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»هيومن رايتس ووتش«: الحكومة تحاول حجب السمع والبصر عن الكويتيين
المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكدت أن النشطاء السياسيين الكويتيين مصممون على التعبير عن مطالبهم بصوت جهوري

الجاسم: الحكومة لن ترتاح مادامت تسعى لسجن الناس.. وحبسي زادني شعبية وشهرة

دانيا شومان
أكدت املديرة التنفيذية لقسم 
افريقيا  الشرق االوسط وشمال 
في هيومن رايتس ووتش سارة 
الكويتية  ويتس���ن ان احلكومة 
أمعنت هذا العام أكثر وأكثر في 
مضايقة املواطنني الكويتيني الذين 
انتقاده���ا، مطالبة  جترأوا على 
اياه���ا بالتفكير العميق وبجدية 
في حرمان الن���اس من حقوقهم 
االنس���انية جلهة حرية التعبير 
والتجمع ملش���اهدة ما يحدث في 

شوارع مصر وتونس.
كالم ويتسن جاء خالل املؤمتر 
اقامته جمعية  ال���ذي  الصحافي 
حقوق االنسان صباح امس. وقالت 
ويتسن: اذا كانت احلكومة ترى 
تهديدا على االمن الوطني عندما 
يتجمع الكويتي���ون في بيوتهم 
ملناقشة الدس���تور فإنها اذن في 
الكويتيني  مشكلة، وكأن اسكات 
غير كاف، واحلكومة حتاول حجب 
السمع والبصر عنهم بإغالق مكتب 

اجلزيرة.
واستذكرت ويتس���ن عندما 
قبض رجال االمن في ابريل املاضي 
عل���ى 30 مصريا من املقيمني في 
الكويت كانوا قد جتمعوا في مقهى 
ملناقشة دعم االصالحي املصري 
البرادعي ومت ترحيلهم  د.محمد 
باجراءات ترحيل موجزة. واضافت 

انه في سبتمبر اصدرت الداخلية 
العامة  التجمعات  قرارا يحظ���ر 
دون موافقة مس���بقة، ويش���مل 
احلظ���ر التجمعات ف���ي االماكن 
العامة والديوانيات او صالونات 
املناقشة التقليدية الكويتية التي 
تنعقد في البيوت اخلاصة والتي 
حتصل بش���كل يومي تقريبا في 
الكويت. وانتقد نشطاء املجتمع 
املدني الكويتيون هذا القرار كونه 
يفرض قي���ودا ثقيلة على حرية 

التجمع السلمي.
كم���ا فرقت ق���وات االمن في 
ديسمبر باستخدام القوة مؤمترا 
بديوانية انعقد ملناقشة اصالحات 
دستورية في بيت النائب د.جمعان 
احلرب���ش مم���ا احل���ق اصابات 
باملش���اركني واربعة اعضاء في 
البرملان واس���تاذ قانون بجامعة 
الكويت د.عبيد الوس���مي، وهذا 
الكويتي  الصدام اصاب املجتمع 
بصدمة، مؤكدة ان عدة نش���طاء 
من هيومن رايتس ووتش قالوا 
انهم لم يشاهدوا هذا املستوى من 

عنف الدولة في حياتهم.
وأضافت: رغم هذه النكسات، 
ظل النشطاء الكويتيون مصممني 
عل���ى املجاه���رة بالتعبي���ر عن 
مطالبه���م بني���ل احلق���وق مثل 
الكات���ب محمد اجلاس���م واالمني 
العام الس���ابق للتحالف الوطني 

الدميوقراطي خالد الفضالة اللذين 
واجها اجراءات حكومية مشددة 
بعد انتقاد رئي���س الوزراء ومت 
اتهامهما بالتشهير والسب والقذف 

