رابطــة اإلجتمــاعيين الكويتيـــة
دولة الكويت 4102
تقرير الظل
المقدم إلى جلسة االستعراض الدوري الشامل UPR

CONTACT INFO : KUWAIT
FAX : 00965 – 22563492

TEL : 00965 – 22563472

E-Mail: ijtemaeyeen@gmail.com

2014

رابطة اإلجتماعيين الكويتيةASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS

المقدمــــــة :
تأسست رابطة االجتماعيين الكويتية عام 7691م بموجب قرار إشهار تحت رقم
( )69مسجل بوزارة الشئون االجتماعية والعمل (جمعية نفع عام غير حكومية).
وتهدف الى:
.7

.2

.3

.6

.5

رعايةةةة محةةةالم العةةةاممين نةةةج الميةةةدان االجتمةةةاعج والعمةةةل عمةةةى االرت ةةةا
بمسةةتوا م المهنةةج بشةةتى الوسةةائل واالرت ةةا بةةالمهن االجتماعيةةة حتةةى تتبةةو
مكانها المالئم نج ددمة اهأ داف االجتماعية لممجتمع.
اإلسةةهام نةةج ت ةةديم وجةةوة الرعايةةة االجتماعيةةة لعنةةراد والجماعةةات ال ة ين ال
تسمم لهم ظرونهم باالستفادة الكاممة بالددمات الحكومية ،و ال ين يحتةاجون
إلى المزيد كن الرعاية التدححية.
العمل عمى الوحول بالتوعية االجتماعيةة إلةى جميةع نئةات المجتمةع وطب اتة
بشتى الوسةائل المتاحةة بضةرح تح يةص قحةى قةدر مةن التماسةر واالسةت رار
والتكامل االجتماعج بالتعاون مع الهيئات الرسمية والتطوعية اهأدرى.
إجرا البحوث الميدانية بهدف تحديد حجةم المشةكالت والظةوا ر االجتماعيةة
التج قد تعوص سبيل التطور االجتماعج المنشود لمجتمعنةا واقتةراا السياسةات
التج تعين الجهات المدتحة عمى التضمب عميها.
تبةةادل المعمومةةات والدبةةرات المهنيةةة مةةع الهيئةةات الدوليةةة والعربيةةة والمحميةةة
ودحوح ةا ا المدتحةةة منهةةا نةةج شةةئون الرعايةةة االجتماعيةةة بشةةتى الوسةةائل
والسبل ومنها إقامةة المةمتمرات العربيةة والدوليةة وإحةدار الكتةب والنشةرات
والمجالت وغير لر.

 وجدت رابطة االجتماعيين الكويتية نفسها مسئولة كممسسةة مجتمةع مةدنج
تدةةتب بةةالمجتمع ككةةل الةةى رحةةد واياةةاا عةةدة ن ةةاط رئيسةةية نةةج جمسةةة
االستعراح الشامل  ,إيمانا ا منها بتفعيل دور المجتمع المةدنج نةج الكويةت
,ال ي ل دور الرقابة المشروعة دستوريا ا وديم راطيا ا نةج رحةد الظةوا ر
نج حركة المجتمع وتحديد الموقف المطموب منها .
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 -1األسرة والعنف األسري:

عرف المجتمع الدولج العنف المنزلج بأن انتهاكا لح وص اهأنسان اهأساسية ،وقد حدد ال انون الدولج لح وص اإلنسان ن
لمفرد حص ساسج ن تكون حيات دالية من العنف ،ويمزم الحكومات تونير عالج عندما تنتهر ي من ة الح وص.
وقد حدد اإلعالن العالمج لح وص اإلنسان حص الفرد اهأساسج نج التحرر من العنف وسو المعاممة وبداحة نج
موادة:



المادة 3 :تنب عمى ن " لكل نرد الحص نج الحياة والحرية ونج اهأمان عمى شدح ".
المادة 5 :تنب عمى ن "ال يجوز إدااع حد لمتع يب وال لممعاممة و الع وبة ال اسية و الالإنسانية و المهينة
و الع اب.”.

