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 مقدمة
 

 5002نةةع عةةا  انقضةت عىةةن انة اةةة ال معيةةة الكويقيةة لىمقومةةات اوساسةةية لحقةوق اإلنسةةان م عامةةاعشةةر  أربعةة
ن حت من خ لها ال معية في قحقيق العديد من االن ازات القي كان لها اوثر في قعزيز وحماية حقوق اإلنسان 

  .في دولة الكويت وفق رسالقها المقمثىة في العناية بحقوق اإلنسان وقأصيىها من منظور الشريعة اإلس مية
 

والدوليةةةةك فكانةةةت حاضةةةري وبقةةةوي فةةةي معظةةة  الق يةةةرات القةةةي حةةةدثت قميةةةزت ال معيةةةة بتن ازاقهةةةا المحىيةةةة واإلاىيميةةةة 
لىقضةةايا الحقوايةةة لدولةةة الكويةةت مواكبةةة بةةعلم مسةةيري القنميةةة الحقوايةةة ومضكةةدي موافهةةا بقةةوي حضةةور ا ومشةةاركقها 

 .الفاعىة
 

لةة الكويةت واد ق ىت أبرز  عه اإلن ازات فةي حضةور ا منااشةات ل ةان اومة  المقحةدي المعنيةة بمنااشةة ققةارير دو 
واةةد  ةةاذت  ةةعه المسةةا مات الدوليةةة لى معيةةة مةةن منةىةةق  يمانهةةا  كاالقفاايةةات الدوليةةةحةةوم مةةدت القزامهةةا ببنةةود 

الراسةةب بضةةروري قةةسزر مضسسةةات الم قمةةا المةةدني والمنظمةةات الدوليةةة واومميةةة مةةن أ ةةم الق ييةةر وقمكةةين حقةةوق 
 .اإلنسان وحرياقه اوساسية

 
اىيميةا ودوليةا وصةارت وهلل الحمد والفضم الات  ع ه المسا مات والخةوات االي ابية االسقحسان والقبةوم محىيةا وال

اىيميا ودولياال معية مقصدا لىقعاون والشراكة من ابم الحقوايين والناشةين ومضسسات الم ق  .ما المدني محىيا وال
 

ننةةا لنبقهةةم  لةةن اهلل قعةةالن عةةز و ةةم أن يعيننةةا عىةةن حمةةم  ةةعه اومانةةة والمسةة ولي ة لنصةةري وحمايةةة المسقضةةعفين وال
ظهار  مام وعظمة الشةريعة اإلسة مية كةدين كةرا مبةادا ومعةايير حقةوق اإلنسةان  حقاق العدم وال والمظىومين وال

 .و عم  اامقها عبادي واربن  لن اهلل قعالن
 

اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان
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  التعريفالتعريف
  

  ساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية لحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية لحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ال معيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الكويقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لىمقومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات اوال معيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الكويقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لىمقومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات او
   ةةةةةةي  حةةةةةةدت مضسسةةةةةةات الم قمةةةةةةا المةةةةةةدني ومقر ةةةةةةا دولةةةةةةة الكويةةةةةةت وقعمةةةةةةم بقةةةةةةرخي  رسةةةةةةمي  ةةةةةةي  حةةةةةةدت مضسسةةةةةةات الم قمةةةةةةا المةةةةةةدني ومقر ةةةةةةا دولةةةةةةة الكويةةةةةةت وقعمةةةةةةم بقةةةةةةرخي  رسةةةةةةمي 

  ..مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن وزاري الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ون اال قماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن وزاري الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ون اال قماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  21122112//1111يحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  يحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  
  

  

  الرؤيةالرؤية
  

السةةةةعي بكافةةةةة الوسةةةةا م المقاحةةةةة لحمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان ضةةةةد أ  انقهةةةةام مةةةةن خةةةة م القوعيةةةةة السةةةةعي بكافةةةةة الوسةةةةا م المقاحةةةةة لحمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان ضةةةةد أ  انقهةةةةام مةةةةن خةةةة م القوعيةةةةة 
  ..ب الحكيمةةةةةةةةةةةةةةةة بالقنسةةةةةةةةةةةةةةةيق مةةةةةةةةةةةةةةةا ال هةةةةةةةةةةةةةةةات المعنيةةةةةةةةةةةةةةةةب الحكيمةةةةةةةةةةةةةةةة بالقنسةةةةةةةةةةةةةةةيق مةةةةةةةةةةةةةةةا ال هةةةةةةةةةةةةةةةات المعنيةةةةةةةةةةةةةةةةوالقواصةةةةةةةةةةةةةةةم اإلي ةةةةةةةةةةةةةةةابي واوسةةةةةةةةةةةةةةةاليوالقواصةةةةةةةةةةةةةةةم اإلي ةةةةةةةةةةةةةةةابي واوسةةةةةةةةةةةةةةةالي

  

  الرسالةالرسالة
  

  ..العنايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن منظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ميةالعنايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بحقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن منظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريعة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مية
  

  األهدافاألهداف
  

  ..القوعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والقثقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحقوق الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرعية القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي كفىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت كرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانالقوعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والقثقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالحقوق الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرعية القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي كفىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت كرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان
  

  ..الةةةةدفاع عةةةةن  ةةةةعه الحقةةةةوق وقعزيةةةةز اليةةةةات الحمايةةةةة لهةةةةا بمةةةةا يقوافةةةةق مةةةةا الشةةةةريعة اإلسةةةة ميةالةةةةدفاع عةةةةن  ةةةةعه الحقةةةةوق وقعزيةةةةز اليةةةةات الحمايةةةةة لهةةةةا بمةةةةا يقوافةةةةق مةةةةا الشةةةةريعة اإلسةةةة مية
  

  ..كةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان ومقابعقهةةةا مةةةا ال هةةةات المعنيةةةة بأسةةةىوب يعقمةةةد عىةةةن الحكمةةةةكةةةات حقةةةوق اإلنسةةةان ومقابعقهةةةا مةةةا ال هةةةات المعنيةةةة بأسةةةىوب يعقمةةةد عىةةةن الحكمةةةةرصةةةد انقهارصةةةد انقها
  

  ..صةةةةةةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةةةةةةبهات القةةةةةةةةةةةةةةي قثةةةةةةةةةةةةةةار حةةةةةةةةةةةةةةوم اإلسةةةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةةةي م ةةةةةةةةةةةةةةام حقةةةةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةانصةةةةةةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةةةةةةبهات القةةةةةةةةةةةةةةي قثةةةةةةةةةةةةةةار حةةةةةةةةةةةةةةوم اإلسةةةةةةةةةةةةةة   فةةةةةةةةةةةةةةي م ةةةةةةةةةةةةةةام حقةةةةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةان
  

  ..قنقيةةةةةةة الثةةةةةةوب الكةةةةةةويقي مةةةةةةن االنقهاكةةةةةةات والةةةةةةةدفاع عةةةةةةن سةةةةةةمعة الكويةةةةةةت بالمحافةةةةةةم الدوليةةةةةةةةقنقيةةةةةةة الثةةةةةةوب الكةةةةةةويقي مةةةةةةن االنقهاكةةةةةةات والةةةةةةةدفاع عةةةةةةن سةةةةةةمعة الكويةةةةةةت بالمحافةةةةةةم الدوليةةةةةةةة
  

  الدستورالدستور
  

  ..أةىققةةةةةةه منظمةةةةةةة المةةةةةةضقمر اإلسةةةةةة ميأةىققةةةةةةه منظمةةةةةةة المةةةةةةضقمر اإلسةةةةةة مي عةةةةةة ن القةةةةةةا ري لحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان فةةةةةةي اإلسةةةةةة   الةةةةةةع   عةةةةةة ن القةةةةةةا ري لحقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان فةةةةةةي اإلسةةةةةة   الةةةةةةع  
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2191 أوضاع حقوق اإلنسان في دولة الكويت  

 املقدمة

برا  رسميا في دولة الكويت ومرخصة  لما كانت ال معية الكويقية لىمقومات اوساسية لحقوق اإلنسان  معية مدنية مشهري
اال قماعي باوم  المقحدي في يونيو من عا  وحاصىة عىن المركز االسقشار  الخا  من الم ىا االاقصاد  و ( 11/2112)

فتنها عكفت عىن  صدار  عا الققرير لىقيا  بدور ا ق اه اضايا وانقهاكات حقوق اإلنسان والعمم عىن  زالة كافة  عه ك  2192
بقضايا حقوق  المقعىقةالم حظات والقوصيات االنقهاكات قعزيزا لسمعة الكويت الرا دي في م ام حقوق اإلنسان وعلم من خ م 

