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 التعذيب، ي،القO  اDختفاء التعسفي، اDحتجاز: رئيسية EاDت 4 عA أنشط<ا تر= أ>ا الكرامة تذّ: 
 Vرص كما. القضاء إطار خارج ا$عدامات ل`مم العرفية وا�جهزة اZاصة ا$جراءات إطXع عA أ

 والمحامd وأiهم الضحا� فgم fا المحليe dلفاعلd اDتصال وكذا موثقة فردية حاDت عA المتحدة
dا$ن"ن حقوق عن والمدافع.  
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        نبذة عن الكرامةنبذة عن الكرامةنبذة عن الكرامةنبذة عن الكرامة

ofدرة من فريق من المحامd ونشطاء حقوق  n2004سست سنة . مة منظمة سويOية يوجد مقرها lنيفالكرا 
pاية حقوق ا$ن"ن، خاصة � العالم العرqقصد الم"همة � تعزيز و dا$ن"ن والمتطوع . dثلtمكاتب و Aوتتوفر ع

وكذلك العديد من ) اليمن(وصنعاء ) قطر(الدوحة ، ) لب}ن(، بzوت ) بريطانx(، لندن ) سويOا(� كل جنيف 
 .المراسلd والمتطوعd � {يع البلدان العربية

القتل خارج نطاق القضاء، اDختفاء القOي :  وتضع الكرامة ضمن أولو��ا العمل عA ا�شكال ال~لية من اDن<اكات 
� العمل عq Aاية المدافعd عن حقوق ا$ن"ن وعA التعذيب، اDعتقال التعسفي و المحاكمات ا�ائرة e$ضافة إ

dل القضاة والمحامXاستق.  
لمقررين اZاصd احالة ونداء عاجل إ�  2000من حيث قامت برفع أك� . وتلجأ الكرامة � ذلك إ� ا�لxت ا�tية 

f مم المتحدة، وإ� المفوض ال"مي �قوق ا$ن"ن و�تلف الهي�ت المن�ة�eكما قدمت . وجب معاهدات
الكرامة برفع العديد من التقارير حول وضعية حقوق ا$ن"ن � سبعة من الدول العربية الع� ال� يتم مراجع<ا من 

  .خXل اDستعراض الدوري ال�مل وا$جراءات اZاصة ومعاهدات حقوق ا$ن"ن �eمم المتحدة
وتعمل . $ن", � تعاملها مع ا�لxت ا�tية نxبة عن الضحا� وأiهموتستعمل الكرامة القانون الدو� والقانون ا

بشكل ب}ء مع ا�مم المتحدة وا�كومات ع5 المفوض ال"مي �قوق ا$ن"ن والمؤس"ت الوطنية والضحا� 

ي �قوق ا$ن"ن e$ضافة إ� تنظيمها �مXت و�لقات تدارسية لن� الوع. والمحامd والمدافعd عن حقوق ا$ن"ن
pالعالم العر �.  
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        لمقدمةلمقدمةلمقدمةلمقدمةاااا .1111

 2009أغسطس /� ¬ر آب (CCPR/C/KWT/2)دولة الكويت تقريرها الدوري ال-, للجنة حقوق ا$ن"ن  متقدّ 
 zخn مسمعZبدورها ستعمد اللجنةو  .)2004يونيو /لتقرير � ¬ر حزيرانكان ¯ب إحالة هذا اإذ (سنوات  يفوق ا 

نوفم5 /,ت�ين ال- 4أ±وبر و/ت�ين ا�ول 17ال� ستنعقد بd  103تقرير دولة الكويت � دور�ا الـ مراجعةإ� 
التعاون بd الدولة الطرف عن أسفها Dنعدام  ةيد� م}سoت عد ا�tية المؤس"تلطالما أعربت  هن²نذّ: . 2011

   . وبd هي��ا

صd ل`مم المتحدة المقررين اZامن  مبعو¶ً  وع�ين استب�xً  واحدلة الطرف فقط عن اثنd من أصل أجابت الدووقد 

وتّم التغا« حº ا�ن عن طلoت للسماح  ،مقررين اZاصdمفتوحة إ� ال بعث بدعوةولم يُ ؛ � إطار ا$جراءات اZاصة
 ال� تمّ  ،�eشخاص، D سيما الن"ء وا�طفال اD¾ار lوانب حقوق ا$ن"ن لضحا� المقرر اZاص المع½بز�رة 
  . 2007عام  اها Eددً إرلو  2005عام  تقدÀها

جول<ا عA بلدان � إطار �قوق ا$ن"ن إ� الكويت  ةال"مي ةفرت المفوض ،2010أبريل /ني"ن 21و 20 ~رÁب
كما " البدون"وعA حّل مشكلة  للعمالة المÄلية كفالةوقد شددت بشكل خاص عÃ Aورة إلغاء نظام ال. منطقة اZليج

  .  1والتجمعلم�لة المتعلقة �ر�ت التعبz وتكوين ا�معxت اأعادت الÅÆد عA أهمية 

حاDت ان<اك للحقوق عA عدة الكرامة ا$جراءات اZاصة ل`مم المتحدة  طلعتخXل السنوات القليلة المنÇمة، أو

  . لم يستجب الكويت إ� أي مÉالكن � البلد؛ المدنية والسxسية 

 ،الذي من خXله تعرب عن �اوفها الرئيسيةتقديم هذا التقرير  ع5الدولة الطرف جعة ترغب الكرامة � الم�ركة fراو
هذه ا$شكالxت و�ّلها بطرح يسمح fا وخ5اء �نة حقوق ا$ن"ن بنشوء حوار ÊË بd السلطات الكويتية أمXً مÉا 

الدولة كالبدون تنعم fستوى qاية كاٍف من  المتعلقة eلف�ت اDجتماعية المستضعفة ال� DوÎاصة تلك بكل شفافية 
  . � إطار مكافحة ا$رهابماية حقوق ا$ن"ن �الم�لة ا�خرى المتعلقة إضافة إ� 

وتكوين ا�معxت  والتجمعالتعّرض �ر�ت التعبz حاDت  تكاثرتا إ� أنه خXل السنتd الماضيتd، ¾در ا$Ñرة أيضً 
  . تقXلية القضاء عن السلطة التنفيذيةfا يبعث عA التشكيك eس

.  Õتفظ بسلطة ت�يعية فعلية نxبxً � منطقة اZليج ال� لدÓا Eلً" الواقعة ما فتئت دولة الكويت الدولة الوحيدة 
ي×د ) المجلس النpx، أو Eلس ا�مة(ا ²ن الÆثz الفعÖ لهذا ا�خz يبدو أيضً  –كما نبdّ � ما يÖ  –ولكن ل`سف 

Ãمل ²ن مراجعة اللجنة لتقرير الكويت سيسمح للدولة الطرف . تراجًعا � الوقت ا�اØفرصة العودة إ� الم"ر ب
    . الصحيح Dست�اف مستقبل أك� إ¯ابية

                                                      
 UN human rights chief notes changes under way in Gulf region, highlights key concernsمكتب المفوضية ال"مية �قوق ا$ن"ن،  1
  ،)جارية � منطقة اZليج وتشّدد عA المخاوف ا�سيةتXحظ المفوضة ال"مية �قوق ا$ن"ن أن التغيzات (
 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9972&LangID=E ،) � أغسطس /آب 25تّم تصّفح الموقع

2011 .( 
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إ�  اهtثلالكرامة ال� أوفدت بعثة منظمت} � دولة الكويت ولممثÖ ل{ع المعلومات الواردة أد�ه  ويعود الفضل �
Öلتعاون مع المجتمع المد, المحe البلد .  

  النظامالنظامالنظامالنظام  .2222

ة ، أصبحت دولة الكويت  ميّ 1914انطXًقا من العام و. دولة الكويت إمارة دستورية خاضعة �كم عائلة آل صoح    تعت5
تعيd و� العهد  ل`مz 1962الذي يرجع إ� عام ُيتيح دستور البلد و  .1961استقXلها عام بريطانية بيد أ>ا �لت 

وتبقى وزارات الدفاع والنفط . هذا ا�خz بتشكيل وزارته ال� ¯ب أن úضع لموافقة ا�مzيقوم . ورئيس Eلس الوزراء
   .ا عA أفراد ا�iة ا�اكمةوالداخلية والمالية واZارجية حكرً 

 2006 ي}ير/كانون ال-, 29دولة الكويت منذ  أصبح الشيخ صoح ا�qد ا�ابر الصoح، رئيس الوزراء ال"بق، أمzوقد 
  .�سoب صحية 2006ي}ير /كانون ال-, 24من منصبه �  Eلس ا�مةخلًفا ل`مz سعد الذي خلعه 

وتعود . E2لس ا�مة�ن السلطة تت�طرها ا�iة ا�اكمة مع من بd دول اZليج  حالة استث}ئيةتعت5 دولة الكويت و
عن كل  أعضاء 10لة من انتخابية مشكّ  دوائرعن ýس  2006المنبثق منذ عام  عية إ� ا�كومة وEلس ا�مةلت�يالسلطة ا

وfوجب . fرسوم Eلس ا�مة حّل كن ل`مÀ zو. سنوات 4لمدة  يتّم انتخاþم �ئE 50  ًoلس ا�مة من شّكلويت. دائرة
عند تشكيل ا�كومة، لكن  Eلس ا�مةوD تتم است�رة . ×رينال جاوزُتنّظم انتخاeت جديدة � أجل D يتالدستور، 

dسحب الثقة عن  من أجلالتصويت ا�ق � ا استجواب الوزراء أو إقال<م بشكل فردي وأيضً  ا�ق � ل`عضاء المنَتخب

  . ويقوم ا�مz بتعيd رئيس الوزراء الذي يكون داً�ا فرًدا من ا�iة ا�اكمة .ا�كومة

� الوقت الذي  ، ظورة ا�حزاب السxسية أنإD  ،ركة النسبية للسكان � شؤون إدارة البXدمن هذه الم�eلرغم 
 عام منذ ح لXنتخاeتأصبح للن"ء ا�ق � التصويت وال�شّ وقد . �تلفة تكتXت غz نظامية من ل فيه Eلس ا�مةيتشكّ 

 رهم الواحدة والع�ين والذين Õملونأعماتتجاوز يون الذين وÀ Dلك حق التصويت سوى المواطنون الكويت. 2005
  .و�خبة �خبألف  385لون حوا� يشكّ ذ ع�ين سنة عA ا�قل؛ وهم ا�نسية من

قد و .ا�رس الوط½ ع}Ë � ما خXالم�ركة � ا�xة السxسية  حق) ع}Ë ال�طة وا�يش(Àُنع عA قوات ا�من و
¬دت موجة من العنف  2008لكّن انتخاeت عام . 2009مايو /و� أ�ر ،2008، 2006عام ة جرت انتخاeت ت�يعي

بعض زعماء  تّم احتجازال�طة حيث  نّظم<ا القoئل ال� ها{ت مرا=ال�  التجمعاتقامت السلطات بقمع بعض إذ 
    . 3غz م�وع � الكويت ضمن قoئلهم وهذاتنظيم جولة أو� من اDنتخاeت لمحاول<م  اعتقلواالقoئل 

fا فgا اتفاقية م}هضة  ،صادقت دولة الكويت عA {لة من اDتفاقxت ا�tية الرئيسية المتعلقة �قوق ا$ن"نوقد 
ع عA ال5وتوكول اDختxري أو عA ال5وتوكول اDختxري للعهد الدو� اZاص �eقوق المدنية لم توقّ غz أ>ا  التعذيب

 xتفاقية المتعلقة ولم ت5م الدولة الطرف . سيةوالسDية واOختفاءات القDاية ا�شخاص من اq لعمّ اتفاقيةe ال

                                                      
ميشيل بي� آنغريست، السxسة والمجتمع � ال�ق  ،)الكويت وا$مارات العربية المتحدة( Kuwait and the United Arab Emiratesمايكل هzب،  2

  339. ة ا�مريكية، ص، كولورادو، الو�Dت المتحد2010لd راي� eبلي�ز إنك، ا�وسط المعاË، منشورات 
، التغيz السx� � دول وآخرونتي�و  ماري آن � ،)أعA � الكويتمن أسفل إ� الدمقرطة ( Bottom-Up Democratization in Kuwaitماري آن تي�و،  3

pليج العرZنتقالية،  عالق: اDبلي�ز إنك، منشورات � المرحلة اe راي� d2011ل D88. �ت المتحدة ا�مريكية، ص، كولورادو، الو 
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�  ةال�مل ةالدوري لمراجعةوبروتوكولها اDختxري بينما المت بذلك خXل او�eشخاص ذوي ا$عاقة المهاجرين 
  .2010مايو /أ�ر

Àنح القانون الداخÖ  ،وعA المستوى الت�يعي .عادلةا�ق �  اكمة عA وينّص القانون عA استقXلية القضاء و 
القضا� و� عزله وهذا يعيق  الهيكل ولكن � الواقع، تتدخل السلطة التنفيذية وÎاصة ا�مz � تعيd ،ضما�ت هامة

  .مبدأ استقXلية القضاة وعدم قابلي<م للعزل

ويتدفق . 4مليون نسمة من بيÉم مليون مواطن 3.4ما ي}هز  2008ي}ير /ال-,كان يعيش � ا$مارة � ¬ر كانون 
الذين طردوا ²عداد العربية  لبلدانا و الoكس~ن وقد حّلوا  ّل مواط½المهاجرون بشكل رئي� من الهند وبنغXدش أ

ُطِردوا  لهم اDحتجاج تسنّ إذا ما و وغالoً ما تكون ظروف عملهم مزرية . �1991يفة من الكويت بعد حرب اZليج عام 
  . معظم ا�وقاتمن البلد � 

