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املقدمة
تعمل الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان عىل نرش ثقافة االحرتام لحقوق
اإلنســان وتعزيز الوعــي باملواثيق الدوليــة لحقوق اإلنســان والدفاع عن
كافــة األفراد الذين تتعرض حقوقهم اإلنســانية لالنتهــاك ويف إطار حرص
الجمعية عىل حمايــة وتعزيز هذه الحقوق ،تقــدم الجمعية يف هذا التقرير
أهــم املالحظات والتوصيات حــول مدى التزام دولة الكويــت بتنفيذ العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية حتى تاريخ هذا التقرير ،كما أن
الجمعية تطالب من خالل هــذا التقرير بعدة إصالحات بما يتفق مع العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،وقد تم إعداد هذا التقرير وفقا
للمعايري التالية:
 −التوصيات التي قبلتها الحكومة الكويتية خالل تقديمها لتقريرها
املقدم اىل لجنة حقوق اإلنسان.
 −موائمــة القوانني املحليــة للعهد الدويل الخــاص بالحقوق املدنية
والسياسية.
 −توصيات ورش العمل التي نفذتها الجمعية.
 −الشكاوى التي تتلقاها الجمعية.
 −االنتهاكات التي يتم رصدتها من قبل فرق الرصد التابعة للجمعية.
وســنحاول من خــال هذا التقريــر التطــرق إىل أهم القضايــا املدنية
والسياسية ،وهي كاالتي:
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 .1المساواة بين الرجل والمرأة:
رغم أن املادة ( )3من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية قد نصت عىل رضورة أن تتعهد الدول
األطــراف يف هذا العهد بكفالة املســاواة بني الرجال والنســاء يف حــق التمتع بجميع الحقوق املدنية السياســية
املنصوص عليها يف هذا العهد ،إال أن الواقع يعكس غري ذلك يف ظل وجود قوانني ســنها املرشع الكويتي ميزت بني
الرجل واملرأة عىل أساس الجنس يف بعض موادها ومنها قانون الجنسية ،وقانون الجزاء ،وقانون اإلسكان ،وقانون
األحوال الشخصية.

التوصيات:
 .1تمكني املرأة الكويتية من منح أبناءها جنستها دون قيدا أو رشط.
 .2منح املرأة الكويتية حق منح زوجها األجنبي جنسيتها أسوة بالرجل.
 .3تويص الجمعية برضورة موائمة الترشيعات الوطنية مع اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التميز ضد املرأة.
 .4الســماح ألبناء املــرأة الكويتية من تملك مرياث والدتهــم ألموالها الغري منقولة مثل العقــارات وفقا لقانون
األحوال الشخصية الكويتي رقم  51لسنة  1984يف مواده  289 ،288التي بينت رشوط املرياث.
 .5مســاواة رواتب أبناء الكويتيات برواتب زمالءهم من املواطنــن ،تطبيقا ملبدأ الراتب مقابل الجهد املبذول ال
عىل أساس الجنسية.
 .6تمكني املرأة الكويتية من فرصة الحصول عىل القرض الســكني مســاوي للقرض الذي يحصل عليه الرجل،
دون قيدا أو رشط ودون تمييز حسب الحالة االجتماعية.
 .7حث الحكومة عىل تسهيل إجراءات حصول املرأة عىل القروض السكنية.
 .8حث الحكومة عىل الدفع ببدء تطبيق (الكوتا) كنوع من التمييز اإليجابي لصالح املرأة وآلية مؤقتة لتوسيع
حجم املشاركة السياسية للمرأة لتسهيل حدوث عملية التغيري االجتماعية وتقبل املرأة يف أماكن صنع القرار.
 .9مطالبة الحكومة بمواصلة تشــجيع وتيســر تمثيل املرأة يف الربملان ويف املناصب الوزارية وتعينها بمنصب
قــايض وإزالة القرارات التمييزية ضدها يف بــدء عملها كوكالء نيابة ،وزيادة مســتوى تمثيلها يف البعثات
الدبلوماسية يف الخارج.
 .10مطالبة الحكومة بوضع خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس األمن  1325حول النســاء واألمن والسالم،
وتنفيذ حمالت التوعية والتعريف بأهمية القرار يف إحالل السالم املجتمعي.
 .11مطالبــة الحكومة بتعديل الترشيعات الوطنية لتمكني املرأة من حقها يف الوالية عىل أبنائها ومنحها حقوق
مساوية لحقوق األب عىل األبناء.
 .12تعديــل الئحة النظام املدريس لوزارة الرتبية بحيث تســمح للطالبة املتزوجــة بمواصلة تعليمها يف الفرتة
الصباحية بهدف ضمان حصولها عىل التعليم املناسب.
 .13تطوير اللغة املكتوبة يف املناهج من أسلوب التبعية واألفضلية للرجل اىل املساواة والتعامل مع املرأة والرجل
عىل أنهما رشيكني يف الحياة.
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 .2حرية الرأي والتعبير:
تراجعــت حرية الــرأي والتعبري كثريا يف اآلونة األخرية ،حيث أن الســلطات الكويتية قامــت بمالحقة عدد من
املدونــن واملغردين عرب مواقــع التواصل االجتماعي الذين انتقــدوا الحكومة ووجهوا تعليقات سياســية ال ترقى
إىل مســتوى التحريض عىل العنف وقد رفعت الحكومة دعاوي عــى مجموعة منهم ممن عربوا عن أراهم املطالبة
بالسماح بحرية القول والكتابة ،كما تم سحب الجنسية عن عدد منهم.
وقد اســتمرت الحكومة بسياســة التضييق عىل حرية التعبري والرأي حيث تم يف عــام  2014إيقاف صحيفتي
(الوطــن) و(عالم اليوم) عن العمل ملدة أســبوعني بناء عىل قرار من قايض األمور املســتعجلة وفق املادة  15من
قانون املطبوعات ويف عام  2015أصدرت الســلطات قرار بإغالق قناة وصحيفة الوطن بشكل نهائي ،وهذا يخالف
ما نصت عليه املادة ( )19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
ويف يونيو  2015أقرت الكويت قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات (الجرائم االلكرتونية) والذي يتضمن قيود
شديدة عىل شبكة االنرتنت.

