
الثالثاء 11 مايو 2010 11محليات
أوضح أن أوضاع الحريات قد تراجعت بشكل مقلق ونبه إلى تجاوزات حدثت لفئات عديدة

تقرير »حقوق اإلنسان« في الكويت لـ 2009: قضية البدون تراوح مكانها
وأوضاع العمالة الوافدة ستتقدم إذا عالجت الحكومة نظام الكفالة

اصدرت اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان تقريرا بشأن اوضاع حقوق االنسان 
في الكويت للعام 2009 تلقت »األنباء« نسخة منه، حيث بني التقرير تراجع احلريات 
مبا يقلق العاملني بالشأن العام ومجاالت االعالم، كما نبه الى ان جتاوزات حدثت 
لبعض الفئات مثل توقيف عدد من املرشحني في انتخابات مجلس االمة نتيجة 
لتصريحاتهم االنتخابية والبدون الذين ظلت قضيتهم تراوح مكانها كعدم حصول 
ابناء هذه الفئة على شهادة امليالد، وكذلك عدم امكانية توظيفهم، حتى احلصول 
على عقد الزواج الذي يعد مبنزلة كابوس يتطلب التقاضي بني اطرافه وما ميكن ان 
يلحق باملعنيني من تكاليف مالية ونفسية، وان كانت القضية حظيت باهتمام من 
قبل اعضاء مجلس االمة ومت تقدمي عدد من مشاريع القوانني ملعاجلة اوضاعهم 

واهمها مشروع قانون احلقوق القانونية واملدنية لغير محددي اجلنسية.
كما تطرق التقرير الى حقوق العمالة الوافدة واسـتمرار العمل بنظام الكفيل، 
واشـار التقرير الى قضايا املرأة وحتقيق املرأة الكويتيـة اجنازات مهمة كفوز 4 
سـيدات في انتخابات مجلس االمة، واقرار احملكمة الدستورية بحق املرأة في 
استصدار جواز سفر دون موافقة الزوج، اضافة الى تطرق التقرير الى حرمان االبناء 
من اجلنسية اذا كان الزوج غير كويتي ومبا يتعارض مع الدستور، وكذلك حرمان 

املرأة من حقوق الرعاية السكنية. وقالت اجلمعية في تقريرها:

االعالمية وحريات التعبير ونأمل 
أال نشهد خالل العام احلالي إجراءات 

مشابهة.
وخالل شهر أغسطس من عام 
2009 فوجئت الكويت بتطورات غير 
حميدة في مجال احلريات، عندما 
أعلنت مصادر حكومية في مجلس 
الوزراء أن املجلس قرر اإلحالة الى 
النيابة أي منتج مسلسل أو برنامج 
يسيء إلى أي مسؤول في الدولة. 
وقد اتخذ وزير اإلعالم قرارا بوقف 
برنامج تلفزيوني »صوتك وصل« 
الذي تبثه قناة »سكوب« بعد انتقاده 

للمسؤولني.
أهم من كل ما س���بق ذكره أن 
احلملة التي واجهتها وسائل االعالم 
خصوصا القنوات الفضائية اخلاصة 
بعد بث برنامج إعالمي للسيد محمد 
اجلويهل في قناة »السور« بزعم 
تطاوله على عدد من أعضاء مجلس 
االمة وطعنه بوالء عدد من الفئات 
املجتمعية، هذه احلملة لم يكن لها 
مبرر في ظل إمكانيات اللجوء الى 
القضاء من قبل االفراد واالطراف 

املتضررة.
وكم���ا أن قي���ام وزارة االعالم 
بالتجاوب مع تلك احلملة ومحاولة 
ف���ي قانون  العقوب���ات  تغلي���ظ 
املطبوعات والنشر واملرئي واملسموع 
يؤكد نوايا غير دميوقراطية للحد 
م���ن احلريات اإلعالمي���ة وتقييد 
حريات التعبير في البالد ومبا ال 
يتوافق مع مبادئ ونصوص دستور 