بحق رئيس الوزراء.
وأضافت ويتسن: الكويت ابدت 
العام  التزاما قويا باالصالح في 
2010 في مجالني مهمني هما حماية 
حق���وق العمالة الوافدة وحقوق 
الب���دون، كما تعه���دت احلكومة 
بالقض���اء عل���ى نظ���ام الكفالة 
القمعي وإصدار قانون عمل جديد 
يحمي العمالة املنزلية، وتعهدت 
ووعدت بحل مشكلة البدون، خالل 
السنوات اخلمس املقبلة، وطالبت 
»هيوم���ن رايت���س ووتش« الى 
االسراع بالتحرك لتنفيذ الوعود 

في عام 2011.
وختمت ويتسن قائلة: »اصالح 
نظام الكفالة يسمح جلميع العمال 
باالستقالة من اعمالهم دون اخلوف 
من عقوبات جنائية او االحتجاز من 
طرف الشرطة«، مطالبة احلكومة 
الكويتية بأن تسارع الى اصدار 
قانون عمل للعمالة املنزلية التي 
ظل���ت ملدة طويل���ة الفئة األكثر 
عرضة ل���أذى، رغم دورها املهم 

في البيوت الكويتية.
الكاتب محمد  من جهته، قال 
اجلاسم: »ان ظواهر العنف األخيرة 
متارس من الس���لطة وليس من 

األفراد وعنف السلطة هذا يظهر 
مقدار ضعفها ولكن هناك من يظن 
ان أتباع ه���ذا العنف والتعذيب 
يخلق الهيبة ويسترجع االحترام 
ولك���ن عليه ان يعلم انه العكس 
متاما، هناك سياسات غريبة على 
الكويت وال نعلم من يقف وراءها 
وهي مضرة بسمعة األسرة احلاكمة 
ومكانتها ومضرة باملجتمع والبلد 
ككل، لذلك أمتنى ان يتم التراجع 

عن هذه السياسة اجلديدة«.
وتعليقا على ما قالته س���ارة 
الكويتية  ويتس���ن ان احلكومة 
ارتاحت ف���ي مضايقة الكويتيني 
قال اجلاسم: »ال أعتقد ان الكويتيني 
ارتاحوا فبالنس���بة لي شخصيا 
فبقائي داخل السجن ووجودي به 
هناك تكلفة على احلكومة وأعتقد 
ان احلكومة ل���ن ترتاح مادامت 
تس���عى الى سجن الناس، وعلى 
رئيس الوزراء ان يختار ما هو أقل 
كلفة عليه، كما ان على احلكومة 
اال تتضايق من حرية التعبير عن 
الرأي فنحن في نهاية املطاف نقدم 
آراء قد تكون خاطئة وقد تكون 
صحيحة فعليهم مناقش���ته فإن 
لم يعجبهم  فعليهم جتاهله فقط 
ال ان تسجن الناس او تالحقهم، 
وه���ذه كلها ظواه���ر جديدة في 
الكويت ولكن أق���ول ان كل هذا 
زادني شعبية وشهرة وحصلت 

على تأييد دولي مما أدى الى صب 
كل هذا في مصلحتي وليس ضدي 
والسجن ال يخيفني بل يكيفني، 
فالعنف واإلرهاب والسجن كلها 
أساليب بالية«. وأضاف: »أنا انسان 
صاحب مبدأ ل���م يغير مبدئي ال 

محاولة رشوة وال حبس«.
أما األمني العام السابق للتحالف 
الدميوقراطي خالد الفضالة فقال: 
»أنا أواجه إعادة محاكمة بإجراءات 
باطلة قامت بها محاكم اول درجة 
التي تس���ببت بسجني ومحكمة 
االستئناف، فقضت محكمة التمييز 
بإعادة محاكمتي بسبب تشكيك 
احملكمة وتفويض وزير الداخلية 
الدع���اء كان ايضا باطال، وكانت 
جلسة اليوم )أمس( للنطق باحلكم 
ولم تس���مح لنا بحق الدفاع في 
الس���ابقة واستجابت  اجللسات 
احملكمة اليوم )أمس( باحلكم بفتح 
باب املرافعة في 11 فبراير املقبل، 
وسنقدم دفاعنا وأملنا كبير في 
قضائنا العادل بإنصافي واحلكم 
ببرائتي من جميع التهم املنسوبة 