وضحا�  )"البدون"هم Õملون لقب و( دين من جنسية البلدEرّ من سكان دولة الكويت ألف شخص  100يبقى حوا� و 
تّم ¬ر الماضية، و� ا� . D بل tنوًعا ،D زال صعoً العمل بعض أنواع الصحة ووالتعليم ا�ق � فا�صول عA . للتمي�

التسو�ت ال� رأت النور � �ر السنوات المنÇمة إD أن المشكلة ما وeلرغم من بعض . قمع عدة ¾معات قاموا þا
  . فتئت قا�ة ²كملها

        ))))2222المادة المادة المادة المادة ((((    العهدالعهدالعهدالعهد    نفيذنفيذنفيذنفيذا$طار الدستوري والقضا� لتا$طار الدستوري والقضا� لتا$طار الدستوري والقضا� لتا$طار الدستوري والقضا� لت .3333

 تشzالدولية لها ا�سبقية عA القانون الداخÖ بل D ينّص Ëاحة دستور دولة الكويت عA أن المعاهدات واDتفاقxت 
 يشzكما  وحسب، D �ّل eلمعاهدات واDتفاقxت الدولية تطبيق هذا القانون الداخÖمن الدستور أن  177المادة 

    . المحلية اتالت�يعأن أحكام العهد مدرجة �  1996أبريل /ني"ن 3الصادر �  12القانون رقم 

والطبقة السxسية fن فgم Eهولة إ� حد �z � صفوف المجتمع المد,  تزالD أحكام العهد إ� أن  ¾در ا$Ñرة
  . tثل الكرامة إeن بعثته ا�خzة إ� البلد التقى þمالمنتخبd الذين  نوابال

 اDحتجاج الم�o ²حكام العهدإ� أبًدا  يلجؤوالم  أ>م أيًضا ا�سئلة ح علgم tثل الكرامةلذين طرأعلن المحامون او
أمام أحكام العهد هم قد استح�وا م علم ²ن زمXءوأن ليس لدÓ ،¯هلون هذا اDحتمالأمام  كمة وطنية fا أ>م 

وD يبدو ²ن السلطات تبذل ا�هد ال�وري $طXع المواطنd عA . محاكم المحلية أو بوجود سوابق � هذا السxقال
  . بثقة عن هي�ت المعاهداتالتوصxت المن

 من جه<ا .إطXع الرأي العامخرى، أ من بd أمور ،D يوجد � البلد مؤسسة وطنية معنية �قوق ا$ن"ن ÀكÉاكما 
تلّقي الشكاوي المتعلقة lزء من المهام المنوطة þكذا مؤسسة وÎاصة �هة  Eلس ا�مة� تضطلع �نة حقوق ا$ن"ن 

بز�رة سنوية إ�  2010و 2009عامي � اللجنة هذه أفراد  وقد قام بعض. ا$ن"ن وز�رة السجونحقوق eن<اكات 
  . ثر هاتd الز�رتdإعA  عل½ أي تقرير يصدرالسجن المر=ي لكن لم 

                                                      
  ،2010يوليو /¤وز 24، )عرض عن الكويت( Présentation du Koweïtوزارة الشؤون اZارجية وا�وروبية � فرن"،  4

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/koweit_427/presentation-du-koweit_985/presentation_13518.html ،
 ). 2011مارس /آذار 12تصّفح الموقع � تّم (
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و�  .ن�ء مؤسسة وطنية �قوق ا$ن"ن�، المت دولة الكويت 2010مايو /خXل المراجعة الدورية ال�ملة � أ�رو
احتمال إن�ء مؤسسة وطنية اجتمع وزير الشؤون اDجتماعية ببعض المنظمات þدف م}قشة ، 2011أغسطس /آب

توفz � البلد حرًصا عV Aن نشّجع سلطات الدولة الطرف عA إ�اك �تلف أطxف المجتمع المد, و. �قوق ا$ن"ن
  . 5نسبة من التمثيل ق�أ

        """"البدونالبدونالبدونالبدون""""ا�نسية وم�لة ا�نسية وم�لة ا�نسية وم�لة ا�نسية وم�لة انعدام انعدام انعدام انعدام ): ): ): ): 2222المادة المادة المادة المادة ((((مبدأ عدم التمي� مبدأ عدم التمي� مبدأ عدم التمي� مبدأ عدم التمي�  .4444

D عدد  فرّ ، 1990 عام وخXل اDجتxح العرا�. يتيةا�نسية الكوألف مواطن أصÕ D Öمل  250ان ك، �1990لول عام 
و� ج5 الكثz عA ا$قامة � البلدان المجاورة وقد أُ . Dحًقا eلعودة مإ� خارج البلد ولم يسمح له من هؤDء يس<ان به

eويبقى  واليوم أيًضا،. 6أوروV ا�قّل Aرّ  100 عE م ينحدرون من السكان دين من جنسية البلد رغم أألف شخص<
،dملون لقب و ا�صليÕ ع�اف هذاو. )بدون جنسية( "البدون"همDة �قوقهم مثل � يتسبب  عدم اz� ان<اكات

" البدون"ا �تلفة من متداد السنd أن�ت السلطات الكويتية أص}فً وعA ا. ا�ق � الصحة والتعليم والعمل والمسكن
فبعضهم يتمتع بعدد من ا�قوق بينما ُيعامل آخرون كأجانب ليست لهم : السلطات العمومية معاملة ¤ي�يةُتعاملهم 

 ن عA جوازات خاصةبينما Õصل آخرو ،بصفة خاصةالمدنية وهكذا تّم توظيف عدد مÉم � ال�طة أو ا$دارات . و¶ئق
  .� اZارج مثXً الط� ي العXج لتلقّ  ") 17المادة "تسّمى (

ا�صول عA ا�نسية ع5  – 1965من بd أولئك الذين تسّجلوا إeن إحصاء العام  –" البدون"Àكن لفئة  ددة من 

وهو ) ""البدون"ة �ن"�ت إسم  المعروف أيًضا" (وضع المقيمd غz ال�عيdالنظام المر=ي �ّل "تقديم طلب إ� 
بيد أن العدد السنوي للجنسxت الممنوحة يقتÇ عA ألفي . �ّل أوضاعهمالهيئة ا�كومية المنوطة بشكل خاص 

البّت  أو ¤ديد ،ما ا�صول عA توضيح �سoب رفض طلبم�ًما ويستحيل طلب  يظلولكن عمل هذه اللجنة . جنسية
أرا« �ميع ا�شخاص المتواجدين عA  الطعن�ق  ان<اًكاحد ذاته وهذا يشّكل �  .�اأو الطعن بقرارا ،بطلب آخر

ارتك�ا مقّدم الطلب أو أحد ت ا�صول عA ا�نسية بسبب �الفات أمنية أو جرائم وÀكن أن ُترفض طلo .الدولة الطرف
  . المحاكمة الشخصيةوهذا خرق لمبدأ أفراد أiته 

ألف طلب حصول عA  80عA ا�قّل ه}لك عV Aو ما حصل � السنوات الماضية، كان ، 2010و �2009 عامي 

حصل ، 2008و 2007معا�ة ولكن ُرفضت كافة الطلoت fا يتعارض مع السنوات ال"بقة؛ ففي عامي جنسية قيد ال
   . 20068ص عام شخ 400و 2005عام  شخص 1800كان هذا الرقم يوازي . 7عA ا�نسية" البدون"من  اً شخص 573

f كن للمحاكم أن تتدّخل � ا$جراءات ا$دارية المتعلقةÀ D1990القانون الصادر عام  � الواقع، قد حرم. نح ا�نسية 
قرارات إدارية لمعرفة من كل صXحية لمعرفة وضع طلoت حصول عA جنسية والمحاكم المتعلق eلتنظيم القضا� 

السxدة " �ت مظلةم نظًرا �>" بدونال"ـيتصل بكل إجراء إداري آخر  ل طXع عAوfنح و¶ئق سفر مؤقتة تتعلق 

                                                      
 جريدة كويتية 5
ير السنوي ( Rapport annuel 2010ا�معية الكويتية للمقومات ا�سية �قوق ا$ن"ن،  6   ،7، الفصل )2010التقر
 http://www.humanrights.org.kw/taqreer2010_13.aspx ،) � 2011مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع( 
تقارير حسب ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2009، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةاZارجية ا�مريكية، وزارة  7

 د2، القسم 2010مارس /آذار 11 ،)الكويت: 2009البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
تقارير حسب ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2007، $ن"ن والعمالةمكتب الدÀقراطية وحقوق اوزارة اZارجية ا�مريكية،  8

  د2، القسم 2008مارس /آذار 11 ،)الكويت: 2007البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
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إ� {لة للوصول  الو¶ئق ال�وريةا�صول عA � وضع يستحيل فيه eل~�، ¯د هؤDء ا�شخاص أنف#م . 9"الوطنية
ي#م هذا الوضع � و حة والعمل؛ الزواج والوصول إ� حق التعليم والص هامة من اZدمات كو¶ئق الميXد وو¶ئق

  . � عدة مxدين من ا�xة اليوميةاستضعافهم و¯علهم عرضة لتمي� واسع النطاق 

تقgم هذه الو¶ئق ّ� ال�حيل ". بطاقات خ�اء"و أ" بطاقات أمنية"عA " البدون"ان Õصل السواد ا�عظم من سكو

بيد أ>ا خدمات متدنية ا�ودة مقارنة بتلك ال� (كومة خصيًصا لهم للوصول إ� اZدمات ال� تنش$ا ا�وهي Ãورية 
� السكانe اÉيستفيد م( . Aا�صول ع � dالراغب Aسبيل الم-ل التقّدم بطلب إ�  وثيقةكو¶ئق مدنية ع Aد عXالمي

 ددة بشكل واضح وهي يقة D تعت5 ا�قوق الممنوحة � هذه الوث. 10ل عA الموافقة المسبقةللحصو" البدون"�نة 
بصفة  2000و 1996لدى اللجنة بd عامي لذين تسّجلوا eأو  1965تتعلق �eفراد الذين جري إحصاؤهم عام 

  . نتظار التطبيقe¾ّنس أشخاص منعدمي ا�نسية ذات طلب 

رما>م من اZدمات � خوف دائم من إلقاء القبض علgم ومن احتجازهم وح" البدون"� غxب هذه الوثيقة، يعيش 
      . 11اDجتماعية ا�سية كالتعليم ا$لزامي أو اZدمات الطبية

/ قامت ا�كومة بداية كانون ال-, حقوقهم المدنية والقضائية والسxسية ثم �سdتّم اق�اح م�وع قانون يرمي إ� قد 
ديسم5 /كانون ا�ول 10وقبل ذلك، � . ا�مةEلس � eلعمق م}قشته  م�وع قبل أن تتمّ هذا البسحب  2010ي}ير 
. ا لعدم توفر النصاب المطلوب من النواب، نظرً Eلس ا�مةجلسة م}قشة هذا الم�وع داخل  12، تّم إلغاء2009

  ". البدون"، غxب النية السxسية � حّل مشكلة Eلس ا�مةيعكس هذا السلوك، حº � داخل 

لسلطات المظاهرات السلمية ال� ¾اþها انظيم ²عمال احتجاج ± أح�xً " بدونال"سعxً للÉوض بوضعهم، يقوم 
�سoب  التجمعاتحق  ُحِظرولكن � ا�¬ر ا�خzة  رغم أن حق التظاهر منصوص عليه � القانون ،الكويتية eلعنف

بتجّمع سلمي قمعته ا�كومة " البدون"حd قام م�ت من  2011ف5اير /شoط 18يوم  ن�ب مثXً و". أمنية داخلية"

  . 13ع�ات ا�شخاص وتوقيف ع�ات آخرينبوابل من العنف، ما أسفر عن إصابة 

 Aح يشمل  ،"البدون"ل �نة مارس، أعلن صالح الفضالة، مسؤو/رثر التظاهرات ال� حصلت � ¬ر آذاإعXعن إص
ق � ا�صول عA الو¶ئق الرسمية وا�ق � التعليم كا� –qاية بعض ا�قوق ا�سية من '>ا  إصدار مراسيم حكومية

                                                      
البدون � : سج}ء الما«(  Prisoners of the Past: Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessnessمنظمة رصد حقوق ا$ن"ن،  9

يران، )انعدام ا�نسيةالكويت وعبء    4. ، ص2011يونيو /نيويورك، حز
البدون � الكويت : سج}ء الما«(  Prisoners of the Past: Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessnessمنظمة رصد حقوق ا$ن"ن،  10

يران، )وعبء انعدام ا�نسية  5. ، ص2011نيو يو/نيويورك، حز
البدون � الكويت : سج}ء الما«(  Prisoners of the Past: Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessnessمنظمة رصد حقوق ا$ن"ن،  11

يران، )وعبء انعدام ا�نسية  6. ، ص2011يونيو /نيويورك، حز
يالبدون،الكوي� يسحب قانون  Eلس ا�مةسعيد السعيدي،  12 -http://www.aljazeera.net/NR/exeres/658BA24E،   2010مارس /آذار 8رة نت، ا�ز

3990-47AA-A671-575CE752F085.htm  ،) � 2011مارس /آذار 28تّم تصّفح الموقع( 
 19ليكس5س، ، )مبيÉ من 50متظاهر � الكويت وتوقيف  30إصابة ( Trente manifestants blessés au Koweït, 50 arrestationsامd ماسو، بنج 13

