــى الهیئــة العامــة للقــو العاملــة وتعتبــره قــرارا فــي االتجــاه  .18 ــة بــوزارة الداخل ــة إدارة العمالــة المنزل ع ــة نقــل ت تــثمن الجمع
عزز حقوق عمال وعامالت المنازل. ح    الصح

  
  أوضاع السجون ومراكز التوقيف واالحتجازاملالحظات والتوصيات بشأن تاسعا : 

ة القرار .1 . تثمن الجمع اللقاء األسر  المتعل 

ة من خالل عدة زارات للسجون ومراكز التوقیف واالحتجاز أنها ال تزال  .2 ة تالحظ الجمع غیر مالئمة للمعاییر الدول
ة.واإل  نسان

ة تكدس  .3 بیرة من المو تالحظ الجمع ةأعداد  ، مما یدلل على أن ملف المخافر ومراكز قوفین في غرف صغیرة سیئة التهو
ة التوقیف  .حتاج إلى إعادة نظر من قبل وزارة الداخل

د  .4 ة تؤ ة على الجمع ام ا االلتزامأهم ة و أح م لدستور والتشرعات الوطن شأن تنظ صا  ة الصادرة خص المواثی الدول
ة حقوق السجناء والمحتجزن.  ورعا

ة .5 ات حقوق اإلنسان ولجنة الدفاع عن حقوق اإل توصي الجمع مجلس األمة بزارة مراكز ضرورة السماح لجمع نسان 
ة   أخر مفاجئة.زارات دورة و التوقیف والمؤسسات اإلصالح

ة الجهات المختصة على ضرورة  .6 قات عن وزارة تحث الجمع ة واإلدارة العامة للتحق فصل اإلدارة العامة لألدلة الجنائ
ة واتخاذ اإلجراءات الدستورة والت ة التي تتطلبها عملالداخل  ة الفصل.شرع

هم أو .7 منع فیها المحبوسین على ذمة التحقی من االتصال بذو عض الحاالت التي  ة إلى  محامییهم أو  تشیر الجمع
هم بزارتهم.ل السماح  ذو

امال. .8 ا لمعاملة السجناء احتراما  ة الدن ت أن تكفل احترام قواعد األمم المتحدة النموذج غي لدولة الكو  ین
ـة تخوف .9 ــةهـا وقلقهـا الشـدید مــن تصـرحات تبـد الجمع واتـي اعتـرف فیهــا  2014فـي أبرـل  أحـد أبـرز مسـئولي وزارة الداخل

ات التحقی معهم ضرب المحتجزن أثناء عمل قومون  احث   .أن أفراد الم
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ة .10 ـم المـادة رقـم ( توصي الجمع ام الدستور المقررة بهذا الشـأن، والتـي علـى رأسـها، ح تـي تـنص ) وال31ضرورة إعمال أح
شـه أو تحدیـد إقامتـه أو تقییـد حرتـه فـي اإلقامـة أو التنقـل إال وفـ على أن " سـه أو تفت ض علـى إنسـان أو ح ال یجـوز القـ

ام القانون  عرض أ إنسان للتعذیب أو للمعاملة . أح ـم المـادة رقـم (. الكرامـة ةاإلحاطـوال  ـذا ح ) والتـي تـنص علـى 34و
ـة تـؤمن لـه فیهـا الضـمانات الضـرورة لممارسـة حـ الـدفاعالمـتهم بـرئ حتـى تثبـت إدانتـأن " حظـر . ه فـي محاكمـة قانون و

ا ا أو معنو  . إیذاء المتهم جسمان

ة االلتزام ب .11 ة على ضرورة وحتم د الجمع  -ـتؤ

  م السجون رقم  .1962 لسنة 26قانون تنظ

 ـــام اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان وٕاعـــالن القـــاهرة حـــول حقـــوق اإلنســـان والمیثـــاق العرـــي لحقـــوق  فـــي اإلســـالم أح
 .المقررة بهذا الصدد اإلنسان

 ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة ة أو المهینة اتفاق ة أو الالإنسان ة القاس  .أو العقو

  ال التمییز العنصر ع أش ة للقضاء على جم ة الدول  .االتفاق

 ة اس ة والس الحقوق المدن  .العهد الدولي الخاص 

 ع ا ة جم حما ة المتعلقة  ادئ الدول ل منمجموعة الم ال االحتجـاز أو السـجن  ألشخاص الذین یتعرضون أل ش أشـ
)1988(. 