 : واد ارقكزنا في  عداد  عا الققرير عىن معايير محددي و ي اإلنسان داخم دولة الكويت
 
 .دولة الكويتمر عية حقوق اإلنسان في  .9
 .قواض  القوانين المحىية ما االقفاايات الدولية .2
 .نوالعمام المها ري والبدونالمرأي والةفم اال قما  بالف ات المسقضعفة في الم قما ك .3
 .القي ققىقا ا ال معيةواوفكار والشكاوت االاقراحات  .4
 .ىدراسات والبحوث المقعىقة بهعا الشأنباإلضافة ل حقوق اإلنساننقهاكات ارصد  .2

 

 يف إىل احلكومة الكويتية على جهودهاتوصياتها فإنها تتوجه بعميق شكرها مالحظاتها ووقبل أن تسرد اجلمعية 
 .خيالفهمتاشريعة والدستتور وعتدم تطبيقهتا ملتا واحرتامها لل, حقوق اإلنسانالنهوض بالسجل الكويتي يف جمال 

 
 التعبري الرأيوحرية احلريات العامة املالحظات والتوصيات بشان  : أوال

 . قحث ال معية السىةقين عىن ضروري قعديم اانون اإلع   اإللكقروني ليكون موا ما لىدسقور الوةني والصكوم الدولية .9

 .اىقها بشأن القرا ا المىحوظ في مىا حرية القعبير عن الرأ  بشقن الوسا م قبد  ال معية .2
 .في الكويت ققدي  أصحاب الرأ  لىمحاكمةك يثير اىقنا ومخاوفنا عىن وااا ومسققبم حرية القعبير عن الرأ  .3
الشةريعة والدسةقور وفقةا لضةوابة  ينب ةي عىةن الحكومةة أن قكفةم ل ميةا اوشةخا  ممارسةة حقهة  فةي حريةة الةرأ  والقعبيةر .4

 .ك وينب ي أيضًا أن قحمي قعددية وسا ة اإلع   والمواثيق الدولية
قضكد ال معية عىن ضروري القزا  حكومة دولةة الكويةت بتقاحةة وقعزيةز حريةة الةرأ  والقعبيةر وفقةا لمةا اررقةه أحكةا  الدسةقور  .2

 .ت والنشر أو شبكات القواصم اال قماعيمن ضمانات ك عات الصىة باإلع   المر ي والمسموع أو المةبوعا الوةني
من الدسةقور الكةويقي والقةي قةن  ( 7)قرت ال معية أنه يقعين عىن ال ميا داخم الم قما الكويقي احقرا  ن  المادي را   .6

( 31)ك ون  المةادي راة  "العدم والحرية والمساواي دعامات الم قما والقعاون والقراح  صىة وثقن بين المواةنين "عىن أن 
مةن الدسةقورك والقةي قةن  عىةن ( 32)ك وكةعا نة  المةادي راة  "الحريةة شخصةية مكفولةة"من الدسقور والقي قن  عىن أن 

ال يخةةم علةةم بالنظةةا  أمةىقةةةك وقحمةةي الدولةةة حريةةة القيةةا  بشةةعا ر اوديةةان ةبقةةا لىعةةادات المرعيةةة عىةةن  االعققةةادحريةةة "أن 
حريةة الةرأ  والبحةث العىمةي مكفولةةك " من الدسةقور والقةي قةن  عىةن  36ك  ضافة  لن حك  المادي "العا  أو ينافي اآلداب

 ". ولكم  نسان حق القعبير عن رأيه ونشره بالقوم أو الكقابة أو غير ماك وعلم وفقا لىشروة واووضاع القي يبينها القانون
مةن القةانون راة  ( 96)و ( 4:)نبعةد  دسةقورية المةادقي 2116 عماال لحك  المحكمة الدسقورية الصادر في اووم من مةايو  .7

ال معيةةة بضةةروري أن قكةةون كافةةة الق معةةات العامةةة مقاحةةة قوصةةي  شةةأن اال قماعةةات العامةةة والق معةةاتب 9171لسةةنة  62
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باإلخةةةار وأال يكةةون  نةةام ايةةد عىةةن اوصةةم العةةا  لىحةةق فةةي الق معةةات السةةىمية ويققصةةر دور ال هةةات المعنيةةة بالحكومةةة 
 .هوقوايق هخةار بمكانعىن قأمين الق ما بعد اإل

 شهار مضسسةات الم قمةا المةدني ومنهةا ت المخقصة من أ م بعض الشروة القي ققةىبها ال ها نوصي بتعادي النظر في .8
 .ر قمارا المضسسة نشاةها من خ لهعد  الحصوم عىن دع  مالي من الدولة أو مق

ليقماشةن مةا  ن اونديةة و معيةات النفةا العةا فةي شةأ 24/9162قضكد ال معية عىن ضروري قةوير نصو  ومواد القانون  .1
 .لمدني الكويقية في  عه المرحىةقةور عمم مضسسات الم قما ا

شةةةهار  قيسةةةيرأنةةةه يقعةةةين عىةةةن وزاري الشةةة ون اال قماعيةةةة والعمةةةم ال معيةةةة قضكةةةد  .91 مضسسةةةات الم قمةةةا وقةةةرخي    ةةةراذات وال
فةي شةأن  9162لسةنة  24قةانون راة  ال مةن( 3)دي راة  المةا المدنيك ومد  سةور القعةاون معهةاك اسةقنادا فةي علةم  لةن حكة 

نديةةك والعمةم قسة يم ال معيةات واو اال قماعيةةققةولن وزاري الشة ون  "ك والقةي قةن  عىةن أن اونديةة و معيةات النفةا العةا 
شةةروة  ةدافها فةةي خدمةةة الم قمةةا وعلةةم مقةةن انةبقةةت عىيهةةا الأوقشةهر ايامهةةا فةةي ال ريةةدي الرسةةمية ك وقعاونهةةا فةةي قحقيةةق 

 ."الواردي في  عا القانون
 

 االجتار بالبشر املالحظات والتوصيات بشأن :ثانيا 
 

 .في شأن مكافحة االق ار بالبشر 5012عا  قثمن ال معية نشاة ال هات المخقصة  .1
 بشةةأن العمةةم فةةي القةةةاع(  6/5010) القةةانون  عىةةنبةةين الحةةين واآلخةةر  السةةىةقين ق ريهةةاقةثمن ال معيةةة القعةةدي ت القةةي  .5

 .او ىي
عيةم اليةات مكافحةة االق ةار قف قفعيةم اليةات حمايةة حقةوق العمةام وكةعلمل قثمن ال معية  هةود الهي ةة العامةة لىقةوت العامىةة .3

 .رلقضاذ عىن االق ار بالبشمن ا القي قمكن الحكومةالمعايير وصوال  لن بالبشرك 
مكافحةةة االق ةار باوشةةخا   بشةأن (19/2193)يقعةين عىةن الحكومةةة وم ىةا اومةةة سةد النةةواا  القشةريعية فةي القةةانون  .4

وةنيةا ومةن  ةعه  وقهريب المهةا رين ك مةن خة م قعةديم أحكامةه بمةا يسةقوعب كافةة أحكةا  البروقوكةولين المصةادق عىيهمةا
 -:النواا 

 . نشاذ  ي ة أو  هة وةنية معنية بقنفيع وقفعيم أحكا  القانون .1
 .والمها رين المهربينقدابير مساعدي وحماية ضحايا االق ار باوشخا   .2
 . اآلليات القي من شأنها قوفير المعىومات لىضحايا عن اإل راذات القضا ية واإلدارية القي ققعىق بأوضاعه  .3

 .القدابير القي ققيح القعافي ال سد  والنفساني واال قماعي لضحايا االق ار باوشخا  والمها رين .4
 .شخا  والمها رين المهربين  لن أوةانه  دون قأخيراإل راذات القي قكفم  عادي ضحايا االق ار باو .2
 .القوعية اال قماعية حوم اضايا االق ار باوشخا  وقهريب المها رين .6
 .  راذات واليات القعاون ما المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان .7

 

 .ويت أمام جملس حقوق اإلنساناملراجعة الدورية الشاملة وتعهدات دولة الكاملالحظات والتوصيات بشأن :ثالثا
ابم موعد وعلم  278قوصية ابىقها ةوعا من أصم  978ق اه  وا باقها الدولية  باسقيفاذدولة الكويت أن ققو  ل ينب ي .9

 .2191/2121 القادمةالمرحىة  الدوري أو
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في شأن  2192سنة ل 67 صدار القانون را   لعدد من قعهداقها الةوعية مثمدولة الكويت قثمن ال معية ما حقققه  .2
لسنة  68القانون را  وكعلم  2198لسنة  92منه بالقانون را  (  4) قعديم المادي و   نشاذ الديوان الوةني لحقوق اإلنسان

