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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٣٠-١٩

املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفّوضية األمم         
 ٥، والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *الكويت    

 مـصلحة إىل    )١(يلخص هذا التقرير سبع عشرة ورقة مقدمة من جهـات صـاحبة             
لعامة اليت اعتمدها جملس حقوق ويتبع التقرير املبادئ التوجيهية ا. االستعراض الدوري الشامل

وال يتضمن أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب           . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
، أو أي   )املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان    (مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       

ة النص مراجع   وقد أُدرجت بصورة منهجية يف حواشي هناي      . ُحكم أو بّت يف ادعاءات حمددة     
. املعلومات الواردة يف هذا التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري             

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل إلسـهامات          ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتَمدة بناء على التقيد            

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتـضمن          . الكامل مببادئ باريس  
روعيت يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطـورات          وقد. مجيع املعلومات الواردة  

  .اليت حدثت أثناء تلك الفترة
__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة    

  ية واإلطار املعلومات األساس  -ألف  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 بأن تصّدق الكويت على الصكوك التاليـة أو تنـضم           )٣(أوصى عدد من املنظمات     -١

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،            : إليها
ة والسياسية، والربوتوكول   والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني       

االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكـول           
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو               

هاجرين وأفراد أسرهم،   الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل         
 ١٩٦١ وعـام    ١٩٥٤ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واتفـاقيَتي عـام           

، فضالً عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية اليت مل يصّدق عليها إىل  )٤(املتعلقتني بانعدام اجلنسية  
  .)٥(١٨٩اآلن، مبا فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 مـن   ٢٢ و ٢١ظمة الكرامة بأن تقّدم الكويت إعالنني يف إطار املادتني          وأوصت من   -٢
 مـن   ٧-٨٠وكررت هذه املنظمة أيـضاً توجيـه التوصـية          . )٦(اتفاقية مناهضة التعذيب  

االستعراض الدوري الشامل املتعلقة بسحب التحفظات اليت أُبديت على اتفاقيـة مناهـضة             
  .)٧(ريالتعذيب وباالنضمام إىل بروتوكوهلا االختيا

وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش الكويت بالتصديق على النظـام األساسـي              -٣
للمحكمة اجلنائية الدولية ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مع مجيع االلتزامـات املترتبـة عليهـا              

  .)٨(مبوجبه
وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان بأن تسحب الكويت            -٤

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فضالً عـن          ) ب(٢٥املادة  حتفظها على   
 ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٩(حتفظها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

مـن  ) ٢(٩ من اتفاقية حقوق الطفل وعلى املـادة         ٧بأن تزيل الكويت حتفظاهتا على املادة       
  .)١٠( مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أوصى عدد من املنظمات بأن تعتمد الكويت قانوناً شامالً يف جمال حقوق الطفـل                -٥

  .)١١(وفقاً التفاقية حقوق الطفل
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.) املشروع الوطين حلل قـضية الكـويتيني البـدون        " (مواطنون"وأوصى مشروع     -٦
ة للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان بأن تعّدل الكويت قانون مكافحـة           واجلمعية الكويتي 

االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين ليكون متسقاً مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة            
  .)١٢(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا

  لسياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري ا  -٣  
الحظ عدد من املنظمات عدم وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وأوصت هذه              -٧

املنظمات بأن ُتنشئ الكويت مؤسسة من هذا القبيل وفقاً لتوصيات االسـتعراض الـدوري              
  .)١٤(٢٠١٠ اليت قبلتها الكويت يف عام )١٣(الشامل

ق اإلنسان واجلمعية الكويتيـة     وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقو       -٨
بأن تضع الكويت خطـة عمـل وطنيـة حلقـوق           " مواطنون"حلقوق اإلنسان ومشروع    

وأوصت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان أيضاً بأن تضع الكويت خطة عمـل            . )١٥(اإلنسان
  .)١٦( املتعلق باملرأة والسالم واألمن١٣٢٥لتنفيذ قرار جملس األمن 

كويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان بأن تبذل الكويـت         وأوصت اجلمعية ال    -٩
وأوصت منظمـة احلريـة     . )١٧(جهوداً للنهوض بالتثقيف والتوعية حبقوق اإلنسان يف اجملتمع       

بأن ُتدرج الكويت موضوع حقوق اإلنـسان يف تـدريب          ) منظمة احلرية (حلقوق اإلنسان   
  .)١٨(العسكريني والشرطة

  حقوق اإلنسانالتعاون مع آليات   -باء  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
الحظت منظمة الكرامة أن الكويت قد وّجهت دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة              -١٠
، إالّ أن أّياً من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مل يزر             ٢٠١٠مايو  / أيار ١٢يف  

وأوصت منظمة الكرامة بـأن     . ١٩٩٦ام  البلد منذ زيارة املقرر اخلاص املعين بالعنصرية يف ع        
توّجه الكويت دعوة باألخص إىل كل من املقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب واملقـررة         

  .)١٩(اخلاصة املعنية بقضايا األقليات والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم  

  عدم التمييزاملساواة و  -١  
الحظت منظمة هيومان رايتس ووتش حدوث عدة تطورات على صعيد حقوق املرأة،              -١١

 ٢٠١٣فعلى سبيل املثال، منح ُحكم قضائي صـدر يف عـام            . ورأت فيها إصالحات مشجعة   
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النساء حق التقدم لوظائف وكالء نيابة، ما يتيح هلن سلوك مسار مهـين يؤهلـهن ليـصبحن                 
، ألغت حمكمة إدارية أمـراً وزاريـاً كـان حيظـر            ٢٠١٢ويف عام   . افيف هناية املط   قاضيات

 أيضاً، أمرت حمكمـة     ٢٠١٢ويف عام   . النساء شغل وظائف الرتب املبتدئة يف وزارة العدل        على
إدارية جامعة الكويت بإلغاء سياسة تشترط حصول الطالبات على نتائج أفضل من الطلبة الذكور              

  .)٢٠(لتحاق بكليات معّينة مثل الطب وهندسة العمارةيف االمتحانات ليتمكّّن من اال
بيد أن عدداً من املنظمات قد ظل يشعر بالقلق إزاء قانون اجلنسية الذي ال يزال حيـرم                   -١٢

املرأة الكويتية من احلق يف منح أطفاهلا اجلنسية ما مل تكن قد طُلقت أو ترّملـت، فـضالً عـن                    
ووفقاً للجمعية الكويتيـة ملناهـضة      . )٢١(جها األجنيب حرماهنا من حقها يف نقل جنسيتها إىل زو       