ولقد رصدنا من خالل متابعتنا الميدانية للمشاكل والظواهر في المجتمع الكويتي  ،ما
يلي :
-1
-2

-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9

تفشج العنف اهأسري ،وعدم وجود ممسسة وطنية متدححة بمعالجة ا النوع من العنف.
يتم التعامل مع ا النوع من العنف اهأسري ،عادة باالتحال عمى بدالة طوارئ النجدة و الشكوى المباشرة
لدي حد مراكز الشرطة ،التج ت وم بإرسال رجال شرطة الى موقع العنف بدون وجود ي كادر ننج متدحب
نج التعامل مع ة الحاالت.
عند وجود اعتدا من قبل الزوج عمى الزوجة و اهأبنا و العكس و ي شكل من شكال العنف اهأسري،
يعجز رجال الشرطة عن الددول لممنزل بحجة عدم وجود ا ن قانونج مع العمم بأن الحالة ،قد تحل الى
ارتكاب جريمة قتل و تسبب عا ة مستديمة مما يستمزم التددل العاجل.
عدم وجود قانون داب لعمن اهأسري ،وت تحر ال وانين الحالية عمى نحوب تشريعية متفرقة.
عدم وجود مالجئ إليوا احايا العنف اهأسري ،نالاحية حيانا ياطر لمب ا نج مركز الشرطة ان لم يكن
لدي قارب و حدقا عمى استعداد إليوائ .
ندرة المنا ج التعميمية التوعوية الداحة بظا رة العنف اهأسري بأنواع .
ال يوجد ي إححائيات حكومية رسمية لمعنف المنزلج محنفة حسب الجنس والعالقة ونوع العنف.
ال يوجد ي قوانين و سياسات و برامج توعوية و ث انية داحة بظا رة العنف المنزلج.
غياب دور المجمس اهأعمى لعسرة.

التوصيات :
-

عمالا بالمادة ( )9من الدستور الكويتج التج تنب عمى ما يمج:
(اهأسرة ساس المجتمع ،قوامها الدين واهأدالص وحب الوطن ،يحفظ ال انون كيانها ،وي وي
واحر ا ،ويحمج نج ظمها اهأمومة والطفولة).
يجب سن قانون داب لعسرة لحفظ كيانها.
تفعيل دور المجمس اهأعمى لشئون اهأسرة.
إنشا محكمة اهأسرة.
إنشا ممسسة وطنية و برنامج متدحب لمتددل النفسج السريع نج الحاالت الطارئة (العنف
المنزلج – المشاكل اهأسرية).
اعداد استراتيجية ودطة وطنية لمحماية من العنف االسري والمشاكل اهأسرية بأنواعها المتعددة.
تفعيل دور الممسسات الوطنية المدتحة باهأسرة لنشر التوعية والث انة المطموبة.
تطوير برامج قانونية وسياسية وإدارية وث انية لمنع العنف.
تونير مالجئ لجميع الفئات العمرية ولمجنسين.
نشر مفهوم اهأسرة و ميتها و ارار العنف اهأسري من دالل المنا ج التعميمية الوطنية.
تفعيل دور المراكز اهأسرية ومراكز تنمية المجتمع نج الجهات الحكومية.
حماية ودعم احايا العنف اهأسري.
2
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حال مرتكبج العنف اهأسري لممسا لة ال انونية ومن ثم لمتأ يل النفسج.
امان مكانة المر ة و مية دور ا نج اهأسرة والمجتمع.

 -2حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
قامت الحكومة بمنم وي اإلعاقة العديد من االمتيازات والمساعدات نج شتى المجاالت ،لكن الزال
العديد منهم يواج الحعوبة نج إنها اإلجرا ات الحكومية ،وداحة معاناتهم من الدورة المستندية
الطويمة نج الممسسة الحكومية الداحة بهم “الهيئة العامة لشئون وي اإلعاقة “ ،التج يفت ر مبنا ا
الى الددمات الداحة ب وي اإلعاقة.
التوصيات :
 واع اليات نعالة لإلجرا ات الحكومية والدورة المستندية الداحة باهأشداب من وي اإلعاقة. تونير مبنى تتوانر ب جميع المتطمبات والددمات الداحة ب وي اإلعاقة. تعديل قانون البنا واجرا ات بما يامن (لممرانص العامة والمجمعات التجارية واالستثمارية) وحولجميع حاالت وي اإلعاقة لجميع مرانص المبنى.

