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المقدمة
تعمــل الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق اإلنســان علــى نشــر ثقافــة االحتــرام لحقوق اإلنســان وتعزيــز الوعــي بالمواثيق
الدوليــة لحقــوق اإلنســان والدفــاع عــن كافــة األفــراد الذيــن تتعــرض حقوقهــم لالنتهــاك وفــي إطــار حــرص
الجمعيــة علــى حمايــة وتعزيــز هــذه الحقــوق ،تقــدم الجمعيــة فــي هــذا التقريــر أهــم مالحظاتهــا وتوصياتهــا
حــول اعتمــاد قائمــة المســائل لدولــة الكويــت بعــد تقديمهــا للتقريــر الــدوري الرابــع للجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان حــول مــدى التزامهــا بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
وقد تم إعداد هذا التقرير وفقا للمعايير التالية:
Éالمالحظــات الختاميــة مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان بشــأن التقريــر الــدوري الثالــث
لدولــة الكويــت.
Éالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
Éالتقريــر الــدوري الرابــع المقــدم مــن دولــة الكويــت للجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي العــام
.2020
Éموائمة القوانين المحلية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
Éتوصيات ورش العمل التي نفذتها الجمعية.
Éالشكاوى التي تتلقاها الجمعية.
Éاالنتهاكات التي يتم رصدها من قبل فرق الرصد التابعة للجمعية.
وسنحاول من خالل هذا التقرير التطرق إلى عدد من المالحظات والتوصيات ،وهي كاالتي:

1 .نفــاذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
فــي إطــار التشــريع الوطنــي:
Éمــن خــال الممارســة العمليــة علــى أرض الواقــع تالحــظ الجمعيــة بــأن القضــاء الكويتــي يعتمــد فــي
غالبيــة أحكامــه علــى القوانيــن المحليــة ،مســتبعدا ً العهــود واالتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن
دولــة الكويــت ،فمــن خــال بحثنــا لــم نســتطع التوصــل لحكــم قضائــي صــدر مــن القضــاء الكويتــي
باالعتمــاد علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وهــذا يــدل علــى قلــة بــل نــدرة
األحــكام القضائيــة بإعمــال أحــكام االتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الكويــت عمومــا والعهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية خصوصــاً.
 Éقلــة عــدد البرامــج والــدورات التدريبيــة الهادفــة لتأهيــل وإذكاء وعــي القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة
حــول القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وإعمــال وتطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية المصــادق عليــه مــن دولــة الكويــت ،باعتبــار أن المــادة ( )70مــن الدســتور نصــت علــى
أن للمعاهــدة قــوة القانــون المحلــي بعــد التصديــق عليهــا أو االنضمــام لهــا ومــن ثــم نشــرها بالجريــدة
الرســمية.

التوصيات
1.نحــث اللجنــة علــى مطالبــة الحكومــة الكويتيــة ببيــان اإلجــراءات المتخــذة حديث ـا ً لتفعيــل العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المحاكــم وفــي إطــار اإلجــراءات اإلداريــة ،ومــا هــي اآلليــة
المتبعــة لالحتجــاج بالعهــد مباشــرة أمــام المحاكــم المحليــة ،ومــا حققتــه مــن نتائــج.
2.نحــث اللجنــة لمطالبــة الحكومــة بالخطــوات التــي اتخذتهــا لتكثيــف البرامــج والــدورات التدريبيــة الهادفــة
إلذكاء وعــي القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وموظفــي القضــاء ،حــول القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان،
والزاميــة إعمــال وتطبيــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المصــادق عليــه مــن دولــة
الكويت.
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2 .البدون:
Éتطلــق الحكومــة الكويتيــة علــى البــدون تســمية «المقيميــن بصــورة غيــر قانونيــة « معتبــرة أنهــم ليســوا
عديمــي الجنســية ،إنمــا هــم مخالفيــن لقانــون اإلقامــة ،وتطالبهــم بتصحيــح وضعهــم القانونــي ،وبذلــك ال
تمنــح الحكومــة الكويتيــة للبــدون أي فرصــة واضحــة أو محــددة للحصــول علــى الجنســية الكويتيــة ،حيــث
تــرى بــأن مســألة الحصــول علــى الجنســية الكويتيــة هــو أمــر ســيادي تقــدره الدولــة وفقـا ً لمصالحهــا العليــا
ويخضــع لضوابــط وشــروط ينظمهــا قانــون الجنســية الكويتيــة رقــم ( )1959/15وتعديالتــه.