التمييز العنصري، فرضت اإلدارة العامة للجنسية مزيداً من القيود يف هذا الـصدد علـى املـرأة                 
فعلى سبيل املثال، ال تنقل الكويتية جنسيتها الكويتية إىل أطفاهلا          . الكويتية املتزوجة من غري كوييت    

  .)٢٢( على حصوهلا على طالق بائن أو مخس سنوات على ترّملهاإالّ بعد انقضاء سبع سنوات
وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش واجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق            -١٣

 بأن تعّدل الكويت قانون اجلنسية لكي يعترف حبق الكويتيات يف           ٢اإلنسان والورقة املشتركة    
املساواة باحلق الذي يتمتع به الرجال الكويتيـون،      منح اجلنسية ألزواجهن وأطفاهلن على سبيل       
  .)٢٣(وبأن تضمن متتع النساء باملساواة أمام القانون

ووفقاً ملنظمة هيومان رايتس ووتش، ال ميلك الرجال األجانـب املتزوجـون مـن                -١٤
للرجال وال ُتمنح هذه التصاريح إالّ      . كويتيات حقاً قانونياً يف البقاء يف البلد دون تصريح إقامة         

ويف املقابل، ُتمنح األجنبيات املتزوجات مـن رجـال كـويتيني           . غري الكويتيني الذين ُوظّفوا   
. )٢٤(تلقائياً، ويصبحن مؤهالت للحصول على اجلنسية بعد عشر سنوات من الـزواج            اإلقامة

أنه، يف حالة وفاة الزوجـة الكويتيـة،        ) رواسي(وقد أوضحت الرابطة الوطنية لألمن األسري       
  .)٢٥(غي لزوجها وأطفاهلا العثور على كفيل كوييت أو مغادرة البلدينب
وأفادت منظمة هيومان رايتس ووتش كذلك بوجود متييز ضد املـرأة يف قـانون                -١٥

 املدّون املطّبق   ١٩٨٤ لسنة   ٥١األحوال الشخصية الكوييت، ويتساوى يف ذلك القانون رقم         
سائل األحوال الشخصية وفقاً للمذهب اجلعفري      على املسلمني السنة والتفسري غري املّدون مل      

وبصورة خاصة، ُتمنح شهادة املرأة وزناً أقل من شهادة الرجل،        . املطّبق على املسلمني الشيعة   
وُتمنح حقوقاً أدىن يف املرياث، وال يتساوى الزوجان يف احلقوق واملسؤوليات عند الـزواج              

  .)٢٦(وأثناءه وعند فسخه
ان رايتس ووتش إفادهتا ذاكرةً أن من بني أكثر أحكام قانون           وأكملت منظمة هيوم    -١٦

فعلـى  .  متييزاً األحكام املتعلقة بإبرام عقد الـزواج  ١٩٨٤ سنة   ٥١األحوال الشخصية رقم    
العكس من الرجل، ال متلك املرأة حرية إبرام عقد زواجها، بل جيب أن ينوب عنها يف ذلك                 

ن بإمكاهنا اللجوء إىل احملاكم، فإنه ال ميكنها مع         ومع أ .  بصرف النظر عن سنها    ،وليها الذكر 
لدنيا للزواج  اوباإلضافة إىل ذلك، فإن السن      . ذلك الزواج إذا أصدرت احملكمة حكماً ضدها      
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 سنة للذكور، مما ُيشكّل خمالفة للمعايري الدولية اليت توصي بـأن            ١٧ سنة لإلناث و   ١٥هي  
الزواج صحيحاً، جيب أن يكون الـشهود       ولكي يصّح   .  سنة ١٨تكون السن الدنيا للزواج     

وباإلضافة إىل ذلك، يسمح قانوناً للرجل بأن يتزوج ما يصل إىل أربع            . عليه رجاالً مسلمني  
زوجات ميكن له أن جيمع بينهن يف الوقت نفسه، دون إذن أو حىت معرفة من سبق له الزواج            

القانون وإن كـان يتطلـب       أن   ٢وبّينت الورقة املشتركة    . )٢٧(هبن، واحدة كانت أو أكثر    
موافقة املرأة على الزواج، فإنه ال يشترط مساع موافقتها الشفهية املباشرة أو توقيعها على عقد 

  .)٢٨(الزواج، مما قد يؤدي إىل تزوجيها دون علمها أو موافقتها
 إىل أن إجراءات الطالق يف املـذهب        ٢وفضالً عن ذلك، أشارت الورقة املشتركة         -١٧

بة على الزوجات نظراً إىل أهنا تسمح للمرأة بالتخلي عن حقها يف احلضانة من              اجلعفري صع 
ويف حالة عـدم    . أجل احلصول على الطالق، مما قد يترك آثاراً اجتماعية أو نفسية يف الطفل            

منح األم احلضانة، ينص القانون على أن ينتقل هذا احلق إىل سلسلة من األقارب، دون مراعاة 
وُيحظر على غري املسلمة، بصورة متييزية، االحتفاظ حبضانة طفلـها          . ضلىملصلحة الطفل الف  

  .)٢٩(عند بلوغه سن السابعة
 كويتية متلك عقاراً وكانت متزوجة من امرأةوحبسب رابطة رواسي، ففي حالة وفاة   -١٨

أن ينقلوا سند   ) ٤٧/١٩٩٣رقم  (غري كوييت، ال حيق ألطفاهلا مبوجب قانون الرعاية السكنية          
وذكـرت اجلمعيـة    . )٣٠(لكية لُيسجَّل بأمسائهم، حبجة أنه ال حيق لألجانب متلك عقارات         امل

 وقانون بنك   ٢/٢٠١١الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان أن قانون اإلسكان رقم          
 ميّيزان أيضاً ضد النساء الكويتيات، عند كوهنن مطلقات         ٣/٢٠١١التسليف واالدخار رقم    

وأوصـت اجلمعيـة    . )٣١(جانب باملقارنة مع ما إذا كان األزواج كويتيني       أو أرامل ألزواج أ   
  .)٣٢(الكويتية حلقوق اإلنسان بأن تزيل الكويت مجيع األحكام التمييزية من قانون اإلسكان

وأشارت اجلمعية الوطنية حلماية الطفل إىل أن األطفال قد ُيحرمون من حقهـم يف                -١٩
لقات أو أرامل، إذا ال حيق للمطلقات تسجيل أطفاهلن يف          التعليم يف حالة كانت أمهاهتم مط     

  .)٣٣(املدارس دون احلصول على موافقة مسبقة من األب أو الويل
) األشـخاص عـدميو اجلنـسية   (وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن البدون      -٢٠

