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 وتمييد تقديم-: 

 99/2005 رقم الرسمي الترخيص بموجب 2005 العام في اإلنسان لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية ُأنشأت     
 اعتبارا واالجتماعي االقتصادي بالمجمس الدولي االستشاري المركز عمى والحاصمة والعمل، االجتماعية الشئون وزارة عن الصادر

 .2012 يوليو من

 نجحت حيث والغايات، األىداف من مجموعة لنشاطيا اإلنسان لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية حددت وقد    
 الكويت دولة في اإلنسان حقوق وحماية تعزيز في الكبير األثر ليا كان التي اإلنجازات من العديد تحقيق في نشأتيا منذ الجمعية

 تسعى التي الجمعية وأىداف غايات ومن اإلسبلمية، الشريعة منظور من وتأصيميا اإلنسان بحقوق العناية في المتمثمة رسالتيا وفق
 أو نتقاصا أي ضد عنيا والدفاع عمييا والمحافظة الحقوق ىذه وحماية الشرعية، اإلنسان بحقوق الوعي نشر... تحقيقيا إلى دوماً 

 وذلك واإلنصاف والعدل التسامح دين ىو اإلسبلمي الدين أن عمى والتأكيد اإلسبلمية، الشريعة مع يتوافق بما شبية أو انتياك
 حقوق النتياكات شائبة أي من الكويتي الثوب تنقية عمى والعمل الحكمة، عمى يعتمد بأسموب المعنية الجيات مع بالتنسيق
. اإلنسان

 اإلنسان حقوق قضية تأصيل إلى المجتمعية، رسالتيا خبلل من اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية وتطمح    
 إلنشاء والسعي والعالمية، المحمية اإلنسان حقوق ومنظمات جمعيات مع التواصل جسور مد عمى والحرص شرعي، منطمق من
 بحقوق يتعمق ما كل تشمل عالمية موسوعة إصدار عمى والعمل الكويت، في اإلنسان حقوق لقضايا مرجعية تمثل رسمية جية

 عمى أيضاً  والعمل اإلنسان، حقوق مجال في األىمية والجمعيات الحكومة بين التنسيق مستوى رفع سبل وبحث الشرعية، اإلنسان
 التعاون نحو السعي إلى باإلضافة والخارج، الداخل في اإلنسان بحقوق المعنية الجيات مع وربطيما معمومات وقاعدة مركز توفير
. حرياتو وتعزيز اإلنسان حقوق حماية مجال في التدريبية البرامج وتنفيذ إعداد في العالمية الييئات مع

   وكانت وال تزال الجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، حاضرة وبقوة في جل التغيرات التي حدثت لمقضايا 
. الحقوقية لدولة الكويت مواكبة بذلك مسيرة التنمية الحقوقية ومؤكدة موقفيا بقوة حضورىا ومشاركتيا الفاعمة

 لمدورة الثامنة لمؤتمر االستعراضي الدوري الشامل بمجمس 2010    وقد تجمت أبرز ىذه اإلنجازات في حضورىا في شير مايو 
 التقرير الحكومي الذي أعدتو دولة الكويت، والذي سبقو قيام الجمعية بإرسال تقريرىا استعراضحقوق اإلنسان بجنيف، إبان 

الحقوقي عن الكويت لسكرتارية المجمس باألمم المتحدة، كما قامت الجمعية في شير سبتمبر من نفس العام بالحضور والمشاركة 
في كممة ألقتيا أمام وفد الكويت في مجمس حقوق اإلنسان بمناسبة متابعة تثبيت توصيات دولة الكويت بشأن القضايا الحقوقية ، 

حيث برز دور الجمعية في ىذا المحفل الدولي كونيا الجمعية الحقوقية الوحيدة التي شاركت بإلقاء كممة أمام أعضاء المجمس، ىذا 
باإلضافة إلى العديد من المساىمات والمشاركات الدولية األخرى التي حرصت الجمعية عمى التواجد في فعاليتيا، والتي من أبرزىا 

 لمجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة وىي المجنة المعنية بمناقشة 103حضور الجمعية في شير مايو سبتمبر فعاليات الدورة رقم 
تقارير الدول حول التزاميا ببنود العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والذي سبقو قيام الجمعية بإرسال تقريرىا 

الحقوقي لمجنة حول مدى التزام دولة الكويت بأحكام العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكانت الجمعية الكويتية 
 دولة التزاملممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، قد قامت أيضًا بإعداد تقرير الظل الثاني ليا، حيث ضمنتو رؤيتيا حول مدى 

 الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري، وال شك في أن مجمل ىذه المشاركات الدولية لمجمعية االتفاقيةالكويت بتنفيذ 
 اعتباراىو ما أىميا لمحصول عمى المركز االستشاري الدولي كأول جمعية حقوقية كويتية بالمجمس االقتصادي واالجتماعي وذلك 