Éبالرجــوع للقانــون رقــم ( )1959/15وتعديالتــه ،نجــد مــن شــروط منــح الجنســية الكويتيــة بــأن المــادة
رقــم ( )4فقــرة ( )1والمعدلــة بالقانــون رقــم  100لســنة  ،1980اشــترطت لــكل شــخص أن يكــون قــد
جعــل بطريــق مشــروع إقامتــه فــي الكويــت مــدة عشــرين ســنة متتاليــة علــى األقــل أو خمــس عشــرة ســنة
متتاليــة علــى األقــل إذا كان عربيــا منتميــا إلــى بلــد عربــي ،بينمــا الحكومــة الكويتيــة تــرى بــأن البــدون
هــم (مقيميــن بصــورة غيــر قانونيــة).
Éقامــت الحكومــة الكويتيــة فــي العــام  2010بإنشــاء «الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع المقيميــن
بصــورة غيــر قانونيــة» ليتولــى معالجــة أوضــاع البــدون ،وقــد بــات أداة ضغــط مــن خــال إجراءاتــه
التعســفية والضغــط الممــارس علــى األغلبيــة الســاحقة بعــدم تجديــد البطاقــات األمنيــة التــي يحملونهــا ،إال
بعــد توقيعهــم علــى تصريــح بأنهــم يتبعــون جنســية دول أخــرى.
Éوبتاريــخ /29أغســطس ،2021 /نُشــر فــي الجريــدة الرســمية مرســومان ،المرســوم األول رقــم 159
لســنة  2021والــذي يقضــي بمــد فتــرة عمــل الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع المقيميــن بصــورة
غيــر قانونيــة لمــدة ســنتين اعتبــارا مــن  9نوفمبــر  ،2021والمرســوم الثانــي رقــم  160لســنة ،2021
والمتضمــن إعــادة تعييــن الرئيــس التنفيــذي للجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع المقيميــن بصــورة غيــر
قانونيــة بدرجــة وزيــر.

التوصيات
1.نحــث اللجنــة بــأن تطالــب الحكومــة الكويتيــة بتوضيــح اآلليــة المتبعــة مــن قبــل الجهــاز المركــزي وفــق
خارطــة الطريــق الموضوعــة مــن المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس
الــوزراء بموجــب المرســوم األميــري رقــم ( )2010 / 1612فــي التعامــل مــع البــدون المســتحقين
للجنســية الكويتيــة ممــن لديهــم إحصــاء لعــام  ،1965وتقديــم إحصــاء بعــدد الذيــن حصلــوا علــى الجنســية
وعــدد الذيــن تنطبــق عليهــم الشــروط وفقـا ً لقانــون الجنســية الكويتيــة رقــم ( )1959 / 15وتعديالتــه ،ومــا
هــي رؤيــة الحكومــة لمــن ال تــراه مســتحق.
2.نحــث اللجنــة أن تطلــب مــن الحكومــة توضيــح قيــام الجهــاز المركــزي بعــدم تجديــد البطاقــات األمنيــة
التــي يحملونهــا البــدون ،إال بعــد توقيعهــم علــى تصريــح بأنهــم يتبعــون جنســية دول أخــرى ،وتوقيعهــم
إقــرارات خطيــة بالتنــازل عــن أي مطالبــة بالجنســية الكويتيــة ،وتوضيــح اآلثــار المترتبــة علــى رفــض
التوقيــع علــى تصريــح التبعيــة لدولــة أخــرى ،والتنــازل عــن حــق المطالبــة بالجنســية الكويتيــة.
3.نحــث اللجنــة علــى التأكــد مــن نيــة الحكومــة فــي إمكانيــة اســتحداث آليــة ناجعــة غيــر الجهــاز المركــزي
لمعالجــة أوضــاع البــدون.