الي«.
وأضاف: »مجمل العقوبة بسبب 
التهم املوجهة لي قد يصل الى 3 
سنوات س���جن وهذا كله بسبب 
انتقادي لسياسات مجلس الوزراء 
عن طريق مصروفات الديوان التي 

بلغت 23 مليون دينار«.

الفضالة: أواجه إعادة محاكمة بإجراءات باطلة ويجب محاكمة كل من تسبب في قتل الميموني

)قاسم باشا( خالد الفضالة خالل مداخلة لهاملتحدثون في املؤمتر الصحافي لـ»هيومن رايتس ووتش«

د.محمد العفاسي خالل لقائه وفد »هيومن رايتس ووتش«

)متين غوزال( د.عادل الدمخي ود.منذر احلساوي 

العفاسي: العمالة المنزلية ال تتعرض
النتهاكات وسجلنا في حقوق اإلنسان مشرف

بشرى شعبان
هنأت املديرة التنفيذية لقس����م الشرق األوسط 
وش����مال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 
سارة لي ويتسن والباحثة في قسم الشرق األوسط 
وشمال افريقيا ابريكانا مونا ونائبة رئيس جمعية 
حقوق اإلنسان الكويتية مها البرجس وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل بعودته ساملا معافى بحمد اهلل 

بعد رحلة العالج.
وأش����ادت املس����ؤولة مبا مت حتقيقه من اقرار 
للقوان����ني والقرارات التي اصدره����ا الوزير والتي 
تخص اجلوانب التي أبدت مراقبة حقوق االنسان 

اي مالحظات عليها.
جاء ذلك خالل لقاء الوزير وبحضور وكيل الوزارة 
محمد الكندري والوكيل املساعد للشؤون القانونية 
منصور املنصور وجمال الدوسري الوكيل املساعد 
للشؤون القانونية بالوزارة والذي أكد فيه الوزير 
للوفد أهمية التواصل بني املنظمات احلقوقية والوزارة 
للعمل على املزيد من حتسني أوضاع العمالة، مبينا 
ان نتائج هذا التعاون هو مش����روع قانون االجتار 
بالبش����ر واملعروض على مجلس االمة القراره كما 
اوضح للوفد اهتمام الكويت بالعمالة املنزلية واعداد 
قان����ون مقترح لهذه العمالة، مبينا ان هذه العمالة 
ال تتع����رض ألي انتهاكات ب����ل على  العكس متاما 
فإن هذه العمالة تتمتع بجميع حقوقها كاملة وان 
الدولة ال تدخر جهدا في الدفاع عن حقوقهم من خالل 
تفعيل الدور الرقابي والتوعوي واالرشادي والوزارة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية اقامت مقرا مؤقتا لاليواء 
ويجري اآلن الترخيص ملقر جديد يس����توعب 700 
نزيل تطبق فيه جميع املعايير الدولية كما أشار الى 
دور الوزارة في تثقيف وتدريب القائمني على هذا 

املقر من خالل الدورات التدريبية املكثفة.
وبني الوزير للوفد ما مت اقراره من قوانني تسمح 
للعامل الذي أمضى  لدى صاحب العمل  3 سنوات 
بالتحويل من دون موافقة صاحب العمل وبشروط 
قانوني����ة محددة وحتديد س����قف ادنى لأجور 60 
دينارا كما أصدرت الوزارة قرارا يحدد ساعات العمل 
للعمال الذين يتعرضون للظروف اجلوية القاسية 
وتطبيقها بشكل صارم على الشركات املخالفة كما 
أكد الوزير على تطبيق الكويت الشتراطات منظمة 
العمل الدولية مبا يتعلق بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعم����ل، وعلى جانب مالحظ����ة احتجاز اصحاب 
االعمال جلوازات العاملني لديهم فقد اصدرت الوزارة 
تعامي����م الى جميع هذه الش����ركات بعدم مصادرة 
جوازات العاملني لديها ووضع ارش����ادات بجميع 
اللغات لتوعية هذه الفئات من عدم تسليم جوازاتهم 
واإلجراءات القانوني����ة حلمايتهم من أي إجراءات 