م حق  فهم ليس هل  . يواجهون قيوداً يف جماالت العمل والرعاية الصحية والزواج وتكوين أسرة         
. )٣٤(اإلقامة يف الكويت، وميكن أن يكونوا عرضة للترحيل إذا أُدينوا بارتكاب جرائم معّينـة             

وأوصت منظمة احلرية حلقوق اإلنسان بأن تلغي الكويت مجيع أشكال التمييز ضد البـدون              
  .)٣٥(وأن تدجمهم يف اجملتمع

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 عـدة   ٢٠١٣يومان رايتس ووتش أن الكويت قد أعدمت يف عام          ذكرت منظمة ه    -٢١

وكانت هذه القضايا أول تطبيق لعقوبة اإلعدام    . رجال مدانني جبرائم قتل وخطف واغتصاب     
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وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن تعيد الكويـت         . )٣٦(٢٠٠٧يف الكويت منذ عام     
  .)٣٧(بأن متضي باجتاه إلغائها بالكاملفرض الوقف االختياري، حبكم الواقع، لعقوبة اإلعدام و

وأوصت منظمة الكرامة واجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقـوق اإلنـسان             -٢٢
بأن ُتدرج الكويت يف قانونَ اجلزاء تعريفاً واضحاً جلرميـة التعـذيب            " مواطنون"ومشروع  

  .)٣٨(متوافقاً مع اتفاقية مناهضة التعذيب
تية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان عن قلقها العميق إزاء         وأعربت اجلمعية الكوي    -٢٣

وأشارت منظمـة الكرامـة إىل أن       . )٣٩(املعدل املرتفع حلاالت التعذيب يف أماكن االحتجاز      
املسؤولني عن تعذيب غري الكويتيني أو املعارضني السياسيني يتمتعون بإفالت كامـل مـن              

ملواطن الكوييت حممد غزاي امليموين املطريي الذي       وقدمت على ذلك املثال املتعلق با     . العقاب
وقد ثارت الثائرة لوفاته،    . ألقت الشرطة القبض عليه لبيعه مواد كحولية وعذبته حىت املوت         

بيد أنه عندما يتعلق األمر بتعذيب شخص من البدون أو          . مما أدى إىل استقالة وزير الداخلية     
  .)٤٠(تحقيق املعايري الصارمة ذاهتامن املعارضني السياسيني، فال تراَعى يف ال

وأعربت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان واجلمعية الكويتيـة            -٢٤
حلقوق اإلنسان عن قلقهما إزاء االستخدام املفرط للقوة والقمع ضد مظاهرات األشـخاص             

  .)٤٢(، وال سيما يف منطقة تيماء)٤١(عدميي اجلنسية
حلرية حلقوق اإلنسان إىل أن إلقاء القبض واالحتجاز التعسفيني قد          وأشارت منظمة ا    -٢٥

وذكرت منظمة الكرامة أن االحتجاز التعسفي ال يزال ممارسـة       . )٤٣("الربيع العريب "زادا بعد   
. شائعة رغم عدم صدور توصيات متعلقة به يف االستعراض الدوري الشامل السابق للكويت            

حتجاز التعسفية بشكل خاص لقمع ممارسة حرية التجمع وُتستخدم عمليات إلقاء القبض واال
  .)٤٤(السلمي وحرية الرأي والتعبري

والحظت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان أن جلنـة حقـوق              -٢٦
 أن األوضاع يف مراكز الشرطة وأماكن       ٢٠١٤أبريل  /اإلنسان الربملانية قد أكّدت يف نيسان     

وأوصت اجلمعية بـأن    . )٤٥(هنا مكتظة وسيئة التهوية   إملعايري اإلنسانية، إذ    االحتجاز ال تلّبي ا   
تسمح الكويت ملنظمات حقوق اإلنسان بدخول أماكن االحتجاز عن طريق القيام بزيارات            

، وأن تضمن الكويت التقّيد الكامل بقواعـد األمـم املتحـدة            )٤٦(منتظمة، دورية وفجائية  
  .)٤٧(اءالنموذجية الدنيا ملعاملة السجن

وذكرت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان أن ممارسة العنـف             -٢٧
والحظت منظمة هيومان   . )٤٨(البدين واللفظي والنفسي ضد النساء منتشرة على نطاق واسع        

رايتس ووتش أن الكويت ليس لديها قوانني حتظر العنـف املـرتيل والتحـرش اجلنـسي                
 من قانون اجلـزاء     ١٥٣ إىل أن املادة     ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )٤٩(واالغتصاب الزوجي 

للرجال، يف حني أن النساء الاليت يرتكنب جرائم " جرائم الشرف"ختفف األحكام الصادرة يف 
 أيضاً أن مجيع إجـراءات  ٢وذكرت الورقة املشتركة    . مماثلة ال يستفدن من ختفيفات مشاهبة     
  .)٥٠( تراعي السريةاإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل ال
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 أن مجيع األسر تقريباً توظف عاملني يف اخلدمة املرتلية،          ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٢٨
وحبسب الورقة، ُينظر إىل كثري من هؤالء النساء على أهنن متـاع جنـسي،              . أغلبيتهم نساء 

ليات من  وأشارت الورقة إىل عدم وجود تشريع كوييت حيمي العامالت املرت         . وُيعتربن جواري 
  .)٥١(التمييز والتحرش اجلنسي يف مكان العمل

وأشارت اجلمعية الوطنية حلماية الطفل إىل أنه توجد أيضاً حاالت كثرية من العنف               -٢٩
املرتيل ضد األطفال، إالّ أن اإلبالغ عنها حمدود، وال سيما احلاالت اليت تنطوي على اعتداء               

عن أفعال إيذاء األطفال اليت يرتكبها اآلبـاء  ففي أحيان كثرية، ال تكشف األمهات     . جنسي
ونظراً لالفتقار إىل مالجئ، يعود     . )٥٢(العتقادهن خطأً أهنن بذلك حيافظن على وحدة أسرهن       

  .)٥٣(األطفال ضحايا اإليذاء إىل البيئة نفسها اليت تعرضوا فيها أوالً للعنف
ى قانونية ضد ويل أمره     ، ففي حالة قرر طفل تقدمي شكو      ٢ووفقاً للورقة املشتركة      -٣٠

أو الوصي عليه جراء تعرضه للعنف البدين أو اجلنسي، فإن هيئات التحقيق متتنع عن قبـول                
 سنة، وبالتايل تتطلب حصوله علـى موافقـة         ٢١شكواه لكونه دون السن القانونية البالغة       

