
 دولة الكويت
 

استمرت أوضاع حقوق اإلنسان تراوح مكانيا في دولة الكويت خالل الفترة التي يغطييا التقرير، 
حيث ال تزال معالجة أزمة "البدون" )عديمي الجنسية( تتسم بالبطء الشديد رغم بعض التطورات اإليجابية 

شخصيات عامة  من بينيم ن مواطنينمثار قرارات إدارية بسحب الجنسية الجزئية، واستمر القمق من آ
ن، كما استمرت مظاىر االنتقاص من حقوق العمالة الوافدة، بينما لم تشيد الحريات العامة و ومعارض

 التحسن المأمول في ظل امتزاج األوضاع الداخمية باالضطرابات اإلقميمية.
ا ملعربي لدعم الشرعية في اليمن، كا في التحالف اوً ظمت الكويت عض وعمى المستوى اإلقميمي

 .7102حل األزمة الخميجية مع قطر في يونيو/حزيران مت القيام بدور الوساطة لمحاولة واص
 

 التطورات الدستورية والقانونية
قانوني الجنسية واالنتخاب ل تتعديال 7102يناير/كانون ثان  72 أقر مجمس األمة في

إضافة إلى حق التعميم والعالج وبطاقة  ان بالحصول عمى إقامة مجانية فورً ح لمبدو )المواطنة(، حيث سم
الجيات  فيالتموين )الدعم العيني(، عمى أن تكون لو أولوية التوظيف بعد المواطنين الكويتيين 
لك ترافق ذقد الحكومية، وأن ُيعفى من شيادة الراتب عند التقدم لمحصول عمى رخصة القيادة الكويتية، و 

 منح الجنسية لنحو أربعة آالف من البدون.مع 
معيشية  أوضاع من البدون محرومين من الجنسية، ويعانون من األفً  071وال يزال أكثر من 

ا لمعالجة تدريجية قانونً  7102يار أوممارسات تمييزية، فبالرغم من إقرار مجمس األمة في مايو/صعبة 
قرار مجمس  ألزمة البدون يكفل سد الفجوة في توفير الخدمات  اقانونً  7102ع العام األمة في مطموا 

المعالجة تتسم بالبطء الشديد، حيث تتبنى الدولة سياسة تجنيس أربعة آالف  فإن، ليمالمعيشية األساسية 
، وبقي معدل التجنيس في السنوات اا تقرر تجنيسيم تدريجيً ألفً  27ا من بين نحو أقصى سنويً بحد 

 خارج إطار المعالجة. األفً  32ن فقط، فيما يبقى نحو لفيالسابقة أقل من أ
ا من شخصً  3223عَدل  7102يار أمايو/ 72ا لتصريحات الجياز المركزي لمبدون في وفقً و 

وحتى نياية  7100المقيمين بصورة غير قانونية أوضاعيم إلى الجنسية الكويتية منذ أوائل العام 
إلى  اشخصً  442وضاعيم إلى الجنسية السعودية، وشخص أ 2211ل دع  بينما ، 7102بريل/نيسان إ

 44ا إلى الجنسية اإليرانية، وشخصً  43ا إلى الجنسية السورية، وشخصً  371الجنسية العراقية، و
 ا عدلوا أوضاعيم إلى جنسيات أخرى. شخصً  222ا إلى الجنسية األردنية، وشخصً 

لجنة حقوق اإلنسان في مجمس قدمت الحكومة إلى  زمة البدونأوفي محاولة لتطوير معالجة 
رؤية جديدة لمعالجة ممف )البدون( عمى أن يتم تنفيذىا خالل  7103األمة في نياية يناير/كانون ثان 

ما  0422ىذه الرؤية منصفة لمن تم إدراجيم في إحصاء السكان لمعام  ، وتبدوس المقبمةالسنوات الخم
باتجاه  0431ممدرجين في إحصاء السكان لمعام لم يكن ىناك اعتراض أمني بحقيم، بينما ذىب الحل ل

التفاىم مع دولة عربية أخرى لمنحيم جنسيتيا وجوازات سفر صادرة عنيا، فيما تتجو الرؤية الحكومية 
 .0431لمتخمي بصورة نيائية عمن تواجد في الكويت بعد العام 

متفاىم مع إلى سعي دولة الكويت ل 7102وكانت المصادر الصحفية قد أشارت في العام 
 هجميورية جزر الُقمر المتحدة لمنح جنسيتيا لمبدون في الكويت مقابل منح مالية كبيرة، وىو ما أكد

الدولية  لالتفاقياتالتقرير السنوي السابق لممنظمة العربية لحقوق اإلنسان عمى ما يمثمو من انتياك 
 لحقوق اإلنسان وخاصة فيما يتصل بـ"عديمي الجنسية".

