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 عامالت ألجور أدنى حد إقرار ذلك في بما ،2016 عام ينوافدال العمال حقوق لتحسين جديدة خطوات الكويت أخذت

 المنازل عامالت أعطى الذي 2015 لقانون التنفيذية الالئحة وتمرير العمل، صاحب تغيير قواعد تخفيفو ،المنازل

 .مرة ألول للتنفيذ قابلة حقوق

 

 البالد إلى بالدخول "ووتش رايتس هيومن" لـ سماحال الكويت تواصل المجاورة، الخليجية الدول من للعديد خالفا

 .ناإلنسا حقوق قضايا من مجموعة حول معها اءبن   حوار في والمشاركة

 

 خدمتواست   التعبير، حرية تقييد في التشريعات من وغيره الوطني األمن وقانون الكويتي الدستور أحكام بعض تستمر

 .ةالسياسي المعارضة وقمع المعارضين لمحاكمة 2016 عام مجددا

 

  على يفرض الذي نوعه، من األول وهو ،2015 قانون تعديلب السلطات الصباح حمداأل صباح ميراألأيضا، وجه 

 .ةالخصوصي في لحقهم انتهاك في النووي الحمض من عينات تقديم الكويت في األفراد جميع

 

جذورهم  من الرغم على الكاملة المواطنة من ،"البدون" الجنسية، عديمي األشخاص آالف استبعاد الكويت تواصل

 .ةالكويتي األراضيفي  الراسخة

 

 اإلقامة يربط الذي لكفالةنظام ا في جوانب عدة إصالح الكويت تواصل. ينوافدال العمال من الكويت سكان اثلث يتكون

 .لالعم صاحبب هجرته وقانونية وافدال لعاملل القانونية

 

 العمال لبعض يسمح 2016 عام اإداري اوقرار ،2015 عام ينوافدال للعمال اجديد موحدا اعقد الكويت أصدرت

 كان سابقا،. العمل من سنوات 3 بعد الحالي العمل صاحب موافقة دون جديد عمل صاحب إلى رعايتهم بنقل ينوافدال

 هذهلالنتقال إلى صاحب عمل جديد.  الحالي العمل صاحب وموافقة العمل عقد انتهاء انتظار ينوافدال العمال على

 .اتوافدال المنازل عامالت تشمل ال اإلصالحات

 

 سنوية إجازة يوما 30و ،أسبوعيا راحة يومب الحق المنازل امالتع يعطي اقانون األمة مجلس أقر ،2015 عام

 عند عمل سنة كل عن واحد شهر عن عبارة خدمة نهاية تعويضو استراحة، مع ساعة 12 عمل يومو األجر، مدفوعة

 ذلك في بما القانون، لهذا التنفيذية وائحالل الداخلية زارةو تأصدر ،تموز/يوليو في. الحقوق من وغيرها العقد، انتهاء

 ألجور أدنى حدا الوزارة رتقأ رالشه نفس وفي. اإلضافي العمل تعويضات دفع العمل بأصحا على أن توضيح

 .أمريكي( والرد 200) كويتي دينار 60 يبلغ المنازل عامالت

 



ن ال  مع ساعات 8 من عمل يوم على ينص الذي ،العمل قانون يؤمنها التي الحماية لهن   المنازل عامالت قانون يؤم 

 وضع بعدم أيضاالعمل المنزلي  قانون يقص ر. مرضيةال اتجازإلل مفصلة وأحكام عمل ساعات 5 كل بعد راحة ساعة

 .بالخصوصية الحق احترام مع تمت أن يمكن والتي ،منزلال في العمل ظروف من للتحقق تفتيشال مثل تنفيذ، آليات

 

 المخالفات ذلك في بما ،بسيطة مخالفات بسبب والترحيل القسري والعمل المعاملة لسوء عرضة نووافدال العمال يبقى

 ،2016 عام من األولى األربعة األشهر في وافد 14400 السلطات لترح  . العمل صاحب من "الفرار" أو المرورية

 .ةالمحلي عالماإل لوسائل وفقا

 

 الكويت إنشاءب بالبشر باالتجار المعني الخاص المتحدة األمم مقرر رحب الكويت، إلى أيلول/سبتمبر في زيارة خالل

 .ةالكفال نظام وإلغاء اإلصالحات مواصلة على الحكومة حث لكنه المنازل، لعامالت ملجأ

 

