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هـــذه الدراســــة 

ــذا الدراســة املُعــده مــن قبــل جلنــة الشــكاوى والتظلمــات يف الديــوان  تغطـــــــي هـــ
ــاذ حكومــة  ــتدة مــن بدايــة إتخـــ ــة املمـــ ــرة الزمنيــــ الوطنــي حلقــوق االنســان الفتــــ
دولــة الكويــت التدابيــر الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة يف شــهر  فبرايــر إلــى نهايــة  

ــو ٢٠٢٠ .  شــهر يولي

وتلخــص الدراســة مــن خــالل إســتعراضها األحــداث التــي وقعــت خــالل الفتــرة 
املشــار إليهــا إلــى وضــع عــدد مــن التوصيــات واملقترحــات لتحســن حالــة حقــوق 
اإلنســان يف املواضيــع التــي تطــرق لهــا ، وإيجــاد احللــول لعــدد مــن املشــاكل التــي 
ســاهم وبــاء كورونــا املســتجد يف إنكشــافها بشــكل ســاهم يف خلــق اســتنفار رســمي 

وشــعبي أوجــد رغبــة حقيقيــة لوقــف أســبابها.

لقــد بذلــت اللجنــة كل جهــد ممكــن لضمــان دقة املعلومات الواردة يف هذه الدراســة، 
لكنهــا تخضــع يف ذات الوقــت للتغييــر بحســب ورود حقائــق أخــرى تضيــف أو تلغــي 

مــا مت تدوينــه .

رئيس جلنة الشكاوى والتظلمات
احملامي / أ. على أحمد البغلي
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نطاق اختصاصات جلنة الشكاوي والتظلمات

تنــص املــادة ) ٢٠ ( مــن الالئحــة الداخليــة لتنظيــم العمــل يف الديــوان الوطنــي 
حلقــوق االنســان الصــادرة بالقــرار رقــم ) ١ ( لســنة ٢٠١٩ علــى دراســة الشــكاوى 
ــة إليهــا وتقصــي احلقائــق  والتظلمــات اخلاصــة بإنتهــاكات حقــوق االنســان احملال

ــا . ــم حلله ــا وارشــادهم ومعاونته ــا وتقــدمي املســاعدة ملقدميه جتاهه

وتختــص بالقيــام بالزيــارات امليدانيــة الدوريــة واملفاجئــة لرصــد أوضــاع حقــوق 
االنســان يف أي مكان ميكن أن يحدث فيه انتهاك حلقوق االنســان ، واملســاهمة يف  
إعــداد التقاريــر التــي يقدمهــا الديــوان عــن حقــوق االنســان يف الدولــة واملســاهمة 
ــة  ــى املنظمــات الدولي ــة بتقدميهــا إل ــزم الدول ــي تلت ــر الت ــرأي يف إعــداد التقاري بال

مبقتضــى االتفاقيــات املنضمــة إليهــا .

وتختــص بإعــداد إحصائيــة دوريــة ملجلــس اإلدارة حــول عــدد الشــكاوى والتظلمــات 
املقدمــة للديــوان ، وتنظيــم دورات وبرامــج لتعليــم ونشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان يف 

مجــال إختصاصاهــا .
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أعضـــاء اللجنــة
 السيد احملامي / علي أحمد البغلي  

السيدة / منى العطيه
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أعمال اللجنة خالل جائحة وباء كورونا املستجد  : 

عقــدت اللجنــة اجتماعــن خــالل شــهر يونيــو ٢٠٢٠ لبحــث األمــور العاجلــة التــي 
تســتوجب التحــرك الســريع وكان أهمهــا :

١- تقــدمي تقاريــر بشــأن الزيــارات التــي قامــت بهــا اللجنــة ومناقشــة مــا مت 
خــالل تلــك الزيــارات.

٢- متابعــة موضــوع العفــو األميــري ومحاولــة شــمول ســجناء الــرأي ضمــن قوائم 
العفــو .

٣- عرض الشكاوى التي تلقتها اللجنة واتخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها .
التواصــل  مواقــع  عبــر  والتظلمــات  الشــكاوى  جلنــة  حســابات  ٤-تدشــن 

. االلكترونــي  البريــد  إلــى  باإلضافــة  االنســتغرام(  تويتــر-   ( االجتماعــي 
٥-تلقــت اللجنــة مجموعــة مــن الشــكاوى عبــر البريــد االلكتروني، منها الشــكاوى 
العماليــة للمطالبــة بتأخــر صــرف األجــور ، وشــكاوى العنــف األســري ، باإلضافــة 

لشــكوى ذوي نزيــل  إنتحــر يف الســجن يف يوليــو ٢٠٢٠.
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مقدمــــــة 

شــّكل فيــروس كورونــا املســتجد اختبــاًرا لــكل مــن املجتمعــات يف العالــم بعــد تفشــيه 
ــدأً أساســياً  ــا  مب ــرت قوانــن حقــوق اإلنســان وحتــدي احترامه بشــكل ملفــت ، فيمــا إعتب

لنجــاح خطــط التصــّدي التــي تعتمدهــا الســلطات الصحيــة يف دول العالــم أجمــع .

ولقــد ســادت نقاشــات هامــة خــالل فتــرة الوبــاء الــذي شــكل حتديــاً حضاريــاً للبشــرية 
تركــزت يف جلهــا حــول مصيــر تعاضــد ســكان كوكــب األرض لتحقيــق رفــاه اجلنــس البشــري، 
وكان لذلــك عناويــن عريضــة منهــا : حريــة األفــراد ، التوزيــع العــادل للمــوارد ، شــفافية 
املعلومــات ، وإنقــاذ املجتمعــات األكثــر فقــراً ، االهتمــام باملنظومــات الصحيــة ، وتوجيــه 

السياســات العامــة نحــو التنميــة املســتدامة وغيــر ذلــك  .

كمــا أثــر الوبــاء بشــكل مباشــر علــى حيــاة البشــر، فتأثــر الطفــل، واملــرأة، وكبــار الســن، 
واملعاقــن  والفقــراء. وســاهم يف تكثيــف حركــة الهجــرة بســبب إنهيــار املنظومــات الصحيــة 
واملاليــة يف بلــدان عديــدة كانــت تضــم ماليــن مــن العمالــة مــن اجلنســن، كمــا ســاهم يف 
فــرض قيــود علــى احلركــة بفعــل قــرارات احلجــر الصحــي، وانتشــرت املظاهــرات املطلبيــة، 
وإســتمرت احلــروب اإلقليميــة، وعــادت موجــات التمييــز العنصــري و خطــاب الكراهيــة  

بشــكل فاضــح يف أكثــر مــن بلــد . 

ــون يف  ــة القان ــادئ دول ــت األمم املتحــدة قــد إستشــعرت بشــكل واضــح إضعــاف مب وكان
الكثيــر مــن البلــدان بعــد اإلنكشــاف الكبيــر ملشــاكلها الداخليــة ، فقــد دعت مفوضــة األمم 
املتحــدة العليــا حلقــوق اإلنســان ميشــيل باشــليه يف بيــان رســمي يف ابريــل ٢٠٢٠ إلــى 
احتــرام دولــة القانــون رغــم تفشــي فيروس كورونــا اجلديــد، مــن خــالل )احَلــد زمنيــاً مــن 
ــة« علــى حقــوق اإلنســان، وقالــت بــأن  التدابيــر االســتثنائية، وذلــك مــن أجــل تفــادي »كارث
املســاس باحلقــوق مثــل حريــة التعبيــر قــد يلحــق ضــرراً باجلهــود إلحتــواء وبــاء كورونــا وآثــاره 

ــة الســيئة . ــة اجلانبي ــة واإلقتصادي االجتماعي

وتثيــر جائحــة فايــروس كورونــا املســتجد مســألة إحتــرام حقــوق االنســان بقــوة ، وســيكون 
البديــل يف حــال جتاهلهــا حــركات اجتماعيــة شــعبية تدافــع عــن فــرض بدائــل للنمــوذج 
االجتماعــي االقتصــادي الســائد حاليــاً يف العديــد مــن دول العالــم ، فاألزمــة التــي أرعبــت 
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ــاء يف حســم  ــل الوب ــة قب ــات وتراخــي اإلدارات احلكومي ــات واإلصاب ــام الوفي الشــعوب بأرق
العديــد مــن مشــاكل ضعــف العدالــة جعلتهــم يشــعرون بأهميــة حمايــة حريتهــم .