.1962
من جانب آخر لم تكن السلطات 
األمنية موفقة عندما قامت باعتقال 
محمد اجلويهل وحتويل قضيته الى 
قضية »أمن دولة« في الوقت الذي 
يؤكد فيه قانون املرئي واملسموع 
أن ما أثير بشأن تصريحاته تختص 
به النيابة العامة، أي انه حتى لو 
افترضنا ان هناك جتاوزا قد حدث 
من قبل اجلويهل فإن القضية تظل 
مدنية خاضعة إلجراءات التقاضي 
االعتيادية مبوجب نصوص ومواد 

القانون.
هذا وقد سبق أن أحيل فيصل 
الفتوى  إدارة  اليحيى احملامي في 
والتش���ريع إلى التحقيق اإلداري 
بسبب قيامه بنشر رأيه القانوني 
في األسئلة املثارة بشأن مصروفات 
دي���وان س���مو رئي���س مجل���س 

الوزراء.
ونرى أن هذه اإلحالة تتناقض 
مع مبادئ احلرية، وخصوصا حرية 
التعبير التي كفلها دستور البالد، 
وطرح مثل ه���ذه اآلراء، حتى من 
املوظفني العموميني، ال يؤدي إلى 
التأثير على سيرورة هذه القضايا، 
وبتقديرنا أن التسامح مع وجهات 
النظر بش���أن أي قضية مطروحة 
في البالد يعزز قيم الدميوقراطية 
ويؤكد احترام الدستور ومضامينه 
السامية ويؤكد احترام السلطات 

لقيم حقوق اإلنسان.

مسألة التجنيس

التجنيس في  متث���ل قضي���ة 
الكويت مجاال خصبا للجدل حيث 
يطالب املتش���ددون بوضع نهاية 
للتجنيس، بص���ورة مطلقة، في 
حني هن���اك من يرى أن الكثير من 
املقيمني في البالد، وخصوصا أفراد 
التجنس  البدون، يستحقون  فئة 
نظ���را إلقامتهم الطويلة في البالد 
جيال بع���د آخ���ر ودون أن يكون 
لهم وطن آخ���ر غير الكويت. وإذا 
كانت مسألة التجنيس من األمور 
السيادية فإن منح اجلنسية ألي فرد 
ثم سحبها منه تعتبر من القضايا 
التي تس���تحق النظر.. وقد جرى 
خالل عام 2009 سحب اجلنسية من 
أفراد مت جتنيسهم بعد أن أثيرت 
مالحظات بشأن عملية التجنيس 
ومدى استحقاقهم للجنسية.. وال 
يجوز التعامل مع هذه املسألة بهذه 
اخلفة وإخضاعها لالبتزاز السياسي 
واملساومات التي تؤدي إلى أوضاع 
كارثية للمتضررين الذين مت سحب 
اجلنسية منهم، وغني عن البيان 
أن ما جرى يؤك���د غياب املعايير 
املوضوعية وإهمال حقوق اإلنسان 
مما يس���تدعي من مجلس الوزراء 
مراجعة كل ما جرى على أس���س 
تتوافق مع احترام حقوق اإلنسان، 
وف���ي الوقت ذاته التأكد من أن كل 
من مينح اجلنس���ية الكويتية هو 
شخص يستحقها ومن ثم ال يجوز 

سحبها منه.

الوزارة لشغل وظيفة باحث مبتدئ 
قانوني، وتقدمت بأوراقها كاملة إال 
أن املوظف رفض تسلم أوراقها على 
أساس انها أنثى واإلعالن املنشور 
باجلريدة هو للذكور، وعلى اثر ذلك 