رفع ب ا بتعديل بعض أحكام قانون األحداثقانونً  7102بريل/نيسان إ 2مة في ألوأقر مجمس ا
 أواإلعدام الحكم ب التعديل حظرسن الحدث إلى الثامنة عشرة بما يتفق مع المعايير الدولية، كما 



عدام أو الحبس المؤبد ُيحكم ارتكب الحدث جناية عقوبتيا اإل في حالبالسجن المؤبد عمى الحدث، و 
ىذه العقوبة  خمس عشرة سنة، وال يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت عنالحبس مدة ال تزيد عميو ب

 .بالحبس أو لم تقترن
تطبيق الخدمة العسكرية اإللزامية، كما فرضت  7102بريل/نيسان إ 72وأعادت السمطات في 

 إجراءات عقابية عمى من يتخمفون عن التسجيل ألداء الخدمة العسكرية.
المتعمق  23/7102ألغت المحكمة الدستورية القانون رقم  7102توبر/تشرين أول أك 2وفي 

لحق في الخصوصية والحرية النتياكيا ا لوراثيةبإلزامية جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة ا
 الشخصية المنصوص عمييا في الدستور الكويتي. 

بإعفاء مخالفي قانون اإلقامة من  اقرارً  7103يناير/كانون ثان  77ي وأصدر وزير الداخمية ف
 77يناير/كانون ثان إلى  74دفع الغرامات المترتبة عمى مخالفتيم مع إمكانية العودة في الفترة ما بين 

إجراءات سفره من أي منفذ من المنافذ  بإتمام، ونص القرار عمى السماح لممخالف 7103فبراير/شباط 
ا لجية أمنية أو كن مطموبً ما لم ي ن أي جية أخرىلحصول عمى موافقة مالمخصصة مباشرة ودون ا

 من السفر.  اممنوعً 
إقامة بالبالد  الحصول عمىأن األشخاص الذين لدييم رغبة في عمى ا ونص القرار أيضً 

يتم استيفاء قيمة الغرامة منيم ثم تسوية  رة دون إحالتيم إلى جيات التحقيقواالستعداد لدفع الغرامة المقر 
 .فرت فييم الشروط المقررة لإلقامةاأوضاعيم متى تو 

 

 : الحقوق األساسيةأولا 
أعادت الدولة النظر في بعض  في تطور إيجابيو المدنية والسياسيةالحقوق  عمى صعيد

القرارات السابقة لعدد من األشخاص الذين سحبت جنسياتيم في سنوات سابقة، وذلك بناء عمى أمر 
عن قرارات بالعدول  7102يارأمايو/ 77الوزراء في  مجمس، وأصدر 7102أميري في مارس/آذار 

" ة" و"شماس" و"الربيعةسبق "عبداهلل البرغش" وعائمتو، وكذا عائالت: "الخثيسحب الجنسية من النائب األ
بعدم اختصاص القضاء بأحكام  7102، كما قضت محكمة التمييز في فبراير/شباط و"أكبر" و"العتيبي"

سقاطيا في ق ضية النائب "عبد اهلل البرغش"، وكانت محكمة االستئناف قد قضت بتأييد سحب الجنسية وا 
وزراء قرار مجمس ال بإلغاء 7102مارس/آذار  72دارية في حكمت المحكمة اإلالحكم، وفي ىذا السياق 

  لييم.ة الجنسية إبإعادوأمرت  امواطنً  42بسحب الجنسية عن 
قرار إسقاط الجنسية بتأييد  احكمً  7103 كانون ثانيناير/ 2تئناف في أصدرت محكمة االس

محكمة أول درجة بإبطال قرار إسقاط  ا من أسرة واحدة كانوا قد صدر لصالحيم حكم منمواطنً  04عن 
 تيم.اجنسي