يف الكويــت ُســجلت أوائــل احلــاالت املصابــة باملــرض يف فبرايــر ٢٠٢٠ بعــد تأكيــد إصابــة 
عــدة أشــخاص كانــوا عائديــن مــن اخلــارج، وكان تفاعــل الســلطات الصحيــة  مــع الفايــروس 
الــذي ارتقــى ملرتبــة »جائحــة« وفقــاً ملنظمــة الصحــة العامليــة يســير بشــكل  تدريجــي طبقــاً 
لتطــور اإلصابــات خاصــة بعــد قــدوم ألــوف املواطنــن مــن اخلــارج فيمــا عــرف بخطــة 
اإلجــالء حيــث وضــع بعضهــم  حتــت احلجــر املؤسســي أو املنزلــي اإلجبــاري وإتخــاذ قــرار 

إغــالق كافــة منافــذ الدولــة بعدهــا، وفــرض حظــر التجــول والعــزل املناطقــي .

يســتعرض هــذا التقريــر املختصــر عــدداً مــن امللفــات التــي طفــت علــى ســطح املناقشــات 
ــا  ــاء كورون ــات قدميــة متجــددة تســبب وب ــوق اإلنســان ، وهــي ملف ــة بحق ــة املتعلق املجتمعي
املســتجد يف إعــادة إنتاجهــا بشــكل أكثــر مأســاوية بســبب إقترانهــا بظــروف احلجــر الصحــى 
وتقييــد حركــة التنقــل وفقــدان العديــد مــن العمــال لوظائفهــم وخاصــة أولئــك العاملــن 
باألجــر اليومــي، وبعضهــا مضــى عليــه عقــود مــن الزمــن بســبب تراخــي اإلدارة العامــة 
ــة  يف حســمها. وأبرزهــا التركيبــة الســكانية ومــا يتفــرع منهــا مــن مشــاكل عديــدة ذات صل

ــة. باحلقــوق العمالي
ويحتوي التقرير على احملاور  التالية : 

أواًل - املظاهر العامة ذات الصلة بحقوق االنسان
● التركيبة السكانية
● جتارة اإلقامات 

● ظروف السكن العمالي 
● حرية التعبير

 ثانيًا : األداء احلكومي جتاه قضايا حقوق االنسان 
● وعود اإلصالح ومكافحة الفساد 

● مواجهة جتارة اإلقامات .
● التدابير الصحية لسكان دولة الكويت .
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ثالثًا : أداء ) جلنة الشكاوى والتظلمات( أثناء جائحة وباء كورونا 
● حالة مراكز التوقيف والسجون املؤقت .

● ظاهرة االكتظاظ يف السجون .
● التدابير الوقائية والصحية .

● الزيارات امليدانية خالل جائحة كورونا.

رابعًا : اخلالصة والتوصيات  



أواًل : مظاهر  ذات الصلة 
بحقوق االنسان  



الديـوان الوطنــي
لحقــــوق اإلنســـان 

National Diwan
 For Human Rights

10

١- التركيبة السكانية وأبعادها اإلنسانية 
كشــفت إجــراءات مواجهــة وبــاء كورونــا املســتجد الصحيــة مشــاكل مزمنــه تتعلــق بفشــل 
السياســات احلكوميــة يف خلــق تــوازن يف ســوق العمــل، ففــي حــن وفــرت عمليــة حتريــر دولــة 
الكويــت مــن الغــزو العراقــي عــام ١٩٩١ فرصــة لتعديــل التركيبــة الســكانية إال أن املفارقــة 
الكبيــرة أن نســبة الكويتيــن مقابــل الوافديــن عــام ١٩٩٥ كانــت ) ٣٥٪ - ٦٥٪ ( بواقــع  ٨٠٠ 
ألــف كويتــي مقابــل مليــون ونصــف املليــون وافــد، والتــزال النســبة متشــابهه بفــارق ضئيــل 
يف عامنــا احلالــي ٢٠٢٠ حيــث بلــغ عــدد الكويتيــن مليــون و ٤٣٢ ألــف ، مقابــل ٣ماليــن و 

٣٤٤ ألــف وافــد وبنســبة ) ٣٠ ٪ - ٧٠ ٪ ( . )١(

وتقف جملة املســاهمة يف النشــاط االقتصادي للكويتين عند حدود ٤٣ ٪ من تعدادهم، 
فيمــا تصــل مســاهمة الوافديــن فيــه ٦٨٪ مــن تعدادهــم وهــو مــا يعكــس اختــالالت عميقــة يف 
ســوق العمــل،  وتعكــس تصنيفــات املهــن اخلمــس األولــى األكثــر كثافــة لغيــر الكويتيــن  يف 
دولــة الكويــت اآلتــي : خــادم منزلــي – ســائق خــاص – عامــل عــادي – بائــع – عامــل نظافــة، 

ومبــا يعكــس طبيعــة االقتصــاد الريعــي.

وقــد أطلقــت احلكومــات الكويتيــة املتعاقبــة خــالل العقــود الثالثــة األخيــرة وعــود متكــررة 
أعلنــت مــن خاللهــا الرغبــة يف إحــداث تــوازن نســبي بــن املواطنيــن والوافديــن إال أن هــذه 
الوعــود بــاءت بالفشــل ألســباب عديــدة منهــا ســوء التخطيــط الســكاني – االقتصــادي، 
ــة ، والتراخــي  ــود املشــاريع احلكومي ــى عق ــة عل وتفشــي جتــارة اإلقامــات ، وضعــف الرقاب
املزمــن يف ملــف العمالــة املنزليــة التــي وصــل عددهــا هــذا العــام إلــى ٧٤٤ ألــف نســمة . )٢(

وقــد تســبب نظــام الكفيــل يف اإلســاءة البالغــة لســجل الكويــت يف مجــال حقــوق العمالــة 
ــر احصــاءات يعتمــد  ــة الهامشــية أو الســائبة، وال تتواف ــمى بالعمال ــا يُس ــق م ــك خل ومــن ذل
عليهــا بشــأن حجــم هــذا النــوع مــن العمالــة التــي تشــكل القاعــدة األساســية لظاهرة اســتغالل 
نظــام االقامــة يف الكويــت. ولكــن مــا ميكــن ذكــره هنــا أن عــدد الســكان الوافديــن يف منطقتــي 
ــة« اللتــن تتركــز فيهمــا هــذه العمالــة وصــل – يف نهايــة ســبتمبر  »جليــب الشــيوخ« و»املهبول
٢٠١٩ – الــى أكثــر مــن ٥١٣٠٠٠ نســمة، منهــم ٣٧٢٠٠٠ آســيوي و ١٤١٠٠٠ عربــي. وبالتالــي، 
فــإن حجــم الظاهــرة التــي نتكلــم عنهــا ال يقــل إحصائيــاً عــن ٤٠٠٠٠٠ عامــل وافــد، أو مــا 
يعــادل %٢٣ مــن اجمالــي حجــم العمالــة الوافــدة عــدا العمالــة املنزليــة ومــن يف حكمهــم . )٣(
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وعــودة إلــى مباغتــة وبــاء كورونــا املســتجد واإلنكشــافات التــي أحدثهــا يف ملــف التركيبــة 
الســكانية فقــد ارتفعــت املطالبــات الشــعبية والبرملانيــة بضــرورة إعــداد خطــط زمنيــة 
لتخليــص البــالد مــن هــذا العــدد املتضخــم يف حجــم العمالــة والــذي بــات يؤثــر علــى ســمعة 
البــالد اخلارجيــة ويهــدد أمنهــا الداخلــي ويســتهلك خدماتهــا بشــكل كبيــر دون مــردود 
إقتصــادي . وقــد عبــر رئيــس الــوزراء الشــيخ صبــاح خالــد احلمــد الصبــاح يف ٣ يونيــو 
٢٠٢٠ عــن رغبــة حكومتــه يف معاجلــة »خلــل التركيبــة الســكانية« بتقليــص العمالــة األجنبيــة 
يف البــالد مــن ٧٠ ٪ إلــى ٣٠ ٪  دون أن يكشــف عــن الطــرق املمكــن اعتمادهــــا يف ذلــك )٤( . 
إضافــة إلــى مشــاريع برملانيــة، وتصريحــات لوزيــر الشــئون االجتماعيــة وقياديــن يف الهيئــة 

العامــة للقــوى العاملــة  تصــب يف هــذا التوجــه وهــي شــبيهه بالوعــود الســابقة . 