استعمال  إساءةقانون و والنشر، المطبوعات قانونو العقوبات، قانونو الدستور، في أحكامب الكويتية السلطات تعتذر

 لمقاضاة الوطنية الوحدة وقانون ،واالجتماعات العامة تجمعاتال قانونو ،تنصتال وأجهزة الهاتفية تصاالتاال

 الدول وحكام والدين، والحكومة، مير،األ النتقاد الماضية القليلة السنوات مدى على ونشطاء سياسيينو صحفيين

نات في المجاورة  .األخرىاالجتماعي  التواصل وسائل أو ،"فيسبوك" أو "تويتر" على أو مدوَّ

 

 إن الكثير، أن كويتيون ونشطاء مسؤولون أفاد. الكويتية المحاكم في جارية التعبير المتعلقة بحرية محاكماتال عشرات

 القوانين على تتعديالال من مزيد إلى الحاجة يؤكد مما فراد،أ قدمها الحاالت هذه في األولية الشكاوى ،أغلب يكن لم

 أوامر إصدار الكويتية المحاكم واصلت. والتعبير للكالم الكافية الحماية لضمان غامضة أو مبهمة بصورة المصاغة

 .ذتنفَّ  لن األوامر هذه إن اقالو كويتيين مسؤولين أن العلم مع البدون، أفراد ضد ذلك في بما الحاالت، بعض في ترحيل

 

 من األمير أو النبي أو هللاباإلساءة إلى  المدانين لمنع االنتخابات قانون الكويت عدلت ،2016 حزيران/يونيو في

 جوالت خوض من البرلمان في المعارضة أعضاء بعض القانون هذا منعي أن المرجح من. التصويت أو الترشح

 .هاأو التصويت في مقبلة انتخابات

 

 السجن عقوبة مثل اإلنترنت، على التعبير حرية على شديدة قيودا يتضمن الذي ،االلكترونية الجرائم مكافحة قانون

 .2016 عام التنفيذ حيزدخل  واألمير، الدينية والشخصيات الدين إهانة بتهمة والغرامة

 

 .جنسية دون الكويت في يقيمون البدون من 105702 األقل على يزال ما

 

 إلى الجنسية على للحصول البدون طلبات السلطات نقلت ،1960 عام انتهت التي للجنسية األولي التسجيل فترة بعد

 غير بصورة "مقيمون البدون أكثر أن السلطات تد عي. الطلبات هذه تطبيق تجنب على لعقود عملت إدارية لجان

 .لمواطنيها الكويت تمنحها التي الفوائد تلقي بهدف ثانية جنسية امتالكهم على برهان أي عمدا ودمروا مشروعة"

 



 من بالرغم بالجنسية، مطالباتهم الحكومة معالجة عدم على لالحتجاج الشوارع إلى البدون مجتمع أعضاء نزل

 1979 لعام العامة التجمعات قانون من 12 المادة تمنع. عامة أماكن فيهم تجمع بمنع القاضية الحكومة تحذيرات

 .هذه التجمعات في الكويتيين غير مشاركة

 

 المسؤولين اقتراحات على منفتحة كانتبالده  نإ نيوز" "غولف لصحيفة القمر جزر في مسؤول قال ،2016 عام

 ينتظم ،بالتالي؛ البدون ألفراد االقتصادية المواطنة أشكال من شكل إعطائها بدلها ل الكويت تدفع بأن الكويتيين

 .ةاألسري الحياة في حقهم نتهاكيتم ا وربما الكويت، من القانوني للترحيل عرضةيصبحون و أجانب رعاياك وضعهم

 

 من عينات تقديم والمقيمين والزوار المواطنين جميع على يفرض والذي ،2015 عامل النووي الحمض قانون أ قر  

 عن أسفر الذي الصادق، اإلمام مسجد في 2015 حزيران/يونيو في االنتحاري التفجير بعد للسلطات، النووي الحمض

 عرضة سيكون القانون يلتزم ال شخص أي نإ المحلية عالماإل وسائلل السلطات قالت. 227 حوجر شخصا 27 مقتل

 اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة وجدت ،تموز/يوليو في. السفر من المنعو سفرال جواز إلغاء ذلك في بما للعقوبات،

 إلى األمير طلب ،2016 عام ."الخصوصية في الحق على متناسبة وغير ضرورية غير "قيود فرض القانون في