 .في محكمة اوسري 2192لسنة  92والقانون را   في شأن العمالة المنزلية 2192
والصكوم الدولية المعنية بحقوق اإلنسان  االقفاايات بمواصىة قنفيع ما نصت عىيه االلقزا عىن أ مية ال معية ضكد ق .3

 .القي صادات عىيها دولة الكويت
 . ن وقنوع م ىا  دارقهقشكيم م ىا  داري الديوان الوةني لحقوق اإلنساالخا  بمرسو  ال صدار قثمن ال معية  .4

 .قن اآلنوالمعا دات والصكوم الدولية القي ل  قنض   ليها دولة الكويت ح االقفااياتدراسة  .2
 .لقضية البدون مواصىة ال هود نحو  ي اد حىوم مناسبة .6
الدولية لمكافحة  االقفاايةليقماشن قماما ما ( 19/2193)باوشخا  وقهريب المها رين  االق ارمواكبة اانون مكافحة  .7

 .المصدق عىيه  وةنياو ال ريمة المنظمة عبر الوةنية وبروقوكوليها المىحقين بها 
 . بىوا ح وفقا لىمعايير الدولية واسقبدالهالة الحالي  ل اذ نظا  الكف .8

 

 الديوان الوطني حلقوق اإلنساناملالحظات والتوصيات بشأن ب: رابعا 
خةةةوي  ي ابيةةة مةةن شةةأنها وقضكةةد أنهةةا م ىةةا  داري الةةديوان الةةوةني لحقةةوق اإلنسةةان ال معيةةة  صةةدار مرسةةو  قشةةكيم  قةةثمن .9

 .نالمسا مة في قعزيز وحماية حقوق اإلنسا
قضكةةد ال معيةةة عىةةن ضةةروري قهي ةةة الظةةروا القشةةريعية قمهيةةدا إل ةةراذ القعةةدي ت ال زمةةة عىةةن القةةانون ليقوافةةق قمامةةا مةةا  .2

 .مبادا باريا
 

 االتفاقيات الدولية إىلاملالحظات والتوصيات بشأن موقف الكويت من االنضمام : خامسا 
 .عات الصىة بحقوق اإلنساناايات الدولية قثمن ال معية قصديق دولة الكويت وانضمامها لمعظ  االقف .9
الدولية دونما قصديق  االقفاايات عادي النظر من موافها ق اه ما بقن من قو ه دولة الكويت نحو  2191ل  يشهد العا   .2

 .عىيها وةني
ق اإلنسان الدولية عات الصىة بحقو  االقفااياتعىن اإلسراع في عمىية القصديق عىن  حكومة دولة الكويتقش ا ال معية  .3

االقفااية الدولية لحماية و  بشأن وضا اوشخا  عديمي ال نسية الدولية قفاايةك ال سيما اال والقي ل  قصادق عىيها بعد
 .االقفااية الدولية لحماية  ميا اوشخا  من االخقفاذ القسر و  حقوق  ميا العمام المها رين وأفراد أسر  

منظمة العمم الدولية القي ال قزام  اقفااياتسراع في عمىية القصديق عىن عىن اإل حكومة دولة الكويتقش ا ال معية  .4
 .دولة الكويت مقراخية في عمىية اإلادا  نحو القصديق عىيها

 

 البدون حقوق املالحظات والتوصيات بشأن : سادسا 

 .ق حظ ال معية و ود قباةض مىحوظ بشأن حم اضية البدون .9
 .وا قماعية مشكىة  نسانية ي عاما  21القي مر عىيها اآلن أكثر من  بدونالمشكىة ق دد ال معية قأكيد ا أن  .2
ادما في منح ال نسية الكويقية  بالمضيمعال ة أوضاع المقيمين بصوري غير اانونية لال معية ال هاز المركز   قةالب .3

 .نسية الكويقيةألفا من البدون كان ال هاز اد أعىن عىن لسان ر يسه أحقيقه  في الحصوم عىن ال  34لعدد 
 .لممارسة القمييز ضد البدونك بما في علم ما يقعىق بقنفيع اانون ال نسية حداأن قضا  لدولة الكويتينب ي  .4



 91-91صفحة                                                               
 

 

2191 أوضاع حقوق اإلنسان في دولة الكويت  

نسانيا بشكم  عر  ونها يينب ي لىحكومة وم ىا اومة العمم بشكم  .2  .قشريعي ووااعي يكفم حم اضية البدون حقوايا وال
القي ققا ح ر عثري أما  قمقا البدون " القيود اومنية " وسة لحم اضية قأمم ال معية في اقخاع خةوات  ادي ومىم .6

 .بحقواه  اإلنسانية اوساسية
نساني ينظ  أوضاع الحقوق المدنية واال قماعية لىبدونك بما يكفم رفا  .7 ينب ي اإلسراع في  صدار اانون وةني حقواي وال

 .المعاناي الوااعية القي ي اونها منع أمد ليا بالقصير
السىةقين بالنظر في مشروع القانون الع  ققدمت به ال معية لم ىا اومة مسا مة منها في حم ال معية وصي ق .8

 .القضية
 

 األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقاملالحظات والتوصيات بشأن  : سابعا
 80/0808أبرز مالحظات الجمعية وتوصياتها بشأن قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .من االقفااية 2من قعريا القمييز عىن أساا اإلعااة مثىما عرفقه المادي  خىت أحكا  القانون .9
 .من االقفااية بشأن قعريا المبادا العامة 3خىت أحكا  القانون من ما يقابم المادي  .2
اذ اصرت أحكا  القانون نةاق قةبيقه عىن المواةنين وأبناذ المواةنة الكويقية المقزو ة من غير الكويقي و عىت االسقثن .3

الدولية لحقوق من االقفااية  3من المادي ( ب)يخ  عو  اإلعااة من غير الكويقيين ك و عا يقعارض ما ن  الفقري 
 .من االقفااية عاقها 2والع  ي عم من عد  القمييز مبدأ عا  من مبادا االقفااية وكعا المادي اوشخا  عو  اإلعااة 

خا  عو  اإلعااة ك في حين أنه ل  ين  عىن حماية حقواه  االاقصادية يضمن القانون الحقوق المدنية والسياسية لألش .4
 .الدولية لحقوق اوشخا  عو  اإلعااة من االقفااية 4واال قماعية والثقافية وفقا لن  المادي 

من  7و  6خ  القانون من مواد خاصة كمبادا عامة لحقوق النساذ واوةفام من عو  اإلعااة وفقا إلةار المادقين  .2
 .القفاايةا

 .من االقفااية بشأن الحق في الحياي 91خ  القانون من ثمة حك  خا  يقابم ن  المادي  .6
خ  القانون من الن  عىن قمكين عو  اإلعااة من الوصوم  لن قكنولو يا ونظ  المعىومات واالقصام ال ديدي ك في  .7

 .االقفااية من 1حين أن الحصوم عىن المعىومات مبدأ عا  وفقا لما اررقه المادي 
 .من االقفااية فيما يقعىق بالمساواي في نةاق او ىية القانونية 92خ  القانون مما يقابم المادي  .8
من االقفااية ك كعلم الحام بالنسبة لىحرية  93خ  القانون من ن  صريح شأن الى وذ  لن القضاذ مثىما ققناوله المادي  .1

 .من االقفااية 94واومن وفقا لحك  المادي 
خىت أحكا  القانون من ن  خا  بحرية القنقم خ  القانون من ثمة ن  ينا ض ويحظر القععيب أو العقوبة القاسية  .91

من االقفااية بهعا الصدد من أحكا  وينةبق اومر كعلم عىن المادي  92أو الإلنسانية أو المهينة مثىما أوردقه المادي 
من  97لعنا واالعقداذ وحماية الس مة الشخصية القي كفىقها المادي من االقفااية بشأن عد  القعرض ل سق  م وا 96

 .االقفااية
 .من االقفااية 98خىت أحكا  القانون من ن  خا  بحرية القنقم وال نسية مثىما قناولقها أحكا  المادي  .99
شخا  عو  خىت أحكا  القانون من الن  صراحة عىن  قاحة حرية الرأ  والقعبير والحصوم عىن المعىومات لأل .92