وتؤكــد دراســة علميــة قــدرة الكويــت علــى التشــغيل اآللــي التقنــي لكثيــر مــن الوظائــف 
التــي يشــغلها غيــر الكويتيــن يف القطاعــات العاديــة التــي ال حتتــاج مهــارات خاصــة ومبــا 
ــن مــن نقــل ســوق  يقــارب ٤٣% مــن أنشــطة األعمــال القائمــة يف ســوق العمــل احمللــي ومبــا مُيكِّ
العمــل بالكويــت مــن شــكله التقليــدي إلــى الشــكل التقنــي وبأقــل تكاليــف وخاصــة يف قطــاع 

جتــارة اجلملــة والتجزئــة، وقطــاع األنشــطة العقاريــة، وقطــاع الصناعــات التحويليــة . )٥(

وتُفصــح التركيبــة الســكانية عــن خلــل كبيــر، كمــي ونوعــي، يف ميزانــي الســكان والعمالــة 
ــي،  ــا  التوســع االســكاني األفق ــي ذكرناهــا ســابقاً ومنه ــدة بخــالف الت ــل عدي ــه عوام تغذي
وإستســهال انشــاء املؤسســات العامــة التــي تتعــارض وتتشــابك بعــض اختصاصاتهــا مــع 

ــة أصــاًل .  وزارات قائم

إن السياســة الســكانية احلاليــة تتســبب يف اإلســاءة للعمالــة الكويتيــة والوافــدة علــى 
ــف الوهمــي والسياســي  ــد الشــعبي ألداء املؤسســات نتيجــة التوظي حــد ســواء بســبب النق
يف جهــات ُمختَلَقــة ال فائــدة تنمويــة أو إقتصاديــة منهــا ، رغــم كونهمــا – العمالــة - ضحايــا 
ــوا يف  ــي تخل ــة تتســبب يف إنتشــار دعــوات اإلقصــاء الشــعبوية الت ــر حصيف لسياســات  غي
الغالــب مــن احلــس اإلنســاني وهــو مــا يحــدث بشــأن العمالــة يف زمــن مواجهــة وبــاء كورونــا 
املســتجد والدعــوات العنصريــة املناديــة بترحيــل الوافديــن رغــم دخولهــم البــالد بشــكل 
قانونــي، مبعنــي أننــا أمــام معاجلــة الَعــَرض وتــرك أســباب املــرض الــذي ســنتناوله يف البنــد 

الالحــق وهــو اإلجتــار بســمات اإلقامــة .
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ــاء نظــام  ــة الســكانية وإلغ ــدء بتصــور حلــل مشــكلة التركيب وكخطــوة مقترحــة ميكــن الب
الكفيــل مــن خــالل جلنــة مشــتركة تضــم وزارات الشــئون اإلجتماعيــة والداخليــة والتجــارة 
والصناعــة والهيئــة العامــة للقــوى العاملــة وغرفــة جتــارة وصناعــة الكويــت واإلحتــاد العــام 
لعمــال الكويــت  لضبــط ســوق العمــل  وحتديــد املهــن احلرفيــة والفنيــة والتــي يحتاجهــا 

ــي . املجتمــع الكويت

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١- الهيئة العامه للمعلومات املدنية 
٢- الهيئة العامة للمعلومات املدنية

٣- حديث رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت ، محمد الصقر ، صحيفة القبس – ٢٢ ابريل ٢٠٢٠. 
٤- ضمن لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مع رؤساء حترير الصحف الكويتية املنعقد بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٠. 

٥- د. الشمري ، نايف – دراسة »التركيبة السكانية يف دولة الكويت وأثرها االقتصادي« – كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت ٢٠٢٠ .
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٢- ظاهرة املتاجرة باإلقامات 
يعــد مصطلــح ) جتــارة اإلقامــات( تعبيــر ملتبــس، فهــذه املمارســة لهــا أثــر علــى األرض 
لكــن أشــخاصها غيــر ظاهــرون. ورغــم ذلــك درج الــرأي العــام ) االجتماعــي – السياســي( يف 

تعبيراتــه الوصفيــة علــى اســتخدام هــذا املصطلــح بشــكل اعتيــادي . 

ويحــدد القانــون رقــم )٦( لســنة ٢٠١٠ يف شــأن العمــل بالقطــاع األهلــي  حقــوق وواجبــات 
العامــل وأصحــاب العمــل ، وتنــص الفقــرة الثالثــة مــن املــادة )١٠( منــه علــى اآلتــي: »وال يجوز 
لصاحب العمل أن يستقدم عماال من خارج البالد أو أن يستخدم عماال من داخل البالد ثم 
يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل 
مبصاريف عودة العامل إلى بلده، ويف حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى 
الغير يتكفل األخير مبصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقدمي بالغ تغيب بحق العامل من 
الكفيل األصلي« . ويفــرض القانــون عقوبــات علــى مخالفــة هــذا النــص كمــا توضــح املــادة 
رقــم )١٣٨( والتــي تنــص علــى : »مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون 
ــد  ــار وال تزي يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دين
علــى خمســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل مــن خالــف حكــم الفقــرة الثالثــة 

مــن املــادة )١٠( مــن هــذا القانــون« . 

ويتبــن مــن هاتــن املادتــن وجــود مانــع قانونــي وعقوبــة مقــررة علــى جلــب عمالــة 
مــن اخلــارج دون تســليمها عمــل، ولذلــك فنحــن أمــام تــراٍخ يف تطبيــق القوانــن وتفعيــل 
الضبطيــات التــي يقرهــا ذات القانــون ، إضافــة إلــى التســاهل الواضــح يف حتديــد األعــداد 
ووصــف املهــن التــي يتطلبهــا  كل مشــروع حكومــي أو خــاص . وقــد ثبــت تقريــر ديــوان 
احملاســبة للعــام املالــي ٢٠١٢- ٢٠١٣ علــى قضيــة ذات أهميــة يف هــذا املجــال وهــي النــص 
يف العقــود احلكوميــة علــى توريــد »عمالــة احتياطيــة غيــر مدفوعــة األجــر بنســبة ١٠٪« ممــا 
ــة – أي الســائبة – مــع توقــع مشــكلة عــدم دفــع رواتــب  ــة املتجول ــؤدي إلــى ظاهــرة العمال ي
لهــا. وقــد شــهدت البــالد أثنــاء فتــرة وبــاء كورونــا املســتجد بــروز عناويــن عديــدة يف ملــف 
التالعــب يف ســمات الدخــول ومنهــا الظــروف الســكنية آلالف العمــال ، وتوقــف عمــال األجــر 
اليومــي عــن العمــل وتدخــل اجلمعيــات اخليريــة لتمويــن مناطــق التركــز العمالــي بالوجبــات 
الغذائيــة ، وحــاالت االنتحــار التــي جتــاوزت ال ٢٠ حالــة خــالل النصــف األول مــن العــام، 
والعمالــة املخالفــة لقانــون اإلقامــة التــي بلــغ تعدادهــا ١٥٨ ألــف مــن جنســيات متعــدده )٦(. 
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وإرتفــاع حــدة التشــنج ضــد العمالــة الوافــدة الســائبة ومــن يُطلــق عليهــم ب »جُتــار اإلقامــات 
»يف ذات الوقــت مــا حــدى بنائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدولــة لشــئون مجلــس 

الــوزراء وصــف هــذه الظاهــرة ب »اخلبيثــة التــي يجــب اجتثاثهــا« )٧(.

كمــا تطــور رد الفعــل الرســمي ملرحلــة متقدمــة بإحالــة مواطنــن ووافديــن ممــن يُشــتبه 
ــة  ــك مــن إدعــاءات عمالي ــة وعــدم تســليمهم عمــل ومــا شــاب ذل ــب عمال بضلوعهــم يف جل
بتقاضــي كفالئهــم مبالــغ ماليــة ســنوية مقابــل جتديــد إقاماتهــم. وأعلــن نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة ووزيــر الدولــة لشــئون مجلــس الــوزراء  عــن تشــكيل فريــق حكومــي 
ــداد  ــا، كمــا ســاهم التع ــة لوقفه ــل التشــريعات املطلوب ــى هــذه )التجــارة( وتعدي للقضــاء عل
الهائــل للعمالــة والتــي أتينــا علــى وصفهــا يف محــور التركيبــة الســكانية إلــى تأخــر فعاليــة 
السياســات الصحيــة التــي قامــت بهــا دوائــر وزارة الصحــة للحــد مــن اإلصابــات بالوبــاء ممــا 

إضطــرت إلــى تطويــق مناطــق عديــدة تقطنهــا أغلبيــة وافــدة ِللَجــم إنتشــار الوبــاء.

إن عــالج ظاهــرة التالعــب بســمات الدخــول والتــي هــي مرتبطــة مبشــكلة التركيبــة 
ــوان احملاســبة  ــر دي ــل التــي ذكرتهــا تقاري ــر مــن مواطــن اخلل ــب وقــف الكثي الســكانية تتطل
ــة  ٢٠١٢- ــة لألعــوام املالي ــوزارة الشــئون االجتماعي ــة ل ــة املالي ــة امليزاني اخلاصــة مبراجع

٢٠١٣ / ٢٠١٣- ٢٠١٤ ونلخصهــا باآلتــي : 
- جتاهل اخللل يف النظام اآللي بغرض إصدار رخص عمل مزورة .

- منح صالحيات ملوظفن للتالعب يف بيانات بعض الشركات .
- العبــث يف تقديــر االحتيــاج للعمالــة مــن خــالل النظــام اآللــي الــذي صرفــت عليــه 

الــوزارة   ٦ ماليــن  ونصــف املليــون دينــار كويتــي .
- التساهل مع الشركات الوهمية.

