حالة حقوق اإلنسان فى الكويت
مقدم إلى :المفوضية السامية لمجلس حقوق اإلنسان الستكمال متطلبات التقرير المقدم من دولة الكويت
إلى آلية االستعراض الدوري الشامل كأحد االليات التابعة لمجلس حقوق االنسان.
مقدم من :مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان (حاصلة على المركز االستشاري بالمجلس
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة).
مقدم عن :دولة الكويت
التاريخ :مايو 2019
تمهيد
عرأت أي تتتا ً بن امها
ٌ
عرف عن الكويت أنها الدولة األولى خليجيا ً التى تتبنى دستتتتورا ً وبرلماناًع و ت
السياسى األكثر تمثيالً واحتراما ً للحريات األساسيةع ولكن مؤخرا ًع بدأت الكويت تصدر وتعدل بعض
التشريعات والقوانين ال ٌمقيدة للحريات وخاصة حرية التعبيرع وقد أتجرى االستعراض الدوري الشامل
ال تمتعلق بالكويت أي  28كانون الثانى/يناير 2015ع وقدم الفريق العامل المعنى باالستعراض الدورى
الشتتتامل تقريرد لدولة الكويت مت تتتمنا ً التوصتتتيات أى نيستتتان/أبريل 2015ع وقد بلغ عدد التوصتتتيات
ال ٌمقدمة من قِبل الدول ال ٌمشاركة إلى دولة الكويت عدد ( )278توصية.
قامت دولة الكويت بالرد على التوصتتياتع وتم إعتماد ردود دولة الكويت على التوصتتيات أى 17
آب/أغستتطس 2015ع وقد أشتتارت الدولة اعتماد م كـ ( )278توص ية وتم قبول ( )182توص ية
وأبدت الكويت مالحظاتها حول ( )25توصية وقامت برفض ( )71توصيةع ولكن ألن الكويت قامت
بشتتتأن أربع توصتتتيات و م التوصتتتيات رقم ()157ع و()115ع و()164ع و()221ع بتحديد جزء غير
مقبولع وتحديد جزء آخر كجزء كمقبول جزئياًع لذا تم تقستتتتيم كل توصتتتتية من التوصتتتتيات األربع إلى
اثنينع واعت مدت أى الن ها ية كإج مالى عدد التوصتتتتتت يات و ()282ع و قد ردت الكو يت على تمع م
التوصتتيات التى رأ تتتها بأنها ال تتواأق مع الدستتتور الكويتى وأحكام الشتتريعة اإلستتالميةع باإلضتتاأة
المنظمة حاصلة على المركز االستشاري الخاص في المجلس االقتصادي واالجتماعي منذ 2016
Organization in special consultative status with the Economic and Social Council since 2016
Address: 148 MisrHelwan El-Zyrae Road , El Matbaa Sq, Hadayek El Maadi, 4th Floor, No 41 , Cairo, Egypt
 148طريق مصر حلوان الزراعي  -المطبعة – ح المعادي  -الدور الرابع  -شقة  - 41القاهرة | ص.ب  490 :المعادي
E-mail : maat@maatpeace.org
Mob. +201226521170

Telefax. 00 (20) (2) 25344707

PO Box : 490 El Maadi
Website: www.maatpeace.org
Tel. 00(20) (2) 25344706

إلى رأ تتتتتتها جميع التوصتتتتتتيات قات الصتتتتتتلة بعقوبة اإلعدام أو بمن الجنستتتتتتية لفئة البدون (عديمي
الجنسية).