من االقفااية ك وكعلم الحام بالنسبة الحقرا  الخصوصية واحقرا  البيت  29اإلعااة مثىما أكدت عىيه أحكا  المادي 
 .من االقفااية 23و  22واوسري حيث قن  عىن و وبهما المادقين 
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بققدي  الخدمات القعىيمية قىقز  الحكومة :  من اانون حقوق اوشخا  عو  اإلعااة لقكون كالقالي ( 1)قعديم المادي  .93
والقربوية والوسا م القعىيمية لألشخا  عوت اإلعااة عىن اد  المساواي ما اآلخرين في القعىي  ك ما مراعاي االحقيا ات 
الخاصة من االقصام والى ة والقرقيبات القيسيرية ال زمة ك وقوفير الكوادر القربوية والمهنية المقخصصة له  ورفا 

ا الحوافز المادية والمعنوية ك ويراعن في  ميا االخقبارات القعىيمية والمهنية أو اخقبارات االعقماد القي كفاذقها ومنحه
ققدمها ال هات الحكومية أو او ىية حقوق واحقيا ات اوشخا  عوت اإلعااة ك وقىقز  الحكومة بقوفير الوسا م 

قبوم لمساعدقه  عىن اسقكمام قعىيمه  كما ققكفم وزاري القربية السمعية والمر ية ال زمة والضمانات الكافية لخىق مناخ م
بقكاليا االخقبارات الخاصة بققيي  بةي ي القعى  عىن أن قىقز   بقوفير المراكز المقخصصة بهعه االخقبارات من قاريب 

 .العمم بهعا القانون
ققخع الحكومة كافة القرقيبات اإلدارية : من اانون حقوق اوشخا  عو  اإلعااة لقكون كالقالي ( 91)قعديم المادي  .94

والقنظيمية الفعالة والمةىوبة لدمج اوشخا  عوت اإلعااة وبةي ي القعى  في مراحم القعىي  العا  المخقىفة ضمن منا ج 
 . ج قعىيمية وقأ يىية بما يقناسب ما ادراقه  الحسية والبدنية والعقىية مما يض ىه  ل ندماج في الم قما والعمم واإلنقا

 . بحيث يض  الم ىسين ر يا وممثم عن كم  معية وناد  مقخص  باإلعااة (  22) و (  41) قعديم المادقين  .92

 .    بحيث يق   ل اض ا أو ق يير اك لقعةن الفرصة لق ديد الدماذ ووضا ضوابة االخقيار(  28) قعديم المادي  .96

ل اذ بعض الشروة المقشددي لىحصوم عىن االمقيازات .97  . قخفيا وال
 .ليقمكن المعاق حركيا لىقواصم اال قماعي 21 ضافة المنازم الخاصة لىمادي  .98
 (. 41)  ضافة اوخت واوخ أو االبن أو البنت لىمادي  .91

 .قوسعة ال رض من منحة بنم القسىيا لقكون ال رض منها قعديم وضا المعاق .21
 

 : دولة الكويت أبرز مالحظات الجمعية وتوصياتها بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 
 

ق حظ ال معية و ود بيرواراةية يوا هها العديد من اوشخا  عو  اإلعااة عند مرا عقه  لىهي ةات والمضسسةات الحكوميةة  .9
 .الن از بعض معام قه 

القفااية الدولية لحقوق اوشخا  عو  اقحث ال معية السىةة القنفيعية وقش عها عىن ضروري قفعيم كافة مواد ونصو   .2
نشاذ اإلعا  .أاسا  خاصة به  بالمسقشفياتاة بالشكم المةىوب السيما فيما يقعىق بشأن قوظيفه  وع  ه  وال

 .قحث ال معية ال هات المعنية عىن ضروري قوفير مقر   لى ة اإلشاري في كافة مرافق الدولة .3
إلعااة  أو قفه  اضايا   ق حظ ال معية ضعا الثقافة الم قمعية سواذ في ةرق وأساليب القعامم ما اوشخا  عو  ا .4

 .وحقواه  واال قما  بها
ق حظ ال معية أن  نام ندري في الحم ت واونشةة القي قهدا  لن اال قما  باوشخا  عو  اإلعااة وقأ يىه  م قمعيا  .2

 .ومهنيا
خمسين ألا ق حظ ال معية اىة عدد المدارا والمعا د المخصصة لألشخا  عو  اإلعااة مقارنة بأعداد   القي فاات  .6

 .وقمركز ا في مكان واحد معاق
قحث ال معية ال هات المخقصة عىن االرققاذ بمسقوت الرعاية في المدارا المو ودي وقهي قها بالشكم المةىوب وقحديدا  .7

 ".القوحد " فيما يخ  مرضن 
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ومية الخاصة باوشخا  والبدون بااللقحاق بالمدارا الحك لىوافدينقحث ال معية الحكومة وقش عها عىن ضروري السماح  .8
عو  اإلعااة و و ما قعقبره ال معية قمييزا مخالفا ل قفااية الدولية لحقوق اوشخا  عو  اإلعااةك مما يضةر غير 

 .الكويقي لى وذ لىمدارا الخاصة القي قعني بهعه الشريحة و ي مكىفة وبا ظة  دا
ض اوحكا  القضا ية النها ية وا بة النفاع والصادري لصالح الحظت ال معية عد  قنفيع الهي ة العامة لش ون المعااين بع .1

 .بعض الشاكين ضد الهي ة
قضكد ال معية عىن ضروري االسقرشاد بالم حظات الخقامية لى نة الحقوق المدنية والسياسية ول نة الحقوق االاقصادية  .91

 .و  اإلعااة في العمىية القعىيميةوالثقافية واال قماعية باوم  المقحدي وخصوصا فيما يقعىق بدمج اوشخا  ع
 .قحث ال معية الهي ة العامة لش ون المعااين بضروري مراعاي المعايير الدولية قصنيا در ة  عااة اوشخا  عو  اإلعااة .99
رفا مسقوت القنسيق بين الهي ة العامة لش ون المعااين ومضسسات الم قما المدني المعنية بمقابعة اضايا حقوق اوشخا   .92

 .اإلعااة والمهقمة بحقواه عو  
قحث ال معية حكومة دولة الكويت عىن سحب قحفظاقها عىن بعض مواد االقفااية الدولية لحقوق اوشخا  عو  اإلعااة  .93

 .القي ال ققعارض ما الشريعة اإلس مية
الع  اسمها  ( 18/2191)قضكد ال معية عىن ضروري االلقزا  بقصنيا ف ات اوشخا  عو  اإلعااة القي حدد ا القانون  .94

 (عقىية  –بصرية  –سمعية  –حركية بدنية )  لن أربا ف ات  ي 
قحث ال معية الحكومة الكويقية وقش عها عىن ضروري أن واا البت في الشكاوت والقظىمات القي ُقرفا  لن الى نة الةبية  .92

شخي  الةبي من ابم أةباذ القشخيصية عبر الية القصويت أو القوصيات واسقبدالها بسلية أخرت قعقمد عىن الق
 .مقخصصين

في شأن  نشاذ منح ص حيات ( 18/2191)من اانون ( 68)قش ا ال معية ال هات المعنية بضروري قفعيم المادي  .96
 .القفقيش والضبةية القضا ية لى نة أصدااذ المعااين 

ما ضروري قعديم كافة القوانين القي  ضروري مساواي المرأي المعااة بالر م المعاق في كم االمقيازات القي يحصم عىيها ك .97
 . ققعارض ما  عه القوصية

ينب ي قمكين اوشخا  عوت اإلعااة من الموظفين المنقمين لمضسسات الم قما المدني والمدعوين لىمشاركة بالمضقمرات  .98
لمهمات والمضقمرات الداخىية أو الخار ية من الحصوم عىن حق القمثيم بالمهمات الرسمية وقسهيم   راذات القفرغ لهعه ا

 .واونشةة المخقىفة من ابم كافة مضسسات الدولة 
 .قوفير مكقب لألشخا  عو  اإلعااة في كم وزاري لقسهيم   راذاقه  ومعام قه  .91
 . لزا  ولن أمر المعاق بقس يم ابنه أو ابنقه لدت ال هة المس ولة عن اوشخا  عو  اإلعااة بدولة الكويت .21
 .اصة بالكقب والمرا ا والبحوث الخاصة باوشخا  عو  اإلعااة في مكقبات الدولةمن المه   نشاذ أاسا  خ .29
قش ا ال معية عىن  صدار اانون يىز  وزاري القربية بوضا  دوم زمني اريب او م لدمج الةىبة عوو اإلعااة بمدارا  .22

الدوم ورأ  الخبراذ بهعا الم ام ما  القعىي  العا  حسب نوع اإلعااة ما قهي ة المدارا لهعا ال رض واالسقفادي من ق ارب
 . دراج الدمج القعىيمي ضمن  سقراقي ية الوزاري ك وقأ يم البي ة المحيةة بالةىبة عو  اإلعااة 