- اعتماد التقدير الشخصي للموظفن يف حتديد أعداد العمالة لبعض الشركات .
- تزوير شهادات حتويل رواتب عمالة من قبل مندوبي الشركات .

- التوسع يف إصدار بطاقة الدعوة التجارية وحتويلها إلى إذن عمل .

خالصــة القــول يف هــذا املجــال أن تصحيــح هــذا امللــف البــد وأن ميــر مــن خــالل معاجلــة 
اختــالالت هيــكل العمالــة والتركيبــة الســكانية يف البــالد مــن ناحيــة،  وتوظيــف التقــدم 
التقنــي إلــى أبعــد حــد ممكــن مــن ناحيــة ثانيــة، وإعــادة النظــر بصــورة جــادة ومســتعجلة يف 
نظــام الكفيــل، وتطويــره مبــا يفــرق بــن العمالــة الوافــدة عاليــة الثقافــة والتخصــص، والتــي 
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ميكــن تكويــت مواقعهــا مســتقبال، وبــن العمالــة الوافــدة الهامشــية صعبــة التعويــض بهــا مــن 
العمالــة الوطنيــة ألســباب  تتعلــق بظــروف إجتماعيــة وإقتصاديــة .

------------------------------
٦- صحيفة اجلريدة ، ٢ ابريل ٢٠١٠
٧- صحيفة القبس ، ٢٩ مايو ٢٠٢٠ 
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٣- ظروف اإلسكان العمالي 
تواجه دولة الكويت تزايد مستمر يف الطلب على األيدي العاملة.

 وقــد شــهدت تصاعــد يف عــدد العمالــة منــذ ســنة ٢٠٠٥ وحتــى ســنة ٢٠١٤ يبلــغ 
١،٤٥ مليــون عامــل، مــا إســتدعت احلاجــة إلــى إيجــاد حلــول جذريــة بســبب تأثيــره علــى 
ازدحــام املناطــق الســكنية واالســتثمارية الســيما االزدحــام املــروري املســتمر. وقــاد ذلــك 
إلــى ضــرورة التفكيــر اجلــدي  إلنشــاء عــدة مــدن عماليــة موزعــة علــى مناطــق مختلفــة 

ــا. )٨( بكامــل خدماته

وتُعــد مشــكلة اإلســكان العمالــي أحــد أبــرز مشــاكل التركيبــة الســكانية يف دولــة الكويــت 
، وقــد بلــغ إجمالــي عــدد العاملــن يف الكويــت نهايــة عــام ٢٠١٩ نحــو ٢،٩٦٦ مليــون عامــل، 
أي مــا نســبته نحــو ٦٢،١ يف املئــة مــن مجمــوع الســكان،  ويعكــس هــذا الرقــم حجــم 

املشــكلة اإلســكانية لفئــة العمالــة وضــرورة إيجــاد حــل لهــا . )٩( 

وقــد مضــى علــى ملــف املــدن العماليــة زمــن طويــل بســبب البيروقراطيــة التــي كلفــت 
الدولة ســمعة ســلبية يف مجال حقوق العمالة، فقد صدر قانون ٤٠ لســنة ٢٠١٠  يف شــأن 
تأســيس شــركة مســاهمة كويتيــة أو أكثــر تتولــى وفقــاً لنظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل 
للدولــة القيــام بتصميــم وتنفيــذ وتشــغيل وصيانــة مــدن للعمــال الــذي ألغــى إجــراءات 
الدراســة والطــرح التــي متــت وفقــا ألحــكام القانــون ٧ لســنة  ٢٠٠٨ بتنظيــم عمليــات 
البنــاء والتشــغيل والتحويــل واألنظمــة املشــابهة. وعليــه مت حتديــث الدراســات وفقــا ملــواد 
وأحــكام القانــون رقــم ٤٠ لســنة ٢٠١٠ وانتهــت بعــدم جــدوى املشــروع ألســباب اســتثمارية، 
وقــد ألغــي بالقانــون رقــم ١١٦ لســنة ٢٠١٤ الــذي جــاء بتحديــث دراســة اجلــدوى وانتهــى 
إلــى حتقــق اجلــدوى االقتصاديــة مــن خــالل طــرح املشــروع بنظــام الشــراكة مبــدة اســتثمار 
تصــل الــى ٤٠ ســنة علــى أســاس ان حتــول إيــرادات املشــروع للجهــة العامــة، ويدفــع مبلــغ 
ــة،  ــة وهندســية وفني ــب مالي ــة تنافســية تتضمــن جوان ــى عملي ــاء عل ســنوي للمســتثمر بن
وعليــه عرضــت نتائــج دراســة اجلــدوى االقتصاديــة علــى اللجنــة العليــا يف الربــع الثانــي 
مــن عــام ٢٠١٥ وأصــدرت اللجنــة العليــا قرارهــا باملوافقــة علــى مخرجــات دراســة اجلدوى 

والتوصيــة باملضــي قدمــا بإجــراءات الطــرح . )١٠(

وعلى أثر ســؤال برملاني قدم يف مارس ٢٠١٧ بشــأن ســكن العمالة، كان الرد احلكومي 
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بــأن هنــاك ٦ مــدن عماليــة تتســع لـــ٢٢٠ ألــف عامــل  تقــع يف شــمال غربــي مدينــة الصبيــة 
وشــمال منطقــة املطــالع ومنطقــة جنــوب اجلهــراء علــى امتــداد الدائــري الســادس وجنــوب 
ــى  ــي اجلهــراء عل ــوب غرب ــران ومنطقــة جن ــوب اخلي ــاح األحمــد، والوفــرة جن ــة صب مدين

طريــق الســاملي . 

وأفــادت احلكومــة حينــذاك أنــه جــار إعــداد مســتندات طــرح مشــروع املــدن العماليــة 
)مدينــة جنــوب اجلهــراء( علــى القطــاع اخلــاص، وبالتعــاون مــع هيئــة مشــروعات الشــراكة 
بــن القطاعــن العــام واخلــاص، إذ إنــه يعــد أول منــوذج للمــدن العماليــة يتــم طرحــه علــى 
ــه إذا مت  ــة والقطــاع اخلــاص ) P.P.P(. وأن ــن الدول القطــاع اخلــاص بنظــم  الشــراكة ب
جنــاح املشــروع فســيتم طــرح بقيــة املواقــع دفعــة واحــدة، واملتوقــع وفقــاً للبرنامــج الزمنــي 

للمشــروع أن يتــم تشــغيله مطلــع عــام ٢٠٢١. )١١(

ضمــن اإلجــراءات التعاقديــة للحكوميــة، أحيطــت جلنــة املناقصــات املركزيــة بطلــب 
األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء بإتخــاذ اإلجــراءات للتعميــم علــى جميــع اجلهــات احلكوميــة 
بضــرورة تضمــن الشــروط املرجعيــة لعقودهــا بنــداً يلــزم الشــركات التــي ســيتم التعاقــد 
معهــا والبالــغ عــدد عمالتهــا الالزمــة لتنفيــذ التزاماتهــا التعاقديــة مــع احلكومــة أكثــر مــن 
١٠٠٠ عامــل بإســكان العمالــة التابعــة لهــا يف املــدن العماليــة، وذلــك يف ضــوء قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم ٩٣٠ املتخــذ يف اجتماعــه رقــم ٢١٠٨/٢٢ تزامنــاً مــع تنفيــذ الدولــة العديــد 

مــن املشــاريع اإلنشــائية املســتقبلية العمالقــة . )١٢( 

ــوب  ــة همــا مشــروع جن ــر أن املشــروعان املتوقــع تنفيذهمــا كمــدن عمالي ــر بالذك جدي
اجلهــراء )٢٠ ألــف عامــل(  والــذي مــن املفتــرض أن ينتهــي عــام ٢٠٢٥، ومشــروع مدينــة 
صبــاح األحمــد )١٥٠ ألــف عامــل( والــذي مــن املفتــرض أن ينتهــي يف العــام ٢٠٢٧ . )١٣( 

وكانــت جلنــة الشــكاوى والعرائــض يف املجلــس البلــدي قــد خلصــت متطلبــات التســريع 
يف اجنــاز املــدن العماليــة مــن خــالل توصيــات إحــدى ورش العمــل التــي قامــت بهــا وهــي 

فيمــا يلــي  )١٤(: 

١- تشــكيل جلنــة مــن اجلهــات املعنيــة لتنفيــذ اللوائــح والقوانــن احلاليــة بأســلوب أكثــر 
فاعليــة وحــزم.

٢- تفعيل الدور الرقابي عن طريق مراقبة دورية لعمل اللجنة التي مت تشكيلها.
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٣- تقييــم مــدى القصــور واإلجنــاز يف كل محافظــة مــن محافظــات الدولــة واجلهــات 
املعنيــة بذلــك.

