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منظمة الحرية لحقوق اإلنسان
التأسيس :
بمقتضى المادة  06وما يليها من القانون المدني السويسري تأسست منظمة أطلق عليها
(منظمة الحرية لحقوق اإلنسان) وتحت اإلشهار ضمن مؤسسات المجتمع المدني الكويتي
التي تشرف عليها و ازرة الشؤون اإلجتماعية والعمل .
األهداف :
تهدف المنظمة إلى المساهمة في ترقية وحماية حقوق النفس البشرية والحريات السياسية
وذلك في إطار القرار  A / RES/35/411الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
والمتعلق بحق ومسؤولية األشخاص والجماعات وهيئات المجتمع في ترقية وحماية حقوق
اإلنسان والحريات األساسية المعترف عليها عالمياً .

وتعمل المنظمة على تحقيق هدفها على :
 .4الرصد واإلعالم عن انتهاكات حقوق اإلنسان .
 .2تقديم الدعم المعنوي واإلستشارات القانونية لضحايا تلك اإلنتهاكات .
 .5مالحقة المتورطين قضائيا في تلك اإلنتهاكات ومناهضة اإلفالت من العقاب والرجوع
عليهم بالتعويض .
 .1تشجيع الحكومات على احترام حقوق اإلنسان وتحمل مسؤولياتها تجاه الحريات
العامة.
 .3نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمعات والتوعية بآليات حمايتها .
 .0تهيئة وتأهيل كوادر من الناشطين تعمل على حماية حقوق اإلنسان .
 .7دعم كل منظومة سياسية أو قانونية أو تربوية تعمل على تعزيز حماية المواطن من
انتهاكات حقوق اإلنسان .

الحريات السياسية واالعتقاالت التعسفية
ال زال في ييي الكويي ييت ال يوجي ييد مؤسسي ييات مجتمي ييع مي ييدني يمثي ييل التيي ييارات السياسي ييية (األح ي يزاب
السياسييية) وال توجييد جهييات معينيية تييدافع عيين المعتقلييين السياسييية إال بعييض المتطييوعين ميين
المحامين وناشطي حقوق اإلنسان.
وعلى ما تقدم توصي منظمة الحرية بما يلي:
 -4إقي ي ي يرار ق ي ي ييانون األحي ي ي يزاب والتجمع ي ي ييات السياس ي ي ييية وت ي ي ييوفير الحماي ي ي يية له ي ي ييا ب ب ي ي ييدا الي ي ي يرأي.
 -2اإلفسيياج لجميييع وسييائل اإلعييالم المقييرو ة والمسييموعة لممارسيية حرييية التعبييير بالض يوابط
المهنية ومن غير تشديد وتهديد الحكومة بالمالحقات القضائية.
 -5هنيياك ت ارجييع واضيير فييي حرييية ال يرأي العييام ولييذلك لهيمنيية الحكوميية علييى بعييض الوسييائل
القانوني يية وذل ييك ع يين طري ييق مالحق يية بع ييض الناش ييطين قض ييائياً والس ييجن أحياني ياً والتوقي ييف ف ييي

مراكز الشرطة.

 -1عدم وجود التعددية السياسية وعدم االعتراف بها إن وجيدت وذليك يثيير قلقياً واضيحاً عليى
تكميم األفواه وقمع األصوات التي تخالف النظام الحكومي.

 -3المراقبة والتجسيس ليبعض رميوز العميل السياسيي والعميل اليدينيا يجعلنيا قلقيين مين العميل
التطوعي أو الحقوقي أو السياسي بحرية ونزاهة.
 -0االعتقيياالت التعسييفية واالحتجييازات االحتياطييية ازدادت بكث يرة ميين بعييد مييا يسييمى الربيييع
العربي ييي وناهيي ييك عي يين التمي ييادي في ييي تأجيي ييل المحاكمي ييات وتأخيرهي ييا واسي ييتمرار الحي ييبس وقمي ييع
الحريات.
 -7يجب على الحكومة أن تلتزم بحماية واتاحة حرية التعبير والرأي وفق أحكام الدستور.
 -8يج ييب عل ييى الحكوم يية تس ييهيل إص ييدار تي يراخيص للقني يوات والص ييحف م يين وس ييائل اإلع ييالم
المقرو ة والمسموعة الحرية التعبير كما نصت المادة  50من الدستور.