 .ةالدستوري المعايير مع يتماشى بما القانون تعديل السلطات

 

 ،فمثال. المرأة ضديمي ز  الكويتيين، غالبية وهم السنة المسلمين على ينطبق الذي الكويتي، الشخصية األحوال قانون

 ألسباب الطالق على لحصولل المحاكمإلى  التوجه النساء على ؛زواج عقد إلبرام أمر ولي إلى النساء بعض تحتاج

 تتزوج إذا هاأطفال حضانة تفقد أن للمرأة ويمكن أحادي؛ بشكل زوجته تطليق يمكنه الذي الرجل عكس على محدودة

 .ةالمرأ ضد أيضا زي  تم الشيعة المسلمين على تنطبق التي القواعد. األسرة خارج شخص من ثانية مرة

 

 2015 لعام األسرة محاكم إنشاء قانون أسس. الزوجي االغتصاب أو المنزلي العنف حظري الكويت في قانون يوجد ال

 العنف ضحايا حماية على للمصالحة األولوية إعطاء يهعل فرض ولكنه المنزلي، العنف حاالت مع للتعامل مركزا

 تهابن أو هختأ أو زوجته أو والدته يجد الذي الرجل أن على الكويتي العقوبات قانون من 153 المادة تنص. المنزلي

 .سنوات 3 على تزيد ال سجن فترة أو بسيطة غرامةب بيعاق   ها،ويقتل الزنا بفعل تقوم

 

 .الرجال عكس على أزواجهن، أو ألطفالهن الجنسية منح الكويتيين غير من المتزوجات للكويتيات يمكن ال

 

م الزنا والجنس خارج الزواج،   7بالسجن لفترة قد تصل إلى  العالقات الجنسية المثلية بين الرجالبينما تعاق ب يجرَّ

 بالجنس التشبه" يحظر الذي 2007 العقوبات قانون نص بموجبات النوع االجتماعي /متحولي اعتقال يمكن. سنوات

 ."صورة من الصور بأي اآلخر

 



 عام إعدام عمليات 5 ونفذت بالمخدرات، تتعلق تهم ذلك في بما عنيفة، غير لجرائم اإلعدام عقوبةب الكويت تسمح

 على المحاكم حكمت ،2016و 2015 يعام في. 2007 منذ اإلعدام عقوبة فيها تطبَّق التي األولى المرة وهي ،2013

 .باإلعدام األقل على أشخاص 9

 

 26 في اليمن في ممعه المتحالفة والقوات الحوثيين مهاجمة بدأ الذي السعودية بقيادة تحالفإلى ال الكويت انضمت

 بعضها يرقى قد اليمن، في للتحالف مشروعة غير جوية غارة 58 ووتش رايتس هيومن وثقت. 2015 آذار/مارس

 فشلت. والمستشفيات والمدارس األسواق وتكرارا مرارا قصفتو مدنيا 800 نحو قتلت حيث حرب، جرائم إلى

 .أغسطس/آب في المتنازعة اليمنية األطراف بين الكويت تستضيفها التي السالم محادثات

 

 ضمن الكويت المتحدة الواليات صنفت ،2016 عام بالبشر االتجار عن السنوي األمريكية الخارجية وزارة تقرير في

 لعامالت 2015 قانون عن الناجم التحسن التقرير كافأ متتالية، سنوات 9 مدى على 3 الفئة ضمن هاتصنيف بعد. 2ة الفئ

 التقرير خلص. بالبشر االتجار مكافحةل 2013 عام قانون بموجب المتاجرين من لعدد ةمسبوقال غير دانةاإلو المنازل

 للتوقيف يتعرضون مازالوا االتجار ضحايا وأن المتفشية القسري العمل مشكلة من تعاني تزال ال الكويت أن إلى

 .والترحيل واالحتجاز

 

 عتقالاال عن الواردة التقارير إزاء قلقها عن "التعذيب لمناهضة المتحدة األمم لجنة" أعربت ،2016 آب/أغسطس في

ل   بضلوعهم المشتبه واألشخاص األقليات، وأفراد لمتظاهرينل األمن وقوات الكويتية الشرطة قبل من والتعذيبالمطو 

 .اإلعدام عقوبة تطبيق وقفإلى  العودة لىع الكويت يضاأ اللجنة وحثت. إرهابية نشاطات في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