 ا لمعاملة السجناء ة الدن ة الدول  .القواعد النموذج

 ة لمعاملة السجناء ة األساس ادئ الدول  .الم

 ع األشخاص من التعرض ل ة جم حما ة اإلعالن الدولي المتعل  ـة القاسـ لتعذیب وغیره من ضـروب المعاملـة أو العقو
ة أو المهینة  .أو الالإنسان

 لفین بإنفاذ القوانین ة لقواعد سلوك الموظفین الم   .المدونة الدول
  

  املرأةحقوق املالحظات والتوصيات بشأن عاشرا: 
ــة أن  .1 ضــحا مـن خــالل النظــر فـي الوظــائف العامــة مبــدأ المسـاواة بــین المــرأة والرجـل فــي اإلطــار العـام یبــدو واتالحـظ الجمع

را في الماضي على الرجل. وغیرها والتي، فضال عن وجود المرأة في الشرطة ي تتقلدها المرأةالت  انت ح

ــة " فــي  .2 ــة دور " الشــرطة المجتمع عــزز ســبل تــثمن الجمع او العنــف األســر والمنزلــي ضــد المــرأة، األمــر الــذ  تلقــي شــ
ا ااالنتصاف القانوني لض د على ضرورة بذل المزد من الجهود في هذا اإلطار.حا  لعنف المنزلي من النساء، وتؤ

ال التمییـز ضـد المـرأة  .3 ـع أشـ القضاء على جم ة  ة ومالحظات اللجنة المعن ة الدولة على ضرورة نشر االتفاق تحث الجمع
افـــة شـــرائ ة وعلـــى  ـــع وزارات الدولـــة ومجلـــس األمـــة والســـلطة القضـــائ ـــة بهـــا ح المجتمـــع مـــعلـــى جم ن أجـــل ضـــمان التوع

ة قصورا في هذا الجانب.وتنفیذها  ، حیث تالحظ الجمع

معناه الشمولي. .4 افة أنواع العنف المنزلي  ضرورة إصدار قانون لتجرم   نوصي السلطتین 

ضــمن المســاواة بــین المــرأة والرجــل علــى أن یتضــمن تعرفــا للتمی .5 ــة علــى ضــرورة إصــدار قــانون  ــد الجمع یــز ضــد المــرأة تؤ
ة.1وذلك وفقا للمادة ( ة ، على أال یتعارض في أ من مواده مع الشرعة اإلسالم  ) من االتفاق

ـام  .6 افـة القـوانین واللـوائح لتعـدیل أو إلغـاء األح ة على ضـرورة إعـادة النظـر فـي  ة والتنفیذ ة السلطتین التشرع تحث الجمع
ام ة وفقا للمادة ( التمییزة القائمة من أجل ضمان تطبی أح ة.2االتفاق ما ال یتعارض مع الشرعة اإلسالم  ) منها 
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ــة  .7 م والعمــل والرعا ــة أنــه ال زالــت المــرأة البــدون تعــاني مــن التمییــز ضــدها وضــد أبنائهــا فــي الحــ فــي التعلــ تالحــظ الجمع
ة والح في الحصول على جواز سفر للتنقل عند الحاجة.  والصح

ضـــرورة مع .8 ـــة نوصـــي الســـلطتین  افـــة حقوقهـــا المدن منحهـــا  ة للمـــرأة البـــدون ورفـــع التمییـــز ضـــدها  الجـــة األوضـــاع اإلنســـان
ة اس ة. والس ة واالقتصاد  واالجتماع