٤- توفيــر مــدن عماليــة جديــدة باإلضافــة إلــى املــدن العماليــة املوجــودة ســابقا، حيــث 
ان اســتيعاب املــدن املتواجــدة حاليــا ال يكفــي إال ٢٠،٠٠٠ ألــف عامــل فقــط.

٥- توفيــر اخلدمــات األساســية للمــدن العماليــة القائمــة مثــل )املستشــفيات - مراكــز 
الشــرطة - املطافــئ وغيرهــا مــن اخلدمــات(.

ــى أماكــن  ــر وســائل النقــل اجلماعــي املناســب لنقــل العمــال مــن مســاكنهم إل ٦- توفي
عملهــم.

٧- توصيــة الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة بعــدم إصــدار البطاقــات املدنيــة للعــزاب 
ممــن لهــم عناويــن يف ســكن العائــالت.

وقــد كشــف وبــاء كورونــا املســتجد حجــم األضــرار البشــرية جــراء تكــدس العمالــة 
يف مناطــق معروفــة كجليــب الشــيوخ وخيطــان واملهبولــة، وهــي مناطــق ســكنية وليســت 
عماليــة ، لكنهــا أصبحــت مركــزاً لســكن العمــال العــزاب عبــر عقــود مــن الزمــن يف مخالفــة 
صريحــة لقوانــن نافــذة ترعاهــا بلديــة الكويــت ، وهيئــة القــوى العاملــة ووزارة الكهربــاء 
واملــاء واإلدارة العامــة لإلطفــاء، واملؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية. ورصــدت الهيئــة 
العامــة للمعلومــات املدنيــة يف إحصائيــة للعــام ٢٠١٩ عــدد العــزاب بحســب املناطــق حيــث 
بلــغ تعدادهــم مليــون و ١٠٠ ألــف نســمة وتوزعــت األرقــام كالتالــي : محافظــة الفروانيــة 
ــف،  ــي ) ١٧٦،٥ ( أل ــف ، محافظــة حول ــف ، محافظــة األحمــدي ) ٣٩٦ ( أل )  ٤٨٣ ( أل
ــارك  ــف ، محافظــة مب ــة ) ٥٦،٤ ( أل ــف، محافظــة العاصم ــراء ) ٦٧ ( أل محافظــة اجله

ــف. )١٥( ــر ) ١٣،١ ( أل الكبي

وأدت ظــروف وبــاء كورونــا املســتجد إلــى نتائــج وخيمــة علــى مســتوى الســيطرة علــى 
أعــداد املصابــن يف تلــك املناطــق بســبب عــدم مالئمــة الســكن، ممــا أدى إلــى احلجــر علــى 
ســكان تلــك املناطــق ملــدد زمنيــة تفاقمــت خاللهــا احلاجــة إلــى الطعــام مع فقــدان الوظائف 
آلالف العمــال وضيــاع مصــادر رزقهــم  مــع توقــف احليــاة الطبيعيــة خاصــة العاملــن منهــم 
باألجــر اليومــي، وتزايــد حــاالت اإلنتحــار. وتبــدو احلاجــة ماســة جــداً لإلنتهــاء مــن هــذه 
املشــكلة مــن خــالل اجنــاز مشــاريع املــدن العماليــة كاملــة اخلدمــات بطاقــة اســتيعابية ال 
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تقــل عــن مليونــي عامــل أو أكثــر تبعــاً حلركــة النشــاط اإلقتصــادى املطلــوب .

--------------------------------------------------------------------
)٨( املوقع اإللكتروني لألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية .

)٩( تقرير الشال االقتصادي ، اجلريدة – ١ مارس ٢٠٢٠.
)١٠ ( صحيفة القبس ، ١١ سبتمبر ٢٠١٩.

)١١( إجابة علي سؤال عضو مجلس األمة /  أسامة الشاهن – جريدة الراى ٢٠ ابريل ٢٠٢٠ .
)١٢( مجلة مباشر – اقتصادية ٩ مايو ٢٠٠٩ .

)١٣( إفادة من عضو املجلس البلدي املهندسة / مها البغلي .
)١٤( صحيفة األنباء ، ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ . 

)١٥( صحيفة القبس ، ٥ أغسطس ٢١٠٩ .
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٤- حرية الرأي والتعبير 
اشــتهرت دولــة الكويــت بحريــة الــرأي والتعبيــر، وهــي مــن أهــم أعمــدة حقــوق االنســان، 

وال ميكــن االســتغناء عنهــا وجتاهلهــا يف أي مجتمــع دميقراطــي. 

ــى أن »حريــة  ــة، حيــث نــص يف املــادة )٣٦( عل وقــد كفــل الدســتور الكويتــي هــذه احلري
الــرأي والتعبيــر والبحــث العلمــي مكفولــة ، ولــكل انســان حــق التعبيــر عــن رأيــه ونشــره 
بالقــول أو الكتابــة أو غيرهــا ، وذلــك وفقــا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القانــون«. 

ــا  ــة وفق ــة والطباعــة والنشــر مكفول ــة الصحاف ــى أن »حري ــادة )٣٧( عل ــص يف امل ــا ن كم
للشــروط واألوضاع التي يبينها القانون«. وقد شــهدت األوضاع يف الســنوات القليلة املاضية 
إزديــاد أعــداد القضايــا املرفوعــة علــى املواطنــن فيمــا يتعلــق بالنشــر وحريــة التعبيــر، وزادت 
حــاالت حبــس وتغــرمي ناشــطن كويتيــن مؤخــراً لتطبيــق تلــك القوانــن عليهــم، وقــد ســجلت 
نيابــة اإلعــالم والنشــر خــالل عــام ٢٠١٩ ارتفاعــاً يف عــدد قضايــا اجلرائــم اإللكترونيــة التــي 
ــة املتخصصــة عــن عــام ٢٠١٨ مبــا  ــى احملاكــم اجلزائي ــا إل ــا وإحالته ــق فيه قامــت بالتحقي
يزيــد علــى ٧٠٠ قضيــة . وكشــفت إحصائيــة أن النيابــة تلقــت ٢١٥٠ جرميــة إلكترونيــة، يف 
مقدمتهــا اجلرائــم التــي تقــع يف تطبيقــات »تويتــر« و»إنســتغرام« و«ســناب شــات«، وجرائــم 
االســتعالم اإللكترونــي عــن األشــخاص مــن دون إذن، بينمــا كانــت يف عــام ٢٠١٨ نحــو ١٤٥٠ 

جرميــة. )١٦(

ويرجــع الســبب يف ذلــك إلــى تشــريع القوانــن املقيــدة للحريــات وخصوصــاً تلــك املتعلقــة 
بحريــة التعبيــر  التــي أِقــّرت مــا بــن أعــوام ٢٠١٣ -٢٠٢٠ ) القانــون رقــم ٢٠١٦/٨ بشــأن 

تنظيــم اإلعــالم اإللكترونــي، القانــون رقــم ٢٠٠٦/٣ يف شــأن املطبوعــات والنشــر(. 

وقــد حــدث يف فتــرة مواجهــة وبــاء كورونــا – مثــل أكثــر دول العالــم – أن المســت قــرارات 
الســلطات الصحيــة الكثيــر مــن القوانــن املتصلــة بحريــة الفــرد يف التعبيــر مبختلف وســائلها 
املكتوبــة أو املتلفــزة، أو ممارســة حريــة النقــد املكفولــة يف الدســتور لسياســات حكوميــة 

عامــة.

وخــالل أشــهر التعامــل مــع وبــاء فايــروس كورونــا املســتجد التــي بــدأت  يف األيــام األخيــرة 
مــن شــهر فبرايــر وحتــى اإلنتهــاء مــن كتابــة هــذا التقريــر، فقــد دعــا مجلس الــوزراء إلى عدم 
الطعــن يف ذمم املســؤولن أو التشــكيك يف اإلجــراءات احلكوميــة وجتنــب نشــر اإلشــاعات 
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الكاذبــة مــن دون دليــل، مبينــاً أن عليهــم بــدالً مــن ذلــك ممارســة واجباتهــم القانونيــة عبــر 
التقــدم إلــى جهــات التحقيــق املختصــة أو إلــى الهيئــة العامــة ملكافحــة الفســاد »نزاهــة« بــأي 

معلومــات أو مســتندات تــدل علــى وقــوع جرائم فســاد. 

-----------------------------
 )١٦( صحيفة اجلريدة ، ١ يناير ٢٠٢
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وكلــف املجلــس، خــالل اجتماعــه يــوم ١٢ مايــو ٢٠٢٠ جميــع اجلهــات احلكوميــة بســرعة 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد كل مــن ينشــر بيانــات أو ادعــاءات أو معلومــات غيــر 
صحيحــة علــى خــالف احلقيقــة أو تنطــوي علــى مســاس بســمعة املســؤولن واإلســاءة إلــى 

ذممهــم دون ســند أو دليــل.