مخالفة للشركات.
وفي نهاية اللقاء أكد الوزير على موقف الكويت 
من ملف حقوق االنسان والسجل املشرف الذي القى 
استحس����انا دوليا خالل مراجعة التقرير الدوري 
الش����امل للجنة حقوق اإلنس����ان في جنيڤ 2009 
ومن جانبها قدمت بريانكا الشكر والتقدير للوزير 
على حفاوة االس����تقبال وسعة الصدر التي يتمتع 
بها الوزير وأركان الوزارة في االستماع للمالحظات 
التي عرضها الوفد والردود الوافية التي استمعت 
إليها واشادت ببناء مركز لاليواء تطبق فيه املعايير 
الدولية حلقوق اإلنسان ومشيدة باخلطوات والقوانني 
التي مت اقرارها وايضا مشاريع القوانني املعروضة 
على مجلس االمة متمنية ان تساهم هذه القوانني في 

املزيد من حتسني اوضاع العمالة في الكويت.

سجل الكويت الحقوقي يجتذب انتقادات دولية زائدة في 2010
ــجل الكويت احلقوقي انتقادات دولية زائدة في  اجتذب س
ــأن البدون جنسية   عام 2010، مع بقاء اإلصالحات املقترحة بش
ــة املنزلية دون تنفيذ ولم تراوح مكانها.  وحقوق املرأة والعمال
ــتمرار احلكومة في املالحقات  تدهورت حريات التعبير مع اس
اجلنائية في تهم التشهير والسب والذم، وُنسب االتهام لشخص 
ــد على األقل بجرائم أمن دولة على خلفية تعبيره عن آراء  واح

سياسية غير عنيفة.
ــاء مستمر في شؤون اجلنسية واإلقامة  التمييز ضد النس
وقوانني األسرة، وفي احلقوق االقتصادية للنساء، رغم أن املرأة 

ربحت احلق في التصويت والترشح في عام 2005.
ــتبعاد البدون من منحهم اجلنسية  تستمر الكويت في اس
ــة في الكويت، البدون يواجهون  الكاملة، رغم جذورهم القدمي
التمييز في التعليم والرعاية الصحية والعمل وكذلك يتعرضون 
ــيس االسرة مبا انه غير  النتهاكات حلقوقهم في الزواج وتأس

مسموح لهم بتسجيل املواليد والزيجات والوفيات.
ــرزت الكويت تقدما ملحوظا على صعيد حقوق العمال  وأح
في عام 2010 بعد ادخال قانون جديد للعمل في القطاع اخلاص. 
وزير العمل محمد العفاسي أعلن في سبتمبر 2010 ان احلكومة 
ــرف على استقدام  ــتلغي نظام الكفيل في فبراير 2011 وتش س
ــة الوافدة للعمل عن طريق هيئة حكومية. إال أن القانون  العمال
اجلديد مازال يستبعد العمالة املنزلية، الذين يشكلون نحو ثلث 
قوة عمل القطاع اخلاص ويتعرضون النتهاكات متكررة. وأخطر 
مسؤولو وزارة العمل »هيومن رايتس ووتش« بأن خطط اصالح 

نظام الكفيل ال تضم العمالة املنزلية.
ــان  وفي مايو 2010، في مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنس
ــي جنيڤ، وعدت الكويت بتوقيع اتفاقية حقوق األفراد ذوي  ف
االعاقات وبإنشاء هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان بناء على مبادئ 
باريس، حتى كتابة هذه السطور كانت احلكومة لم حترز تقدما 

يذكر على صعيد أي من االجراءين املذكورين.