او  .9 م الشـ سـیر إجـراءات تقـد ضـمان ت الت الالزمـة والكفیلـة  ة الجهـات المختصـة علـى ضـرورة إجـراء التعـد تشجع الجمع
ا التمییز مع ضما ة الالزمة لهن.من قبل النساء ضحا م المساعدة القانون  ن تقد

ة متخصصة ألفراد الشرطة والمحـامین العـامین والقضـاة  .10 ام بدورات تدرب ة الجهات المختصة على ضرورة الق تحث الجمع
ه. ة عل  شأن التحقی الفعال في أعمال العنف الذ قد ُماَرس ضد المرأة من أجل ضمان العقو

ــة وعلــى وجــه  .11 ضــمان خضــوع النســاء إلشــراف تطالــب الجمع ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الكفیلــة  ــة  الســرعة الســلطات المعن
افة أماكن ومراحل االحتجاز، لضمان عدم تعرضهن للتحرش الجنسي أو العنف.  حارسات في 

ة تخفیف صرامة معاییر  .12 ضرورة وأهم ة  ت ومة الكو ة الح غاءتوصي الجمع ات اإلكراه على ممارسة ال اإث إلضـافة إلـى ، 
. غاء القسر شر وال ال ا االتجار  ة للنساء غیر المواطنات من ضحا اب إنسان منح تصارح إقامة ألس  السماح  

ت  .13 غي لدولة الكو ـین المـرأة ین ة مـن أجـل ضـمان المسـاواة بـین المـرأة والرجـل فـي شـأن تم أن تعید النظر فـي قـانون الجنسـ
ة من منح جنسیتها ألبنائها و  ت الرجل.الكو تي أسوة   زوجها غیر الكو

الت الالزمـة علـى قـانون  .14 ضـرورة إجـراء التعـد ـة  ة والتنفیذ ة السـلطتین التشـرع شـأن العمـل فـي  06/2010توصي الجمع
ـة رقـم ( ة منظمـة العمـل الدول اشر وفقا ألسس اتفاق اشر وغیر الم ) 111/1958القطاع األهلي من أجل حظر التمییز الم

ما یتعل ب ع جوانب العمل.ف  جم

م  .15 حمــي المــرأة وخصوصــا المــرأة ذات اإلعاقــة مــن التعقــ ــت علــى إصــدار قــانون  ــة بدولــة الكو ــة الجهــات المعن تحــث الجمع
 القسر أو اإلجهاض.

ــة خلــو القــانون رقــم ( .16 ــادئ عامــة 08/2010تالحــظ الجمع م ) فــي شــأن حقــوق األشــخاص ذو اإلعاقــة مــن مــواد خاصــة 
ة لحقوق األشخاص ذو اإلعاقة. 7و  6و اإلعاقة وفقا إلطار المادتین لحقوق النساء من ذ ة الدول  من االتفاق

حصــل علیهـا، مــع ضـرورة تعــدیل  .17 ــازات التـي  ـل االمت الرجــل المعـاق فــي  ضــرورة مسـاواة المــرأة المعاقـة  ـة  توصـي الجمع
ة.  افة القوانین التي تتعارض مع هذه التوص

ان  .18 شــأن قــانون اإلســ ــالتمییز بــین 21ســنة بــدال مــن 40برفــع ســن المطلقــة إلــى  نوصــي ، 2/2011و ســنة، حتــى ال نقــع 
تيزوج  أجنبي والمطلقة من زوج المطلقة من  .و

اني إلــى  نوصــيفــي أحــد بنــوده،  3/2011وأمــا مــا جــاء فــي قــانون بنــك التســلیف واالدخــار  .19 مــة القــرض اإلســ  100برفــع ق
ة المطلقة واألرملة مند.ك للك ألف ت تي، زوج والمطلقة واألرملة من ،أجنبيزوج  و ون مناصفة بین المطلقـات مـن  و و