موقف الكويت من االتفاقيات الدولية
ت شعر مؤ س سة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلن سان (م صر)ع بالقلق ال شديد لتأخر دولة الكويت
عن االن تتتمام والتصتتتديق والتحفظ على عدد غير قليل من االتفاقيات والمواثيق الدوليةع كالبروتوكول
االختيارى التفاقية منا تتتتتة التعذيلع والبروتوكول االختيارى األول و الثانى ال تملحقين بالعهد الدولى
الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةع واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسر مع
واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشتتخاص من االختفاء القستترىع واالتفاقية الدولية للق تتاء على جميع
أشتتتتتت كال التمييز العنصتتتتتترى (ال مادة )14ع والبروتوكول اإلخت يارى للع هد ا لدولى ال خاص بالحقوق
االقتصتتتتادية واالجتماعية والثقاأيةع والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية (المادة )41ع
والبروتوكول االختيارى التفاقية الق تتتتاء على جميع أشتتتتكال التمييز ضتتتتد المرأةع واتفاقية منا تتتتة
التعذيل ( المواد 20ع 21ع )22ع والبروتوكول االختيارى التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم
البالغاتع والبروتوكول االختيارى التفاقية حقوق االشخاص قوى اإلعاقةع باإلضاأة إلى كالً من ن ام
روما األستتتاستتتى للمحكمة الجنائية الدوليةع واالتفاقيات المتعلقة بالالجئين وعديمى الجنستتتيةع واتفاقيات
من متتة العمتتل التتدوليتتة رقم  100و 169و189ع والبروتوكول اإلضتتتتتتتتاأى الثتتالتتن التفتتاقيتتات جني
لعام.1 1949
حرية الرأى والتعبير
رغم أن الكويت قبلت بالتوصيات المتعلقة بحرية التعبيرع إال ان مؤسسة ماعت تشعر بالقلق الشديد
من القيود المفروضتتتتتتتتة على حريتتة التعبير منتتذ إجراء االستتتتتتتعراض األخير أى 2015ع حيتتن أن
المالحقات الق ائية ضد منتقدى الدولة والمعار ضين ال سيا سين ما زالت م ستمرةع باإل ضاأة إلى سن
الحكومة قانون مكاأحة تن يم االتصتتتتتتاالت وتقنية المعلومات لعام 2014ع وقانون مكاأحة جرائم تقنية
المعلومات لعام 2015ع والذى دخل حيز التنفيذ أي 2016ع وت تتتتمن قيودا ً شتتتتديدة على حرية التعبير
على اإلنترنتع مثل عقوبة السجن والغرامة بتهمة إ انة الدين والشخصيات الدينية واألميرع وقد قامت
الستتتتتتلطات الكويتية بتعديل قانون االنتخابات أى يونيو/حزيران 2016ع لمنع المدانين باإلستتتتتتتاءة إلى
األمير من الترش ت أو التصتتويتع كما تلجأ الستتلطات إلى التجريد من الجنستتية كستتالحا ً تستتتخدم ضتتد
المعارضتتين الستتياستتيينع إق يستتم القانون الكويتى بستتحل الجنستتية بقرار من وزير الداخلية ال يمكن
الطعن أي بدواأع الحفاظ على مصلحة الدولة العليا واألمن القومي.
وأى قات الستتتتتتياقع حاكمت الستتتتتتلطات منتقدى الحكومة بموجل مواد أى قانون العقوباتع والتى
تجرم التعليقات التى تتعتبر مستتتتتيئة ألمير البالد أو الدول المجاورةع وأى أغستتتتتطس/آب 2018ع قامت
الحكومة بتقديم مشتتتترون قانون يفرض عقوبة الستتتتجن لمدة خمس ستتتتنوات على كل من ععن علنا ً أى
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لإلعالن على المزيد بشأن دولة الكويت وموقفها من االتفاقيات الدوليةhttp://cutt.us/7mE00 :
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حقوق ولى العهد أو نائل األمير أو عاب أو تعرض لشتتتتخصتتتت ع وأى 5أبريل/نيستتتتان 2015ع حكمت
محكمة االستتتتتتئناف على عياد الحربيع و و صتتتتتحفي كويتي ينشتتتتت على اإلنترنت ومواقع التوصتتتتتل
االجتماعيع بالستتجن لمدة عامين بستتبل تغريدة اعتبرتها الستتلطات "مستتيئة" لألمير 2ع وأي  18مايو/
أيار 2015ع أصتتدرت محكمة النقض الكويتية حكما على الع تتو الستتابق أي البرلمانع مستتلم البراكع
بالسجن سنتين ناأذة بتهمة "إ انة األمير"ع وأى أبراير/شباع 2018ع قامت محكمة التمييز بتأييد أحكام
السجن الصادرة ضد  13شخصا ً بتهمة نشر أو ترديد مقتطفات من خطبة مسلم البراك.3
وما زال القلق قائما ً من قِبل من مة ماعت بشتتتتتتأن قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد رقم ()63
والذى دخل حيز النفاق بتاريخ  12يناير/كانون الثانى 2016ع ويت من  21مادة تهدف إلى إعادة تن يم
عدد من األنشتتتطة عبر استتتتخدام اإلنترنت أى الكويتع و ناك تخوأا ً شتتتديدا ً تجاد ما ين علي كل من
المادة ()4و()6و()7ع والذين يحدون من حرية التعبير على اإلنترنتع ويت منون قيودا ً أ فاضة إلى
حد كبيرع والتى من شتتتأنها استتتتهداف حرية الرأى والتعبير على اإلنترنتع وكذل تقييد الحق أى تلقى
ونقل المعلومات بين مستخدمى اإلنترنت أى الكويت.