التوصيات:
 .14مطالبة الحكومة برفع سقف الحريات يف الرأي والتعبري من خالل منح استقاللية ملؤسسات األعالم.
 .15املطالبة بعدم املساس بحرية الرأي والتعبري من خالل مواقع التواصل االجتماعي عرب شبكة االنرتنت وفقا
للقوانني املحلية.
 .16مطالبــة الحكومة بااللتزام باملعاهــدات واملواثيق الدولية التي صادقت عليهــا الكويت والتي تكفل حرية
الرأي والتعبري للجميع.
 .17تعديــل مــواد قانون مكافحــة جرائم تقنيــة املعلومات بما ال يتعــارض مع خصوصية األفراد والدســتور
واالتفاقيات واملواثيق الدولية.

 .3خصوصية األشخاص:
يف عام  2014أقرت الســلطات الكويتية قانون االتصاالت الجديد إذ يبيح هذا القانون مراقبة وســائل االتصال
أو قطعهــا دون إذن مــن النيابة العامة أو صاحب الشــأن وهذا يعترب تعدي وانتهاك عــى خصوصية األفراد ،كما
أقرت يف عام  2015قانون البصمة الوراثية الذي يعطي للســلطات الحق بأخذ البصمة الوراثية بصورة إلزامية من
األشخاص املتهمني بقضايا دون مراعاة لخصوصيتهم.
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التوصيات:
 .18تعديل مواد قانون االتصاالت الجديد بما ال يتعارض مع خصوصية األفراد والدستور واالتفاقيات الدولية.
 .19إلغاء إلزامية قانون أخذ البصمة الوراثية من األشخاص املتهمني ملا فيه من تعدي عىل خصوصية األفراد.