  .ساواة من دون تفضیل فئة على أخر األجنبي ولدیهم أبناء، حتى نحق العدالة والم الزوجنفس 
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  الطفلحقوق املالحظات والتوصيات بشأن عشر:  حادي
ت أن تكفل لكل طفل الح في الحص .1 غي لدولة الكو ة، امتثـاًال للفقـرة ین مـن العهـد الـدولي  24مـن المـادة  3ول علـى جنسـ

غـي أن تضـمن  مـا ین ة.  ة ، وأن ُتنهـي التمییـز بـین الرجـل والمـرأة فـي مسـألة نقـل الجنسـ اسـ ة والس الحقوق المدن الخاص 
غـي إر  مـا ین اهـا،  اب رفـض مـنحهم إ أسـ ًا  ة رسـم ات الحصول على الجنس طل سـاء إجـراء إعـادة النظـر إعالم المتقدمین 

ات.  في هذه الطل

معناه الشمولي. .2 افة أنواع العنف المنزلي  ضرورة إصدار قانون لتجرم   نوصي السلطتین 

ة واألسرة للطفل. .3 اة االجتماع ة والملموسة في نطاق الح اتخاذ المزد من التدابیر الواقع   نوصي 
ســتوعب .4 مــا  تي،  ة الكــو ــة ألبنائهــا مــن غیــر  ضــرورة تعــدیل قــانون الجنســ ت ة الكو مــنح الجنســ ــة،  ت الســماح للمــرأة الكو

تي.  الكو

عتمدوا على أنفسهم. .5 افعین  ان  حوا فت ص ة مهاراتهم إلى أن   على الدولة تبني األطفال الفائقین والمبدعین وتنم

ــة الطفــل مــن أ انتهــاك یتعــرض لــه ســواًء مــن الوالــدین أو أ .6 ــت حما غــي علــى دولــة الكو العامــل حــد إخوتــه أو أقرائــه أو ین
ات. المنزلي ة الجاني أقصى العقو معاق تم ذلك   أو من الخارج و

ـه وتـوفیر البیئـة البدیلـة التـي تكـون عوضـا  .7 ن معلـومین برعایتـه والنفقـة عل م مـن أبـو ة الطفـل الیتـ على الدولـة تحمـل مسـئول
ه إن لم یجد من یرعاه من أقرائه.  عن والد

ة  .8 ـات أو الهمـزات ضرورة محاسـ ـه أو الحر األلفـا الـذ تؤذ ا سـواء  ا أو جسـد عنـف الطفـل نفسـ المرـي أو المعلـم الـذ 
.  أو الضرب أو غیرها من أنواع العنف النفسي والجسد

  
  الرعاية الصحية املالحظات والتوصيات بشأن عشر: ثاني

عض .1 ة معالجة  ان ة على إم د الجمع ة من خ تؤ ة على العاملین في مجال مشاكل الخدمات الصح الل تشدید الرقا
ة ة و  الرعا ضا من خالل الصح ان أ ستوعب عدد الس ما  ا والعمل على زادة عددها  ات الموجودة حال ر المستشف تطو

ت. افة مناط الكو ة المنتشرة في  ر المستوصفات الطب  اإلضافة إلى تطو

غي  .2 تین ع األف مساواةتكفل أن  لدولة الكو ة التي یتم  راد الخاضعین لوالیتهاجم ة الصح املة في شأن الرعا مساواة 
ة عن األجانب دون  عض األدو منع  ة وجود نوع من التمییز  ت، حیث تالحظ الجمع ا داخل دولة الكو مها رسم تقد

 المواطنین.