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3 .المرأة:
Éتعانــي المــرأة مــن التمييــز فــي عــدد مــن القوانيــن واللوائــح كقانــون الجــزاء مــن خــال المــادة ()153
وقانــون الجنســية وقانــون الرعايــة الســكنية حيــث ال تملــك المــرأة نفــس الحقــوق الســكنية التــي يملكهــا
الرجــل وقانــون ذوي اإلعاقــة والقانــون المدنــي وقانــون األحــوال الشــخصية بشــأن الواليــة والقوامــة
والوصايــا ولوائــح ونظــم شــؤون الطلبــة فــي وزارة التربيــة[[[ ،وبالتالــي فـ ّ
ـإن تحقيــق مبــدأ المســاواة مــع
الرجــل فــي مرفــق دون آخــر ،ال يعنــي أن المــرأة الكويتيــة اســتطاعت أن تحقــق خطــوة نحــو تذليــل قضايــا
التمييــز ضدهــا.
Éتدنــي مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة فــي ظــل غيــاب تــام للمــرأة فــي عضويــة مجلــس
األمــة ،وتقليــص لتمثيلهــا فــي التشــكيل الــوزاري إذ ال توجــد ســوى وزيــرة واحــدة فقــط ،أمــا فيمــا
يتعلــق بانتخابــات المجلــس البلــدي للعــام  ،2022حيــث الحظنــا غيــاب للمشــاركة النســائية فــي الترشــح
النتخابــات المجلــس البلــدي للعــام  ،2022ولــم تتقــدم ســوى امــرأة واحــدة[[[ ،وفــاز بعضويــة المجلــس
( )10مرشــحين جميعهــم ذكــور ،ويتألــف المجلــس البلــدي مــن ( )16عضــوا منهــم عشــرة أعضــاء
يُنتخبــون وفقـا ً للقانــون رقــم ( )1962/35بينمــا تقــوم الحكومــة بتعييــن ســتة أعضــاء وقــد تــم تعييــن أربعــة
نســاء ورجليــن.
Éتقــدم رئيــس مجلــس األمــة فــي شــهر يوليــو ،2022/بمقتــرح قانــون ينــص علــى أن تضــاف إلــى المــادة
األولــى مــن القانــون رقــم ( )35لســنة  1962فقــرة جديــدة تتضمــن يجــب أال يقــل عــدد الفائزيــن مــن
الذكــور أو اإلنــاث ،فــي كل دائــرة انتخابيــة ،عــن ُخمــس عــدد المقاعــد المقــررة للدائــرة ،بحيــث يكــون
عــدد المقاعــد للنســاء ( )10عضوتــان عــن كل دائــرة انتخابيــة.
Éالتمكيــن السياســي للمــرأة فــي دولــة الكويــت بحســب مؤشــر الفجــوة بيــن الجنســين العالمــي لعــام ،2022
الصــادر مــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي يحتــل المركــز ( )145مــن أصــل ( ،)146أي مــا قبــل
األخيــر[[[ ،حيــث تعانــي النســاء مــن المنظومــة الفكريــة المجتمعيــة التــي تنتقــص مــن دورهــا والتقليــل
مــن إمكانيتهــا ولعــل أكبــر دليــل علــى ذلــك هــو انتخابــات مجلــس االمــة األخيــرة التــي ذهبــن بهــا النســاء
أفواجــا للتصويــت للرجــال دون إعطاؤهــن الصــوت لبنــات جنســهن لذلــك فهــن بحاجــة حثيثــة إلــى برامــج
بنــاء القــدرات والتمكيــن السياســي واالجتماعــي.
Éاالنتخابــات الفرعيــة تحجــب فــرص المــرأة الضئيلــة فــي الوصــول الــى البرلمــان ،وهــذه االنتخابــات
عبــارة عــن تجمعــات فــي الديوانيــات يقــوم بهــا ابنــاء القبائــل وهــي غيــر قانونيــة وغيــر رســمية مــن
خاللهــا يتــم االتفــاق علــى ممثــل لهــم فــي البرلمــان قبــل الدخــول الــى انتخابــات البرلمــان الرســمية بحيــث
يضمنــون وصــول هــذا الشــخص الــى البرلمــان وكذلــك األحــزاب والتيــارات السياســية تســتبعد النســاء
مــن بيــن مرشــحيها ،وبالتالــي فالضحيــة االولــى لهــذه الممارســات هــي المــرأة.