. 2012من يوليو 
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    وجاءت ىذه المساىمات الدولية لمجمعية من منطمق إيمان الجمعية الراسخ بضرورة تآزر مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
الدولية واألممية من أجل التغيير وتمكين حقوق اإلنسان في عالم بات يسوده الظمم وتحكمو السياسات الجائرة والمصالح المتعارضة 

. عمى حساب العدالة والقانون
 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي لمعيد الكويت دولة تنفيذ مدى حول العامة المالحظات -: 

 في المدني المجتمع منظمات لدور مبرر غير تيميش ىناك أن عمى اإلنسان لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية تؤكد  -1
 تجنيب غالباً  يتم حيث. الصمة ذات الوطنية رالتقاري إعداد بعممية يتعمق فيما وخاصة الكويت، دولة داخل اإلنسان حقوق مجال

 بعد أو إعداده طور في التقرير عرض يتم ال أنو كما الحكومي، التقرير إعداد عممية في المشاركة المدني، المجتمع منظمات
 أطروحات من فيو جاء ما حول ومرئياتيا مبلحظاتيا إبداء عمييا يتعذر ثم ومن المعنية، الحكومية غير الجمعيات عمي أعداده
 .حقوقية

 

 المرتبة الكويت احتمت حيث 2010 العام عن 2011 العام في ممحوظا تقدما الصحافة حرية ممف شيد ،العامة الحريات وبشأن  -2
 حدود ببل مراسمون “منظمة أصدرتو الذي التقرير حسب ذلك ،2011 لمعام الصحافة حرية مجال في عربيا األولى و عالميا 78ال

 أننا إال العالمي التصنيف في الممحوظ التقدم ىذا رغم ولكن المنظمة تصنيف في مراكز تسعة تقدمت قد الكويت أن يعني ما وىو”
 التواصل مواقع عمى والمغردين المدونين بمبلحقة يتعمق فيما سيما ال والتعبير الرأي حرية ممف بشأن القمق من بمزيد نشعر

غبلق االلكترونية المواقع بعض وحجب ومراقبة االجتماعي  من 36 المادة نص مع تصادما نعتبره ما وىو الصحف بعض وا 
 .الكويتي الدستور

 

 – فقط يتناول فالتقرير النظرية، واآلليات المعايير وتعداد سرد في التقرير إسراف يبلحظ ،الكويت دولة لتقرير العام اإلطار وبشأن -3
 في ابتعد قد التقرير أن نجد ذلك وعمى قانونية، أو دستورية كانت سواء اإلنسان وحريات لحقوق نظرية عموميات - مجممو في

 اآلليات عمى بالتركيز واالكتفاء الكويت، داخل اإلنسان لحقوق اإلجرائي والواقعي الحقيقي الوضع تبيان عن مواضعو، غالب
 آت ىو ما بحسب يشمميا أن الكويت دولة تقرير في المفترض من كان التي الحقوقية الحياة مجاالت من العديد وتجاىل التعميمية

 .تفصيبلً  بيانو

 الحقوقي اإلطار من قميل جزء عمى فقط، أيدينا يضع أن شأنو من أمر ىو وتشريعية، دستورية نصوص عن فالحديث    
 الكاممة واإلنسانية الحقوقية الصورة استظيار إلى وأبداً  حتماً  تقودنا ال والتشريعية الدستورية النصوص إن أن حيث واإلنساني،

 يستحيل الكويت، لدولة الرسمي لمتقرير المطالع فإن وعميو العنصري، التمييز ونبذ المساواة تعزيز نحو الكويتية الحكومة لسياسة
 الحال واقع وأن سيما ال العنصرية، ومناىضة ونبذ المساواة حول حقيقية مشكمة ثمة ىناك ليس بأنو االطمئنان أو التيقن عميو
 اقترنت إذا إال تكفي ال وحدىا فالنصوص القانونية، والتشريعات الدستورية األحكام عمينا تمميو ما األحيان من كثير في يغاير

 داخل العنصري لمتمييز معدالت أقل تحقيق جميعًا، تضافرىا شأن من يكون وشعبية، واجتماعية ورسمية إجرائية حقيقية بمساعي
 . الكويت دولة

 

 أساس عمى نوع أي من تمييز دون ،والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العيد مبادئ تحقيق وبشأن -4
 أو الممكية، أو ،االجتماعي أو القومي األصل أو غيره أو السياسي الرأي أو الدين، أو المغة، أو الجنس، أو المون، أو العنصر،

 نصوص من الكويتية، الوطنية ةالتشريعي المنظومة خمو تشريعيًا، الثابت من أنو إلى اإلشارة تجدر فإنو آخر، وضع أي أو المولد
 الخاص الدولي العيد أىداف لتحقيق متطمب ىو ما بحسب العنصري التمييز أفعال وتعداد وتجريم تعريف تتضمن خاصة تشريعية
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 ترتقي ال متفرقة، تشريعية نصوص مجرد سوى الوطنية، القانونية المنظومة في يوجد ال أنو حيث واالجتماعية، االقتصادية بالحقوق
 .العنصري التمييز وأفعال وصور أشكال جميع ومكافحة مناىضة متطمبات مع البتة

