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 الكویت
 

 أشخاص 7 معدمة، 2013، أجرت الكویت أول عملیات إعدام لھا منذ 2017في ینایر/كانون الثاني 
 . شنقا

 
عرضة  ال یزالونن بالحمایة القانونیة الكافیة، وورغم اإلصالحات األخیرة، ال یتمتع العمال الوافد

 .لسوء المعاملة والعمل القسري والترحیل بسبب مخالفات بسیطة
 

الذي یفرض الشامل  2015أن قانون  یةالكویت "محكمة الدستوریة"الفي أكتوبر/تشرین األول، أقرت 
 . جمیع األفراد في الكویت تقدیم عینات من الحمض النووي ینتھك حقھم في الخصوصیة على

 
بعض أحكام الدستور الكویتي وقانون األمن الوطني وغیره من التشریعات تقید حریة  ال تزال

 .لمحاكمة المعارضین وقمع المعارضة السیاسیة 2017التعبیر، واستخدمت مجددا عام 
 

واصل الكویت استبعاد آالف األشخاص عدیمي الجنسیة، "البدون"، من المواطنة الكاملة على الرغم 
رجال لالشتباه  76، أفید أن الكویت رحلت 2017في  ة في األراضي الكویتیة.من جذورھم الراسخ

 ن. یبأنھم مثلی
 

في الیمن، وأشارت  صالح -قوات الحوثیین ي یحارب ذال ،الكویت عضو في التحالف بقیادة السعودیة
ھجوما غیر  87 ش"ھیومن رایتس ووت"طائرة. وثقت  15 نشرتوسائل اإلعالم إلى أن الكویت 

للتحالف في الیمن، قد یرقى بعضھا إلى جرائم حرب، لكن أعضاء التحالف لم  على ما یبدو ونيقان
 .ةمسؤولال الدولیعطوا معلومات كافیة حول االعتداءات لتحدید 

 
خالفا للعدید من الدول الخلیجیة المجاورة، واصلت الكویت السماح لـ "ھیومن رایتس ووتش" 

 .في حوار بنّاء معھا حول مجموعة من قضایا حقوق اإلنسانبالدخول إلى البالد والمشاركة 
 

 العمال الوافدون
 اإلصالحات، الذین ما زالوا عرضة لإلساءة رغم یتكون ثلثا سكان الكویت من العمال الوافدین

 األخیرة.
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یسمح لبعض  2016، وقرارا إداریا عام 2015أصدر الكویت عقدا موحدا جدیدا للعمال الوافدین عام 
سنوات  3إلى صاحب عمل جدید دون موافقة صاحب العمل الحالي بعد  كفالتھمالعمال الوافدین بنقل 

 لكن ھذه اإلصالحات ال تشمل العمال المنزلیین الوافدین. من العمل. 
 

یوما إجازة  30لس األمة قانونا یعطي عامالت المنازل الحق بیوم راحة أسبوعیا، ، أقر مج2015 في
ساعة مع استراحة، تعویض نھایة خدمة عبارة عن شھر واحد  12سنویة مدفوعة األجر، یوم عمل 

، أصدرت وزارة 2017و 2016عن كل سنة عمل عند انتھاء العقد، وغیرھا من الحقوق. في 
یذیة لھذا القانون، بما في ذلك توضیح أن على أصحاب العمل دفع تعویضات الداخلیة اللوائح التنف

 60العمل اإلضافي. كما أصدرت الوزارة مرسوما تحدد فیھ الحد األدنى ألجور عامالت المنازل بـ 
 .دوالر أمریكي) 200دینار كویتي (

 
یقّصر قانون العمل المنزلي ال یؤّمن قانون عامالت المنازل لھّن الحمایة التي یؤمنھا قانون العمل. 

أیضا بعدم وضع آلیات تنفیذ، مثل التفتیش للتحقق من ظروف العمل في المنزل، والتي یمكن أن تتم 
ال ینص القانون على عقوبات بحق أصحاب عمل یصادرون جوازات  .مع احترام الحق بالخصوصیة

 أو یوم راحة أسبوعیة. السفر أو ال یؤمنون سكنا مالئما والمصاریف الطبیة وساعات راحة 
 

یبقى العمال الوافدون عرضة لسوء المعاملة والعمل القسري والترحیل بسبب مخالفات بسیطة، بما 
، أظھر شریط فیدیو، أبریل/نیسانفي في ذلك المخالفات المروریة أو "الفرار" من صاحب العمل. 