Éرغــم إقــرار الكويــت للقانــون رقــم ( )16لســنة  2020بشــأن الحمايــة مــن العنــف المنزلــي ،والــذي
ينــص علــى إنشــاء مالجــئ ومراكــز إيــواء للنســاء المعنفــات ،وتخصيــص خــط ســاخن لتلقــي شــكاوى
العنــف األســري ،والســماح بإصــدار أوامــر حمايــة طارئــة ،وتشــكيل اللجنــة الوطنيــة للحمايــة مــن العنــف
األســري ،إال أن العنــف ضــد النســاء لــم يتوقــف ووقعــت جرائــم قتــل راح ضحيتهــا نســاء ،ممــا يــدل علــى
أن القانــون غيــر مفعــل بالمســتوى المطلــوب ،فــي ظــل عــدم وجــود مراكــز إيــواء للنســاء المعنفــات،
وعــدم اقتــران مــواد ونصــوص القانــون بالخطــط التنفيذيــة ومتابعــة تنفيذهــا.

[[[ موقع وزارة التربية في دولة الكويت:
https://www.moe.edu.kw/student/Pages/Regulations.aspx
[[[ مرشحة انتخابات المجلس البلدي للعام  2022د .زينب الحساوي.
[[[ الصفحة  16المؤشر الفرعي بشأن التمكين السياسي للمرأة في دولة الكويت،لالطالع على التقرير أنظر
الرابطhttps://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022 :
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التوصيات
1.نحــث اللجنــة بــأن تطلــب مــن الحكومــة الكويتيــة بيــان التدابيــر المتخــذة أو المتوخــاة نحــو تعديــل القوانيــن
واللوائــح التــي ال تــزال تميــز ضــد المــرأة.
2.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة الكويتيــة توضيــح حــول مــدى إمكانيــة اعتمــاد تدابيــر خاصــة
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي مــن قبيــل إقــرار قانــون حصــص أو كوتــا للنســاء مــن أجــل اإلســراع
بمشــاركتها فــي الحيــاة السياســية والعامــة ،وتقلدهــا للمناصــب القياديــة.
3.نحــث اللجنــة علــى مطالبــة الحكومــة بتقديــم معلومــات عــن حمــات التوعيــة واإلجــراءات المتخــذة بشــأن
الحقــوق المدنيــة والسياســية للمــرأة لتشــجيعها فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والعامــة.
4.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة بيــان التدابيــر المتخــذة للتغلــب علــى الصــورة النمطيــة
التمييزيــة الراســخة فــي المجتمــع ضــد النســاء ،ونتائــج تلــك التدابيــر.
 5.نحــث اللجنــة علــى مطالبــة الحكومــة الكويتيــة بتوضيــح التدابيــر واإلجــراءات المتخــذة لتفعيــل القانــون
( ،)2020/16ومــا هــو الســبب فــي عــدم تفعيــل عمــل مراكــز اإليــواء ،وبيــان اآلليــة المتبعــة فــي تلقــي
الشــكاوى مــن النســاء المعنفــات ،وتقديــم بيانــات محدثــة عــن عــدد الحــاالت المبلــغ عنهــا وعــدد التحقيقــات
الجنائيــة والمحاكمــات ،والعقوبــات المفروضــة علــى الجنــاة ،وكذلــك فيمــا يتعلــق بســبل االنتصــاف ،بمــا
فــي ذلــك التعويــض المقــدم للنســاء.
6.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة الكويتيــة تقديــم معلومــات عــن واليــة اللجنــة الوطنيــة للحمايــة
مــن العنــف المنزلــي ،وتقديــم معلومــات مفصلــة عــن الخطــط التنفيذيــة للجنــة ومتابعتهــا ،وآليــة التنســيق
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة ،وتقديــم معلومــات عــن عمــل اللجنــة حــول البرامــج التوعويــة
والتثقيفيــة الخاصــة بمكافحــة العنــف األســري وعددهــا ،وهــل تــم إصــدار تقريــر ســنوي مــن اللجنــة عــن
العنــف األســري والشــكاوى التــي تلقتهــا اإلدارات والجهــات المختصــة.