-http://www.lexpress.fr/actualites/2/monde/trente-manifestants-blesses-au-koweit-50،2011ف5اير /شoط
arrestations_964205.html?xtor=x - ،) � 2011مارس /آذار 28تّم تصّفح الموقع ( 
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D زال . 14قا�ة ²كملها" البدون"زالت مشكلة انعدام ا�نسية عند  بيد أن هذا ا$عXن بقي ح5ًا عA ورق وD –والصحة 
  . � البلد" المقيمd غz ال�عيd"هؤDء ا�شخاص � وضع غz مستقر موصومd بوصمة 

": البدون"من  ال� �ضع لها الُمدانون ا�}ئيون" المزدوجةالعقوبة "من Ãوب التمي� الذي يتمثل بـ نذ: م-Dً آخر
عA  2009يوليو /¤وز 7لمدة ýس سنوات، لم ُيفرج عنه � الÉاية إD �  طلحةالمحتجز � مر= ال�حيل � ، الشّماريالشّماريالشّماريالشّماري

ا$طXع  يرجى. (هذا النوع من السلوك Ñئع ادر  لية عديدة أنوترى مص. �15قوق ا$ن"ن جنة النxبيةلثر تدّخل الإ
   ). من هذا التقرير المتعلق Deحتجاز التعسفي 8أيًضا عA حالة أqد زيدان المذكورة � القسم 

        ))))12121212، و، و، و، و10101010، ، ، ، 7777المواد المواد المواد المواد ((((    ا�ريةا�ريةا�ريةا�ريةمن من من من     ا�رمانا�رمانا�رمانا�رمانوووو    المعاملة القاسيةالمعاملة القاسيةالمعاملة القاسيةالمعاملة القاسيةالتعذيب والتعذيب والتعذيب والتعذيب و .5555

ا�خرى من المعاملة الوحشية  ص}فوا�  بمنع التعذيعA  تقانون العقوe من 184، و159، 53المواد  تؤكد
غالoً ما يت}قلون أخoر التعذيب الذي بيد أن وئل ا$عXم والمدافعd عن حقوق ا$ن"ن . والXإن"نية والمهينة

أك� من  سوء المعاملةضحية � أغلب الوقت ويبدو ²ن ا�جانب هم من يقع . ¤ارسه ع}Ë ال�طة وقوات ا�من
dالكويتي dالمواطن .  

دولة اللجنة الم}هضة للتعذيب � مXحظا�ا الÉائية  أوصتوقد . بوضوح بالتعذيfبدأ D يعّرف القانون الكوي� 
 . 16"رÀة التعذيب � قانون العقوeتتعريف واضح �التفكz �دراج "الكويت 

 مت قوات ا�من الكويتية بتعذي�محاDت أشخاص قا ة المنÇمة المحلية خXل السنوات ا�خzت}قلت وئل ا$عXم 

بعد ا�امهما بوير رخصة  2007يوليو / ¤وز 24قX � عتُ كا� قد ا نن م�Ç}مواطِ  بيÉممن  ،أجانب مواطنونوهم 
ا ذ: كم. ال"خنالضحيتd فقد تّم Ãبه وسلقه eلماء  أحدوحسب . وقد خضعا للتعذيب من طرف ضابط عملهما

وذلك لوجود آ¶ر التعذيب عA  ،ا�Dامات eطلة نه أنأن الوÅل العام قد امتنع عن ا�مر �طXق iاحهما رغم تبيّ 
عXء أqد السيد عXء أqد السيد عXء أqد السيد عXء أqد السيد ُأج5 ، 2010عام � ولكن . معاقب<ا كما أكّدت السلطات أن ا�مر يتعلق �الة فردية ستتمّ . اجسدÓم

قتل اغتصب و²نه �ت التعذيب  Dع�اف، عA اثXث سنواتويت منذ حوا� القاطن eلكالمواطن المÇي ،  مد مد مد مد
بعد و. أخرى ف~ة ²16ّنه اغتصب  كما أقّر �ت وطأة التعذيب أيًضا. ا عA جث<اÑبة eكس~نية لم يتم العثور أبدً 

شعة من التعذيب، خاصة ل�طة �ص}ف بل، تعّرض � مر= 2010 ي}ير/ ,اعتقاله من طرف ال�طة � كانون ال-

 ّË ,"طبيب نف Aء، قبل أن يتّم عرضه عeلكهرe مستقر zح ²نه غ xًوبعد مثوله مرة أخرى أمام القا«. 17نف"ن 
وال� عاء اDغتصاب والقتل خاصة ظهور الف~ة المعنية eدّ  - بعد اّطXعه عA ع}Ë جديدة  2010مارس /آذار �7 

  . ايومً  55ت5ئة المشتبه به بعد احتجاز دام  ّ¤ت – م¬دت ²>ا D تعرف الم<

                                                      
البدون � الكويت : سج}ء الما«(  Prisoners of the Past: Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessnessمنظمة رصد حقوق ا$ن"ن،  14

يران، )وعبء انعدام ا�نسية    22 .، ص2011يونيو /نيويورك، حز
ر تقاري( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2009، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  15

  د1، القسم 2010مارس /آذار 11 ،)الكويت: 2009حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير اللجنة الم}هضة للتعذيب( Rapport du Comité contre la tortureاللجنة الم}هضة للتعذيب،  16 للجمعية العمومية �  53المقّدم إ� الدورة ، )تقر
  230الفقرة  (A/53/44) ،1998سبتم5 /أيلول �16مم المتحدة، ا

ح الموقع � تّم تصفّ (، http://dostor.org/crime/10/february/22/7332 ،2010ف5اير / شoط 23، الدستور ، حوادث و اكمات،ظالوردا, عبد ا�اف 17
 )2011 مارس/آذار 28
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العÄي إ� المقرر اZاص eلتعذيب عامر فقد رفعت حالة السيد خليف  ،من جه<ا، وّثقت الكرامة عّدة حاDت تعذيب
يل أبر / ني"ن 24خارج نطاق القضاء يوم  $عدامالمقرر اZاص المع½ eإ� و  2005 ف5اير/ شoط 16و 11ي يوم

 واّ�مسعودية الكويتية وال تdنسيا�من  ام<مً  25أك� من  استجواب، تّم 2005ي}ير / وخXل ¬ر كانون ال-, .2005
وقد أعلنت السلطات  .Dمت}ع عن تقديم معلومات عن هذا التخطيطeسبعة مÉم ب<مة التخطيط لعملxت إرهابية أو 

عقب �سoب طبية و�ديًدا عامر العÄي  فخليالسيد أحدهم وهو اة عن وف 2005ف5اير / شoط 9الكويتية يوم 
سنة، قد  29وقد كان السيد العÄي، وهو مواطن كوي� يبلغ . حسب البXغ الرسمي "ا.فاض مفاجئ � الدورة الدموية"

اليدان التعذيب، ف وتؤكد أiته ال� ¤ّكنت من رؤية جثته أنه تو� �ت. سّلم نفسه طواعية لمصالح ا�من الكويتية
وقد رفضت السلطات السماح ل`طoء ال�عيd الذين عين<م أiة . بليغةوتشّوهات إصاeت والوجه ÕمXن آ¶ر 

ف5اير / شoط 10لرواية الرسمية، فقد قام يوم eا�دير eلذ: أن رئيس ا�معية الوطنية لم يقبل  .بت�Ê ا�ثة ضحيةال
ا حً ضية، eلتذكz عXنية ²ن الكويت كان قد صادق عA معاهدة م}هضة التعذيب، ملمّ هذه الق }ول، وهو يت2005

لم ُتكشف أبًدا حقيقة الظروف الفعلية ال�  .التعذيب الذي وقع ضحيتهوفاة السيد العÄي �¾ة eلÅÆد عن   أنإ�

  . ق � هذه القضيةولم ُيفتح أي �قيعA ذلك أّدت إ� الوفاة eلرغم من إËار أiة الضحية 

قد نقلت وزارة ف. غz المواطنd الكويتيD d تثz ردود فعل قوية من طرف السلطاتمن ا�شخاص يبدو ²ن وفاة 
�ت وطأة التعذيب عام  dارجية ا�مريكية خ5 وفاة شخصZ2006ومن ثّم عام  2005ا . ًXا، قيل ²ن رجÉو� السنة عي 

نوفم5 /و� ¬ر ت�ين ال-, .ا�بس اDحتxطي بعد اعتقاله ب<مة حxزة المخدرات من أصل آسيوي قد لقي حتفه �
لم تقم السلطات . 18المعاملة الشنيعة ال� خضع لها �ت التعذيبمواطن eكس~, أiته عA  لعَ أْط من السنة نف#ا، 
    . 19ثر حوادث الوفاة هذه²ية م~بعة عA إ

عقب تعّرضه  2011مارس /عامل من أصل بنغXد2 قد تو� � بداية ¬ر آذارÑب لة عن حا ُأبِلغت مؤخًرا الكرامة

ب هذا ال�ب من قبل حيث. ل�طةللعنف � مر= ل ِÃُ تلكا�مt قةOا�موه �رق مزرع<م وب dثة كويتيXموعة من ثE 
وقد . ولقي حتفه بعد بضع عاتا>ار وخXل استجوابه، . د�منطقة � مر= �طة  وأيًضا من قبل ضابطي �طة

شملت ضابطي تّم فتح قضية ج}ئية . كشف التقرير الط� أن سبب الوفاة ُيعزى إ� Ãوب التعذيب ال� وقع فريس<ا
  . 20كا� مسؤولd عن التحقيق مع الضحية الذينال�طة 

وخz م-ل حالة  .مسؤولd قضائxً حقة البفتح �قيق للوقوف عA ا�قائق ولمX  التعذيب هذه D 3مر القضاة إزاء حاDت
ا�خz يوم  فقد تّم إيقاف هذا. لعيونe ا�هراءسنة والقاطن �  27الoلغ من العمر  عادل عقل لم الضفzيعادل عقل لم الضفzيعادل عقل لم الضفzيعادل عقل لم الضفzيالسيد 

 حيث اقتيد ،من جهاز أمن الدولة طرف ع}Ë من ا�هراء ل"عة اZامسة بعد الظهر � مدينةا عند 2008مايو /أ�ر 22

وتلّقى eÃت eلعصا عe Aطن تّم تعذيبه بواسطة الماء الُمثِلج  أنه أث}ء اDستجواب وهو ينقل. مصلح<م مقر إ�

                                                      
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2006، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةاZارجية ا�مريكية،  وزارة 18 تقار

 أ1، القسم 2007مارس /آذار 6 ،)الكويت: 2007حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2007، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةاZارجية ا�مريكية،  وزارة 19 تقار

 أ1، القسم 2008مارس /آذار 11 ،)الكويت: 2007حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
للتعذيب حº الموت من طرف ضابطي  آسيوي يتعّرض( Asian tortured to death by two policemen, 3 Kuwaiti citizensالعرب ¢Àز أونXين،  20

، 2011مارس /آذار 10، )كويتيd �3طة و

http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/166567/reftab/69/t/Asian-tortured-to-death-
by-two-policemen-3-Kuwaiti-citizens/Default.aspx ،) � 2011أغسطس /آب 25تّم تصّفح الموقع ( 
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 واضحةله والذي كانت آ¶ره  وعند مثوله أمام القا« بعد يومd، تشّكى من Ãوب التعذيب الذي خضع. قدميه
خبz ط� استجابة  جلبورفض القا« خاصة . ذ ²قوالهأو ا�خبيد أن القا« رفض قيد الشكوى  ،عA جسدهللعxن 

إن السيد الضفzي عA ". �غراض التحقيق"لمدة ýسة ع� يوًما  xطيبوضعه � ا�بس اDحت بل أمرَ  ،لمطلب الضحية
اء ا�جل الزم½ وقد أفرج عنه بكفالة عند ان<. ر به إD Dنتظار اختفاء آ¶ر التعذيبؤمَ إجراء اDحتجاز هذا لم يُ ثقة ²ن 

  .21دون أن يستجيب القا« لمطلبه

إما ولكن � غالبية ا�اDت، . وأن المسؤولd يلقون عقاþمالتحقيق � كل حاDت سوء المعاملة  تمّ يتؤّكد السلطات أنه 
  . ن~4 التحقيقD ُتعّمم دون م~بعة أو  تبقى الشكاوي

من طرف تّم إيقافه  ،سنة 20هذا ال�ب الoلغ من العمر : ستث}ئيةا  مد غازي الميمو, المطzي مد غازي الميمو, المطzي مد غازي الميمو, المطzي مد غازي الميمو, المطzيتعت5 حالة السيد 
 Ë{ت الكحولية  وتوجيهجهاز أمن الدولة  يتبعونعeالشعلة من تعّرض لتعذيب شديد بواسطة و�قه، �مة بيع الم�و

� مدينة ا�qدي فى لفظ أنفاسه ا�خzة وهو � طريقه إ� المستشف، وخضع لعXقة جنسية مثلية قOيةبd أمور أخرى 
ت�Ê ا�ثة ب ه اZاصتقرير  تغيzولة الطبيب ال�عي لوقد هّدد ع}Ë جهاز أمن الد. 2011ي}ير /كانون ال-, �11 

الذين طالبوا  الوفاة، �أت إ� بعض النوابعندما علمت أiة الضحية بظروف . آ¶ر التعذيب لم يغفل ذ: الذي
ا�موا السيد  الذينً� يستند إ� تÕÇات الضoط بxالداخلية الذي ن� � البداية eلتفسzات من وزير بدورهم 

عA  ولكن بعدما ضغط النواب. أرًضا جراء أزمة قلبية سقطبواسطة سكd قبل أن يالمطzي ب<ديدهم أث}ء ا$ستجواب 
الضحية والضابط المسؤول عن بd  وجود خXف شخ5 كشفبفتح �قيق داخÖ أمر هذا ا�خz وزير الداخلية، 