وجديرا ً بالذكر اإلشتتتتتتتارة إلى ان المادة ( )4من قانون جرائم تقنية المعلوماتع ت تعاقل بالحبس
لمدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف دينارع لكل من أنشأ
موقعا ً أو نشر أو أنتج أو أعد أو يأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد اإلستغالل أو التوزيع
أو العرض على الغير عن عريق الشتتتتبكة المعلوماتية أو إحدى وستتتتائل تقنية المعلومات وكان قل من
شتتتتتأن المستتتتتا باآلداب العامة أو أدار مكانا ً لهذا الغرضع والمادة ( )6التى تعاقل رؤستتتتتاء التحرير
والكتاب الذين يرتكبون األعمال الموضتتتحة أي المواد 19ع 20ع و 21من قانون المطبوعات والنشتتترع
بالستتجن لمدة تصتتل إلى ستتنة واحدة وغرامة تصتتل إلى عشتترين ال دينارع والمادة ( )7التي تت تتمن
عقوبة ال تتجاوز  10ستتتنوات لعدد من األأعال المنصتتتوص عليها أي المادة  28من قانون المطبوعات
والنشر رقم( )3لعام 2006ع بما أي قل "نشر التحريض على قلل الن ام أي البالد"ع وكل تل المواد
أ تتتفاضتتتة بما يستتتم لتقييد الحريات من قِبل الستتتلطاتع وتعريض منتقدى الستتتياستتتات العامة للدولة
والمعارضتتتين الستتتياستتتيين والمداأعين عن حقوق اإلنستتتان للم تتتايقات ال ٌمستتتتمرة من قِبل الستتتلطات
الكويتية.4
حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات
تتكر العديد من االتفاقيات والمواثيق الدولية الحق أى حرية التجمع الستتتتتتلمىع وخاصتتتتتتة العهد
الدولى الخاص بالحقوق المدنية والستتتياستتتيةع والذى ان تتتمت إلي الكويت أى 1996ع ولكن ناك عدة
2

تأكيد حكم بالسجن أي حق مدون كويتيع الحرةع  5ابريل https://www.alhurra.com/a/kuwait-jails-blogger-tweet-/268661.html .2015

 3سجن المعارض الكويتي مسلم البراك عامين لـ "إساءته" لألمير BBC ،عربي 22 ،فبراير .2015
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/02/150222_musallam_albarrak_sentence
Article 19, Kuwait: New Cyber Crimes Law restricts expression and targets online activists, 21 January 2016, available at:
https://www.article19.org/resources/kuwait-new-cyber-crimes-law-restricts-expression-and-targets-online-activists/
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توصتتتيات قتدمت إلى الكويت بشتتتأن التحقيق أى جميع اإلدعاءات المتعلقة باالستتتتخدام المفرع للقوة من
قِبل قوات األمنع أ الً عن أن القانون الكويتى رقم ( )65لعام 1979ع وخاصة المادة ( )12من والتى
تن على ح ر غير المواعنين الكويتيين المشتتتتتتتار كة أى التجم عات ال عا مةع والتى يتط لل تن يم ها
الحصول على إقن مسبق من وزارة الداخليةع وأى سياق ذا التشريعع وأى  27نوأمبر /تشرين الثانى
2017ع صدرت إدانات جماعية ضد أكثر من  60شخ شاركوا أى م ا رات أى البرلمان الكويتى
عام 2011ع وشملت العقوبات السجن ما بين سنة إلى تسع سنوات مع األشغال الشاقةع واتهم األغلبية
بتهم استخدام القوة ضد الشرعةع وتوصلت المحكمة ألن  65شخصا ً مذنبين بالمشاركة أى م ا رة أو