4 .التعذيب:
Éفــي ينايــر  ،2022قــام ( )4ضبــاط فــي جهــاز أمــن الدولــة باحتجــاز ضابــط يعمــل فــي وزارة الداخليــة
أليــام داخــل غرفــة تبريــد (ثالجــة) ،ممــا دفــع وزارة الداخليــة إلصــدار بيــان أعلنــت فيــه توقيــف
المتورطيــن والتحقيــق معهــم وإحالتهــم للنيابــة العامــة حيــث وجهــت لهــم تهــم خطــف ضابــط فــي وزارة
الداخليــة وتعذيبــه.
Éفــي يونيــو  ،2022تعــرض مواطــن كويتــي للتعذيــب علــى يــد عناصــر مــن جهــاز المباحــث الجنائيــة،
حيــث تــم نقلــه للمستشــفى ودخولــه قســم العنايــة المركــزة ،وقــد نشــر نشــطاء تقريــرا طبيــا يفيــد بأنــه
يعانــي مــن فقــدان مفاجــئ للوعــي وضعــف فــي الجانــب األيمــن مــن الجســم ،إلــى جانــب جلطــة نزيفيــة
فــي الشــق األيســر مــن المــخ[[[.
Éفــي يوليــو  ،2022توفــي مواطــن كويتــي أثنــاء القبــض عليــه مــن قبــل رجــال األمــن ،إذ تشــير المعلومــات
األوليــة إلــى تعرضــه للعنــف والضــرب أثنــاء القبــض عليــه فــي منطقــة «إســطبالت الجهــراء» ،حيــث
توفــي فــي مستشــفى الجهــراء وبحســب معلومــات أشــار إليهــا وتداولهــا كثيــر مــن النشــطاء فــي موقــع
التواصــل االجتماعــي (تويتــر) ،بأنــه توفــي إثــر إصابتــه بنزيــف فــي المــخ ،وبــأن آثــار التعذيــب كانــت
واضحــة علــى الجثــة[[[.
[[[ المواطن الكويتي عبدالله فهد طامي البالغ من العمر  29عام.
[[[ المواطن الكويتي المتوفي وليد سعود الصليلي البالغ من العمر  35عاماً.
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التوصيات
1.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة الكويتيــة تقديــم معلومــات عــن حــاالت التعذيــب وســبب
ازديادهــا فــي اآلونــة األخيــرة ،وبيــان اآلليــة المتبعــة فــي تلقــي الشــكاوى ضــد رجــال األمــن لــدى
إدارة الرقابــة والتفتيــش فــي وزارة الداخليــة ،وتقديــم إحصائيــات عــن عــدد الحــاالت المبلــغ عنهــا لــدى
اإلدارة وعــدد التحقيقــات والمحاكمــات ،والعقوبــات المفروضــة علــى الجنــاة ،وكذلــك فيمــا يتعلــق بســبل
االنتصــاف والتعويــض.

5 .اإلبعاد اإلداري:
Éأعلنــت وزارة الداخليــة عــن إبعــاد ( 7آالف و )808مقي ًمــا عــن البــاد فــي النصــف األول مــن العــام
 ،2021ألســباب مختلفــة مــن بينهــا مخالفــة قانــون اإلقامــة وارتــكاب قضايــا جنائيــة ومخالفــات مروريــة
وغيرهــا مــن القضايــا[[[.
Éوزارة الداخليــة لديهــا ســلطة واســعة فــي االبعــاد اإلداري ضمــن مفهــوم (المصلحــة العامــة) دون وجــود
ضوابــط محــددة ،وقــد رصدنــا مؤخــرا مــن خــال الشــكاوى الــواردة للجمعيــة إبعــاد بعــض العمــال
المهاجريــن ألســباب غيــر واضحــة فالبعــض كان لمجــرد اتهــام دون إدانــة واضحــة ،ومنهــا بالغــات
تغيــب مــن قبــل أصحــاب عمــل ضــد عمــال يعملــون لديهــم ،وبعضهــا لمخالفــات مروريــة ،أو مخالفــة
قانــون اإلقامــة وقــد تــم إبعادهــم دون إعطائهــم حــق الطعــن.
Éيعانــي بعــض العمــال الصــادر بحقهــم ابعــاد اداري فــي مركــز الترحيــل (ســجن طلحــة) مــن االحتجــاز
لفتــرة طويلــة وخاصــة العمــال المدينيــن ماليـاً ،أو ممــن ليــس لــدى الكويــت ســفارات لبلدانهــم الســتخراج
وثائــق للســفر.