تقدمت برفع تظلم إلى احملكمة.
وتظل هناك قضايا مهمة التزال 
حتد م���ن حقوق املرأة في الكويت 
ومنها حرمان األبن���اء من التمتع 
باجلنسية الكويتية إذا كان الزوج 
غير كويتي، ومب���ا يتعارض مع 
نصوص املادة ال� 29 من دس���تور 
التمييز بني  الكويت التي حت���رم 
املواطنني بس���بب اجلنس، كما أن 
املرأة الت���زال محرومة من حقوق 
الرعاية السكنية احلكومية والتي 
يتمتع بها الذكور اذا كانوا متزوجني، 
ولذلك تس���تمر املطالبات بتعديل 
قوانني الرعاية السكنية مبا ميكن 
املتزوجة من غير  الكويتية  املرأة 
كويتي أو األرمل���ة أو املطلقة من 
احلص���ول عل���ى رعاية س���كنية 

مناسبة.
وال شك أن الشوط سيظل طويال 
حتى ميكن للمرأة الكويتية التمتع 
بذات احلقوق التي يتمتع بها الرجل 
الكويتي مبوج���ب قانون األحوال 
الشخصية وغيرها من قوانني مدنية 
ومبا يتس���ق مع اإلع���الن العاملي 
املهتمون  حلقوق اإلنسان. ويأمل 
امل���رأة الكويتية في  بتعزيز دور 
التنمية أن حتظى املرأة بتقدير مهني 
أفضل وتدعيم دورها في صناعة 
القرار في األعمال االقتصادية، كما أن 
زيادة اعداد اخلريجات من اجلامعات 
واملعاهد العليا يجب أن يواكبها دعم 
لدور املرأة في قوة العمل ومتكينها 
إل���ى أرقى املناصب  من الوصول 
القيادية في املؤسسات احلكومية 

واخلاصة في البالد.
لذل���ك فإن املطل���وب أن تولي 
القيادة السياسية أهمية لتمكني املرأة 
من تولي املناصب الوزارية ووكالء 
الوزارات واملدراء في املؤسسات، 
كما أنه يفترض بالقطاع اخلاص ان 
يعزز من دور املرأة في قوة العمل 

في مؤسساته املختلفة.

قضايا الحريات

واجهت الكويت محنة في عام 
2009 ف���ي مج���ال احلريات حيث 
جرى توقيف عدد من املرشحني في 
انتخابات مجلس األمة التي أقيمت 
في شهر مايو نتيجة لتصريحاتهم 
في احلملة االنتخابية، ان احتجاز 
كل من خالد طاحوس وضيف اهلل 
أبورمية لم يكن مبررا على اإلطالق 
وان تقييد حرية املرشحني وغيرهم 
ألسباب تتصل بتصريحاتهم مهما 
كانت املبررات تتنافى مع نصوص 
الدميوقراطية، إن  الدستور وقيم 
علين���ا أن نول���ي املواطنني الثقة 
وبقدرتهم على التمييز اعتمادا على 
معايي���ر الدميوقراطية ونصوص 
دس���تور الكويت، كما أن توقيف 
الكاتب محمد عبدالقادر اجلاس���م 
العام نتيجة للشكاوى  أواخر  في 
املرفوعة ضده من قبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء وقبل اصدار احلكم 
وبحجة رفض���ه دفع قيمة الكفالة 
املطلوب���ة منه، أن ه���ذا التوقيف 
يعد انتكاس���ة في مجال احلريات 

3- معامل���ة املعاق غير محدد 
اجلنس���ية مث���ل معامل���ة املعاق 

الكويتي.
4- احلصول على شهادات امليالد 

والوفاة.
5- حتري���ر وتوثي���ق عقود 
الزواج والط���الق والوصية وحق 
اإلرث وجميع ما يتعلق باألحوال 

الشخصية.
القي���ادة بجميع  6- رخ���ص 

أنواعها.
7- احلص���ول عل���ى ج���واز 

السفر.
8- احلق في العمل في القطاع 
العام واخل���اص والقطاع النفطي 
مع استحقاق مكافأة نهاية اخلدمة 