ومة أن تضمن التزام صاحب العمل  .3 غي للح ) من 2حسب المادة ( عماللل الصحي الضمان أو التأمین أقسا سدادین
ة أن 1/1999 قانون  المرسوم ت في العمل سوق  واقع، إذ تالحظ الجمع ل واضح إلى  الكو ش مة هذه أنشیر   الق
 .األحوال أغلب في   الوافد یتحملها

المادة (  .4 الصحة العامة دون تمییز ، عمال  االعتناء  ت على االلتزام الكامل  دستور والتي ) من ال 15نحث دولة الكو
ئةتنص على أن  "  ة والعالج من األمراض واألو وسائل الوقا الصحة العامة و  ". تعنى الدولة 

ال التمییز وفقا للمادة ( .5 افة أش ضرورة مناهضة  ة  ة  التي تنص على أن ") من الدستور 29توصي الجمع الناس سواس
ة وهم متساوون لد القانون في الحق سبب الجنس أو في الكرامة اإلنسان ات العامة ال تمییز بینهم في ذلك  وق والواج

 " .األصل أو اللغة أو الدین
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ضرورة إعمال المادة (  .6 ة  افة التمییز العنصر تحظر ) من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي  2توصي الجمع
افة الحقوق والحرات الواصوره، حیث تنص على أن "  ردة في هذا اإلعالن، دون أ تمییز، لكل إنسان ح التمتع 

اسي أو أ رأ آخر... سبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأ الس   ". التمییز 
ت العمل بنص  .7 غي لدولة الكو ة5المادة رقم (ین ال التمییز العنصر  ) من االتفاق ع أش ة للقضاء علي جم والتي ،الدول

ل إنسان، تتعهد  تنص على أن " ضمان ح  اله، و افة أش ه  حظر التمییز العنصر والقضاء عل الدول األطراف 
سبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإل الحقوق  ثني،دون تمییز  صدد التمتع  ما  في المساواة أمام القانون،ال س

ة: ة والضمان ح التمتع بخدمات الصحة العامة.. التال ة الطب ة والرعا  ".االجتماعي والخدمات االجتماع

ة  .8 ة والقواعد الدول ام الدستورة الوطن ة أن في مشروع الضمان الصحي للوافدین، مخالفة صرحة لألح تر الجمع
ة التمییزة والعنصرة. ة على ضرورة نبذ ومناهضة المعاملة الصح د الجمع ة، ومن ثم تؤ ة واإلنسان  الحقوق

أن طالبت .9 ة  علألجانب  الصحي التأمین طيغ الجمع ة جم ة والمستحضرات األدو  تمییز أو استثناء أ بدون  الطب
ة سبب   .الجنس

ة بإعادة النظر في قرار وزر الصحة رقم .10 ه والذ تضاعفت  294/2017 توصي الجمع ة موج رسوم الخدمات الصح
من الدستور الوطني والتي تنص  7المادة یتعارض مع نص وهو ما دون المواطنین عشرات األضعاف ،  األجانبعلى 

 ". العدل والحرة والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بین المواطنینعلى أن " 

ة على ضرورة إعادة النظر في .11 د الجمع تیین في شأن الخدمات ا تؤ ة و فصل األجانب عن المواطنین الكو عالج لصح
عاني منه االخلل الواضح في الخدمات ا ة والذ   لمواطنون واألجانب على حد سواء.لصح

د .12 ة تؤ ة أن فصل األجانب عن المواطنین  الجمع ة الصح م الخدمات في الرعا ة تقد م آل ان یهدف إلى إعادة تنظ وٕان 
عض جوا ة إذ أن التمییز ُمارس ضد األجانب في  ه نوع من التمییز على أساس الجنس شو ة إال أنه  نب الخدمات الطب

ة رغم التأمین الصحي الذ یدفعونه  ا.وأسرهم الطب  سنو

عض  .13 ة أن یتم ترجمة  ة تجاه األجانب وتعرب عن قلقها من احتمال ة تخوفها من تنامي لغة الكراه  القراراتتبد الجمع
ت. ممنهج على أنها تمییز عنصر   في دولة الكو