حقوق النساء والفتيات

يحرم قانون اجلنسية الكويتي النساء الكويتيات املتزوجات 
ــية،  من غير الكويتيني من حق اطفالهن وأزواجهن في اجلنس
ــال الكويتيون املتزوجون من  ــو احلق الذي يتمتع به الرج وه
نساء اجنبيات. كما مييز القانون ضد النساء فيما يخص حقوق 
ــاء  ــمح لزوجات الرجال الكويتيني ـ وليس النس اإلقامة، ويس
الكويتيات ـ بالتواجد في الكويت دون عمل والتأهل للجنسية 

بعد 10 سنوات زواج.
وفي عام 2005 ربحت النساء الكويتيات احلق في التصويت 
ــح لالنتخابات. وفي مايو 2009 قام الناخبون باختيار  والترش
أربع نساء في البرملان. وفي أبريل 2010 رفضت محكمة إدارية 
ــا من خريجة كلية قانون كويتية بأن تنضم ملكتب االدعاء  طلب
العام، ألنها امرأة. اعالن الوظيفة كان مفتوحا للمرشحني للرجال 
ــط. وتوصل القاضي رئيس احملكمة إلى أن املادة الثانية من  فق
ــتور الكويتي، التي تعتبر االسالم دين الدولة والشريعة  الدس
االسالمية مصدر التشريع الرئيسي، حتول دون وصول النساء 
إلى مناصب في االدعاء. كما أن النساء الكويتيات محرومات من 

شغل مناصب قاضيات.
ــار العنف ضد  ــر بيانات حكومية عن مدى انتش وال تتواف

النساء في الكويت، رغم ان مصادر محلية اخبارية تفيد كثيرا 
وبشكل متكرر بوقوع مثل اعمال العنف هذه.

البدون

تستضيف االراضي الكويتية نحو 120 الف شخص من دون 
ــية، معروفني باصطالح »البدون« وتصنف الدولة هؤالء  جنس
ــكان املقيمني في الكويت منذ زمن طويل على أنهم »سكان  الس
ــاند ادعاءهم  ــت لديهم ادلة تس ــرعيني« بحجة أنه ليس غير ش
باجلنسية الكويتية، وانهم يخفون جنسياتهم »احلقيقية« سواء 

عراقية او سعودية او ايرانية.
ونتيجة لعدم حيازتهم اجلنسية، فإن فئة البدون ال ميكنها 
مغادرة الكويت والعودة إليها، فاحلكومة تصدر لهم وثائق سفر 
ملرة واحدة. كما يواجهون الصعوبات في العمل بالقطاعني اخلاص 
والعام، وايضا الرعاية الصحية وال يحق الطفال البدون االلتحاق 
باملدارس احلكومية. وال ميكن للبدون تسجيل املواليد والزيجات 

والوفيات، مما يعوق حقهم في احلياة األسرية.
ــرعون في ديسمبر 2009 في الوصول إلى  وقد أخفق املش
االجماع املطلوب ملناقشة مشروع قانون ظهر عام 2007 كان من 
شأنه منح البدون حقوقا مدنية وإقامة دائمة، لكن ليس اجلنسية 
وفي يناير 2010 كلف البرملان املجلس األعلى للتخطيط بإبالغه 
بأوضاع البدون. ويستمر البدون في الكويت في التماس اللجوء 
ــا اململكة املتحدة  ــي املوافقات على اللجوء في بلدان منه وتلق
ــلطات  ــبب املعاملة التي يصادفونها من الس ــدا، بس ونيوزيلن

احلكومية الكويتية.