 .قوصي ال معية بضروري  نشاذ كىية القربية الخاصة ومد ا بالكوادر القربوية المقخصصة ال زمة .23
عادي قأ يم المعااين قحث ال معية ال هات المعنية بوزاري الش ون اال .24  قماعية والعمم عىن ضروري العمم عىن قأ يم وال

 .في مشروع وةني  نقا ي وقسويق  عا اإلنقاج وفقح مراكز قأ يىية مسا ية له  98ع نيا بعد سن 
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قش ا ال معية عىن ضروري  شهار ال معيات القي قعنن باوشخا  عوت اإلعااة ال سيما قىم ال قزام قحت اإلشهار ما  .22
 .روري قوفير الدع  والمقر لى معيات القا مة وقىم القي قحت اإلشهارض

نشاذ مشروع وةني وحمىة  ع مية لىوااية من اإلعااة ضمن ضوابة الشريعة اإلس مية .26  .قوصي ال معية بضروري دع  وال
 

 نحقوق العمال املهاجرياملالحظات والتوصيات بشأن :  ثامنا
كةةةم مةةةن منظمةةةة العمةةةم الدوليةةةة ووزاري العمةةةم والشةةةضون اال قماعيةةةة واإلقحةةةاد العمةةةالي العةةةا  و معيةةةة قةةثمن ال معيةةةة قوايةةةا  .9

 .أوم برنامج وةني لىعمم ال  ق في الكويت 2198في ديسمبر الصناعيين 
 .بضروري اإلسراع في  نشاذ المدن العمالية القي ق  اإلع ن عنهاال معية  قةالب .2
لىحةةد مةةن االلقفةةاا عىةةن القةةوانين والقشةةريعات الوةنيةةة بمةةا يعمةةم عىةةن امةةة لىقةةوت العامىةةة قةةثمن ال معيةةة  هةةود الهي ةةة الع .3

ك وقضكةةةةد عىةةةةن أ ميةةةةة أال يةةةةق  قو يةةةةه قىةةةةم ال هةةةةود ضةةةةد الحىقةةةةة والحةةةةد مةةةةن العمالةةةةة الهامشةةةةية االق ةةةةار بالبشةةةةرموا هةةةةة 
 (.العمام)اوضعا

 .2191خ م عا  عمام المها رين ق اه القنامي خةاب الكرا ية اسقمرار  قشعر ال معية بالقىق  زاذ .4
العمةةةام ارقفةةاع وقيةةةري الى ةةة القا مةةةة عىةةن القمييةةةز عىةةن ال نسةةةية والةةع  يصةةةم أحيانةةا  لةةةن ازدراذ  قبةةد  ال معيةةةة اىقهةةا مةةةن .2

 .المها رين والقحريض ضد  
قما الكويقي عىن ضروري نشر خةاب القسامح والعدم والمساواي واإلنصاا و ي أخ ايات أصيىة في الم ال معية قضكد   .6

 .وقضصىها الشريعة اإلس مية والدسقور الوةني
 .في شأن العمالة المنزلية 2192لعا   68قش ا ال معية الحكومة عىن قنفيع كافة نصو  القانون را   .7
كبيةةر كةون الكويةةت قعقمةةد اعقمةادا كبيةةرا عىةةن العمالةةة  ياقحةةد قمثةةمفةةي الكويةت  المهةةا رينانقهاكةةات حقةةوق العمةام ال زالةت  .8

 .عدد السكان ثىثيقشكم حوالي  القي مها ريال
واقخةاع الهي ةة العامةة لىقةوت العامىةة عةدي   ةراذات فةي سةبيم واةا  2191العمةم فةي القةةاع او ىةي عةا   رغ   ارار اةانون .1

 عا مراابةة اليةات قنفيةعبسةبب ضة المهةا رين االنقهاكةات بحةق العمةام  نام اسقمرار لىعديد مةن ال أنه ال قزام االنقهاكات 
 .القانون

 -:ققمثم انقهاكات حقوق العمام المها رين في .91
  در ةة م ويةة  21عىن العمم في اوماكن المكشوفة في در ات حراري قصم  لةن  العمامبعض أصحاب العمم   بار

 .دي ارارات قمنا  عا الفعم وق رمهرغ  صدور ع أو أكثر
 المهنية اشقراةات الس مة والصحةأماكن العمم أحيانا لقواعد و  افققار. 
  يةةداعه  السةة ون فةةي  السةةقخدامها" كمبيةةاالت"  بةةار العمةةام عىةةن القوايةةا عىةةن أوراق بيضةةاذ فةةي الضةة ة عىةةيه  وال

 .حيان وخاصة شركات القاكسي ال وامبعض او
  ساعات يوميا باإلضافة  لن حرمانه  من اإل ازات والعةم الرسمية 8  بار العمام عىن العمم وكثر من. 
 السفر  وازاتوالسيما  اووراق الرسمية الخاصة بالعمامأرباب العمم ب كثير من احقفاظ. 

وأنهةا عمالةة  اإلاامةةالعمام قحت عريعة مخالفقه  لقةانون  أعداد كبيريوقرحيم   بعادقنامي ظا ري  اسقمرارالحظت ال معية  .99
 .الكف ذ العين قسببوا ب ىب قىم العمالة والمقا ري به  ما ضعا م حقة امشية 

ا ال معية الحكومة وقوصيها بضروري أن قخضا ارارات اإلبعاد اإلدار  لسىةة القضاذ بم وقةالب بأال يق   بعاد أ  قش  .92
 .أ نبي عن الكويت  ال بحك  اضا ي نها ي
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مةةةا البروقوكةةةولين الةةةدوليين  مواذمةةةة واقسةةةاق أحكةةةا  اةةةانون مكافحةةةة االق ةةةار بالبشةةةر وقهريةةةب المهةةةا رين وصةةةي بضةةةرورين .93
 .قفااية اوم  المقحدي لى ريمة المنظمة عبر الوةنيةالمىحقين با

 .نوصي السىةقين بضروري  صدار اانون لق ري  كافة أنواع العنا المنزلي بمعناه الشمولي .94
ك  عمةاال فةي علةم لمةا قعهةدت بةات أمةرا ضةروريا  سقبداله بنظ    را ية ميسري ل اذ نظا  كفاالت العمم واأن قرت ال معية  .92

 (.U.P.R)لحقوق اإلنسان  االسقعراضيةوعيا في سياق منااشة ققرير دولة الكويت الدور  به دولة الكويت 
نسةاني  انقهةامك لمةا فيهةا مةن باإلاامةة االق ةارضا الية قشةريعية ققةيح القضةاذ عىةن  ةرا   قش ا ال معية عىن و  .96 حقةواي وال

 . سي 
 .ماية حقوق  ميا العمام المها رين وأفراد أسر  االقفااية الدولية لحالحكومة الكويقية ل نضما   لن ال معية  قش ا .97
الةةدولي الخةةا   بةةالحقوق المحةةددي فةةي العهةةدعىةةن أراضةةيها قمقةةا  ميةةا اوشةةخا  المو ةةودين  قوصةةي ال معيةةة بضةةروري .98

 .بالحقوق المدنية والسياسية
 نشاذ ااعةدي بيانةات  ةعىن ال هات امخقصينب ي  ك كمابحق عمام وعام ت المنازم أعمام العنا المنزلي  ق ري ينب ي  .91

 .ل ما معىومات وافية عن حاالت العنا المنزلي
 يمكن من خ لهةا مراابةةأن قُنشئ الية لها ينب ي كما  كعمام وعام ت المنازمكفم احقرا  حقوق قأن  لدولة الكويتينب ي  .21

ك وأال قعقمةةد  ةةعه  عااةةب عىيهةةاوقمةةا يوا هونةةه مةةن انقهاكةةات قحقةةق فيأن و  ك مةةدت احقةةرا  أربةةاب العمةةم لىقشةةريعات والىةةوا ح
 .عن  عه االنقهاكاتإلب غ لعىن مبادري العمام أنفسه   كىيااآللية اعقمادا 

قةةثمن ال معيةةة نقةةم قبعيةةة  داري العمالةةة المنزليةةة بةةوزاري الداخىيةةة  لةةن الهي ةةة العامةةة لىقةةوت العامىةةة وقعقبةةره اةةرارا فةةي االق ةةاه  .29
 .الصحيح يعزز حقوق عمام وعام ت المنازم

 

 أوضاع السجون ومراكز التوقيف واالحتجازاملالحظات والتوصيات بشأن : تاسعا 
 .قثمن ال معية القرار المقعىق بالىقاذ اوسر  .9
غير م  مة لىمعايير الدولية ق حظ ال معية من خ م عدي زيارات لىس ون ومراكز القوايا واالحق از أنها ال قزام  .2