وجـد  وحىت إذا قُيِّدت قضية ضد ويل األمر، فـال ت         . مسبقة من ويل أمره لتقدمي الشكوى     
إجراءات إلزامية لفصل الطفل عنه إىل حني تسوية القضية بسبب عدم وجود مالجئ مالئمة              

  .)٥٤(لألطفال ضحايا االعتداء
وأشارت رابطة االجتماعيني الكويتية إىل عدم وجود مؤسسة وطنية خمتصة بالتعامل             -٣١

. )٥٥(بالعنف املـرتيل  وأشارت إىل شح املناهج التعليمية اليت ُتذكي الوعي         . مع العنف املرتيل  
 بأن تقوم الكويت على حنو نشط برصد مجيع اجلرائم املرتكبـة            ٣وأوصت الورقة املشتركة    

ضد املرأة، ومن بينها االغتصاب والعنف اجلنسي والعنف املرتيل والتمييز، ومجع البيانات عن             
 وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن ُتذكي الكويـت الـوعي          . )٥٦(معدالت حدوثها 

، وأن ُتنشئ آلياٍت يسهل الوصول إليهـا        )العنف اجلنساين (بالعنف القائم على نوع اجلنس      
لتقدمي الشكاوى من أجل اإلبالغ عن العنف اجلنسي والعنف املرتيل، مبا يف ذلـك إنـشاء                
خطوط ساخنة، وأن تضمن التحقيق يف الشكاوى، واملقاضاة بشأهنا عند وجـود مـسّوغ              

  .)٥٧(لقضائيةلذلك، وتنفيذ األحكام ا
وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن معاقبـة               -٣٢

األطفال بدنياً أمر مشروع يف الكويت رغم التوصيات املتكررة الصادرة عن جلنة حقوق الطفل              
 .٢٠١٠حبظرها وكذلك الصادرة أثناء االستعراض الدوري الشامل األول للكويت يف عـام             

والحظت املبادرة أن الكويت قد وافقت على التوصية الصادرة عن االسـتعراض الـدوري              
وأعربت املبادرة عن أملها يف أن يقدِّم الفريق العامل املعـين     . )٥٩( يف هذا املوضوع   )٥٨(الشامل

باالستعراض الدوري الشامل توصية حمددة مفادها أن ُتحظر يف مشروع قانون الطفل اجلديد             
حث مجيع أشكال العقوبة البدنية يف مجيع السياقات، وأن ُيلغى فيه احلق يف التأديـب               قيد الب 

  .)٦٠(الوارد يف قانون اجلزاء
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  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 أن املرسـوم بقـانون بـشأن تنظـيم القـضاء            ٢ذكرت الورقـة املـشتركة        -٣٣

ايل، ممـا جيعلـها تعتمـد    يسلب السلطة القضائية استقالهلا اإلداري وامل   ) ٢٣/١٩٩٠ رقم(
ومينح القانون لوزير العدل القدرة على التـأثري يف تعـيني           . اعتماداً كبرياً على وزارة العدل    

وكثري من القضاة غري كويتيني وحيتاجون إىل . القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وفصلهم 
 ملوافقـة هذه املسألة ختضع    جتديد عقودهم كل سنتني، وهذا يؤثر يف استقالهلم نظراً إىل أن            

  .)٦١(وزارة العدل
 إىل أنه ال تزال مثة أوجه قلق بشأن التدخل الـسياسي            ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٤

وباإلضافة . املستمر يف القضاء، فضالً عن إساءة استخدام القضاء إلسكات منتقدي احلكومة          
 املشتبه فيه ملدة تصل إىل أربعة       إىل ذلك، جييز قانون اجلزاء للشرطة إمكانية احتجاز الشخص        

  .)٦٢(أيام دون توجيه هتم إليه أو السماح له باالتصال مبحامٍ أو بأسرته
 يـستثين بعـض     ٢٣/١٩٩٠ أن املرسوم بقانون رقم      ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٣٥

فعلى سبيل املثال، ُيستثىن من اختصاص احملاكم عدد من         . املسائل من إمكانية التقاضي بشأهنا    
لرتاعات، مثل منح اجلنسية الكويتية وسحبها وإلغائها، والقرارات املتصلة بالترحيل واإلبعاد           ا

 ١وأثارت الورقـة املـشتركة      . )٦٣(اإلداري، مما حيرم البعض من أي جرب لإلساءات واملظامل        
  .)٦٤(أوجه قلق مماثلة

لتعجيل بـسن   وأكدت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان أمهية ا          -٣٦
قانون إلنشاء حمكمة لألسرة، حسب التعهد الذي قطعته الكويت يف خطتيهـا اإلمنـائيتني              

وأوصت رابطة رواسي ورابطة االجتماعيني     . )٦٥(٢٠١٤-٢٠١٣ و ٢٠١١-٢٠١٠لألعوام  
  .)٦٦(الكويتية أيضاً بأن ُتنشئ الكويت حمكمة لشؤون األسرة يف كل حمافظة من حمافظات البلد

   اخلصوصيةاحلق يف  -٤  
ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن قانون اجلزاء يعاقب على اجلماع الرضائي              -٣٧

التشبه بـاجلنس   " من قانون اجلزاء     ١٩٨وعالوة على ذلك، جّرم تعديل للمادة       . بني الرجال 
ووفقاً . )٦٧(، مما يفرض قيوداً تعسفية على حق األفراد يف اخلصوصية ويف حرية التعبري            "اآلخر

 على مئات الشباب على     ٢٠١٢ظمة هيومان رايتس ووتش، ألقت الشرطة القبض يف عام          ملن
" أعمال منافية لآلداب  "و" أفعال فاضحة "وممارسة  " التشبه باجلنس اآلخر  "أسس باطلة، منها    

  .)٦٨(والدعارة واملثلية اجلنسية

  حرية التنقل  -٥  
من وثائق اهلوية أو جـوازات  أشارت منظمة الكرامة إىل أن أغلبية البدون حمرومون        -٣٨

وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش أيضاً إىل عدم قدرة         . )٦٩(السفر املطلوبة لكي يسافروا   
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البدون على التنقل حبرية داخل الكويت أو السفر إىل خارجها، وإىل أن احلكومة ُتصدر هلم               
 اإلنسان بـأن    وأوصت منظمة احلرية حلقوق   . )٧٠(وثائق سفر صاحلة لالستخدام مرة واحدة     

تلغي الكويت ما يسمى بالقيود األمنية على البدون، وبأن تيّسر إجراءات سفرهم مبـنحهم              
  .)٧١(وثائق سفر طويلة األجل أو متعددة الرحالت