حرية التعبير واإلعالم

حرية التعبير تدهورت بشكل ملحوظ في عام 2001. استمرت 
احلكومة في املالحقة اجلنائية بحق االفراد ملجرد ادالئهم بكتابات 
أو خطاب سياسي غير عنيف، مع حرمان االكادمييني من دخول 
الكويت للمشاركة في املؤمترات واملناقشات، وقمع التجمعات 
العامة. في ابريل رحلت قوات امن الدولة دون مراعاة لالجراءات 
املتبعة أكثر من 30 مصريا من السكان القانونيني في الكويت بعد 

أن جتمع بعضهم دعما لالصالحي املصري محمد البرادعي.
وفي مايو مت احتجاز الكاتب واحملامي البارز محمد اجلاسم 
الكثر من 40 يوما مع اتهامه بالتحريض على قلب نظام احلكم 
والتعرض لشخص األمير والتحريض على تفكيك بنية املجتمع 
الكويتي، بسبب كتابات وتدوينات له انتقد فيها رئيس الوزراء. 
ــم في يونيو ومت تأجيل القضية حتى  افرج القاضي عن اجلاس

أكتوبر.

التوجه الجنسي وهوية النوع

تستمر الكويت في جترمي السلوك اجلنسي املثلي الطوعي، 
في خرق للممارسات الدولية الفضلى في هذا املجال. املادة 193 
من قانون اجلزاء الكويتي تعاقب على العالقات اجلنسية املثلية 
بني الرجال اكبر من 21 عاما بالسجن بحد أقصى سبعة أعوام، 
)وإذا كان املشاركون في العالقة حتت 21 عاما، يزيد احلبس إلى 10 
أعوام(. املادة 198 من قانون اجلزاء جترم محاكاة مظهر اجلنس 
اآلخر،، وتفرض قيودا تعسفية على حق االفراد في اخلصوصية 
وحرية التعبير. واستمرت الشرطة في اعتقال واحتجاز النساء 

متحوالت اجلنس على اساس من هذا القانون، والعديدات منهن 
أفدن بالتعرض الساءات أثناء االحتجاز.

حقوق العمالة الوافدة

أكثر من مليون عامل أجنبي وافد يقيم في الكويت، ويشكلون 
نحو 80% من قوة عمل الكويت. والكثير منهم تعرضوا الوضاع 
عمل استغاللية، منها مصادرة اصحاب العمل جلوازات سفرهم 
وعدم منحهم أجورهم. العمال االجانب انفسهم كثيرا ما يدفعون 
رسوما باهظة للغاية لوكاالت استقدام العمال في بلدانهم، ويتعني 

عليهم من ثم العمل لتسديد ديونهم في الكويت.
ــرة األولى منذ عام 1954 فرضت احلكومة قانون عمل  وللم
ــد للقطاع اخلاص في فبراير، ويوفر للعمال تدابير حماية  جدي
ــاعات العمل وسالمة بيئة العمل.  اكثر فيما يخص االجور وس
إال أنه ال ينص على آليات رقابة ويستمر في استبعاد نحو 660 
ألف عاملة منزلية في الكويت من مظلة حمايته، جئن باألساس 
من إندونيسيا وسريالنكا والفلبني للعمل داخل بيوت أصحاب 
العمل في الكويت. وال يوجد قانون ميدهن بيوم راحة أسبوعية 
أو يحد من ساعات العمل أو يضع حدا أدنى لألجور. العديد من 
ــتكني من حتديد اقامتهن قسرا في البيوت  عامالت املنازل اش
ومن ساعات العمل الطويلة دون راحة وعدم تلقي االجور ملدة 