هاز وبعد نقله إ� مصلحة ج. �سوأ أنواع التعذيبخضع السيد المطzي فأث}ء احتجازه iًا لف�ة ثXثة أ�م، . ا$ختطاف
حاول المسؤولون عن هذا الضابط لملمة القضية . أمن الدولة � منطقة ا�qدي، استمر التعذيب الذي أسفر عن وفاته

وطة ثّم قّدموا إ� الوزير نسخة زائفة عن وإجoر المحتجزين ا�خرين عA تقديم تÕÇات مغلئق رسمية و¶ع5 تزوير 

عقب �قيقات النxبة . 22ا حدا بوزير الداخلية إ� تقديم استقالته 5ًEاوقد أ¶رت هذه القضية بلبلة ضخمة، م. ا�قيقة
أمام  كمة  ، للنظرمن جهاز أمن الدولة اً عنÇ  18من بيÉم  اً Vو ع�ين شخصالعامة، ُأحيلت القضية المتوّرط فgا 

  . 23ا�}�ت

أنه À Dكن تسليم أشخاص إ� هذا يع½ ضمً} أيًضا "تؤّكد السلطات الكويتية أنه لن ¯ري تسليم الXجئd السxسيd وو
تسليم ا�شخاص إ�  ت�يع Õُظرن الواضح أنه D يوجد ومع ذلك م. 24"دولة أخرى قد يتعّرضون فgا Zطر التعذيب

  . التعذيبفgا الدول ال� Àُارس 

                                                      
 4، )تعذيب السيد الضفzي وإخضاعه �شنع معاملة: الكويت( Koweït : Tortures et mauvais traitements de M. Al-Dhafeeryبxن الكرامة،  21

مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع � (، http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=317، 2008يوليو /¤وز
2011  ( 

تّم (، http://www.shbab-2day.com/vb/t91683.html، 2011ي}ير /كانون ال-, �25 الكويت، {ال الروح، تعذيب مواطن حº الموت ب<م ملّفقة  22

  )2011مارس /آذار 16تصّفح الموقع � 
، 2011ف5اير /شoط 16، اليوم ال"بع، الكويت ج}�ت لمحكمة المطzى تعذيب واقعةإحالة  23

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=352654& ،) ّ2011مارس /آذار 16تصّفح الموقع �  تم  ( 
ير التمهيدي المقّدم من الكويت للجنة م}هضة التعذيب تطبيًقا للمادة  24   57، الفقرة (CAT/C/37/Add.1)، 1997أ±وبر /من اDتفاقية، ت�ين ا�ول 19التقر
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يقطن بصورة  كان وهو مواطن عرا� ام ا�سdام ا�سdام ا�سdام ا�سdقاسم ýقاسم ýقاسم ýقاسم ý    ضxءضxءضxءضxءحالة السيد أحالت الكرامة إ� إجراءات ا�مم المتحدة وقد 
عن ا$فصاح  أوة توقيف مذ: من دون 2007ي}ير /كانون ال-, 15إ� حd تّم إيقافه � مسكنه يوم �عية � الكويت 

  . ا�سoب الداعية لتوقيفه

حيث لم Õَظ بفرصة ا�من الداخÖ، تّم نقله إ� مر= احتجاز إداري  ذيبه بشدة خXل أسبوع � مقر مصالحبعد تع

عربية ة اللكّ¤ت إعادته قOً� عA م7 طائرة خاصة إ� المم، 2007ي}ير /كانون ال-, �31 . الطعن بسبب احتجازه
  .حيث خضع �شد أنواع التعذيب أث}ء ف�ة احتجازهالسعودية 

اّ�موا eلتخطيط لهجوم ضد القوات ا�مريكية  2009أغسطس /كما رفع} تقارير عن حالة ستة أشخاص � ¬ر آب
م، اع�ف و�سب وئل ا$عX . 25)أد�هأنظر (� البلد المتمر=ة � معسكر عريفجان وهي القاعدة العسكرية ا�هم 

ما  ،له تعّرضواالذي عذيب للتنظًرا þذه اDع�افات شّككت بيد أن المحكمة . بضلوعهم þذا المخططالمشتبه þم 
  . 26المادية دّلةغxب ا� لّ¤ت ت5ئة المشتبه þم � >اية المطاف، . �قيق eلموضوعبفتح  من الوÅل العام اً أمر استدعى 

يال المهاجريحقوق العمّ حقوق العمّ حقوق العمّ حقوق العمّ  .6666 يال المهاجر يال المهاجر             ))))من العهدمن العهدمن العهدمن العهد    8888ادة ادة ادة ادة المالمالمالم((((ن ن ن ن ال المهاجر

يرّسخ fا  ،لتمّكن من العمل � دولة الكويتلمعموDً به، الو8ّ من ا�نسية الكويتية، أي ، "الكفيل" وجود D زال �ط
ز جوازا�م عند وصولهم إ� جَ ُ� � الغالب  سيما أنه ّد من حرية ا�ركة لدÓموÕ عملهم ربّ ل ة العّمال المهاجرينتبعيّ 

غرامة أو تّم  ة هذا الو8ّ وإD دفعوا موافقتغيzه دون ا�صول عAأو  العملترك  للعمالة المÄلية ÕقوD . بلدال

Àكن أن يتّم احتجاز العمالة . السجن fوجب القانون الكوي� ة تعسفية أو قضت المحاكم �يداعهمبصور  احتجازهم
، ة� مرا= احتجاز ¢بعة لل�طة، � مرا= احتجاز مؤقتأ¬ر  إجراءات قانونية لعدة أ�م أو اúاذ ا�اجة إ� دون المÄلية

  . 27أو � �ّيم ال"لمية

وهو يشّكل قفزة نوعية �هة منع عمالة  2010ف5اير /شoط �20 خاص eلقطاع اZاص د قانون عمل جديد مِ اعتُ 
كما تّم إدخال مبدأ ل المهاجرين، وظروف عمل العّما 28مراقبة إجراءات التوظيفهيئة مسؤولة عن ا�طفال ع5 إن�ء 

مديد العطل السنوية ومنع التÊO التعسفي إدخال إجراءات أخرى ±ا�ّد ا�د, ل`جور eلنسبة لبعض الوظائف، و 
ن العمالة المÄلية، وأغل�ا ن"ئية، ² يبدوو   له،نظام الكفالة يبقى � لكن . لعمالةeاعتماد عقوeت خاصة eلم~جرة و

  .معنية þذا النّص ا�ديدليست 

 فX. "سوء معاملة العمالة المÄلية، العديد من حاDت 2010 عاملت الكنفدرالية النقابية الدولية، � تقريرها لوقد سجّ 
نوفم5 /فخXل ¬ر ت�ين ال-,. ون رغم أن ا�كومة حاولت �سd مستوى qاي<م القانونيةال ُيستغلّ زال هؤDء العمّ 

                                                      
 11، )�طط القاعدة بقصف معسكر للجيش ا�مريكيالكويت �بط دولة ( Kuwait says foils Qaeda plan to bomb U.S. Army campروي�ز،  25

 ) 2011مارس /آذار 17تّم تصّفح � (، http://www.reuters.com/article/idUSTRE57A35F20090811، 2009أغسطس /آب
  ،2010مايو /أ�ر 21، الرأي، "شبكة عريفجان"أqد Dزم، ا�}�ت ت5ّئ الم<مd الثمانية �  26
 http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=202545&date=11052010 ،) � 2011مارس /آذار 15تّم تصّفح الموقع ( 

 Walls at Every Turn, Abuse of Migrant Domestic Workers through Kuwait’s Sponsorship Systemمنظمة رصد حقوق ا$ن"ن،  27
، 2010أ±وبر /ت�ين ا�ول 6، 6الفصل ، )لمÄلية المهاجرة من خXل نظام الكفالة الكوي�سوء معاملة العمالة ا: أمام حائط مسدود(

http://www.hrw.org/en/node/93333/section/9 ،) � 2011مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع( 
ير السنوي ( Rapport Annuel 2011منظمة العفو الدولية،  28   188. ، ص2011مايو /أ�ر 13لندن،  ،)2011التقر
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يونيو، /و� حزيران. حالة مف�ضة لXنتحار أو  اولة اDنتحار من طرف عامXت الم}زل � الكويت 13إحصاء فقط، تّم 
 أرeب عمللكو>ا لم تتخذ التدابz الXزمة ضد � الكويت أدان وفد من النقاeت � أندونيسx السفارة ا�ندونيسية 

أ±وبر، قامت وزارة العمل /و� ت�ين ا�ول .مهاجرة أندونيسية 350ُيشتبه � كو>م قاموا eغتصاب وتعذيب حوا� 
ال ق عامXت وعمّ �حالة سوء معاملة  �600  ا�ندونيسية �يقاف تدفق العمالة المÄلية إ� الكويت، إ� أن يتّم البتّ 

عاملة وعامل  1750إعادة ، فقد أعلنت ا�كومة ا�ندونيسية عن 2009 نوفم5/أّما � ت�ين ال-,. دونيسيdنأ م}زل
  ". 29أندوني� يشتغلون � المنطقة، fا فgا الكويت، إ� وطÉم

Aتّج العّمال المهاجرون عÕ ما oًب رد الفعل الم}سب من طرف ا�كومة  غالxغ Aإزاء م�كلهمظروفهم وع . Aفع
إذ لم Õصل  2001أبريل /ني"ن 26 �عن العمل عامل � قسم التنظيف وا�من  300أÃب أك� من سبيل الم-ل، 

 Aء عDدشية أعمال شغب فتّم  ا�اليةنّظم م�ت العّمال من ، 2008وعام . 30أربعة أ¬ر أجورهم طيلةهؤXالبنغ
  . 31تعّرضوا خXلها لل�ب وجرى ترحيلهم Dحًقا إ� بنغXدشإيقافهم واحتجازهم لمدة ýسة أ�م 
من ضمن المستو�ت ال� حدد�ا وهو Õتّل المرتبة ال-لثة . ل ّ¾ار eلب� ةلرئيسيما فتئ الكويت أحد بلدان المقصد ا

خXل الذي اúذه وD يبدو ²ن لديه النّية السxسية � قلب الموازين رغم الامه الطوعّي  ،وزارة اZارجية ا�مريكية
فحة ا$ّ¾ار eلب� وا$ّ¾ار العابر للحدود لليد م~بعة بذل ا�هود Dعتماد قانون مكا"� ة الدورية ال�ملة المراجع
  . 32"العاملة

        ))))من العهدمن العهدمن العهدمن العهد    9999المادة المادة المادة المادة ((((اDحتجاز التعسفي وظروف اDحتجاز اDحتجاز التعسفي وظروف اDحتجاز اDحتجاز التعسفي وظروف اDحتجاز اDحتجاز التعسفي وظروف اDحتجاز  .7777

 60ينّص قانون ا$جراءات ا�زائية � مادته و . �33 الدستور عA ا�ماية من اDعتقال واDحتجاز التعسفيd 31تنّص المادة 
D أن مدة ا�راسة النظرية Aكن أن تتعدى أربعة أ�معÀ 34  لهاXوز خ¯ Dمþ تصال للمشتبهDهم اi² مgحامf أو .

 التواصل معD يستطيعون  مغz أ> ؛جراءات القضائيةمام إ� ا$ وإذا كان �مكان المحامd خXل هذه المدة اDنض
  . 35عدة أ¬رل¤تد هذه الف�ة ولكن عA أرض الواقع، قد . موكلgم

                                                      
ير السنوي عن ان<اكات ا�قوق النقابية ( Rapport annuel des violations des droits syndicaux 2010، الكنفدرالية النقابية الدولية 29  9، )2010التقر

يران  )2011مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع � (، http://survey.ituc-csi.org/+-Kuwait-+.html، 2010يونيو /حز
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2009، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  30 تقار

  أ7، القسم 2010مارس /آذار 11 ،)الكويت: 2009حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2008، وحقوق ا$ن"ن والعمالةمكتب الدÀقراطية وزارة اZارجية ا�مريكية،  31 تقار

 ت1، القسم 2009ف5اير /شoط 25 ،)الكويت: 2009حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير الوط½ المقّدم fوجب الفقرة  32 ف5اير /شoط 22، (A/HRC/WG.6/8/KWT/1)ت، الكوي: لمجلس حقوق ا$ن"ن 5/1أ من ملحق التوصية 15التقر

   " الامات طوعية" 8، القسم 2010
 ) 2011مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع � (، http://www.kt.com.kw/ba/dostour.htm: يوجد نّص الدستور عA الموقع ال~� 33
  : ال~� موقعال، الم~ح عA 60ا$جراءات ا�زائية، المادة  قانون 34

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=5677 ،) � مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع
2011( 

ير السنوي لعام ( Rapport annuel 2010، ا�معية الكويتية للمقومات ا�سية �قوق ا$ن"ن 35   ،9الفصل ، )2010التقر
 http://www.humanrights.org.kw/taqreer2010_15.aspx  ،) � 2011مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع(  
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ا Õّد من دور tمن قانون ا$جراءات ا�زائية أيًضا ضoط ال�طة صXحxت موّسعة � Eال التحقيق  9ادة المو¤نح 
عA أن مدة اDحتجاز المؤقت À Dكن أن تتجاوز ثXثة أبيع، فقبل  69من جه<ا، تنّص المادة . المؤسسة القضائية

وتتحدد المدة . ا لمتطلoت التحقيقاض يبّت � إمكانية التمديد طبقً أمام ق المشتبه به¯ب أن Àثل  ،ان<اء هذا ا�جل
  . � ستة أ¬ر ابتداء من ¢رÁ اDعتقالالمؤقت القصوى لهذا اDحتجاز 