تجمع دون ترخي م سبقع وأدانت  16شخ صا ً وحكمت عليهم ب سبل جرائم تبدو أنها تنته الحق أي
حرية التعبيرع وحكمت على شتتتتتخ واحد بالستتتتتجن عامين إضتتتتتاأيينم بناء على اتهامات بالقول أى
حقوق األمير وإ انة الشرعة.5
كما أرضتتت الحكومة الكويتية قيودا ً على تستتجيل المن مات غير الحكومية وترخيصتتهاع مما أجبر
العديد من الجمعيات والمن مات غير الحكومية على العمل بشتتتتتكل غير قانونىع باإلضتتتتتاأة إلى أرض
القانون الكويتى على المن مات غير الحكومية الحصتتتتتتول على إقن من قِ بل الحكومة لح تتتتتتور اى
مؤتمرات أجنبيةع وأى العام 2015ع قامت الستتتتتتلطات الكويتية بطرد المديرين التابعين لمجلس إدارة
الفرن الكويتى لمن متتة الشتتتتتتفتتاأيتتة التتدوليتتةع وقتتامتتت بتتاستتتتتتتبتتدالهم ب تمعينين كويتيين حكوميينع وأى
يونيو/حزيران 2018ع قامت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل أى الكويت بإصدرا قرار بحل مجلس
إدارة " جمعية الحرية الكويتية"ع وقل على إثر مشاركتها أى منتدى الفكر الحرع باإلشتراك مع حزب
ستتتتياستتتتى ولندىع وأى يوليو/تموز 2018ع أيدت محكمة التمييز األحكام الصتتتتادرة باإلدانة ضتتتتد 16
شخ من المعارضين السياسيين والمت ا رين السلميينع من بينهم ثمانية أشخاص من نواب سابقين
وحاليين أى مجلس األمة الكويتىع وقل بناء على تهم تتعلق بمشاركتهم أى م ا رة عام .6 2011
حقوق العمال المهاجرين
ما زال العمال األجانل أى الكويتع عرضة لالستغالل واإليذاء أى ظل ن ام الكفالةع والذى يتطلل
الحصتتول على إقن من صتتاحل العمل لتغيير الوظيفة أو الستتفرع وأى ذا الستتياقع أقد قررت الحكومة
الفلبينية أى 2018ع تعليق إرستتال العمال الفلبينيين إلى الكويتع وقل بعد يوم واحد من إعالن الرئيس
رودريغو دوتيرتيع أن عامالت المنازل يعانين ناك من انتهاكات أدت إلى انتحار عدد منهنع و قد
نفت الكويت تل االتهامات وأعربت عن أستتفها لتصتتريحات الرئيس الفلبيني بشتتأن وضتتع العمالة على
أراضتتتتتيهاع وشتتتتتددت على أن المعلومات التي أدلى بها غير صتتتتتحيحةع ويأتى كل ذا تزامنا ً مع تدنى
مستوى الرواتل وارتفان تكالي المعيشة بالنسبة للواأدينع باإلضاأة إلى ان أع اء البرلمان الكويتى
وبعض اع تتتتاء النقابات الحكومية يركزون على تف تتتتيل المواعنين الكويتيين على الواأدين والعمال
Human Rights Watch, Kuwait: Mass Convictions for 2011 Protest, 18 December2017, To read more, available at:

5

https://server7.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/sfbs/sjkl/p2/news/2017/12/18/kuwait-mass-convictions-2011-protest
Freedom House, Kuwait Profile, To read more, Available at: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/kuwait
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المهاجرونع أمثالً نقابة نف الكويت قامت بشتتتتتتن حملة تحريض لدأع المرشتتتتتتحين نحو تبني برنامجها