 -3حقوق األشخاص كبار السن:
منحت جهات حكومية مميزات لكبار السن وداحة وزارة الححة ،إال ن مازال نار قحور واام
نج التشريعات المتعم ة بح وص اهأشداب كبار السن (الححية ،االجتماعية ،الث انية ،االقتحادية)،
حيث ت تحر التشريعات الحالية عمى مجرد نحوب متفرقة تعنج ببعح شمونهم الحياتية.
التوصيات :
 ارورة سن قانون لكبار السن ونص مبادئ اهأمم المتحدة المتعم ة بكبار السن وح وص المسنين ،وونصح وق نج المادة رقم ( )11من الدستور الكويتج التج تنب عمى:
" تكفل الدولة المعونة لممواطنين نج حالة الشيدودة و المرح و العجز عن العمل ،كما تونر لهم
ددمات التأمين االجتماعج والمعونة االجتماعية والرعاية الححية “.
-

إقامة منتجعات ححية وعالجية متدححة لكبار السن.

 -4المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان:
ما زالت الكويتج تفت ر الى وجود ممسسة وطنية مست مة لح وص اإلنسان ،ون ا ا لممبادئ المتعم ة بمركز
الممسسات الوطنية لتعزيز وحماية ح وص اإلنسان (مبادئ باريس ،قرار الجمعية العامة .)134/ 48
التوصيات :
 ارورة التفكير الجدي نج إنشا ممسسة وطنية لح وص االنسان ون ا لمبادئ باريس ،تكون واجهةحاارية وإنسانية لمدولة يراعى بإنشائها االتج:



وجود حكام تنظم تشكيل الممسسة الوطنية لح وص اإلنسان وادتيار اهأعاا ون ا ا إلجرا ات شفانة
ونزيهة من ناحية االنتداب والترشم واإلقالة.
تونير ححانة لععاا بموجب اهأحكام المنظمة لمممسسة.
3
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ن تنب اهأحكام عمى نظم مالية عمى نحو يمكن الممسسة من است اللية مالية تامة ،وتكون
االست اللية نج شكل ميزانية مست مة تدير ا الممسسة وتسيطر ليها بشكل تام.
إحدار ونشر الت ارير السنوية بالمواوعية.
ان تنب اهأحكام عمى سياسة الباب المفتوا امام المجتمع وممسسات المدنية.

ة

 -5نظام الكفيل :
الزالت الكويت تعمل بنظام الكفيل لمعمال اهأجانب ،رغم المشاكل واالنتهاكات التج يتعرح لها العامل،
والعوائص والبيروقراطية الحكومية التج يعانج منها المواطنون و ححاب العمل من ا النظام ،ماعدا المتاجرين
بالبشر ال ين ي ومون باست دام عمال جانب نظير موال متفص عميها بين الطرنين نج الدفا  ،م ابل رد نعل
حكومج غالبا ا ما يكون اتجاة العامل ن ط وي تحر عمى إغالص ممقت لممف حاحب العمل ،ال ي يعاود بعد نترة
من الزمن نج المتاجرة بالبشر عن طريص نظام الكفيل الحالج.

التوصيات:
ا
 ارورة إلضا نظام الكفيل وإيجاد نظام إنسانج حااري الست دام العمالة الواندة ون ا لممعايير الدولية. تفعيل دور يئة ال وى العاممة. -زيادة قدرة المفتشين عمى رحد ي انتهاكات لح وص العمال.

 -6العمالة المنزلية:
رغم ن من العادات الحميدة التج يتمتع بها المجتمع الكويتج من الطيبة والكرم والتسامم وحسن
التعامل مع الجميع عمى حد سوا  ،إال ن نار نئة قميمة تسيئ الى العمالة المنزلية ،داحة و ن تعداد
العمالة المنزلية نج الوقت الرا ن بات يتجاوز  757الف عامل وعاممة ي ما يعادل ربع سكان دولة
الكويت ت ريباا ،نبالتالج من الحعب ن يتمتع الجميع ببيئة عمل منة وححية ،داحة نج غياب
التشريعات التج تنظم العالقة بين مكاتب است دام العمالة و العامل وحاحب العمل .
التوصيات:
 العمل عمى تطبيص توحيات لجنة ح وص اإلنسان المعنية بالح وص االقتحادية واالجتماعية والث انيةالحادرة نج  18من ديسمبر  2713بما يدب العمالة المنزلية.