صورتھ صاحبة العمل على ما یبدو، عاملة منزلیة أثیوبیة تقع من الطابق السابع من مبنى سكني. أفید 
 بأن السلطات اتھمت صاحبة العمل بعدم مساعدة العاملة. 

 
 حریة التعبیر

ر، قانون تذرعت السلطات الكویتیة بأحكام في الدستور، قانون العقوبات، قانون المطبوعات والنش
قانون وإساءة استعمال االتصاالت الھاتفیة وأجھزة التنصت، قانون التجمعات العامة واالجتماعات، 

الوحدة الوطنیة لمقاضاة صحفیین وسیاسیین ونشطاء على مدى السنوات القلیلة الماضیة النتقاد 
نات أو على "تویتر" أو "فیسبوك"، أو  األمیر، الحكومة، الدین، وحكام الدول المجاورة في مدوَّ

 وسائل التواصل االجتماعي األخرى.
 

المحاكمات المتعلقة بحریة التعبیر جاریة في المحاكم الكویتیة. أفاد مسؤولون ونشطاء كویتیون أن 
الكثیر، إن لم یكن أغلب، الشكاوى األولیة في ھذه الحاالت قدمھا أفراد، مما یؤكد الحاجة إلى مزید 

ین المصاغة بصورة مبھمة أو غامضة لضمان الحمایة الكافیة للكالم من التعدیالت على القوان
والتعبیر. واصلت المحاكم الكویتیة إصدار أوامر ترحیل في بعض ھذه الحاالت، بما في ذلك ضد 

 أفراد البدون، مع العلم أن مسؤولین كویتیین قالوا إن ھذه األوامر لن تنفَّذ.

https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/03/301949
https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/03/301949
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" إلى هللا أو النبي أو األمیر من اإلساءةاالنتخابات لمنع المدانین "ب، عدلت الكویت قانون 2016في 
الترشح أو التصویت. من المرجح أن یمنع ھذا القانون بعض أعضاء المعارضة في البرلمان من 

 خوض جوالت انتخابات مقبلة أو التصویت فیھا.
 

یتضمن قیودا شدیدة على حریة ، 2016التنفیذ في  ز، الذي دخل حیاإللكترونیةقانون مكافحة الجرائم 
 التعبیر على اإلنترنت، مثل عقوبة السجن والغرامة بتھمة إھانة الدین والشخصیات الدینیة واألمیر. 

 
 معاملة األقلیات

شخص بدون جنسیة، یعرفون بالبدون، بدأت مشكلتھم مع تأسیس ألف  100یقیم في الكویت حوالي 
 دولة الكویت. 

، نقلت السلطات طلبات البدون للحصول 1960للجنسیة التي انتھت عام  عد فترة التسجیل األوليب
على الجنسیة إلى لجان إداریة عملت لعقود على تجنب تطبیق ھذه الطلبات. تدّعي السلطات أن أكثر 
البدون "مقیمون بصورة غیر مشروعة" ودمروا عمدا أي برھان على امتالكھم جنسیة ثانیة بھدف 

 نحھا الكویت لمواطنیھا.تلقي الفوائد التي تم

نزل أعضاء مجتمع البدون إلى الشوارع لالحتجاج على عدم معالجة الحكومة مطالباتھم بالجنسیة، 
من قانون  12بالرغم من تحذیرات الحكومة القاضیة بمنع تجمعھم في أماكن عامة. تمنع المادة 

ت. في سبتمبر/أیلول، أفید بأن مشاركة غیر الكویتیین في ھذه التجمعا 1979التجمعات العامة لعام 
  .البدون في الكویت أحرق نفسھ لالحتجاج على وضع وظروف من البدونرجل 

 اإلرھاب
الذي یفرض  فضفاضال 2015في أكتوبر/تشرین األول، أقرت محكمة الكویت الدستوریة أن قانون 

 أقّرجمیع األفراد في الكویت تقدیم عینات من الحمض النووي ینتھك حقھم في الخصوصیة.  على
دق. قالت االذي استھدف جامع اإلمام الص 2015ي في یونیو/حزیران رالقانون بعد التفجیر االنتحا