 

، والتي جرت فعالياتيا خبلل شير مايو من (U.P.R)وبشأن توصيات الدورة الثامنة لممراجعة الدورية الشاممة لحقوق اإلنسان  -5
 حيث شيدت مناقشة دولة الكويت تقريرىا الوطني عن حالة حقوق اإلنسان فييا باإلضافة إلى مراجعة وتثبيت 2010العام 

التوصيات في شير سبتمبر من نفس العام ، حيث قبمت الكويت تسعة توصيات ىامة ينبغي العمل عمى إنجازىا، والتي تتمثل في 
 :اآلتي

 .ن ُعمال المنازلأبش (6/2010 ) من قانون العمل الجديد رقم 5اعتماد القرار المذكور في المادة  -

 .اإلسراع في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا لمبادئ باريس التي َتفترُض بأّنيا مستقمُة ومفتوحُة لممجتمع المدني -

إصدار دعوة دائمة إلى اإلجراءات الخاصة واالستجابة في فترة زمنية معقولة لطمبات الييئات المنشأة بموجب معاىدات ، سواء  -
 .فيما يتعمق تقديم تقارير دورية أو االستجابة لبلتصاالت ، حسب الحالة

 .توجيو دعوة مفتوحة ودائمة لجميع اإلجراءات الخاصة -

 . لطمبات المقرر الخاص المعني باالتجار األشخاص ، وال سيما النساء واألطفال لزيارة الكويتاالستجابة -

ضمان توفير فرص عمل متساوية لممرأة ، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاممة عن طريق توظيف النساء لوظائف الخبراء  -
 .والوظائف اإلشرافية في جميع الوزارات والسمك الدبموماسي والسمطة القضائية

إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان إدماج منظور الجنسين في جميع المستويات والمجاالت ،  -
 .(سيداو  )بموجب توصيات 

بذل كل الجيود لسن تشريعات لمكافحة االتجار بالبشر وتيريب المياجرين ألغراض االستغبلل الجنسي والعمل القسري ، وذلك  -
تمشيا مع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الممحقة بيا، كما تعيدت بذلك في التقرير 

 .الوطني

 .إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبدالو بموائح طبقًا لممعايير الدولية -

 إحدى مؤسسات باعتبارىا االجتماعيإذ توصي في إطار دورىا والجمعية الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان 
المجتمع المدني المعنية بحماية وتعزيز حقوق وحريات اإلنسان، وتحث وتشجع حكومة دولة الكويت بأن تعمل جاىدة عمى تنفيذ 

 الدولية وااللتزاماتتمك التوصيات والتعيدات الطوعية الدولية، بما يتسق منيا ويتوافق مع الشريعة اإلسبلمية والدستور الكويتي 
الواردة ضمن الصكوك الدولية المصادق عمييا من قبل دولة الكويت، وخاصة ما يتعمق منيا بالتعيد بإنشاء ىيئة وطنية مستقمة 

 لحقوق اإلنسان

 

أن المرأة الكويتية، ال زالت تواجو العديد من الصعاب فيما يخص الحصول عمى ، فإنو من المشاىد وبشأن مساواة المرأة مع الرجل -6
كافة حقوقيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال يزال قانون الحقوق المدنية واالجتماعية حبيس األدراج ، وتأمل الجمعية الكويتية 

صداره في القريب العاجلاالنتياءلممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، أن يتم   .  من إقرار القانون وا 

كما أنو ال زالت النساء الكويتيات محرومات من الحق في منح الجنسية ألبنائين أسوة بالرجال، كما أنو ال يحق لممرأة الكويتية     
 5المتزوجة من غير كويتي أن تمنح الجنسية الكويتية لزوجيا رغم أن القانون يمنح جنسية الزوج الكويتي لزوجتو غير الكويتية بعد 

 .سنوات من التقدم بطمب لمحصول عمى الجنسية الكويتية ، ودون شرط العمل 
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 الخاص الدولي العيد من (8) المادة من د/1 الفقرة بشأن الُمبدى تحفظيا عمى تُبقي الكويت دولة تزال ال فإنو ،اإلضراب في الحق -7
 لممقومات الكويتية الجمعية فإن الصدد ىذا وفي اإلضراب، في الحق لمجميع تكفل والتي واالجتماعية، االقتصادية بالحقوق
 العيد، من (8) المادة من د/1 الفقرة بشأن تحفظيا سحب في النظر عمى الكويت دولة حكومة تحث إذ اإلنسان، لحقوق األساسية

 ألحكام وفقاً  آلياتو وتنظيم اإلضراب حقوق تنظيم ىذا إثر الضروري من يكون أنو الجمعية ترى كما اإلضراب، حق إتاحة ثم ومن
 استخدامو شأن من يكون ال وحتى اإلضراب في الحقوق استخدام ُيساء ال حتى وذلك الغرض، ليذا تحديداً  يصدر خاص قانون
 .الكويت دولة داخل واالجتماعية االقتصادية المصالح تيديد