شهور وسنوات واالساءات اللفظية والبدنية واجلنسية.
ونظام الكفالة يعتبر عائقا كبيرا يحول دون انتصاف العمال 
ــا، ومبوجبه يتم ربط اقامة  ــاءات التي يتعرضون اليه من اإلس
العامل الوافد على الكويت بصاحب عمله، الذي يعتبر »كفيله«. 
ــح كفيلهم أقل من ثالثة  ــال الوافدون الذين يعملون لصال العم
ــبة  ــوام ال ميكنهم تغيير العمل إال مبوافقة الكفيل )وبالنس أع
لعامالت املنازل  فموافقة الكفيل مطلوبة دائما(، وإذا ترك عامل 
صاحب عمله وكفيله، مبا في ذلك في حالة الفرار من اإلساءات، 
ــجيل شكوى »ترك« العمل ضد  فإن بإمكان صاحب العمل تس
ــان إلى االحتجاز  ــؤدي في أغلب األحي ــل، وهي جرمية ت العام
ــبتمبر أعلنت احلكومة عن خطط إللغاء نظام  والترحيل. في س
ــل بحلول فبراير 2011، لكنها لم تقدم تفاصيل عن النظام  الكفي
ــمل العمالة  ــيحل محل نظام »الكفيل« أو ان كان سيش الذي س

املنزلية الوافدة.

األطراف الدولية الرئيسية

ــي تقريرها لعام 2010  ــات املتحدة صنفت الكويت ف الوالي
ــر عند  الصادر عن وزارة اخلارجية واملعني باالجتار في البش
ــكلة االجتار، للعام  ــة 3، أي من اكثر البالد معاناة من مش الرتب
الرابع على التوالي.. إال أن الواليات املتحدة اختارت عدم فرض 
العقوبات على الكويت جراء إخفاقها في مكافحة االجتار بالبشر. 
ورأى الرئيس بارك أوباما ان العقوبات من شأنها ان تؤثر على 
ــكرية للكويت وستقيد من  نحو 2.4 مليار دوالر مبيعات عس
ــراكة  ــة الواليات املتحدة مببلغ 4 ماليني دوالر ملبادرة ش منح
الشرق االوسط، التي تعتبر أداة مهمة في الترويج للدميوقراطية 

واحترام حقوق االنسان في الكويت.
ــألمم املتحدة حلقوق  ــامية ل في ابريل زارت املفوضة الس
ــلطت الضوء على نظام  ــان نافانيثيم بيالي الكويت وس اإلنس

الكفيل والبدون بصفتها مشاكل حقوقية جدية.

التقرير الرسمي لـ »هيومن رايتس ووتش«

الدمخي: أطالب الحكومة بالتعاطي
مع تقرير »هيومن رايتس« بجدية

ليلى الشافعي
أكد رئيس اجلمعية الكويتية 
للمقومات األساس���ية حلقوق 
اإلنسان د.عادل الدمخي تراجع 
الكويت في شأن احلريات العامة 
وحقوق اإلنسان مقارنة بالعامني 
املنصرمني، حيث زادت القضايا 
احلقوقية التي تناولها تقرير 2010، 
رغم صدور العديد من القوانني 
والقرارات والتشريعات احلكومية 
لصالح حقوق اإلنس���ان كإقرار 
قانون العمل في القطاع األهلي. 
وأشار في املؤمتر الصحافي الذي 
عقدته اجلمعية بفندق هوليداي 
إن داون تاون الستعراض محاور 
هذا التقري���ر وبحضور رئيس 
اللجن���ة الصحي���ة باجلمعية 
د.منذر احلساوي ان افتقار تلك 
الرقابية  التش���ريعات لآلليات 
يقوض من سلطانها وفاعليتها 
ف���ي ح���ل ومعاجل���ة القضايا 
الواقع.  واالنتهاكات على أرض 
وقال الدمخي: إميانا من اجلمعية 
بدورها الوطني واملجتمعي جتاه 
قضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان 
في الكويت والسعي نحو إيجاد 
احلل���ول الناجعة لهذه القضايا 
الكويت املساءلة  التي ستجنب 
واإلح���راج الدولي ف���ي دورتها 
املقبلة امام مجلس حقوق اإلنسان 
بجنيڤ بعد 3 س���نوات. وأشار 
ال���ى ان جمعية مقومات حقوق 
اإلنس���ان س���لطت في تقريرها 
السنوي أوضاع حقوق اإلنسان 
في الكويت لع���ام 2010 الضوء 
على 13 قضية حقوقية طالبت 
من خالله���ا اجلمعية الكويتية 
وأصحاب القرار بضرورة التعامل 
معها بجدية  واإلسراع في حلها 
لتحافظ على س���جلها وموقفها 
املشرف في احملافل الدولية السيما 
بعد تعهداتها بتنفيذ التوصيات 
التي انيطت بها في الدورة الثامنة 
لالستعراض الدوري ال� UPR امام 
مجلس حقوق االنسان بجنيڤ 