 

تردي األوضاع من استمرت الشكوى  معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزينوعمى صعيد 
راكز االحتجاز خالل الفترة التي يغطييا التقرير، المعيشية وبعض مظاىر سوء المعاممة في السجون وم

 االنتياكات"سميمان بن جاسم" أحد مؤسسي المجنة الوطنية لمراقبة  دخل 7103يناير/كانون ثان  2في ف
يا السمطات مع بعمى الطريقة التي تعاممت  ااحتجاجً عن الطعام في السجن المركزي  ضرابفي أ

يمة اقتحام سنوات بت بالسجن لمدة سبع 7102فمبر/تشرين ثان نو  72يو في قضيتو، وقد تم الحكم عم
 .7102في ديسمبر/كانون أول  اسابقً  ن محكمة الدرجة األولى كانت قد برأتوأالبرلمان، بالرغم من 

ا لتقريرىا عن وفقً -أعمنت لجنة حقوق االنسان في مجمس األمة  7102بريل/نيسان إ 2في و 
ي إيقاف مراكز الشرطة، ومظاىر اإلىمال وقمة النظافة، بما في عن تردي األوضاع ف -زيارة السجون



إلى  باإلضافة، ياوعدم وجود خدمات تنظيف في ،جازتذلك انتشار الحشرات والقوارض في غرف االح
 لنوم في الممرات. إلى ازانات ضيقة، واضطرار البعض منيم تكدس السجناء بأعداد كبيرة في زن

، ووجود مظاىر ابعضيفي تدىور الحالة الصحية إلى ت المجنة أشار فقد  لسجونبا وفيما يتصل
لسوء المعاممة التي يتعرضون ليا، ومظاىر التمييز بينيم عمى أساس األصل واالنتماء العائمي، كما 

 مماظير جمًيا افتقاد إدارة السجون لمكفاءة والخبرة السميمة، وتفشي عقوبة الحبس االنفرادي لمدد طويمة 
من قبل ممثمين  ة بعض النزالء بالجنون، وتوثيق واقعة جرى فييا التعدي عمى السجناءأدى إلى إصاب

 وضربوا السجناء وسرقوا أوراقيم الشخصية.  نازيناقتحموا الز 
بريل/نيسان إ 7المجنة الفرعية المكمفة بمتابعة موضوع إصالح أوضاع السجون في وقدمت 

 71حديد مدة السجن المؤبد بـبقانون لتيا مقترح من بينقانونية تتعمق بالسجون، و  اقتراحاتعدة  7103
، بداًل من الوضع القائم الذي يبقي المدة مفتوحة دون حد مناسب، واقتراح آخر بتحديد سنة السجن اعامً 
 ، ومقترحات أخرى بيدف تحسين أوضاع السجون والمحتجزين.اشيرً  07من  أشير بدالً  4بـ
 
 

 حقوق العمالة الوافدة
بنظام الكفيل  عمال األجانب يتعرضون لالستغالل واإليذاء جراء استمرار العملزال ال ما

 وخاصة لحماية عامالت الخدمة المنزلية. القوانينوعدم كفاية ضمانات الحماية في  المعمول بو رسمًيا
عد اكتشاف ب اا كبيرً الفمبينية توترً -شيدت العالقات الكويتية خالل الفترة التي يغطييا التقريرو 

 .ثار تعذيبآعمى جثمانيا ا ضحً او كان و  ،جثة لعاممة فمبينية كانت تعمل عند كفيل لبناني في الكويت
بسحب  7103يناير/كانون ثان  04 "دودريجو دوتيرتي"  في ونتيجة لذلك ىدد الرئيس الفمبيني 

ساعة،  27ل العمالة الفمبينية من الكويت عالوة عمى مطالبتو بإجالء مواطني الفمبين من الكويت خال
 نيا سمكت كافة القنوات الدبموماسية بشأن تصريحات المسئولين في الفمبينأعالن الكويت إوبالرغم من 

صحاب العمل من أمنيا منع  ،ووجيت العديد من المطالب ،توسيع الحظرإلى عمدت ن الفمبين أإال 
 حد أدنى لألجور لخدم المنازلام بااللتز ل، والسماح لمعمال باالحتفاظ بيواتفيم، و اأخذ جوازات سفر العم