التوصيات
1.نحــث اللجنــة علــى مطالبــة الحكومــة بتقديــم احصائيــات عــن عــدد المبعديــن إداريــا ً خــال األعــوام
( ،)2021-2020-2019وعــدد المحتجزيــن لمــدة تزيــد عــن ثالثيــن يومـا ً فــي مركــز اإلبعــاد ،وإمكانيــة
تفعيــل دور القضــاء وجعلــه الجهــة المختصــة بالنظــر بموضــوع اإلبعــاد وتوفيــر الضمانــات الالزمــة مــن
حــق الطعــن وبيــان أســباب اإلبعــاد.

6 .االتجار بالبشر:
ـف الحكومــة الكويتيــة بالمعاييــر الدنيــا فــي مكافحــة اإلتجــار بالبشــر فــي ضــوء اســتمرار الهيئــة
Éلــم تـ ِ
العامــة للقــوى العاملــة فــي اســتخدام التحكيــم الروتينــي والعقوبــات اإلداريــة لحــل التظلمــات والشــكاوى
المرفوعــة إليهــا مــن العمــال المهاجريــن بــدال مــن التحقيــق بعمــق حــول مــدى انطبــاق معاييــر القانــون
( )91لســنة  2013بشــأن مكافحــة االتجــار باألشــخاص وتهريــب المهاجريــن فــي مثــل هــذه الشــكاوى
وإحالتهــا إلــى جهــات االختصــاص.
Éنظــام اإلحالــة الوطنيــة لمنــع االتجــار باألشــخاص غيــر مفعــل بالمســتوى المطلــوب مــن قبــل اللجنــة
الوطنيــة الدائمــة المعنيــة بتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لمنــع االتجــار بالبشــر وتهريــب المهاجريــن،
[[[ وزارة الداخلية من خالل حسابها على موقع التواصل االجتماعي التويتر:
https://twitter.com/Moi_kuw/status/1411715935271018506
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علــى أن يشــمل هــذا النظــام مراحــل تبــدأ مــن التعــرف علــى الضحيــة ،ثــم اإلبــاغ والتحويــل والتوثيــق
للضحايــا ،والتحقيــق والمقاضــاة ثــم الحمايــة والمســاعدة وانتهــاء بالعــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج.
Éخصصــت مؤخــرا ً اإلدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة مــن خــال قســم مكافحــة اإلتجــار بالبشــر خــط ســاخن
لتلقــي بالغــات وشــكاوى االتجار باألشــخاص[[[.

التوصيات
1.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة الكويتيــة تقديــم معلومــات عــن التقــدم المحــرز فــي نظــام
اإلحالــة الوطنيــة لمنــع االتجــار باألشــخاص ،وعــدد برامــج التوعيــة والتدريــب ،وعــدد العامليــن فــي
جهــات إنفــاذ القانــون ممــن تــم تأهيلهــم وتدريبهــم مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة الدائمــة المعنيــة بتنفيــذ
االســتراتيجية الوطنيــة لمنــع االتجــار بالبشــر.
2.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة تقديــم معلومــات عــن اآلليــات والتدابيــر الرقابيــة علــى
شــركات اســتقدام العمالــة األجنبيــة.
3.نحــث اللجنــة علــى مطالبــة الحكومــة بتقديــم احصائيــات عــن عــدد الحــاالت المبلــغ عنهــا كجرائــم اتجــار
بالبشــر وعــدد التحقيقــات والمحاكمــات ،والعقوبــات المفروضــة علــى الجنــاة ،وكذلــك فيمــا يتعلــق بســبل
االنتصــاف والتعويــض.