  
 عشر: عقوبة اإلعدام ثالث

اهــا اقراراتهــمنظمــات وهیئــات المجتمــع الــدولي، ى آخــر مــن حــین إلــ تطالعنــا اتها، مضــمنة إ ة وتوصــ ــة اإلعــدام،  التوصــ بإلغــاء عقو
ـائع  ـاین ط ات ت اته مع فرضـ فتقر في نظرته، إلى موائمة توص ات المقیدة للحرة محلها، ولعل هذا المسعى الدولي،  وٕاحالل العقو

اناتها وثقافاتها من دولة  مإلى أخر ومن المجتمعات ود ، فـإذا مـا  إقل المجتمـع الـدولي، لقـرار  أرادإلـى آخـر بـل ومـن قـارة إلـى أخـر
ه، دون أدنـى شـك، مراعـاة مـد  ون لزاما عل مه وعالمیته، وحث الدول على انتهاجه، فإنه  عهـا  اسـتطاعةما دولي، تعم الـدول جم

  في تقبل هذا التوجه ومن ثم اإلذعان له.
  

ع الدول على إجازة افترضنا جدالفإذا   ا نحو حث وتشج في الخمور وتداولها وتعاطیها، فإنه لن  االتجار، أن هناك توجها دول
ة مثل هذه اإلجازة، وأنه لو صدر قرار دولي بهذه  ة، التي تحظر شرعتها الدین الد اإلسالم ه هذا الحث إلى ال ا، توج ون منطق

ة أو ة. اإلجازة، فإنه لن تكون له ثمة فاعل   نفاذ في مواجهة الدول المؤسسة قوانینها على مصادر العقیدة والشرعة اإلسالم
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ان أن  وجدیر ة، إعماال  استخدامالب ام الشرعة اإلسالم قه وتنفیذه .. بنطاق أح قترن في تطب ت  ة اإلعدام داخل دولة الكو عقو
اراتلعدة  اشرا ، لمواواالجتماعيمنها... تحقی الردع الجزائي  اعت جهة ما یرتكب من الجرائم واألفعال التي تمثل تهدیدا م

ان    المجتمع. واستقراروخطیرا... ألمن و
  

ا، إال أن المشرع أراد  ان اإلعدام، هو إحد الجزاءات المقررة وضع غیب عنا، أنه وٕان  وعلى المستو الجزائي الوضعي، فإنه ال 
ة وتنف م بهذه العقو عدد وافر من الضمانات التي تحق التأني اإلجرائي بهذا الشأن.في المقابل إحاطة الح   یذها، 

 

ة ا،  وتر الجمع ة الرادعة األجدر واقع انت وال تزال العقو ة األشد، إال أنها  ة الدنیو ة اإلعدام، تمثل العقو انت عقو أنه وٕان 
ل من تسول له نفسه، اإلقدام على جرائم  وطمأنینة المجتمع، واستقرارنظیر ما یرتكب من جرائم خطیرة، تهدد أمن  لُتحذر بذلك 

ل من روع الناس بجرمته أو  مین، من أنه لن ینجو من العقاب الرادع،  من شأنها بث الرعب والهلع لد جموع المواطنین والمق
ة اإلعدام في نفوس المجرمین، ت فظائع أعماله، فالرسائل التحذیرة التي تبثها عقو رهم هدد المجتمع  م ف مثل حدا فاعال في تقو

  ذات المسلك اإلجرامي مآال. انتهاجاإلجرامي وصرف نظر أقرانهم عن 
 

ام اإلعدام ام اإلعدام ، ومن المالحظ أن أغلب أح ین تنفیذ أح م اإلعدام و التي  وأنه علینا أن نعلم أن هناك فرق بین صدور ح
ام اإلعدام التي یتم إصدارها .  %30حصاءات على المستو الدوليیتم إصدارها ال یتم تنفیذها ، وٕانما ینفذ حسب اإل ا من أح تقر

ت فقد صدر منذ عام  ة للكو النس ة فإن  30أكثر من  2007أما  حسب منظمة العفو الدول م إعدام إال أن أغلبها لم ینفذ ، و ح
ت نفذت منذ عام  م إعدام واحد فقط 2012حتى عام  2008الكو الحقح عین ، وهذا  قة مؤشر خطیر جدا یجب أن یؤخذ 