 .أمريكي شيرًيادوالر  411 بما ال يقل عن
يتطمب توقيع  "دوتيرتيالرئيس ""سيمفيستر بيممو" إن رفع حظر  كما قال وزير العمل الفمبيني

فمبيني  7711ىناك أكثر من ، وأشار إلى أن ز حماية العمالة الفمبينيةيعز لت "مذكرة تفاىم"الكويت عمى 
الرئيس، مشيًرا إلى أن بعضيم تجاوز تأشيرة دخولو لمكويت  لقرار ةاستجاب لفمبينإلى ان العودة يريدو 

 وقدم طمًبا لمعفو.
 إلى تامتدو  بعد الحادثة المشار إلييا، الكويت دولة تجاوزتوقد استفحمت أزمة العمالة الفمبينية ل

التابع لمسفارة  العمالة الفمبينية حذَّر مكتبالسعودية وقطر، حيث خاصة و األخرى الدول الخميجية 
في حال بقاء  يقاف اعتمادات المستندات الرسميةإمن الفمبينية بالرياض وكاالت االستقدام السعودية 

فإن اإليقاف سيستمر  بحسب نشرة تعميمات أصدرىا المكتبالعامالت بمركز اإليواء ألكثر من شير، و 
ذكرة العودة إلى الفمبين، كما اشترط مكتب العمالة الفمبينية حتى إصدار تأشيرة خروج لمعمالة المتأخرة وت

عمى وكاالت االستقدام ضرورة التعاون لحل جميع إشكاالت الحاالت المتعمقة بالعمالة في مركز اإليواء، 
والتأكد من عدم البقاء في المركز  إعادة العامالت لمفمبين عميياوكاالت االستقدام الوطنية  أنوأوضح 
 شير. ألكثر من

 

 الحريات العامةثانياا: 



من المدونين والناقدين لمسياسات  كثيرجرت مالحقة  حرية الرأي والتعبيرعمى صعيد 
دانتيم ومعاقبتيم العامة المحمية واإلقميمية من التراجع عمى صعيد حريات التعبير  اا كبيرً ، ما أشاع قدرً وا 

 واالعتقاد في البالد.
بالسجن خمس سنوات بحق المدون "عبد  7102ن أول محكمة في ديسمبر/كانو  حيث قضت

اهلل محمد الصالح" بتيمة اإلساءة إلى السعودية واإلمارات والبحرين عبر حساباتو عمى مواقع التواصل 
بالسجن خمس  7103ون ثان نيناير/كا 70ُعوقب في كما ماعي عمى صمة باألزمة الخميجية، االجت

  سنوات أخرى بتيمة اإلساءة لمسعودية.
المتيم  7102مايو/أيار  02في  وأغمقت محكمة التمييز الجزائية ممف قضية "قروب الفنطاس"

ن، وذلك بتيمتي و ن آخر و ومدون ،وثالثة محامين ،، بينيم أربعة من أبناء األسرة الحاكمةامواطنً  02فييا 
 تماعي. أمير البالد عمى شبكات التواصل االجإلى خبار كاذبة عن القضاء، واإلساءة إذاعة أ

طعون لممتيمين في القضية، وىم: الشيخ "عذبي الفيد"، الشيخ  2وقضت المحكمة بسقوط 
تأييد حكم و "خميفة الخميفة، والشيخ "أحمد الداوود"، والمحاميان "عبدالمحسن العتيقي"، و"فالح الحجرف"، 

 "سعود العصفور"لعدم حضورىم، وتأييد حبس الكاتب  سنوات مع الشغل والنفاذ 2االستئناف بحبسيم 
"يوسف العيسى"، و"فواز  :سنتين لعدم جواز الطعن الذي تقدم بو، كما أيدت المحكمة براءة كل من

 الصباح"، و"أحمد سيار"، و"محمد الجاسم"، و"مشاري بو يابس"، و"جراح الظفيري".
سنوات بتيمة  01ن "وليد فارس" سجن المدو  7102يوليو/تموز  4وأيدت محكمة التمييز في 

مما يضعف من ىيبة  ،كاذبة حول األوضاع في البالد إشاعاتو لذات األميرية واذاعإلى اساءة اإل
 ويضر بالمصالح القومية لمبالد. ،الدولة

