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 منظمة الحرية لحقوق اإلنسان
 التأسيس :  

وما يليها من القانون المدني السويسري تأسست منظمة أطلق عليها  06بمقتضى المادة  
وتحت اإلشهار ضمن مؤسسات المجتمع المدني الكويتي )منظمة الحرية لحقوق اإلنسان( 

 ي تشرف عليها وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل . الت
 

 األهداف : 

تهدف المنظمة إلى المساهمة في ترقية وحماية حقوق النفس البشرية والحريات السياسية  
حدة الصادر عن الجمعية العامة لألمم المت RES  /A/411/35وذلك في إطار القرار 

ئات المجتمع في ترقية وحماية حقوق والمتعلق بحق ومسؤولية األشخاص والجماعات وهي
 اإلنسان والحريات األساسية المعترف عليها عالميًا . 

 
 وتعمل المنظمة على تحقيق هدفها على : 

 الرصد واإلعالم عن انتهاكات حقوق اإلنسان .  .4
 تقديم الدعم المعنوي واإلستشارات القانونية لضحايا تلك اإلنتهاكات .  .2
 في تلك اإلنتهاكات ومناهضة اإلفالت من العقاب والرجوع مالحقة المتورطين قضائيا  .5

 عليهم بالتعويض . 
تشجيع الحكومات على احترام حقوق اإلنسان وتحمل مسؤولياتها تجاه الحريات  .1

 العامة. 
 نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمعات والتوعية بآليات حمايتها .  .3
 ة حقوق اإلنسان . تهيئة وتأهيل كوادر من الناشطين تعمل على حماي .0
دعم كل منظومة سياسية أو قانونية أو تربوية تعمل على تعزيز حماية المواطن من  .7

 انتهاكات حقوق اإلنسان . 
 



 

  التعسفيةالحريات السياسية واالعتقاالت 

ال زال فيييييي الكوييييييت ال يوجيييييد مؤسسيييييات مجتميييييع ميييييدني يمثيييييل التييييييارات السياسيييييية )األحيييييزاب 
معينييية تيييدافع عييين المعتقليييين السياسيييية إال بعيييض المتطيييوعين مييين  السياسيييية( وال توجيييد جهيييات

 المحامين وناشطي حقوق اإلنسان.

 وعلى ما تقدم توصي منظمة الحرية بما يلي:

 إقيييييييرار قيييييييانون األحيييييييزاب والتجمعيييييييات السياسيييييييية وتيييييييوفير الحمايييييييية لهيييييييا ب بيييييييدا  اليييييييرأي. -4
سييية حريييية التعبيييير بالضيييوابط اإلفسييياج لجمييييع وسيييائل اإلعيييالم المقيييرو ة والمسيييموعة لممار  -2

 المهنية ومن غير تشديد وتهديد الحكومة بالمالحقات القضائية.

هنيياك تراجييع واضيير فييي حرييية الييرأي العييام ولييذلك لهيمنيية الحكوميية علييى بعييض الوسييائل  -5
القانونيييية وذليييك عييين طرييييق مالحقييية بعيييض الناشيييطين قضيييائيًا والسيييجن أحيانيييًا والتوقييييف فيييي 

 مراكز الشرطة.

م وجود التعددية السياسية وعدم االعتراف بها إن وجيدت وذليك يثيير قلقيًا واضيحًا عليى عد -1
 تكميم األفواه وقمع األصوات التي تخالف النظام الحكومي.

المراقبة والتجسيس ليبعض رميوز العميل السياسيي والعميل اليدينيا يجعلنيا قلقيين مين العميل  -3
 التطوعي أو الحقوقي أو السياسي بحرية ونزاهة.

االعتقييياالت التعسيييفية واالحتجيييازات االحتياطيييية ازدادت بكثيييرة مييين بعيييد ميييا يسيييمى  الربييييع  -0
العربيييييي  وناهييييييك عييييين التميييييادي فيييييي تأجييييييل المحاكميييييات وتأخيرهيييييا واسيييييتمرار الحيييييبس وقميييييع 

 الحريات.