 

 والثقافية، واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العيد من (10) رقم المادة من (1) الفقرة أتت ،الزوج اختيار في الحرية -8
 اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية ترى وىنا ،"لمزوجين الحرة بموافقتيا يتم أن يجب الزواج أن  "أن عمى لتنص

 في المشكمة الخارج من الكويتيين زواج لجنة من مسبق ترخيص عمى الحصول عمى أجنبية من الكويتي المواطن زواج تعميق أن
 أن الضروري من يكون ثم ومن لمجميع، العيد يكفميا التي الزواج في الحرية مع ويتناقض يتعارض أمر ىو إنما العدل، وزارة نطاق
رشاد نصح مجرد عمى إلييا المشار المجنة أعمال تقتصر  أي الزواج حريات في المباشر التأثير أو التدخل دونما الزواج، راغبي وا 

  .ذلك سبيل في المتخذ الشكل كان ما

 

 المادة بيا تمزم والتي المرض، حالة في الطبية والعناية الطبية الخدمات جميع تأمين شأنيا من التي الظروف تييئة وبشأن -9
 الجمعية ُتشير وىنا الناس، جميع إلى الطبية والعناية الخدمات تقديم تتيح إجراءات من يمزم ما تتخذ بأن الدول العيد، من د/12/2

 منتصف في ُنشر ليا تقرير في العالمية الصحة منظمة أعدتيا التي الدراسة إلى اإلنسان لحقوق األساسية لممقومات الكويتية
 قد الكويتي، الحكومي فالموظف فيو، مبالغ الكويت في الدواء سعر أن تضمن والذي الكويتية، الصحف في 2009 أغسطس
 العامل يضطر ذاتو الوقت وفي شائعة، ألمراض يوصف نموذجي عبلج لشراء راتبو من أيام 8و 3 بين يتراوح ما دفع إلى يضطر
 .السبب لذات راتبو من يوما 22و أيام 8 بين يتراوح ما دفع إلى الكويتي غير الماىر

 وبعد ولقاءات، فعاليات عدة في القضية لتمك اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية تطرقت أن سبق وقد      
 تخفيض عن الصحة وزارة أعمنت وجيزة، بفترة ،2009 لعام الكويت في اإلنسان حقوق واقع عن السابق تقريرىا الجمعية إصدار
. الطموح عن بعيدا الزال شك ببل الرقم ىذا أن إال% 5 بواقع الصيدالنية والمستحضرات األدوية أسعار
 الضمان أو بالتأمين الوافدين يمزم والذي ،1/1999 بقانون المرسوم صدر قد أنو ُيذكر لموافدين، الصحية المعاناة بشأن وأنو     

 القانون نص ألزم وقد سنويا، كويتيا دينارا 50 لموافد الصحي لمضمان المتوسطة القيمة وتبمغ الكويت، في إقامتيم فترة أثناء الصحي
 ىذه أن الكويت في العمل سوق واقع أن إال. الصحي الضمان أو التأمين أقساط بسداد (الثانية لممادة وفقا) العمل صاحب الحالي
. األحوال أغمب في  الوافد يتحمميا القيمة
 األساسية، والصحية الطبية لمخدمات تغطية الصحي، الضمان بنظام لممشمولين أعطى القانون نص أن من الرغم عمى وأنو      
 الخدمات،  تمك تحديد سمطة الصحة وزير أعطى ثم الخدمات، بتمك بيانا الرابعة مادتو في أورد إذ العبلجية، أو التشخيصية سواء
 الوافد يزال ال المثال سبيل فعمى لموافد، الصحية االحتياجات أبسط يغطي ال الكويت، في لؤلسف بو المعمول الحالي النظام أن إال

 أنو كما  لممستشفى، مراجعة لكل كويتي دينار 2 ومبمغ لممستوصف مراجعة لكل دينار 1 مبمغ-  الضمان مبمغ فوق - بدفع ممزما
 دينارا 75 ومبمغ العادي، لمسونار دنانير 10 مبمغ يدفع فمثبل لمتشخيص، البلزمة الطبية الفحوصات أغمب عن مبالغ بدفع ممزم

 الطبية التحاليل من لمعديد مختمفة أخرى ومبالغ القمب، لقسطرة دينارا 75 ومبمغ المغناطيسي، لمرنين دينارا 90 أو الممونة لؤلشعة
 ينطبق ذاتو واألمر الواحد، لمتحميل دنانير 10و 3 بين تتراوح وغيرىا، واليرمونات الدرقية والغدة والفيتامينات الحديد فحص مثل
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 عجز ظل في الصحيح التشخيص إلى لموصول األطباء أمام عقبات تقف األمور وىذه ، (البدون) الجنسية محددي غير فئة عمى
. تكمفتيا تحمل عن منيم العديد

 بتحمل إال عمييا الحصول يستطيعون وال الوافدين، عمى الممنوعة األساسية األدوية عشرات فيناك بالعبلج، يتعمق وفيما       
 مرض وبخاخات ومحاليل السيولة، وأدوية الضغط وأدوية السكر أدوية بعض مثل الباىظة، بأسعارىا الصيدليات من شرائيا كمفة