املقررة في أي منها.
9- احلق في متل���ك العقارات 
بصورة فردية أو باالش���تراك مع 

الغير.
التعليم بجميع  10- احلق في 

مراحله.
وال شك أن إقرار مثل هذا القانون 
من قب���ل مجلس األم���ة لن يكون 
يسيرا، حيث ان هناك فئات واسعة 
في املجتمع الكويتي ال تقبل مبساواة 
فئة »البدون« بالكويتي على النحو 
الوارد بذلك املشروع بقانون، وقد 
يتطلب األمر تعديالت على مشروع 
القانون حتى يحظى بإجماع أو قبول 
أغلبية داخل مجلس األمة وارتياحا 

من كل الفئات في املجتمع.
وعلى صعيد آخر، فقد ش���كل 
الذي  املجلس األعل���ى للتخطيط 
يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء 
جلن���ة من ضم���ن أعضائه لبحث 
أوضاع الب���دون وتقدمي تقريرها 
لذلك املجلس لدراس���ته وحتويله 
للحكومة للنظر في ش���أنه متهيدا 

إلقراره.
في تقري���ر »أوض���اع حقوق 
اإلنسان في الكويت« للعام 2008 
أش���رنا إلى وضع أحمد مش���اري 
الشمري الذي سبق له أن أحيل الى 
إدارة اإلبعاد من قبل إدارة أمن الدولة 
إلبعاده إداريا، ونود أن نوضح أن 

الكويتية حلقوق  جهود اجلمعية 
اإلنسان وجهود جمعيات وجهات 
أفلحت باإلفراج  وطنية أخرى قد 
عنه، ونود أن نثمن تعاون وزير 
الداخلية مع هذه اجلهات وجتاوبه 

مع املناشدات اخليرة.
أنظمة العمل في البالد وأوضاع 

العمالة الوافدة:
ظل ع���ام 2009 طويال ومقلقا 
للعمالة الوافدة فقد استمر العمل 
املواتية لتحقيق  بالقوانني غي���ر 
تطورات ايجابية في اوضاع العمالة 
الوافدة، ومن بينها القانون رقم 38 
لس���نة 1964 وما يتضمن ذلك من 
استمرار نظام الكفيل، وقد اجتهدت 
اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
مع عدد من منظمات املجتمع املدني 
ومن بينها غرفة جتارة وصناعة 
الكويت واالحتاد العام لعمال الكويت 
وبالتشاور مع مكتب منظمة العمل 
الدولي���ة ILO في الكويت إلصالح 
األنظمة املتعلقة بالعمل في القطاع 
األهلي وإيجاد بدائل لنظام الكفيل، 
إال أن هذه اجلهود لم تكلل بالنجاح، 
وقد استمرت مطالبات العديد من 
فئات العمال���ة الوافدة، خصوصا 
الفئات التي تعمل في شركات تتعاقد 
مع مؤسس���ات ودوائ���ر احلكومة 
لتقدمي خدمات النظافة واحلراسة 
وقراءة ع���دادات الكهرباء واملياه، 
من أجل حتصيل حقوقها باألجور 
واملزايا األخرى املنصوص عليها 
في العقود، وقد تلقينا العديد من 
الشكاوى بشأن تقاعس أرباب العمل 
الرواتب واألجور وملدد  في تأدية 
تتجاوز التسعة شهور أحيانا مبا 
يؤكد استمرار انتهاك حقوق العمالة 

الوافدة في البالد.
ومما يثير اإلحباط لدى املهتمني 
الوافدة أن وزارة  العمالة  بحقوق 
الشؤون االجتماعية والعمل لم تتمكن 
من توفير اآلليات املؤسسية للتعامل 
مع أرباب العمل من مؤسسات خدمية 
وغيرها والتأكي���د عليها بالوفاء 
بالتزاماتها التعاقدية مع العاملني 
لديها، هذا بالرغم من أن العاملني في 

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
يجته���دون كثيرا من أجل حتقيق 
متطلبات العدالة، إال أن ذلك يظل 
دون معاقبة أرباب العمل املتقاعسني 
على أسس منهجية وقانونية حتى 
ال تتضرر س���معة البالد في مجال 
حقوق اإلنسان، وقبل ذلك حتى ال 
تنتهك حقوق العاملني في البالد مهما 