قوبات، بما في القانون سیكون عرضة للعبالسلطات لوسائل اإلعالم المحلیة إن أي شخص ال یلتزم 
 أن "لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"، وجدت 2016ذلك إلغاء جواز السفر والمنع من السفر. في 

  غیر ضروریة وغیر متناسبة على الحق في الخصوصیة. اقیودالقانون فرض 
 

 والھویة الجندریة، التوجھ الجنسيالمرأة،  حقوق
وھم غالبیة الكویتیین، یمیّز ضد  ،على المسلمین السنةقانون األحوال الشخصیة الكویتي، الذي ینطبق 

زواج؛ على النساء التوجھ إلى المحاكم الالمرأة. فمثال، تحتاج بعض النساء إلى ولي أمر إلبرام عقد 
للحصول على الطالق ألسباب محدودة على عكس الرجل الذي یمكنھ تطلیق زوجتھ بشكل أحادي؛ 

أن لھا إذا تزوجت مرة ثانیة من شخص خارج األسرة. یحق للرجل ویمكن للمرأة أن تفقد حضانة أطفا
یمكن للرجل منع كما زوجات، دون موافقة الزوجة أو الزوجات األخریات أو علمھن.  4یتزوج 
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زوجتھ من العمل في حال أثر ذلك سلبا على مصلحة العائلة. القواعد التي تنطبق على المسلمین 
 .الشیعة تمیّز أیضا ضد المرأة

 
یوجد قانون في الكویت یحظر العنف المنزلي أو االغتصاب الزوجي. أسس قانون إنشاء محاكم  ال

مركزا للتعامل مع حاالت العنف المنزلي، ولكنھ فرض علیھ إعطاء األولویة  2015األسرة لعام 
من قانون العقوبات الكویتي على أن  153للمصالحة على حمایة ضحایا العنف المنزلي. تنص المادة 

الرجل الذي یجد والدتھ أو زوجتھ أو أختھ أو ابنتھ تقوم بفعل الزنا ویقتلھا، یعاقَب بغرامة بسیطة أو 
سنوات. 3فترة سجن ال تزید على   

 
ال یمكن للكویتیات المتزوجات من غیر الكویتیین منح الجنسیة ألطفالھن أو أزواجھن، على عكس 

 الرجال.
 

م الزنا والجنس خارج الزواج، بین ما تعاقب العالقات الجنسیة المثلیة بین الرجال بالسجن لفترة قد یجرَّ
تباه بأنھم مثلیي الجنس. شرجال لال 76، أفید بأن الكویت رحلت 2017سنوات. في  7تصل إلى 

الذي یحظر "التشبھ  2007یمكن اعتقال متحولي/ات النوع االجتماعي بموجب نص قانون العقوبات 
".شكالشكل من األبالجنس اآلخر بأي   

 
 عقوبة اإلعدام

تسمح الكویت بعقوبة اإلعدام لجرائم غیر عنیفة، بما في ذلك تھم تتعلق بالمخدرات. في ینایر/كانون 
. وثقت ھیومن رایتس ووتش 2013أحكام باإلعدام شنقا، أول أحكام إعدام منذ  7الثاني، نفذت 

كویت، مما جعل الحصول على محاكمة انتھاكات اإلجراءات القانونیة في نظام العدالة الجنائیة في ال
 عادلة، بما فیھا القضایا الكبیرة، أمرا صعبا على المتھمین. 

 
 األطراف الدولیة الرئیسیة

انضمت الكویت إلى التحالف بقیادة السعودیة الذي بدأ مھاجمة الحوثیین والقوات المتحالفة معھم في 
طائرة. وثقت ھیومن  15 نشرتأن الكویت ، وأفادت وسائل اإلعالم 2015مارس/آذار  26الیمن في 

ھجوما غیر مشروعا للتحالف في الیمن، قد یرقى بعضھا إلى جرائم حرب، حیث  87رایتس ووتش 
مدني وقصفت مرارا وتكرارا األسواق والمدارس والمستشفیات. لم ترد الكویت على  ألفقتلت نحو 

االعتداءات غیر المشروعة في الیمن استفسارات ھیومن رایتس ووتش بشأن الدور الذي لعبتھ في 
 .وإن كانت تحقق في دور قواتھا في أي من ھذه االعتداءات
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