 .4االبعاد القسري:
عىل الرغم من ان املادة ( )13من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية نصت عىل (ال يجوز إبعاد
األجنبي املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد ،إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون وبعد تمكينه ،ما
لم تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك ،من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته عىل السلطة
املختصة أو عىل من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ،ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم)،إال أن الواقع مختلف
تمامــا يف الكويت ،وباعرتاف من الحكومة من خالل تقرير دولة الكويت املقــدم إىل لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ
 10يونيــو  ،2015فقد بلغ عدد املبعدين إىل موطنهم األصيل  88430مبعد عن الكويت وتم اإلفراج عن  87شــخص
وإعادة توطني  16شخص ببلدان أخرى وذلك يف الفرتة ما بني  2013 / 1 / 1ولغاية  ،2015 / 6 / 10أي خالل عامني
ونص تقريبا ونحن نرى بأن العدد أكرث من ذلك ،وهذا العدد يعترب مؤرش خطري لحجم االنتهاكات التي تتعرض لها
العمالة املهاجرة يف الكويت ،والبد من أن نذكر بأن اإلبعاد نوعان:
•اإلبعاد القضائي :وهو ما يعترب عقوبة تكميلية عند إدانة شــخص أجنبي بجريمة والحكم علية بالعقوبة
األصلية كالسجن ،فابعد إتمامه لفرتة السجن يمكن للقايض أن يقرر إبعاد هذا الشخص عن البالد.
•اإلبعــاد اإلداري :أو ما يعرف بالخروج اإلجباري وهو صدور قرار إداري بإبعاد شــخص أجنبي عن الدولة
وعدم العودة إليهــا دون خضوع هذا القرار للرقابة القضائية ،وعدم منح الشــخص املبعد إمكانية الطعن
بقرار إبعاده مما يشــكل كابوس يقض مضاجع العمالة املهاجرة يف الكويت ،حيث أن املرشع منح ســلطات
واســعة لــوزارة الداخلية يف هذا املوضــوع ضمن مفهوم (املصلحــة العامة) دون وجــود ضوابط محددة
وحقيقيــة كتهديد النظام العام ،وقد رصدنا مؤخرا من خالل الشــكاوي التي ترد للجمعية إبعاد عدد كبري
من العمال املهاجرين نتيجة السياســة املتبعة من قبل وزارة الداخلية وأســباب اإلبعاد كانت غري واضحة
فالبعــض كانت ملجرد اتهــام دون إدانة واضحة ،ومنهــا بالغات تغيب من قبل أصحــاب عمل ضد عمال
يعملون لديهم ،وبعضها ملخالفات مرورية ،وبعضها ملخالفة اللوائح الداخلية لوزارة البلدية مثل الشــواء
يف الحدائــق العامة أو مخالفة لوائح وزارة التجارة والصناعة مثل العمل بدون ترخيص تجاري أو صناعي،
وقد تم إبعادهم دون إعطائهم حق الطعن.

التوصيات:
 .20مطالبة السلطات املختصة بإلغاء اإلبعاد اإلداري بشكل نهائي.
 .21نحــث الحكومة عىل تفعيل دور القضاء وجعله الجهة املختصة بالنظر بموضوع اإلبعاد وتوفري الضمانات
الالزمة من حق الطعن وبيان أسباب اإلبعاد.
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 .5العنف األسري:
أكــدت املادة ( )23من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية عىل دور األرسة ،وعىل رضورة حماية
املجتمع لها ،إال أننا نالحظ تنامي مشكلة العنف االرسي ولعدة أسباب منها الصورة النمطية السائدة يف املجتمع،
ولعــدم تبني الحكومة الكويتية لترشيع واضح ومحدد لتجريــم أفعال العنف األرسي ،ولخوف الضحية من تقديم
بالغ ،كما أن عدم وجود املالذ اآلمن لحمايتها زاد من هذه املشكلة ،وقد الحظنا تفاقم هذه املشكلة من خالل ما يقدم
من شــكاوي الينا يف الجمعية حيث أن معظم النساء الالتي يتعرضن للعنف األرسي عند االتصال بنا ال يستطعن
املجيء لتقديم شكوى خوفا من علم ذويهن ممن قاموا باالعتداء عليهن ،واملشكلة األكرب عندما تكون الضحية غري
كويتية (زوجة أجنبية) وليس لها أهل أو ذوي قربة داخل الكويت ،ومن باب الحرص عىل نقل الصورة الواقعية لهذا
املوضوع فأننا لم نتمكن من الحصول عىل إحصائيات معلنة من قبل الجهات املختصة إال أنه يمكننا االســتدالل
عن مدى تنامي مشكلة العنف األرسي من خالل عدد حاالت الطالق التي تحصل وازديادها وفقا إلحصائية اإلدارة
املركزية لإلحصاء ففي عــام  2013بلغ عدد حاالت الطالق إىل  6904مقارنتا بعام  2012حيث كان العدد  ،6672ويف
عام  2011كان العدد  6254ويف عام  2010كان العدد  ،5965أذا نالحظ أن حاالت الطالق تتزايد بشكل مستمر يف كل
سنة عن سابقتها مما يعطينا مؤرش عن عدم وجود حلول ناجعه للحكومة للتصدي لهذه املشكلة.