كانت جنسياتهم ومهنهم.
من جانب آخر ظل���ت العمالة 
املنزلية تعاني من مشاكل عديدة 
القانونية  التغطي���ة  أهمها غياب 
الت���ي حتفظ له���ا حقوقها وتؤكد 
على التزامات أرباب األس���ر الذين 
استقدموها للعمل في البالد وفي 
بيوتهم. وتشكل العمالة املنزلية ما 
يزيد على 600 ألف من الوافدين، 
وهي عمالة التزال مستمرة بالزيادة 
الريعية في  نتيجة للس���لوكيات 
املجتم���ع الكويت���ي وتكرس قيم 
االتكالية واالعتماد على الغير. وما 
دام الكويتيون وغيرهم من وافدين 
يحتاجون إلى العمالة املنزلية، فإن 
عليهم تنظي���م الضوابط الكفيلة 
بحفظ احلقوق ووقف االنتهاكات 
غير اإلنسانية ووضع حد للمتاجرة 
بالبشر التي تقوم بها مكاتب اخلدم 

والعمالة املنزلية في البالد.
وأهم من كل ما سبق ذكره توفير 
الغط���اء القانون���ي حلفظ حقوق 

وكرامة هؤالء العاملني.
ه���ذا وقد اعتم���د مجلس األمة 
قانونا جديدا للعم���ل في القطاع 
األهلي في نهاية العام املاضي وجاء 
القانون  القانون أفضل بكثير من 
رقم 38 لعام 1964، وإن كانت هناك 
مالحظ���ات مهمة من املتخصصني 
ومن منظمة العم���ل الدولية على 
رأسها استمرار عدم حتديد حد أدنى 
لألجور. كما جاء القانون خاليا من 
اي مواد أو نصوص بشأن العمالة 
املنزلي���ة وأوكل حقوقها وتنظيم 
عمله���ا للق���رارات اإلداري���ة التي 

يصدرها الوزراء املختصون.
ومازلنا في اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنس���ان نطالب بتوفير 

املواد والنصوص املالئمة حلماية 
حق���وق العمالة املنزلية أو اصدار 
قانون خ���اص ملزم جلميع أرباب 
األسر ولذوي الشأن في الوزارات 

والدوائر احلكومية.
هناك إمكاني���ة لصدور قانون 
خ���اص بالعمال���ة املنزلية، حيث 
يوجد على ج���دول أعمال اللجنة 
القانونية والتشريعية في مجلس 
األمة مشروع قانون للعمالة املنزلية 
نأمل أن تتم املوافقة عليه من مجلس 
األمة خالل ع���ام 2010، من جانب 
آخر هناك تطورات إيجابية بشأن 
اوضاع العمالة املنزلية منها توفير 
ملجأ للعمالة املنزلية التي تغادر 
منازل أرباب العمل ألسباب متعددة 
وأشار مسؤولون في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل الى أن هذا امللجأ، 
والذي كان مبنى مدرسة حكومية، 
مؤقت وهناك مشروع لبناء ملجأ 
دائم بعد أن مت رصد مبلغ وقدره 
700 أل���ف دين���ار )مليونا دوالر( 

إلقامة امللجأ.
وبتقديرن���ا أن اوضاع العمالة 
الوافدة ستتقدم كثيرا إذا ما عاجلت 
احلكومة في الكويت موضوع نظام 
الكفال���ة الذي يطب���ق على جميع 
العاملني الوافدين في البالد بشرط 
أن يؤدي إلى حترير هؤالء العاملني 
من القيود التي يفرضها هذا النظام 
على العمالة الوافدة ومبا يس���مح 
بالتجارة بالبشر. لذلك فإن التعامل 
بإيجابية مع مطالب منظمة العمل 
الدولية إللغاء هذا النظام سيكون 
ذا مردود فعال على أوضاع العمالة 
الوافدة. وقد سبق لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
أن وعد وفدا من اجلمعية الكويتية 
حلقوق اإلنسان بإجراء تعديالت 
أساس���ية على نظام الكفيل، وقد 
ص���درت، فعال، قرارات من الوزير 
منحت العاملني الذين قضوا أكثر من 
ثالث سنوات احلق في االنتقال إلى 
رب عمل آخر دون موافقة رب العمل 
األساسي إال أن تلك التعديالت ما 
زالت مقيدة بشروط مثل احلصول 