 -7الحق في السكن:
لكل إنسان الحص نج الححول عمى السكن المالئم ،كما جا نج المادة  25من اإلعالن العالمج لح وص اإلنسان،
والعهد الدولج الداب بالح وص االقتحادية واالجتماعية والث انية لسنة  1966ال ي ينب نج المادة  11عمى ن
تامن الدول اهأطراف حص كل شدب نج مستوى معيشج كاف ل وهأسرت  ،يونر ما يفج بحاجتهم من
المأكل ....والمأوى ،وبح نج تحسين متواحل لظرون المعيشية.
ونج الكويت نشعر ب مص شديد ن دولة لديها نوائح مالية عالية جداا وتعداد المواطنين الكويتيين مميون وثالثمائة
لف نسمة ،يوجد لديها كثر من  117لف سرة بانتظار الححول عمى مسكن من قبل الدولة يعانون حنوف
المشكالت االجتماعية ،نج حين ن ديار شرا مسكن مباشرة من السوص الع اري غير ممكن لعغمبية ،لندرة
الححول عمى مساكن بأسعار مع ولة ،و ن متوسط سعر المنزل البسيط يتعدى مبمغ  285لف دينار كويتج ل مة
العرح م ابل شدة الطمب ،ومتوسط نترة االنتظار لمححول عمى مسكن حكومج قد تحل الى  15عاما.
كما نشعر ب مص شديد الرتفاع تكمفة االستئجار الشهرية لممساكن والش ص الى مبالغ نمكية ،نتيجة ل مة العرح
م ابل الطمب ،ولعدم تددل الدولة من جل دمص مناخ يجعل العرح كثر من الطمب و يتساوى االثنان.
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التوصيات :
 تونير اهأرااج الحالحة لمسكن ،وإيجاد طري ة تسمم لشركة نفط الكويت نج اإلنراج عن اهأرااجالحالحة لمسكن ال قامة تجمعات عمرانية جديدة.
 إنشا مدن جديدة والتوسع العمرانج. تونير المساكن لجميع نئات المجتمع ،ولجميع المستويات المعيشية وداحة ل وي الددول المندفاة.نار قانون يتطمب تعديم ينظم عمميات االستئجار وواع حدود سعرية لها.
-

 -8غير محددي الجنسية ( البدون ) :
رغم المزايا والددمات والتسهيالت التج ي دمها لهم (الجهاز المركزي لمعالجة وااع الم يمين
بحورة غير قانونية) نج المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والمدنية اال ان الزال غير محددي الجنسية
( البدون ) نج الكويت ال ين ي در عدد م بحدود  117االف  ،يشعرون بالمعاناة داحة تجاة واعهم
ال انونج  ،وعدم شعور م بالطمأنينة من المست بل ال ي ينتظر م .
التوصيات :
 اإلسراع نج عممية معالجة اهأوااع اإلنسانية والحياتية لفئة غير محددي الجنسية ( البدون). تطبيص توحيات لجنة ح وص اإلنسان المعنية بتطبيص العهد الداب بالح وص االقتحادية واالجتماعيةوالث انية الحادرة نج  18من ديسمبر  2713بما يدب ة الفئة.
 تطبيص توحيات لجنة منا اة التمييز العنحري الحادرة نج  9من مارس  2712بما يدب ةالفئة.

 -9الوحدة الوطنية وخطاب الكراهية:
-

قرت الحكومة الكويتية ال انون رقم  19لسنة  2712بشأن حماية الوحدة الوطنية  ،وتم تمريرة من
دالل مرسوم ارورة  ،يهدف الى حماية النسيج االجتماعج الكويتج والمحمة الوطنية من الفتن التج
حاول البعح إثارتها عبر وسائل اإلعالم المرئية والم رو ة والمسموعة ومن دالل الشبكة العنكبوتية
ووسائل التواحل االجتماعج  ،مما شعر الفرد من دالل مالمست لمشارع الكويتج ب مص ودوف شديد
من حدوث تأجج طائفج و قبمج و عائمج  ،نظرا ُ لكثرة الدطابات اإلعالمية بأشكالها المدتمفة التج
تمحل الفكر العنحري المدالف لدستور الكويت وقوانينها النان ة .

التوصيات :
-

التدمب من انت ائية تحويل الحاالت المدالفة ل انون الوحدة الوطنية الى الجهات ال اائية وتحويل
جميع المتجاوزين بال استثنا .
تعديل قانون رقم  61لسنة  2777بشأن اإلعالم المرئج والمسموع ،وإاانة مواد تجرم دطاب
الكرا ية.
نشر مفهوم الوحدة الوطنية و ميتها و ارار ا عمى المجتمع نج المنا ج التعميمية الوطنية.
عمل استراتيجية ودطة شامم لحماية الوحدة الوطنية.
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