 خطت الصحة وزارة أن يذكر.  وغيرىا والقولونية المعدية التقرحات بعبلج خاصة وأدوية الحيوية، المضادات من وأنواع الربو،
 الرسوم من البدون األطفال وأعفت ، لموافدين بصرفيا المسموح األدوية قائمة زادت عندما 2010 العام مطمع إيجابية خطوة

 أي بدون الطبية والمستحضرات األدوية جميع الصحي التأمين يغطي بان ونطالب نسعى أننا إال السرطان مرض بعبلج الخاصة
. الجنسية بسبب تمييز أو استثناء
 المتطمبات من عدد ىناك أن ترى إذ اإلنسان لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية فإنو اإليدز، مرض وبشأن      

 اإلنساني والتطور الراىنة، الدولية التوجيات مع يتسق بما وطنيًا، االعتبار في وضعيا يتعين التي الدولية واالجتماعية التشريعية
 الحالي، وضعيا في تمبي تعد لم الوطنية التشريعية األطر أن حيث ومصابيو، وحامميو اإليدز مرض مع التعامل بشأن الحاصل

 ،2011 العام في الصادر الثاني  السياسي اإلعبلن سيما وال الشأن بيذا المقررة الدولية والحقوقية اإلنسانية والمعطيات المتطمبات
 لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية توصي كما ،"اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس عمى لمقضاء الجيود تكثيف "بشأن

 المناعة نقص بفيروس المصابين األشخاص ضد والتمييز الوصم عمى القضاء أجل من الجاد بالعمل الكويت دولة حكومة اإلنسان،

 عمى الصحية الرعاية مجال في العاممين وتدريب والقضاة الشرطة أفراد توعية منيا بسبل أسرىم، فييم بمن منو، والمتضررين البشرية

 بالمسائل والتوعية اإلنسان حقوق مجال في لمتعمم الوطنية الحمبلت دعم عمى الموافقة وكفالة السرية عمى والحفاظ التمييز عدم

 والرعاية العبلج توفير وفي البشرية المناعة نقص فيروس من الوقاية في القانونية البيئة أثر ورصد القانونية الخدمات وتوفير القانونية

 .بو لممصابين والدعم

 
، فإنو يبلحظ أن موقف دولة الكويت  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقيةوحول موقف دولة الكويت من التصديق عمى   -10

ال يزال غامضًا بيذا الشأن، فعمى الرغم من إصدار دولة الكويت لقانون جديد لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك في العام 
 . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية التصديق عمى اتجاهإال أن الموقف الوطني لم يسجل ثمة تقدم في  (8/2010ق ) 2010

 
 الكويت، دولة حكومة وتقاعس تراخي اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية لمجمعية تالحظ بالبشر، االتجار وبشأن  -11

 وحقيقية ممموسة إجرائية خطوات اآلن إلى تسجل لم أن حيث المياجرين، وتيريب بالبشر االتجار مكافحة قانون إصدار عن
 حقوق أوضاع حول الشامل الدوري تقريرىا استعراض إبان إلييا الموجية التوصية الكويت دولة قبول رغم ،االتجاه ىذا في

صدار إعداد بشأن اإلنسان،  .المياجرين وتيريب بالبشر باالتجار خاص قانون وا 

     وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن عدم وجود قانون خاص لتجريم االتجار بالبشر حتى اآلن يضع عبلمات استفيام كبيرة أمام موقف 
الحكومة ومدى جديتيا في معالجة أوضاع حقوق اإلنسان مما يعد تقاعسًا من السمطتين التشريعية والتنفيذية في مواجية المتنفذين 

والمنتفعين من الوضع الحالي ما يؤدي عمى وقوع وتكرار االنتياكات اإلنسانية التي يتم رصدىا عبر شكاوى المتضررين التي 
. تتمقاىا الجمعية أو عبر الصحف الرسمية والمستقمة

      كما تمثل انتياكات حقوق العمال المياجرين في الكويت مشكمة كبرى وتحد كبير كونيا أحد أكثر القضايا تعقيدا منذ قيام 
. عتمادًا كبيرًا عمى العمالة الوافدة إذ تشكل العمالة الوافدة حوالي ثمثي عدد السكاناالدولة وحتى اآلن ، كون الكويت تعتمد 
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 من أكثر األعوام التي شيدت تطورات جذرية فيما يخص حقوق العمال الوافدة ال سيما بعد إقرار قانون 2010    ويعتبر عام 
، إال أنو ال تزال ىناك بعض االنتياكات قائمة بحق العمالة الوافدة، بسبب ضعف مراقبة آليات 6/2010العمل بالقطاع األىمي رقم 