التوصيات:
 .22تويص الجمعية برضورة اعتماد ترشيع واضح ومحدد لتجريم العنف األرسي بجميع أشــكاله ،بما يف ذلك
تعديل نص املادة  186من قانون الجزاء الكويت لتجريم االغتصاب الزوجي.
 .23تحث الجمعية الســلطات املختصة بمســاعدة النســاء املعنفات عند تقديمهن لبــاغ عنف كتوفري خط
ساخن مخصص لحوادث العنف األرسي وتوفري الحماية الالزمة لهن.
 .24رضورة توفري املساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل من خالل برامج التأهيل املناسبة
 .25حث الحكومة الكويتية عىل توفري التدريب املنتظم للرشطة واملدعني العامني والقضاة عىل فعالية التحقيق
واملقاضة واملعاقبة عىل أفعال العنف األرسي بجميع أشكاله.
 .26تحث الجمعية الســلطات املختصة برضورة توفري املساعدة الالزمة للنساء الغري كويتيات الالتي يتعرضن
للعنــف األرسي من أزواجهن الكويتيني وأن يتم التعامل مع شــكواهن بجدية مــن خالل التحقيق الفوري
ومقاضاة الجناة وإتاحة سبل االنتصاف وتوفري الحماية الكافية لهن.
 .27توفري عدد كايف من املالجئ ودور الرعاية لجميع املعنفات أرسيا ً دون تميز وقيود مرتبطة بالســن أو الحالة
االجتماعية أو الجنسية.
 .28نثمــن الجهود املبذولة مــن الحكومة الكويتية إلصدارهــا قانون محكمة األرسة ،أملني أن يســاعد يف حل
القضايا واملشاكل األرسية.
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 .6مراكز االحتجاز والسجون:
أكدت املــادة ( )10من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية عــى رضورة أن يعامل املحتجزين
واملوقوفني معاملة إنســانية ،إال أننا نالحظ تكدســهم بإعداد كبــرة يف مراكز التوقيف والســجون ،كما أن (مركز
طلحة) لألبعاد يعترب من أســوأ الســجون يف دولة الكويت عىل الرغم من أنه مركز توقيف مؤقت يجب أن ال تتعدى
فرتة االحتجاز به أكرث من  30يوما حســب قانون تنظيم الســجون إال أن العديد من الســجناء يقضون فيه فرتات
أطــول بكثري وأحيانا تصل لســنوات ،كما أن مراكز االحتجــاز عموما تفتقر للحد األدنــى املطلوب من الخدمات
األساسية ،مثل عدم توفر مرتجمني للعمال املهاجرين وأغلبهم من الجنسية اآلسيوية ،وضيق املساحة الشخصية
لكل ســجني نتيجة االكتظاظ الشــديد ،وعدم ترميم املباني باإلضافة اىل عدم توفر منافذ للتهوية وأشعة الشمس
واالفتقار للنظافة املطلوبة..

التوصيات:
 .29حــث الحكومة عىل رضورة تحديث الترشيعات الخاصة بتنظيم الســجون من خالل موائمتها مع القواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وقواعد بانكوك ،وتفعيلها بصورة عملية عىل أرض الواقع.