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٦  
   السياسية ويف احلياةاملشاركة يف احلياة العامة

 بشأن بلدية الكويت اجمللـَس      ٥/٢٠٠٥، مينح القانون رقم     ٢وفقاً للورقة املشتركة      -٣٩
بيد أن الورقة أشـارت إىل عـدم        . البلدي صالحية الترخيص بأماكن العبادة لغري املسلمني      

وجود أماكن عبادة مرخصة ألديان أخرى غري املسيحية، وإىل عدم إصدار أي رخـص يف               
  .)٧٢(ة لبناء أي أماكن عبادة جديدةالسنوات األخري

 مالحظاهتا مضيفةً أن قانون اجلنسية حيظر جتنيس غـري          ٢وتابعت الورقة املشتركة      -٤٠
كما ُيحظـر   . وُيلغى التجنيس يف حالة الشخص املتجّنس الذي يرتد عن اإلسالم         . املسلمني

ابة العامـة، والـسلطة     على غري املسلمني العمل يف كل من اإلدارة العامة للتحقيقات، والني          
. القضائية، يف حني حيرم قانون األحوال الشخصية املرتدين عن اإلسالم من احلق يف الـزواج              

  .)٧٣( بأن تعّدل الكويت التشريعات إلزالة التمييز على أساس الدين٢وأوصت الورقة املشتركة 
تراجـع يف   وذكرت اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات أن حرية التعبري آخـذة يف ال             -٤١

فقد بدأت احلكومة ُتبدي قلقاً متزايداً إزاء االعتراض السياسي، منطلقة يف ذلك من      . الكويت
ومما زاد من هذا القلَق االدعاءاُت املتزايدة بانتشار الفساد على نطـاق            . تأثرها بالربيع العريب  

وأشـارت  . )٧٤(رةغري مسبوق بني أفراد األسرة احلاكمة، فضالً عن تنازعهم على السلطة والسيط           
إىل أن احلكومة ما فتئت، منذ انطالق الربيع العريب، تـستخدم   ‘ مراسلون بال حدود الدولية   ‘هيئة  

وذكرت هـذه   . مجيع الوسائل املتاحة هلا للسيطرة على وسائل اإلعالم وكتم األصوات املخاِلفة          
  .)٧٥(توراهليئة أن احلكومة ال تتهاون مع أي انتقاد لقادة احلكومة، أو حىت للدس

وأعربت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان عن القلق البالغ إزاء             -٤٢
مقاضاة عدة مدّونني ومغّردين بسبب آرائهم وتوجهاهتم السياسية، وكـذلك إزاء مراقبـة             
احلكومة لبعض املواقع الشبكية وحجبها، وإغالق بعض الصحف، مثل صـحيفَتي الـوطن             

أوجه ‘ مراسلون بال حدود ‘وأثارت هيئة   . )٧٦( من الدستور  ٣٦ انتهاٍك للمادة    وعامل اليوم، يف  
  .)٧٧(قلق مماثلة

وأعرب عدد من املنظمات عن شواغل تساورها لوجود أحكام كثرية متوزعة بـني               -٤٣
 أي الدستور، وقانون املطبوعات والنشر، وقانون اجلـزاء، وقـانون األمـن             -قوانني البلد   

  .)٧٨(أهنا تشكل هتديدات خطرية حلرية اإلعالم تبلغ حد - الوطين
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 ٢٠٠٦أن قانون املطبوعات والنـشر لـسنة        ‘ مراسلون بال حدود  ‘وذكرت هيئة     -٤٤
غري أنه يف احلاالت اليت قوِضي فيهـا        . )٧٩()تصل إىل سنة واحدة   (يتضّمن أحكاماً بالسجن    

م األول بقـانون اجلـزاء      مبوجب هذا القانون بعض مقدِّمي املعلومات، احتج القضاة يف املقا         
الذي ينص على عقوبة السجن لفترة تصل إىل عام واحد وغرامة باهظـة يف حالـة إدانـة                  

الذات اإلهلية أو األنبياء والرسل أو يطعـن يف شـرف الرسـل             "الشخص بأنه يسخر من     
 على عقوبة السجن ملدة تصل إىل مخس سنوات         ٢٥وتنص املادة   ). ١١١املادة  " (وزوجاهتم

وميكـن كـذلك    . )٨٠("يف حقوق األمري وسلطته، أو عاب يف ذات األمـري         ...  نطع"ملن  
فمن املمكن أن يواَجه نشر البيانات اليت       . استخدام قانون األمن الوطين إلعاقة حرية اإلعالم      

وعليـه،  . قد ُتفسَّر على أهنا هتدد األمن الوطين بعقوبة السجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات             
رائهم يف  يواجه مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي خطر املالحقة القضائية لتعبريهم عن آ          

 أوجه  ٤وأثارت منظمة هيومان رايتس ووتش والورقة املشتركة        . )٨١(مدّونات أو على تويتر   
  .)٨٢(قلق مماثلة

وذكرت منظمة الكرامة أنه جرى التوّسع يف قانون املطبوعات والنشر عن طريـق               -٤٥
ّرم جترمياً  وفرض هذا القانون قيوداً إضافية وج     ". قانون محاية الوحدة الوطنية   "قانون آخر هو    

مراسلون بال  ‘وأشارت هيئة   . )٨٣(شديداً سلسلة من األفعال ذات الصلة مبمارسة حرية التعبري        
، ويتضمن عقوبات على أي شخص يهـدد        ٢٠١٣مايو  /إىل أن القانون ُسّن يف أيار     ‘ حدود

هم ويترك القانون للمسؤولني حرية تأويله تأويالً واسعاً، وهي سلطة متكّن         ". الوحدة الوطنية "
  .)٨٤(من استخدامه لقمع االنتقادات السلمية للسياسات احلكومية

وأشارت اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات إىل أنه طُعن يف قانون العيـب يف الـذات                 -٤٦
وقد استندت الطعون إىل كون لغـة القـانون         . األمريية يف احملكمة الدستورية، لكن بال طائل      

وقامت احملكمة الدستورية، يف ردها، بزيادة      .  واسعاً جداً للتأويل   مبهمة إهباماً كبرياً وتترك جماالً    
  .)٨٥(توسيع نطاق هذا القانون ليشمل األمراء األحياء واملتوفني، فضالً عن أسالفهم ونسلهم

التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة املعنية حبقوق       ‘ مراسلون بال حدود  ‘وكررت هيئة     -٤٧
رية اإلعالم، وأوصت بأن ُتجري الكويت إصالحاً شـامالً لقـوانني            فيما يتعلق حب   )٨٦(اإلنسان

اإلعالم، وبأن ختلّي حاالً سبيل مجيع األشخاص املسجونني حالياً على خلفية ممارسـة حريـة               
وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن توّجه الكويت هتماً جنائية فقط           . )٨٧(التعبري والرأي 

د التحريض على العنف أو الكراهية، وبأالّ تصدر أحكاماً         ضد من ميارسون خطاباً يصل إىل ح      
  .)٨٨(بالسجن ضد من ميارسون خطاباً ُيدَّعى أن فيه تشهرياً

وأفادت اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات بأن عدداً من املظاهرات والتجّمعات قـد         -٤٨
     /رين الثـاين  ُنظِّمت لالحتجاج على التغيري األحادي الطرف يف قانون االنتخابات يف تـش           

غري أن هذه االحتجاجات قد أسفرت عن عدد من املالحقات القضائية ذات     . ٢٠١٢نوفمرب  
فبعد أن قبل األمري استقالة ابن أخيه رئيس الوزراء، اتبعت الـسلطات            . )٨٩(الدوافع السياسية 
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 مـن   هنجاً غليظاً للتعامل مع املعارضة فيما بدا أنه حركة انتقامية نتج عنـها عـدد هائـل                
املالحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وال سيما بتوجيه هتم التجمهـر دون تـرخيص              

  .)٩٠(والعيب يف الذات األمريية
 أن فشل احلكومة يف األخذ بإصالحات دميقراطية ذات         ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٤٩

تجاجات  أكرب اح  ٢٠١١شأن عقب حدوث أزمة سياسية عميقة قد أدى إىل اندالع يف عام             
      /وكان رد فعل احلكومة على ذلـك يف تـشرين األول          . عامة تشهدها الكويت يف تارخيها    

 )١٩٧٩ لسنة   ٦٥رقم  ( هو أن احتّجت بقانون االجتماعات العامة والتجمعات         ٢٠١٢أكتوبر  
بيد أن املتظاهرين قـد     . وحظرت كل التجمعات العامة اليت تضم أكثر من عشرين شخصاً         

شكل روتيين، مما أدى إىل استخدام قوات األمن لعمليات إلقاء القبض اجلماعية            حتّدوا احلظر ب  
  .)٩١(والقوة املفرطة

 مـن قـانون     ١٢ مالحظاهتا لتـشري إىل أن املـادة         ٤وواصلت الورقة املشتركة      -٥٠
. )٩٢(االجتماعات العامة والتجّمعات حيظر على غري الكويتيني املشاركة يف املظاهرات العامة          

اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات إىل أن حمامي دفاع كثريين طعنوا يف دستورية هذا          وأشارت  
ورداً على ذلك، قضت احملكمة الدستورية . القانون، إالّ أن بعض القضاة جتاهلوا هذه الطعون    

، نظّـم   ٤وحبسب الورقة املشتركة    . )٩٣(التجمع حكر على املواطنني الكويتيني     بأن احلق يف  
والحظـت  . )٩٤( جتّمعات ومظاهرات عامة مطالبني حبقوق املواطَنـة       ٢٠١٣ مالبدون يف عا  

منظمة الكرامة أن عمليات إلقاء القبض نتيجة لالحتجاجات السلمية قد تضاعفت خـالل             
وأثارت منظمة هيومـان رايـتس      . )٩٥(السنوات القليلة املاضية، وخباصة يف صفوف البدون      

  .)٩٦(ووتش أوجه قلق مماثلة
 عن شواغلها إزاء التدابري التـشريعية وغـري القانونيـة    ٤الورقة املشتركة وأعربت    -٥١

املتخذة لتقليص العمل املشروع الذي تضطلع به منظمات اجملتمع املدين، يف حماولة واضـحة              
  .)٩٧(لقمع انتقاد سياسة احلكومة والنقاش التعددي بشأهنا

 األداة القانونيـة    ١٩٦٢سنة   ل ٢٤، ُيمثّل القانون رقم     ٤وحبسب الورقة املشتركة      -٥٢
 منه على أنه يتعّين علـى مجيـع         ٣ و ٢وتنص املادتان   . الرئيسية لتنظيم أعمال اجملتمع املدين    

بيـد أن   . منظمات اجملتمع املدين أن تسجل أنفسها لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل          
كرر منح تـصاريح    التقارير تفيد بأن العملية مسّيسة بشدة، إذ ترفض احلكومة على حنو مت           
  .)٩٨(تسجيل للمنظمات املستقلة اليت ترى احلكومة أهنا تنتقد سياسة احلكومة

، عالوة على ذلك، أن احلكومـة قـد دأبـت علـى             ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٥٣
استهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان الداعني إىل توفري محاية أكرب حلقوق البدون استهدافاً             

كما أفاد عدد من املدافعني عن حقوق اإلنسان بـأهنم تعرضـوا            . )٩٩(همناهلم أكثر من غري   
  .)١٠٠(للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة أثناء احتجازهم
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. وذكرت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان أن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية حمدودة  -٥٤
  .)١٠١( املوجودة يف اخلارج٨٢  لالدبلوماسية الكويتية افال توجد إالّ سفريتان يف البعثات 

  احلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة ومؤاتية   -٧  
 حيد مـن حريـة      ٢٠١٠ أن قانون العمل اجلديد لسنة       ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٥٥

وعون من  تشكيل اجلمعيات اليت كان القانون السابق يكفلها، وأن العاملني غري الكويتيني ممن           
  .)١٠٢(إعالن نقابات خاصة هبم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق   -٨  
 إىل أن أسعار املناطق واألراضي السكنية قـد ارتفعـت           ٢أشارت الورقة املشتركة      -٥٦

، وُيعتقد أن ذلك مرّده إىل زيادةُ أجـور      ٢٠١٣-٢٠٠٩بشكل كبري يف الفترة خالل الفترة       
وبناء على ذلك، كان العاملون املهاجرون هم أكـرب فئـة           . تيني يف القطاع احلكومي   الكوي

متضررة بذلك، باإلضافة إىل البدون الذين هم أصحاب دخول منخفـضة وال يـستطيعون              
وال توفر الدولة أراضٍ سكنية كافية، وال تطبق أنظمة صارمة للسيطرة على املضاربة             . التملّك

  .)١٠٣(ر إىل هيئة مستقلة تنظّم أسعار العقاراتباألراضي، يف ظل االفتقا

  احلق يف الصحة  -٩  
الحظت اجلمعية الوطنية حلماية الطفل حدوث طفرة شديدة يف معدالت الـسمنة              -٥٧