على براءة ذمة وغير ذلك من شروط 
مبا يعني إفراغ تلك التعديالت من 
فاعليتها ومضامينها، خصوصا أن 
الكفالء، أو الكثير منهم، سيبدون 
تعنتا تقليديا في التعامل مع مسألة 

التنازل.

قضايا المرأة

متكنت املرأة من حتقيق إجنازات 
مهمة خالل عام 2009، وقد فازت 4 
سيدات في انتخابات مجلس األمة 
التي عقدت خالل شهر مايو، وبذلك 
أصبح للمرأة دور حقيقي في صناعة 
القرار السياسي في الكويت وبعد 
حرمان طال ودام أكثر من 47 عاما، 
إال أن املرأة ظلت تواجه قوى متزمتة 
لم تقبل بنتائج االنتخابات واإلرادة 
الدميوقراطية للش���عب الكويتي، 
حي���ث رف���ع نش���طاء محافظون 
دعاوى في احملاكم ضد عضويتني 
في مجلس األمة هما د.روال دشتي 
ود.أس���يل العوضي بدعوى انهما 
لم يلتزما بقيود اللباس الشرعي 
والذي نص عليه قانون االنتخابات 
املعدل وقد قامت احملكمة الدستورية 
بدحض هذا اإلدعاء وقررت حرية 
املرأة العاملة في املجال السياسي 
في اعتماد اللباس املناسب لها دون 

شروط.
من جان���ب آخر، أقرت احملكمة 
الدستورية حق املرأة في استصدار 
جواز سفر دون موافقة الزوج كما 
كان ينص على ذلك قانون وثائق 
الس���فر. وميثل ذلك نهاية ملعاناة 
العديد من النساء اللواتي شقني من 
تعنت األزواج ورفضهم ملنح املوافقة 

على استصدار جواز السفر.
وانتهاكا ملواد الدستور واملواثيق 
الدولية التي ال متيز بني ذكر وأنثى 
فقد رفضت وزارة العدل قبول أوراق 
إح���دى اخلريجات اإلناث لش���غل 
وظيفة وكيل نيابة. وكانت خريجة 
كلية احلقوق »شروق الفيلكاوي« قد 
تقدمت لشغل هذه الوظيفة بعد أن 
أعلنت وزارة العدل بجريدة »الراي« 
بتاريخ 16 أغسطس 2009 عن حاجة 

مر عام 2009 صعبا على املعنيني 
مبسائل حقوق اإلنسان في الكويت، 
ولم تتحسن أوضاع حقوق اإلنسان 
بشكل الفت، بل ان أوضاع احلريات 
قد تراجعت مبا يقلق جميع العاملني 
بالشأن العام ومجاالت اإلعالم، والبد 
من التنبيه لى أن جتاوزات قد حدثت 
لفئات عديدة في الكويت مثل أفراد 
العمالة الوافدة وجماعات من فئة 
عدميي اجلنسية أو البدون، ناهيك 
عن اإلعالميني ومرش���حي مجلس 
األمة.. وفي تقريرن���ا هذا نود أن 
نسلط الضوء على القضايا احملورية 
التي اعتدنا على اعتبارها مسائل 
هامة في الكويت تستحق االهتمام 

واملعاجلة.