 -9يج ييب عل ييى الحكوم يية حماي يية المظ يياهرات الس ييلمية واعطائه ييا التي يراخيص بح ييق التظ يياهر
السلمي ا وال يجوز التعسف بحق المتظاهرين.
 -46على الحكومة إنشا قسيم فيي و ازرة العيدل والمحكمية العامية إلسيتقبال شيكاوي الميواطنين
والوافييدين الييذين تعرض يوا لالبت يزاز السياسييي أو التعسييف فييي الحريييات لهييذه االنتهاكييات والحييد
منها.

**البدون (الكويتيون البدون)-:
يعييد ملييف الكييويتيين البييدون أحييد أهييم الملفييات الصييعبة فييي الكويييت وعلي يه جييدل واسييع حي ي
تتباطئ دولة الكويت في حل واغالق هذا الملف.
البييدون أو عييديموا الجنسييية يقييدر عييددهم امن بحيوالي مائيية وعشييرون ألفياً تقريبياً ()426.666

والغالييب ميين هييذه الفئيية ليييس لييه حييق بأبسييط األشيييا مثييل التعليييم والعمييل والرعاييية الصييحية

وناهيك عن استثمارهم ككيوادر بشيرية وأييدي عاملية وعليى ميا تقيدم توصيي منظمية الحريية بميا
يلي:
 -4اإلسراع ب قرار الحقوق المدنية واإلنسانية لهذه الفئة.
 -2إلغا جميع صور التميز العنصري مع هذه الفئة وضيرورة إدمياجهم بيالمجتمع عين طرييق
اتاحة العمل لهم بالمؤسسات الحكومية.
 -5ع ييدم اس ييتخدام الق ييوة والقم ييع والتهدي ييد له ييذه الفئ يية عن ييد مط ييالبتهم عب يير مظ يياهرات س ييلمية
بحقوقهم المدنية واإلنسانية.
 -1إلغا ما يسمى بالقيود األمنية وتسهيل إج ار ات السيفر وذليك ب صيدار وثيائق سيفر طويلية
المدى أو لعدة سفرات.

** توصيات عامة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والخدم ومراكز السجون والعمالة الوافدة
وثقافة حقوق اإلنسان-:
 -4نشيير حمييالت توعوييية (حكومييية ق مؤسسييات حقوقييية ) لنشيير ثقافيية حقييوق اإلنسييان فييي
المجتمع.
 -2أقرار مشروع الهيئة أو الرابطة وطنية لحقوق اإلنسان.
 -5إشي يراك مؤسس ييات حق ييوق اإلنس ييان الوطني يية وض ييع ال ييرؤى واألفك ييار الحقوقي يية ألي قي يوانين
شعبية تصدر من مجلس الوز ار أو ديوان الخدمة المدنية.
 -1إضييافة االتفاقيييات والصييكوك الدولييية لحقييوق اإلنسييان والتييي انضييمت إليهييا الكويييت ميين
ضمن أحكام الدستور.
 -3إصدار قوانين وتشريعات أكثر دقة ومهنية والتي تضمن سالمة وأوضياع العمالية المنزليية
والخدم والمحافظة على كرامتهم وحرياتهم.
 -0تطبيق القانون على مكاتب العمالة المنزلية التي لها صلة بقضايا االتجار بالبشر.
 -7إنشا المجلس األعلى لألسرة والمرأة والطفل.
 -8إدخال مادة حقوق اإلنسان في المؤسسات العسكرية والشرطية للتدريس والتدريب.
 -9السييماج لجهييات حقييوق اإلنسييان الرسييمية والتطوعييية بالزيييارات الميدانييية للسييجون وم اركييز
التوقيف.
 -46احتي يرام الس ييجين وض ييمان كاف يية حقوق ييه القانوني يية والشخص ييية وامدمي يية والس ييماج له ييم
بالخلوة الشرعية مع زوجاتهم.