7 .عمال المنازل:
Éيبلــغ عــدد العامليــن فــي قطــاع العمــل المنزلــي ( )593,648حتــى نهايــة العــام  ،2021بحســب نظــام
معلومــات ســوق العمــل فــي اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء[[[ ،أن ( )% 89مــن عامــات المنــازل ال
يحصلــن علــى إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر مــن أصحــاب العمــل رغــم أن القانــون  68لســنة 2015
بشــأن العمالــة المنزليــة قــد نــص علــى أحقيــة العاملــة المنزليــة بالحصــول عليهــا مــن خــال المــادة رقــم
( ،)22فــي حيــن أن مــا نســبته ( )% 11مــن العامــات يحصلــن علــى إجــازة ســنوية والفئــات األكثــر
حرمانـا ً مــن اإلجــازة الســنوية هــن المتزوجــات بنســبة ( )% 88والالتــي يعملــن ألكثــر مــن ثــاث ســنوات
لــدى أصحــاب العمــل[[[.
Éارتفــاع عــدد الشــكاوى الــواردة للجمعيــة مــن العمــال المنزلييــن ومــن أصحــاب العمــل عبــر الخــط
الســاخن بســبب مخالفــات وانتهــاكات مكاتــب االســتقدام وعــدم التزامهــا بالقوانيــن واللوائــح ،وازديــاد
نشــاط الوســطاء غيــر القانونييــن ،ولجــوء المكاتــب لتشــغيل العامــات بنظــام التأجيــر ألصحــاب العمــل
مقابــل أجــر شــهري مرتفــع يُدفــع للمكاتــب وفــي المقابــل تحصــل العامــات المنزليــات علــى أجــور
شــهرية زهيــدة مســتغلين الطلــب المتزايــد مــن أصحــاب العمــل وهــذه الممارســات تعتبــر مخالفــة للقانــون
رقــم  68لســنة  2015فــي شــأن العمالــة المنزليــة.

[[[ الخط الساخن لتلقي بالغات وشكاوى االتجار باألشخاص .1888688
[[[ اإلدارة المركزية لإلحصاء https://lmis.csb.gov.kw/
IntegratedDataView?OID=1&QID=30
[[[ مرجع سابق  -دراسة للجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع ( ،MEPI) 2021حول تأثير وباء كوفيد
 -19على حقوق المرأة في دولة الكويت أنظر الرابط:
https://kuwaithr.org/news/society-news/item/download/39_88a748dfd8aa0436dc2dcef
a4a11f1aa.html
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التوصيات:
1.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة تقديــم معلومــات عــن الجهــود الراميــة إلــى إلغــاء نظــام
الكفالــة ،وحــول التقــدم المحــرز فــي إمكانيــة تعديــل القانــون رقــم  68لســنة  ،2015بإضافــة مــادة تعطــي
الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة الحــق باإللغــاء والتحويــل للعامــل المنزلــي دون الرجــوع إلــى موافقــة
صاحــب العمــل.
2.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة الكويتيــة تقديــم معلومــات عــن التدابيــر المتخــذة ضــد مكاتــب
االســتقدام المخالفــة وغيــر الملتزمــة باللوائــح والقوانيــن ،وعــدد المكاتــب المخالفــة التــي تــم اتخــاذ
إجــراءات ضدهــا.
3.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة إحصــاءات عــن عــدد العمــال المنزلييــن المســجل بحقهــم بــاغ
تغيــب ،وعــدد العامــات المنزليــات فــي مركــز إيــواء العمالــة ،وهــل توفــر الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة
خدمــات الترجمــة الشــفوية فــي إدارات تلقــي الشــكاوى.
4.نحــث اللجنــة علــى طلــب تقديــم معلومــات عــن الخطــوات المتخــذة لمواءمــة قانــون العمالــة المنزليــة رقــم
 68لســنة  ،2015ولوائــح تنفيــذه بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة ،بمــا فــي ذلــك التصديــق علــى اتفاقيــة
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  189الخاصــة بالعمــال المنزلييــن.

8 .حرية الرأي والتعبير:
Éتراجعــت حريــة الــرأي والتعبيــر خــال الســنوات الماضيــة ،إذ نالحــظ بــأن هنــاك مســاحة واســعة لتفســير
مــا يمكــن أن يشــكل جريمــة عنــد التعبيــر ،وال تــزال الســلطات المختصــة تســتخدم أحكامــا فــي قانــون
الجرائــم اإللكترونيــة لتقييــد حريــة الــرأي والتعبيــر.