في عام 2010.
وبني ان اجلمعي���ة ارتكزت 

في اعداد تقريرها احلقوقي على 
الدمخي  معايير خمسة حددها 
في: مرجعية حقوق االنسان في 
القوانني احمللية  الدولة، تواؤم 
مع االتفاقيات الدولية، االهتمام 
بالفئات املستضعفة في املجتمع 
كعدمي���ي اجلنس���ية والعمالة 
الشكاوى واالقتراحات  واملرأة، 
التي تتلقاها اجلمعية، ورصد 
االنتهاكات االنسانية باالضافة 
الى الدراسات والبحوث املتعلقة 

بهذا الشأن.
أما بشأن القضايا التي تناولها 
التقري���ر فأوجزها الدمخي في: 
حرية التعبير واحلريات العامة، 
الوحدة الوطنية، اطر املراجعة 
الش���املة وتعهدات  الدوري���ة 
الكوي���ت امام مجل���س حقوق 
االنس���ان، املؤسس���ة الوطنية 
املس���تقلة حلقوق االنس���ان، 
الكويت وموقفها من التوقيع على 
الدولية، االشخاص  االتفاقيات 
ذوو االعاقة، الب���دون، العمالة 
الوافدة، اوضاع السجون ومراكز 
املرأة  التوقي���ف واالحتج���از، 
والطفل، الرعاية الصحية، عقوبة 

االعدام والشكاوى.
وطالب الدمخي بانشاء جهاز 
مركزي ملراقب���ة تلك االوضاع 

بش���رطني ان تك���ون الرؤي���ة 
واضحة وان تكون هناك خطة 
زمنية محددة لعمل هذا اجلهاز 
ويكون له���ا دور تنفيذي قوي 
داخل الدولة فنحن نعاني من عدم 

وجود مرجعية في الكويت.
كما طالب ب���أن تدرس مادة 
حقوق االنسان كمادة تأصيلية 
منذ املرحلة االبتدائية باملدارس، 
وش���كر الكويت عل���ى رفضها 
منع عقوبة االعدام حفاظا على 
الدستور، ومشيرا الى ان هناك 
136 مريضا بااليدز في الكويت 
وه���ذا رقم بس���يط بالنس���بة 
العاملية واحلمد هلل،  للمعدالت 
مش���يرا ال���ى ان دور اجلمعية 
هو املراق���ب واحملفز للتعهدات 
التي تقوم بها اجلهات املختصة 
وان حرية التعبير تبني تراجع 

الكويت فيما حدث من قضايا.
التي  واشار الى ان االحداث 
حتدث في مصر ومن قبلها تونس 
سببها الظلم وانتهاكات حقوق 
االنس���ان، واشار الى انه طالب 
مبنح كل اسرة وافدة مبلغ 200 
دينار واعفاء من رسوم العالج 
ملدة سنتني وذلك مبناسبة املكرمة 
الوافدين  االميرية الن ه���ؤالء 

يعيشون بيننا.

في المؤتمر الصحافي لتقرير »واقع حقوق اإلنسان في الكويت لعام 2010«