التذي يت تتتتتتمن "توظي المزيتد من الكويتيين بتدالً من آالف الواأتدين التذين عينوا على متدى العقود
الماضية" .7
كما قامت اللجنة المالية بمجلس األمة الكويتى بإقرار قانون ين على أرض ضتتتتتتريبة على
تحويالت الواأدين والعمال المهاجرينع وقام البن الكويتى المركزى واللجنة التشتتتتتتريعية البرلمانية
برأض القرارع وقل لكون ستتتينعكس ستتتلبا ً على عجلة التنمية واالقتصتتتاد أى البالدع وقد عالبت اللجنة
المالية بتغليل المصتتتتلحة العامة ومراعاة الجوانل االنستتتتانية وال روف االجتماعية والحياتية للواأدين
والعمالةع وإعادة الن ر بالقرارع وقل لعدة أستتتتباب أ مهما مخالفة المادة ( )24من الدستتتتتور الكويتىع
والذى ين على أن "العدالة االجتماعية أسا ال رائل والتكالي العامة” حين كر المشرن بذل
عدم التمييز بين المواعنين والواأدين عند أرض ال تتتتتترائلع كما نصتتتتتتت المادة ( )29من الدستتتتتتتور
الكويتى على ستتتتتواستتتتتية كل النا أى الكرامة اإلنستتتتتانية والحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم
بستتبل الجنس أو األصتتل أو اللغة أو الدينع واستتتخدم ال تمشتترن كلمة "النا " أى ذا الستتياق تأكيدا ً من
على صتتتون الكرامة اإلنستتتانية لجميع النا والمواعنيين والمقيمين أى الدولة دون تمييزع ولذل تري
مؤستتتستتتة ماعت ان قرار أرض ضتتتريبة على تحويالت العمال المهاجرين غير دستتتتورى وال يراعى
الجوانل اإلنسانية.
وأى العام 2016ع أعلنت من مة العمل الدولية أن معدل اإلصتتتتتتتابات بين العمال المهاجرين إلى
الكويت يصتتل إلى  500حالة تقريبا ً ستتنوياًم وقل نتاق قصتتور واضتتحة أى التشتتريعات والقوانين التى
تحمى العمال الواأدينع أ الً عن ضع إجراءات األمن وال سالمةع وعدم ا ستخدام المعدات المنا سبة
ألداء األعمال الخطرة والموجودة ضتتتتتتمن األماكن المرتفعةع وإجبار العمال االجانل على العمل تحت
ظروف قاستتية وخطيرةع وخاصتتة العمل تحت أشتتعة الشتتمس الحارقة ودرجة الحرارة التى قد تتجاوز
 50درجة مئوياًع وكل قل وس ت ض تع الرقابة اإلدارية والمهنية من ِقبل األجهزة المعنيةع وأى نهاية
العام 2018ع وقعت كل من من مة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية الكويتية واإلتحاد
العمالي العام وجمعية الصتتتتتتناعيين أول برنامج وعني للعمل الالئق أي الكويتع ويهدف البرنامج إلى
تحسين مهارات العامالت والعمال الواأدينع وتحسين إدارة العمالة الواأدةع وتعزيز الحوار االجتماعىع
وستتيتم اعتماد معايير العمل الدوليةع ومبدأ المستتاواة بين الجنستتين وعدم التمييزع والحوار االجتماعيع
والسعي لالنتقال العادل إلى االستدامة البيئيةع أي جميع نشاعات ومحاور البرنامج.8
البدون

Migrant-Rights, Migrants in Kuwaiti Parliament: Problems, not Workers, 5 December 2016, Available at:
https://www.migrant-rights.org/2016/12/migrants-in-kuwaiti-elections-problems-not-workers/
at:
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بالرغم من قبول الكويت التوصية المتعلقة بوق سحل الجنسيةع إال ان السلطات الكويتية ال تزال