ف eلتحقيق إذا سمحت بذلك المحكمة المختصة ال� Õيل إلgا القا« المكلّ إضافxً ا أن ُ¤دد ثXثd يومً  كما Àكن
بوضوح  يضعالقانو, D  نّص غz أن هذا ال .)70المادة ( م واDطXع عA تطورات العمليةإ� المّ<  اعاDستمالملف بعد 

  .غz فعالة 69حًدا لعدد التجديدات، fا ¯عل ا�ماية المنصوص علgا � المادة 

أمن الدولة، جهاز � مقر  150بيÉم ، ينتظرون  اكم<م اً تجزُ   اً شخص 4179سب وزارة اZارجية ا�مريكية فإّن حوا� �
  .36من السج}ء قد يكونون قيد اDحتجاز المؤقت %10 كما أن حوا�

ظروف إ�  2010السنوي لعام من جه<ا ا�معية الكويتية للمقومات ا�سية �قوق ا$ن"ن � تقريرها  وتطرقت
وحيث Àكن أن �ضع المشتبه  ،وئة م}سبةحيث تكون الزنزا�ت مزدqة دون � ،Dحتجاز � مرا= ا�بس اDحتxطيا

حالة مواطن مÇي تعّرض  –دون �ديد الهوية  -  2010وهي تذ: � تقريرها للعام . لسوء المعاملةللتعذيب وþم 
�  أء معاملته ضابطللتعذيب � مر= النقرة، وحالة مواطن سوري � مر= ميدان حو�، وحالة مواطن سعودي 

  . ال�طة

فXحظت . مرا= اDحتجاز هذه اZاضعة لسلطة وزارة الداخلية أحد، ?حت المنظمة � ز�رة 2010يوليو /¤وز � ¬ر
خاصة ظروف اDحتجاز � حالة مزرية وأن � ا�بس اDحتxطي منذ أك� من ثXثة أ¬ر موجودون بعض المحتجزين أن 

  .37لع}ية وعدم التواصل مع ا�iا واDفتقار إ��هة ا$مداد eلمxه وحالة الزنزا�ت 

 ة وينعدم فgا العXجئتفتقر إ� ال<وو مزدqة زا�تالسجون تدعو إ� القلق، فالزنإّن ظروف اDحتجاز � العديد من 

�ن حالة فقد ذ:ت ا�معية الكويتية للمقومات ا�سية �قوق ا$ن". 38البطيئة$جراءات القضائية ا إضافة إ� ،الط
  .بسبب تدهور حالته الصحية 2009 عامخXل  -دون تسميته  –جd  تجز وفاة س

حاDت أشخاص رهن اDحتجاز منذ إ� هذه المنظمة � تقريرها المقّدم � إطار المراجعة الدورية ال�ملة لفتت كما 
  . 39من دون توجيه �مة أو  اكمةأجل غz  دد 

                                                      
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  36 تقار

 د1، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)يتالكو: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير السنوي لعام ( Rapport annuel 2010، الكويتية للمقومات ا�سية �قوق ا$ن"ن ا�معية 37   ،9الفصل ، )2010التقر

 http://www.humanrights.org.kw/taqreer2010_15.aspx  ،) � 2011مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع( 
ير مقّدم � (  Rapport présenté dans le cadre de l'Examen périodique universelلمقومات ا�سية �قوق ا$ن"ن، ا�معية الكويتية ل 38 تقر

  ، 4. ، ص2009نوفم5 /ت�ين ال-, 1، )إطار المراجعة الدورية ال�ملة
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/KW/KAEHR_UPR_KUW_S08_2010_KuwaitiAssociationforbasic

Evaluatorsof%20HumanRights_A.pdf ،) � 2011مارس /آذار 17تّم تصّفح الموقع(  
 Rapport présenté dans le cadre de l'Examen périodique universel, 1er novembreا�معية الكويتية للمقومات ا�سية �قوق ا$ن"ن،  39

ير مقّدم � إ( 2009   ، 4. ، ص2009نوفم5 /ت�ين ال-, 1، )طار المراجعة الدورية ال�ملةتقر

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/KW/KAEHR_UPR_KUW_S08_2010_KuwaitiAssociationforbasic
Evaluatorsof%20HumanRights_A.pdf ،) � 2011مارس /آذار 17تّم تصّفح الموقع( 



15 

eلتعاون مع القوات العراقية أث}ء اجتxحها ا�موا ا�نسxت  من �تلفأشخاص د ضمن السج}ء لمدد طويلة يوج
 2005خوض بعض السج}ء سنة  ورغم .دون أن يتم إطXق iاحهممن وبعضهم قضوا عقوب<م . 1990للكويت سنة 

nخذ  ولم .اDحتفاظ þم رهن اDعتقال ة إÃاeت عن الطعام للمطالبة بتحريرهم �سoب إن"نية، فقد تمّ عدّ  2006و
  . عدد ا�شخاص المعنيD d ُيعرف .قط السلطات بعd اDعتoر أن  اكما�م لم تكن عادلة

 سجونdا�شخاص الم عA مصzت عن قلقها فقد ع5ّ  ،وتنحو �نة حقوق ا$ن"ن � توص�xا ال"بقة نفس المنحى
من  �د,ا لمعايzلار إجراءات لم تكن مطابقة إطمن طرف المحاكم العسكرية �  1991 عام تّم إصدارهاا لعقوeت تنفيذً 

  .الضحا� ضتعوي دراسة هذه ا�اDت من طرف جهاز مستقل و ايد وأن يتمّ  وقد أوصت ²ن تتمّ . المحاكمة العادلة

  .ا�شخاص الذين ينتظرون طردهم من البلد � سجن خاص لردح طويل من الزمن � بعض ا�وقات يقبعو 

وخXل ز�رت} إ� البلد، تّم ذ: . سيما أ>م �ضعون لمبدأ العقوبة المزدوجةجه<م حالة خاصة من " البدون"يشّكل 
رغم  ،Õ Dمل ا�نسية الكويتية" البدون"فهذا الشخص الذي ينتمي إ� فئة . أك� من مرة عA م"مع} أqد زيدانأqد زيدانأqد زيدانأqد زيدانحالة 

  . �"ب إيرانم eلتجّسس اّ�  قدوامرأة كويتية ا�نسية،  من أيًضا موجأنه ولد وعاش كل مراحل حxته � الكويت وهو 

وeلرغم من براءته إD أنه . بعدما برهن  امي الدفاع أن هذه ا�Dامات عارية عن الصحة، بّرأت المحكمة السيد زيدان
�ق لممارت �سب بعض المحامd الكويتيd، تعت5 هذه ا. مر= احتجاز eنتظار ترحيله Vو مقصد Eهول ُأوِدع

ض ا�شخاص المحتجزين منذ أك� من ýس وأحxً� ع� سنوات دون أن يلوح � Ñئعة، وت}ولوا حاDت بع" البدون"
  . ا�فق أمل �ريرهم

        ))))من العهدمن العهدمن العهدمن العهد    14141414المادة المادة المادة المادة     ––––ا�ق �  اكمة عادلة ا�ق �  اكمة عادلة ا�ق �  اكمة عادلة ا�ق �  اكمة عادلة ((((الضما�ت القضائية والنظام الت�يعي الضما�ت القضائية والنظام الت�يعي الضما�ت القضائية والنظام الت�يعي الضما�ت القضائية والنظام الت�يعي  .8888

قضاء وعA ا�ق �  اكمة عادلة، إD لفصل السلطات، عA استقXلية ا من الدستور، الذي يضمن مبدأ 50تنّص المادة 
 بعoرة أخرى، يعمد. 40من الدستور تنسب إ� ا�مz السلطات الت�يعية والتنفيذية والقضائية 53، و52، 51المواد أن 

dإ� تعي xًشخص zةالكويتية يتّم تعيين للجنسية وإن كان القضاة ا�املو.  القضاةا�مxم مدى ا�É تلف الوضع مع� ،
ه�شة ل ونظًرا. بd سنة وثXث سنوات قابلة للتجديد اعمل ت�اوح مد� يتوّفرون عA عقودالقضاة ا�جانب الذين 

ّد من مبدأ استقXلية القضاة وعدم ÀÕكن أن  ، ماظيف<م بشكل سليم وبكل استقXليةtارسة وÀ DكÉم  ،وضعهم

ة � عمليD يوجد Eلس للقضاء واDدعاء من 'نه ضمان استقXلية السلطة القضائية وعدم التدخل . قابلي<م للعزل
  .العامd تعيd القضاة والوكXء

متعلقة Îاصة �eحكام المتصلة  1970وقد أدخلت بعض التعديXت عليه عام  1962يرجع دستور البXد إ� العام 
إeن عهد  1960وقد تّم إصدار قانون العقوeت وقانون ا$جراءات ا�}ئية عام . eلمّس ²من الدولة الداخÖ واZارجي

  . اDنتداب ال5يطا, وهما يلحظان ضما�ت هامة � نصوصهما

                                                      
 ) 2011مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع � (، http://www.kt.com.kw/ba/dostour.htmعة نّص الدستور عA موقع Àكن مراج 40
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ع5ّ عÉا � و ال� استقر علgا المجتمع الدو�المoدئ العالمية تتضمن معظم نصوص الدستور "تؤّكد السلطات أن 
الكويت عA عدد  دد من المعاهدات الدولية  ت دولةصادقeلفعل، . 41"تعلقة �قوق ا$ن"نالدولية المالمواثيق 

) xقوق المدنية والس�e اصZتتواءم ) 1996عام سية واتفاقية م}هضة التعذيب لالعهد الدو� ا D البلد dبيد أن قوان
. هذه اDتفاقxت Àكن استحضارها أمام المحاكم ّكد السلطات أنوتؤ .المoدئ المعلن عÉا � هذه النصوصداً�ا مع 

    . تعريف ا�سم القضا� خاصة عA هذه النصوصغz أن ا�كومة لم تتخذ حº ا�ن التدابz ا�يلة إ� 

قانون العقوeت "للجنة م}هضة التعذيب أن رغم هذا الغxب للمعلومات ضمن الهيكل القضا�، ي�ح وفد الكويت 
 قاضاةا متعلقة Ëاحًة eلتعويض عA ضحا� التعذيب ولكن Àكن، وفًقا للقانون العمومي، مD يتضمن أحكامً 

وfا أن اDتفاقية تتضّمن حكًما þذا ال�ن بقوة  .أخرى كعطل وÃر ان<اكاتأي عن المسؤولd عن tارسة التعذيب أو 
  .  42"التماس التعويض ع5 اDحتجاج بهÀكن للمواطنd القانون، 

عA مستوى وزارة العدل �نة علx �قوق ا$ن"ن  2008يوجد منذ عام ا أورد� � بxن} المتعلق بقا�ة ا�سئلة، كم
"هم � ة وئل إعXمية وتن"ن ع5 عدتعمل عA توعية السكان �قوق ا$ �صدار إشعارات و«تقوم . برBسة الوزير

�ان  لف منهذه اللجنة تÆ كما أن.  »43ة الدولية اZاصة �قوق ا$ن"نتكوين ا�طر ال�ورية وتقديم رأÓا حول ا�جهز 
تقوم بتلقي الشكاوي من ا�هات والهي�ت ب�ن ان<اكات "ال� " لم~بعة المحليةالفرعية للجنة ال"ضمÉا من فرعية 

من تلك ا�هات  لتق5 ا�قائق عن هذه اDن<اكات وطلب ا$فادات وا$يضاحات �انتشكيل بحقوق ا$ن"ن و
ولكن D ي�ح Ëاحًة Åف Àكن إحالة الملفات إ� اللجنة الفرعية للم~بعة المحلية أو عدد الشكاوي  ."44والهي�ت

  . �45سب بعض ال}شطE � dال حقوق ا$ن"ن، D زال عمل هذه اللجنة غz فاعل. وÅفية م~بع<اتتلّقاها ال� 

9999.  zية الرأي والتعب ية الرأي والتعبz حر ية الرأي والتعبz حر ية الرأي والتعبz حر             ))))19191919المادة المادة المادة المادة ((((حر

ا Õدو بوئل ا$عXم إ� tد ح5 عA ورق >ا � الواقع Eر الرأي والتعبz منصوص علgا � الدستور إD أ ترغم أن حر�
وتظهر الÄعة العامة تدهور هذه ا�ر�ت خXل السنوات الماضية وÎاصة � ما يتعلق . 46الرقابة الذاتيةtارسة 

لف دي}ر � أ 200ت سجن يصل أقصاها إ� سنتd وغرامات Àكن أن تتجاوز فقانون الصحافة يلحظ عقوe .eلصحافة
² z×ت التDة المالكةحاiفراد ا� .  