أوضاع عديمي الجنسية أو »البدون«

ظلت قضي���ة »البدون« تراوح 
مكانها بالرغم من تصريحات الوزراء 
واملسؤولني في احلكومة بأنه سيتم 
تعيني أفراد هذه الفئة في س���لك 
التعلي���م أو في وظائف التمريض 
في وزارة الصحة، لكن على أرض 
الواقع لم يتحقق شيء ملحوظ مبا 
يعني أفراد هذه الفئة على احلصول 
عل���ى وظائف متكنهم من مواجهة 
متطلبات املعيشة الكرمية، كما أن 
حصول األطفال واألبناء من أفراد 
هذه الفئة على شهادات امليالد ظل 
محط جتاذب ب���ني وزارة الصحة 
واللجنة التنفيذية للمقيمني بصورة 
غير قانونية، أما احلصول على عقد 
زواج أو طالق فإنه مبنزلة كابوس 
يتطلب التقاضي بني أطرافه ويحمل 
املعنيني تكاليف مالية ونفسية، لذلك 
ميكن الزعم أن املسائل األساسية 
واملطالب املش���روعة لفئة البدون 
واملتعلقة بتوفير أوضاع إنسانية 
ومتكينهم من احلصول على حقوق 
مدنية وقانونية مبوجب معايير 
حقوق اإلنسان الدولية لم تتوافر 

خالل عام 2009.
لكن ميكن الق���ول ان القضية 
حظيت باهتمام من قبل أعضاء في 
مجلس األم���ة ومت تقدمي عدد من 
القوانني ملعاجلة أوضاع  مشاريع 
ت���دارس هذه  »الب���دون« وجرى 
املشاريع من قبل اللجنة التشريعية 
وجلنة معاجلة أوضاع غير محددي 
اجلنسية، بل ان هذه املشاريع مت 
اعتماد واحد منها وتقدمت اللجنة 
بصياغ���ة مش���روع قانون ينص 
على احلق���وق القانونية واملدنية 
لغير محددي اجلنس���ية، وبصفة 
االستعجال، بتاريخ 8 ديسمبر 2009 
إلى مجلس األمة ملناقشته وإقراره، 
وقد أحاله الس���يد رئيس مجلس 
األمة إل���ى األمانة العامة العتماده 
على جدول أعمال جلس���ة خاصة 
ليوم 10 ديسمبر 2009، بيد أن تلك 
اجللس���ة لم تعقد لفقدان النصاب 

القانوني الالزم.
وقد اشتمل مش���روع القانون 
على حقوق مهمة ألفراد فئة عدميي 
اجلنسية أو البدون، نذكر منها ما 
يل���ي كما ورد في املادة الثالثة من 

مشروع القانون:
1- اإلقام���ة الدائم���ة في دولة 

الكويت.
2- الع���الج املجان���ي بجميع 
تخصصاته ومتطلباته واحلصول 

على الدواء مجانا.

  الكويتية حققت إنجازات مهمة كدخول 4 سـيدات مجلس األمة وإقرار حقها في إصدار جواز سفر دون موافقة الزوج
  لدى اللجنة القانونية والتشـريعية في المجلس مشـروع قانون خاص بالعمالة المنزلية نأمـل أن يوافق عليه في 2010
  وجود شكاوى بشـأن تقاعس أرباب العمل عن تأدية الرواتب واألجور ولمدة تتجاوز 9 أشهر يؤكد انتهاك حقوق العمالة

صورة أرشيفية تظهر جتمع عدد من العمالة الوافدة

الشكاوى التي تلقتها الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان
1- يعاني عدد من العاملني بالشركات »العمالة اآلسيوية 
والعمالة املصرية« من تأخر شركاتهم في صرف رواتبهم 

ملدة تتراوح بني 3 و9 شهور.
2- مازال���ت مش���كلة العمال املوقوف���ني في املخافر 
»املخالفني لقانون االقامة« سارية في ظل تأخير عملية 
احالتهم الى س���لطات التحقيق وفي ظل تعنت بعض 

الكفالء بشأن تسجيل تغيب بشأنهم.
3- لوحظ في اآلونة االخيرة ان بعض العمال قد تكون 
لديه شكوى نزاعات عمالية لدى ادارة شؤون منازعات 
العمل التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل في 
الوقت نفسه الذي يتم تسجيل قضية تغيب مما يضطر 
العامل الى االختباء تفاديا اللقاء القبض عليه مما تسبب 
في عدم حضوره الى ادارة منازعات العمل في اجللسات 