لدى األطفال والشباب نتيجة للمستويات املنخفضة للرضاعة الطبيعية، واالعتماد الـشديد           
وعالوة على ذلك، ال تتـوافر      . غذية املصّنعة على الوجبات السريعة، واالستهالك املفرط لأل     

بيانات كافية عن صحة األطفال والشباب، وال سيما فيما يتعلق مبسائل الـصحة اجلنـسية               
  .)١٠٤(والصحة اإلجنابية

 أن الكويت تفتقر إىل احلد األدىن من املعايري القانونيـة           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٥٨
ألشخاص الذين يعانون من أمراض عقليـة وإدخـاهلم إىل          الالزمة لتنظيم إجراءات معاجلة ا    

فبعض املرضى يعانون من احتجازهم بدون مربر ألن أسرهم ترفض اسـتقباهلم            . املستشفى
وتنتشر هذه املشكلة لدى األطفال نظراً إىل       . ولعدم وجود مالجئ بديلة ميكن أن تستوعبهم      

ل التشريعات الالزمة من أجـل       بتعدي ٢وأوصت الورقة املشتركة    . عد وجود أطر تشريعية   
  .)١٠٥(تنظيم الصحة العقلية وفق معايري منظمة الصحة العاملية

  احلق يف التعليم  -١٠  
 أن البدون حمرومون من التمتـع بفـرص متـساوية يف            ١ذكرت الورقة املشتركة      -٥٩

كوميـة  فال ُيقبل األطفال البدون يف املدارس احل      . احلصول على تعليم ابتدائي جماين وإلزامي     
ويتلقى األطفال البدون اآلخـرون     . إذا كانت األم كويتية وكان لدى األب بطاقة سارية         إالّ
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تعليمهم املدرسي يف مدارس خاصة متدنية اجلودة، حيث الفصول الدراسية مكتظة للغايـة             
كما يؤدي التأخري يف إصدار شهادات امليالد إىل احليلولة دون          . واملعلمون تنقصهم املؤهالت  

وذكرت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية     . )١٠٦(ل بعض األطفال رمسياً يف املدارس     تسجي
حلقوق اإلنسان أن العاملني املهاجرين ال يزالون هم أيضاً حمرومني من التعلـيم يف املـدارس            

  .)١٠٧(احلكومية
 يف  ١٤,٥(وأشارت اجلمعية الوطنية حلماية الطفل إىل وجود معدل رسوب مرتفع             -٦٠
بني الطلبة يف التعليم العام ألسباب اجتماعيـة        )  يف املائة  ١١,٥(ومعدل تسرب مرتفع    ) ائةامل

  .)١٠٨(وأسرية كثرية
 أن رسوم التعليم يف اجلامعات اخلاصة تفوق القدرة املالية         ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٦١

 االلتحـاق   وبناء عليه، ال ميكن للبدون، وهم من فئة دخـل أدىن،          . لألسر املتوسطة الدخل  
وعالوة على ذلك، ال تقبل اجلامعة احلكومية واجملانية الوحيـدة، وهـي            . باملدارس اخلاصة 

جامعة الكويت، أكثر من مائة من البدون بعد استيفائهم لشروط حمددة واحلـصول علـى               
  .)١٠٩(معدالت مئوية أعلى من املعدالت املطلوبة من املواطنني

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
ت رابطة االجتماعيني الكويتية أن صعوبات ال تزال تواجه األشـخاص ذوي            ذكر  -٦٢

اإلعاقة يف استكمال املعامالت احلكومية، وال سيما اإلجراءات اإلدارية الطويلة يف املؤسـسة       
وأوصت الرابطة بأن تضع الكويـت  . احلكومية املعنية وهي اهليئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 

احلكومية واإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالتعامل مـع ذوي اإلعاقـة،   آليات فعالة للمعامالت    
  .)١١٠(وتوفري مبىن جمّهز باخلدمات كافة هلذا الغرض

  املهاجرون  -١١  
 أن العاملني األجانب يشكّلون ثلثَـي إمجـايل سـكان           ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٦٣

هم إالّ إذا تعّرضوا لإليذاء،     وبشكل عام، ال يترك هؤالء العاملون أصحاب عمل       . )١١١(الكويت
ولكن قد ُيتَّهم املهاجرون الذين ُيقررون القيام بذلك باهلروب من أماكن العمل، وهو فعـل               

وُيجَبر العاملون اهلاربون على أن يكونوا يف وضع غري قانوين، وقد ُيعاقَبون بالسجن             . جنائي
هنم يصبحون جمردين من احلماية     ويف حالة أُدين العاملون املهاجرون باهلروب، فإ      . والغرامات

ويف وسـع العـاملني     . اليت تتيحها قوانني العمل الكويتية وُيرحَّلون يف كثري من األحيـان          
املهاجرين اإلبالغ عن اإليذاء، ولكن عند قيامهم بذلك ُتبلِّغ الشرطة يف العـادة أصـحاب               

ق الـشرطة يف حـاالت   وعندما حتقّ. وجود العاملني بدالً من متابعة قضاياهم  العمل بأماكن 
االستغالل، ال يوجد يف كثري من األحيان من خيار سوى ترحيل املهاجرين نتيجة              اإليذاء أو 

وعالوة على ذلك، فعندما يواجه أصحاب العمل ادعـاءات بقيـامهم           . الهتامهم باهلروب 
هـاجرين،  باالستغالل، فإهنم يقدمون يف أحيان كثرية هتماً مقابلة ضد العاملني امل           باإليذاء أو 
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 ٢وأثارت منظمة هيومان رايتس ووتش والورقة املشتركة        . )١١٢(تكون يف العادة هي السرقة    
  .)١١٣(أوجه قلق مماثلة

 مالحظاهتا لتشري إىل أن القانون الكوييت حيظر حجـز          ٣وواصلت الورقة املشتركة      -٦٤
لذان يتعرض هلما   وقد يكون االستغالل واإليذاء ال    . وثائق السفر، ولكن يندر أن ُيطّبق ذلك      

  .)١١٤(العاملون املهاجرون عن طريق نظام الكفالة مبثابة عمل جربي هلؤالء العاملني
 ٢٠١٠وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الربملان الكوييت قد أقّر يف عـام                -٦٥

رين، ولكن هذا القانون يستثين العاملني املرتليني املهاج. قانوناً جديداً للعمل يف القطاع األهلي 
وهؤالء هم بصورة رئيسية نساء قادمات بشكل رئيسي من جنوب وجنوب شرق آسـيا،              