ويف خطــوة إلزالــة االلتباســات بشــأن تعاقــدات وزارة الصحــة لشــراء أدوات الوقايــة مــن 
»كورونــا«، كلــف املجلــس ديــوان احملاســبة القيــام مبراجعــة ودراســة املصروفــات والتعاقــدات 
املباشــرة التــي ُصِرفــت ملواجهــة تفشــي الفيــروس منــذ مطلــع مــارس املاضــي والتدقيــق علــى 

ســالمة إجراءاتهــا . )١٧( 

وكانــت احلكومــة قــد حركــت عــدد مــن الدعــاوى جتــاه مواطنــن عبــروا بشــكل ســلمي 
عــن آرائهــم يف طريقــة إدارة األزمــة الوبائيــة وكشــفوا عــن مزاعــم اســتخدام املــال العــام يف 
مناقصــات لشــراء أدويــة ومســتلزمات طبيــة بطــرق شــابها عــدم الشــفافية  وقــد مت اإلفــراج 

عنهــم بكفالــة ماليــة.

------------------------------
)١٧( صحيفة اجلريدة ١٣ مايو ٢٠٢٠.



ثانيًا : األداء احلكومي 
جتاه قضايا حقوق 

االنسان أثناء جائحة 
وباء كورونا املستجد 
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١- وعود اإلصالح ومكافحة الفساد 
دفعــت جائحــة وبــاء كورونــا املســتجد الســلطة التنفيذيــة إلــى إطــالق وعــود اصــالح 
العديــد مــن مواطــن الفســاد يف الدولــة، وكان ســمو رئيــس الــوزراء قــد وجــه املواطنــن إلــى 
التعاضــد والتعــاون مــع الدولــة لإلبــالغ عــن مواطــن الفســاد، داعيــاً كل مــن لديــه معلومــات 
ــر كل  ــى توفي ــة مكافحــة الفســاد )نزاهــة( مشــدًدا عل ــى هيئ ــا إل عــن الفســاد أن يتقــدم به
ــغ. وأكــد علــى أنــه يعمــل وفــق توجيهــات مــن  ســمو األميــر الــذي  الضمانــات حلمايــة املُبل

ــون واملؤسســات«. )١٨(  ــة القان ــع شــخصياً ملفــات الفســاد وترســيخ دول ــي ويتاب »يتابعن

كمــا دعــا أكثــر مــن وزيــر علــى ضــرورة التواصــل مــع وزارتــه لكشــف أي مخالفــة للقوانــن 
أثنــاء جائحــة وبــاء كورونــا املســتجد، ومــن بــن أبــرز تلــك اجلهــات وزارة التجــارة والصناعــة 
وهيئــة القــوى العاملــة ووزارة الداخليــة . فيمــا قدمــت العديــد مــن الــوزارات والهيئــات 
احلكوميــة كثيــر مــن خدماتهــا بطــرق إلكترونيــة وفــرت علــى ســكان دولــة الكويــت اجلهــد 
ــر شــعبي.  والوقــت  وســاهمت يف إزاحــة املفاهيــم البيروقراطيــة التــي طاملــا كانــت محــل تذمُّ

٢- التدابير الصحية لسكان دولة الكويت 
بعــد إعــالن منظمــة الصحــة العامليــة أن مــرض كورونــا أصبــح بدرجــة ) جائحــة ( عامليــة، 
جــرى احلديــث عــن تعديــل قانــون األمــراض الســارية إلدراج فايــروس كورونــا ضمــن األوبئــة 
التــي يســري عليهــا القانــون رقــم )٨( لســنة ١٩٦٩ يف شــأن االحتياطــات الصحيــة للوقايــة 
مــن األمــراض الســارية بصفــة عامــة، وبصفــة خاصــة املــادة )١٥( منــه والتــي متنــح ســلطات 
اســتثنائية لوزيــر الصحــة حلمايــة البــالد مــن تفشــي الوبــاء، وتنــص علــى عــزل املناطــق ومنــع 
التجــول وتخويــل األطبــاء دخــول املســاكن يف أي وقــت للبحــث عــن املرضــى وعزلهــم، وإتــالف 
املأكــوالت واملشــروبات واتخــاذ كافــة االحتياطــات الصحيــة للوقايــة مــن األمــراض الســارية 
مــع مــا فيهــا مــن  مســاس للحريــات العامــة وضبطهــا واالســتعانة بقــوة الشــرطة إلرغــام مــن 
يرفــض تلــك اإلجــراءات علــى تنفيذهــا واالنصيــاع ألوامــر الســلطة التنفيذيــة بشــأنها، مبــا 

يحقــق املصلحــة العامــة يف ظــروف اســتثنائية عصيبة. 

ــة الكويــت العديــد مــن اإلجــراءات ملكافحــة تفشــي  وإتخــذت املنظومــة الصحيــة يف دول
الوبــاء واحلفــاظ علــى قــوة هــذه املنظومــة مــن خــالل عــدة تدابيــر كتجهيــز أجنحــة خاصة يف 
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كل مــن مستشــفى جابــر بكامــل طاقتــه االســتيعابية للمصابــن بالوبــاء إضافــة ملستشــفيات 
أخــرى، وإقامــة العديــد مــن احملاجــر بالتعــاون مــع وزارة املاليــة ووزارة الدفــاع ووزارة 
االشــغال ومؤسســة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة وجتهيــز محاجــر عديــدة كاحملجــر الــذي أقيــم 
علــى أرض شــركة معــرض الكويــت الدولــي، وســتاد جابــر ومحجــر منطقــة الرتقــه وجتهيــز 
املنتجعــات والفنــادق  لهــذا الغــرض، وإنشــاء مستشــفيات ميدانيــة تســاند املستشــفيات 
الرئيســية وأخــرى خاصــة  داخــل املناطــق املعزولــة  مــع توفيــر املســتلزمات الطبيــة واألدويــة 
ملواجهــة الوبــاء، وعمــل املســحات  الطبيــة العشــوائية للمواطنــن عــن طريــق نظــام خــاص 
مرتبــط مــع الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة واالســتعانة  بفــرق أجنبيــة مــن  دول عــدة مثــل 
كوبــا والهنــد و الصــن، وتعيــن فــرق خاصــة ملتابعــة مرضــى فايــروس كورونــا ســواء للعــالج 

أو الوقايــة.

وأقامــت وزارة الصحــة مؤمتــر إعالمــي دوري إلطــالع اجلمهــور علــى مســتجدات تأثيــر 
الوبــاء علــى الســكان، وكانــت تقــدم مــن خاللــه إحصــاءات يوميــة عــن املجريــات  الصحيــة 
فيمــا يتعلــق بحــاالت اإلصابــة والشــفاء والوفيــات، وكان املؤمتــر فرصــة لبيــان تدابيــر وزارة 
الصحــة املتالحقــة ملواجهــة املوقــف وتقــدمي النصــح الطبــي، وقــد بــدا تأثيــر ذلــك واضحــاً 
ــون رقــم )٨( لســنة  ــل القان ــوزارة بحكــم تفعي ــي تطلقهــا ال ــة الت مــن خــالل الرســائل اليومي
ــدوري  ــوزارة أو املؤمتــر ال ــر وســائل اإلعــالم الرســمي اخلــاص بال ١٩٦٩ ســالف الذكــر عب
الــذي يقيمــه مجلــس الــوزراء بحضــور ســمو رئيــس الــوزراء أحيانــاً، والــوزراء املختصــن وال 

ســيما وزيــر الصحــة.

وتلقــت دولــة الكويــت إشــادة دوليــة بنجاعــة تدابيرهــا الصحيــة يف وقــت مبكــر مــن 
بالفحوصــات املخبريــة  العامليــة والتعــاون معهــا  للوبــاء مــن منظمــة الصحــة  مواجهتهــا 

املســتجد. الفايــروس  هــذا  ملجابهــة  واالكلينيكيــة 

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد اإلصابــات يف دولــة الكويــت حتــى تاريــخ ٢٣ يوليــو ٢٠٢٠ ومبوجب 
أرقــام وزارة الصحــة عــدد )٦١٨٧٢( إصابــة، فيمــا بلــغ إجمالــي حــاالت الشــفاء )٥٢٢٤٧(  

حالــة، فيمــا بلــغ عــدد الوفيــات )٤٢١(  شــخص . 