 .نسانيةواإل
ك مما يدلم عىن أن مىا المخافر ومراكز اوفين في غرا ص يري سي ة القهويةعداد كبيري من المو أق حظ ال معية قكدا  .3

 .القوايا يحقاج  لن  عادي نظر من ابم وزاري الداخىية
المواثيق الدولية الصادري خصيصا بشأن قنظي  لدسقور والقشريعات الوةنية و بأحكا  ا االلقزا أ مية عىن ال معية قضكد  .4

 .ق الس ناذ والمحق زينورعاية حقو 
بضروري السماح ل معيات حقوق اإلنسان ول نة الدفاع عن حقوق اإلنسان بم ىا اومة بزياري مراكز  قوصي ال معية .2

 .أخرت مفا  ةزيارات دورية و القوايا والمضسسات اإلص حية 
اري العامة لىقحقيقات عن وزاري فصم اإلداري العامة لألدلة ال نا ية واإلدقحث ال معية ال هات المخقصة عىن ضروري  .6

 .شريعية القي ققةىبها عمىية الفصمالداخىية واقخاع اإل راذات الدسقورية والق
محامييه  أو  قشير ال معية  لن بعض الحاالت القي يمنا فيها المحبوسين عىن عمة القحقيق من االقصام بعويه  أو .7

 .عويه  بزيارقه ل السماح
 .احقرا  اواعد اوم  المقحدي النموع ية الدنيا لمعامىة الس ناذ احقراما كام  ينب ي لدولة الكويت أن قكفم .8
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واقةي اعقةرا فيهةا  2194فةي أبريةم  أحةد أبةرز مسة ولي وزاري الداخىيةةقبد  ال معية قخوفها واىقهةا الشةديد مةن قصةريحات  .9
 .بأن أفراد المباحث يقومون بضرب المحق زين أثناذ عمىيات القحقيق معه 

والقةي قةن  ( 39) معية بضروري  عمام أحكا  الدسقور المقرري بهعا الشأنك والقي عىن رأسةهاك حكة  المةادي راة  قوصي ال .91
ال ي وز القبض عىةن  نسةان أو حبسةه أو قفقيشةه أو قحديةد  اامقةه أو ققييةد حريقةه فةي اإلاامةة أو القنقةم  ال وفةق "عىن أن 

والقةي قةن  عىةن ( 34)وكةعا حكة  المةادي راة  . بالكرامة ةاإلحاةمعامىة وال يعرض أ   نسان لىقععيب أو لى. أحكا  القانون
ويحظةر . المةقه  بةرا حقةن قثبةت  دانقةه فةي محاكمةة اانونيةة قةضمن لةه فيهةا الضةمانات الضةرورية لممارسةة حةق الةدفاع"أن 

 .  يعاذ المقه   سمانيا أو معنويا
 -ةقضكد ال معية عىن ضروري وحقمية االلقزا  ب .99

  9162 لسنة 26الس ون را   اانون قنظي. 
   عةةة ن القةةا ري حةةةوم حقةةوق اإلنسةةةان فةةي اإلسةةة والميثةةاق العربةةةي لحقةةةوق  أحكةةا  اإلعةةة ن العةةالمي لحقةةةوق اإلنسةةان وال

 .اإلنسان المقرري بهعا الصدد
 أو العقوبة القاسية أو ال  نسانية أو المهينة اقفااية منا ضة القععيب وغيره من ضروب المعامىة. 
 الدولية لىقضاذ عىن  ميا أشكام القمييز العنصر  االقفااية. 
 العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية. 
 أشكام االحق ةاز أو السة ن  وشخا  العين يقعرضون و  شكم منم موعة المبادا الدولية المقعىقة بحماية  ميا ا

(9188). 
 القواعد النموع ية الدولية الدنيا لمعامىة الس ناذ. 
 بادا الدولية اوساسية لمعامىة الس ناذالم. 
  اإلع ن الدولي المقعىق بحماية  ميا اوشخا  من القعرض لىقععيب وغيره من ضروب المعامىة أو العقوبةة القاسةية

 .أو ال  نسانية أو المهينة
 المدونة الدولية لقواعد سىوم الموظفين المكىفين بتنفاع القوانين. 

 
 املرأةحقوق يات بشأن املالحظات والتوص: عاشرا

مبدأ المساواي بةين المةرأي والر ةم فةي اإلةةار العةا  يبةدو واضةحا مةن خة م النظةر فةي الوظةا ا العامةة ق حظ ال معية أن  .9
 .ك فض  عن و ود المرأي في الشرةة وغير ا والقي كانت حكرا في الماضي عىن الر مي قققىد ا المرأيالق

قىقةةي شةةكاوت العنةةا اوسةةر  والمنزلةةي ضةةد المةةرأيك اومةةر الةةع  يعةةزز سةةبم فةةي " عيةةة الشةةرةة الم قم" قةثمن ال معيةةة دور  .2
 .لعنا المنزلي من النساذك وقضكد عىن ضروري بعم المزيد من ال هود في  عا اإلةاراالنقصاا القانوني لضحايا ا

يا أشكام القمييز ضةد المةرأي قحث ال معية الدولة عىن ضروري نشر االقفااية وم حظات الى نة المعنية بالقضاذ عىن  م .3
ن أ ةةةم ضةةةمان القوعيةةةة بهةةةا عىةةن  ميةةةا وزارات الدولةةةة وم ىةةةا اومةةةة والسةةةىةة القضةةةا ية وعىةةةن كافةةةة شةةةرا ح الم قمةةةا مةةة

 .ك حيث ق حظ ال معية اصورا في  عا ال انبوقنفيع ا
 .نوصي السىةقين بضروري  صدار اانون لق ري  كافة أنواع العنا المنزلي بمعناه الشمولي .4
قضكد ال معيةة عىةن ضةروري  صةدار اةانون يضةمن المسةاواي بةين المةرأي والر ةم عىةن أن يقضةمن قعريفةا لىقمييةز ضةد المةرأي  .2

 .من االقفااية ك عىن أال يقعارض في أ  من مواده ما الشريعة اإلس مية( 9)وعلم وفقا لىمادي 
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ر فةي كافةة القةوانين والىةوا ح لقعةديم أو  ل ةاذ اوحكةا  قحث ال معية السىةقين القشريعية والقنفيعية عىن ضروري  عادي النظ .6
 .منها بما ال يقعارض ما الشريعة اإلس مية( 2)القمييزية القا مة من أ م ضمان قةبيق أحكا  االقفااية وفقا لىمادي 

لعمةةم والرعايةةة ق حةةظ ال معيةةة أنةةه ال زالةةت المةةرأي البةةدون قعةةاني مةةن القمييةةز ضةةد ا وضةةد أبنا هةةا فةةي الحةةق فةةي القعىةةي  وا .7
 .والصحية والحق في الحصوم عىن  واز سفر لىقنقم عند الحا ة

نوصةةي السةةىةقين بضةةروري معال ةةة اووضةةاع اإلنسةةانية لىمةةرأي البةةدون ورفةةا القمييةةز ضةةد ا بمنحهةةا كافةةة حقواهةةا المدنيةةة  .8
 .واال قماعية واالاقصادية

 زمةة والكفيىةة بضةمان قيسةير   ةراذات ققةدي  الشةكاوت قش ا ال معية ال هات المخقصة عىةن ضةروري   ةراذ القعةدي ت ال .1
 .من ابم النساذ ضحايا القمييز ما ضمان ققدي  المساعدي القانونية ال زمة لهن

قحث ال معية ال هات المخقصة عىن ضروري القيا  بدورات قدريبية مقخصصة وفراد الشرةة والمحامين العامين والقضةاي  .91
 .م العنا الع  اد ُيماَرا ضد المرأي من أ م ضمان العقوبة عىيهبشأن القحقيق الفعام في أعما

قةالةةب ال معيةةة وعىةةن و ةةه السةةرعة السةةىةات المعنيةةة بضةةروري اقخةةاع اإل ةةراذات الكفيىةةة بضةةمان خضةةوع النسةةاذ إلشةةراا  .99
 .حارسات في كافة أماكن ومراحم االحق ازك لضمان عد  قعرضهن لىقحرش ال نسي أو العنا

ك باإلضةةافة  ثبةةات اإلكةةراه عىةةن ممارسةةة الب ةةاذحكومةةة الكويقيةةة بضةةروري وأ ميةةة قخفيةةا صةةرامة معةةايير قوصةةي ال معيةةة ال .92
 . لن السماح  بمنح قصاريح  اامة وسباب  نسانية لىنساذ غير المواةنات من ضحايا االق ار بالبشر والب اذ القسر 