تنفيذ القانون، فضبًل عن ورود العديد من النصوص المبيمة التي تحتاج إلى تفسير وتوضيح من قبل المختصين، وتعمق الجمعية 
الكويتية لممقومات األساسية لحقوق اإلنسان، آماال عريضة عمى المادة التاسعة من قانون العمل والتي تقضي بإنشاء الييئة العامة 

 إال أنيا 2011لمقوى العاممة لتكون النواة األولى إللغاء نظام الكفيل، وعمى الرغم من التأكيدات الحكومية بإنشاء الييئة في فبراير 
 .لم تفصح حتى اآلن عن الييكل التنظيمي ليا أو طبيعة وكيفية عمميا ودورىا القانوني تحديداً 

 في االتجار في اإلقامات، فمن الواضح أن ممارسات االتجاركما تعمن الجمعية عن مخاوفيا الكبيرة، إزاء تنامي حاالت      
تأشيرات العمل أصبحت توفر أرباحا كبيرة عمى المتاجرين فييا، إذ بوسع تجار اإلقامات بيع الكفالة لمعامل األجنبي الذي ربما يدفع 

 دينار كي يحصل عمى إذن العمل ومن ثم يعمل بشكل غير مشروع ، كما أنو بمقدور أرباب العمل 1500 دينار و500ما بين 
رغاميم عمى القيام بأعمال ال تنص عمييا العقود  لغاء عطبلتيم وا  عدم دفع مرتبات العمال ومطالبتيم بساعات عمل أطول، وا 

المبرمة معيم ال سيما في ظل عدم وجود قانون يجرم االتجار بالبشر وكذلك عدم وجود إجراءات عقابية رادعة ليؤالء مثل تقديميم 
 لمقضاء وحرمانيم من دخول المناقصات والمزايدات الحكومية

 
 بما أي وعاممة، عامل ألف 660 يتجاوز بات الكويت دولة في المنزلية العمالة تعداد أن من الرغم عمى ،المنزلية العمالة أوضاع  -12

 الحماية تكفل التي العمل قوانين من بالكامل مستبعدون العاممون ىؤالء أن الثابت من أنو إال العاممة، القوى ثمث تقريباً  يعادل
 من االستبعاد ىذا يعززون الكويتيين المشرعين أن اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية وترى العمال، من لغيرىن
 تنظيم ثمة نصوصو استبعدت حيث 6/2010 رقم الخاص لمقطاع الجديد العمل قانون 2010 فبراير في صدر إذ الحماية مظمة

 وجود عدم عن فضبلً  اإلنسان، لحقوق جسيمة النتياكات يتعرضون الذين المنزلية العمالة مسئوليات حتى أو أوضاع أو ألحوال
 .المستضعفة الفئة ىذه يحمي قانون

 أحيان في يتعرضن كما الطعام من يحرمن أخرى وأحياناً  أجر، دون العمل عمى أحياناً  يجبرن المنازل، عامبلت فإن وواقعياً     
ذا إنسانية غير معاممة إلى كثيرة  الحكومة عمى أنو تعتبر والجمعية بمدانين، إلى ترحيمين يتم فإنو حقوقين لنيل السعي حاولن وا 
 إنشاء يتم أن عمى اإلنسانية لممعايير مبلئماً  يكون مأوى لين توفر أن لئلساءة التعرض عن يبمغن البلتي العامبلت يخص فيما
 المعوقات كافة إزالة الحكومة عمى أنو كما ، اإلنسانية واالنتياكات لئلساءة يتعرضون ممن عدد ألكبر يتسع محافظة كل في مأوى

 الكويتية الجمعية وترى ، السيئة لممعاممة تعرضن البلتي العامبلت عمى حتى العمل أصحاب يفرضيا التي الثقيمة القانونية
 لتنفيذ حان قد الوقت أن إال سنوات منذ الكفيل نظام إصبلح يناقشون الحكوميين المسئولين أن اإلنسان لحقوق األساسية لممقومات
. العمال حقوق لحماية ممموسة واقعية إجراءات

 في تتمثل المنزلي، العامل يواجييا التي الرئيسية المشكبلت أن عمى اإلنسان، حقوق مقومات جمعية تؤكد السياق، ىذا وفي    
جبار تأخرىا أو الرواتب دفع وعدم المعاممة سوء  من ومنيم يوميًا، ساعة 18 إلى تصل طويمة لساعات العمل عمى العامبلت وا 
 الشخصية الحريات عمى صارما تقييدا يشكل ما سفرىم جوازات وحجز البعض حركة حجز يتم كما أجازة يوم دون يوما 365 يعمل

 العمالة يحمي عمل قانون وجود عدم ىي عمييا التركيز يجب أساسية مشكمة وجود في المنازل وعامبلت عمال قضية وتكمن ،
. األجازة عن والتعويض األجازة وأيام العمل ساعات عدد وتحديد المنزلية

 وأن سيما ال المنزلية العمالة بحق تقع التي االنتياكات في الزاوية حجر بالكويت، الخدم مكاتب من قميل غير عدد ويشكل    
 أحيانا تحريضين خبلل من منين المسترجعات وخاصة المنازل بعامبلت المتاجرة في المكاتب ىذه من العديد تورط يبين الواقع