 .7الرق واالتجار بالبشر:
حظــرت املادة ( )8مــن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية من الــرق واالتجار بالبرش بجميع
صوره ،وقد أقرت الكويت القانون رقم  91لعام  2013بشــأن مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين ،لكننا
نالحــظ بأنه غري مفعل باملســتوى املطلوب يف ضوء انتشــار تجار اإلقامات بشــكل كبري من ناحيــة ،ومن ناحية
أخرى يف ظل االنتهاكات التي يتعرض لها العمال املهاجرين والعمالة املنزلية بســبب نظام الكفيل ،وقد الحظنا يف
الجمعية إن  % 92من الشكاوي الواردة اىل الجمعية هي شكاوى مقدمة من العمالة املهاجرة واملنزلية ،مما يعطينا
مــؤرش قلق لحجم االنتهــاكات التي تتعرض لها هذه الفئة والســبب الرئييس هو نظام الكفيل وتبعاته الســلبية،
أما النســبة الباقية  % 8فهي شــكاوي مقدمة من قبل مواطنني كويتيني ،وال ننكر بأن وزارة الشــئون االجتماعية
والعمــل ممثلــة بالهيئة العامة للقوى العاملة أحالت  51متهما باســتغالل العمالة يف الســخرة إىل النيابة العامة
يف عام  ،2014كما أحالت مؤخرا  34متهما بجرائم اتجار بالبرش ،إال أننا لم نشــهد صدور حكم إىل اآلن باالســتناد
إىل القانون ( )91/2013الخاص بمكافحة االتجار باألشــخاص وتهريب املهاجريــن ،حيث أن النيابة العامة هي
التي تقوم بتكييف الجرائم واالختصاص ،وبالتايل يتم تكييف هذه االنتهاكات عىل أنها مســاس بحرية األشخاص
وحقهم بالتنقل وعدم استغاللهم بالسخرة أو العمل القرسي وبالتايل ينطبق عليها قوانني أخرى مثل قانون العمل
بالقطاع األهيل أو قانون الجزاء وغريه دون القانون .2013 / 91

التوصيات:
 .30نطالــب الحكومة الكويتية بتفعيل القانون  2013 / 91الخاص باالتجار باألشــخاص وتهريب املهاجرين
بشــكل جدي ،ومضاعفــة جهود التحري واملقاضــاة ،والتأكيد عىل عدم اإلفالت مــن العقاب ملرتكبي هذه
الجريمة.
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 .31إنشاء وحدة خاصة بمكافحة جرائم االتجار بالبرش من رجال األمن والرشطة يف وزارة الداخلية واستحداث
خط ساخن بينها وبني الجمعيات الحقوقية التي تتلقى الشكاوى.
 .32بنــاء قدرات القضاة ووكالء النيابــة واملحققني وضباط الرشطة يف التعامل مــع قضايا االتجار بالبرش عن
طريق التدريب وعقد املؤتمرات والورش.
 .33نحث وســائل االعالم عىل القيام بدورهم املحوري يف نرش الوعي بأبعاد هذه الجريمة والتعريف بخطورتها
وتوعية الفئات األكرث استهدافا ،الســيما العمال املهاجرين ،وبصفة خاصة العمالة املنزلية ،لكي ال يكونوا
ضحايا لهذه الجريمة من خالل اإلعالم وباللغات التي يتحدثون بها.

 .8التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة:
أكــدت املادة ( )7من العهــد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية عىل عدم جواز إخضاع أي إنســان
للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطة من الكرامة ،كمــا أن القانون الكويتي يحظر
التعذيــب بجميع أشــكاله ،إال أن هذا ال يعني عدم وجــود انتهاكات عىل أرض الواقع ،وقــد رصدنا حاالت تعذيب
ومعاملة قاســية من قبل رجال أمن ضــد عمال مهاجرين تم توقيفهم ،وانتشــار صور ومقاطــع فيديو توثق هذه
االنتهاكات تم تداولها مؤخرا.
باإلضافة لذلك فقد وصلنا عدد من الشــكاوى من أهايل أشــخاص موقوفني لدى أجهــزة أمنية تفيد بتعرضهم
للتعذيب لتســجيل اعرتافات بحقهم ،علما أن القانون الكويتي ال يعتد باالعرتاف تحت التعذيب ،إال أنه يشــرط
عىل املتهم أن يثبت تعرضه للتعذيب ،وهذا األمر صعب جدا يف ضوء عدم اســتقالل جهازي الطب الرشعي واألدلة
الجنائية حيث أنهما يتبعان وزارة الداخلية.
وقد الحظنا أن الســلطات املختصة ال تتعامل بجديــة نحو معاقبة رجال األمن املخالفني للقانون إلســاءتهم
استعمال السلطة بارتكابهم أفعال مثل املعاملة القاسية أو املهينة أو الحاطة من الكرامة بحق املوقوفني واملتهمني،
ألن غالبية املخالفات والقضايا املســجلة بحقهم أما أن يتم حفظها لســقوط املخالفة بميض املدة أي (ســقوطها
بالتقــادم) ،أو لعدم كفاية األدلة ،وأما أن تكون مازالت رهن التحقيــق االنضباطي ،أو يكتفى بالتنبيه والخصم من
املرتب الشهري.