بيد أن إمكانية النفاذ إ� . التعّرض �رية الرأي والتعبf zا يظهر رغبة السلطات � تقييد هذه ا�ر�توتتكاثر حاDت 
  . ًداشبكة ا$ن�نت ما فتئت ت×د تزايًدا مطر 

                                                      
ير التمهيدي المقّدم من طرف الكويت للجنة حقوق ا$ن"ن fوجب المادة  41 من العهد الدو� اZاص �eقوق المدنية والسxسية،  40التقر

(CCPR/C/120/Add.1) 20، الفقرة 1999ديسم5 /ول، كانون ا�  
ير الدوري للجنة م}هضة التعذيب،  42   15، الفقرة 1999ي}ير /كانون ال-, 7، (CAT/C/SR.335/Add.1)�نة م}هضة التعذيب،  � �ليÖ لمراجعة التقر
ير  43 ف5اير /شoط  22، )الدورية ال�ملة مراجعة� إطار ال(ن"ن لمجلس حقوق ا$  5/1أ من ملحقة القرار  15م طبقا للفقرة لدولة الكويت المقدّ  الوط½التقر

2010، (A/HRC/WG.6/8/KWT/1)  
ير ا 44 ية  مراجعة� إطار ال( من العهد الدو� اZاص �eقوق السxسية والمدنية 40م طبقا للفقرة لدولة الكويت المقدّ  لدوري ال-,التقر  26 ،)ال�ملةالدور

   28، الفقرة )CCPR/C/KWT/2(، 2009 أ±وبر/ت�ين ا�ول
  2011ي}ير /كانون ال-, 11الكرامة، مقابلة أجريت مع السيد أمة منور،  ام � نقابة  امي الكويت العاصمة،  45
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  46 تقار

 أ2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
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و¤تلك الدولة أربع  طات بث تلفزيو, وتسع . ن مÉا ُين�ان eللغة ا$?ل�يةيوجد � الكويت أك� من ع� جرائد اثن~
  .47عدد  دد من المحطات ا�جنبية يوجد طات بث إذاعي كما 

ا�ق  لتقزيم السلطات تقتنصهاائع ذر  لقومي أو انتقاد ا�iة المالكة أو المحاكم أو الوÅل العامالم"س �eمن ا يعت5
zكن �ي مواطن مسلم أن يتقدم بشكوى ج}و. � حرية التعبÀ م أوXة المالكة، ا$سiئية ضد أي فرد انتقد علً} ا�

، ومعظم هذه 2010شكوى عام  �678 مقابل  2009تّم التقّدم fائة شكوى عام عA سبيل الم-ل، ف. ا�خXقxت
  .وهذا الرقم يزداد سنة تلو اDخرى. 48اتن دفع غرامع تالشكاوي أسفر 

، تّم اعتقال ال}ئب eلفعل. i�49ة المالكةا لمجرد انتقادهم 2009عام لذلك، تّم اعتقال عدة أشخاص واحتجازهم 
ة لقوله إن أحد أفراد ا�i واحتجازه لمدة ثXثة أ�م ومقاضاته  2009أبريل /ني"ن 17يوم  ةةةةميميميميااااEEEE بور  بور  بور  بور     ضيفضيفضيفضيفال"بق 

، المرّشح لXنتخاeت الت�يعية، لمدة خليفة اZرا�خليفة اZرا�خليفة اZرا�خليفة اZرا�كما وتّم احتجاز . المالكة غz مؤهل لXضطXع بدوره :ئيس للوزراء
� ¬ر كانون  امرأة من ا�نسية ا�س�الية ُألقي القبض عAكذلك، . 2009أبريل /ني"ن 19يوم أربع وع�ين عة 

بعد إدان<ا eلسجن تّم ا$فراج عÉا  2009يونيو /حزيران 12و� .  بكXمها عنه�>ا أهانت ا�مz 2008ديسم5 /ا�ول

  .أبريل من العام نفسه/لمدة سنتd � ني"ن

) ألف دوDر 10.400أي Vو (آDف دي}ر  3غرامة ت"وي  بعقوبة دفع  مد هايف مد هايف مد هايف مد هايفُأدين ال}ئب ، 2010مارس /آذار �7 
ا�ريدة ال�  أنكما . 2009مايو /ل×ر أ�ر خXل جلسة Eلس ا�مةمسيئة إ� ا�iة المالكة �نه قام بتÕÇات اعُت5ت 

بعقوبة دفع غرامة جريدة الÉار جريدة الÉار جريدة الÉار جريدة الÉار و مرزوق الغانممرزوق الغانممرزوق الغانممرزوق الغانمو� اليوم ذاته، ُأدين . ن�ت أقواله ُأدينت أيًضا بعقوبة دفع الغرامة نف#ا
التحالف  أمd عام الفضالةالفضالةالفضالةالفضالةخالد خالد خالد خالد  ُحِكم عAيونيو، /حزيران 30و� . اح�ام ا�iة المالكة لن� مقال اعُت5 ²نه يقّلل من

للت×z برئيس ) دوDر V525و (دي}ر  150ة ثXثة أ¬ر وبدفع غرامة قدرها طي، بعقوبة سجن لمدالوط½ الدÀوقرا
  . i50احه بعد انقضاFايوليو، تّم úفيض مدة عقوبته بواسطة اDستئ}ف إ� ع�ة أ�م ُأطِلق /¤وز 12ويوم . الوزراء

وقد ُأقفلت  –للمرة ال-لثة المحلية من طرف السلطات  ا�زيرةا�زيرةا�زيرةا�زيرة، ُأقفلت مكاتب ق}ة 2010ديسم5 /كانون ا�ول �13 
وُسِحب ال�خيص مÉا عقب ن�  - 200251نوفم5 /� ت�ين ال-,، وللمرة ال-نية 1999يونيو /للمرة ا�و� � حزيران

 Ë{عان ا�ربلقاء  �ال�طة صور عن هجوم ع}مزيد من (ديسم5 /� ¬ر كانون ال-, شششش{عان ا�رب{عان ا�رب{عان ا�رب Aأنظر أد�ه للحصول ع
  . 52قامت به ع}Ë ال�طةوبّث مقابXت مع نّواب المعارضة ينتقدون فgا بقسوة ما ) المعلومات عن هذا ا�ادث

                                                      
ية � العالم ( Freedom in the World 2011فريدم هاوز،  47 ، القسم المتعلق eلكويت م~ح عA موقع 2011ي}ير /كانون ال-, 13، )2011ا�ر

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2011&country=8070 ،) � 2011أغسطس /آب 25تّم تصّفح الموقع ( 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  48 تقار

  أ2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)لكويتا: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2009، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  49 تقار

 أ2، القسم 2010مارس /آذار 11 ،)الكويت: 2009حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةاZارجية ا�مريكية،  وزارة 50 تقار

 أ1، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
، التغيz السx� � وآخرونتي�و  ماري آن � ،)الدمقرطة من ا�سفل إ� ا�عA � الكويت( Bottom-Up Democratization in Kuwaitآن تي�و،  ماري 51

pليج العرZنتقالية،  عالق: دول اDبلي�ز إنك، منشورات � المرحلة اe راي� dت المتحدة ا�مريكية، ص2011ل�D81. ، كولورادو، الو 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، قراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةمكتب الدÀوزارة اZارجية ا�مريكية،  52 تقار

 أ2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
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من اDضطهاد من طرف eلمعا�ة   مد عبد القادر ا�اسم مد عبد القادر ا�اسم مد عبد القادر ا�اسم مد عبد القادر ا�اسم ح لمجلس ا�مةويستمر المحامي والصحا� والمرشّ 
ن� "، و"هاجم النظام"، و"قG عA سمعة ا�مz"، و"موظفd حكوميd أء إ�" ، �سب ا�Dامات،السلطات �نه

تÕÇات أد� عA أثر  2009ضحية للرقابة عام ا�اسم سبق وكان . 53"معلومات خاطئة أ�قت ال�ر eلمصالح الوطنية
. ب<مة الت×zلمدة سنة حكم eلسجن �قه صدر ، 2010نوفم5 /و� ت�ين ال-,. � ديوانية þا ضد رئيس الوزراء

  . 54غت  كمة التمي� هذا ا�كمDستئ}ف و� >اية المطاف ألe هذه العقوبة إ� ثXثة أ¬ر úفيفولكن تّم 

ضجة �zة � ) يقي �Ë بدر حسن  مودواسمه ا�ق( للللأبأبأبأب�Ë� Ë� Ë� Ë ، أ¶رت قضية المدّون ال�ب 2011يونيو /� حزيران
المتظاهرين الشيعة وتدّخل  ا هجوم السلطة البحرينية عAنتقد فgافعقب بعض التÕÇات عA موقع توي� . الكويت

�سب . eلت×z �ق ا�مz وeلم"س ²من الدولةيونيو واّ�امه /حزيران 7القوات العسكرية السعودية، تّم توقيفه � 
e$جراءات ا�زائية إD أنه تعّرض لسوء يوًما ورغم التقّيد  21ل لف�ة أبيه، السيد خالد الشطي، احُتجز �Ë  ام

أغسطس /آب 24ول~رÁ . اDحتجاز لدوافع أخرى قيدDحًقا ُأبطلت ال<م الموّجهة ضده ولكن ُأبقي عË� A . المعاملة
2011 D ،حتجاززDرهن ا Ë� ال .  

ن طرد إ� مÇ م}Ëي، 2011سبتم5 /� ¬ر أيلول � مÇانعقادها ال� كان من المف�ض خاeت الرئيسية قبل اDنت
 dيÇم بطريقة لمرّشح المعارضة الد±ور  مد ال5ادعي وهم مÓيعيشون � الكويت رغم أ>م كانوا يع5ّون عن رأ

، المصz نفسه اً آخر  م�Çً  مواط}ً  D30حًقا عرف أك� من و  ،، تّم طرد ثXثة مÇي2010dأبريل /ني"ن 8و� . سلمية
بعض هؤDء إبطال عقود  تمّ ف .لئالثXثة ا�والمÇيd تoحث fصz كان الهدف منه ال عقب اجتماع غz رسمي وذلك

كان من و .ومÇوإلغاء حقهم � ا$قامة �ت م5ر الرغبة � المحافظة عA العXقات ا�يدة بd الكويت  ا�شخاص
كانوا ُيعتقلون ويXحقون � أرجاء البلد ال5ادعي  .وأن أنصار د ت التعذيب � مÇ أمر Ñئع ه}كtارالمعروف أن 

  . من طرف أجهزة المخابراتعذيب أن البعض مÉم قد تعّرضوا للت$لقاء القبض علgم لدرجة 

�اد الدو� لXتصما يتعلق eستخدام Dت شبكة ا$ن�نت، إن اDرة إ� أن اÑ$ا Aمن السكان كانوا % 38.3قادر ع
% 5.8سّجل نسبة  الذي 2000ا$رتفاع منذ بداية عام وهي نسبة آخذة � ( 2010يستخدمون ا$ن�نت eنتظام عام 

ض المواقع وتبقى حظر بع� ولكن تستمر ا�كومة . 55)2008عام % 34.3ذين يستخدمون ا$ن�نت ونسبة المن السكان 
Aع Aع دائم عXا$لك�ونيةوالمنتد�ت المدّو�ت  اط z×ا�من و اربة الت Aت م5ر ا�فاظ ع�وغالoً ما تكون . 56

يض عA ا$رهاب"ت�X (، أمنية الطابع السx� تذاا�سoب المستح�ة عند إقفال المواقع ا$لك�ونية  وعدم  التحر
ا$لك�و,  موقعالحجب مثXً تّم  فقد"). ا�عراف والتقاليد � الكويت<ك تن "بعض المواقع (، أو دينية ")ا$ستقرار

                                                      
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010وزارة اZارجية ا�مريكية، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالة،  53 تقار

 أ2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حقوق ا$ن"ن  حسب البلدان حول tارت
ية التعبz واDجتماع � خطر: الكويت( Kuwait: Free Speech and Assembly Under Attackمنظمة رصد حقوق ا$ن"ن،  54 كانون  31نيويورك،  ،)حر

 25تّم تصّفح الموقع � (، http://www.hrw.org/news/2011/01/31/kuwait-free-speech-and-assembly-under-attack، 2011ي}ير /ال-,
 ) 2011أغسطس /آب

�اد الدو� لXتصاDت، إحصائxت Eانية متوفرة عA موقع  55Dاhttp://www.itu.int/ITU-
D/ict/statistics/material/excel/2010/InternetUsersPercentage00-10.xls ،) � 2011أغسطس /آب 25تّم تصّفح الموقع ( 

ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  56 تقار
 أ2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
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نف#ا 5Eة  كما ¾د مقاهي ا$ن�نت. 201057عام  �i ا�بيب�i ا�بيب�i ا�بيب�i ا�بيب شيعي مام الالذي مقّره � المملكة المتحدة وال~بع ل
عور اZوف � نفوس زرع ش�دف هذه الممارسة إ� . عA تسجيل إسم ورقم بطاقة هوية المستخدمd لدÓا

dت عند الطلبتُ  �ن هذه المعلومات قد ،المستخدمDتصاD58عطى إ� وزارة ا .  