على موقفها من عدم من الجنستتتتية ألعفال البدون إال بشتتتتروع شتتتتب تعجيزيةع واستتتتتمرت عملية من
الجنسية إلى البدون تسير ببطىء شديدع وقل ضمن صعوبة بالغة أى الحصول على وثائق أو سجالت
رسمية وخدمات إجتماعية مالئمةع باإلضاأة إلى تقييد حقوقهم أى حرية التنقل والتجمع السلمى وحرية
الرأى والتعبيرع كما أن ما زالت المادة ( )13من القانون رقم ( )15لعام 1959ع والخاص بالجنستتتتتيةع
تجيز إستتتتتقاع الجنستتتتتية الكويتية أى حالة تقويض الن ام االقتصتتتتتادى أو االجتماعىع او إقا استتتتتتدعت
مصتتتتتتلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى قل ع وقد ستتتتتتجلت الحكومة الكويتية أى عام 2015ع عدد
 110729شتتخص تا ً على قائمة البدون أى الكويتع وأى أيلول/ستتبتمبر 2017ع واأقت الحكومة الكويتية
على إصتتتدار بطاقات وية للبدون من شتتتأنها أن تتي للبدون الوصتتتول إلى من ومة الرعاية الصتتتحية
العامة أي الكويتع وأن تكون بمثابة شتتتتكل من أشتتتتكال مستتتتتندات التعري الشتتتتخصتتتتي الممنوحة من
الدولة.9
وأى نفس الستتتياقع تعانى المرأة البدون من انتهاكات عدة بشتتتأن وضتتتعها الغير قانونى أى البالد
من وجهة ن ر الستتتتلطات الكويتيةع حين ال تستتتتتطيع المرأة البدون أن تحصتتتتل على شتتتتهادة زواق أو
شتتتتهادات ميالد ألعفالهاع و ذا بدورد يمنع األعفال من الحصتتتتول على وية حكوميةع ورعاية عبيةع
وال ستتتيما التعليمع أ تتتالً عن أن الحصتتتول على المستتتاعدة الطبية للمرأة الحامل وعند الوالدة محدود
للنستتاء اللواتى ال يحملن شتتهادة زواقع وال يستتتطيع النستتاء البدون الوالدة أى مستتتشتتفى عامع وبالرغم
من أن المادة ( )12من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أقرت بحق الفرد "أي مغادرة
أي بلدع بما أي قل بلدد"ع وكما يحمي من الحرمان التعستتتتتتفي من الحق أي دخول بلددع ومع قل ع
نادرا ً ما تقوم الكويت بإصتتدار وثائق ستتفرع أهي تقوم بـتتتتتتتتإصتتدار "جوازات ستتفر مؤقتة" أق لستتكان
البدون الذين يحملون بطاقات أمنيةع ويريدون الستتتفر بهدف التعليمع أو العالق الطبي أو الحجع أ تتتالً
عن أن البدون بإعتبار م أشخاص غير قانونيينع أهم محرمون من المشاركة أى العملية السياسية. 10
ومؤخرا ً أى ينتتاير /كتتانون الثتتانى 2019ع تفتتاعتتل البتتدون الكويتيين مع أنبتتاء ترددت عن إغالق
البنوك لحسابات البدون أى البنوك الكويتيةع ومن جهت رد الجهاز المركزى لمعالجة أوضان المقيمين
بصتتورة غير قانونيةع قائالً" :إن ما يروق أي بعض وستتائل التواصتتل االجتماعي عن إغالق حستتابات
البنوك غير صتتتتتتحي ويقصتتتتتتتد من إثارة البلبلةع مؤكدا ً أن األمر يتعلق بفئة محدودة ترأض تجديد
بطاقاتها"ع وقد زعم العديد من البدون الناشتتتتطين على مواقع التواصتتتتل اإلجتماعى أنهم لم يستتتتتطيعوا
صتترف رواتبهم منذ عدة أشتتهرع وبعد ا بأيام اعتصتتم عدد من نشتتطاء البدون ومناصتتريهم أى منطقة