املقررة للنظر بالشكوى.
4- لم ترد وزارة الداخلية على كتبنا بش���أن زيارة 
وفد جلنة الشكاوى الى اماكن التوقيف )املخافر – سجن 
االبعاد – السجن املركزي( للوقوف على االوضاع اخلاصة 

باملوقوفني. ولم يسمح للجمعية بزيارة تلك االماكن.
5- هناك عدد من اطفال البدون مازالوا محرومني من 

شهادة امليالد والتي يفترض بوزارة الصحة ان متنحهم 
هذه الشهادة وهي اجلهة املسؤولة والشاهدة على والدة 
الطفل البدون في مستشفياتها، ويترتب على عدم صدور 
شهادة امليالد مشاكل عديد فيما يتعلق بالتعليم والرعاية 
الصحية، حيث ترف���ض العديد من اجلهات احلكومية 

التعامل مع االفراد اال باثبات رسمي.
6- عان���ى اصح���اب الوثائق اللبناني���ة واملصرية 
)الفلسطينيون( من عملية وضع اقامة العمل او جتديد 

هذه الوثائق خاصة.
كما ان البعض منهم اضطر الى اس���تخراج جوازات 
افريقية خاصة بعد فترة الغزو العراقي الغاشم، اي ما 

بعد عامي 1991 و1992.
وق���د مت وضع االقامة على تلك اجل���وازات من قبل 
وزارة الداخلية، بيد ان هؤالء فوجئوا بتعنت سفارات 
تلك الدول ورف���ض جتديد جوازاتهم فضال عن امتناع 
اجلهات الرسمية في وضع االقامة على وثائقهم سواء 
كانت مصرية او لبنانية، مم���ا ادى بذلك الى وقوعهم 
حتت طائلة املخالفة لقانون االقامة وسريان الغرامات 

املالية عليهم وهم عاجزون عن سدادها.

حقوق المعاقين
تواجه الكويت مش��كلة املعاقني الناجتة ع��ن تزايد اعدادهم 
بس��بب الس��لوكيات االجتماعية ومنه��ا زواج االقارب، وقد مت 
اعتماد قانون أخيرا يفرض على الراغبني في الزواج اجراء فحص 
طبي للتأكد م��ن خلو كل طرف من العيوب الوراثية التي تؤدي 
الى ح��االت اعاقة بني األبناء، ورمبا يؤدي هذا القانون الى احلد 
من املعاقني في املس��تقبل. من جانب آخر الت��زال البالد تفتقر 
ال��ى انظمة وقوانني حلماية املعاقني والتأكيد على حقوقهم والى 
ذلك يضاف االفتقار للثقافة املجتمعية التي ميكن ان تساهم في 

احترام تلك احلقوق املستحقة.
وقد برزت توجهات غير حميدة خالل العام 2009 منها اعالن 
وزارة التربية تعاقدها لبناء مجم��ع للمعاقني مببلغ 100 مليون 
دينار ما يؤكد استمرار سياسات العزل جتاه املعاقني، في حني ان 
املطل��وب هو زيادة اندماجهم مع اآلخرين في املجتمع كما تؤكد 

على ذلك املواثيق الدولية اخلاصة باملعاقني.
ورمبا هناك تط��ورات ايجابية منها االنتهاء من اقرار قانون 
حق��وق املعاقني الذي اعتمد من قبل مجل��س االمة، كذلك جرى 
االعتراف بلغة »برايل« للمكفوفني ولغة االشارة للصم، كما جرى 
االعتراف بفئة الصم املكفوفني ولغة التواصل باللمس والوسائط 
املتعددة، وم��ن املؤمل ان يؤدي صدور القانون اخلاص بحقوق 
املعاقني الى احلد من ظاهرة املدعني باالعاقة والتي تتم على حساب 

اولئك الذين يعانون من مشكالت االعاقة العديدة.