التوصيات:
 .34نطالب الســلطات املختصة بتفعيــل الرقابة القضائية عىل األجهزة األمنيــة واتخاذ اإلجراءات الرضورية
لحماية املحتجزين واملوقوفني من التعذيب واملعاملة القاسية واملهينة.
 .35املطالبة باســتقالل كل من جهازي الطــب الرشعي واألدلة الجنائية عــن وزارة الداخلية ووضعهما تحت
إرشاف النيابة العامة لضمان الحيادية يف عملهما.
 .36نحث الحكومة عىل رضورة عدم اإلفالت من العقاب لكل من يســئ اســتعمال الســلطة ويمارس التعذيب
واملعاملة القاسية واملهينة ضد املوقوفني أو املحتجزين.
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 .9الطفل:
حرصــت املادة ( )24من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية عىل حقوق الطفل دون تمييز ألي
سبب من األسباب ،كما أن دولة الكــــويت نصت يف دســتورها عىل واجبـها بأن (ترعى الدولة النشء وتحميه من
االســتغالل وتقيه اإلهمال األدبي والجسماني والروحي) وكذلك مصادقتها عىل االتفاقية الدولية لحماية الطفل،
إال أن جهودهــا الزالت محدودة وغري كافية يف ظل وجود تمييز يف عدة مواضيع تهم الطفل ومنها التعليم حيث أن
املدارس الحكومية تســتقبل الطلبة الكويتيني فقط وتوفر لهم التعليم املجانــي ،باإلضافة لبعض الفئات األخرى
مثل أبناء الكويتيــة املتزوجة من غري كويتي وأبناء مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدبلوماســيني
وأبناء األرسى والشــهداء غري الكويتيني وأبنــاء العاملني يف وزارة الرتبية من املدرســن ،وكذلك أبناء أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ،والعســكريني البدون ،أما باقي الفئات فهي محرومة
مــن تدريس أبناءها يف املدارس الحكوميــة وبالتايل تلجأ إىل املدارس الخاصة ذات الرســوم املرتفعة ،باإلضافة إىل
أن القانون رقم ( )8لســنة  2010الخاص بحقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة قد حرص نطاق تطبيقه يف املادة  2عىل
الكويتيني وأبناء الكويتية املتزوجة من غري كويتي دون باقي الفئات األخرى ،أما مسألة العنف ضد الطفل فنالحظ
وجــود قصور ترشيعي يف معالجتها وقد أقرت الكويــت قانون حماية الطفل يف اآلونة األخرية إال أنه لم يطبق حتى
تاريخ كتابة هذا التقرير آملني اإلرساع بتطبيقه وحمايته للطفل وإعطاءه كامل حقوقه.

التوصيات:
 .37اإلرساع بتطبيق قانون حماية الطفل عىل أرض الواقع.
 .38مطالبة الحكومة بجعل التعليم إلزاميا ومجاني للجميع دون تمييز.
 .39حث الحكومة عىل املساهمة يف تخفيض رسوم املدارس الخاصة ،والعمل عىل رفع مستواها التعليمي.
 .40تعديل القانون رقم  8لعام  2010ليشــمل ذوي اإلعاقة دون تمييــز بالحصول عىل االحتياجات الرضورية
لهم.