جبارىن  الكثير وأن خاصة ، والقيم والعادات لآلداب منافية أعمال في الستغبللين الكفبلء منازل من اليروب عمى أخرى أحياناً  وا 
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 بالبشر المتاجرة عصابات الوضع ىذا ويستغل الحقيقيين التراخيص أصحاب غير أشخاص قبل من يدار المكاتب ىذه من
. النساء واستغبلل

 العمل، كفبلء ونظام لفكرة والكمي التام الرفض عمى تؤكد أن ييميا إذ اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية والجمعية     
يمانيا  لما واإلنسانية، الحقوقية لمتجاوزات والجمة الصارخة المظاىر إحدى يمثل العمل، كفاالت نظام أو الكفيل نظام بأن المطمق وا 
 وحرياتيم اإلنسانية لكرامتيم ليا، حصر ال وانتياكات البشر، آلدمية جسيمة إىدارات من إعمالو، آثار وترتبو تطبيقو يخمفو

 وشبو واإلقميمية الدولية اإلنسان حقوق وأعراف وصكوك مواثيق كافة - تماماً  – يخالف الجمعية تراه الذي األمر األساسية،
 والتي وطنيًا، وتبنييا الحقوقية الدولية االتفاقيات ىذه من األعم الغالب عمى الكويت دولة تصديق من الرغم عمى وأنو اإلقميمية،
 من آخره إلى العمل واختيار التنقل في وحريتو العامل حقوق عمى واالفتئات القسري والعمل االحتكار أحكاميا، مجمل في تناىض
 عقود من جعل والذي المتعسف، النظام ىذا انتياج عمى تبقي زالت ما الحكومة أن إال واألساسية، اإلنسانية والحريات الحقوق
. تعزيزىا الواجب اإلنسانية ولمكرامة العقود، في المفترض لمتراضي تفتقر وقير، إذعان عقود مجرد األحيان، من كثير في العمل
جماالً       سن أجل من جاىدة تسعى بأن الكويت دولة حكومة اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية توصي وا 

صدار  من الكبيرة الطائفة ىذه فتيميش ومسئولياتيم، وحقوقيم أوضاعيم أحكامو تنظم بحيث المنزلية، بالعمالة خاص قانون وا 
 ىذا لسد تشريعياً  التدخل الدولة عمى ويحتم الدولية، اإلنسان حقوق وقواعد مبادئ مع جدال دون يتعارض أمر ىو إنما العمالة
 .المحمية العمالية الحياة من الجانب بيذا والحقوقي التشريعي الفراغ

 

، يبلحظ تعدد أشكال االنتياكات اإلنسانية بحق العمالة الوافدة تبعا لطبيعة وجنسية العامل وذلك مثل إجبار وبشأن العمل القسري -13
 أماكن العمل أحيانًا لقواعد وافتقار درجة مئوية أو أكثر، 50العمال عمى العمل في األماكن المكشوفة في درجات حرارة تصل إلى 

جبار العمال عمى التوقيع عمى أوراق بيضاء   في الضغط عمييم الستخداميا" كمبياالت"واشتراطات السبلمة والصحة المينية، وا 
يداعيم السجون في بعض األحيان وخاصة شركات التاكسي الجوال   كثير من أرباب العمل بكل األوراق الرسمية الخاصة واحتفاظوا 

ذا ما تعرض ىؤالء العمال لئلساءة أو   وحاولوا اليروب يستطيع الكفبلء عندئذ اتياميم باليرب من العمل ومن االستغبللبالعمال، وا 
 .ثم تسفيرىم بموجب القانون، وىكذا تركت الحكومة العمال تحت رحمة أرباب العمل ومن ثم إلحاق المعاناة بيؤالء العمال

 
ىذا وتشكل معاناة عديمي الجنسية تحديًا كبيرًا لمحكومة الكويتية ومؤسسات  ،(البدون)أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية  -14

المجتمع المدني وناشطي حقوق اإلنسان في دولة الكويت ال سيما مع التباطؤ الرسمي الممحوظ في حل القضية منذ تأسيس الدولة 
وحتى اآلن، وترى جمعية مقومات حقوق اإلنسان أن مشكمة عديمي الجنسية مشكمة إنسانية بحتة يتطمب األمر فييا من حكومة 

نسانيًا بشكل جذري ونيائي .  دولة الكويت أن تعمل بشكل تشريعي وواقعي يكفل حل قضية البدون حقوقيًا وا 
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 والتوصيات الرؤى مجمل-: 

 إلى شكرىا يقمبع تتوجو فإنيا ومقترحاتيا، توصياتيا اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية تسرد أن قبل     
 اإلسالمية لمشريعة الشديد واحتراميا اإلنسان، حقوق مجال في الكويتي بالسجل النيوض في جيودىا عمى الكويتية الحكومة
. يخالفيما لما تطبيقيا وعدم الكويتي والدستور