----------------------------------------
 ) ١٨ ( صحيفة الوطن األلكترونية ١ ديسمبر ٢٠١٩



ثالثًا : )جلنة الشكاوى 
والتظلمات( أثناء جائحة

 وباء كورونا
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١- حالة مراكز التوقيف والسجون 
تعــد مراكــز التوقيــف والســجون مــن أهــم اجلهــات التــي حــرص الديــوان الوطنــي حلقــوق 
اإلنســان ممثــاًل بلجنــة الشــكاوى والتظمــات علــى دراســة حالتهــا ورفــع تقاريــر بشــأنها منــذ 
بدايــة العمــل بقانــون إنشــاءه، الســيما خــالل فتــرة انتشــار وبــاء كورونــا املســتجد عامليــاً  
حيــث مت التركيــز مــن خــالل الزيــارات للســجون علــى مراقبــة توافــر االجــراءات الصحيــة 
املؤسســات  قطــاع  وضعهــا   التــي  االحترازيــة  واخلطــط  ملواجهتــه،  املتخــذه  والوقائيــة 
اإلصالحيــة ملواجهتــه واحلــد مــن إنتشــاره بــن الســجناء، ونذكــر أهــم التدابيــر املتخــذة يف 

هــذا الشــأن:-

أ- منــع تلقــي طلبــات الزيــارات يف الســجن اعتبــاراً مــن تاريــخ ٢٠٢٠/٢/٢٣ نهائيــا 
وتوفيــر البدائــل لتواصــل النــزالء مــع أهاليهــم عــن طريــق االتصــال املرئــي.

ب - عــزل الســجناء اجلــدد وإخضاعهــم ملــا يســمى بفحــص اإليــراد وهــو الفحــص الــذي 
يقــوم بــه الطاقــم الطبــي مبجــرد إيــداع النزيــل الســجن.

املوظفــن   نقــل  عــن  املســئولة  واحلافــالت  والدوريــات  الســجن  مرافــق  تعقيــم   - ج 
واملســاجن.

د - توفيــر الكمامــات والقفــازات للعاملــن واملســاجن خاصــة مــن يتــم نقلهــم لتلقــي 
العــالج خــارج الســجن.

ــة  ــة إصاب ــام عــن باقــي النــزالء يف حــال اكتشــاف أي حال هـــ – إتخــاذ إجــراء العــزل الت
بفايــروس كورونــا، ويتــم إخضــاع املخالطــن للمصــاب للفحــص. 

و - تخصيص أماكن منفصلة لعزل املصابن وتخصيص أماكن أخرى لعزل مخالطيهم.

 

٢- ظاهرة االكتظاظ 
إن أبــرز مشــكلة تواجــه قطــاع املؤسســات اإلصالحيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة يف دولــة 
الكويــت هــي ظاهــرة االكتظــاظ والتــي يعــود تاريخهــا لســنوات طويلــة، حيــث بلــغ عــدد نــزالء 
الســجن خــالل يونيــو ٢٠٢٠ )٤١٩٨( نزيــل مــن اجلنســن )رجــال/ نســاء(، عــدد الكويتيــن 
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منهــم )١٢٣٩( وغيــر الكويتيــن )٢٦٢٨(، وذلــك يف  كل مــن الســجن العمومــي، الســجن 
ــأن األعــداد املوضحــة أعــاله أكبــر مــن  املركــزي، ســجن النســاء، وســجن اإلبعــاد . علمــاً ب
الطاقــة االســتيعابية للســجن والتــي تبلــغ )٣٠٠٠( نزيــل فقــط . ويف ســبيل احلــد مــن ظاهــرة 
ــة بقطــاع املؤسســات اإلصالحيــة  احلــد مــن اإلكتظــاظ فقــد اتخــذت وزارة الداخليــة ممثل

التدابيــر اآلتيــة:

أ - تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة اخلاصــة بعمليــات تبــادل أو اســتكمال الســجناء مددهــم 
الباقيــة يف دولهــم لتقليــل أعــداد الســجناء. 

ــة أو تخفيضهــا  ب - صدوراملرســوم رقــم ٨٧ لســنة ٢٠٢٠ بالعفوعــن باقــي مــدة العقوب
املقيــدة للحريــة والغرامــة احملكــوم بهــا علــى بعــض األشــخاص والــذي اســتفاد منــه )٢٣٧٠(

محكــوم مــن املواطنــن واملقيمــن يف عــدد مــن القضايــا عــدا قضايــا أمــن الدولــة واألمــوال 
العامــة .

  

٣-  التدابير الوقائية والصحية 
يشــرف علــى احلــاالت املرضيــة يف املؤسســات اإلصالحيــة طاقــم طبــي خــاص بقطــاع 
الســجون يتبــع وزارة الصحــة، يتواجــد بشــكل دائــم داخــل مستشــفى الســجن ويطبــق اخلطط 
العالجيــة التــي تضعهــا وزارة الصحــة التــي عملــت علــى تكثيــف تلــك اخلطــط واإلجــراءات 
للحــد مــن إنتشــار اإلصابــات بوبــاء كورونــا، ونذكــر أهــم التدابيــر الوقائيــة والصحيــة املقدمة 

يف مستشــفى الســجن باآلتــي :- 

أ - فحــص اإليــراد الــذي يخضــع لــه النزيــل منــذ اليــوم األول الــذي  يــودع فيــه الســجن 
وفتــح ملــف طبــي خــاص بــه.

ب - متابعة حاالت األمراض املزمنة واملعدية والتطعيمات الالزمة للنزيل.

ج - أخــذ عينــات عشــوائية مــن فتحــات التكييــف يف العنابــر واحلوائــط وكذلــك مــن 
ــو مرافــق الســجن مــن  ــاه وحتليلهــا للتأكــد مــن خل ــرادات املي املطعــم اخلــاص بالســجن، وب

األمــراض واألوبئــة.
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ــزالء بشــكل  ــة وكذلــك الن ــة وتثقيــف العاملــن يف قطــاع املؤسســات اإلصالحي د - توعي
مســتمر بطــرق الوقايــة وكيفيــة التعامــل مــع  وبــاء كورونــا يف حــال ظهــور أعراضــه.

هـــ - العنايــة باحلــاالت التــي يســتوجب نقلهــا إلــى املستشــفيات اخلارجيــة لتلقيهــا العــالج 
الــالزم أو إجــراء العمليــات الالزمــة.

و - تعقيم باصات النقل العام للسجناء بشكل دوري .

ي - توفيــر كافــة األدويــة التــي يحتاجهــا النــزالء وال يتــم أخذهــا إال بإشــراف الطبيــب 
املختــص داخــل الســجن.

ــة يف الســجن والتنســيق مــع أقــرب  ز - توافــر ســيارة إســعاف خلدمــة احلــاالت الطارئ
ــغ زمــن االســتجابة لديــه مــن ٣-٥ دقائــق. مركــز إســعاف والــذي يبل

 

٤ - الزيارات امليدانية خالل فترة وباء كورونا املستجد :
أ - زيارة مركز إيواء العمالة املخالفة )مشرف( بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤.

ب- زيــارة قطــاع املؤسســات اإلصالحيــة وااللتقــاء باملســئولن والطاقــم الطبــي ملستشــفى 
الســجن بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٨.

ج- زيــارة احملامــي العــام رئيــس جلنــة العفو األميري املستشــار / محمد الدعيج، ملناقشــة 
مســألة العفــو عــن الســجناء أصحــاب الــرأي  )ناشــطي وســائل التواصــل االجتماعـــــي( 

بتاريــخ  ٢٠٢٠/٦/١٥.

٥ - اللقاءات والتفاعل  اإلعالمي 
أ- مشــاركة رئيــس الديــوان الوطنــي حلقــوق اإلنســان الســفير /جاســم املباركــي ، يف 
حملــة )بــوادر األمــل(  التــي نظمتهــا رابطــة اإلجتماعيــن الكويتيــة، حيــث أكــد أن دولــة 
الكويــت جنحــت يف فهــم األبعــاد اإلنســانية يف أزمــة وبــاء كورونــا كونهــا أزمــة غيــر مســبوقة، 
مشــيداً باملنظومــة الصحيــة يف الدولــة وكيفيــة تعاطيهــا مــع األزمــة بــكل جتــرد وإخــالص 
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ــاء .  ــة مــا يعكــس النهــج اإلنســاني يف التعاطــي مــع الوب ومهني

ب - بثــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة )كونــا( خبــر صــدور بيــان مــن رئيــس الديــوان حلقــوق 
اإلنســان جــاء فيــه أن مكافحــة اإلجتــار باألشــخاص أصبحــت حاجــة ملحــة علــى املســتوى 
الوطنــي تعزيــزاً لدولــة املؤسســات وســيادة القانــون مؤكــداً علــى التبعــات البالغــة التــي متــس 
ســمعة دولــة الكويــت علــى املســتوى الدولــي. كمــا بثــت أيضــاً خبــر يثمــن فيــه خطــوة مجلــس 
الــوزراء املوافقــة علــى رفــع مشــروع قانــون البروتوكــول العربــي ملنــع وقمــع ومعاقبــة اإلجتــار 
باألشــخاص وخاصــة النســاء واألطفــال لســمو األميــر ومــن ثــم ملجلــس األمــة إلتخــاذ التدابير 

التشــريعية املطلوبــة جتاهــه  . 