 .10عديمي الجنسية (البدون):
تعد مشــكلة عديمي الجنســية يف دولة الكويت من ابرز املعضالت التي تلقى بكاهلهــا عىل جميع االعتبارات
السياســية واالقتصادية واالجتماعية واإلنســانية وال يبدو حتى اآلن إن هناك حال جديا وعمليا يتعامل مع كافة
االعتبارات ومعالجها بالشكل املطلوب حيث مازالت الحكومة تماطل يف حل هذه املسالة التي يعاني منها أكرث من
مائة إلف شخص من البدون ،وقد نقلت الحكومة الطلبات التي يتقدم بها البدون إىل مجموعة من اللجان اإلدارية
املتوالية والتي عملت عىل تفادي تسوية هذه الطلبات عىل مدار عقود من الزمن ،وال ننكر أن الحكومة وفرت بعض
االمتيازات والخدمات للبدون وهي كالتايل:
1 .1توفري خدمات الرعاية الصحية ملن لديهم بطاقات أمنية صادرة من الجهاز املركزي.
2 .2خدمات التعليم ألبناء العاملني يف السلك العسكري واملؤسسات التعليمية.
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3 .3السماح لهم بتسجيل املواليد وعقود الزواج والوفيات.
إال أن األمر ال يخلو من وجود بعض املعوقات اإلدارية عىل هذه االمتيازات كما أن هذه اإلجراءات ال تشكل تقدما
يف حل قضيتهم وإنهاء معاناتهم ،وقد قام عدد من الناشــطني والحقوقيني يف السنة املاضية يف عام  2014بالدعوة
للتظاهر السلمي إال أن قوات األمن قامت بقمعهم مما يعكس رغبة الحكومة يف تفويت الفرصة عىل املطالبني بحق
املواطنة من فئة البدون.

التوصيات:
 .41مطالبة الحكومة اتخاذ تدابري عاجلة لتحســن الوضع اإلنساني والقانوني للبدون تمهيدا ألعطاهم كافة
حقوقهم.
 .42مطالبة الحكومة برضورة إعطاء هذه الفئة كامل حقوقها املدنية والسياسية تطبيقا ملبدأ العدالة واملساواة.
 .43حل مشــكلة أصحــاب الجوازات املزورة الــذي أجربوا عىل اســتخراجها نتيجة الوضع اإلنســاني الذي
يعيشونه.
 .44عىل الحكومة أن تتبنى خطة عمل ذات مراحل تدريجية بخطوات واضحة لحل قضية البدون بشكل عام.

 .11حرية التجمع السلمي:
أكدت املــادة ( )21من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياســية عىل حق التجمع الســلمي ،كما أن
املادة ( )44من الدســتور الكويتي ضمنت هذا الحق للجميع ،إال أن القانون رقم  65لســنة  1979الخاص بشــأن
االجتماعات العامة والتجمعات قد نص يف املادة ( )12عىل أنه يحظر اشــراك غري املواطنني يف املواكب واملظاهرات
والتجمعات كما أنه اشرتط الحصول عىل أذن مسبق من السلطات ،بخالف ما نص عليه الدستور الكويتي.
وقد شــهدنا يف الســنوات املاضية العديد مــن التظاهرات والتي بدأت منذ ظهور مرســوم الصــوت الواحد يف
االنتخابــات الربملانيــة ،والذي لم يلقى قبوال من رشيحــة كبرية يف املجتمع ،كما تم تنظيــم العديد من التظاهرات
الســلمية من قبل نشــطاء من البدون لدعم قضيتهم ،إال أنها قبلت بالقوة املفرطة من قبل قوات األمن وتم اعتقال
عــدد من املتظاهرين بتهمة املشــاركة بتظاهرات غري مرخصة و التعدي عىل رجــال األمن ،ومن بينهم الطفل عيل
حبيــب وعمره  14عاما ،إال أنه تم اإلفراج عن معظمهم نتيجــة الجهود املبذولة من قبل الجمعية الكويتية لحقوق
اإلنســان ،كما قامت قوى سياســية معارضة للحكومة ومنها الحركة الدستورية اإلســامية “حدس” ،التي تمثل
اإلخوان املسلمني يف الكويت وحركة “العمل الشعبي” التي يقيض أمينها العام النائب السابق ،مسلم الرباك ،عقوبة
بالسجن سنتني تنفيذا ً لحكم قضائي ،عىل خلفية اتهامه باإلساءة ألمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح ،يف خطاب علني ألقاه يف ساحة اإلرادة نفسها بوقت سابق بتنظيم عدة تجمعات سلمية يف ساحة اإلرادة
بالقرب من مجلس األمة الكويتي كان أخرها يف شــهر مارس  2015وقد تبنت هذه الكتل املعارضة عدة مطالب منها
إطالق الحريات وإطالق رساح النائب الســابق مسلم الرباك ،ثم حظرت وزارة الداخلية من التجمع مجددا بساحة
اإلرادة إال بعد الحصول عىل ترخيص مسبق.
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التوصيات:
 .45حث الحكومة عىل اتخاذ جميع التدابري الالزمة لضمان حق التجمع الســلمي للجميع دون التمييز القائم
عىل أسس محظورة ،بما يف ذلك التمييز يف الترشيعات أو يف املمارسة.
 .46ضمان أن تخضع سلطات إنفاذ القانون التي تنتهك حق األفراد يف حرية التجمع السلمي للمساءلة بشكل
شخيص وكامل عىل هذه االنتهاكات أمام هيئة رقابة مستقلة وديمقراطية وأمام املحاكم.
 .47حــث الدولة عىل القيــام بالتعديالت الترشيعية الالزمــة وموائمتها مع املواثيق والعهــود الدولية واملبادئ
التوجيهية لحرية التجمع السلمي.
 .48حــث الحكومة عىل توفري التدريــب الكايف للموظفني املعنيني بإنفاذ القانون فيمــا يتعلق باحرتام الحق يف
حرية التجمع السلمي.