 Éفــي نوفمبــر ،2021 /قــام جهــاز أمــن الدولــة باســتدعاء رئيســة الجمعيــة الكويتيــة ألمــن المعلومــات[،[[1
وإحالتهــا للنيابــة العامــة ،حيــث ُوجهــت ضدهــا ثــاث تهــم بشــأن إذاعــة أخبــار كاذبــة مــن شــأنها التقليــل
مــن هيبــة الدولــة ،وإثــارة الذعــر فــي المجتمــع ،وتعريــض البــاد لخطــر قطــع العالقــة مــع دولــة صديقــة،
بســبب لقــاء كان لهــا علــى قنــاة الشــاهد فــي برنامــج تلفزيونــي اســمه (االســتئناف) ،وكانــت قــد صرحــت
بــأن شــركة ليســت كويتيــة تتولــى إدارة المعلومــات والبيانـــات الخاصـــــة بالمواطنيــن والمقيميــن مــن
خــال خــوادم موجــودة خــارج البــاد.
Éفــي ابريــل  ،2021 /أقــرت الحكومــة الكويتيــة القانــون رقــم ( )1لســنة  ،2021بتعديــل بعــض احــكام
القانــون رقــم ( )17لســنة  ،1960بشــأن إلغــاء أحــكام الحبــس االحتياطــي علــى مــن يمــارس حقــه فــي
التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو الرســم أو غيــر ذلــك ،بمــا فــي ذلــك أن يكــون التعبيــر عــن
الــرأي عــن طريــق وســائل اإلعــام أو التواصــل االجتماعــي.

التوصيات
1.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة تقديــم معلومــات عــن الخطــوات المتخــذة بشــأن مراجعــة كافــة
القوانيــن التــي تتضمــن احكامـا ً تقيــد الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بهــدف جعلهــا تتوافــق مــع العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
2.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة تقديــم معلومــات عــن الضمانــات المتخــذة لحمايــة الحــق فــي
حريــة التعبيــر والحــق فــي الخصوصيــة مــن خــال مراقبــة اســتخدام اإلنترنــت.
[ [[1د .صفاء زمان رئيسة الجمعية الكويتية ألمن المعلومات
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9 .حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات:
Éينــص الدســتور علــى حريــة التجمــع الســلمي ،ولكنــه يحظــر علــى غيــر المواطنيــن والبــدون التجمــع
الســلمي والتظاهــر ،ويجــب أن يحصــل المواطنــون علــى إذن مــن الســلطات مــن أجــل التجمــع الســلمي،
وفــي العديــد مــن المــرات حــاول نشــطاء مــن البــدون تنظيــم حمــات أو التنظيــم لتجمــع ســلمي للمطالبــة
بحقوقهــم إال أن الســلطات تمنعهــم مــن ذلــك ،كمــا أن بعــض نشــطاء البــدون تــم احتجازهــم واســتجوابهم
مــن قبــل الســلطات فــي كل مــرة خططــوا فيهــا للحمــات أو لالحتجاجــات.
Éتتبــع وزارة الشــئون االجتماعيــة إجــراءات بيروقراطيــة وروتيــن معقــد بشــأن تســجيل منظمــات المجتمــع
المدنــي بشــكل رســمي ،باإلضافــة إلــى إطالــة فتــرة التســجيل ،ويمنــح القانــون للــوزارة ســلطة تقديريــة
بالرفــض أو القبــول ،وســلطات واســعة علــى جمعيــات المجتمــع المدنــي ،وال يحــق لغيــر المواطنيــن التقــدم
بطلــب تســجيل جمعيــات مجتمــع مدنــي ،أو نقابــات أو اتحــادات ،إال أنــه يســمح لهــم باالنضمــام ضمــن
ضوابــط محــددة.

التوصيات
1.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة تقديــم معلومــات عــن البرامــج والــدورات التدريبيــة للمكلفيــن
بإنفــاذ القانــون فــي التعامــل مــع التجمعــات الســلمية لضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان ،وعــدد الــدورات
والبرامــج خــال األعــوام (.)2022-2021-2020
2.نحــث اللجنــة علــى أن تطلــب مــن الحكومــة تقديــم معلومــات عــن الخطــوات المتخــذة بشــأن مراجعــة
وتحديــث القانــون رقــم  24لســنة  1962بشــأن األنديــة وجمعيــات النفــع العــام بهــدف جعلــه متوافــق مــع
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
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