ية اDجتماع وتكوين ا�معxت  .10101010 ية اDجتماع وتكوين ا�معxت حر ية اDجتماع وتكوين ا�معxت حر ية اDجتماع وتكوين ا�معxت حر             ))))22222222وووو    21212121الماد¢ن الماد¢ن الماد¢ن الماد¢ن ((((حر

 ،ال� تعت5 جزًءا D يتجزأ من التقليد السx� الكوي� الذي يتجAّ � الديوانية حرية اDجتماعحرية اDجتماعحرية اDجتماعحرية اDجتماعيضمن القانون الكوي� 
، ال� ُتعe dدئ خXل هذه اDجتماعاتو. لقاءات يتّم تنظيمها م"ًء � موقع �صص لهذا النوع من الم}سoت وهي

 Aجتماعية، ُتطرح الشؤون ذي بدء عDقات اXالع Aب"ط البحثا�فاظ ع Aسية والعامة عxولكن السنوات . الس

  . هذا ا�ق ¬دت اV"ًرا � تطبيق القليلة الماضية

من دون ا�صول عA موافقة  اً شخص تضّم أك� من ع�ينتّم حظر اDجتماعات العامة ال� ، 2010سبتم5 /أيلول 13 �
ري  عملxً حول اDجتماعات العامة وهو قانون لم يكن  e1979$ست}د إ� قانون صادر عام رسمية من السلطات 

من ا�ظر عA  رضة السxسية فهي من عانتاالمعأما . 60وانيةا�ظر لقاءات الدي شملقد و. 59ك ا�dلحº ذالمفعول 
تّم تنظيمها حول  وات ا�من بكل عنف إ� تفريق ديوانيةعمدت ق، 2010ديسم5 /كانون ا�ول 8ففي . حرية اDجتماع

فأصيب العديد من الم�ركl dروح أث}ء الهجوم من ضمÉم . شششش{عان ا�رب{عان ا�رب{عان ا�رب{عان ا�ربمن طرف ال}ئب  موضوع الدستور
أراد هذا ا�خz رفع دعوى ضد وزارة الداخلية وع}Ë . أس~ذ ا�قوق � جامعة الكويت ،عبيد الوسميعبيد الوسميعبيد الوسميعبيد الوسميلد±ور ا

 ُوّجهت له، 2010ديسم5 /كانون ا�ول �20 . أن تّم توقيفه بعد يومdال�طة الذين أ�قوا به ا$صاeت فكانت النتيجة 
المعارضd  ضدوّجه ال<م ال� غالoً ما تُ  والت×�e zمz وهي" ارجاZغلوطة إ� ن� معلومات م" بيÉامن  ،مسّت ُ�َ 

dسيxا ع. السzًط 10يوم � بكفالة  الوسمي .د نُأفرج أخoرغبة  عن هذه ا�مثلةكل  تكشف. 2011ف5اير /ش
 Dسية إن دعت ا�اجة إ� ذلكالنتقادات السلطات � قمع اxس .  

ية تكوين ا�معxتححححكذلك القانون الكوي� يضمن  ية تكوين ا�معxتر ية تكوين ا�معxتر ية تكوين ا�معxتر ، إن ا�حزاب السxسية وعليه. النطاق بيد أ>ا � الواقع  دودة ،،،،ر
خXل السنوات الماضية عA أس التقارب  نظاميةالتكتXت غz ال بروز بعضوeلرغم من . � الكويتمعدومة 

ا$جراءات ا�يلة إ� تسجيلها انعدام  اقعع�ف þا قانوً� إضافة إ� وهذه ا�خzة غz مُ إD أن  ،السx� � وجهات النظر

 xًبصفة أحزابرسم . Aع pنتخاDالنظاميةمبدأ نفس ويعمل النظام ا zت غXست}د إ�  التكت$e سيةxالتجمعات الس

                                                      
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  57 تقار

 أ2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  58 تقار

 أ2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، ة وحقوق ا$ن"ن والعمالةمكتب الدÀقراطيوزارة اZارجية ا�مريكية،  59 تقار

 ب2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ية : الكويت( Kuwait: Free Speech and Assembly Under Attackرصد حقوق ا$ن"ن،  منظمة 60 كانون  31نيويورك،  ،)التعبz واDجتماع � خطرحر

 25تّم تصّفح الموقع � (، http://www.hrw.org/news/2011/01/31/kuwait-free-speech-and-assembly-under-attack، 2011ي}ير /ال-,
  ) 2011أغسطس /آب
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ت ا�ولة ا�و� حº ولو حصل ذلك إeن اDنتخاeت النxبية عام eم انتخاوÀ Dكن لهذه التكتXت تنظي. والقبلية
  . بصفة مستقّلd � هذا السxق المرّشحون �ركوي. 200961

بيد أن هذه اZطوة ت�افق  ،نقاeتاDنت"ب إ� ) � ما خX العمالة المÄلية(Õق للعّمال . 62فهو  دود حق التنظيمحق التنظيمحق التنظيمحق التنظيمأما 
 عامل،مليون  2ل ومن أص .ة حسن سلوك وأخXق صادرة عن السلطاتتتمثل �eصول عA ¬ادمع قيود عديدة 

 يسمح �ن�ء نقابة واحدة لكلو . إ� نقاeت تتمحور حول القطاعd العام والنفطي نمÉم منتسبو ألف 100 يوجد
�اد النقاp الكوي� الذي يضم وتنضوي كافة النقاeت �ت مظلة Hفدرالية رسمية أD وهي  ن�ط اقتصاديDمن  15ا

þا السلطات معظم رؤوس أموالها من ا�كومة وÀكن أن ُ�ّل fوجب  وتتلقى النقاeت ال� تع�ف. نقابة 47الـ أصل
  . مرسوم أمzي

ا�مر سxّن فإن ، إ� نقاeتاDنت"ب  - القوة العاملة ا�جنبيةال� تشّكل Vو ثلث  -مثلما Õ Dق للعمالة المÄلية و
نقاp مسؤول ح لشغل منصب ويت وال�شّ التصكما Õ Dق للعّمال ا�جانب . لعّمال � القطاع البحريل eلنسبة

إD أن  ،رغم اDع�اف �eق � ا$Ãابو. �63 البلد إD بعد مرور ýس سنوات عA إقام<منقابة واستثمار جهودهم � 

 ،من طرف عّمال أجانب مرخصة عدة إÃاeت غz¬د  2010لكن عام . �ط الموافقة المسبقةهذا ا�خz خاضع ل
  . 64ا فقطأو قبضوا جزًءا مÉمنذ أ¬ر عديدة � �كات تنظيف وأمن لم يقبضوا أجورهم وÎاصة عّمال 

إD أن ا�كومة  ،منظمات غz حكومية حº ولو سمح القانون �ن�ء واستدامة.  دودة ا�معxتا�معxتا�معxتا�معxتتكوين إن إمكانية 
غz ا�كومية العاملة � Eال الدفاع عدد من المنظمات  � الكويت يتواجدو . الممنوحة عدد ال�اخيصتستمر �eّد من 

بينما Õق فقط لمنظمتd ) ا�طفال، الن"ء، ا�شخاص ذوي ا$عاقة، إلخك(عن حقوق بعض �اI  ددة من المجتمع 
و¶نgما ا�معية الكويتية  ،أولهما ا�معية الكويتية للدفاع عن حقوق ا$ن"ن ،العمل � Eال الدفاع عن حقوق ا$ن"ن

¯ب أن Õصل tثلو  كما. 66أن يتّم تسجيلها) 2010عام  149( عديدة نتظر منظماتوت. 65ة �eقوق ا�سيةاZاص

ات تنعقد مؤ¤ر الموافقات المسبقة من طرف ا�كومة للتمّكن من الم�ركة � عA المنظمات غz ا�كومية المرّخص لها 
 e ارجZ67سم منظم<م� ا .    

                                                      
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  61 تقار

 3، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  62 تقار

 أ7، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  63 تقار

 أ7، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010وق ا$ن"ن حسب البلدان حول tارت حق
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  64 تقار

 أ7، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، مكتب الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالةوزارة اZارجية ا�مريكية،  65 تقار

 5، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ير ( Country Reports on Human Rights Practises: Kuwait 2010، الدÀقراطية وحقوق ا$ن"ن والعمالة مكتبوزارة اZارجية ا�مريكية،  66 تقار

 أ2، القسم 2011أبريل /ني"ن 8 ،)الكويت: 2010حسب البلدان حول tارت حقوق ا$ن"ن 
ية � العالم ( Freedom in the World 2011فريدم هاوز،  67 ، القسم المتعلق eلكويت م~ح عA موقع 2011ي}ير /ل-,كانون ا 13، )2011ا�ر

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2011&country=8070 ،) � 2011أغسطس /آب 25تّم تصّفح الموقع(   
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        مكافحة ا$رهابمكافحة ا$رهابمكافحة ا$رهابمكافحة ا$رهاب .11111111

ولكن يصعب ا�صول عA . الكويت ملمة إ� جانب الو�Dت المتحدة ا�مريكية بE�5ها لمكافحة ا$رهابإن دولة 
  . 68اDستث}� حيلخاصة � ما يتعلق eل�عن أوجه هذا التعاون  الملموسةالمعلومات 

 لوجيستيةات عدع5 تقدÀها م" تتعاون ال� الكويت ة أمريكية عA أرضقواعد عسكري قد ُسمح �ن�ءل
 يستية هامة � حروب الو�Dت المتحدة �� أريفجان قاعدة لوجم العسكري ا�مريكي ويشّكل المخيّ  .يةاتواستخoر 

داً�ا  ويوجد. ع5 أراضيه عبورمن بلدان أخرى eل بعوثdيسمح الكويت ل مدادات وا�نود المكما . أفغانس~ن والعراق
  . 69الكويت العاصمة pّ وم الواقع جن� هذا المخيّ آDف جندي متمر=ين  9حوا� 

أحداث ا�ادي وقوع منذ  إيقاف ¤ويل {عxت إن"نية أو خzية تعت5ها الو�Dت المتحدة إرهابيةوي"هم الكويت � 
رغم أن بعض هذه ا�معxت كان يتلّقى م"عدات مالية ضخمة من طرف ا�كومة أو  200170سبتم5 /ع� من أيلول

  . أشخاص مقّربd إ� ا�iة ا�اكمة قبل إيقافها عن العملمن 

أن ُتدرج وeنتظام � تقاريرها أوجه التقصz � مكافحة ا$رهاب � بيد أن هذا ا�مر À Dنع وزارة اZارجية ا�مريكية من 
�  ا�مريكي وجود العسكريالأن  شz إ�تكما  .� ذلك "لعدم وجود الرغبة"ا وأيضً  ،نتيجة العجز � الت�يعات الكويت

خطة عمل تصل قرار $ط عA ا�كومة الكويتية والضغذلك إ� فرض أّدى  ما يزيد من �اطر حدوث تفجzات البXد
  . "ا�يوية"لمراقبة المرافق  من بd أمور أخرىملxر دوDر، �صصة  2.7قيم<ا إ� 

ع5 إ�اك منظمات غz حكومية ووئل إعXم " الفكر المتطّرف السيطرة عA انت�ر"ع تنفيذ براJ أخرى þدف وُيزمَ 
وهما معتقXن  عةسفر وفرض قيود أخرى عA خالد المطzي وفؤاد الربيأن الكويت رفض مصادرة جوازات  غz. 71 لية

بقاf ت المتحدة ا�مريكية قد طلبت ذلكن�D72عتقل غوان~�مو رغم أن الو .  

السلطات ا�مريكية عن �اوفها وخXفا�ا مع  اعرب فgتُ ، 2009عن برقية تعود لعام  يكيليكسوقد كشف موقع و 
فمثXً نظرة الو�Dت المتحدة لبعض ا�معxت اzZية ال� ُيشتبه بكو>ا . السلطات الكويتية حول عدد من الم"ئل

هذه ا�خzة Vو تعاون أك5 ولكن توّد فالسلطات ا�مريكية تدفع . داعمة ل رهاب úتلف عن نظرة السلطات الكويتية
نطالب فوًرا حكومتكم تبّ½ قانون متعلق ("أيًضا فرض تدابz رامية إ� ¾ريم المنظمات وا�فراد وفًقا للمعايz ا�مريكية 

                                                      
عملxت : اDستخoرات المر=ية م الضpo لوكالةالعال( �Foggy World of CIA ‘Renditions’ Might Include Jet with Local Tiesدامز، . جون س 68
يبيون، ، )طائرة نفائة وعXقات  لية قد تتضمن" اDستث}� حيلال�"    2009نوفم5 /ت�ين ال-, 9غريت فالز تر

ير معلومات من( Country of Origin Information Report, Kuwaitالمقر الرئي�، وكالة ا�دود ال5يطانية،  69 كانون  29، )بلد المن�، الكويت تقر

  ، 27- 26. ، ص2010ي}ير /ال-,
http://uk.sitestat.com/homeoffice/rds/s?rds.kuwait-020210-

doc&ns_type=clickout&ns_url=[http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs10/kuwait-020210.doc]  
، 2010مايو /أ�ر 4، )ن�ة إخoرية مكتب قضا� ال�ق ا�د,،( Bureau of Near Eastern Affairs, Background Note ،وزارة اZارجية ا�مريكية  70

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35876.htm ،)2010يوليو / ¤وز 14الموقع �  تّم تصفح( 
أبريل /ني"ن 30، )الكويت: 2008البلدان عن ا$رهاب لعام تقارير �سب ( Country Reports on Terrorism 2008, Kuwaitوزارة اZارجية ا�مريكية،  71

2009 ،http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/122433.htm ،) � 2011مارس /آذار 14تّم تصّفح الموقع( 
ير السنوي لعام ( Rapport Annuel 2011منظمة العفو الدولية،  72   188. ، ص2011مايو /أ�ر 13لندن،  ،)2011التقر
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Xل كي Vرص عA عدم استغنوّد أن Vظى بفرصة إن�ء تعاون أوثق معكم (...) fكافحة ¤ويل ا$رهاب كأولوية ملّحة 
dية ا�خرى لدعم ا$رهابيzZت اxمي وا�معXء ال�اث ا$سx73"{عية إح .(  

 ضد التعاون مع ا�يش ا�مريكيمعارضة مت}مية رتxح وشعوًرا بعدم اD داخل البلد ا�مريكي هذا الضغط  يوّلدوعليه، 
  . بd صفوف السكان

رعا�ها الذين أقاموا لبعض عدًدا غz  دد من لكويتية أوقفت السلطات ابطلب من الو�Dت المتحدة ا�مريكية، 
من  ص مشبوهd من كل ا�نسxت قد وجدت طريقهاسماء أشخاقا�ة ²ويبدو ²ن . الوقت � eكس~ن وأفغانس~ن

 نو� بعض ا�حxن، ي�رك عدد م. واستجواþمالسلطات ا�مريكية إ� السلطات الكويتية ال� تعمد إ� توقيف هؤDء 
  . � عملxت اDستجواب بشكل فاعل ،قضا� تتعلق fشبوهd  ددينالمحققd ا�مريكيd المسؤولd عن 