     
 واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي لمعيد الكويت دولة تنفيذ مدى حول مالحظات من بيانو سبق ما وبعدما

 التي والمقترحات التوصيات من مجموعة إبداء ييميا إذ اإلنسان، لحقوق األساسية لممقومات الكويتية الجمعية فإن والثقافية،
: اآلتي في تتمثل والتي ليا، الكويت دولة حكومة تبني تأمل

 بإشراكيا يتعمق فيما وخاصة اإلنسان، لحقوق المدني المجتمع منظمات مع الكويتية الحكومة تعاون سقف رفع عمى العمل ضرورة  -1
 دولة داخل الحكومية غير المنظمات لدور تيميشية معاممة أية إلغاء ثم ومن الكويت، لدولة الحكومية التقارير إعداد عمميات في

شيار مؤسسات المجتمع المدني، ومد .الكويت  كما أنو يتعين عمى وزارة الشئون االجتماعية والعمل أن تيسر إجراءات إنشاء وا 
 في شأن األندية وجمعيات النفع 1962 لسنة 24من القانون رقم  (3)ستنادًا في ذلك إلى حكم المادة رقم اجسور التعاون معيا، 

تتولى وزارة الشئون االجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات واألندية، وتشير قياميا في الجريدة الرسمية " العام، والتي تنص عمى أن 
". ، وتعاونيا في تحقيق أىدافيا في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عمييا الشروط الواردة في ىذا القانون

صدار سن ضرورة -2  لتحقيق متطمب ىو ما بحسب العنصري التمييز أفعال وتعداد وتجريم تعريف تتضمن خاصة تشريعية نصوص وا 
 .واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العيد أىداف

ضرورة اإلسراع في إنشاء الييئة الوطنية المستقمة لحقوق اإلنسان وفقًا لمبادئ باريس، تنفيذًا لتعيدات دولة الكويت الطوعية بيذا  -3
 .الشأن

 واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العيد ألحكام إعماالً  والتعبير، الرأي لحريتي الحماية من قدر أكبر تحقيق ضرورة -4
 .والثقافية

 يحقق بما الجمعية، مبلحظات تضمنتو ما ضوء في السواء، عمى والمقيمين لممواطنين الصحية والخدمات بالحقوق االرتقاء ضرورة -5
 .الجميع كاىل عن والمادية الصحية المعاناة رفع

 الكويتية الجنسية بمنح ليا السماح خبلل من  الرجل، مع الكويتية المرأة مساواة يستوعب بما الكويتي، الجنسية قانون تعديل ضرورة -6
 .األجنبي لزوجيا جنسيتيا منح وكذا الكويتي، غير من ألبنائيا

 الخاص الدولي العيد من (8) المادة من د/1 الفقرة بشأن الكويت دولة تحفظ سحب ثم ومن اإلضراب حقوق إتاحة في النظر -7
 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

 ليس أنو عمى السياق، ىذا في الجمعية تؤكد كما اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية عمى التصديق عممية في اإلسراع أىمية -8
 مواد عمى التحفظ إمكانية مع اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية عمى الكويت دولة وتصديق توقيع من حقيقًة، يمنع ما ىناك

. السائدة الوطنية القانونية والنظم الدستور مع أو اإلسبلمي، الشرع أحكام مع تتعارض التي االتفاقية
 تقرير مناقشة إبان الكويت دولة لتعيدات تنفيذاً  المياجرين وتيريب بالبشر االتجار مكافحة قانون إصدار في اإلسراع ضرورة -9

 دولة الكويت بأحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التزام تمشيًا مع ،2010 العام في اإلنسان لحقوق الشامل االستعراضي الكويت
 االقتصادية والحقوق والسياسية المدنية الحقوق بشأن الدوليين والعيدين ،الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الممحقة بيا

 والثقافية واالجتماعية

جرائي قانون نظام وضع أىمية  -10  .العمل إقامات في المشروع غير االتجار بمكافحة يسمح وا 
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 .الدولية العمل لمعايير تفعيبلً  ،العمل كفالة نظام إلغاء ضرورة  -11

 تخصيص عمى العمل وكذا المنزلية، العمالة ومسئوليات وحقوق أوضاع بتنظيم خاصة قانونية قواعد إصدار في اإلسراع ضرورة  -12
  .الخصوصيين الخدم مكاتب أنشطة ومتابعة الوافدة العمالة وحماية العمل لظروف الرقابية اآلليات من المزيد

 مع خاصة القسري العمل وأشكال صور كافة عمى القضاء أجل من وواقعية تشريعية وتدابير إجراءات من يمزم ما اتخاذ أىمية  -13
 .اليامشية األجنبية العمالة

 .لممرأة واالجتماعية المدنية الحقوق قانون إصدار في اإلسراع أىمية  -14

 قانونية غير بصورة المقيمين قضية حل بغية والقانونية، الواقعية واإلجراءات الخطوات من المزيد اتخاذ نحو الجاد السعي ضرورة   -15
 .ونيائياً  جذرياً  حبلً  ،(البدون)
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