تيماء أى مدينة الجهراء بالكويتع للمطالبة بحقوقهم التي تتلخ بمنحهم الجنستتتتتتية الكويتيةع وستتتتتت
Scott Weiner, The Politics of Kuwait’s Bidoon Issue, Carnegie endowment for international peace, 20 October 2017,
available at:
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https://carnegieendowment.org/sada/73492
 10المركز الكويتى للمواعنة الفاعلةع البدون أى الكويتع بحن منشتتتتتتتور على موقع المفكرة القانونيةع بتاريخ  15يناير 2016ع ويمكن قراءة المقال كامالً من خالل
الراب التالىhttp://www.legal-agenda.com/article.php?id=1392# :
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م شاركة إعالمية محدودةع بعد أيام من التح ير لالعتصام بالرغم من التحذيرات األمنية السابقةع وقد
وج النشتتتتطاء مطالبهم إلى أمير البالد الشتتتتيخ صتتتتبا األحمد الجابر الصتتتتبا ع مطالبين بوضتتتتع حل
لق تتتتتتيتهمع ومناشتتتتتتدين بالتدخل لمنحهم حقوقهمع قبل أن ينفض االعتصتتتتتتام بشتتتتتتكل ادئ ودون أي
مواجهات. 11
التوصيات
إيمانا ً منا بالدور الهام الذى تلعب مؤستتتتتتستتتتتتتات المجتمع المدنى أى توظي النهج الحقوقى
واستتتتخدام آليات وأدوات أى تعزيز حقوق اإلنستتتانع توصتتتى مؤستتتستتتة ماعت للستتتالم والتنمية وحقوق
اإلنسانع بما يلى:
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ضرورة السعى من أجل تصديق دولة الكويت على االتفاقيات والمواثيق الدولية التى لم تصدق
عليها حتى اآلنع وقل تعزيزا ً ألوضان حقوق اإلنسان أى البالد.
ضتتتتتترورة العمل على ستتتتتتحل تحف ات دولة الكويت على بعض البنود واالتفاقيات الخاصتتتتتتة
بأوضان حقوق اإلنسان.
بتذل المزيتد من الجهود الحكوميتتة من أجتل تعزيز التثقي والتوعيتتة بحقوق اإلنستتتتتتتان داختل
المجتمع الكويتى.
اتختاق خطوات جادة لتنقي وتعتد يل قانون المطبو عات والنشتتتتتترم وق ل لكفتا لة حر ية الرأى
والتعبير على نحو كاملع باإلضاأة إلى إزالة صفة الجرم عن التشهير.
إنشتتتتاء آلية تن يمية وعنية لقطان اإلعالمم وقل لعدم تقييد وستتتتائل اإلعالمع والحد من الرقابة
الحكومية على وسائل اإلعالم بأنواعها.
العمل على تعديل القوانين والتشتتريعات الداخلية بما يتستتق مع المعايير الدوليةع وخاصتتة قانون
الجنسيةع والقوانين الخاصة بالمرأةع ومراجعة القوانين لمنع نشر األأكار المستندة إلى الكرا ية
والعنصرية.
التحقيق أى جميع اإلدعاءات المتعلقة بإأراع قوات األمن أى استتتتتتتخدام القوةع وبذل المزيد من
الجهود لتدريل قوات األمن تدريبا ً ممنهجا ً على ا ستخدام القوةع ال سيما أى سياق الم ا راتع
بما يتناسل مع الوضع القائم.
العمل على كفالة عدم إخ تتتتتتتان ممارستتتتتتتة الحق أى حرية الرأى والتعبير و الحق أى حرية
التجمع السلمى ألى قيود.
ضتتترورة وجود إعار قانونى ين م تواجد األحزاب الستتتياستتتية أى الكويتع والعمل على تمكين
األحزاب الستتياستتية من المشتتاركة أى الحياة الستتياستتيةع واتخاق خ ات جادة ل تتمان مشتتاركة
المرأة أى الحياة العامة والسياسية.