تاحة حرية التعبير والرأي وفق أحكام الدستور. -7  يجب على الحكومة أن تلتزم بحماية وا 

يجيييب عليييى الحكومييية تسيييهيل إصيييدار تيييراخيص للقنيييوات والصيييحف مييين وسيييائل اإلعيييالم  -8
 من الدستور. 50المقرو ة والمسموعة الحرية التعبير كما نصت المادة 



 

عطائهييييا التييييراخيص بحييييق التظيييياهر  -9 يجييييب علييييى الحكوميييية حماييييية المظيييياهرات السييييلمية وا 
 السلمي ا وال يجوز التعسف بحق المتظاهرين.

الحكومة إنشا  قسيم فيي وزارة العيدل والمحكمية العامية إلسيتقبال شيكاوي الميواطنين على  -46
والوافييدين الييذين تعرضييوا لالبتييزاز السياسييي أو التعسييف فييي الحريييات لهييذه االنتهاكييات والحييد 

 منها.



 

 -**البدون )الكويتيون البدون(:

ه جييدل واسييع حييي  يعييد ملييف الكييويتيين البييدون أحييد أهييم الملفييات الصييعبة فييي الكويييت وعلييي
غالق هذا الملف.  تتباطئ دولة الكويت في حل وا 

( 426.666البييدون أو عييديموا الجنسييية يقييدر عييددهم امن بحييوالي مائيية وعشييرون ألفييًا تقريبييًا )
والغالييب ميين هييذه الفئيية ليييس لييه حييق بأبسييط األشيييا  مثييل التعليييم والعمييل والرعاييية الصييحية    

ة وأييدي عاملية وعليى ميا تقيدم توصيي منظمية الحريية بميا وناهيك عن استثمارهم ككيوادر بشيري
 يلي:

 اإلسراع ب قرار الحقوق المدنية واإلنسانية لهذه الفئة. -4

إلغا  جميع صور التميز العنصري مع هذه الفئة وضيرورة إدمياجهم بيالمجتمع عين طرييق  -2
 اتاحة العمل لهم بالمؤسسات الحكومية.

هديييييد لهييييذه الفئيييية عنييييد مطييييالبتهم عبيييير مظيييياهرات سييييلمية عييييدم اسييييتخدام القييييوة والقمييييع والت -5
 بحقوقهم المدنية واإلنسانية.

إلغا  ما يسمى بالقيود األمنية وتسهيل إجرا ات السيفر وذليك ب صيدار وثيائق سيفر طويلية  -1
 المدى أو لعدة سفرات.



 

افدة ومراكز السجون والعمالة الو  ** توصيات عامة فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والخدم
 -وثقافة حقوق اإلنسان:

نشييير حميييالت توعويييية )حكوميييية ق مؤسسيييات حقوقيييية ( لنشييير ثقافييية حقيييوق اإلنسيييان فيييي  -4
 المجتمع.

 أقرار مشروع الهيئة أو الرابطة وطنية لحقوق اإلنسان. -2

إشيييراك مؤسسيييات حقيييوق اإلنسيييان الوطنيييية وضيييع اليييرؤى واألفكيييار الحقوقيييية ألي قيييوانين  -5
 س الوزرا  أو ديوان الخدمة المدنية.شعبية تصدر من مجل

إضيييافة االتفاقييييات والصيييكوك الدوليييية لحقيييوق اإلنسيييان والتيييي انضيييمت إليهيييا الكوييييت مييين  -1
 ضمن أحكام الدستور.

إصدار قوانين وتشريعات أكثر دقة ومهنية والتي تضمن سالمة وأوضياع العمالية المنزليية  -3
 والخدم والمحافظة على كرامتهم وحرياتهم.

 تطبيق القانون على مكاتب العمالة المنزلية التي لها صلة بقضايا االتجار بالبشر. -0

 إنشا  المجلس األعلى لألسرة والمرأة والطفل. -7

 إدخال مادة حقوق اإلنسان في المؤسسات العسكرية والشرطية للتدريس والتدريب. -8

لميدانييية للسييجون ومراكييز السييماج لجهييات حقييوق اإلنسييان الرسييمية والتطوعييية بالزيييارات ا -9
 التوقيف.

احتييييرام السييييجين وضييييمان كافيييية حقوقييييه القانونييييية والشخصييييية وامدمييييية   والسييييماج لهييييم  -46
 بالخلوة الشرعية مع زوجاتهم.

 