ن المسةاواي بةين المةرأي والر ةم فةي شةأن قمكةين المةرأي أن قعيد النظر في اانون ال نسية من أ م ضةماينب ي لدولة الكويت  .93
 .الكويقية من منح  نسيقها وبنا ها وزو ها غير الكويقي أسوي بالر م

بشةأن العمةم فةي  16/2191قوصي ال معية السىةقين القشريعية والقنفيعيةة بضةروري   ةراذ القعةدي ت ال زمةة عىةن اةانون  .94
( 999/9128)باشر وغير المباشر وفقا وسا اقفااية منظمة العمم الدوليةة راة  القةاع او ىي من أ م حظر القمييز الم

 .فيما يقعىق ب ميا  وانب العمم
قحث ال معية ال هات المعنيةة بدولةة الكويةت عىةن  صةدار اةانون يحمةي المةرأي وخصوصةا المةرأي عات اإلعااةة مةن القعقةي   .92

 .القسر  أو اإل هاض
فةةي شةةأن حقةةوق اوشةةخا  عو  اإلعااةةة مةةن مةةواد خاصةةة كمبةةادا عامةةة ( 18/2191)ق حةةظ ال معيةةة خىةةو القةةانون راةة   .96

 .من االقفااية الدولية لحقوق اوشخا  عو  اإلعااة 7و  6لحقوق النساذ من عو  اإلعااة وفقا إلةار المادقين 
ك مةا ضةروري قعةديم قوصي ال معية بضروري مساواي المةرأي المعااةة بالر ةم المعةاق فةي كةم االمقيةازات القةي يحصةم عىيهةا .97

 .كافة القوانين القي ققعارض ما  عه القوصية
سةةنةك حقةةن ال نقةةا بةةالقمييز بةةين 29سةةنة بةةدال مةةن 41برفةةا سةةن المةىقةةة  لةةن  نوصةةي ك 2/2199وبشةةأن اةةانون اإلسةةكان  .98

 .كويقيزوج  أ نبي والمةىقة من زوج المةىقة من
 911برفةةا ايمةةة القةةرض اإلسةةكاني  لةةن  نوصةةيد بنةةودهك فةةي أحةة 3/2199وأمةةا مةةا  ةةاذ فةةي اةةانون بنةةم القسةةىيا واالدخةةار  .91

ويكون مناصفة بين المةىقات مةن  كويقيك زوج والمةىقة واورمىة من كأ نبيزوج ويقية المةىقة واورمىة من م لىك.د ألا
 .ساواي من دون قفضيم ف ة عىن أخرتاو نبي ولديه  أبناذك حقن نحقق العدالة والم الزوجنفا 
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 الطفلحقوق ملالحظات والتوصيات بشأن ا: حادي عشر
 عة ن باعقمةاد ضةوابة لحمايةة اوةفةام عىةن مةواد  1 ع نةا مةن  2198قثمن ال معية  صدار نيابة اوحداث في ديسمبر  .9

 .موااا القواصم اال قماعي أعدقها الى نة الوةنية العىيا لحماية الةفم بالقعاون ما نيابة اوحداث

مةن العهةد الةدولي  24مةن المةادي  3فم لكم ةفم الحق في الحصوم عىن  نسيةك امقثااًل لىفقةري ينب ي لدولة الكويت أن قك .2
كمةا ينب ةي أن قضةمن . الخا  بالحقوق المدنية والسياسية ك وأن قُنهي القمييز بةين الر ةم والمةرأي فةي مسةألة نقةم ال نسةية

حه   يا ةاك كمةا ينب ةي  رسةاذ   ةراذ  عةادي النظةر  ع   المققدمين بةىبات الحصوم عىن ال نسية رسميًا بأسباب رفض من
 .في  عه الةىبات

 .نوصي السىةقين بضروري  صدار اانون لق ري  كافة أنواع العنا المنزلي بمعناه الشمولي .3
 .نوصي باقخاع المزيد من القدابير الوااعية والمىموسة في نةاق الحياي اال قماعية واوسرية لىةفم .4
سةةية الكةةويقيك بمةةا يسةةقوعب السةةماح لىمةةرأي الكويقيةةةك بمةةنح ال نسةةية الكويقيةةة وبنا هةةا مةةن غيةةر ضةةروري قعةةديم اةةانون ال ن .2

 .الكويقي
 .عىن الدولة قبني اوةفام الفا قين والمبدعين وقنمية مهاراقه   لن أن يصبحوا فقيان يافعين يعقمدوا عىن أنفسه  .6
العامةم سةواًذ مةن الوالةدين أو أحةد  خوقةه أو أاربا ةه أو  ينب ي عىةن دولةة الكويةت حمايةة الةفةم مةن أ  انقهةام يقعةرض لةه .7

 .أو من الخارج ويق  علم بمعاابة ال اني أاصن العقوبات المنزلي
عىن الدولة قحمم مسة ولية الةفةم اليقةي  مةن أبةوين معىةومين برعايقةه والنفقةة عىيةه وقةوفير البي ةة البديىةة القةي قكةون عوضةا  .8

 .أاربا ه عن والديه  ن ل  ي د من يرعاه من
ضروري محاسبة المربي أو المعى  الع  يعنا الةفم نفسيا أو  سديا سواذ باولفاظ الع  قضعيه أو الحركات أو الهمزات أو  .1

 .الضرب أو غير ا من أنواع العنا النفسي وال سد 
 

 الرعاية الصحية املالحظات والتوصيات بشأن :عشر ثاني
اكم الخدمات الصحية من خ م قشديد الراابة عىن العامىين في م ام قضكد ال معية عىن  مكانية معال ة بعض مش .9

الرعاية الصحية وأيضا من خ م قةوير المسقشفيات المو ودي حاليا والعمم عىن زيادي عدد ا بما يسقوعب عدد السكان 
 .باإلضافة  لن قةوير المسقوصفات الةبية المنقشري في كافة مناةق الكويت

مساواي كامىة في شأن الرعاية الصحية القي يق    ميا اوفراد الخاضعين لواليقها قكفم مساواين أ لدولة الكويتينب ي  .2
 .ققديمها رسميا داخم دولة الكويت

من ( 2)بحسب المادي  عمامىل الصحي الضمان أو القأمين أاساة بسدادينب ي لىحكومة أن قضمن القزا  صاحب العمم  .3
 القيمة  عه أنيشير بشكم واضح  لن  الكويت في العمم سوق وااال معية أن ك  ع ق حظ ا9/9111 بقانون المرسو 
 .اوحوام أغىب في  الوافد يقحمىها

من الدسقور والقي (  92) نحث دولة الكويت عىن االلقزا  الكامم باالعقناذ بالصحة العامة دون قمييز ك عم  بالمادي  .4
 ". م الوااية والع ج من اومراض واووب ةقعنن الدولة بالصحة العامة وبوسا " قن  عىن أن  

ع ن من اإل(  2) المادي الوةنيك و  من الدسقور( 21)قوصي ال معية بضروري منا ضة كافة أشكام القمييز وفقا لىمادي  .2
 .الدولية لىقضاذ عىي  ميا أشكام القمييز العنصر  من االقفااية( 2)المادي را  العالمي لحقوق اإلنسانك و 
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والع   2191والقعدي ت القي لحققه العا  ال ار   214/2197 عية بتعادي النظر في ارار وزير الصحة را قوصي ال م .6
يقعارض ما ن  و و ما دون المواةنين عشرات اوضعاا ك  او انبرسو  الخدمات الصحية عىن بمو به قضاعفت 
والقعاون والقراح  صىة , اواي دعامات الم قماالعدم والحرية والمس" من الدسقور الوةني والقي قن  عىن أن  7المادي 

 ". وثقن بين المواةنين

 قمييز أو اسقثناذ أ  بدون الةبية والمسقحضرات اودوية  ميالأل انب  الصحي القأمين ي ةي ال معية بأن ةالبق .7
 .ال نسية بسبب

عند  صدار القرارات الخاصة ر بعين االعقبامعدالت الرواقب والكىفة البا ظة لىمعيشة أخع قوصي ال معية بضروري  .8
 .بفرض أو قعديم رسو  الخدمات القي ققدمها وزاري الصحة لىمواةنين أو او انب

ع ج لصحية و فصم او انب عن المواةنين الكويقيين في شأن الخدمات ا قضكد ال معية عىن ضروري  عادي النظر في .1
 .ون واو انب عىن حد سواذلمواةنالخىم الواضح في الخدمات الصحية والع  يعاني منه ا

ن كان يهدا  لن  عادي قنظي  الية ققدي  الخدمات في الرعاية الصحية أن فصم او انب عن المواةنين  ال معية قضكد .91 وال
الةبية  ال أنه يشوبه نوع من القمييز عىن أساا ال نسية  ع أن القمييز ُيمارا ضد او انب في بعض  وانب الخدمات 