نسرين العبوشع رغم التحذيرات األمنية” ..بدون الكويت“ ين مون االعتصام األول أي العام الجديد (أيديو وصور)ع م منشور على موقع إرم نيوزع بتاريخ 11
يناير 2019ع ويمكن قراءة المقال كامالً من خالل الراب التالىhttps://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1640466 :
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ضتتتتتترورة إدارق تعري التعذيل ضتتتتتتمن أحكام قانون الجزاء الكويتىع بما يالءم نصتتتتتتوص
ال مادتين ( )1و()4ع من ات فاق ية م نا تتتتتتتة الت عذ يلع وال مادة ( )7من الع هد ا لدولى ال خاص
بالحقوق المدنية والسياسية.
تعتتديتتل قتتانون العمتتل الكويتى لعتتام 2010ع والتتذى يحمتتل الكثير من العوار أيمتتا يخ عتتدم
اعتراأ بتشكيل العمال للنقاباتع أو عدم إتاحت للحق أى اإلضرابع أ الً عن عدم مؤامت مع
المادة ( ) 7مع العهد الدولى الخاص بالحقوق االقتصتتتتتتتادية واالجتماعية والثقاأيةع والمتعلقة
بالحق أى أجر متستتتتتتتا ِوع و و ما ال يتي ح قانون الع ملع وا لذى يح مل أجوة أى األجور بين
الجنسين بنسبة أكثر من  %30لصال الرجال على النساء.
ح ر كاأة أشكل العقوبات البدنيةع وخاصة العقوبات البدنية المنزليةع مع العمل على إنشاء آلية
تقديم شكاوى تتي لألعفال اإلبالغ عن سوء المعاملة والعن المنزلى الواقع عليهم.
ضتترورة تطبيق ن ام الحص ت والذي ين علي القانون الكويتى بأن يكون  %4من العاملين
أى الشركات التى يزيد عدد العمال أيها عن خمسين عامالً من قوي اإلعاقة.
وضع برامج وعنية تتي لالجئين وملتمسى اللجوء اإلدماق على الصعيد المحلىع وتوأير سبل
الحياة الكريمة لهمع بما ي من عدم تعرضهم لالتجار بالبشر أو االستغالل.
العمل على إلغاء ن ام الكفالة وإيجاد ن ام إنستتتانى ح تتتارى بدالً من وأقا ً للمعايير الدوليةع أو
حتى تعديل بما ي تتتمن الحرية الكاملة للعاملين األجانل أى اختيار عملهم أو تغييرد أو الستتتفر
أو البقاء أى البلدع والتى تترتهن بمواأقة أو رأض صاحل العمل.
اعتماد تشتتريعات عمل محددة وأكثر وضتتوحاًم ت تتمن حصتول العمال المنزليين األجانل على
كاأة حقوقهم.
اتخاق خطوات واقعية وملموستتة بشتتأن ق تتايا البدون وتجنيس البدون الذين عاشتتوا أى الكويت
زمنا ً عويالًع وكذل األعفال المولودين أى الكويت ألشخاص عديمى الجنسية أو ألجانل.
إصتتدار أوراق رستتمية ووثائق أحوال مدنية لجميع األشتتخاص األجانل الموجودين على أرض
الكويتع بما ي من حصولهم على وية وتعري تسم لهم بالحصول على حقوقهم اإلنسانية.
بذل الجهود الحثيثة لوضتتتع حد ألى ممارستتتة تمييزية ضتتتد البدونع بما أى قل ما يتعلق بتنفيذ
قانون الجنسية.
ضتتترورة تعديل قانون الجنستتتية الكويتىع بما يستتتم للمرأة الكويتية بنقل جنستتتيتها ألبنائها من
غير الكويتيين.
ضتتتمان حصتتتول األعفال البدون على جميع حقوقهمع بما أيها تمكينهم من الحصتتتول على كاأة
خدمات الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والتثقيفيةم وقل بما ي من إعادة التأ يل المناسبة
لوضعهم.
العمل على الق تتتاء على التمييز بين الجنستتتين أى تحديد الستتتن الدنيا للزواقع ومراجعة قانون
األحوال الشخصيةم الذى يسم للفتيان والفتيات من سن الـ 14سنة بالزواق.
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