واستبعاد هؤالء العاملني من قـانون العمـل   . ويعملن يف بيوت أصحاب العمل ويعشن فيها      
احلايل هو حرمانٌ هلم من أوجه احلماية املقدمة للعاملني اآلخرين، األمر الذي جيعل أوضـاع               

  .)١١٥( أصحاب عملهم، الذين يكونون كفالءهمعملهم رهينة ألهواء
 قد خفف بعض    ٢٠١١ لسنة   ٢٠٠ أن القرار الوزاري     ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٦٦

اآلثار السلبية لنظام الكفالة مبنح العاملني املهاجرين احلق يف تغيري تصريح إقامتـهم دون إذن               
. وف حمـدودة للغايـة    صاحب العمل الذي يعملون عنده، لكن هذا ال حيدث إالّ يف ظـر            

الذين ينتقلون إىل صاحب عمل يف القطـاع        ) العاملون يف اخلدمة املرتلية   (والعاملون املرتليون   
  .)١١٦(اخلاص يكونون عرضة الهتامهم خبرق قوانني اهلجرة يف الكويت

 بأن تتخلى الكويت عن نظام الكفالة، وبـأن حتمـي           ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٦٧
رتلني يف إطار قانون العمل يف القطاع األهلي، وبأن حتّد من هشاشة وضع             حقوق العاملني امل  

العامالت املرتليات املهاجرات جتاه أصحاب عملهن ومن شدة اعتمادهن عليهم، وبأن حتّسن            
وقّدمت منظمة هيومان رايتس    . )١١٧(وتزيد املوارد املتاحة للعاملني املهاجرين امللتمسني للعدالة      

ويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان واجلمعية الكويتيـة حلقـوق          ووتش واجلمعية الك  
  .)١١٨( توصيات مماثلة٢اإلنسان والورقة املشتركة 

 ٢٠١٣مارس  /وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الكويت قد أعلنت يف آذار            -٦٨
ـ      ١٠٠ ٠٠٠نيتها خفض عدد العاملني الوافدين لديها مبقدار         سنوات  عامل سنوياً على مدار ال

وقد اعتمدت الكويت منذ ذلك الوقت عدداً من اآلليات لتسهيل تنفيذ عمليات            . العشر القادمة 
وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومـات     . )١١٩(ترحيل سريعة خارج نطاق القضاء حتقيقاً هلدفها      

  .)١٢٠(األساسية حلقوق اإلنسان بأن تسمح الكويت باستئناف أحكام الترحيل اإلدارية
والحظـت  . )١٢١(رب عدد من املنظمات عن شواغل جدية إزاء حالة البـدون          وأع  -٦٩

اجلهاز ( إنشاء اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غري قانونية           ١الورقة املشتركة   
 ليكون اجلهة الرمسية الوحيدة اليت تتعامل مع البدون، بيد أن الورقة            ٢٠١٠يف عام   ) املركزي
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أول داللة على عدم اعتراف الدولة بـأن البـدون عـدميو جنـسية،          ذكرت أن اسم اهليئة     
  .)١٢٢(تتهمهم بأهنم مقيمون بصفة غري قانونية إذ
وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إىل أن احلكومة مل تِف بوعودها مبنح اجلنسية        -٧٠

 عنها  جلميع َمن لديهم مطالبات مشروعة للحصول على املواطَنة رغم اإلصالحات اليت أُعلن           
 لزيادة استحقاقات الرعاية االجتماعية للبدون وإمكانيـة حـصوهلم علـى            ٢٠١١يف عام   
، ولكن نـشطاء يف  "أجنيب "٤ ٠٠٠، أقّر الربملان قانوناً لتجنيس ٢٠١٣ويف عام   . )١٢٣(عمل

جمتمع البدون قالوا إن جمتمعهم مل يستفد من هذا التدبري، الذي يّسر بدالً من ذلـك مـنح                  
 وقد أكّد اجلهاز املركزي املذكور    . طفال املولودين ألمهات كويتيات وآباء أجانب     املواطنة لأل 

 أن أياً من البدون مل يستفد من        ٢٠١٣نوفمرب  /ملنظمة هيومان رايتس ووتش يف تشرين الثاين      
  .)١٢٤(القانون يف ذلك العام

زاء عدم  وأعربت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان عن شواغل إ           -٧١
وضوح نطاق عمل اجلهاز املركزي وآلياته واإلطار الزمين الذي ُيفترض أن حيـل املـشكلة               

وترى اجلمعية أن اجلهاز املركزي قد زاد من معاناة البدون عن طريق فرض قيود أمنية   . ضمنه
وأوصت منظمة هيومان رايتس    . )١٢٥(ممارسة كثري من حقوقهم    عليهم، األمر الذي منعهم من    

بأن تنفّذ الكويت خطة استراتيجية لعالج مشكلة انعدام اجلنسية القائمة منـذ أمـد              ووتش  
طويل، وذلك وفقاً للمعايري القانونية الدولية وبالتشاور مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان            
ومنظمات اجملتمع املدين، وبأن تعلن عن جدول زمين إلهناء حالة انعدام اجلنسية وأن ختصص              

  .)١٢٦(ة للتسريع حبلهاموارد كافي
وأوصت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن متنح الكويت البدون إقامة قانونية مؤقتة              -٧٢

بانتظار حل مطالباهتم باحلصول على اجلنسية الكويتية، وبأن تكف عن معاملتهم بوصـفهم             
ين بدون  ؛ وبأن متنح اجلنسية لألطفال املولودين يف الكويت الذ        "مقيميني بصورة غري قانونية   "

ذلك سيكونون عدميي اجلنسية؛ وبأن متنح اجلنسية للمقيمني منذ أمد طويل ممن لديهم أسس              
قوية للمطالبة باحلصول على اجلنسية؛ وبأن تواصل تسجيل مجيـع األطفـال املولـودين يف         
الكويت عند والدهتم وإصدار شهادات ميالد هلم؛ وبأال تعود إىل الوضع السابق املتمثـل يف               

تسجيل؛ وبأن تصدر جلميع البدون وثائق سفر وأوراق تسجيل للزواج وشهادات وفاة      عدم ال 
  .)١٢٧(ورخص قيادة

وأوصت اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان بأن تضمن الكويت            -٧٣
حصول املتقدمني بطلبات جتنيس على إخطارات ُتعلمهم بأسباب رفض الطلبات، وبأن تضع            

  .)١٢٨( هذه الطلباتإجراًء ملراجعة
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