حكم االستئناف ببراءة المدون "عبد الرحمن  7102فبراير/شباط  02وألغت محكمة التمييز في 
عمى خمفية  سنوات مع الشغل والنفاذ 4ا بحبسو قاتو عمى موقع تويتر، وقضت مجددً العجمي" بسبب تعمي

والقيام بـ"عمل عدائي ضد  ،و"العيب في الذات األميرية" ،تيمة "التحريض عمى قمب نظام الحكم"
ذاعة أخبار "كاذبة". ،السعودية"  وا 

سنوات في  2بحبس الطيار "أحمد عاشور"  7102كما قضت محكمة التمييز في فبراير/شباط 
شركة الخطوط  قررتى السعودية وانتقاده لـعممية "عاصفة الحزم" عبر موقع تويتر، كما قضية اإلساءة إل

 .7102بريل/نيسان إالجوية الكويتية فصمو من وظيفتو في 
بعد  7102أغسطس/آب  0اإلفراج عنو في  الناشط الحقوقي "عبد الحكيم الفضمي" بعد وأبعد

 . 7107تظاىرة في العام بالسجن لمدة سنة بسبب مشاركتو في  احكمً  نفذأن 
قرر النائب العام فرض حظر عمى النشر في قضايا أمن الدولة  7102وفي أغسطس/آب 

 7102مييز الصادر في مايو/أيار وُفرض ىذا الحظر بالرغم من حكم محكمة الت ،أمام المحاكمالمنظورة 
 مثل ىذه المعمومات. الذي قضى بأنو ال يوجد نص في القانون يجرم انتياك "السرية" أو يمنع نشر

 بحبس "محمد  7102نوفمبر/تشرين ثان  72ي ــــات فــــــوقضت محكمة الجناي
ذاعة أخبار كاذبة 2السممان"   .عبر موقع تويتر سنوات بتيمة اإلساءة إلى السعودية وا 

 بإلغاء 7102شباط  فبراير/ قضت محكمة التمييز في الحق في التجمع السلميوعمى صعيد 
دينار بحق  211ا في منطقة تيماء، وحكمت بحبسيم سنتين وكفالة و من البدون الذين تظاىر  72براءة 

 بعدم تكرار الجريمة. اميً "وقف النفاذ" مع التعيد رسمع كل منيم 
حكم محكمة أول درجة قضى  7102نوفمبر/تشرين ثان  72ألغت محكمة االستئناف في كما 

، وقضت بحبس عدد من 7100حام مجمس األمة في العام في وقت سابق ببراءة المتيمين في قضية اقت
وكانت واقعة االقتحام  ،اتالنواب الحاليين والسابقين ومواطنين آخرين لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنو 



اح"، وتضم القضية قرابة بالمطالبة بإقالة رئيس الوزراء السابق "الشيخ ناصر المحمد الصب ةصمعمى 
نواب سابقين و " و"جمعان الحربش"، منيم "وليد الطبطبائي عدد من النوابا، باإلضافة إلى متيمً  21
ى مضنائب السابق "مسمم البراك" قد أوكان ال ،المسمم" وغيرىمنيم "مسمم البراك" و"فيد الخنة" و"فيصل م

لدى وصولو من السعودية في  ا، إال أنو ُأوقف مجددً 7102نيسان بريل/إعقوبة الحبس لسنتين في 
عمى خمفية الحكم في قضية اقتحام مجمس األمة، وُأفرج عنو في فبراير/شباط  7103نون ثان يناير/كا
 بموجب قرار محكمة التمييز التي تواصل نظر القضية. 7103

 

االنتخابات البمدية في  7103يار أمايو/ 07جرت في  الحق في المشاركةوعمى صعيد 
ا يخوضون السباق مرشحً  22 إجمالين من منتخبي 01مرشحين من أصل  4الكويت، حيث شيدت فوز 

، 7107وفق نظام الصوت الواحد الذي بدأت الحكومة العمل بو منذ العام  دوائر 01في  االنتخابي
 -وفق إحصائيات رسمية-نسبة المشاركة في التصويت، إذ بمغت في  اوشيدت االنتخابات انخفاضً 

 والعائالت المشاركة في االنتخابات. وسط حشد إعالمي وسياسي ضخم من القبائل والطوائف% 21
 *** 

 