 عامعودته إ� الكويت  ، قبيل�مو� غوان~ال"بق لسنوات طويلة معتقل الي، ي، ي، ي، عبد العزيز ير الشمر عبد العزيز ير الشمر عبد العزيز ير الشمر عبد العزيز ير الشمر  ُأوقف السيد
ورغم ت5ئته، D تزال السلطات الكويتية  ."القاعدة ء إ�اDنتما"ئية ب<مة }ُأعيدت  اكمته من طرف  كمة جو 2005

هت إليه مرة جّ ووُ Eدًدا  2009يوليو /¤وز 6يوم الشمري ثّم ُاعتقل . Dستجوابها استدعاءات تضايقه وترسل إليه مرارً 

ث تعّرض للتعذيب حي ،أمن الدولةمصالح � مقر يومًا  11تّم احتجازه iًا طوال . "القاعدة"أخرى �مة اDنتماء إ� 
ل المعصمd وتعّرض أيًضا لل�ب وا$ذDل وتعذيب نف� من نوع آخرeلكهرeء بينما كان م Pوُمكب dوقد  .عصوب العين

ثّم  .دون أي تواصل مع العالم اZارجي لف�ة ýسة أ¬ر � زنزانة انفرادية � ظروف احتجاز غz إن"نية أمG هذه الف�ة
ع}Ë ا�من ال� ما فتئت ولكنه D زال فريسة المضايقات ال� ¤ارQا eنتظام  ته مرة أخرىقامت المحكمة بت5ئ

عA  كما À Dكنه اDحتجاج عA هذه المعاملة. 74وهو tنوع منًعا eً¢ من مغادرة أرا« الكويت. لXستجواب تستدعيه
  . ا$طXق

لمنع ا�شخاص الذين فروا إ� اليمن من العودة إ�  (Watch lists)" قوائم مراقبة"وقد وضعت إدارة الرئيس أوeما 

ز، كما وحd يتّم التعّرف عA هؤDء � الكويت، يكونون عرضة لXعتقال واDحتجا. 75الو�Dت المتحدة من دون استجواþم
و�Dت المتحدة سنة والقاطن � ال 19الoلغ من العمر ،  مد غوليت مد غوليت مد غوليت مد غوليت، حصل مع المواطن ا�مzكي من أصل صوما�

. ويعّمق معرفته e$سXمليتعّلم اللغة العربية  2009مارس /� ¬ر آذاركان قد فر هذا ا�خz إ� اليمن . ا�مريكية
þدف إكمال دراسة  2009أغسطس /لز�رة عائلته ثّم انطلق إ� الكويت � ¬ر آبك، فر إ� الصومال ومن ه}

، أراد ¾ديد nشzة الدخول � مطار الكويت العاصمة كما 2010ديسم5 /كانون ا�ول 20ويوم . اللغة العربية عند خاله
حاملý dس عات � مكتب ما، دخل رجXن eللoس المد, ف�ة  ولكن بعد اDنتظار. فعل ذلك من قبلسبق و

                                                      
ير اZارجية،   إن {عية إحxء ال�اث ا$سXمي منظمة خzية تعت5ها الو�Dت المتحدة ا�مريكية داعمة ل رهاب وتوّد إدراجها عA القا�ة السوداء 73 ل`مم المتحدة، وز

Terrorist Finance: Action request for senior level engagement on terrorism finance )ام رفيع المستوى � ما  :¤ويل ا$رهابطلب ال
  ،2010ديسم5 /كانون ا�ول 5، منشورة عA موقع ويكيليكس � 2009ديسم5 /كانون ا�ول 09STATE131801 ،30برقية رقم ، )يتعلق بتمويل ا$رهاب

 http://213.251.145.96/cable/2009/12/09STATE131801.html ،) � 2011مارس /آذار 16تّم تصّفح الموقع( 
  ،2010مارس / آذار 5، مو~�غوان بسجنال"بق  عتقل، المالشمرير يعبد العزيز السلطات لاستمرار مضايقة  : الكويت الكرامة ،بxن  74

http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=724 ،  

  ، 2010نوفم5 /ت�ين ال-, 26، ال"بقd غوان~�مو fÖعتق التنكيل استمرار :الكويتراجع أيًضا موقع الكرامة، 
http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3994 ،  ) � 2011مارس /آذار 18تّم تصفح الموقع(  

نيويورك ¢Àز، كانون  ،)تعّرض لل�ب � الكويتأمريكي  تجز يقول أنه ( Detained American Says He Was Beaten in Kuwaitمارك ماتزي�،  75
 ) 2011مارس /آذار 11تّم تصّفح الموقع � (، http://www.nytimes.com/2011/01/06/world/middleeast/06detain.html، 2011ي}ير /ال-,
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وعلمت الكرامة أنه أث}ء . إ� مر= احتجاز يقع عA م"فة بضع دقائق من المطار �صفاد وعصo عينيه واق~داها
. اDحتجاز، تعّرض للتعذيب واDستجواب من طرف أجهزة ا�من الكويتية لXستيضاح عن أسفاره إ� اليمن والصومال

يضه يشتبه بتحر من أصل À½، وهو مواطن أمريكي ،  العولقي ل أيًضا ما إذا كانت تربطه أي عXقة eلمدعّو أنورئوسُ 
  . 76السلطات ا�مريكية بقتله قد أمرتعA أعمال إرهابية، و

مسؤول � السفارة ا� وال� ُأخضع لها، زار السيد غوليت عمXء من مكتب التحقيق الفدر " ا�راسة النظرية"بعد 
عن الدوافع  كشَف  إD إنْ  ،وأبلغوه بعدم إمكانية عودته إ� الو�Dت المتحدة أيًضا استجوبوهفا�مريكية � الكويت 

ت المتحدة � و¤ّكن من العودة إ� الو�D 2011ي}ير /ُأطلق iاحه � ¬ر كانون ال-, .وراء ز�رته إ� اليمنة يا�قيق
وعند اعتقاله واحتجازه، لم يرغب  .وقد رفع شكوى ضد ا�كومة ا�مريكية D زالت قا�ة حº ا�ن ،ك ال×رمنتصف ذل

وقد رفضوا خاصة القول ما إذا . التعليق عA قضية  مد غوليت�  مريكيةوزارة اZارجية ا� أو  مكتب التحقيق الفدرا�
  . كانوا تعاونوا مع الكويت Dعتقاله

� برقية وذلك قف بعض المسؤولd الكويتيd إزاء المعتقلd ال"بقd � غوان~�مو اعن موموقع ويكيليكس  كشفوقد 

أعلن وزير الداخلية الكوي� الشيخ جابر اZالد الصoح ، 2009اير ف5/شoط 3يوم . وماسية تّم ن�ها عA الموقعديبل
للمحتجزين ال"بقf dعتقل  إن�ء مر= إعادة nهيلموضوع  مع سفz الو�Dت المتحدة حولخXل لقاء له 

كن½ أن أضعهم À D). معتقÖ غوان~�مو( ع هؤDء ا�شخاصم À Dكن} التعاملأنتم تعرفون أك� م½ أنه "غوان~�مو 
Àكن½ أن ). >اية المذ:ة. راجع حالة العجمي(ا�م، سيقاضون½ þدف استعاد�ا وإن صادرت جواز. رهن اDحتجاز

المملكة العربية  Vن لس}. ولكن ذلك لن Õصل أبًدا عن إن�ء مر= إعادة nهيلأيًضا المقبل ا�سبوع  �دث وإ�كمأ 
. À Dكن} إجoرهم عA البقاء. � �ّيمات � الصحراء أو � مكان ما عA جزيرةء اDشخاص هؤÀ D Dكن} عزل  السعودية؛

 أطلقوهمفقالهم � أفغانس~ن، أنتم قمتم eعت. إن كانوا فاسدين فهم فاسدون وأفضل ما Àكن} فعله هو التخّلص مÉم

  ". �77 وسط منطقة حرب � أفغانس~ن

احتجاز ل`شخاص المشتبه بضلوعهم  �ق}ع حكومات المنطقة �ن�ء مرا=ة ا�مريكية ?حت أخzًا الو�Dت المتحد
بعد معارض<ا للموضوع � البدء، أن�ت السلطات الكويتية . غوان~�مو ية وخاصة المعتقلd ال"بقd �²عمال إرهاب

بيد أن هذا ا�خEً،  zا $عادة ا$دماجوقد وضعت بر�. 2009أ±وبر /ول� ت�ين ا� " Xم $عادة الÆهيلمر= الس"
  . بسبب طبيعته ا�منيةمثz جًدا للجدل 

ن إإذ ُأسقطت كافة ال<م الموّجهة ضدهم، ¯ب التذكz ²ن المعتقلd ال"بقd بسجن غوان~�مو قد ُبّرئت ح<م و
. دون أن تربطهم أي صلة بتنظيم القاعدةن ا$ن"نية � أفغانس~كانوا يعملون � Eال تقديم المعونة  هؤDءالبعض من 

 قد ُي"هم � نبذهم بينما كان من المف�ض أن يتمّ وهذا ا�مر  ،لكÉم ُأج5وا عA الم�ركة � بر�J إعادة ا$دماج

                                                      
دي المتمّثل بقتل رجل دين عA صلة بتنظيم التح( Challenge Heard on Move to Kill Qaeda-Linked Clericوورث، . سكوت Ñين وروبرت ف 76

، 2010نوفم5 /ت�ين ال-, 8، نيويورك ¢Àز، )القاعدة
http://www.nytimes.com/2010/11/09/world/middleeast/09awlaki.html?ref=anwaralawlaki ،) � مارس /آذار 14تّم تصّفح الموقع

2011 ( 
ير الداخلية ل رهابيThe Interior Minister' remedy for terrorists : « let them die » )dسفارة الكويت،  77 ، موقع ويكيليكس، ")فليموتوا: "عXج وز

http://213.251.145.96/cable/2009/02/09KUWAIT110.html ،) � 2011مارس /آذار 18تّم تصّفح الموقع( 
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لكة الممHظzه �  ،ويواجه هذا الJ�5. ضوا له طيلة سنوات عديدةتعويضهم عA الظلم واDحتجاز التعسفي الذي تعرّ 
  .78ا � البلد المجاورالعربية السعودية، انتقادات قوية داخل البلد �نه Eرد تنفيذ لتوصية أمريكية فشلت ¤امً 

� معتقل  واحُتجزوا 2006و 2005بd عامي  � الذين اعُتقلوا من قبل ا�مريكيdالكويتيd اDث½ عمن ضمن 
بقd ضالعd لهم إ� هذا المر= غوان~�مو، تّم ترحيل Rانية مÉم إ� بلدهم ونق dحيث هم  تجزون مع معتقل

  . ²عمال إرهابية

وقد . قاعدة أمريكية تنظيم القاعدة وeلتخطيط لهجوم عAأخzًا، بّرأت المحكمة ا�}ئية Rانية رجال اّ�موا eنتماFم إ� 
ولكن لم يتّم اúاذ أي خطوات لمعاقبة ا�شخاص . 2010أ±وبر /ت�ين ا�ول 28 كمة اDستئ}ف هذا القرار �  أّيدت

   ". 79سوء المعاملة الذي �ق þم المسؤولd عن

        ةةةةاZا¤اZا¤اZا¤اZا¤ .12121212

إD أن ال�اجع  ،القلق كما هو ا�ال مع معظم البلدان المجاورة� الكويت الراهن � الوقت الذي D يثz فيه الوضع 
D � السنوات القليلة الماضية ) وحرية تكوين ا�معxت اDجتماع،حرية التعبz، حرية (ية التدر¯ي � ا�ر�ت ا�س

ضع أك� فأك� � ضوء الو خشي<م من ترّديالمجتمع المد, عن  مراقبون وأعضاء �وقد أعرب  .وخوف زال مصدر قلق
  . وهي Ëخة ُيسمع صداها � أرجاء العالم العرp دÀقراطيةالرء � حالxً  لم}داةا

عA انف~ح سx� أك5 وعA اح�ام أك5 للحقوق المدنية ا�وار المنتظر مع اللجنة الدولة الطرف  ّجع¯ب أن يش

  .والسxسية للسكان

فمطال�م . ا�ولوية � قا�ة ا$شكالxت الواجب تذليلها والعّمال المهاجرين" البدون"تتصّدر مشكلة �ميش و¤ي� و
 ̀   . لهذه المطالب لطات eلعنفسف غالoً ما تستجيب الس�عية ول

وضع حقوق ا$ن"ن � البلد تعتمد إ� حد �z ا�ولوية سيما أن إمكانية اDرتقاء بكما �تّل م�لة استقXلية القضاء 
أن المجتمع أ{ع  ،أخoر الوفاة �ت التعذيبوتظهر ردود الفعل، حº لدى الطبقة السxسية، ال� تثzها . عA ذلك

 ¯در �eكومة اúاذ التدابz ا�ذرية لت�X تكرار حدوث مثل هذه المآ� من خXلو. ²بشع اDن<اكات عA التنديد
  . لمقاضاة المسؤولd أمام المحاكمOيع التحقيق الشفاف وغz المنحاز وال

مهيد �وار مفتوح والتتكون مستقلة وتتقّيد ofدئ eريس �قوق ا$ن"ن مؤسسة وطنية من ال�وري إن�ء eل~�، 
  . مع المجتمع المد,

� اZ~م، إن اDنضمام إ� المعاهدات الدولية ا�خرى المعنية �قوق ا$ن"ن وإ� بروتوكو�Dا اDختxرية سيسلط 
   .ء دولة قانون وEتمع أك� عدDً الضوء عA رغبة الكويت � ب}
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