ت. ار إن أردنا أن نقضي على الجرمة في الكو  االعت
  

ــام التــي یــتم تنفیــذها حتــى  ــع ، وٕاشــهار األح ــة المجتمــع هــو الحــزم بتطبیــ القــانون علــى الجم ــة أن الحــل األمثــل لحما وتــر الجمع
ـأتي بتلـك الجـرائم ، فلـ ـم تكون عبرة لكل من تسول لـه نفسـه أن  ـه الح اإلعـدام ثـم ننفـذ عل ـم علـى شـخص  س مـن المعقـول أن نح
س القصد هو إزهاق روح الشخص وٕانما القصد هو   ون عبرة لغیره. أن سرا ، فل

  

ــم شــرعي علــى الــرغم مــن  ارهــا ح اعت ــة اإلعــدام  ــت والــرافض إللغــاء عقو ــالموقف الرســمي لدولــة الكو ــة اإلشــادة  وهنــا تــود الجمع
ــة اإلعــدام منــذ عــدة الضــغو التــي  ــة إللغــاء عقو ما مــع الحملــة التــي تقودهــا منظمــة العفــو الدول ــا إللغائهــا ال ســ تمــارس علیهــا دول

ــاة ، وهــو وســیلة لجعــل المــوت مســوغا للمــوت ،  ســنوات ، ألن اإلعــدام حســب وجهــة نظــر المنظمــة هــو ذروة الحرمــان مــن حــ الح
ـان اإلجمـالي دول 90ولألسف فقد انصاع لهذه الحملة أكثر من  م اإلعدام هذا عـدا الـدول التـي أوقفـت تنفیـذ اإلعـدام ، ف ة فألغت ح

ة عام  ة مع نها ا أو عمل   .2008أن ثلثي دول العالم ألغت اإلعدام قانون
  

ة  ة ، یــنص دســتورها أن الشــرعة اإلســالم ونهــا دولــة إســالم ــت المنــاهض إللغــاء اإلعــدام فهــو ینطلــ مــن  ة لموقــف الكو النســ و
د اإلعدام. ام عدة تؤ أح ة جاءت  سي للتشرع ، ومن المعلوم أن الشرعة اإلسالم   مصدر رئ

 

س  ـاة ، ولـ شـرة فـي الح وسـیلة لحفـظ حـ ال ة  ـام القصـاص أو إعـدام القتلـة إنمـا جـاءت فـي الشـرعة اإلسـالم ـأن أح ح القـول  وهنا 
قة أمرها حق ام  ما یزعمون ، فهذه األح ة العمل الجراحي الـذ یتـذرع  إزهاق األرواح  مثا تهدف لحفظ أمن واستقرار المجتمعات ، فهي 

ـأمن  ع أن  سـتط التـالي  ـأ صـورة مـن الصـور ، و ـاة اإلنسـان  ه الطبیـب لشـفاء المـرض ،وهـي ضـمانات تكفـل عـدم االعتـداء علـى ح
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فته في المجتمع على أكمل وج ع الحـ على نفسه وعقله وماله ونسله ودینه ، لیؤد وظ شـ ه بدون إعاقة أو ضرر ، ومن المستحیل أن 
اة دون توفر تلك األمور.   في الح

 

مثـل  ـن لإلنسـان أن یـنعم  االنتهـاكوأخیرا فإن االمتناع عن ردع وعقاب المجـرمین ، إنمـا هـو الـذ  م یـف  قـي لحقـوق اإلنسـان ، ف الحق
اة وح األمن ، وح التعبیر وحـ تقرـر المصـیر ، و  ن األسـرة ورعایتهـا ، فـي حـین تعـج ح الح حـ التملـك وحـ التنقـل ، وحـ تكـو

القتلة والمجرمین والمغتصبین والمفسدین.   الدولة 
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