 .12تكوين الجمعيات:
نصت املادة ( )22من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل الحق يف حرية تكوين الجمعيات،
كما أن الدســتور الكويتي نص عىل ذلك يف املادة ( ،)43وحيث أن القانون  24لســنة  1962الخاص بشــأن األندية
وجمعيــات النفع العام هو من يمنح الحق بتأســيس جمعيات املجتمع املدنــي ،إال أنه يمنح هذا الحق للمواطنني
الكويتيــن فقط دون الفئات األخرى ،كما أنه ينص عىل رضورة الحصول عىل موافقة مســبقة من وزارة الشــئون
االجتماعية والعمل لإلشهار ،إضافة إىل الروتني املعقد املتبع من قبل وزارة الشئون االجتماعية والعمل وإطالة فرتة
اإلجراءات التي تسبق املوافقة ،كما ويعطي الوزارة املختصة سلطة تقديرية بالرفض أو القبول ،دون الحق للطرف
املتقدم بالطعن أمام القضاء يف حال الرفض ،كما أنه يعطي وزارة الشــئون االجتماعية والعمل ســلطات واســعة
عىل جمعيات املجتمع املدني ،حيث أن الوزارة قامت بحل مجلس أعضاء الجمعية الكويتية للمقومات األساســية
لحقوق اإلنســان يف نوفمرب من عام  ،2014لتدخلها بالشئون السياســية عىل حد قولها ،كما تم حل مجلس إدارة
جمعية الشــفافية الكويتية يف هذا العام ،كذلك لعدة أســباب رصحت بها الوزارة منهــا االنضمام ملنظمات دولية
والتدخل بالشــئون السياسية ،وأخرها كان حل جمعية فهد األحمد اإلنســانية وتصفية ممتلكاتها بشكل نهائي
لجمعها التربعات دون إذن مســبق من قبل وزارة الشــئون االجتماعية والعمل ،والبد من اإلشــارة بأن الجمعيات
واملنظمــات الغري حكومية يبلــغ عددها يف دولة الكويت  114جمعية تقريبا يف مختلف األنشــطة ،واالتحادات 46
اتحاد والنقابات  71نقابة.

التوصيات:
 .49املطالبة بتعديل قانون  24لسنة  1962بحيث يسمح بتأسيس الجمعيات دون الحصول عىل إذن مسبق.
 .50حث الحكومة عىل منح الحق يف تكوين الجمعيات لكل شخص وألي كيان بما يشمل املرأة والشباب وذوي
اإلعاقة والفئات املستضعفة وضحايا التمييز عىل أساس امليل الجنيس وغري املواطنني والناشطني املدافعني
عن حقوق اإلنسان.
 .51تســهيل وتبسيط اإلجراءات التي تســبق إشــهار جمعيات املجتمع املدني ،ومنح الحق بالطعن يف حال
الرفض.
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