 .سنوياوأسر   الصحي الع  يدفعونه  الةبية رغ  القأمين
 

 عقوبة اإلعدام: عشر ثالث

وقوصةياقهاك مضةمنة  يا ةةا القوصةية بتل ةةاذ عقوبةة اإلعةةدا ك  ابقراراقهةةمةن حةةين  لةن اخةةر منظمةات و ي ةات الم قمةةا الةدوليك  قةالعنةا
ح م العقوبات المقيدي لىحرية محىهاك ولعم  عا المسعن الدوليك يفققر في نظرقهك  لن موا مة قوصياقه ما فرضيات قبةاين ةبةا ا  وال

الم قمةا الةدوليك لقةرار  أراد لن اخر بةم ومةن اةاري  لةن أخةرتك فةتعا مةا   اىي الم قمعات ودياناقها وثقافاقها من دولة  لن أخرت ومن 
الةدوم  ميعهةا  سةقةاعةاما دوليك قعميمه وعالميقهك وحث الدوم عىن انقها هك فتنه يكون لزاما عىيهك دون أدنن شمك مراعاي مةدت 

 .في ققبم  عا القو ه ومن ث  اإلععان له
 

في الخمور وقداولها وقعاةيهاك فتنه لن  االق ارافقرضنا  دالك أن  نام قو ها دوليا نحو حث وقش يا الدوم عىن   ازي فإذا  
ه اإل ازيك وأنه لو صدر ارار دولي بهعه يكون منةقياك قو يه  عا الحث  لن الب د اإلس ميةك القي قحظر شريعقها الدينية مثم  ع

 .اإل ازيك فتنه لن قكون له ثمة فاعىية أو نفاع في موا هة الدوم المضسسة اوانينها عىن مصادر العقيدي والشريعة اإلس مية
اإلس ميةك  عماال بنةاق أحكا  الشريعة .. عقوبة اإلعدا  داخم دولة الكويت يققرن في قةبيقه وقنفيعه  اسقخدا بالبيان أن  و دير
ك لموا هة ما يرقكب من ال را   واوفعام القي قمثم قهديدا مباشرا واال قماعيقحقيق الردع ال زا ي ... منها اعقباراتلعدي 
 .الم قما واسققرارومن وكيان ... وخةيرا

 

ن كان اإلعدا ك  و  حدت ال زاذا ت المقرري وضعياك  ال أن المشرع أراد وعىن المسقوت ال زا ي الوضعيك فتنه ال ي يب عناك أنه وال
 .في المقابم  حاةة الحك  بهعه العقوبة وقنفيع اك بعدد وافر من الضمانات القي قحقق القأني اإل را ي بهعا الشأن

 

ن كانت عقوبة اإلعدا ك قمثم العقوبة الدنيوية اوشدك  ال أنها كانت وال قزام العقوبة الرادعة او  وقرت ال معية در وااعياك أنه وال
وةمأنينة الم قماك لُقحعر بعلم كم من قسوم له نفسهك اإلادا  عىن  را    واسققرارنظير ما يرقكب من  را   خةيريك قهدد أمن 

من شأنها بث الرعب والهىا لدت  موع المواةنين والمقيمينك من أنه لن ين و من العقاب الرادعك كم من روع الناا ب ريمقه أو 
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ظا ا أعمالهك فالرسا م القحعيرية القي قبثها عقوبة اإلعدا  في نفوا الم رمينك قمثم حدا فاع  في ققوي  فكر    دد الم قما بف
 .عات المسىم اإل رامي مسال انقهاجاإل رامي وصرا نظر أارانه  عن 

 

القي  حظ أن أغىب أحكا  اإلعدا وأنه عىينا أن نعى  أن  نام فرق بين صدور حك  اإلعدا  وبين قنفيع أحكا  اإلعدا  ك ومن الم 
نما ينفع حسب اإلحصاذات عىن المسقوت الدولي . ققريبا من أحكا  اإلعدا  القي يق   صدار ا % 31يق   صدار ا ال يق  قنفيع ا ك وال

لية فتن حك   عدا   ال أن أغىبها ل  ينفع ك وبحسب منظمة العفو الدو  31أكثر من  2117أما بالنسبة لىكويت فقد صدر منع عا  
حك   عدا  واحد فقةك و عا بالحقيقة مضشر خةير  دا ي ب أن يضخع بعين  2192حقن عا   2118الكويت نفعت منع عا  

 .االعقبار  ن أردنا أن نقضي عىن ال ريمة في الكويت
 

شةةهار اوحكةةا   القةةي يةةق  قنفيةةع ا حقةةن وقةةرت ال معيةةة أن الحةةم اومثةةم لحمايةةة الم قمةةا  ةةو الحةةز  بقةبيةةق القةةانون عىةةن ال ميةةا ك وال
قكون عبري لكم من قسوم له نفسه أن يةأقي بقىةم ال ةرا   ك فىةيا مةن المعقةوم أن نحكة  عىةن شةخ  باإلعةدا  ثة  ننفةع عىيةه الحكة  

نما القصد  و أن يكون عبري ل يره  .سرا ك فىيا القصد  و  ز اق روح الشخ  وال
 

يةةت والةةرافض إلل ةةاذ عقوبةةة اإلعةةدا  باعقبار ةةا حكةة  شةةرعي عىةةن الةةرغ  مةةن و نةةا قةةود ال معيةةة اإلشةةادي بةةالمواا الرسةةمي لدولةةة الكو 
الضةة وة القةةي قمةةارا عىيهةةا دوليةةا إلل ا هةةا ال سةةيما مةةا الحمىةةة القةةي ققود ةةا منظمةةة العفةةو الدوليةةة إلل ةةاذ عقوبةةة اإلعةةدا  منةةع عةةدي 

و وسةةيىة ل عةةم المةةوت مسةةوغا لىمةةوت ك سةةنوات ك ون اإلعةةدا  حسةةب و هةةة نظةةر المنظمةةة  ةةو عروي الحرمةةان مةةن حةةق الحيةةاي ك و ةة
دولة فأل ت حك  اإلعدا   عا عدا الدوم القي أوافةت قنفيةع اإلعةدا  ك فكةان اإل مةالي  11ولألسا فقد انصاع لهعه الحمىة أكثر من 

 .2118أن ثىثي دوم العال  أل ت اإلعدا  اانونيا أو عمىية ما نهاية عا  
 

اإلعةةدا  فهةةو ينةىةةق مةةن كونهةةا دولةةة  سةة مية ك يةةن  دسةةقور ا أن الشةةريعة اإلسةة مية  وبالنسةةبة لمواةةا الكويةةت المنةةا ض إلل ةةاذ
 .مصدر ر يسي لىقشريا ك ومن المعىو  أن الشريعة اإلس مية  اذت بأحكا  عدي قضيد اإلعدا 

 

لبشةةرية فةةي الحيةةاي ك و نةةا يحةةق القةةوم بةةأن أحكةةا  القصةةا  أو  عةةدا  الققىةةة  نمةةا  ةةاذت فةةي الشةةريعة اإلسةة مية كوسةةيىة لحفةةظ حةةق ا
وليا  ز اق اورواح كما يزعمون ك فهعه اوحكا  بحقيقة أمر ا قهدا لحفظ أمن واسققرار الم قمعات ك فهي بمثابة العمةم ال راحةي 
الةع  يقةةعرع بةه الةبيةةب لشةفاذ المةةريض كو ةةي ضةمانات قكفةةم عةد  االعقةةداذ عىةن حيةةاي اإلنسةةان بةأ  صةةوري مةن الصةةور ك وبالقةةالي 

يأمن عىن نفسه وعقىه وماله ونسىه ودينةه ك ليةضد  وظيفقةه فةي الم قمةا عىةن أكمةم و ةه بةدون  عااةة أو ضةرر ك ومةن  يسقةيا أن
 .المسقحيم أن يشيا الحق في الحياي دون قوفر قىم اومور

 

يمكةن لإلنسةان أن الحقيقةي لحقةوق اإلنسةان ك فكيةا  االنقهةاموأخيرا فتن االمقناع عن ردع وعقاب الم ةرمين ك  نمةا  ةو الةع  يمثةم 
ينع  بحق الحياي وحق اومن ك وحةق القعبيةر وحةق ققريةر المصةير ك وحةق القمىةم وحةق القنقةم ك وحةق قكةوين اوسةري ورعايقهةا ك فةي 

 .حين قعج الدولة بالققىة والم رمين والم قصبين والمفسدين
 ---------------------------------------
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