ج- مقابلــة قنــاة )املجلــس ميديــا(  مــع رئيــس جلنــة الشــكاوى والتظلمــات احملامــي/ علــي 
البغلــي، للحديــث حــول قضايــا حقــوق اإلنســان يف دولــة الكويــت ومــن بينهــا ســجناء الــرأي 

واملقيمــن بصــورة غيــر قانونيــة.



رابعًا : اخلالصة 
والتوصيات
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١-  التركيبة السكانية  
إن السياســة الســكانية احلاليــة تتســبب يف اإلســاءة للعمالــة الكويتيــة والوافــدة علــى 
ــف الوهمــي والسياســي  ــد الشــعبي ألداء املؤسســات نتيجــة التوظي حــد ســواء بســبب النق
يف جهــات مختلفــة ال فائــدة تنمويــة أو إقتصاديــة منهــا رغــم كونهمــا – العمالــة - ضحايــا 
لسياســات  غيــر حصيفــة تتســبب يف إنتشــار دعــوات إقصــاء شــعبوية تخلــوا  مــن احلــس 

اإلنســاني. 

وكخطــوة نحــو احلــل تقتــرح اللجنــة البــدء بتصــور حلــل مشــكلة التركيبــة الســكانية وإلغــاء 
نظــام الكفيــل مــن خــالل جلنــة مشــتركة تضــم وزارات الشــئون اإلجتماعيــة و الداخليــة 
والتجــارة والصناعــة و هيئــة القــوى العاملــة وغرفــة جتــارة وصناعــة الكويــت واإلحتــاد العــام 
لعمــال الكويت لضبــط ســوق العمــل  وحتديــد املهــن احِلَرِفيــة والفنيــة والتــي يحتاجهــا 

املجتمــع الكويتــي.

 

٢- ظاهرة التالعب بسمات الدخول 
تصحيــح هــذه الظاهــرة البــد وأن متــر مــن خــالل معاجلــة اختــالالت هيــكل العمالــة 
والتركيبــة الســكانية يف البــالد مــن ناحيــة،  وتوظيــف التقــدم التقنــي إلــى أبعــد حــد ممكــن 
مــن ناحيــة ثانيــة، وإعــادة النظــر بصــورة جــادة ومســتعجلة يف نظــام الكفيــل، وتطويــره 
مبــا يفــرق بــن العمالــة الوافــدة عاليــة الثقافــة والتخصــص، والتــي ميكــن تكويــت مواقعهــا 
مســتقبال، أمــا العمالــة الوافــدة الهامشــية فيصعــب تعويضهــا مــن العمالــة الوطنيــة ألســباب 

ــة . ــة االجتماعي ــة واحلال ــق بظــروف الوفــرة االقتصادي وظــروف تتعل

٣- ظروف السكن العمالي 
أدت ظــروف وبــاء كورونــا املســتجد إلــى نتائــج وخيمــة علــى مســتوى الســيطرة علــى أعداد 
املصابــن يف تلــك املناطــق بســبب عــدم مالئمــة الســكن ، ممــا أدى إلــى احلجــر علــى ســكان 
تلــك املناطــق ملــدد زمنيــة تفاقمــت خاللهــا احلاجــة إلــى الطعــام مــع فقــدان الوظائــف آلالف 
العمــال وضيــاع مصــادر رزقهــم مــع توقــف احليــاة الطبيعيــة خاصــة العاملــن منهــم باألجــر 
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اليومــي . وتبــدو احلاجــة ماســة جــداً لإلنتهــاء مــن هــذه املشــكلة مــن خــالل إجنــاز مشــاريع 
املــدن العماليــة كاملــة اخلدمــات بطاقــة اســتيعابية ال تقــل عــن مليونــي عامــل أو أكثــر تبعــاً 

حلركــة النشــاط اإلقتصــادى مســتقباًل .

٤- حرية التعبير 
تتعــرض حريــة التعبيــر بكافــة صورهــا  لتراجــع عــام بفعــل العديــد مــن القوانــن املتشــددة 

ومــن ذلــك : 

١- قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ يف شأن املطبوعات والنشر.

٢- قانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن اإلعالم املرئي واملسموع.

٣- قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦بشأن تنظيم االعالم االلكتروني.

٤- قانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

وتتلخص مسائل إعادة النظر فيها حول اآلتي :

 ١- إلغاء عقوبة السجن يف مسائل الفكر والتعبير واستبدالها بالغرامات املالية .

٢- تقليص نطاق التجرمي يف تلك القوانني  .

٣- الســعي يف نشــر التوعيــة اإلعالميــة املتواصلــة مبــواد القوانــني املذكــورة خاصــة 
لألجيــال الشــابة التــي ال تعــي مخاطــر اســتخدام وســائل اإلعــالم اجلديــد .

٥-  املؤسسات اإلصالحية 
إن أبــرز مشــكلة تواجــه قطــاع الســجون يف دولــة الكويــت هــي ظاهــرة االكتظــاظ والســعة 
املكانيــة والتــي يعــود تاريخهــا لســنوات طويلــة، وقــد عملــت وزارة الصحــة علــى تكثيــف 
تلــك اخلطــط واإلجــراءات للحــد مــن انتشــار اإلصابــات بفايــروس كورونــا، كمــا ســاهم 
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ــدة  ــا املقي ــة أو تخفيضه صدوراملرســوم رقــم ٨٧ لســنة ٢٠٢٠ بالعفوعــن باقــي مــدة العقوب
للحريــة والغرامــة احملكــوم بهــا علــى بعــض األشــخاص والــذي اســتفاد منــه ٢٣٧٠  محكــوم 
مــن املواطنــن واملقيمــن يف عــدد مــن القضايــا عــدا قضايــا أمــن الدولــة واألمــوال العامــة 

حــاًل مؤقتــاً لهــذه املشــكلة. 

لكــن ثمــة إجــراءات جذريــة يجــب إتخاذهــا ملنــع تكــرار العديــد مــن املظاهــر يف املؤسســات 
اإلصالحيــة ومــن ذلــك :

١- زيادة السعة املكانية للسجون .

٢- تفعيــل االتفاقيــات الثنائيــة اخلاصــة بعمليــات تبــادل أو اســتكمال الســجناء مددهــم 
الباقيــة يف دولهــم لتقليــل أعــداد الســجناء. 

٣- العنايــة باجلانــب النفســى للســجناء ملنــع تكــرار حــاالت اإلنتحــار وكان آخرهــا لنزيــل 
أقــدم علــى شــنق نفســه يف يوليــو ٢٠٢٠ . 

٤- عــدم التأخــر يف تنفيــذ مراســيم العفــو عــن الســجناء خاصــة يف األوضــاع اإلســتثنائية 
التــي نعيشــها – ويعيشــها العالــم – يف زمــن الوبــاء .

٥- عــدم اإلكتفــاء بقائمــة العفــو بعــد تنفيــذ املراســيم اخلاصــة بهــذا الشــأن ، والتأهــب 
ألي طــارئ وبائــي داخــل املؤسســات اإلصالحيــة بإعــداد قائمــة احتياطيــة جديــدة لضمــان 

ســرعة الســيطرة علــى الســجون .  



هـــذه الدراســــة 

ــذا الدراســة املُعــده مــن قبــل جلنــة الشــكاوى والتظلمــات يف الديــوان  تغطـــــــي هـــ
ــاذ حكومــة  ــتدة مــن بدايــة إتخـــ ــة املمـــ ــرة الزمنيــــ الوطنــي حلقــوق االنســان الفتــــ
دولــة الكويــت التدابيــر الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة يف شــهر  فبرايــر إلــى نهايــة  

ــو ٢٠٢٠ .  شــهر يولي

وتلخــص الدراســة مــن خــالل إســتعراضها األحــداث التــي وقعــت خــالل الفتــرة 
املشــار إليهــا إلــى وضــع عــدد مــن التوصيــات واملقترحــات لتحســن حالــة حقــوق 
اإلنســان يف املواضيــع التــي تطــرق لهــا ، وإيجــاد احللــول لعــدد مــن املشــاكل التــي 
ســاهم وبــاء كورونــا املســتجد يف إنكشــافها بشــكل ســاهم يف خلــق اســتنفار رســمي 

وشــعبي أوجــد رغبــة حقيقيــة لوقــف أســبابها.

ــر،  ــواردة يف التقري ــة كل جهــد ممكــن لضمــان دقــة املعلومــات ال ــت اللجن لقــد بذل
لكنهــا تخضــع يف ذات الوقــت للتغييــر بحســب ورود حقائــق أخــرى تضيــف أو تلغــي 

مــا مت تدوينــه .
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